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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/

KULA	
Riksan;kvaren	har	sendt	forslag	om	
«Kulturhistoriske	landskap	av	nasjonal	
interesse»	(KULA)	i		Akershus	på	høring.	
Høringsfrist	er	15.	oktober	2020.	

I	Akershus	inngår	disse	16	landskapene	i	
høringsutkastet:	

• Skrukkelia	,	Hurdal	kommune	
• Fra	Tingvoll	;l	Eidsvoll	Verk,	langs	

Andelva,	Eidsvoll	kommune	
• Kringler	–	Hovin,	Ullensaker	og	

Nannestad	kommuner	
• Vormadalen,	Nes	kommune	
• Nestangen,	Nes	kommune	
• Frogner	kirkested,	Lillestrøm	(;dl.	Sørum)	

kommune	
• SørumsleBa,	Lillestrøm	(;dl.	Sørum)	

kommune	
• Bingsfoss	i	Glomma	–	Nordre	Øyeren,	

Lillestrøm	(;dl.	Sørum	og	Fet)	og	
Rælingen	kommuner	

Fra	styremøtet	1.	oktober	

Høstmøte	8.	oktober	blir	avholdt	på	
Historielagets	Hus.	EBer	påminnelse		er	det	

pr.	i	dag	påmeldt	16	stk.	fra	14	lag.	Det	er	plass	;l	
20	stk.	Vi	har	fåB	spørsmål	om	å	streame	møtet,	
men	det	rekker	vi	ikke	å	arrangere	denne	gangen.	
Streaming	er	noe	vi	bør	satse	på	i	korona;den	og	
ha	utstyr	som	lokallagene	kan	benyBe	seg	av.	

I	forbindelse	med	saksliste	;l	høstmøte	under	
punktet	strategi	kom	det	flere	forslag	om	å	
forhandle	fram	medlemsfordeler	som:		
Vervepremier, Rabatt i bokhandel på 
lokalhistorisk litteratur, avtale på kurs i Slekt og 
data. Har dere flere forslag? Vi trenger noen 
som kan jobbe med dette. 

Årsmelding og regnskap for 2019 blir sendt til 
ledere i lokallagene for kommentarer og styrets 
periode prolongeres til årsmøtet i 2021. 

Julebordet i år avlyses.

Vi må avvente både jubileumsmarkering og 
årsmøte i 2021 til vi føler det er trygt å møtes.

Videoprosjektet «Det sitter i väggarna» om 
Historielagets Hus blir i samarbeide med den 
lokale Fortidsminneforeningen. Det kreves mye 
forarbeide og vil ta tid, men vi regner med å 
starte arbeidet med informasjonsinnsamling så 
snart Jubileumsboka er klar. Se også:
https://historiskahem.se/hemma-hos-erika-
aberg/

Bilde	fra	forsiden	på	høringsutkastet.		
Foto:	Dronegu9a
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problems;llinger?	Det	foregår	og	planlegges	mye	
forandringer	på	Romerike.	Vi	har	opplevd	både	
fylkessammenslåing	og	kommunesammenslåing.	

Nå	får	vi	i	;llegg	;l	kulturminnevernplaner	i	
kommunene	KULA,	som	historielagene	må	følge	
med	på.	Problemet	er	at	få	poli;kere	og	
administrasjoner	har	innsikt	i	;dsdybden	i	
områdene	de	er	saB	;l	å	forvalte.	DeBe	går	ut	
over	stedsiden;teten	og	;lhørigheten	;l	de	som	
er	bosaB	eller	flyBer	hit.				

Så	igjen.	Skal	historielagene	være	
samfunnsaktører?	Vi	gjerne	ha	;lbakemeldinger	
på	deBe	fra	dere.	

Om	E16	kan	dere	lese	mye	på	Nye	veiers	portal:	
hBps://www.e16portalen.no/	

Om	PlanId	kan	dere	lese	her:	
hBps://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-
og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/
veiledning-om-planlegging/plankartsiden/
arealplaner-og-planid-i-forbindelse-med-
kommunesammenslainger/id2554410/	

Det	er	flere	interessante	emner	å	finne	på	denne	
adressen.	

