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Romerike	Historielag	er	
paraplyorganisasjon	for	17	
lokale	historielag.	S9:et	
august	1920.	

100	år

Se	alle	lagene	her:	h@p://www.historielag.no/lokallag/oversikt/

Romerike	Historielag	gjennom	100	år											
1920—2020	

Denne	jubileumsboka	følger	lagets	historie	
gjennom	100	år	fra	

•å	være	et	lag	styrt	av	en	eller	noen	få	menn	9l	
en	moderne	demokra9sk	organisasjon	

•å	være	et	lag	som	arbeidet	med	spesifikke	
oppgaver	9l	å	bli	en	ak9v	samfunnsaktør	

•å	være	et	lag	med	medlemmer	stort	se@	
9lkny@et	landbruk,	handel	og	akademiske	yrker	
9l	å	ha	medlemmer	fra	alle	samfunnsgrupper	

•å	være	e@	lag	for	hele	regionen	9l	å	bli	et	
regionlag	med	lokale	historielag	i	alle	bygdene,	
nå	17	lokallag,	der	de	aller	fleste	av	de	3586	
medlemmene	nå	er	organisert	

•å	være	et	lag	der	arkiv	og	eiendeler	må@e	tas	
vare	på	av	9llitsvalgte	9l	å	ha	si@	eget	hus	med	
kontor,	møterom,	arkiv	og	bibliotek	

•å	være	det	eneste	lokalhistoriske	laget	på	
Romerike	9l	å	bli	en	samarbeidspartner	med	
flere	andre	lag	og	museer	i	regionen	om	
oppgaver	innen	kulturvern	og	kulturminnevern.	

Kort	sagt,	Romerike	Historielag	har	ha@	og	vil	
ha	som	sin	vik9gste	oppgave	å	hegne	om,	
formidle	og	videreutvikle	den	romerikske	
kulturarven	i	et	samfunn	som	blir	stadig	mer	
sammensa@	og	mangfoldig.

Romerike	Historielag	
gjennom	100	år	
1920	-	2020	

Boka	om	Romerike	Historielags	historie	gjennom	
100	år	er	sendt	9l	trykking.	Det	kommer	egen	
fyldig	bokomtale.	Stor	takk	9l	redaksjonen	og	
forfa@ere.

http://www.historielag.no
http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/
mailto:rohist@online.no
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	Kulturminneuka	er	utvidet	9l	å	gjelde	hele	
høsten.	Se	video	med	Rotevatn:	
Kulturminnedagene	

Romerike	Historielag		
har	i	kulturminnehøsten	forsøkt	å	synliggjøre	
lokallagene	i	Romeriksparaplyen.	Vi	forsøker	å	
gjøre	det	digitalt	pga.	pandemien.	Det	be9nger	jo	
at	det	skjer	noe	på	deres	digitale	plaTormer	
også.	Ellers	tørker	det	ut.	Vi	håper	dere	deler	
de@e	med	deres	styrer.	Det	er	mye	krea9vitet	i	
lokallagene.	Kom	gjerne	med	9lbakemeldinger,	
kommentarer	og	idéer	på	h@ps://
www.historielag.no/kontakt/kontakt/	slik	at	vi	får	
det	registrert	for	oppfølging.		

De@e	var	i	hovedtrekk	det	vi	kom	fram	9l	på	
møtet.	

Lyst	<l	å	bli	med?	

Romerike	Historielag	trenger	å	utvide	
formidlingen	av	lokalhistorien	på	Romerike.		

Lokallagene	har	samlet	og	produsert	lokalhistorie	
i	mange	år.	Det	finnes	he:er,	bøker	og	ar9kler	om	
utrolig	mange	emner.	Alt	de@e	er	lite	synlig	i	dag,	
og	det	må	vi	gjøre	noe	med.	Det	meste	har	
fortsa@	interesse,	og	kan	enkelt	bearbeides	og	
presenteres.	RH	har	mange	årbøker	fulle	av	
spennende	lokalhistorie	som	kan	formidles	
digitalt.	

