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

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

Høland Historielag

God jul
og
godt nytt år
Ønsker Romerike Historielag dere alle. Det har
vært et spesielt år. Feiringen av vår 100-årsdag
ble utsaB ;l vi igjen kan møtes på normal
måte. Det samme med årsmøtet og styret ble
prolongert ;l vi igjen kan holde møter med 60 70 deltagere som det bruker å være på
årsmøtene. Lokallagene har vært ﬂinke ;l å
prak;sere smiBevernregler og i stedet brukt
turer ute i naturen med lokalhistoriske temaer.
Så vi håper i løpet av 2021 at ;ng vil bli mere
normale.
Med julehilsen fra
Romerike Historielag

14. desember
BYGDEBOK PROBLEMATIKK

I dagens «Indre» skriver lederen av bygdebokkomitèen Roar Lunder at formannskapets
vedtak om at «bygdeboka fullføres i løpet av
fem år», ikke er forenlig med en god fullføring
av bygdebøkene. Det blir for snau ;d. Vedtaket
er heller ikke i samsvar med kommunestyrets
vedtak fra mai i ]or. Nå er det opp ;l
kommunestyret å faBe endelig vedtak.
Bygdebok i Høland er et ;lbakevendene tema.
Klikk på overskri< eller på:hBps://
www.facebook.com/holandhistorie/ og les mer.

Facebook og historielagene

Som dere sikkert har seB, har ak;viteten på
Facebook økt i løpet av høsten. Vi har
oppfordret lagene ;l å bruke denne
plaaormen ;l å synliggjøre ak;viteten i lagene.
Kan også brukes ;l å vise lokale kulturminner
og annen lokalhistorie. Noen lag er bliB veldig
ak;ve, og det skjer mye spennende som folk
langt utenfor medlemsmassen reagerer på.
Romerike Historielag forsøker å dele og å klikke
liker og følg. DeBe for å bidra ;l at sider
kommer høyere i nyhetsma;ngen.
Ulempen med Facebook er at ;ng forsvinner
nedover i lista og få siBer og blar nedover. Det
har vi funnet en løsning på. Den vil bli
presentert på nyåret 😃

www.historielag.no

rohist@online.no
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Kalendere

Kalendere er tradisjon i noen lag. Det er
all;d spennende å se hvilke temaer de
satser på. Det nedlegges mye arbeide i disse
kalenderene. Så langt har vi registrert
kalendere fra Aurskog, Blaker og Sørum,
Eidsvoll, Enebakk og NiBedal Historielag. Er
det noen vi ikke har fåB med, så gi oss
beskjed.

Enebakks kalender har mer enn bare
kalenderbilder.

Romerike Historielag
gjennom 100 år

Hyggelig bokomtale i Romerikes Blad. Dere
kan også lese om boka på: hBps://
www.historielag.no/informasjon/nyheter/
Der ﬁnner dere også hvordan dere kjøper
boka.
Spalten ;l høyre er klippet fra Romerikes
Blad 17. desember i år.
I ;llegg ;l gratulasjoner med boka har jeg
også fåB personlige gratulasjoner med et
smil, som 100-åring.

www.historielag.no
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Fra styremøte 3. desember
Det har vært regionallagsledermøte på Times
som fungerte bra. Deltager for Romerike
Historielag var Tom O. Halvorsen.
Torveig Dahl, Gudbrandsdal historielag og Ellen
Lerberg, vår representant i Landslaget, arbeider
med et system for registrering av gjenstander
som er enkelt for historielagene å bruke og som
enkelt kan konverteres ;l Primus.
Boka «Romerike Historielag gjennom 100
år». Det sendes ut pressemelding om boka ;l
avisene på Romerike. Det er en bok ;l hvert
lokallag. Kan hentes på Historielagets Hus.
Sky;len nr 2 - 2020 er utsendt. 835 ville
ha den digitalt.
Prosjektet «Det siBer i veggene» starter
med første møte 21. januar 2021. Det blir et
spennende prosjekt framover.
Romerike Historielag deltar i en gruppe i
Skedsmo Historielag som har som målsekng å
seBe fokus på kulturminnene på «Skeidismoen».
DeBe for å synliggjøre og gjøre det ;lgjengelig
for befolkningen. Det arbeides nå med en
mulighetsstudie med profesjonelle aktører.
Lærerikt, og framgangsmåten kan være et
eksempel for andre som har samme ideer/
planer.
Lillestrøm og Skedsmo Historielag
sammen har et prosjekt på Lokalhistoriewiki
som går på å vise historien ;l Kjeller. Et meget
omfaBende prosjekt hvor Lokalhistoriewiki blir
brukt ;l å dokumentere og seBe ;ng inn i en
sammenheng. Se:hBps://lokalhistoriewiki.no/
wiki/Forside:Kjellerhistorien
Møtene skjer for det meste på Historielagets
Hus eBer smiBevernreglene. Synliggjøring blir
vik;g for disse prosjektene.
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Tømmermannen blir ferdig med
tømmerarbeidet ;l jul. Da gjenstår bare panel
og maling samt terrengutbedring.