• Skulerud	og	Skulerudsjøen,	Aurskog	–	
Høland	kommune	

• Tanumplatået	og	Hornimarka,	Bærum	
kommune	

• Semsvannet,	Asker	kommune	
• Gamle	Mossevei	langs	Gjersjøen,	Nordre	

Follo	(;dl.	Oppegård)	og	Ås	kommuner	
• Spro	–	Svestad,	Nesodden	kommune	
• Kirkebygda,	Enebakk	kommune	
• Heer	–	Froen	–	Nordby,	Frogn	og	Ås	

kommuner	
• Kråkstad	kirkested,	Nordre	Follo	(;dl.	Ski)	

kommune	
Utkastet	finner	dere	her:	Høringsutkast	

Romerike	Historielag	har	forfaBet	et	
høringssvar	som	er	sendt	;l	lokalavdelingen	av	
For;dsminneforeningen	for	kommentarer	og	
;lføyelser.	DeBe	for	at	vi	kan	stå	sammen	om	
svaret.	

Historielagene	og	
samfunnsengasjement	

R omerike	Historielag	har	skrevet	høringssvar	
på	Riksan;kvarens	forslag	;l	

«Kulturlandskap	av	nasjonal	interesse».	Hvor	
det	står	det	bla.	«Oppføring	i	KULA-registeret	
innebærer	ikke	formelt	vern,	men	fastslår	at	
området	har	store	kulturhistoriske	verdier	som	
bør	tas	vare	på	for	framFden.	Statlige	og	
regionale	myndigheter	må	også	ta	hensyn	Fl	
landskap	i	deres	planlegging	av	store	Fltak	som	
samferdsel	og	kraIutbygging».	
Vi	har	i	høringssvaret	bedt	om	at	deBe	
innarbeides	i	kommunenes	arealplaner	og	gis	
en	egen	PlanId.	I	;llegg	ber	vi	om	en	
ankemulighet	i	KULA	saker.		

Så	;l	det	spennende.	E16	gjennom	Nes	går	
igjennom	KULA	områder	i	alle	de	4	
alterna;vene	«Nye	veier»	foreslår.	Ullensaker	
blir	også	berørt,	men	ikke	i	KULA	områder.	Der	
er	det	trangt	nok	som	det	er.		

Veier	vil	og	må	vi	ha	og	da	blir	spørsmålet.	Skal	
historielagene	engasjere	seg	i	slike	

Utsikt	mot	Sørumsle9a,	se9	fra	Søhammeren	på	
motsa9	side	av	Glomma.	Foto:	Turid	Rikheim,	
Sørum	kommune
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DeEe	er	et	NYHETSBLAD	for	Romerike	Historielag.	Det	er	ment	å	gi	et	innblikk	i	hva	som	skjer	i	paraplyorganisasjonen	Ml	
historielagene	på	Romerike.	SamMdig	speiler	det	hva	lederen	er	opptaE	av,	og	er	tenkt	å	være	en	inspirasjon	Ml	
lokallagene.	Dere	er	hjertelig	velkomne	Ml	å	påvirke.	
DeEe	bladet	kommer	bare	digitalt.	Vi	anbefaler	lokallagene	å	skrive	det	ut	og	gjøre	det	Mlgjengelig	på	møter	og	
arrangementer.	Det	er	vikMg	at	de	som	ikke	er	digitale	også	får	del	i	deEe.	La	medlemmene	føle	at	de	blir	taE	på	alvor.	
Hva	med	«Online	oppdatering»	via	StyreWeb?	Et	godt	verktøy	for	oppdatering	av	adresser	og	e-postadresser.	

Tilbyr	nå	gra;s	kurs	i	StyreWeb	for	de	
;llitsvalgte	i	våre	medlemslag.	Disse	
kursene	vil	bli	avholdt	som	såkalte	
webinar	–	altså	neBmøte.	Hvert	kurs	har	
to	alterna;ver	for	deltakelse.		
Her	er	kursoversikt:	

Kurs	1:	Kom	godt	i	gang	med	StyreWeb	
Dato	 	 Tidspunkt	
13.10.2020	 19:00	-	20:00	
29.10.2020	 13:00	-	14:00	

Kurs	2:	Regnskap	og	fakturering	
Dato	 	 Tidspunkt	
13.10.2020	 13:00	-	14:00	 	
29.10.2020		 19:00	-	20:00	