Nå	når	møtevirksomhet	er	redusert	9l	et	
minimum	må	vi	finne	andre	måter	å	nå	publikum	
på.	Sosiale	medier	og	digital	presentasjon	er	en	
mulighet.	Medlemsblad,	emnehe:er	og	kanskje	
bøker	er	en	annen	mulighet.	Twi@er,	Instagram	
og	TikTok	kunne	være	spennende	for	å	nå	lenger	
ut	blant	publikum.	
Har	DU	lyst	og	anledning	9l	å	bli	med	i	en	
gruppe/redaksjon	og	jobbe	med	formidling	av	
lokalhistorien	vår?				
Mye	av	kontakten	vil	foregå	digitalt,	men	vi	må	jo	
treffes	av	og	9l.		
Har	DU	spørsmål	så	ta	kontakt.	Terskelen	er	lav	
og	takhøyden	stor	thalvors@online.no	

Rapport	fra	Høstmøtet	
08.10.2020	

Alle	påmeldte	mø@e.	18	stk.	fra	14	lag.	Med	
undertegned	var	vi	19.		

Strategi	for	lokallagene	under	
koronapandemien		

Enighet	om	vik<gheten	av	kommunikasjon	
med	medlemmene	i	korona9den.	Det	er	hele	
9den	et	ankepunkt	at	folk	ikke	leser	e-post.	
Hvis	dere	ser	på	e-postene	dere	sender	står	
det	«StyreWeb»	først.	Hvorfor	forandrer	dere	
ikke	det	slik	at	XXXXXX	Historielag	kommer	
først.	Noen	lag	har	gjort	det.	Ring	StyreWeb	
72909001	og	se@	navnet	først.	Få	medlemmer	
vet	hva	StyreWeb	er.	SMS	virker	godt.	Ellers	
brukes	medlemsrundskriv.		

Presentasjon	av	lokale	kulturminner.								
F.eks.	på			sosiale	medier,	turer,	kanskje	
samarbeide	med	lokal	turgruppe.	Erfaring	viser	
at	bilder/historie	fra	turer	skaper	engasjement	
på	sosiale	medier.	«Reportasje»	om	og	fra	
lokale	kulturminner.	Vik9g	å	få	det	presentert	
for	medlemmene	og	andre.	

Gjennomgå	kommunens	
kulturminnevernplaner.	
Lag	gjerne	en	gruppe	med	de	som	er	spesielt	
interessert	i	de@e.	Hva	er	vik9g	å	formidle	9l	
medlemmene	og	hvordan	formidle?	Skal	
historielagene	være	samfunnsaktører?.	Godt	
eksempel	fra	Enebakk	med	bygdeborg	som	
skades	ved	bygging.	Samme	eksempel	i	
Lillestrøm	med	Asak	gravfelt.	Kulturminnevern	
er	ikke	interessant	for	Romerike	Blads	
redaksjon.	Kan	det	forandres?.	I	RB.	9.	oktober	
er	både	Kjellerområdet	og	massedeponi	i	
Jølsen	miljøpark	et	tema.	Er	leserbrev	en	
løsning?	Kunnskap	er	vik9g	i	saker	vi	får	9l	
høring.	Et	samarbeide	med	
For9dsminneforeningen	for	kunnskapsheving	
var	det	enighet	om.		

