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Nr. 1 – VÅR 2011  

MEDLEMSNYTT  

SKOKLA  

Stilig forsamling på Arken i Maura.  
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PROGRAM OG MØTER , VÅREN 2011  
 

Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper:  

- Slekt, leder Kjeld Fjeldberg  

Torsdag annenhver uke nr. 2, 4, 6, osv  

- Foto, leder Villy Ruud Torsdag annenhver uke nr. 3, 5, 7, osv.  

MEDLEMSMØTER  
 

Torsdag 10. Februar, Kl. 19.00, på Bygdemuseet  

Tekniske fremskritt og kommunikasjon i bygda.  

Elektrisitet og lys, post og telefon.  

Torsdag 17. Mars, kl. 19.00, på Bygdemuseet  

Årsmøte. Frist for saker til årsmøtet, 1.mars  

20.00: ”Fra vugge til grav”. Bosse Tangen kåserer over gamle dåps-, 

bryllups- og gravferds-skikker.  

 

Torsdag 14. April, kl. 19.00, på Bygdemuseet  

Hva forteller bygdas stedsnavn om landskap, liv og kultur?  

Tishaugen, Vigstein, Lima, Surka, Skrevamyra, Kompal.  

Har du noe å fortelle om rare navn fra bygda, kan du bidra denne kvel-

den.  

 

Lørdag 14. Mai, kl. 11.00,  

Tur til Bergverksmusèet på Grua.  

Avreise fra Nannestad Bygdemuseum, kl. 11.00. Buss, påmelding til tlf. 

91168671(Villy), eller 93440578(Ruth) innen 1.mai.  

 

Fredag 3.juni, kl.19.00, på Sø-Kringler  

Skoklefallsdagen  
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Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipuka-

kapiki-maungahoronukupokaiwhenuakitanatahu  

 

Dette er Maori-navnet på et fjell på New Zealand. 85 bokstaver, men fin-

nes også i versjoner på 92 og 105 bokstaver.  

Betydningen er: ”Høyden hvor Tamatea, mannen med store knær, fjell-

klatreren, landesvelgeren som reiste rundt, spilte nese-fløyte for sin els-

kede”.  

 

Heldigvis har vi ikke så lange navn her i Nannestad, men vi har mange 

navn og navn av ulik betydning og opprinnelse.  

Ulvebakken, Langbakken, Brattbakken, Nautbrua, Flatner, Sørmotjern 

og Mohøgda. Noen få av mange stedsnavn på et lite område i bygda 

vår, Moreppen. Noen av navnene har en betydning vi lett forstår, mens 

andre er mer spesielle.  

 

Hvordan oppsto navnene, når ble de tatt i bruk, hva betyr de? Hvordan 

skal vi hindre at de går i glemmeboken?  

Moreppen grendehus  
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SINOBER (FAUTVANGEN).  

6. januar 1829 innkalte Kari Olsdatter Skøyen enka Ragnhild Søskauen 

til forliks-kommisjonen med krav om at hun skulle «fravige Pladsen 

Søeskoven». For enka møtte svigersønnen Lars Jensen og lagvergen 

Gudbrand Toresen (fra Skøyenstua). De forpliktet segpå vegne av enka 

til flytting innen 14. april mot at Lars Jensen fikk «bebygge og oprydde 

den saakaldede Fut Vangen» i gardens utmark og få utvist tømmer til 

«fornødne Husmandsbygninger». Jordvegen til plassen skulle Lars og 

kona beholde så lenge de levde, mot å svare den avgift som uvillige 

måtte bestemme eller som de innbyrdes ble enige om. Den jordvegen 

Lars skulle gjerde inn, skulle være omtrent av samme størrelse som 

Søskauen.  

