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1 Formål 

Østfold Historielag skal arbeide for å fremme interessen for lokalhistorisk virksomhet i fylket, og er 
lokallagenes eget fylkeslag. Det enkelte lokallag driver dets virksomhet tilpasset de stedlige forhold. 
Medlemslagenes virksomhet skjer på lagenes egne premisser, men innenfor ØHs formålsparagraf  og 
vedtekter. (ØH vedtekt pkt 1.) 

2 Administrasjon og drift 

2.1 Styret etter valget på årsmøtet 2019: 
Leder Odd Jan Skriubakken, Tune 
Nestleder Bjarne Kjærnes, Rygge. 
Sekretær Gunnar Hjorthaug, Hobøl  
Kasserer Eva Boehm Svendstad, Eidsberg 
Styremedlem Brit Haugbro, Hobøl. 
1. varamedlem til styret Kari H. Stumberg Omholt (Idd og Enningdalen historielag). Møter fast.  
 
2. varamedlem til styret Ola Lauritz Larsen, Onsøy 
3. varamedlem til styret Tom Hagen, Borge og Torsnes 

2.2 Valgkomiteen 
Leder: Oddveig Nilsen, Varteig  
Marit Gjølstad, Onsøy  
John Grimstad, Råde 

2.3 Revisor 
Egil Ragnar Paulsen, Onsøy og Roar Wilhelmsen, Borge og Torsnes  

2.4 Lagets kontor og lager 
Virksomheten ved lagets kontor blir ivaretatt av styrets medlemmer. Kontoret fungerer som styrets 
møtelokale og holdes åpent for besøkende etter forutgående avtale.  
Leieavtalen med Historica gjelder kontorlokale, lager, toalett og inkluderer lys og varme.  
Styret har brukt mange dugnadsdager på opprydding og sortering. Kasser med gavepakninger er 
fordelt vederlagsfritt til lokallagene til deres egen disposisjon.  

2.5 ØH Personvernerklæring 
Østfold Historielag ønsker å behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende 
personvernprinsipper.  

5.5	Møte	for	tillitsvalgte 8
6.	Kurs	i	lokalhistorisk	arbeid 8

6.1	Slektsforskning/med	Slekt	og	data- 8

6.2	Lokalhistoriske	fotograXier 8

6.3	Lokalhistorisk	seminar 8

6.4	Kompetanseheving	-	Styreweb 8

7	Lokallag og medlemmer 9
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ØH personvernerklæring og kartleggingsjekkliste ble i 2018 laget og gjort  tilgjengelig på ØHs 
webside under: Personvern. 

2.6 Elektronisk arkivering  

Østfold Historielag skal bestrebe å sikre sitt arkiv både med papirutgave av protokoller og 
elektronisk arkiv. Styret skal ta initiativ til erfaringsutveksling og kompetanseheving ved lokallag 
innen lokalt arkivarbeid. 

ØH bruker dataprogrammet Styreweb og har dette som elektronisk arkiv for sin virksomhet. Styret 
har fått en god oppstart med det elektroniske arbeidet, har fått bedre oversikt og styring med arkiv, 
regnskap, fakturering og kommunikasjon med lokallag. 

2.7	Styrets	arbeidsform	og	organisering	

Styret skal: 
1. Lede fylkeslagets arbeid. 
2. Sette ut i livet de vedtak som er gjort av fylkesårsmøtet. 
3. Fremme forslag til årsplan, budsjett og andre saker som skal legges fram på årsmøtet og møte 
   for tillitsvalgte. 
4. Holde god kontakt med lokallagene. 
5. Utgi Nyhetsbrevet og ha ansvar for at WiwaR kommer ut. (ØH vedtekt pkt 6.) 

