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Romerike	Historielag	er	
paraplyorganisasjon	for	17	
lokale	historielag.	S;<et	
august	1920.

Se	alle	lagene	her:	hBp://www.historielag.no/lokallag/oversikt/

ASAK	GRAVFELT	OG	SKEDSMO	HISTORIELAG

Foto:	Rune	Fjellvang
Her	var	gravhaugene	synlige	fra	lang	avstand	og	viste	hvor	maktsenteret	var.	Nå	
er	det	igjenngrodd	og	lite	påaktet	og	glemt.	Distriktets	eldste	kirkeruin	ligger	midt	
i	bildet.	Et	vik@g	element	da	pilegrimmene	kom.	Foto:	Fra	Google	maps.

Skedsmo	Historielag	har	brukt	korona;den	;l	
nennsom	rydding	og	åpning	av	en	del	av	
gravfeltet.	DeBe	eBer	avtale	med	en	velvillig	
grunneier.	Området	har	også	flere	
«bygdeborger».	Det	pågår	en	diskusjon	i	
fagmiljøet	om	det	er	«borger»	eBer	vår	
tenkemåte.	
	 Det	finnes	også	hulveger	i	området	som	
forteller	om	trafikk	av	folk	og	buskap	over	;d.	Å	
seBe	alt	deBe	inn	i	en	historisk	sammenheng	er	
nå	en	nødvendighet.

Bildet	over	viser	gravhaugene	lidar	skannet.	Det	
vil	si	at	vegetasjonen	er	Qernet.	Vi	ser	at	flere	
hauger	er	bliB	åpnet.		

Bildet	;l	venstre	viser	et	lite	utvalg	av	det	som	
er	funnet.	En	del	er	ryBerutstyr	som	det	ikke	er	
mange	funn	av	på	Romerike.																														
Foto:	Kirsten	Helgeland.	Kulturhistorisk	museum
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Her	er	noen	retningslinjer	som	vi	må	forholde	oss	
;l	pr.	i	dag.	Kan	leses	i	sin	helhet	på:	hBps://
www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-
plan-og-justering-av-korona;ltak/id2701493/	

Fra	og	med	juni	gjelder	følgende	endringer:	
• Serveringssteder	som	ikke	selger	mat	kan	

åpne,	så	lenge	de	kan	holde	regelen	om	
avstand	på	minst	én	meter.	Det	skal	s;lles	
krav	i	forskri<	om	siBeplasser	og	
bordservering.	

• Fornøyelsesparker	kan	åpne.	
• Det	åpnes	for	organisert	svømming,	

inkludert	skolesvømming.	
• Helsedirektoratet	og	Folkehelseins;tuBet	

utarbeider	nye	fri;dsreiseråd	senest	15.	
mai.	Rådene	skal	gjelde	fra	1.	juni.	

Fra	og	med	15.	juni	tas	det	sikte	på	å	gjøre	
følgende:	
• Det	åpnes	for	arrangementer	med	opp;l	

200	personer.	
• Intensjon	om	å	åpne	treningssentre,	

forutsaB	at	helsemyndighetene	i	samarbeid	
med	bransjen	har	kommet	fram	;l	
forsvarlige	smiBevern;ltak.	

• Intensjon	om	å	åpne	badeland	og	
svømmehaller	generelt	for	publikum,	
forutsaB	at	helsemyndighetene	i	samarbeid	
med	bransjen	har	kommet	fram	;l	
forsvarlige	smiBevern;ltak.	

• Seriespill	i	toppfotballen	blir	;llaB	fra	16.	
juni,	eBer	unntak	i	covid-19-forskri<en.	

HISTREG.NO	
Historisk	befolkningsregister	er	et	neBsted	som	
gir	deg	;lgang	;l	den	historiske	norske	befolkning.	
Vik;gste	kilder	er	folketellinger	og	kirkebøker.	Her	
knyBes	kilder	sammen	for	samme	person	og	
familie	i	en	stort	dugnad.	Blir	du	med?	Henvend	
dere	;l:	histreg@nr.no.		
For	dere	som	jobber	med	slekt	er	denne	siden	
enklere	å	bruke	enn	digitalarkivet.	Klikk	på	
overskri<en	og	ta	en	kikk	på	deBe.

