
Follo historielag er en paraplyorganisasjon 
for 6 av Folloregionens 7 historielag. 
Historielaget var opprinnelig en del av Follo 
historie- og museumslag knyttet til Follo 
Museum i Drøbak.

I forbindelse med at Follo Museum ble 
omgjort til en stiftelse, ble historielaget i 
1996 skilt ut og etablert som et regionlag 
for lokal og regional historie. Stiftelsen 
opphørte i 2017.

Follo historielag feiret 70 år i 2018.

Laget arbeider for å 
✔ utveksle informasjon mellom lagene
✔ skaffe økonomisk støtte til felles tiltak

og til det enkelte historielag
✔ gi ut årboken Follominne
✔ registrere og bevare kulturminner
✔ samarbeide med Follo museum.

Adresse: Belsjøveien 17, 1443 Drøbak
Hjemmeside: www.follo-historielag.org
Kontakt: info@follo-historielag.org
IT: web@follo-historielag.org

FOLLOMINNE
Follominne er regionlagets årbok, første gang 
utgitt i 1951. Nå kommer den ut årlig og har 
ca 190 sider med Follo-historie. Hver årbok 
omhandler ulike sider ved liv og samfunn før 
i Follo. Det er artikler fra våre seks lokallag 
slik at flest mulig lesere kan finne stoff av 
interesse.

Årbøkene er nå digitalisert og gjort 
tilgjengelige på nettet. De er søkbare slik 
at en lett kan finne fram i alle de gamle 
artiklene, og til den informasjon som en 
er på jakt etter.

Follominne er tilgjengelig både på vår 
hjemmeside og på www.nb.no der 
Nasjonalbiblioteket har lagt ut alt som de har 
skannet av bøker og tidsskrifter (under der 
ligger årbøkene). Follominne vil fortsatt utgis 
på papir, og først etter to år gjøres de 
tilgjengelig på nett.

Alle lokallagene har Follominne inkludert 
i medlemskontingenten.

OPPEGÅRD HISTORIELAG
www.oppegard-historielag.org 

SKI HISTORIELAG
www.ski-historielag.no

 

 

 

ÅS HISTORIELAG
www.aashistorielag.no

VESTBY HISTORIELAG
www.vestbyhistorielag.org

NESODDEN HISTORIELAG
www.nesodden-historielag.org

FROGN HISTORIELAG
www.frogn-historielag.org 
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Våningshus fra Børsum gård i Ås. Flyttet til tunet 
på Follo Museum i Frogn. Museet ble åpnet i 
1968. Mer i Follominne 1998.
Foto: Bjørg Andersen

Oscarsborg i Frogn kommune. Hovedfestningen, 
Oscarsborg, ble anlagt på Søndre Kaholmen i 
Drøbaksundet i 1855. Foto: B.V.Grøtvedt, Forsvarsbygg

Ustvedthuset i Ski, der historielaget har kontor, 
ligger på Waldermarhøy i sentrum av Ski. 
Foto: Christian Olsen

Norges miljø- og 
biovitenskapelige 
universitet i 
Ås. Før Norges 
Landbruks-
høgskole etablert 
i 1859. 
Foto: Vidar Asheim

Støtten til minne om 
Christian Magnus 
Falsen, grunnloven og 
1814. Falsen bodde på 
gården Vollebekk som 
lå der universitetet 
ligger nå. 

Foto: Vidar Asheim

Tåkeklokka og fyrlykta på Signalen, Nesodd-
tangen, var i bruk fra 1884 til 1987. Tårnet trengte 
å bli restaurert, og allerede i 1993 engasjerte 
Nesodden Historielag seg. Diskusjonene om den 
skulle bli tilbakeført til sveitserstil har gått i tiden 
2009-2017. Restaureringen ble gjennomført med 
mye støtte og tåkeklokka kunne innvies i 2018. 
Mer i Follominne 2018. Foto: Bjørg Andersen

Vestbydolken har et knivblad ca 20 cm langt. 
Bronsedolken ble funnet på Petersminde av 
Ørebekk nær Hvitsten. Oldsaksamlingen. 
Foto: Britt Myhrvold

Hølen i Vestby: Over det gamle ladestedet går den 
unike jernbaneviadukten fra 1879.
Foto: Bjørg Andersen

Oppegård selvstendig kommune i 100 år i 2015: 
Langs Oldtidsveien, mellom Fløysbonn og 
Grønliåsen, ca. 500 m nord for Fløysbonn gård, 
ligger det to steinheller kalt «Kongebordet» 
Omtalt på 1200-tallet i kong Sverres saga. 
Ettertiden har antatt at det var en bautastein som 
veltet og brakk i to. Foto: Egil Wenger




