
Historielagets flittige lokalhistoriker, og æresmedlem Kjell Undrum, har fortsatt glød og 
interesse for å grave frem og presentere gamle kulturminner fra Hærland. Hans siste bidrag, 

som han presenterte på et temamøte i Eidsberg historielag i oktober er: 

Seks kulturminner 
Supplement til «Øst i kroken - og litt vestover» fra 201 O 

Noe repetisjon - mye nytt 

De seks kulturminnene omhandler 

Buråsen, Brattås, Kvillerneset, 

Kjellerstuen, Tulkerud søndre og 

Elgetun nordre. 

Historiene er lagt ut på 

nettadressen: kulturminner.no/ 

ostfold Manuskriptet er på 

30 sider med flere fotografier 

og en tegning på forsiden. 

Tidligere har Kjell Undrum også 

skrevet heftet «Langs slorene» i 

tillegg til mange mindre hefter om 

turene «På gjengrodde stier» som 

han ledet i mange år. Vi håper at 

Kjell aldri blir for gammel til å 

fortsette sitt viktige arbeid for 

Eidsberg historielag. Han har 

vært en særdeles nyttig med-

hjelper i arbeidet med gårdshistorien 

i bygda vår. I tre år dro han med toget 

hver uke til Riksarkivet 

i Oslo for å sanke og formidle stoff til 

forfatterne. 

Og da Ola Wergeland Krog innbød 

til samarbeid om registrering av 

kulturminner i Eidsberg, var det Kjell 

som ble krumtappen i alt arbeidet om 

hva som skulle registreres og hvem 

som skulle stå for arbeidet. Det har 

vært mange og lange timer i friluft med 

kompass, GPS og fotoapparat, noe 
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Seks kulturminner
Supplement ti/ "Øst i kroken - og/1ttvestover"fra 2010 

En får innblikk. 
Noe repetisjon - mye nytt. I et spennende miljø om en leser beret 

A b 
kulturminner i samme h . 

ningen fra seks separate 
1;15;;�1� rekkefølge: n eng 

1250028 BBr��:;;;n 

repetisjon 
1250366 Kvi/Jern oppdatert 
1250356 Kje/k•rs 

eset nytt 
1250136 Tulk 

tuen nytt 
1250507 Elger:rud sondre oppdatert n nordre nytt 

Skriftet «Seks kulturminner», 

forfattet av Kjell Undrum. 

historielaget har fått mye ros for. 

Flere av oss, som sysler litt med 

slektsforskning, minnes alle kveldene 

som Kjell innbød til et møysommelig 

arbeid på loftet av den gamle kommune

bygningen på Folkenborg, der vi lette 

med gamle mikrofiche-apparater for å 

finne frem til anene våre. Dette var før 

kildene ble digitaliserte og tilgjengelige 

på nett. Kjell var eksperten som hjalp 



I kulturminneåret 1997 begynte Kjell Undrum sammen med andre interesserte sambygdinger å samle 

stoff om nedlagte boplasser i Hærland. Heldigvis har han ikke klart å stoppe siden. Her er han fotografert 

i «den lokalhistoriske kroken!» på Eidsberg bibliotek. Foto: Eva Tveter. 

alle med tålmodighet og vennlighet. 

Da den amerikanske filmskaperen, 

Nancy Bourne Haley, skulle lage 

filmen om Thea Foss, husmannsjenta 

fra Hærland som ble en pioner innen 

amerikansk marin industri, var Kjell en 

habil person til å finne frem til Theas 

slekt, ikke minst fordi han hadde bodd 

på «Mosen» i Hærland, der Thea vokste 

opp. Nancy var svært takknemlig for 

Kjells hjelp. 

Kjære Kjell -vi heier fortsatt på deg! 

Hærland 

er navnet på det østligste sognet i Eidsberg prestegjeld. Det brukes også om 

et lite sted i Eidsberg kommune i Østfold, ved El8 mellom Mysen og Ørje. 

Lundeby & co bokbinderi og Nortura Hærland ligger i Hærland. Hærland 

har sin egen barneskole, kirke og barnehage. Navnet henger sammen med 

elvenavnet Hæra, som også kalles Mysenelva og Lekumelva. 

E.T

Wikipedia 
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