Styret skal holde god kontakt med med Østfold fylke og Landslaget for lokalhistorie. 
Arrangementer, kompetansebygging og kurs gjøres fortrinnsvis i samarbeid med lokale lag. Styret 
ønsker å stimulere til kompetansebygging, effektiv lagsdrift, erfaringsutveksling og i det 
lokalhistoriske arbeidet. Områder for særlig fordypning er:  
 Lokalhistorie. - Arrangere seminar.  
 Slektsforskning i samarbeid med Slekt og Data. - Bistand med å komme igang . 
 Lokalhistoriske bilder. - Erfaringsutveksling mellom lokallag. 
 Kulturminner og lokal registrering. - Nasjonal formidling og sikring 

 
Styret har i 2019 hatt 9 styremøter. Styret har i tillegg hatt dugnadsdager og forlengede styremøter 
med rydding på lageret. 

2.8 Kontakt med lokallag  

Styret skal: Holde god kontakt med lokallag. (ØH vedtekt §6 pkt4) 

Det årlige "møte for tillitsvalgte" ble avholdt den 17.09.2019 i Rakkestad. De lokale tillitsvalgte viste 
stor aktivitet og engasjement for å ta ibruk Styreweb. Hele fylket er nå igang med 

kulturminneplanlegging. ØH har dette året hatt mange møter og opplæringskvelder. Ved henvendelse 
har styremedlemmer vært åpne for å besøke lokallag for dialog og informasjon.

2.9 Representasjon 
Borgarsyssel museum: Berit Hogseth. Landslaget for lokalhistorie: Østfold historielag er medlem i 
LLH. Kari Stumberg Omholt ble 2019 valgt til nytt varamedlem i styret i Landslaget for lokalhistorie 
fra Østfold, Oslo og Akershus på sommerens landsmøte i Finnmark. Hun er også varamedlem i ØH 
sitt styre og leder av Idd og Enningdalen Historielag. 
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3 Årsmøtet 

3.1 Årsmøte 2019 

Årsmøtet er Østfold Historielags høyeste myndighet og holdes innen 1. april hvert år. Innkallingen 
skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel. Årsmøtedokumentene sendes lagene senest 14 dager før 
årsmøtet. (ØH vedtekt § 4.) 
Lokallagene tilrådes til å holde sine årsmøter før 1. april. De skal også sende ØH årsmøteprotokoll 
og medlemstall elektronisk så snart årsmøtene er avholdt. 

Østfold Historielag avviklet sitt årsmøte 23. mars i Varteig. Varteig Historielag var vertskap. Antall 
fremøtte stemmeberettigende delegater var 52 og 19 lokallag var representert. Flott trekkspillmusikk 
fikk vi av Einar Sandvik til velkomstkaffen og ved oppstart av årsmøtet ga Solveig Rød oss alle et 
lærerikt og interessant foredrag om Inga fra Varteig som velkomsthilsen. 

Valg på tillitsvalgte: Se 2.1. Årsmøtesakene ble behandlet på vanlig måte. Protokoll er utsendt og 
offentliggjort på ØH sin webside.	

3.2 Vedtekter 

Disse vedtekter kan endres på et lovlig innkalt årsmøte når 2/3 stemmer for det. Forslag til 
endringer må være styret i hende minst 4 ukerfør årsmøtet. Styret skal avgi sin innstilling til forslaget. 
(ØH vedtekt § 9.) 

Årsmøte 2018 behandlet en revisjon av vedtektene. På årsmøtet fremkom enkelte justeringsforslag. 
Vedtektsjustering ble så vedtatt på årsmøtet 2019. 

3.3 Regnskap og økonomi 

Årsmøtet skal: Behandle revidert regnskap: (ØH vedtekt § 4.4). Styret vil fremover sette tidlige 
tidsfrister for fakturautsending for medlemskap, abonnement, kulturminnekartprosjektet og 
fylkeskommunal støtte. Styret ønsker selv å føre regnskap og ha en jevnlig orientering i styret. 

Regnskap for 2019 ble revisorgodkjent den 24.02.2020. 