Påmelding	og	mer	informasjon	om	innhold,	
finner	dere	ved	å	trykke	på	følgende	lenke:	
hBps://lokalhistorie.portal.styreweb.com/
arrangement/ArrangementSession2?ID=llh	

Innspill	fra	Landslaget	for	lokalhistorie	Ml	høring	
av	ny	pengespillov.	
Kulturdepartementet	har	høring	ute	på	ny	
pengespillov.	I	mange	år	har	Romerike	

Historielag	forsøkt	å	bli	loBeriverdig	
organisasjon.	Historielagsbevegelsen	har	bliB	
kategorisert	som:		
	«hobby-	eller	fri;dsforeninger	for	voksne»		
	eller	at	de	bedriver	virksomhet	som	regnes	som	
offentlig	oppgave.	LoBeri;lsynet	avslår	på	
bakgrunn	av	praksis	uten	å	gå	inn	i	
problems;llingen.		
Departementets	forslag	om	krav	;l	
organisasjonene	er	å	være	registrert	i	
Frivillighetsregisteret.	DeBe	synes	vi	er	rimelig	
og	uproblema;sk.	Romerike	Historielag	s;ller	
seg	bak	Landslagets	høringssvar	og	håper	
lovendringen	blir	vedtaB.	

Fra	sekreteriatet	har	vi	fåB	skriv	som	omhandler	
anseBelsesforhold	av	generalsekretær.	Her	har	
det	nok	skjedd	mye	som	vi	ikke	har	fåB	med	oss.	
Vi	gjengir	innledningen.	
	Til	regionlagene		
Landslagets	sekretariat	har	bliB	bedt	om	å	
videreformidle	en	henvendelse	fra	et	regionlag	
der	ønsket	er	å	stanse	en	pågående	
anseBelsesprosess.	Landslagets	styre	har	saB	
seg	imot	slik	videreformidling	–	anseBelse,	og	
avskjedigelse,	av	daglig	leder	er	styrets	ansvar.	
Prosessen	krever	arbeidsro,	og	vi	har	bedt	det	
omtalte	regionlaget	om	å	få	gjennomføre	denne	
prosessen	i	fred.	Sekretariatet	har	fåB	spørsmål	
fra	to	regionlag	om	å	dele	kontaktopplysninger.	
Det	undersøkes	nå	om	slik	deling	er	;llaB	i	
henhold	;l	personvernloven	(GDPR),	og	for	ikke	
å	trå	feil	skal	det	reBes	spørsmål	;l	Data;lsynet	
gjennom	en	advokat.	Landslaget	skal	ta	

mailto:rohist@online.no
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lovverket	på	alvor	og	ønsker	å	opptre	skikkelig	i	
vår	behandling	av	personopplysninger.	Styret	vil	
her	også	minne	om	at	landsmøtet	ga	klart	uBrykk	
for	at	man	måBe	sluBe	å	så	splid	og	krangel	i	
organisasjonen	–	vi	oppfaBer	at	deBe	fikk	bred	
;lslutning	hos	delegatene.		
I	samme	skriv	blir	;dligere	annonserte	
regionledermøte	enten	21.	eller	28.	november.	
DeBe	blir	fastlagt	på	LLHs	styremøte	9.	oktober.	
Landslaget	for	lokalhistorie	finner	dere	på:	
hBp://www.landslaget.org	

