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PARAPLYORGANISASJON FOR 17 HISTORIELAG PÅ ROMERIKE

OVERSIKT OVER 
LOKALLAGENE 
PÅ ROMERIKE. 

KLIKK HER: 
OVERSIKT

Romerike burde ha et langhus. Se : Video  En vanlig hustype som vi har mange 
«stolpehull» etter. Kanskje noe utviklere / utbyggere kunne bidra med?
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE ARBEIDER MED NY KULTURMINNEVERNPLAN

Dagens kulturminnevernplan 
«Spor for framtiden» skal 
oppgraderes og føres videre til 
vi blir en del av VIKEN. Planen 
kommer til å bli brukt etter 
det også. Det vil ta tid før et 
kulturminne regime er på 
plass og fungerer i VIKEN. 
	 Derfor er Historie-
lagenes arbeid så viktig. De 
bidrar til å styrke den lokale 
identiten. Identitet og 

tilhørighet blir viktige 
elementer når kjente 
samfunnsstrukturer skal 
brytes opp og reetableres av 
mennesker som ikke har 
tilhørighet til området de 
arbeider i.  Samtidig kom Skei 
Grande med kulturmelding og 
Elvestuen etterlyser innspill til 
kulturminnevern. Det er mye å 
følge med på og å gi innspill 
til. 2019 blir et travelt år.

https://www.youtube.com/watch?v=uSAfV71utuI&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=uSAfV71utuI&feature=share
http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/
http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/


 

INNSPILLSRUNDER OM 
KULTURMINNEPOLITIKKEN

OM FRIVILLIGHETEN. FRA INNSPILLET VI SENDER

Rivingen av Nordli i 
Sørum ble symbolet 
på hvordan 
uforstanden kan 
bidra til å snu en 
kommune fra å være 
den dårligste 
kulturminne bevarer 
til å bli en av de 
bedre. Men hva nå?

Regjeringen har startet arbeidet med ny 
melding om kulturminnepolitikken. Klima- 
og miljødepartementet inviterer til 
innspillsmøter vinteren 2018/2019. 
Meldingen vil danne grunnlag for en 
diskusjon i Stortinget om framtidens 
kulturminneforvaltning og dens betydning for 
samfunnet. I stortingsmeldingen vil 
regjeringen legge fram forslag til nye 
nasjonale mål på kulturminnefeltet.Her er et 
utdrag av vårt innspill. Om frivilligheten. 

Kulturminnevernet bæres i stor utstrekning 
av frivilligheten – fortidsminneforening, 
historielag, bygdelag, bygdekvinnelag, 
velforeninger og mange flere lag og 
foreninger. Uten frivillighetens innsats og 
pågåenhet hadde det ikke vært aktivt 
kulturminnevern i Norge. 
I denne sammenhengen må 
kulturminnevernet ses som en del av 
motmakta i Norge – den makta som står 
imot rådende maktstrukturer og trender.  

Kulturminnevernet må ofte stå opp mot 
sterke kapital- og utbyggingskrefter. Men 
disse kreftene kan også være gode 
samarbeidspartnere. De kan spille på lag 
med motmakta, og i kulturminnevernet må 
slike samspill trekkes fram som de gode 
eksemplene de kan være. Dette er viktig for 
kulturminnevernet i dets arbeid for å 
påvirke også den generelle opinionen. Ofte 
er opinionen enig i frivillighetens arbeid for 
å ta vare på kulturminner, men uten å 
engasjere seg. Gode eksempler på vellykket 
kulturminnevern kan få flere til å ta stilling 
for kulturminnevernet. Men eksempler på 
at kulturminner ødelegges eller rives 
engasjerer kanskje opinionen enda mer. 
Både i arbeidet for å ta vare på 
kulturminner og i arbeidet for å engasjere 
folk til å ta stilling i kulturminnevernet er 
frivillighetens innsats uvurderlig. 
LES OM DETTE HER: INNSPILLSRUNDER
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspillsrunder-om-kulturminnepolitikken/id2620032/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspillsrunder-om-kulturminnepolitikken/id2620032/
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EIDSIVATINGET 

LES OM DETTE 
SPENNENDE 

PROSJEKTET HER: 
EIDSIVATINGET

HVA FOREGÅR I HISTORIELAGENE PÅ 
ROMERIKE

I 2018 ER DET REGISTRERT 200 ARRANGEMENTER I VÅR KALENDER

I kalenderen til Romerike Historielag er det 
registrert 200 arrangementer i 2018. For å kunne 
dokumentere det som skjer i historielags-
bevegelsen på Romerike trenger vi at dere 
sender oss arrangementplanen for 2019. 
Sammen med medlemsantallet som pr. i dag er 
3717 så viser dette en organisasjon med mange 
medlemmer og en stor aktivitet. Dette gir 
tyngde når vi møter i for eks. Akershus fylkes 
prosjektgruppe for Regional plan for 
kulturminner. De lokale lagene er flinke til å 
sette fokus på lokal identitet og tilhørighet. 
Samtidig opplever vi et utbyggingspress på 
Romerike som er det største i landet. 
Sammenslåingen av Skedsmo, Sørum og Fet til 
Lillestrøm kommune gir identitetsproblemer. 
Hva slags identitet er det å bo i Blaker i 
Lillestrøm? Eller heter det «på Blaker» Neimen 
ikke sikker jeg.                                      	 	 	
	 Konklusjonen er at historielags-
bevegelsen er en viktig del av samfunns-
byggingen her på Romerike. Vi må nå ta 
arbeidet med barn og unge på alvor framover. 
Samtidig må vi også gi innflyttere og 
innvandrere et engasjerende tilbud. 

Bruk www.historielag.no
Les lokalhistorie på hjemmesiden vår. Klikk på 
Artikler og les artiklene som ligger der. Gjør 
dere kjent med siden og følg med på det som 
dukker opp der. Innholdet vokser jevnlig.  
	 Vi har også en Facbook side hvor det 
skjer ting. Samtidig vil vi beholde Skytilen på 
papir.  
	 Å holde kontakt med medlemmene er 
grunnlaget i en organisasjon som dette. Dere 
finner også alle lagenes hjemmesider og 
Facebooksider på Oversikt lokallag Kanskje en 
tanke å oppdatere og ha en plan på hva og når 
ting skal legges ut. 
	 Dette meldingsbladet går bare til de som 
er registrert med e-post adresse. 
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KULTURARVSKOLEN 

LES DENNE 
HJEMMESIDEN NØYE: 
KULTURARVSKOLEN 

TENK HVORDAN DERE 
KAN UTNYTTE DETTE I 

SAMARBEIDE MED 
MED SKOLEVERKET

http://www.historielag.no
http://www.historielag.no/informasjon/nyheter/
https://www.facebook.com/Romerike-Historielag-273828512698228/?view_public_for=273828512698228
http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/
https://www.kulturarvskolen.no
https://www.facebook.com/Eidsivatinget/?epa=SEARCH_BOX
http://www.historielag.no
http://www.historielag.no/informasjon/nyheter/
https://www.facebook.com/Romerike-Historielag-273828512698228/?view_public_for=273828512698228
http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/
https://www.facebook.com/Eidsivatinget/?epa=SEARCH_BOX
https://www.kulturarvskolen.no