Gjellestadskipet	er	et	oppsiktsvekkende	funn.	
Skipsgraver	er	så	sjeldne	at	hvert	enkelt	;lfelle	vil	
gi	oss	ny	viten.	Men	det	er	ikke	bare	skipsgraven	
som	er	spennende	–	området	rundt	har	også	vist	
seg	å	være	rikt	på	spor	fra	forhistorisk	;d.	På	
Gjellestad	er	det	funnet	flere	graver	og	spor	eBer	
bosetning	gjennom	to	og	et	halvt	tusen	år,	og	på	
gårdene	rundt	er	det	mange	arkeologiske	funn.	Vi	
ønsker	å	få	mer	klarhet	i	områdets	betydning,	sier	
Viken-arkeolog	Sigrid	Mannsåker	Gundersen,	som	
var	fylkeskommunens	prosjektleder	under	
forundersøkelsene	høsten	2019.	
Tenk	om	det	kunne	gjøres	noe	lignende	med	Asak.	
Se	denne	videoen:	hBps://
www.gjellestadstory.no/	

MER	ØSTFOLD	
Øshold	er	bliB	en	del	av	Viken.	Romerike	har	all;d	
haB	forbindelser	med	denne	naboen.	Det	er	
spennende	å	se	hvilke	forbindelser	det	har	vært	
gjennom	;den.	Her	er	en	video	om	den	vik;ge	
vannveien.	Ta	dere	;d	;l	å	se	denne:	
hBps://www.youtube.com/watch?
v=Ucyt2K6ZWAs&t=34s

MØTEVIRKSOMHET	 GJELLESTADUTGRAVINGEN

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/
https://www.histreg.no/index.php/home
mailto:histreg@nr.no?Subject=Testing%20av%20Historisk%20befolkningsregister
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/
https://www.histreg.no/index.php/home
mailto:histreg@nr.no?Subject=Testing%20av%20Historisk%20befolkningsregister
mailto:rohist@online.no
http://www.historielag.no
https://www.gjellestadstory.no/
https://www.gjellestadstory.no/
https://www.gjellestadstory.no/
https://www.youtube.com/watch?v=Ucyt2K6ZWAs&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=Ucyt2K6ZWAs&t=34s
https://www.gjellestadstory.no/
https://www.gjellestadstory.no/
https://www.gjellestadstory.no/
https://www.youtube.com/watch?v=Ucyt2K6ZWAs&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=Ucyt2K6ZWAs&t=34s


NYTT	fra	Romerike	Historielag	 Nr.	6	-	2020

	

www.historielag.no rohist@online.no 3

DeMe	meldingsbladet	kommer	bare	digitalt.	Vi	anbefaler	lokallagene	å	skrive	det	ut	og	gjøre	det	Qlgjengelig	på	møter	og	
arrangementer.	Det	er	vikQg	at	de	som	ikke	er	digitale	også	får	del	i	deMe.	La	medlemmene	føle	at	de	blir	taM	på	alvor.	
Hva	med	«Online	oppdatering»	via	StyreWeb?	Et	godt	verktøy	for	oppdatering	av	adresser	og	e-postadresser.	

Saker	med	interesse	for	alle.	

Sak	52/20		
Vi	tar	sikte	på	et	årsmøte	i	september	i	år.	

Sak	53/20	
Sky;len	er	sendt	medlemmene.	NyB	format.	

Sak	54/20	
Årets	ak;viteter:	
• Høstmøte	8.	oktober:	for	lokallagsledere	med	

følgende	tema:	strategi	for	lagene,	
rekruBering,	opp	med	engasjement,	
kommunikasjons;ps.	

• Landslaget	for	lokalhistorie;	medlemskap	i	
hBps://www.frivillighetnorge.no,	styremøte	i	
LLH	25.06.	

• De	tradisjonelle	novemberforedragene	
sammen	med	for;dsminneforeningen	blir	
avlyst	i	år.	I	stedet	begynner	vi	arbeidet	med	å	
lage	en	video/film	med	«Det	siBer	i	veggene»	
som	mal.	Den	blir	om	Historielagets	Hus.		

• Årsmøte	2021.	Raumnes	Historielag	står	for	tur		
;l	å	være	vertskap.	

Sak	55/20		
• Feiringen	av	100-årsjubileet	er	flyBet	;l	2021.	
Sak	56/20	
• Å	lage	register	over	lokalhistoriske	ar;kler	

utgiB	av	lokallagene	er	i	gang.		

SAK	54/20	HØSTMØTET	

Med	fylkessammenslåing	og	kommune-
sammenslåing	føler	vi	behovet	for	å	styrke	
historielagsorganisasjonen.	Det	er	vanskelig	å	
finne	frivillige	som	vil	bidra	i	arbeidet	med	å	
bevare	og	formidle	vår	kulturarv.	Den	lokale	
iden;teten	er	under	stort	press	med	disse	
sammenslåinger.	Sam;dig	har	vi	erfart	og	
registrert	at	kulturarvavdelingen	i	Viken	er	bliB	
mer	profesjonelle	og	bruker	ny	teknologi	i	
arbeidet.	Se:	Kulturarv	i	Viken	og	for	eksempel	
Gjellestadutgravingen.	Det	finnes	en	organisasjon	
som	kan	bidra	med	å	styrke	vår	organisasjon:	
Frivillighet	Norge	
EBer	forespørsel	;l	Frivillighet	Norge	har	vi	fåB	
nedenforstående	svar.	Gi	meg	en	;lbakemelding	
om	hva	dere	tenker	om	disse	kursene.	

Hei	Tom.	
		
