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Asbjørn Heiret har ordet:                                                                                                                                                                                                       
På det siste årsmøtet i Historielaget var jeg så uforsiktig å 
nevne at vi burde ha med flere historier i Skokla. Det tok ikke 
lang tid før redaktørene kom og ba om stoff. Siden vi nå har 
utstilling om skihistorie i museet, vil jeg bidra med to skihistorier 
fra min ungdom. 
Skisesongen vinteren 1946 var den første etter at andre 
verdenskrig var slutt og det ble igjen lovlig å arrangere skirenn. 
Kretsmesterskapet for gutter skulle arrangeres i Furukollen i 
Rælingen. Min kamerat Tore Gresaker og jeg skulle være med. 
Vi var begge 16 år den gangen, og stilte i klassen 15-16 år.  For 
å komme til skibakken tok vi Nannestadbussen, jeg fra Holter 
meieri og Tore fra Hagamoen. Ved Norheim kafè på  Kjeller gikk 
vi av og tok beina fatt med hoppskiene på skuldra. Til 
Furukollen var det vel mellom 5 og 6 km. Selv om det var langt 
å gå kom vi tidlig til bakken som vi ikke hadde sett før, og trodde 
vi skulle få et prøvehopp eller flere, men den gang ei. Det var 
bare å vente til rennet begynte. Både Tore og jeg hoppet så 
godt at vi visste det ville bli premie på begge. Den gangen fikk 
en ikke resultatene umiddelbart. Lengdepoengene måtte letes 
fram fra en tabellbok og legges til stilkarakterene for hver 
hopper. Dette ble gjort manuelt, og da det var godt over 100 
hoppere tok det tid. 
Skiseksa skulle finne sted i et lokale sentralt i Lillestrøm og vi 
måtte jo dra dit. Det var bare å ta hoppskia på skuldra igjen og 
rusle til Lillestrøm. Tiden blir ganske lang når en må vente i flere 
timer. Hvilken premie jeg fikk husker jeg ikke, men Finn Lund fra 
Gardermoen ble kretsmester. For å komme hjem tok vi toget til 
Jessheim. Derfra til Holter var det bare å gå igjen. Til Holter 
meieri, dit jeg skulle, var det mellom 8 og 9 km, mens Tore 
måtte gå godt over to kilometer lengre. Det ble natta før vi var 
hjemme. Jeg gikk i første klasse på realskole på Jessheim det 
året, og mandag morgen var det bare å komme seg avgårde 
igjen. Om jeg syklet eller brukte sparkstøtting husker jeg ikke, 
men det var i alle fall ikke noe som het skolebuss den gangen. 
Jeg var dessuten den eneste fra skolene Løken og Finstad som 
gikk på Jessheim det året. For meg ble det en skihelg jeg ikke 
glemmer. 
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Høsten 1952 var jeg ferdig med Befalsskolen for Hærens Lette 
Tropper, (nå og før krigen Kavaleriet), og ble beordret til 
Bardufoss for vinteren 1953. Da jeg var hjemme på 
julepermisjon kjøpte jeg et par brukte hoppski, for de jeg hadde 
var ikke bra og jeg ville være med på de skirennene som ble 
arrangert i kretsen rundt Bardufoss. Skiene ble sendt nordover 
med tog og båt. Jeg gikk lenge og ventet på skiene, men de 
kom ikke. Etter en stund fikk jeg melding fra havnekontoret på 
Finnsnes om at skiene havnet på sjøen under et hiv, og måtte 
anses som tapt. Den gang var Hovdeskia populære, og etter å 
ha snakket med forsikringsselskapet kjøpte jeg et par flotte ski 
som jeg benyttet hele vinteren. Rett etter påske og like før jeg 
skulle sydover igjen kom det et fraktebrev fra Finnsnes. Det 
gjaldt hoppskiene mine som hadde drevet i land et sted i 
Lofoten og var sendt tilbake til Finnsnes. Skiene ankom 
Bardufoss før jeg reiste derfra, men de så ikke bra ut, 
vindskjeve og med rustne bindinger.  Forsikringsselskapet som 
hadde fått melding om dette kom fort på banen og ville redusere 
forsikringsbeløpet, for som de skrev: ”Skiene har jo en viss 
verdi”. Det tok meg en tid å overbevise dem om noe annet. 
Egentlig angrer jeg litt på at skiene ble stående på Bardufoss, 
for i skiutstillingen hadde de jo vært en attraksjon.  
 
