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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/

Gjerdrum

Vi gir innbyggere og berørte av
Gjerdrumskredet vår dypeste medfølelse.
Romerike Historielag

Heimen

Heimen har som mål å publisere studier over
lokale samfunn eller fenomener som kan kaste
lys over større enheter eller spørsmål.
Redaksjonen har
som ambisjon å
lø<e fram nye
temaer som er i
forskningsfronten
innenfor feltet og
legger vekt på det
nyskapende både
med hensyn ;l
teorier og
metode. Gjennom
ar;kler,
debaPnnlegg og
bokmeldinger
avspeiler
;dsskri<et hele landet, men redaksjonen er
også åpent for relevante internasjonale bidrag.
Lokal- og kulturhistorisk interesserte med ulik
bakgrunn og fra ulike fag er velkommen som
bidragsytere.
Kan leses her: hBps://www.idunn.no/heimen/
2020/04
Fra innholdet: Kva er rolla ;l frivillige i lokalt
beredskapsarbeid, og korleis har deBe teke
form historisk? Det har Tora Aasland og Geir
Sverre Braut ønskt å ﬁnne ut. Dei har intervjua
leiinga i ni kommunar og fokuserer på korleis

www.historielag.no

lokale tradisjonar har vore med på å forme
samvirket mellom frivillige og profesjonelle.
Redaksjonen set pris på å vise fram korleis
lokalhistoria kan vere ein vik;g ressurs når ein
samfunnsvitar og ein medisinar tek føre seg eit
emne som er høgaktuelt poli;sk og i
forvaltninga.

Spennende app fra Telia

Med appen fra Hidden/Telia kan du ﬁnne
kulturminnene rundt deg hvis du har giB
telefonen ;llatelse ;l å registrere hvor du er.
Les om Hidden på: hBps://hidden.no/
Her et bilde fra telf. når jeg var ved
Historielagets Hus:

rohist@online.no
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Fra bladet «Romerike» 22. oktober 1924, har vi
hentet denne overskri<en.
I Wikipedia står følgende:
«Kogstadfallet» var et kvikkleireskred
i Gjerdrum na8en mellom 20. og 21. oktober
1924, nord for Ask i Gjerdrum på
Romerike i Viken fylke. De ﬂeste klarte å redde
seg fra skredet, men en mann forsvant, og en
kvinne ble så skadet at hun døde noen år
senere. Flere gårder ble ødelagt, og over 1600
meter vei ble ubrukelig.
Begynnelsen av ar;kkelen kan dere lese i neste
spalte. Klikk på lenken nedenfor og les hele
ar;kkelen.
hBps://www.nb.no/items/
204b6eea4b518f72aebf1d2a1c1cd914?
page=1&searchText=
Romerike har gjennom ;den haB mange
kvikkleireskred med tragiske udall. Det kommer
ﬂere ar;kler om emnet hentet fra det som er
publisert via Romerike Historielag. Følg med på
hjemmesiden og Sky;len:
hBps://www.historielag.no

DeCe er et NYHETSBLAD for Romerike Historielag. Det er ment å gi et innblikk i hva som skjer i paraplyorganisasjonen Kl
historielagene på Romerike. SamKdig speiler det hva lederen er opptaC av, og er tenkt å være en inspirasjon Kl
lokallagene. Dere er hjertelig velkomne Kl å påvirke.
DeCe bladet kommer bare digitalt. Vi anbefaler lokallagene å skrive det ut og gjøre det Klgjengelig på møter og
arrangementer. Det er vikKg 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.

www.historielag.no
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Den heter «Nazister på skogtur ved grensen»
Et spennende emne som er vik;g i forståelsen
av landssvikoppgjøret.
Den omhandler blant annet ordføreren Albert
Fjermros, ordfører i Setskog som ikke ﬁkk
henge på veggen i ordførergalleriet.
Ar;kkelen er skrevet av Øyvind Nordli, og vi
har fåB ;llatelse av A<enposten å bruke den.
DeBe er en del av vår historie som ﬂere
historielag burde ta tak i, mener Tore
Ødegaard i Setskog Historielag.

