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Stensgård kirke  i vinterdrakt                                              Foto: Inger        

 

 



 

 

LEDER  
Godt nytt år alle sammen. 

Vi er inne i kulturminneåret, og står derfor framfor nye 

utfordringer. I følge våre vedtekter og lover skal vi samle 

inn kulturhistorisk materiale av alle slag og verne om de 

kulturminner som finnes i bygda vår. 

Vi har nedsatt en utmarksgruppe/naturhistorisk utvalg som 

har startet å rydde gamle stier. Langsmed disse er det 

registrert flere gamle kulturminner, slik som gravrøyser, 

kullgroper og blesterplasser. 

Setrene og vangene i Nordåsen er registrert og skiltet før, 

men trengs å fornyes. Vi trenger medlemmer som kan 

være med å vise fram historien bak disse kulturminnene. 

Likeledes trenger museet noen som kan stå som ansvarlig 

for: skomaker, skredder og husflids- utstillingen/rommet! 

Meld interesse. 

Til Nannestad-dagene jobber museet å få på plass en liten 

utstilling om utvandringen fra Nannestad til Amerika.  

Villy 
                                                                              

      
 

Som Villy skriver i lederen, så jobbes det med rydding av turstier. 

Her er et par av naturens utsmykning langs disse stiene. Trerota 

vokser i skogen bak Holkeby. Bildet til høyre viser Honsjøgubben.    

Foto: Inger 
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Bruk av hest i arbeid 

Knut Melby skrev ned mange minner fra barndom og 
ungdom, og vi har fått lov til å gjengi litt av dette her: 

 

”Vinteren var ofte hard med mye snø. Når en skulle hogge 

tømmer eller kubb, måtte man grave seg ned til bakken 

før en felte tre. Det var ingen hjelpemidler, sag som måtte 

dras manuelt. Når treet falt i mye løs snø, ble det nesten 

borte. Det måtte jo kvistes og kappes. Da var det å gå 

langs treet og kviste med øks. Når snøen rakk til beltet, og 

dette måtte gjøres for hver buske, kan en skjønne at en ble 

sliten etter dagen.  

 

Det samme var det med de som skulle transportere 

tømmeret videre. Det var hesten og lunnedraget som sto 

for det. Det ble lunnet fram til veg, hvor man fraktet det 

videre med gjeitdoning og hest. Er for så vidt trivelig 

arbeid, men slitsomt. Tømmeret ble fraktet til nærmeste 

sagbruk. Det var jo flere av disse i bygda, særlig langs 

Åsvegen, p.g.a. transporten fra skogen.  

 

Veden ble også hentet fra skogen. Det var gratis ved på 

rot i allmenningen for alle bruksberettigede, men den 

måtte hugges og kjøres av de som skulle ha den. Det var 

jo ingen annen form for varme i husene. Isolasjonen var 

ofte mangelfull. Det gikk mye ved.  

 

Alt dette ble fraktet etter vegen med hester. Det ble kjørt 

fra allmenningen i Nannestad på vestsiden mot Nittedal 

og Hakadal, og til Moreppen og Gardermoen. Lange 

rekker med hester kom om morgenen og reiste til skogs. 

De fleste hestene hadde store bjeller. Det var en voldsom 

musikk. Det samme gjentok seg om ettermiddagen. Dette 

var mye av livet, noe en sent glemmer. ” 
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Folk forteller. 
Vi vet at lagets medlemmer sitter inne med mye viten om 

folk og bygd i eldre tider. Hvis noen har noe å fortelle, så 

ta kontakt med oss i styret. Aktuelle emner kan være idrett, 

jakt, juletradisjoner, hvordan arbeid ble utført, eller annet. 

Hvis noen har skrevet ned noe, kan vi legge det ut på 

nettsidene våre. Vi tar eventuelt jobben med å skrive det 

inn på data. Ellers kan vi ta en prat, og ta historien opp på 

lydbånd. Vi håper på mange interessante opplysninger og 

historier. 

 

Forsamlingslokalene 
Vi arbeider fortsatt med historien til Forsamlingslokalene i 

bygda. Dette vil også bli lagt ut på nettsidene etter hvert. 

Vi tar gjerne imot informasjon om Velhuset og Samfunnet i 

Maura, og Skytterhuset i Stensgård. Hvis noen har et 

gammelt bilde av disse stedene, eller av Betania, 

Breidablikk eller Lyngås, så er det fint hvis vi kan låne det 

og kopiere det. Ta kontakt med Unni eller Inger. 