Sakset	fra	Romerikes	Blad	
Av	Elisabeth	Johnsen	
Romerike:	Flere	sentrale	kulturaktører	på	
Romerike	kan	juble	over	ekstramillioner.	Cecilie	
Øien,	direktør	for	Museene	i	Akershus	(MiA)	jubler	
kanskje	høyest.	
I	statsbudsjeBet	som	legges	fram	i	onsdag,	vil	det	
blant	annet	komme	en	poB	på	200	millioner	i	økt	
;lskudd	;l	museum	og	musikk-	og	
sceneins;tusjoner.	For	Lillestrøm	betyr	det	
870.000	i	ekstra	;lskudd	;l	Unge	Viken	Teater,	
som	holder	;l	på	Lillestrøm	Kultursenter,	og	1,38	
millioner	i	ekstra	;lskudd	;l	MiA	–	Museene	i	
Akershus,	som	blant	annet	har	ansvar	for	Fetsund	
Lenser,	Ter;Ben	og	Skedsmo	bygdemuseum	
–	Disse	ins;tusjonene	er	vik;ge	for	hele	Kultur-
Norge	og	;lskuddene	vil	bidra	;l	å	gi	publikum	
over	hele	landet	et	stabilt	kultur;lbud	i	en	
vanskelig	;d,	sier	kultur-	og	likes;llingsminister	
Abid	Raja.	
Vil	ha	flere	ut	i	arbeid	
Cecilie	Øien,	direktør	for	Museene	i	Akershus	
(MiA),	jubler	over	ekstra;lskuddet	på	1,38	
millioner	kroner.	
–	Hvis	jeg	har	forståB	det	reB,	er	deBe	penger	;l	
hjertebarnet	vårt,	og	da	blir	jeg	veldig	glad,	sier	
Øien.	
Hjertebarnet	er	nærmere	bestemt	MiA	Trainee,	et	
kvalifiseringsprogram	for	unge	i	alderen	18–30	år	
som	står	utenfor	arbeidslivet.	–	Vi	er	en	
kompetansebedri<	så	vel	som	museum	og	ønsker	
å	være	en	ressurs	lokalt.	Derfor	har	vi	startet	et	
nyB	;lbud	;l	der	vi	;lbyr	et	alterna;vt	
kompetanseløp	for	dem	som	har	ramla	ut	av	
arbeidslivet.	Disse	pengene	vil	gi	oss	mulighet	;l	å	

gi	et	bedre	og	bredere	;lbud,	og	ha	9–12	
traineer	i	året	som	følges	av	interne	mentorer.	
Vi	kan	få	;l	mye	med	rela;vt	lite	midler.	Vi	
rekruBerer	deltakere	gjennom	Nav	som	yter	
dem	støBe	mens	de	er	i	programmet,	men	er	
også	opptaB	av	å	komme	i	kontakt	med	dem	
som	ikke	allerede	er	i	Nav-systemet,	sier	Øien.	
MiAs	mål	er	å	lage	en	samarbeids-	og	
dri<smodell	som	er	overførbar	;l	andre	
museer.	Oppstart	har	taB	;d	på	grunn	av	
koronaviruset,	men	målet	er	full	dri<	i	løpet	av	
denne	høsten.	
–	Vi	ønsker	blant	annet	traineer	som	kan	bidra	
;l	digitalisering	av	fotoarkivet	vårt,	;l	
dri<soppgaver	på	Fetsund	Lenser	og	innen	
hage	og	bygningsvern,	sier	Øien.	

Gamle	Hvam	vedlikehold	
Det	er	Viken	fylkeskommune	som	eier	
bygninger	og	grunn	på	Gamle	Hvam	museum,	
og	som	har	ansvar	for	ekstraordinært	
vedlikehold.		
I	;llegg	er	det	i	Viken	fylkeskommune	en	
avdeling	som	virker	som	Riksan;kvarens	
forlengede	arm.	Alt	som	skal	gjøres	med	
bygningene	på	Gamle	Hvam,	skal	gjøres	i	
samråd	med	dem,	og	det	skal	gjøres	eBer	
rik;ge,	håndverksmessige	prinsipper.	I	løpet	av	
arbeidene	med	Svalgangsbygningen	ble	det	
klart	at	også	andre	forhold	ved	bygningen	
burde	undersøkes	og	vurderes.	
Oppdatering	pr.	september	2020	
Vi	venter	på	at	Viken	fylkeskommune	skal	ta	en	
avgjørelse	på	hvor	mye	som	skal	gjøres	med	
bygningen,	og	på	;lhørende	bevilgning.	Vi	
håper	at	administrasjonen	anbefaler	full	
istandseqng	og	at	poli;kerne	går	for	det	og	
bevilger	nok	penger	på	budsjeBet	for	2021.	
Inn;l	videre	står	bygningen	med	teB	plastduk	
på	taket,	hvilket	ikke	ser	pent	ut,	men	er	solid	
nok.	
Les	mer	om	deBe	på:	
hBps://mia.no/gamlehvam/vedlikehold
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