Samtlige lokallag har betalt kontigent for 2019. Abonnementslisten for Wiwar er gjennomgått og 
ajourført- Abonnenter som ikke betaler etter purring blir strøket.  Dette har ført til noen færre 
abonnenter. 

I 2019 har vi oppfordret lokallag til å være med på en innsats for å øke antrall abonnenter på Wiwar. 

ØH styrets bruk av Styreweb har ført til en enklere og bedre oversikt over regnskapssituasjonen. 
Regnskapet 2019 viser en positiv balanse med et overskudd på  kr 34 488,74 

3.4 Momskompensasjon og fordel  
Gjennom medlemsskap i Landslaget for lokalhistorie mottar vi statsstøtte i form av 
momskompensasjon. Kravet er at vi har sendt inn årsmelding, regnskap og årsmøteprotokoll. 
Medlemskapet gir oss også reduksjon på styreweb med 20%. Momskompensasjonen utgjorde i 2019  
kr.21578,-. 

4. Publikasjoner 

ØH skal ta initiativ til: Utgi tidsskrift og andre lokalhistoriske publikasjoner. (ØH vedtekt § 3.3.) 
Styret skal utgi Nyhetsbrevet og ha ansvar for at WiwaR kommer ut. (ØH vedtekt § 6.5.) ØH ønsker 
å være tydelig og synlig på sosiale medier. Websiden skal ha både varig informasjon og aktuelle 
nyheter for laget. Lokallagene skal oppmuntres til å oppdatere sine egne websider som er lenket opp 
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til ØH sin webside. Facebooksiden skal kunne videreformidle åpne lokale arrangementer. 
Nyhetsbrev er en hilsen fra ØH med noe informasjon et par ganger i året. 

4.1 Hjemmeside 
Alle lokallag sine lenker til egne websider står samlet på ØH sin webside. Erfaringsutveksling og 
formidling av gode ideer kan bidra til å få lokalhistorien i fylket til å blomstre. Det er av denne grunn 
viktig at de lokale lagene har oppdaterte sider. Viktig er det at sidene rettes opp etter årsmøter og 
valg og at årsmeldingen og aktivitet/arrangementer er tilgjengelige. Av lagets 24 medlemslag har 20 
lokallag sin egen webside. 

4.2 Facebookside 
ØH har egen Facebookside. 18 lokallag har egen Face book side. ØH deler gjerne info på sin 
Facebokside fra lokallag som har åpne arrangementer.  

4.3 Nyhetsbrev 
Styret har også gitt ut to Nyhetsbrev dette året som sendes ut elektronisk til lokallagene for 
videreformidling. Nyhetsbrevene er tilgjengelig på lagets webside. 

4.4 Media/offentlige organer 
Styreleder er lagets hovedkontakt mot media og offentlige organer. 

4.4 WiwaR 

WiwaR er lagets faglige lokalhistoriske tidskrift som skal ha en abonnementliste stor nok til å gjøre 
bladet selvfinansierende. Østfold Historielag sitt lager av eldre blader fordeles til lokallagenes egen 
disposisjon.  

Redaksjonskomiteen for WivaR består fra årsmøtet i ØH 2019 av Asbjørn Hjorthaug, leder, Aslak 
Andresen, Jens Bakke, Lars Egeberg og Trond Svandal. WiwaR har i 2019 hatt 2 utgivelser. Bladet 
hadde ved utsending nr. 1 2019,  364 ”personlige” abonnenter, samt ca 40 ”offentlige” (biblioteker, 
museer o.a.) 

5 Andre aktiviteter 

5.1 Bokkomiteen 

Østfold Historielag ønsker å stimulere lokallag og enkeltpersoner til å utgi bøker med hovedvekt  på  
lokalhistorie, slektshistorie og kildeutgivelser. Bokprisen er ment å være en oppmuntring og 
påskjønnelse for det arbeidet som er nedlagt.	

