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Kjære gjester og venner av historielaget 

Vi er samlet til lag for å markere at Enebakk Historielag er 50 

år. Det er vel da naturlig å gå tilbake til tiden det hele startet. 

Romerike Historielag som ble stiftet i 1920, var lenge det 
eneste historielaget på Romerike. 
Etter 30 år ble det en måtlsetting at alle kommuner på Romerike skulle ha 
historielag. Og i løpet av noen få år hadde alle kommunene sitt 
historielag. 

Den 17. juli 1954 ble det avholdt et mote i Enebakk, etter initiativ 
fra Øyvind Ribsskog i Romerike Historielag. 
Fra Enebakk møtte: Ordfører Fritz Ungersnæs, Trygve Arnesen, 
Barthold Butenschøn, Johannes Kristoffersen, Ulf Oppegaard og Thor 
Strand Her ble det dannet en gruppe som skulle forbrede stiftelsen av 
Enebakk Historielag. 

Den 29 mars 1955 ble det avholdt konstituerende generalforsamling. 
12 st. møtte, og disse var; 
Trygve Arnesen, Håkon Heiås, Bjarne Holm, Barthold Butenschøn, 
Birger Waldemar Larsen, Olaf Haga, fru Haga, Magnus Haug, Ulf 
Oppegaard, Thor Strand, Edvard Svensøy, Ole Weng. 

Til første styre ble valgt: 
Formann Barthold Butenschøn, 
Styremedlemmer: Thor Strand, Ulf Oppegaard, Ole Weng, 

Bjarne 
Holm, Håkon Heiås og Magnus Haug. 

Butenschøn var formann fram til 1987. Derefter fulgte Åse Killerud, 
Christian Brevig og Bjørn Marthinsen som ble avløst av dagens 
formann. 

Når vi i dag markerer at Historielaget er 50 år er vi takk skyldig til alle 
som har vært med i lagets styrer og komiteer gjennom alle år. 

Jeg tror at Historielaget i dag står sterkt i mange enebakkingers bevissthet. 
Og det må for en del skyldes de oppgaver som laget har arbeidet med og 
aktiviteter som vi inviterer til. 



Bygdetunet som eies av kommunen men driftes av Historielaget. Og 
dette gjør at mange ser Historielaget og Bygdetunet som en enhet. 
Gjennom årene har det vært utført mye verdifullt arbeide her. 
Bl.a. søndagsåpent for publikum om sommeren, omvisning for 
skoleklasser og tilreisende grupper.  
Historielaget er også initiativtaker til Bygdedagen slik vi kjenner den fra de 
4 siste årene. 
Vi håper Bygdedagen vil utvikle seg, og at den har en framtid. 

Som Historielag er det et mange av arbeidsoppgaver en kan ta tak i. 
I tillegg til styrets tanker og ideer kommer det innspill fra medlemmene og 
mange innspill kommer utenfra. 
Det vil alltid være en utfordring prioritere. Det vil alltid være oppgaver 
som en ikke kan starte med. Det må ikke være slik at det blir for mange 
halvgjorte prosjekter. 

Jeg ser det slik at vi kan dele våre gjøremål i 2 hovedgrupper. 
 
1 Samle og dokumentere historisk materiale, og ta vare på det vi 

har på en slik måte at det best kan tjene til informasjon om vår 
Historie. 

2 Publikumsrettede tiltak for medlemmer og andre interesserte. 

Av publikumsrettede tiltak har vi i de senere år hatt Temamøter, 
Rusleturer og Utfarter 

I tillegg utgir vi vårt blad IGN. 
Jeg vil også her nevne at Håkon Tysdal sin ide om å trykke en 
faksimileutgave av Dr. Aas sin bygdebok fra 1927 har blitt gjort i 
forbindelse med 50-års markeringen. Den er nå å få kjøpt ved 
henvendelse til historielaget. 

Når det gjelder innsamling og dokumentering av historiske materiale, sa er 
valgmulighetene mange. 
Men vi må ta tak i noe som vi rår med, og hvor vi føler at det monner det vi 
gjør. I motsatt fall vil interessen fort falle. 
Det er også en stor utfordring engasjere medlemmer og andre 
utenfor styret. 
Personlig tror jeg historielaget bør ta opp til vurdering om en skal se 
på innsamling og dokumentering av stoff fra tiden etter 2. 
verdenskrig. Det er nå vi kan få overført viten fra de som har 1.-
hands kjennskap til dette. 



Det er en kjensgjerning at: 
 
Kjennskap til lokalhistorien skaper tilhørighet. 
 
Og at innbyggerne føler tilhørighet til sin kommunen er en målsetting i alle 
kommuner 
Og i Enebakk med så stor økning av folketallet i de senere år, vil det være av 
betydning om historielaget i samarbeide med kommunen kunne gjøre et 
bidrag for å øke kunnskapen om Enebakk’s historie. 
 
Jeg har tidligere nevnt at vi er takk skyldig til de som startet og senere vart 
med drive historielaget fram til i dag. 
 
Et lag er også heldig, hvis det har medlemmer som har vært aktivt med 
gjennom mange år. Dette gir kontinuitet og er til stor nytte for et styre som 
skifter mannskap fra år til år. 
 
Vi har et medlem i styret i dag som har vært med i styret fra 1983, og var 
formann i 10 år fra 1987. 
 
Åse Killerud Jeg vil på vegne av historielaget få takke for innsatsen så langt, 
og håper du fortsatt vil være med. 
 
Jeg har herved den glede å tildele deg æresmedlemskap i Enebakk 
Historielag, og ber deg komme fram og ta imot dette som et synlig bevis. 
Det er trykk som er laget av var lokale kunstner Viggo Karlsen. 