Bibliograﬁer

Det skrives og er bliB skrevet uanede mengder
med lokalhistorie på Romerike. På hjemmesiden
vår vil det komme kompleBe bibliograﬁer over
det som er skrevet i Sky;len, Historiske glimt fra
Ullensaker og Sørum-speilet. DeBe er gjort av
Lillian Mobæk og Åsgeir Seland. Disse ar;klene
er ;lgjengelige på Historielagets Hus. Nå
mangler vi bare Skokla fra Nannestad og Ign fra
Enebakk.

Jordbrukskulturen i
Skandinavia
800 f.Kr. - 1000 e.Kr.
Av Hans Hilmar Bjerke

Noen ganger får vi gode ar;kler som blir for
store ;l Sky;len. Vi skriver om det i Sky;len og
legger hele ar;kkelen på hjemmesiden. Her har
vi en om jordbrukskulturen i Skandinavia. Se:
Jordbrukskulturen i Skandinavia
Du finner artikkelen nederst på siden.

DeCe er et NYHETSBLAD for Romerike Historielag. Det er ment å gi et innblikk i hva som skjer i paraplyorganisasjonen Ll
historielagene på Romerike. SamLdig speiler det hva lederen er opptaC av, og er tenkt å være en inspirasjon Ll
lokallagene. Dere er hjertelig velkomne Ll å påvirke.
DeCe bladet kommer bare digitalt. Vi anbefaler lokallagene å skrive det ut og gjøre det Llgjengelig på møter og
arrangementer. Det er vikLg at de som ikke er digitale også får del i deCe. La medlemmene føle at de blir taC på alvor.
Hva med «Online oppdatering» via StyreWeb? Et godt verktøy for oppdatering av adresser og e-postadresser.
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Nannestad Historielag
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Et Lokalhistoriewiki prosjekt
Kongsvinger - Vinger Historielag har et prosjekt
på Lokalhistoriewiki som er et eksempel ;l
inspirasjon for mange historielag. DeBe er en
oversikt over husmannsplasser i Kongsvinger
kommune og i første omgang et
arbeidsdokument for å registrere plassene på
Lokalhistoriewiki. Ar;klene legges ut på wikien
av Kongsvinger - Vinger Historielag. Klikk og les
her: hBps://lokalhistoriewiki.no/wiki/
Husmannsplasser_i_Kongsvinger_kommune

I forbindelse med Frigjøringsjubiléet har Kåre
Syltevik giB Nannestad Historielag muligheten ;l å
utgi et nyB opplag av boka «Motstandsarbeid
rundt Gardermoen – Krigsveteraner fra Nannestad
forteller om motstandsarbeid rundt Gardermoen
1940-1945». Denne utgaven av boka har også fåB
et nyskrevet ;llegg om Ullensaker Milorg. DeBe
nye vedlegget er ment som en meget forkortet
utgave av Ullensaker Milorgs historie.Les mer om
hvor og hvordan boka kan kjøpes: hBp://
www.nannestad-historielag.org/salg/
motstandsarbeid-rundt-gardermoen.html

Det gamle våningshuset på
husmannsplassen Kle<a under Lier i
>dligere Vinger kommune (nå Kongsvinger
kommune). Foto: Per Tore Broen (2020)

Må vi snart tenke annerledes?

Lokalhistorisk magasin

Landslaget for lokalhistories medlemsblad er
denne gangen viet frigjøringen av Norge for 75 år
siden. Et engasjerende emne hvor mange
historielag over hele landet hadde planlagt
arrangementer i forbindelse med deBe. Selv om
pandemien la begrensninger på feiringen, var det
mange som hadde arrangementer. Alle kan lese
magasinet digitalt på: Lokalhistorisk magasin
Les også forrige nr. om starten av Landslaget. De
er også 100 år i 2020.
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