https://www.youtube.com/watch?v=Hh9k9FNacXk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2tfmQSODJd6Lhd8Wzt3YFIx59omh4pisA_ZKHYWnThrOSjWe9Z_zzL8pc
https://www.historielag.no/kontakt/kontakt/
https://www.historielag.no/kontakt/kontakt/
mailto:thalvors@online.no
mailto:rohist@online.no
http://www.historielag.no
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De9e	er	et	NYHETSBLAD	for	Romerike	Historielag.	Det	er	ment	å	gi	et	innblikk	i	hva	som	skjer	i	paraplyorganisasjonen	Gl	
historielagene	på	Romerike.	SamGdig	speiler	det	hva	lederen	er	oppta9	av,	og	er	tenkt	å	være	en	inspirasjon	Gl	
lokallagene.	Dere	er	hjertelig	velkomne	Gl	å	påvirke.	
De9e	bladet	kommer	bare	digitalt.	Vi	anbefaler	lokallagene	å	skrive	det	ut	og	gjøre	det	Glgjengelig	på	møter	og	
arrangementer.	Det	er	vikGg	at	de	som	ikke	er	digitale	også	får	del	i	de9e.	La	medlemmene	føle	at	de	blir	ta9	på	alvor.	
Hva	med	«Online	oppdatering»	via	StyreWeb?	Et	godt	verktøy	for	oppdatering	av	adresser	og	e-postadresser.	

	
Regionlagsledersamling	avholdes	lørdag	
21.november	på	Radisson	Blu	Gardermoen,	
men	det	vil	også	være	mulig	å	delta	digitalt.	

Som	leder	av	Romerike	Historielag	vil	jeg	delta	
på	møtet.	(Tom	O.	Halvorsen)	

Program	
09.30-10.30:	Jubileumshelgen		
				
10.30-11.30:	Styrets	arbeid	med	strategi-	og	
handlingsplan	2019-2021		
		
11.30-12.30:		Lunsj			
			
12.30-14.30:	«Veien	videre»	og	diskusjon					

Til	det	siste	punktet	har	dere	mulighet	9l	å	
komme	med	innspill.	Gi	meg	beskjed	om	det	er	
tanker	og	visjoner	dere	synes	skal	vektlegges	for	
fram9den.	thalvors@online.no	er	e-	posten.	

Historisk	befolkningsregister	
h"ps://histreg.no/	

Historisk	befolkningsregister	er	et	ne@sted	som	
gir	deg	9lgang	9l	den	historiske	norske	
befolkning.	Vik9gste	kilder	er	folketellinger	og	
kirkebøker.	Her	kny@es	kilder	sammen	for	
person	og	familie	i	en	stort	dugnad.	Blir	du	med?	
Henvend	dere	9l:	histreg@nr.no		

Forum	for	kulturminnevern	
Lillestrøm	

Ny	forening	i	Lillestrøm	kommune.	De5e	for	å	
sikre	lik	behandling	av	
kulturminnevernforeninger	i	kommunen.	
Kommunen	vil	helst	forholde	seg	=l	
paraplyorganisasjoner.	

Kjære	alle	sammen	
Tirsdag	20.	oktober	hadde	vi	s9:elsesmøte	for	
Forum	for	kulturminnevern	Lillestrøm.	Nesten	
alle	aktuelle	foreninger	deltok,	og	vi	ble	enige	
om	en	plaTorm	for	samarbeid	og	organisering.	
I	henhold	9l	plaTormen	skal	arbeidet	ledes	av	
ei	arbeidsgruppe.	Den	består	av:	
Fra	Fet:	Anna	Kris9ne	Jahr	Røine	og	Turid	
Pe@ersen	
Fra	Skedsmo:	Vidar	Larsen	og	Steinar	Bunæs	
Fra	Sørum:	Elin	Mørk	og	Berit	Leikhammer		
Arbeidsgruppa	skal	ha	si@	første	møte	4.	
november.	
Vennlig	hilsen	
Turid	Pe@ersen	

Follo	historielag	
h"p://follo-historielag.org	

Fra	naboen,	Regionallaget	Follo	Historielag	kom	
denne	fra	deres	web-ansvarlig.	Hyggelig	å	bli	
lagt	merke	=l.	

