Nye æresmedlemmer i historielaget

På Eidsberg historielags 90-årsjubileum i 20 I O ble det utnevnt tre nye æresmedlemmer, som på hver
sin måte har gjort en stor innsats for historielaget Fra venstre: Thor Høitomt, Karl Ole Engen og
Kjell Undrum.

Alle lag og foreninger har sine ild
sjeler. Så også Eidsberg historielag. På
lagets 90-årsjubileum i 2010 ble det
utnevnt tre nye æresmedlemmer, som
på hver sin måte har gjort en stor
innsats for historielaget.
Sammen med tidligere utnevnte
æresmedlemmer, Ragnhild Tutturen,
Johs. Larsen og Olav Mjelde har de
bidratt til et aktivt og levende
historielag, samt lagt grunnlaget for
Folkenborg museum, slik det fremstår
i dag.
Inntil år 2000 eide Eidsberg
historielag Folkenborg museum. Det
var oppnevnt en styringsgruppe som
sto for museet og la frem aktivitets
planer for behandling i styret i Eids�
berg historielag.
Thor Høitomt og Karl Ole Engen var
medlemmer av denne gruppa i mange
år. De jobbet mye sammen med
prosjekter som Kirkebylåven, og ikke
minst med omdisponeringen av
museet til stiftelsen Folkenborg
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museum, som senere ble innlemmet i
Østfoldmuseene. De er begge ivrige
på å ta vare på historien. Thor var for�
mann i historielaget i mange år, og
siden var han formann i stiftelsen
frem til 20 I 0. Karl Ole har vært regn
skapsfører for museet, historielaget og
bygdebokfondet. De har samarbeidet
om opprettelse av stiftelsen
Folkenborg museum. Karl Ole startet
torsdagsklubben som bl.a. er opp�
havet til heftet Haakon, og et aktivt
kontor på museet med scanning og
digitalisering av bilder.
Kjell Undrum har også gjort mye for
å ta vare på historien. Han er ivrig
samler av kulturminner, registrering av
husmannsplasser og gamle minnes�
merker. Han var en av dem som gikk
foran med registrering av kultur�
minner på internett. Eidsberg
kommune var pilotkommune for
prosjektet. Kjell har ledet komiteene
for gjengrodde stier og slekts
gransking i mange år.