Setskog Historielag

Lillestrøm Historielag

Kjeldearkiv: Dramaet i Brøterbakken 1944

Fra Tore Ødegaard i Setskog Historielag ﬁkk vi
;ps om en ar;kkel i A - magasinet nr. 50
11. desember 2020. Den bygger på en
masteroppgave og omhandler
landssvikoppgjøret eBer krigen i Setskog. Det er
nå en generasjon som ikke opplevde deBe og er
nysgjerrige på historien. Ar;kkelen heter:

Hele historien bygger på en masteroppgave av
Haavard Mandt Brokkes og er spennende
lesing for de som er opptaB av
okkupasjons;den og oppgjøret eBerpå. Klikk
på lenken og les masteroppgaven der.
hBps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/
10852/79165/Brokke-Master.pdf?
sequence=5&isAllowed=y
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Lillestrøm Historielag bruker Lokalhistoriewiki ;l
å dokumentere Kjellerhistorien som vi ;dligere
har nevnt. I den sammenheng dukker det stadig
opp nye elementer. Steinar Bunæs, kjent fra
mange forskjellige lokalhistoriske formidlingsprosjekter, organiserer og fører deBe i pennen i
Lokalhistoriewiki. Det siste ;lskuddet på wikien
er «Dramaet i Brøterbakken» Klikk på lenken og
les om dramaet. For å vise hvordan wikien
fungerer gjengir jeg fra en e-post fra Steinar:
«Jeg har nå skaﬀet nye opplysninger om Rolf
Alexander Syversen - mannen fra "Carl
Fredriksens Transport" som ikke kom seg over Wl
Sverige slik de øvrige gjorde.
Han sa8 derfor i den samme bilen som Trygve
Gulliksen og ble henre8et ved framkomsten Wl
Trandum. Jeg har derfor kny8et Kjellerhistorien
inn mot Trandumhistorien, og lagt inn et godt
bilde av det store krigsmonumentet - jeg fant
det ubeny8et og Wlgjengelig på ne8et, klart Wl
bruk».
DeBe er et kjempegodt eksempel på hvordan
Lokalhistoriewiki kan brukes og bør være en
inspirasjon ;l andre historielag ;l å bruke denne
plalormen ;l å formidle og bevare deres
historier.
Ser bare en udordring: Synliggjøring.
Det kan dere alle bidra med. Les og fortell
historiene. Fortell hvor det kan ﬁnnes.
Lokalhistoriewiki er en del av
Nasjonalbiblioteket og blir aldri borte.

rohist@online.no
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Skedsmo Historielag
Skedsmo Historielag går nye veier for å bevare
idenWteten Wl Skedsmo. De bruker Grindaker
landskapsarkitekter Wl å utarbeide en
«Mulighetsstudie» for å synliggjøre områdets
verdi og historie. Denne arbeidsformen er ny i
historielagssammenheng.
Fra forordet i mulighetsstudien:
Skeidismoen er navnet på det gamle ;ngstedet
på høyden omkring Skedsmo kirke. Her møBes
gamle ferdselsveier, og Skeidismoen har vært et
viktig sted fra Viking;d og fram ;l vår ;d.
Skedsmo Historielag har haB et engasjement for å
synliggiøre historien gjennom bevaring, skil;ng og
stevner. DeBe har resultert i et «forslag ;l
hensynssone bevaring» som er en ikke- juridisk
plan. For å fremheve og ta vare på de historiske
sporene, har Skedsmo historielag i samarbeid med
Grindaker landskapsarkitekter utarbeidet en
«Mulighetsstudie». Målet med mulighetsstudien
er at den kan danne grunnlag for en juridisk
kommunedelplan og vise forslag ;l utvikling og
skjøtsel av området.

Styremøte
Romerike Historielag
Det er ikke avholdt noe styremøte i januar
2020. Mulighetene ;l å møtes ble utsaB ;l
eBer 19. januar i ﬂg. regjeringen. Første
styremøte blir 4. februar. Har dere innspill så
send det ;l: rohist@online.no

Raumnes Historielag
Arkivdrøm ble virkelighet i Nes da Raumnes
Historielag i 2015 ﬁkk leie bankhvelvet under
Amﬁ-senteret på Årnes. Nå huser arkivet
dokumenter, gjenstander, faner, lydﬁler,
fotograﬁer m.m. fra mer enn 200 ulike
arkivskapere, og stadig kommer det noe nyB.
Arkivutvalget, ledet av Per Ljøgodt, og mange
dedikerte frivillige gjør en fantas;sk jobb for å
bevare historien. Les ar;kkel om arkivet på:
www.historielag.no

Nes kunsUorening med bok
om Helga Weng

Olavsbautaen ved Skedsmo kirke

www.historielag.no

«Helga Weng – kunstens misjonær» 90 sider,
rikt illustrert, kr 150,kan kjøpes ved Nes
bibliotek eller
Historielagets hus.
Eller ved henv. ;l
Elisabeth Lunder
419 20 889. Det
kommer mer i
Sky;len om uts;lling
og boka.
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