Hei,	leste	deres	nyhetsbrev	som	ble	videresendt	
9l	alle	i	styret	i	Follo	Historielag.	Interessant!	
Må	bare	gjøre	dere	oppmerksom	på	at	Nordre	
Follo	består	av	9dligere	Oppegård	og	Ski	
kommune.	Ås,	Vestby,	Frogn	og	Nesodden	er	
selvstendige	fortsa@.	Enebakk	vet	jeg	ikke	
hvordan	gjorde	det.	
Mvh	Bjørg	Andersen

http://www.historielag.no
mailto:rohist@online.no
http://follo-historielag.org
mailto:thalvors@online.no
https://histreg.no/
mailto:histreg@nr.no?Subject=Testing%20av%20Historisk%20befolkningsregister
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Koronaregler	fra	28.	10.2020	
Kan	også	leses	her:	Koronaregler	

Nasjonale	<ltak	fra	onsdag	28.	oktober	

• I	private	hjem,	hager	eller	hy@er	bør	man	ikke	
ha	mer	enn	5	gjester	i	9llegg	9l	
husstandsmedlemmer.	Dersom	alle	gjestene	er	
fra	samme	husstand,	kan	man	være	flere.	Det	
innebærer	at	to	familier	kan	møtes	selv	om	de	
har	mange	barn.	

• Begrensingen	om	at	man	ikke	bør	ha	flere	enn	5	
gjester,	gjelder	ikke	for	barnehage-	eller	
barneskolekohorter.	Barn	og	unge	som	er	i	
samme	kohort	i	barnehagen	eller	på	
barneskolen,	unntas	fra	avstandskravet	på	
arrangementer.	

• Regjeringen	anbefaler	at	alle	er	sammen	med	
færre	personer	i	sosiale	sammenhenger,	i	

kortere	9d	og	ikke	med	for	mange	forskjellige	
personer	i	løpet	av	en	uke.	

• Private	sammenkomster	på	offentlig	sted	
eller	i	leide	eller	lånte	lokaler	skal	ha	en	
grense	på	maksimalt	50	deltakere.	

• Dagens	adgang	9l	å	ha	600	personer	9l	stede	
på	utendørs	arrangement	begrenses	9l	å	
gjelde	arrangementer	hvor	alle	i	publikum	
si@er	i	fastmonterte	seter.	

• Regjeringen	foreslår	å	styrke	kommunene	
når	det	gjelder	kontroll	med	e@erlevelsen	av	
reglene	for	arrangementer,	serveringssteder	
og	arbeidstakere.	

De@e	får	selvfølgelig	innvirkning	på	
historielagenes	ak9viteter.	Reglene	vil	vare	9l	
inn	i	desember.	Å	overholde	smi@evernreglene	
er	vik9g	i	det	vi	foretar	oss.

Vi	har	haN	
pandemier	

<dligere	også	
Det	finnes	ingen	kur	for	
polio,	men	i	1950-årene	ble	
det	utviklet	en	vaksine.	Årlige	
epidemier	av	polio	som	
begynte	på	slu@en	av	1800-
tallet	førte	Cl	tusenvis	av	
lammelser,	og	e@er	hvert	
store	Cltak	mot	viruset.		
Bilde:	
Nes	på	Romerike,	19561016:	
Den	første	vaksineringen	mot	
poliomyli5	startet	ved	
Framtun	skole	ved	Nes	på	
Romerike.	Helsesøster	Ruth	
Hauge	vaksinerer	den	første	
eleven	Ola	Eide.	Distriktslege	
Øverland	og	sykepleierskene	
Borghild	Henden	og	Signe	
Berg	følger	med.	Foto:	Aage	
Storløkken	/	Aktuell	/	Scanpix

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-28.-oktober/id2780303/
mailto:rohist@online.no
http://www.historielag.no
https://no.wikipedia.org/wiki/Vaksine
https://no.wikipedia.org/wiki/Epidemi
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