
Østfold Historielag nr 9 2017 8 februar 2017

NYHETSBREVET 
Alle	utgaver	av	Nyhetsbrevet	fra	Østfold	Historielag	kan	du	lese	på	nettstedet	
nyhetsbrevet.weebly.com.

Landslaget får prosjektstøtte  

Landslaget for lokalhistorie har fått 235 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til et 
prosjekt som skal sørge for at det blir mer kulturarv i Den kulturelle skolesekken (DKS). 
Prosjektet er et samarbeid med Riksantikvaren og Museumsforbundet.  

Støtten går til et pilotprosjekt i Hedmark, Oppland og Troms i samarbeid med 
Riksantikvaren og Museumsforbundet. Pengene skal gå til å arrangere arbeidsverksteder 
for historielag, museer og kommuner foruten å spre informasjon om DKS, for å stimulere til 
flere gode prosjekter om kulturarv og lokalhistorie.  

Det skal også gis tilskudd til utvikling av nye produksjoner i de utvalgte fylkene. Prosjektet 
gjennomføres i tett samarbeid med Kulturtanken som har nasjonalt ansvar for DKS. 
Kulturtanken er fra januar 2017 en ny etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. 

Østfold Historielags 
årsmøte 2017 i 
Amfigrotta på 

Spjærøy 

Østfold Historielags årsmøte 2017 
vil finne sted i Amfigrotta på 
Spjærøy i Hvaler. Lokalet ligger like 
ved Arena Brottet Amfi som begge 
eies av Hvaler kulturvernforening.  

Det såkalte Brottet ligger ved 
Skjelsbosundet nedenfor Nord-
gården mellom Vesterøy og Spjærøy. 
Allerede I 1873 ble den første 
granitten i form av kantsten, 
gatesten og finsten hentet ut og 
brottet var i drift i 100 år. 
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I Brottet er det bygget et amfiteater i granitt og der skuespill som  «Stenhoggern» og 
«Brottungær» er fremført. Samme sted er det også en permanent utstilling «Hogget i 
granitt» som er tilgjengelig året rundt.  

Amfigrotta - duket til festlig samvær (Bildet: Hvaler Kulturvernforening) 

Det spørres …nok en gang 

Spørsmål: Hvorfor sendes ikke Nyhetsbrevet ut pr e-post? 

Svar: Grunnen er enkel, det er forgjeves forsøkt. Østfold Historielag sendte de første 
utgavene til lederne av medlemslagene med anmodning om å sende dem videre til 
medlemmene.  
Det ble dessverre ingen suksess, såvidt erfares var det få lagledere som så seg i stand til å 
etterkomme anmodningen. Ved å publisere Nyhetsbrevet på nettstedet 
nyhetsbrevet.weebly.com  unngås distribusjonsvanskene og alle interesserte  kan når som 
helst lese Nyhetsbrevet.  

På Østfold Historielags hjemmeside og facebook-side er det satt inn lenk til Nyhetsbrevet. 
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Din mening er viktig! 
Har du kommentarer, synspunkter, forslag? 
Send dem til  post@ostfoldhistorielag og takk på forhånd! 
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