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KULTURARV I VIRTUAL 
REALITY 

Bruker VR til å bevare kulturminner. Professor fra 

NMBU lager digitalt arkiv av verdens kulturarv. 

Les mer i Teknisk Ukeblad eller klikk på denne lenken:
Kulturarv i virtual reality  Dette er også en kommende 
teknologi som vi må forberede oss på. Spennende.
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ROMERIKE HISTORIELAG 
 www.historielag.no | 63878890 |rohist@online.no  Facebook

2018 - det europeiske kulturarvåret

Årsmøtet i Romerike 
Historielag er avholdt.
Årsmøtet ble avholdt i regi av 
Lillestrøm Historielag i 
Lillestrøm kirkes menighetshus 
Det møtte 59 delegater fra 16 
historielag. Se referatet på 
www.historielag.no 

Kulturminnedagene 
8.-16. september

«Typisk norsk - ikke bare 
norsk» er emnet for kultur-
minnedagene. Les mer på:
http://kulturvern.no/
kulturminnedagene-2018/
Vi regner med at de lokale 
historielagene har en eller 
annen form for markering av 
dette. Husk å melde dette til 
oss slik at vi kan få det 
registrert i aktivitets-
kalenderen. Sjekk:Kalender
Lokallagene er kjempeflinke. 
Det er helt utrolig hvor mye 
som skjer i historielags-
bevegelsen på Romerike.

Østfold Historielag
Vi har fått en henvendelse fra 
Østfold Historielag om 
samarbeide når det gjelder 
fylkestilskudd til regionallagene  
når region Viken kommer.

«Regional plan for 
kulturminner og kulturmiljøer 

i Akershus»
Videreføringen av «Spor for framtiden» fram til 2020 når vi 
skal inn i Viken innebærer mange problemstillinger som det 
jobbes med. Både i Akershus kulturvernråd (KiA) og 
Romerike Historielag og mange andre. Her legges grunnlaget 
for ny kulturminnevernplan som skal samkjøres med de andre 
som også skal inn i Viken. Samtidig skal Riksantikvaren 
overføre mye ansvar til fylkene. Antagelig vil det gå en 
generasjon før alt er på plass.
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EUs personvern regler 
innføres 1.juli.

Når tillitsvalgte logger inn på 
StyreWeb får dere nå opp en 
taushetserklæring dere må 
bekrefte at dere har lest og 
godtatt. 

Det kommer et nytt 
digitalt innmeldingsskjema 
hvor medlemmet får 
informasjon om hvilke 
personvernregler som gjelder. 
Lokallagene får beskjed om 
hvordan de skal forholde seg.

Mikkelrud 
skogfinneplass.

En fantastisk nennsomt 
restaurert plass. Et 
stjerneeksempel på hvordan 
ting skal gjøres. De har også 
greid å bevare finneplassens 
flora. Plassen er i ferd med å bli 
fredet som en del av at hvert 
fylke skal ha et kulturminne om 
minoritetene som har levd her. 
Dette hadde ikke vært mulig 
uten mennesker som Anne Lise 
Torvund og Tore Ovlien. Les 
mer på http://mikkelsrud.no
eller 
@skogfinneplassenmikkelrud        
Nå skal også arkeologer dit for 

å lete etter tidligere hustufter 
og kanskje finne den første 
svedjen som var grunnlaget for 
plassen. Spennende !

Landslaget for lokalhistorie.
Mandag 4. juni valgte styreleder Elin Myhre å fratre styret i 
Landslaget for lokalhistorie. Dette kom på bakgrunn av at to 
av sekretariatets ansatte valgte å si opp sine stillinger forrige 
uke. Oppsigelsene kom som følge av uenigheter rundt 
arbeidsforholdene og sekretariatet begynner nå arbeidet med 
å bedre kommunikasjonslinjene internt og utvikle klarere 
retningslinjer administrativt. Vi skal takke dem ved en senere 
anledning for den gode innsatsen de har nedlagt. 
Styret og sekretariatet arbeider nå med å finne de beste 
løsningene slik at våre forpliktelser overfor medlemslagene og 
samarbeidspartnere ikke blir berørt. 
Nestleder Mikal Heldal trår inn som leder av organisasjonen 
frem til landsmøtet i mai 2019.

Paraplyorganisasjon

Paraplyorganisasjon er en  organisasjon hvor flere 
organisasjoner med felles interesser eller som arbeider 
innenfor samme tema/interesseområde/samfunnssektor er 
medlemmer. Paraplyorganisasjonen arbeider på vegne av 
medlemsorganisasjonene, som oftest overfor myndighetene og 
politisk sektor, mens medlemsorganisasjonene arbeider 
overfor publikum. Paraplyorganisasjonen forplikter som regel 
ikke medlemsorganisasjonene da de fatter sine vedtak på 
selvstendig grunnlag. Slik står det i Wikipedia.

Romerike Historielag er en paraplyorganisasjon og 
forsøker å fungere som det. En utfordring er å formidle hva vi 
gjør til medlemmene. Noen prosjekter kan nevnes: «MiAs 
forhold til frivilligheten» «Regional plan for 
kulturminner og kulturmiljøer i Akershus» «Innføring 
av EUs personvernregler» «Bistå lokallagene når de 
trenger hjelp» «Arbeide for å få lokal kulturarv inn i 
DKS» «Formidle prosjekter som foregår i lokallagene 
som kan ha almen interesse» «Utgi medlemsblad med 
lokalhistorie» «Arkivregistrering etter forespørsel fra 
MiA»

Snart fyller vi 100 år som organisasjon og det krever 
en anstendig markering som må planlegges. Samtidig arbeider 
vi med en restaurering av Historielagets Hus som er godt 
besøkt på torsdager som en serviceinstitusjon. 

Etter sommerferien må dere belage dere på mye 
informasjon fra Romerike Historielag. Både via StyreWeb og 
meldingsblad og Skytilen. Ha en god sommer og lad opp til en 
høst med mye lokalhistorie.
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