Frivillighet	Norge	gjør	eksterne	foredrag	og	kurs	
mot	betaling.	Foreløpig	@lbyr	vi	disse	kun	digitalt	
over	MicrosoF	Teams	eller	Zoom.	Prisen	er	4000	
kr	per	@me,	men	2000	kr	per	@me	for	
medlemmer.	Se	mer	info	under:	
		
Organisasjonsutvikling	
I	deBe	kurset	tar	vi	utgangspunkt	i	
organisasjonens	nåsituasjon	og	ønsket	frem;d.	
Det	kan	være	oppstart	av	organisasjonen,	
overgang	fra	en	nylig	startet	organisasjon	;l	stabil	
dri<,	overgang	;l	å	ha	ansaBe,	ønske	om	å	vokse,	
ønske	om	å	etablere	seg	på	flere	steder	i	landet.	
Sammen	med	den	som	bes;ller	kurset	lager	vi	et	
relevant	opplegg	for	deltakerne.		
		
Kurs	om	å	rekruMere	nye	frivillige	og	ledelse	av	
frivillige	
Hvordan	få	med	flere	og	ta	vare	på	de	som	
allerede	er	med?	Frivillig.no	;lbyr	kurs,	samlinger	
og	foredrag	om	rekruBering,	koordinering	og	
mo;vering	av	frivillige	;l	en	organisasjon.	Vi	
holder	også	kurs	om	hvordan	man	kan	bruke	

FRA	STYREMØTET	4.	JUNI
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DeMe	er	et	NYHETSBLAD	for	Romerike	Historielag.	Det	er	
ment	å	gi	et	innblikk	i	hva	som	skjer	i	
paraplyorganisasjonen	Ql	historielagene	på	Romerike.	
SamQdig	speiler	det	hva	lederen	er	opptaM	av,	og	er	tenkt	
å	være	en	inspirasjon	Ql	lokallagene.	Dere	er	hjertelig	
velkomne	Ql	å	påvirke.

synlighet	og	kommunikasjon	;l	å	bli	flere.	Kursets	
varighet	er	fra	1	;l	3	;mer.	
		
Betalt	annonsering	på	Facebook	og	Instagram	
Ønsker	dere	å	få	full	kontroll	over	hvordan	dere	
bruker	midler	på	å	fremme	innhold?	Vil	dere	treffe	
bedre	på	målgrupper	og	bruke	penger	mer	
effek;vt?	Vil	dere	styre	annonser	og	fremme	
innlegg	selv	og	ikke	bruke	fordyrende	
mellomledd?	Vil	dere	ha	kontroll	på	rapportering	
av	pengebruken,	resultater	og	måloppnåelse?	Hvis	
dere	skal	legge	organisasjonens	dyrebare	penger	
igjen	på	annonsering	på	sosiale	medier,	så	vil	vi	
gjerne	hjelpe	dere	;l	å	gjøre	det	skikkelig.	DeBe	
kurset	er	i	utgangspunktet	for	de	som	har	brukt	
penger	på	Facebook	og	Instagram	før,	eller	har	
plan	om	å	begynne	med	det.	Alle	deltagere	bør	ha	
etablert	sin	Facebookside	med	en	annonsekonto	
på	Facebook	Business	Manager	før	kurset.	Kurset	
kan	;lpasses	i	lengde,	fra	2-4	;mer.	
		
Mvh.	
Morten	Skjæveland	
Kommunikasjonsrådgiver	
Frivillighet	Norge		

HOLD	MEDLEMMENE	
OPPDATERT	

I	disse	korona;der	er	det	vik;gere	enn	noen	gang	
å	holde	medlemmene	oppdatert	på	det	som	skjer	
i	historielaget.	Dere	har	en	fantas;sk	mulighet	;l	
kommunikasjon	i	StyreWeb.	Det	er	mange	
medlemmer	som	også	har	;ng	på	hjertet.	Det	er	
enkelt	å	formidle	;ng	via	StyreWeb	og	digital	
formidling	har	et	stort	potensiale	for	oss	i	
historielagene.	Et	godt	eksempel	fra	Raumnes	
Historielag	kom	i	dag.	DeBe	er	noe	å	tenke	på	for	
diB	lag.	Se:	Medlemsskriv		juni	2020	
Oppdater	hjemmesider	og	facebooksider	nå	i	
sommerhalvåret.	Du	trenger	ikke	mer	enn	en	
telefon	for	å	lage	en	kort	video	om	et	kulturminne	
i	diB	nærområde.	Ferier	og	ferieplaner	er	bliB	
forandret,	og	vi	oppfordrer	medlemmene	;l	å	ta	
bilder	og	videoer	som	vi	kan	legge	på	facebook	
eller	hjemmesider.	Trenger	hjelp?	Send	en	e-post	
;l	thalvors@online.no

Spennende	for	både	barn	og	voksne.	
Se:	Grøss	&	Magi
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