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Side 2 

 

Utdrag fra forordet til den første boka, «Middelalderen på Romerike», utgitt i 1998. 

«Redaksjonen av Romerike Historielags årbok 19, 1998, har gleden av å presentere ei årbok 

med fornyet utseende og ny organisering av innholdet. Lagets styre har gitt oss mulighet til å 

legge mer vekt på å lage ei godt illustrert bok. Vi har valgt å fokusere på ett hovedemne – 

middelalderen. Redaksjonen kontaktet forskere og andre med stor innsikt i Romerikes 

middelalderhistorie. Vi er glade og takknemlige for at de aller fleste av de forespurte fant tid 

og mulighet til å yte verdifulle bidrag til årboka. Vårt håp er at denne form for årbok med 

mer vekt på Romerike som en samlet region, vil finne mange lesere.» 

Hele serien. Etter utgivelsen av den første boka i 1998, har det kommet fire bøker til, med 

en mengde grundige og interessante artikler av mange dyktige fagpersoner. Hele serien om 

Romerikes historie består nå av fem bøker: 

1. Middelalderen på Romerike - Årbok XIX 1998 

2. Romerike mot oppgangstider - Årbok XX 2001 

3. Romerike i barokk og rokokko - Årbok XXI 2005 

4. Romerike mens nasjonen våkner - Årbok XXII 2009 

5. Romerike i dampens tid - Årbok XXIII 2017 

Litt om den femte og siste boka:  

«Romerike i dampens tid» omhandler siste halvdel av 1800-tallet med glimt bakover og framover 

i tid. I 17 artikler presenteres ulike sider av de store endringene i dette halve hundreåret. På 

mange måter begynte vårt moderne samfunn i tiåra etter 1850.   

«Til å begynne med var mange nyheter basert på dampmaskinen som drivkraft: skip, tog, 

treskeverk, lokomobiler. Dampskip og tog endret samferdselsmønstre og etter hvert 

bosettingsmønstre. De første tettstedene på Romerike vokste fram i de siste tiåra på 1800-tallet, 

bygd opp rundt stasjoner og ny industri drevet av dampmaskiner, først sagbruk og etter hvert 

flere typer industri. Nyheter som forbrenningsmotorer og elektrisitet kom på Romerike først 

tidlig på 1900-tallet, men drøftinger og vedtak om dette ble gjort alt på 1800-tallet.» 
 

Redaktører: Jan Erik Horgen, Lene Skovholt og Kari Westbye har vært redaktører for alle 

fem bøkene. I tillegg var Håkon Tysdal med for Årbok XXI 2005 og Årbok XXII 2009. For den 

siste boka har Grete Andersen vært et viktig tilskudd til redaksjonen; hun har stått for både 

design og klargjøring til trykking. 

 

Spesialtilbud: De fire tidligere utgavene selges nå for kr 200,- pr. bok, prisen for den siste 

boka er kr 400,-. Men hele serien samlet selges til spesialpris kr 1000,-!   

Bøkene selges på Historielagets Hus i kontortiden hver torsdag fra kl. 10.00 - 17.00, og  

2017-utgaven selges også i de lokale historielagene.  

Bøkene kan bestilles på e-post til rohist@online.no eller på SMS til tlf. 482 97 462, og kan 

betales med faktura eller Vipps nr. 109 338.  Porto kommer i tillegg ved postforsendelse.   
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Årbok XIX 1998 

Middelalderen på Romerike 

 

 

  

 

 
 

Litt om innholdet i de 20 

artiklene:  
• Om opprørstrang og vilje til 

uavhengighet 

• Om innlemmelse i 
nasjonalstaten 

• Om kristning og kirker og 
pilegrimer 

• Om pest og ødeleggelser 

• Om fest og gleder 

• Om hus og klær 

• Om å bygge og bosette 

• Kort sagt: Den mangfoldige 
middelalderen 
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Årbok XX 2001  

Romerike mot oppgangstider 

 

 

 

 

 

 
 

 

Litt om innholdet i de 20 

artiklene:  
• Om reformasjon og 

heksebrenning 

• Om bispereiser og 
kirkeinteriør 

• Om adel og bonde 

• Om Görvel Fadersdatter  
med tre menn 

• Om leilendinger og finner 

• Om ploger og matrikler 

• Om mat og klær og festninger 

• Kort sagt: Om et mangeartet 
samfunn i ei brytningstid 

 
 
 



Side 5 

 

 

 

Årbok XXI 2005 

Romerike i barokk og rokokko 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Litt om innholdet i de 17 

artiklene: 
• Om stiler og moter 

• Om musikk og folkekunst 

• Om hus og innbo 

• Om husmenn og prester 

• Om leilendinger, sjøleiere  
og jordeiere 

• Om veger og ferdsel 

• Om verk og bruk 

• Om forsvar i kamp og i fred 

• Om liv og levnet 

• Kort sagt: Om den rike 
Romeriks-kulturen på 1600- 
og 1700-tallet 
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Årbok XXII 2009 

Romerike mens nasjonen våkner 

 

 

 

  

 

 
 

Litt om innholdet i de 19 

artiklene:  
• Om bjørn og ulv 

• Om elver og kanaler 

• Om fløting og sagbruk 

• Om klær og musikk 

• Om hager og blomster 

• Om husmenn og bønder 

• Om ulykker, krig og død 

• Om omgangsskole og 
folketellinger  

• Om 1814 og Romerike 

• Kort sagt: Om den lokale 
Romeriks-kulturen i nasjonal  
og internasjonal sammenheng 
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Årbok XXIII 2017 

Romerike i dampens tid 

 

 

 

 

 
 

Litt om innholdet i de 17 

artiklene: 
• Om damptreskemaskiner og 

piggmaskiner 

• Om sveisere og meierier 

• Om fløtere og sagbruk 

• Om tog og stasjoner 

• Om thranittere og utvandrere 

• Om kommuner og kirker 

• Om hus og hage 

• Om overflod og nøysomhet i 
mat og klær 

• Om landskap og kunst 

• Kort sagt: Om Romerike i 
endring 