Bokpris for 2018 ble tildelt: Karl Ottar Fjeld, Lars Ove Klavestad, Svein Åstrøm og Odd Martinsen, 
for boka: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 16 Vesten. Finn Pedersen og Dag Mysen for 
boka: Møbelbyen Mysen – stolt Eidsberghistorie 

Bokkomiteen består av: Brit Haugbro, Hobøl, Oddvar Aasen, Moss og Grethe Tennefoss, Askim.  

I 2019 ble det vedtatt at bokprisen skal bli gis ut i 3 kategorier: 
1) Lokalhistorie fra Østfold Frist .1. desember 2019. 
2) Slektshistorie fra Østfold Frist .1. desember 2019. 
3) Årbok med lokalhistorisk innhold fra Østfold. Frist 31.desember 2019 
Utdelingen vil som vanlig skje i det første påfølgende årsmøte. 

5.2 Minnested - Tuneskipet. 
Minnestedet for Tuneskipet som ligger på Haugen gård i Rolvsøy skal holdes i hevd og stedlig 
informasjon bør være oppdatert. 
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ØH eier minnestedet. Fredrikstad kommune v/FASVO har ansvar for skjøtsel av bl.a. fornminner i 
kommunen. De slår gress, rydder, plukker søppel ved minnestedet - gjelder også stien opp til 
minnestedet. Rolvsøy Rotary vil ha ansvaret for å luke/rake ”båtformen” to ganger i sesongen. 
Fylkeskonservatoren har lovet nye skilt i 2020 og ØH vurderer vedlikehold av muren rundt 
minnestedet. 

5.3 Wilsekomiteen  

Østfold Historielag, Fortidsminneforeningen Østfold avdeling og Stiftelsesstyret Spydeberg 
prestegård utgjør en priskomite som utdeler Wilsemedaljen. I 2018 ble det ingen medaljeutdeling, 
men i 2019 ble det to. Wilsemedaljen ble i 2019 tildelt Jon Larsen for arbeidet med å dokumentere 
og formidle historien om musikeren Robert Normann, og Tove Marit Thøgersen for mangeårig 
kulturhistorisk arbeid bl.a. knyttet til å bygge opp Fredrikstad Museum.  

5.4 Kulturminne 

ØH skal: Delta i arbeidet med registrering, bevaring, og fredning av kulturminner i fylket. (ØH 
vedtekt § 3.6.) Kulturminnedatabasen i Østfold og lokal registrering skal sikres og formidles til 
nasjonal forvaring og bruk. Erfaringsutveksling på lokal kulturminneregistrering på andre nasjonale 
nettsteder som Riksantikvarens kulturminnesøk, Nasjonalbiblioteket med flere utprøves. 

Østfold Historielag vedtok i sak 82/2019 å opprette et arbeidsutvalg for kulturminnearbeid. Innen 
første kvartal av 2020 rekrutteres 2 tillitsvalgte som sammen med Kari Stumberg Omholt og Gunnar 
Hjorthaug fra ØH sitt styre skal utgjøre ØH sitt arbeidsutvalg for kulturminneregistrering. 

Samarbeidsavtalen om kulturminnedatabasen ble sagt opp med virkning fra 1.1.2019. 7. oktober 
2019 var vi i møte med Riksantikvaren og Naturkart om overføring av Kulturminnekartet til 
Riksantikvarens databaser (Askeladdden og Kulturminnesøk). Når årsmøtet holdes, regner vi med at 
overføringen er gjennomført.  

ØH mener kulturminneregistrering på nasjonale landsomfattende plattformer/nettsteder som 
Riksantikvaren, Kulturminnesøk og Nasjonalbiblioteket med flere vil bli viktig for ØH å utprøve. 
Kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no). Her kan bilder, tekster og koordinater legges inn på 
kart. Interesserte kan å få passord og å bli en registrator på disse. En styrke ved de nasjonale 
databasene er at de oppdateres og vedlikeholdes av sentrale fagmiljøer. Dette er trolig tryggere enn 
et regionalt og kostbart tiltak. Disse nasjonale internettløsningen er kostnadsfri for kommunene. 
 
