
 

 
 

Til: Fylkeslagene av politiske partier i Østfold 

 

Oppfordring om å utvikle politikk for stedsidentitet og lokalhistorie i 

partiprogrammene 

For to år siden varslet Østfold Historielag politiske partier om et seminar hvor vi ønsket å sette fokus 

på sammenhengen mellom stedsutvikling, identitet, lokalhistorie og Østfolds historie. På grunn av 

pandemien, og andre endrede forutsetninger, ble initiativet avlyst. 

Østfold Historielag tar oss derimot den frihet og oppfordrer politiske partier til å ha et høyt 

ambisjonsnivå på denne tematikken i utformingen av sine partiprogrammer. Mye tyder på at den 

folkelige motstanden mot etableringen av Viken fylkeskommune også var et uttrykk for at det finnes 

en Østfold-identitet. Stoltheten over og tilhørigheten til eget fylke kom overraskende på noen, men 

var like fullt veldig gledelig. Dette bør kommuner og etter hvert Østfold fylkeskommune både ivareta 

og prøve å forsterke.  

Ikke minst håper vi at fylkeskommunen, med sin kompetanse på historie, geografi/natur, 

kulturlandskap, kulturmiljøer og kulturminner, kan styrke sitt arbeid med formidling slik at vi bygger 

kompetanse og forståelse i hele Østfold-samfunnet. Østfold er tross alt kjent for sine mange 

kulturminner, og dette fortrinnet må vi utnytte. 

Tilsvarende kan det være gode grunner for de nye Østfold-kommunene å fortsatt dyrke stedsidentitet 

og lokalhistorie i de tidligere Østfold-kommunene. Kjærlighet til stedet en bor på følger ikke 

nødvendigvis kommunegrenser. 

Innbyggere som har en sterk forankring til hjemstedet, vil trolig være mer motiverte til å ta ansvar for 

nærmiljøene. Det kan bidra til at innbyggere føler en stolthet for kommunen de bor i, og det kan 

styrke lokale fellesskap. Dette vil igjen være bidrag til styrket folkehelse og økt livskvalitet.  

 

Om frivillighet i Østfold 

Østfold historielag består av 24 lokalhistorielag, som igjen representerer hundrevis av frivillige. I tillegg 

står ytterligere to lokallag utenfor Østfold historielag. 

Også andre organisasjoner jobber med beslektet tematikk. Den norske frivilligheten er unik, og flere 

studier viser at Norge på dette området er verdensledende. I frivilligheten møtes mennesker som aldri 

før har kjent hverandre, på tvers av sosiale lag. De gir av sin fritid til glede for andre. På den måten 

vokser tillit frem.  

At Norge også er verdensledende på tillitsmålinger, har derfor sannsynligvis sammenheng med vår 

unike frivillighet. Vi oppfordrer derfor også politiske partier til å legge forholdene til rette for frivillig 

sektor, både den organiserte og uorganiserte delen. Vi gjør oppmerksom på at en vanlig fallgruve er at 

offentlig sektor prøver å mobilisere sivilsamfunnet til å løse lovpålagte oppgaver. Som en hovedregel, 

er det ingen god måte å mobilisere innbyggere på. Frivilligheten lever av lyst, og de færreste har glede 

av å jobbe gratis for kommunen på fritiden. 



 

 
 

Foruten historielagene, tør vi også påstå at det de fleste steder finnes ressurspersoner, som på frivillig 

basis vil være positive til å hjelpe til med lokalhistorisk arbeid, stedsidentitet og lignende. Går 

kommunene frem på riktig måte, tror vi det er potensial i å mobilisere frivillige krefter. 

 

Om kulturminners betydning 

Lokalsamfunnene er fylt med kulturminner. De fleste av oss er ikke kjent med dem, men våre lokale 

historielag har ofte erfart hvor interesserte innbyggerne blir når de gjøres oppmerksomme på sin rike, 

lokale natur- og kulturarv. Da kan man føle stolthet over gamle gravplasser, bygninger, helleristninger, 

industrimiljøer, fangstgroper og lignende. Denne type historieformidling er ikke veldig kostbar og kan 

også stimuleres ved å støtte opp om frivillige krefter. 

Det er derimot en utfordring at mange lokale kulturminner er truet. Klimaendringer er en forklaring. 

En annen grunn er at samfunn har behov for å utvikle seg, og Østfolds små arealer er under 

vedvarende press. Effektivisering av jordbruk/skogsdrift, arealfortetting /utbygging av sentra og 

veiutbygginger er eksempler på trusler mot både registrerte og uregistrerte kulturminner.  

Vi behøver naturligvis vekst, men ofte kolliderer det med ønske om vern og ikke minst 

kulturminnelovens automatisk fredede kulturminner. Østfold Historielag forstår at verneinteresser 

ikke til enhver tid kan gis høyeste prioritet, men vi opplever at slike kommer systematisk dårlig ut. Vi vil 

i denne sammenheng understreke at selv om noen forhold i samfunnet er vanskelig å tallfeste, betyr 

det ikke at de ikke også er økonomisk viktige. Stedsidentitet, tilhørighet og fellesskapsfølelse er 

eksempler på slikt. 

Vi oppfordrer derfor partiene til å utvikle politikk for stedsidentitet, lokalhistorie og verneinteresser – 

og som kan være et hjelpemiddel for fremtidige veivalg når ulike interesser står mot hverandre. Vi tror 

lokale kulturminneplaner kan være ett virkemiddel. Utformet på riktig måte, kan slikt planverk bli noe 

mer enn en hvilken som helst plan. – Det kan deriblant utvikles til en oversikt over viktig lokalhistorie, 

som vi plikter å ta vare på til glede for våre barn og barnebarn. På den måten kan slike planer også bli 

et pedagogisk verktøy som står seg over tid. 

På denne bakgrunn er tematikken vi her setter på dagsorden også viktig for tematikken bærekraftig 

utvikling. 

Vi ønsker alle partier lykke til med utformingen av kommende partiprogrammer, og vi ber dere om å 

videreformidle dette brevet til relevante programkomiteer, både i Østfold-kommunene og på 

fylkesnivå. Uansett utfall av valget, ser Østfold Historielag frem imot å utvikle både fylket og 

lokalsamfunnene sammen med styresmakter på en måte som skaper stolthet, identitet og livskvalitet 

for østfoldingene. 

 

Vennlig hilsen 

Kari Stumberg Omholt, Leder i Østfold Historielag 
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