 
                                                                   
Litt om skiutstillingen. 
Da museumstyret bestemte seg for ”Nannestad skihistorie fram 
til 1960” som emne ved den temporære utstillingen vi ønsket å 
innstallere i Nannestad Bygedemuseum våren 2009, trodde vi 
det var mengder av utstyr, bilder, premier, program, resultater, 
osv. å øse av, men der tok vi feil. Selv om det var kjent at 
gjenstandene bare skulle være til låns i noen måneder fikk vi 
svært lite.  
Om vi hadde gått for skihistorien fram til år 2000 hadde vi 
sikkert fått en meget fyldig utstilling, men for oss amatører i 
faget ble det for komplisert å få det til på den tiden vi hadde 
fram til åpningstidspunktet. Imidlertid fikk vi en meget solid 
skisamling som viser ski fra 1870-tallet til 1950-åra.  
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Kjell Berglund jobber stadig med å gjøre hjemmesiden vår ennå 
bedre. Han ser gjerne at dere kommer med innspill til hva som 
kan være på hjemmesiden. I tillegg til info om Historielaget, kan 
vi nå finne forskjellig info om bygda, gamle Widerøe-bilder, litt 
fra Bygdespeilet, og info om forsamlinglokalene i bygda. Vi er 
ikke ferdig med alle lokalene, men de legges ut etterhvert. Hvis 
du ikke finner ”ditt” forsamlingslokale, eller har info/rettelser om 
de som ligger ute, så ta kontakt med Inger Bjørndal Foss. 
 
På hjemmesiden vil vi ogå gjerne ha en link vi kaller ”Bygda 
forteller”. Her kan dere finne historier om livet før, fortalt av folk 
fra bygda her. Vi vil gjerne at dere kommer med stoff. Det kan 
være litt om livet, tradisjoner, morsomme historier, mm. De som 
har skrevet ned noe, eller vil at vi skal skrive ned for dere, ta 
kontakt med Inger Bjørndal Foss. De som har lyst til å bli 
intervjuet, enten med lyd eller også på video, ta kontakt med 
Kjell Berglund. 
 
              

 
                                                                                                                  
Nannestad Alderspensjonat, 30/07-1964,        Foto fra Digitalt museum 

6 

 

 

 

 

LEDEREN HAR ORDET. 
 
Godt nyttår og takk for god innsats, frammøte og interesse for 
våre arrangementer. 
Vi prøver å finne tema/foredrag som støtter opp under 
museums utstillingene, slik at flere blir oppmerksomme og 
nysgjerrige på disse. 
 
Slektsgruppa har en del oppdrag, men ønsker seg nok flere 
deltagere på kveldene sine.  
Det samme gjelder fotoregistrering. Det er bare å kontakte Kjell 
Fjeldberg(slekt) eller Villy Ruud(foto). 
 
Vi har en god del lydbåndopptak av personer fra bygda. Dette er 
unik lokalhistorie. Mange av dere sitter inne med liknende 
historier og minner, som det er viktig å få skrevet ned eller tatt 
opp.  Her er det bare å melde sin interesse. 
  

Villy 

 

 
                                                                                                               
Dragoner på Gardermoen, 1936                     Foto fra Digitalt museum 
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PROGRAM OG MØTER , VÅREN 2010 
  
Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: 
- Slekt, leder Kjeld Fjeldberg                                                   
Torsdag annenhver uke nr. 4, 6, 8, osv 
- Foto, leder Villy Ruud                                                           
Torsdag annenhver uke nr. 5, 7, 9, osv. 
  
Alle dager fra kl 18.30.  Unntatt er ferie / helligdager, samt dager 
det er medlemsmøter/ foredrag. 
  
MEDLEMSMØTER 
  
Torsdag  11.  Februar, Kl. 19.00, på Bygdemuseet 
Tekstiler og klær.  Ta med noen gamle klær eller tøy som 
kanskje har en historie å fortelle. 
  
Torsdag  18.  Mars, på Bygdemuseet 
KL18.30: Årsmøte  
Kl 19.30: Gardermoen i gamle dager.  
Anders Syltevik, (lydbåndopptak), forteller om livet i og utenfor 
militærleiren.  
  
Torsdag  15. April,  kl. 18.30  
Vi besøker Ullensaker museum  
Frammøte på Ullensaker museum kl. 18.30    
(kl 18.00 på Nannestad Bygdemuseum). Inngang kr. 25,- 
   
Lørdag 15. Mai 
Rundtur i Holter:  
Fosshaugen, Eik, Løken Skole, Holter kirke mm. 
Frammøte på museet kl 10.00. 
  
Torsdag  3. juni  kl. 19.00,   
Skoklefallsdagen 

Vi møtes i Kringlerdalen der Haagen Skjennum forteller om 
luteriet. Etterpå er det rømmegrøt på Sø- Kringler. 
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Utstilling på museet 

Utstillingen om utvandring til Amerika blir nå tatt ned, og det blir 
satt opp en utstilling fra Skogbrukmuseet. Denne heter  
”På tynnere is - om Arktis, polarferder og klima", 
og skal stå til 1.mai.   
  
Deretter vil det bli satt opp en utstilling om tekstiler og klær  fra 
bygda. Det er fint hvis de som har gamle tekstiler og klær tar 
kontakt med Lars Jahr (66105310). Vi vil gjerne registrere og ta 
bilder av det som finnes av slike ting, og en del av det trenger 
museet å låne til utstillingen.   
Vi  i Historielaget og styret i Museet håper at dere leter i skuffer 
og på loft, og tar kontakt. 
  
 
Skokla 
Noen som har stoff til Skokla? Ta kontakt med Unni Breen 
Vinge eller Inger  Bjørndal Foss 
  
  
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 Skokla:    UNNI  BREEN VINGE               97171700 
                                  INGER BJØRNDAL FOSS        92234585 
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