5.5 Befaring/Høstvandring 
ØH Skal ta initiativ til: Samarbeide med lokallag om å arrangere kurs, foredrag, befaringer, stevner 
og lignende med lokalhistorisk siktemål. (ØH vedtekt § 3.2.) 

Østfold Historielag arrangerte en sensommertur  langs Oldtidsveien søndag 18. august i vakkert 
høstvær. Landskapsarkitekt, forfatter og billedkunstner Lars Ole Klavestad tok vel 50 deltakere med 
på en spennende reise med landskapshistorie, bergkunst og fornminner.  
Turen startet med omvisning ved Solbergtårnet, der vi fikk høre om idéene bak anlegget, 
kulturlandskapet, helleristningene og den 100 meter lange tidslinjen gjennom østfoldhistorien. 
Deretter gikk turen videre med buss til helleristningene på Solberg, gravfeltene på Hunn. 
Helleristningene på Begby måtte droppes pga for dårlig tid.  Underveis var det felles matpause hvor 
historielaget serverte kringle til alle. En trivelig tur med mange gode tilbakemeldinger og stor 
interesse blant deltakerne. Alle plasser på bussen var besatt. 
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5.6 Møte for tillitsvalgte 

Møte for tillitsvalgte er et rådgivende organ. Møte for tillitsvalgte består av fylkesstyret, to 
representanter fra hvert lokallag, lederne i de faste komiteene samt redaktør i Wivar. Det holdes 
minst et møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig. (ØH vedtekt § 8) 

Møte for tillitsvalgte ble avholdt på Historica Rakkestad den 17.09.2019.Hovedtema på samlingen 
var Kulturminneplaner og kommunenes arbeid med disse. Kun 3 kommuner i Østfold har ikke egne 
planer for kulturminner og har ikke igang planarbeid for kulturminner. Referatet fra møtet inneholdt 
også status på kommunenes arbeid. Styreweb var oppe som engasjerende tema. Flere av lokallagene 
er nå igang med styreweb hvor en hadde engasjerte innlegg fra 6 lokallag. Samtlige fortalte om at 
deres erfaring så langt var svært positive. Det gir oversikt, sikrer arkivering og godt 
regnskapsprogram. 

5.7 Slektsgransking 

ØH skal ta initiativ til å: Støtte arbeide med slektsgransking. (ØH vedtekt § 3.7) ØH Skal samarbeide 
med organisasjoner som Slekt og Data for å tilby medlemmer av lokallag opplæring på 
slektsforskning. 

ØH har dette året hatt et aktivt samarbeid med Østfold Slekt og Data for å gi tilbud om opplæring i 
slektsforsking. Hvaler, Hobøl og Tune har i 2019 hatt to lokale kurskvelder hver med god 
oppslutning. 

6. Kurs i lokalhistorisk arbeid 

ØH skal ta initiativ til: Samarbeide med lokallag om å arrangere kurs, ... (ØH vedtekt § 3.2) 
ØH skal ta initiativ til å: Støtte arbeide med slektsgranskning. (ØH vedtekt § 3.7)  
ØH Skal samarbeide med organisasjoner som Slekt og Data for å tilby medlemmer av lokallag 
opplæring på slektsforskning. 
ØH skal støtte lokallag som ønsker å høyne sin kompetanse om elektronisk arkivering og lagsdrift.  

6.1 Slektsforskningsmøter/ med Slekt og Data Østfold 

ØH har dette året hatt et aktivt samarbeid med Østfold Slekt og Data for å gi tilbud om opplæring i 
slektsforskning. Hvaler, Hobøl og Tune har i 2019 hatt to lokale kurskvelder hver med god 
oppslutning. 

