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Åpning av utstillingen Nannestad under andre 
verdenskrig og offisiell åpning av Nannestad 
Bygdemuseum.  
Lukket arrangement på dagen.  
Museet og utstillingen er åpent for medlemmer og andre 
fra kl. 16.00 til 20.00.  

Tirsdag 8. mai:  

Åpen dag for medlemmer hver torsdag fra 
12.00 til 14.00 til 1. juni. Stikk innom!  
 
Foredragskvelder og utflukter:  
 
Torsdag 19. april, kl.19.00:  
Slektsgranskning med moderne hjelpemidler. Fra bøker og 
mikrofilm til data og internett.  
 
Foredrag, demonstrasjon og muligheter for å prøve seg. Vi 
får besøk av Torill Johnsen fra DIS Norge som forteller om 
bruk av internett for å finne slekta. I tillegg vil Kjeld 
Fjeldberg, Villy Ruud og Jan-Einar Moe orientere om egne 
erfaringer etter mange år som slektsgranskere. Temaet er 
beregnet for nybegynnere, og de som har holdt på en stund.  

Program og møter, vår 
og sommer 2007  
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Søndag 13. mai, kl 10.00:  
Besøk og foredrag på Blaker Skanse.  
 
Foredrag og omvisning ved Kjeld Magnussen og representanter 
for Blaker Skanses venner.Buss fra Bygdemuseet kl. 10.00, retur 
ca. kl. 16.00  
 
Vi får servert lunchtallerken på stedet til egen kostnad. 
  

Påmelding innen 4.mai til: 
  
Villy Ruud 911 68 671 / Ruth Tomter 934 40 578  
 

Søndag 3. juni, kl 15.00:  
 
Skoklefallsdag på Sø-Kringler.  
 
Som vanlig møtes vi på gårdstunet til rømmegrøt og andre 
aktiviteter.  
 
Ellers åpent museum under Nannestad-dagene, 9 – 10 juni  
 
Endringer i programmet kunngjøres direkte til de medlemmer 
som har meldt inn sin e-postadresse, ellers med oppslag i 
Biblioteket / Servicekontoret. 
  
Vi oppfordrer medlemmer som ønsker medlemsinformasjon som 
e-post, om å sende sin adresse til: vi-ruu@online.no.  
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B-såpe  
 
Et av erstatningsproduktene som dukket opp i Norge under andre 
verdenskrig, var B-såpa. Det var mangel på mange varer, 
deriblandt såpe. B-såpa var laget av fett og fiskeoljer, (hval), og 
som fyllstoff ble finmalt mineralmel brukt. Det kunne være kritt 
eller kalksteinsmell. For å holde såpestykket sammen ble stoff fra 
brunalger brukt. I tillegg kom et minimalt tilskudd av parfyme 
samt grønn farge.  
 
Forsyningsdepartementet fastla strenge regler for såpe-
produksjonen, og alle såpeprodusenter skulle sørge for at 
såpestykkene var like store og hadde lik farge. Den skulle selges 
uinpakket. B-såpa var på markedet fra 1941 til 1946.  
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Mange varer var rasjonert lenge etter krigen.  
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TRANSPORT  
 
I vinter ble det på et medlemsmøte holdt foredrag om gods- og 
person-transport i bygda. Vi har fått mange bilder fra 
godsrutetraffikk, men ønsker flere. Spesielt har vi få bilder fra 
busstraffikken. Alt er av interesse.  
 
Her ser vi et bilde fra en skolebuss som kjørte til Finstad skole, 
den eneste bussen den gangen med høyre-ratt, og 
motorkassen som var en populær sitteplass. 
  
Er det noen som kjenner personene på bildet? Ta kontakt med 
redaktøren av Skokla.  
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STYRET: 
Leder:   Villy Ruud  91168671  
Nestleder / sekretær:  Jan-Einar Moe   90722579 
Kasserer:          Ruth Tomter      93440578  
Styremedlem:     Steinar Dal          63999169  
Styremedlem:     Unni Breen Vinge     97171700 

Ansvar for medlemsnytt: Unni Breen Vinge   97171700 
 Inger Foss Haugen   92234585 

Foto: Inger 
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 Returadresse: Unni Breen Vinge  
                           Breenveien 17  
                           2032 Maura  

8 


	Side 01
	Side 02
	Side 03
	Side 04
	Side 05
	Side 06
	Side 07
	Side 08

