
ÅRSMELDING 2017 
 
 
Aurskog historielag har hatt dette styret i 2017     
Leder   Brita Toverud 
Nestleder   Vidar Kløfta 
Sekretær   Jan Johansen 
Kasserer   Ivar Mediås 
Styremedlem  Kristin Waaler 
Varamedlem Ragnhild berg Husmo og Atle Holgar 
 
 
Årsmøtet 2017 besluttet å skille ut en egen arbeidskomite ( senere kalt, skilt og tur komite) 
bestående av: 
Jon Sigmund Holtet – leder 
Tore Ovlien 
Halgeir Olsen 
Anne Lise Torvund 
Asbjørn Hagen 
Torbjørn Hagen 
 
 
Festkomiteen har bestått av følgende personer: 
Mina Bekkelund 
Randi Lauritsen 
Ragnhild Berg -Husmo 
 
Kalenderkoiteen har vært styrt og administrert av: 
Jan Johansen  
Hans Ulviken 
Hans Olav Lien 
 
Representanter til styret i Stiftelsen Aur Prestegård   (SAP) 
Ragnhild Berg Husmo  m/ vara Brita Toverud 
 
 
Representant til arrangementkomiteen i SAP : 
 Ole Aasnes med vara Magnus Bergum 
 
 
Representanter til Rådsmøte i SAP: 
Ellen Egner 
Oddvar Sætra 
Vara: Hans Olav Lien 
 
 
Revisorer: 
Ingar Lauritsen 
Vidar Hareton 
 



Valgkomite: 
Svanhild Vormeland  
Sidsel K Bogerud 
Jon Sigmund Holtet 
 
Styremøter og andre møter: 
 
Styret har gjennomført 6 møter,pluss årsmøtet 25/1-2017. På ett møte hadde vi besøk av Jon 
Sigmund som fortalte om arbeidet i arbeidsgruppa. Vi hadde innkalt leder for Romerike 
historielag til et annet møte slik at vi skulle få litt mere klarhet i begrepet Styre Web og hva 
det  kan brukes til. Det viser seg å være et nyttig «redskap» for kassereren bl a. Anne- Lise 
Torvund kom og orienterte oss om ny driftsform i Stiftelsen Aur Prestegård (SAP).Hun er 
melem av styret i Sap og sitter som valgt fra Fortidsminneforeningen, Akershus. Hun har tatt 
initiativet til å utarbeide forslag til den ny organiseringen.Vi skulle sende vårt syn på saken til 
styret i SAP i etterkant  og det ble gjort. 
Jan Johansen har vært på et orienteringsmøte om ny utforming av hjemmesiden til SAP og 
historielaget.  
Brita Toverud har vært på årsmøtet til Romerike historielag som vi er medlem av.  
Fra A-H kommune har vi fått spørsmål om å uttale oss om riving av uthus på Ekeberg skole 
og om å navnsette veiene på Lindstadfeltet – et nytt byggefelt i tilknytning til Linårkermoen 
Begge saker er besvat. 
En sak som har hatt plass på sakskartet til historielaget i to tiår minst , er Margaretakilden. Så 
også i denne perioden selv om arbeidsgruppa har tatt saken. Men, nå er sakens arbeidet 
avsluttet. Viser til rapport fra Arbeidsgryppa. 
 14, november 2017 kom det i stand et møte mellom de tre historielagene i kommunen på 
Frivilligsentralen på Bjørkelangen. 
Det ble både et hyggelig og nyttig møte der vi ble enige om å arrangere noe som kan samle 
oss i 2018. Aurskog historielag fikk i oppdrag å innkalle et medlem fra hver forening til et 
arbeidsmøte og idemyldring som en håper skal resultere i konkrete tiltak. 
I november hadde vi besøk av Thor Gottås som på sin karakteristiske måte fortalte fra boka 
om Loffere. 
Møtet ble holdt i idrettshallen , og et 50 talls tilhørere fikk en morsom og lærerik kveld. 
Thor Gottås ga oss 4 bøker , to om hoppsport og to om loffere. 
Disse loddet vi ut da laget adde grøtsalg på Aur og det ga noen kroner i kassa vår. 
 
 Aktiviteter: 
17-mai har historielaget et ekstra ansvar med å bekranse Toverudbautaen. I de siste årene er 
det Annikken Eid og Ivar Mediås ( som bor på gården)  har hatt eller tatt på seg denne 
oppgaven. 
Aurskog historielag er en del av Stiftelsen Aur Prestegård og det forplikter. 
Laget stiller med mannskap i flere dugnader og inntektsbringende arrangementer som er 
nødvendige for at Aur kan fungere etter mottoet «Levende kultur under Linden og være 
nymalt og i orden til enhver tid. 
Lagets eget bidrag til aktivitetene i sommerhalvåret på Aur er Slåttedagen 
Historielaget hadde en finger med da det ble søkt om at stedet måtte bli tildelt Olavsrosa . Den 
kom. Ble overrakt 20. mai og tilslutt spikret opp på yttervegg på Forpakterboligen på 
Kulturminnedagen 10.september 2017. 
En sak som ble påbegynt tidlig i 2017 , ser ut til å løse seg i løpet av første halvår av 2018 og 
det er å få byttet navn på buss-stoppen Frogner. Historielaget ønsker å markere stoppestedet i 



forhold til gårdsbruketsom bussskuret står på , Øien.Vårt forslag er Øien eller aller helst 
Øiahellne. Ruter er enig i at navnet Frogner bør skiftes ut. 
 Historielaget har i 2017 sagt opp avtalen med Aurskog-Høland kommune når det gjelder å 
stelle minnesmerkene i denne delen av kommunen. 
 
