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RUNDREISE PÅ ROMERIKE MED KJELL AASUMS KORT OG BILDER 
 
Kjell Aasum kom for å vise fram gamle postkort fra området. Aasum er journalist og 
har vært ansatt i Romerikes Blad siden 1980. Han ble i ung alder lokalhistorisk 
interessert, mye på grunn av Erling Østerud som tidligere var rektor på Romerike 
Folkehøgskole. I 1974 fikk Kjell Aasum sine første postkort og han har samlet siden 
da.  
 
I 2003 ga Aasum ut en bok med tittelen ”Hilsen fra Romerike” som inneholder 390 
gamle postkort. Det eldste postkortet Aasum har funnet er fra Eidsvoll og er datert 
1898. De fleste utgitte kortene fra Romerike, er fra Eidsvoll og Skedsmo, ved siden 
av Ullensaker med Gardermoen og alle militærkortene derfra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er 56 postkort fra Ullensaker i boka hans. Kjell Aasum viste postkortene fra 
Ullensaker på skjerm og fortalte om dem. Det var utrolig mange flotte, gamle kort. 
 
Noen av temaene og kortene som ble vist fram var: 
 
Ta plass og lukk dørene med blant annet flere postkort av togstasjonen på 
Jessum/Jesseim/Jessheim fra forskjellige år, Kløften Station og Hauersæter stasjon.  
 
Livet på Moen med mange flotte og morsomme kort av soldatlivet på Gardermoen. 
Det var også et kort av soldathjemmet Guldbergs Minde på Gardermoen fra 1898. 
Huset ble siden Bøndenes Hus i Gjerdrum. 
 
Minner for livet med kort fra kongebesøket på Hauerseter i juni 1906. 
 
Da klokka klang inneholdt et postkort av Algarheim skole bygget 1906. 
 
Med helse i hver dråpe med kort fra meieriene på Stanger og Risebru. 
 
30 øre timen var kort fra arbeidslivet i bygda, bl.a. fra Kværndalen fabriker pr. 
Jesseim og Rustad Brug ved Kraakfos. 
 
Kost, losji og skyss besto av to kort fra Ullensaker i 1915 – Jesseim tuberkulosehjem 
og Gardermoen Hotel. 
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Romerike i farger hadde motiv fra Storgate på Jessheim i 1912 og fra Jesseim 
Station. Farget postkort fra Raknehaugen ble vist og kort fra området ved Ullensaker 
kirke som viser kirken ca. 1928. Flere kort fra Gardermoen var også i farger. 
 
Landlig handel var av forretninger på Gardermoen, Jessheim og Algarheim. 
 
Romerike rundt inneholdt gammel bebyggelse fra både Kløfta, Jessheim, Hauerseter, 
Onsrud og Borgen. Mye av denne bebyggelsen er i dag revet. 
 

 
 


