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Arkivgruppa møtes to timer hver uke. Gruppa består av Ragnhild Ruud, Eigil Rud, Finn Stokker, Svein
Årdalen og Elisabeth Engø.
Utført arbeid i 2017
Dette året har gruppa ryddet og sortert materiale på historielagets lagerrom i kulturhuset. En del
dokumenter ble flyttet til arkivet. Det gjenstår mye arbeid på rommet: sortering av gjenstander,
fjerne ting som ikke hører hjemme der, ordne et lager for historielagets egne trykksaker, vurdere
hvor musikknotene hører hjemme. Bør dette arbeidet gjøres i samarbeid med historielagets styre?
I løpet av året er det mottatt noe nytt materiale, fra Svendsrud gård, Fladby gård, Fladby vannverk,
helsesportlaget, smia på Ask (Ivar Nordengens ordrebok) og kretsstyreprotokoll fra Vestby skole
1863-1958.
Materiale som Olaf Bakken har levert til arkivet, er sortert og inntil videre plassert samlet. Samlingen
inneholder bøker og hefter med lokalhistorisk og kulturhistorisk innhold, avskrifter, registreringer og
andre dokumenter.
Vi har hatt en gjennomgang av materiale fra saga på Kogstad, der Torbjørg og Svein Kogstad deltok.
Svein Årdalen er i gang med å skrive historien til bygdas skytebaner ved hjelp av arkivmateriale.
Organisering av arkivet har vært mye diskutert, men ikke endelig fastlagt i detalj. Ca 150 enheter er
registrert, men det gjenstår en del registrering. Gruppa har bestemt seg for å ta vare på kopier
separat.
Samarbeid med andre
Museene i Akershus (MiA) arbeider med å utgi en minnebok for eldre i Gjerdrum og trenger bilder.
Gruppa har hatt besøk fra MiA, som lånte en perm med fotografier fra vårt arkiv.
Det har vært nyttig å samarbeide med prosjektarbeider Lars Kogstad Brodal ved Gjerdrum
kommunes arkiv. Gruppa har funnet dokumenter som hører hjemme i kommunearkivet, og disse er
levert dit. Det gjelder lensmannsprotokoller, manntall, papirer fra Ungdoms- og idrettsutvalget m.m.
Gruppa har også besøkt kommunens arkiv og fått orientering om arbeidet som gjøres der.
Gruppa besøkte Raumnes lokalhistoriske arkiv på Årnes. De har en arkivgruppe og en fotogruppe, og
lederne i gruppene er styremedlemmer i historielaget. Arkivet leier et kjellerlokale. I tillegg har Nes
bibliotek et eget lokalhistorisk rom i samme bygning. Det var nyttig å se hvordan de arbeider i Nes.
Gamle boksamlinger
Gruppa har brukt noe tid på å få oversikt over Gjerdrum Almue-Bibliothek, opprettet av
Sogneselskabet, og Lars Ask s bogsamling fra 1800-tallet. Disse bøkene står samlet i et skap på
herredshuset. Burde dette skapet vært plassert i Gjerdrum bibliotek? Skapet bør ha en
informasjonsplakat som forteller hva disse boksamlingene har betydd for Gjerdrum, både for allmenn
kunnskap i bygda og kunnskap om planteproduksjon og husdyravl.

Samarbeid mellom arkivgruppa og historielagets styre
Gruppa tok initiativ til et brev fra historielaget til kommunen vedrørende utgivelse av ny bygdebok
for tiden etter 1940.
Ragnhild Ruud og Elisabeth Engø deltok på et styremøte i historielaget. Arkivgruppa hadde ideer om
utgivelse av hefter med lokalhistoriske artikler. Styret oppfordret til bruk av historielagets
hjemmeside.
Historielagets styre har hatt et møte med hele arkivgruppa. Spørsmål om fordeling av plass og ulike
typer materiale mellom historielaget, arkivet og biblioteket ble diskutert. Fire utstillingsmontre i
biblioteket som historielaget en gang tok initiativet til, blir ikke brukt til nye utstillinger. Biblioteket
har plassproblemer og ikke noe behov for å beholde montrene. Det er ikke funnet noen avtale
mellom biblioteket og historielaget om ansvarsfordeling. Ønske om et sted å være for det
lokalhistoriske miljøet ble diskutert. Noen bibliotek har et lokalhistorisk rom der det også kan holdes
møter.
Arkivgruppa mener at der ønskelig med en tettere kontakt med styret.