 

 
Har du et eldre bilde av Lyngås?                 Foto: Inger 
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Onsdag 3. Juni  Skoklefallsdagen 

Møte på Sø-Kringler kl.19.00  Bruk av hest i 

arbeidet. 
Terje Vollaug viser tømmerhogst og Steinar Melby viser 

skoing av hest. Rømmegrøt. 
 

 
Sagakvinner fra Vikingtid og Middelalder 

Torsdag 12. mars er vi invitert på møte i Nannestad 

Husflidslag.  Møtet er kl 19.00 på Heimskringla.  

Lise Lorentzen forteller om kvinneroller, kvinnesyn, 

kvinnekår, tekstiler og kvinneklær. 

Vi takker for innbydelsen, og håper mange av oss kan ta i 

mot den.  

 

 
Et eksempel på en gammel staude. Astrantia Major.  Den blir  

på norsk kalt Stor Stjerneskjerm, eller også Oldemors kniplinger.   

Foto: Inger                                                                                    3                                                                                                                                                                    
 

 

 

 



 

 

Program og møter,  VÅR  2009 
Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: 
- Slekt, leder Kjeld Fjeldberg                              

Torsdag annenhver uke fom. 2,4,6,8,osv 

- Foto, leder Villy Ruud                                         

Torsdag annenhver uke nr. 1,3,5,7,osv 

Alle dager fra kl 18.30, unntatt er ferie / helligdager, samt 

dager det er medlemsmøter/ foredrag. 

 

MEDLEMSMØTER på Nannestad Bygdemuseum 

 

Torsdag 12. februar. Kl.19.00: Jaktprat,  før og 

nå 
Fortellinger av lokale jegere, bilder og lydbåndopptak fra 

eldre tider. 

 

Torsdag 19. mars: Årsmøte Kl. 18.00 (se side 7) 

Ca.kl.19.00: Lyd og bilde.   Kjell Berglund forteller om 

utvikling av telefon, radio og tv.  

 

Torsdag 16. April. Kl.19.00: Gamle stauder 
Monica Bang og Randi Høvik fra Nannestad Hagelag 

forteller og viser bilder. 

 

Lørdag 9. mai:  Tur til KISTEFOS-MUSEET  
på Hadeland. Omvisning i industrimuseet som holder til i 

det gamle fabrikkanlegget fra 1889, eiet av AS Kistefos 

Træsliberi, samt vandring i skulpturparken. 

Bespisning på ”Oldemors karjol”. 

Avreise fra Nannestad Bygdemuseum kl. 09.30. 

Pris pr.pers: Buss og guide: 150 kr,   + mat 

Påmelding: Ruth Tomter: 93440578 – Villy Ruud: 91168671 

innen 25.april. 
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Linker til slektsforskning: I høst hadde vi et møte om 

slektsgranskning.  Villy viste til disse linkene: 

http://www.disnorge.no/slektsforum/index.php?c=102 

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-

bin/igm.cgi?op=GET&db=bjerkek&id=I07109 

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_fylke=2&idx_k

ilde=Alle&idx_periode=&idx_textsearch=&js=j 

 

 

 NB! Vedr. Årsmøtet 
1.Vi har gått gjennom vedtektene for NHL, og har foretatt 

noen endringer. Dette vil bli tatt opp på årsmøtet. Hvis 

noen ønsker å lese forslaget før møtet, vennligst ta kontakt 

med en i styret. 

2. Hvis noen har saker de ønsker skal bli tatt opp på 

årsmøtet, må dette meddeles styret innen utgangen av 

februar.  

 

Museet har  åpent på søndager. 
 
Endringer i programmet kunngjøres på våre Internettsider 

www.nannestad-historielag.org,  eller med oppslag i 

Biblioteket – Servicekontoret. 
 

STYRET: 
Leder                 VILLY RUUD                                   91168671 
Kasserer:           RUTH TOMTER                              93440578                       
Sekretær:           INGER BJØRNDAL FOSS             92234585 
Webansvarlig:    KJELL BERGLUND                        95039101 
Styremedlem:    UNNI BREEN VINGE                      97171700 
 
 
Ansvar for medlemsnytt: UNNI  BREEN VINGE          97171700 
                                       INGER BJØRNDAL FOSS    92234585 
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