6.2 Lokalhistoriske fotografier. Erfaringssamling om innsamling/arkivering  

ØH  har sammen med Askim Historielag hatt to kurskvelder i 2019 om gamle fotografier og 
bildebehandling. Foredrag ved Henning Pytterud og Valter N. Bakkene. Programmet FotoStation 
fikk en god gjennomgang, 15-17 deltakere. 

6.3 Lokalhistorisk seminar 
Lokalhistorie i vår tid - var tittelen på ØH sitt lørdagsseminar den 26. oktober på Verket skole i 
Moss. Foredrag ble holdt:  Lokalhistorie i vår tid v/ Dag Hunstad, Norsk lokalhistorisk institutt  
Om Digitalarkivet v/ Kristian Hunskaar, Riksarkivet, Østfolds industrihistorie v/ Åsmund 
Svendsen, historiker Nytt fra Landslaget for lokalhistorie v/ Tor Anders Bekken Martinsen 
Møllebyen og Verket byvandring v/Per Arild Simonsen. 33 deltakere fikk oppleve et interessant 
lokalhistorisk seminar med gode foredrag og en flott historisk byvandring. 

6.4 Kompetanseheving av lokallagsdrift  
Det at ØH har besluttet å støtte lokale historielag i bruk av elektronisk arkiv, regnskap og styredrift 
har resultert i at mange lag har begynt å bruke Styreweb. ØH styret har besluttet at  i 2020 
igangsettes brukermøte for erfaringsutveksling blant tillitsvalgte om Styreweb. 
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7. Lokallag og medlemmer  

Østfold Historielag skal god oversikt over tillitsvalgte i Østfold.  

Østfold historielag har: 24 lokallag som medlemmer. 

Østfold Historielag 25. februar 2020 

Odd Jan Skriubakken  Bjarne Kjærnes  Gunnar A. Hjorthaug 

Eva Boehm Svendstad  Brit Haugbro   Kari H. Stumberg Omholt 

Historielag Leder epost

Askim historielag Ulf  Kolstad ulfkols@online.no

Borge og Torsnes historielag Rolf  Gulbrandsen rolf.gulbrandsen@altiboxmail.no

Berg, Rokke og Asak 
historielag

Freddy Fagerholt freddy.fagerholt@gmail.com

Eidsberg historielag Dag Mysen damys@online.no

Fredrikstad Historielag Svein Skahjem svein.skahjem@gmail.com

Hobøl historielag Asbjørn Hjorthaug asbj.hjorthaug@gmail.com

Hvaler kulturforening Paul Henriksen paulh@online.no

Idd og Enningdalen historielag Kari Stumberg Omholt post@idd.no

Kråkerøy Historielag Inger-Torill Solberg itsol@online.no

Marker historielag Randi Kristin Krogh kroghrandi@gmail.com

Moss historielag Kristian Hjortkær Hansen  kleberget@yahoo.no

Moss ættehistorielag Bjørn Haugen bjorn.haugen@advokathusetliljedal.no

Onsøy historielag Thormod Stuerød stueroed@online.no

Rakkestad historielag Barbara Weibye th-oey-w@online.no

Rygge Museum og historielag Helge Aker haker@online.no

Rømskog  historielag Nils Nilssen nnilsse@online.no

Råde historielag Egil Hissingby egil.hissingby@outlook.com

Skiptvet historielag Synnøve Asheim Hansen synnoeva@online.no

Skjeberg historielag Kjell Ingvar Pettersen kjipet@online.no

Spydeberg historielag Anne Sofie Hoff ansoh@online.no

Trøgstad historielag Ellen Baastad elbaas@online.no

Tune historielag Svein Agnalt sagnalt@online.no

Varteig historielag Kjell Lunde kjell.lunde44@gmail.com

Våler historielag Einar Pedersen ein-pede@online.no
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Dag	Hunstad	fra	Norsk	lokalhistorisk	institutt	på	dagsseminaret:	Lokalhistorie	i	vår	tid.	
Østfold	Historielag	i	Moss	26.	okt.	2019.					Foto:	Gunnar	A.	Hjorthaug