Et medlem fra historielaget legger ned veldig mye mer arbeid på tunet(Aur) enn oss andre. 
Hun har ansvaret for alt som blomstrer vår, sommer og høst og har sin myndige hånd over 
Loppebutikken, som er en god inntektskilde for SAP.  
 
 
 
 
 Arbeidsgruppas arbeide: 
 
Årsmelding for arbeidsgruppens arbeid 2017 
1. Margaretakilden. 
Arbeidet med Margaretakilden og området rundt på Kirkesanden er nærmest ferdig. Ny sti er 
opparbeidet fra kirken og ned til kilden. Området der kilden ligger er ryddet for vidjekjerr og 
buskas. Kilden er utgravd og vannkummen tømt og undersøkt av fylkesarkeolog. Området 
ved kilden er opparbeidet med steinblokker hvor en kan hvile og la tankene gå tilbake til 
pilegrimene og deres ferd fra og til Nidaros. Den naturlige engen har blitt slått to ganger i 
2017.  
Ønske er å beholde området mest mulig naturlig, uten å gi det et parkpreg. Det gjenstår kun å 
sette opp en stein med minneplakett nede ved kilden. Steinoppsetting og offisiell åpning av 
Kirkesanden våren 2018. 
 
2. Informasjonskilt ved Aurskog kirke. 
Informasjonsskiltet ved kirken sto bortgjemt til i buskas og informasjonsskiltet var knust. 
I samarbeid med Akershus fylkeskommune er det laget et nytt skilt som er utformet i 
samarbeide med historielaget og Fylkeskommunene  dekket også  
kostnadene til skiltet. Historielaget flyttet og satte opp fundamentet og skiltstativet ved 
parkeringen foran kirken. Det nye informative skiltet er nå godt synlig for folk som besøker 
kirken.   
3. Skilting av nedlagte husmannsplasser og steder i Aurskog. 
Dette er et omfattende langvarig prosjekt som består i utarbeidelse av informasjon om 
nedlagte plasser og steder. Arbeidsgruppen er inndelt med rodemenn som utformer 
informasjonen med fakta om plassen slik som; dyrehold, dyrkingsforhold, hvem som tok opp 
plassen og hvem som bodde her til sist. Produksjon av informasjonstavler utføres av 
underleverandørene Gigantprint og Grafisk service. Vi setter opp skiltene på de stedene der 
det har vært nedlagte husmannsplasser med Registrering av GPS koordinatene til skiltet. Vi 
har tatt kontakt med grunneiere for tillatelse til oppsetting av skiltene, og tilbakemelding til 
grunneier når arbeidet er utført. Informasjonen sendes kommunens kartansvarlige som legger 
inn informasjonen på kommunens søkbare kartdatabase. Arbeidet fortsetter i 2018. 
Sparebankstiftelsen DNB har sponset prosjektet med kr 28.431,- 
  Vi har allerede nå satt opp informasjonsskilt på 23 tidligere husmannsplasser. Tekst til flere 
informasjonskilt utarbeides fortløpende. 
 
4. Klipping og stell av minnesteder i Aurskog. 
 
    4.1. Toverudstøtten.  Arbeidet utført 2 ganger i 2017. Krans lagt på 17. mai 2017. 



    4.2. Anders Heyerdahls minne. Arbeidet utført 2 ganger i 2017 
     
4.3. Bindersteinen ved Lierfoss. Arbeidet utført 2 ganger i 2017 
           Vanskelig bratt ujamn skråning mot veien gjør at det svært vanskelig og krevende å  
           bruke kantklipper der. Arbeidsgruppen foreslår at arbeidet utføres under  
           Frivillighetssentralens ledelse og overoppsyn, av arbeidsledig ungdom eller lignende. 
 
Ut på tur: 
Historielaget har hatt en tur til den gamle boplassen Trosterud på S. Mangen i 2017.Det var de 
i arbeidskomiteen som hadde ordnet i stand tur. Turen var søndag 17. september i strålende 
høstvær. Tore Ovlien og Jon Sigmund Holtet fortalte om plassen sammen med Oddvar Sætra. 
Kristin Øiseth fra Historielaget i Høland fortalte også om sine slektsforhold hit. Det samme 
var tilfelle med Kåre Skjønhaug.Tore Ovlien satte ned skilt over plassen , slik at eventuelle 
passerende kan lese om denne karrige plass som huset så mange en gang i tiden. 
På tilbaketuren gikk vi om det høyeste punktet i kommunen med viden utsikt mot åsene i 
Sverige og bygdene i Høland.     
 
Slektsforskning : 
Historielaget er sammen med andre historielag i en slektsforskningsgruppe på 
Frivilligsentralen på Bjørkelangen 
I sommer hadde historielaget to forespørsler når det gjalt utvandrede usrskauinger og begge 
henvendelsene fikk en « lykkelig slutt» takket være mange hjelpsomme kontaktpersoner. 
 
Kalenderkomiten: 
7. september hadde kalenderkomiteen en dag på Aur der vi kopierte inn bilder til vår 
database.Kvelden ble forholdsvis godt besøkt .Vi fikk en del gode bilder, men ønsker oss 
masse flere. 
Kalenderkomiteen i historielaget og Aurskog Sparebank har også i 2017 levert 2700 kalendre 
for 2018 til alle husstander i Aurskog. Det er en gave fra Sparebanken og historielaget til jul. 
Kalenderene er kjørt ut av historielaget samt sendt ut til medlemmer utenbygds. 
 
 
Aurskog historielag 
Brita Toverud  
Jan Johansen 
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