Brensel og havnegang fulgte plassen. De to første åra skulle Lars slippe 

å svare avgift. Lars Jensen var fra Slattumstua i Holter i Nannestad 

1799-1884, g 1826 m Kari Persd. fra Søskauen 1807-75. Barn: Anne 

Marie, f 1826, g 1851 m enkemann Knut Ingelsen på Nordbyeiet i Nan-

nestad, Petroline, f 1828, g 1852 m Gudbrand Olsen fra Moeiet, Jens 

Kristian, f 1833, husm. I Nye-Seopp, Trond, f 1839, Martin, f 1846. Lars 

var maler og spillemann.  

 

Den sidste Plads's egentlige Navn er Fautvangen eller Skøien-sæter, 

men det mest brugte Navn nu for Tiden er Zinober efter en original 

Pladsmand, der i lange Tider boede her, indflyttet fra Zinoberrud i Nan-

nestad. Han var en navngjeten Spillemand i disse Trakter og Nitteda-

len, hvor han stadig var med ved Brylluper og deslige. Et godt Ord var 

ogsaa nok til at faa Klunk i hans Fele, især naar det kunde ledsages af 

en Skvæt fra Flasken. Mangen Kveld - saavel Vinter som Sommer - har 

jeg lyttet til hans underligt stemningsfulde Feletoner og beundret hans 

Gjestfrihed, - ja det hændte ofte, naar der var mange af os, at Gamling-

en selv tog Nattekvarter i Liua (Laden), forat Gjesterne kunde disponere 

frit over hans hele Stue. Dette var ikke altid forbundet med Behage-

lighed, da Gamlingen ofte ikke var saa ganske renslig anlagt, men det 

bar man gjerne over med, saasom Gamlingens dygtige Felespil og 

merkværdige Historier gav fuld Valuta. Han var noget af en Werge-

landsgut. Nu er han død, og andre flyttet ind i hans Stuer.  
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SARON  

På møte på Melby, 1. august 1910, ble følgende bestemt:  

”Da vi er blevet enig om, at skal bygge et bedehus, som ved afholt 

møde blev besluttet, at det skal være 18 Alen langt og 12 Alen bret, delt 

i tre rum, salen skal være 12 Alen i firkant og de to andre rum skal være 

6 og 6 Alen hver. Til huset og de omkringligende areal som trenges, er 

givet fri grund af Hans Melbystuen og Bernhard Melby”.  

Pengene skulle lånes i Nannestad Sparebank, og lånet skulle betales av 

foreningens kasse. Hvis det ikke var nok penger i kassen, skulle resten 

betales av medlemmene ut fra en andelsliste, hvor hver enkelt kunne 

tegne seg for så mange andeler de ønsket.  

 

De første pengegavene ble sendt til India og Afrika, men senere ble det 

meste sendt til Kina. I 1950-årene var det på tide å pusse opp bedehu-

set, men foreningen innså at behovet for flere parkeringsplasser tilsa at 

de måtte finne et nytt hus. De fikk tilbud om å overta Myrvang, det nå-

værende Skogtun, og Saron ble solgt.  

Saron  
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Knut Melby fortalte litt om telefon og post:  

Telefonen var manuelt betjent av telefondamer på sentralen. Dette 

hadde sine fordeler. Det ble aldri brukt telefonnumre. Vi bare sa navnet 

og sentralborddamen hadde de fleste numrene i hodet. Samtidig visste 

telefondamene mye mer enn andre. Når det var liten trafikk på linjene, 

kunne det jo være artig å høre hvordan det sto til her og der. De hadde 

selvfølgelig taushetsplikt, og det ble stort sett bevart. Så hendte det ik-

ke sjelden at det var brann bortover. Det var jo dårlige ledninger, og 

kanskje ikke lys overalt. Det ble brukt parafinlamper og andre lyskilder. 

Dette kunne også være årsaken. Da ble sentralen satt i beredskap, og 

ringte rundt og sa fra at det brant her eller der. Da møtte folk opp og 

hjalp til. Det var jo ingen brannvakt man kunne ringe til. Det var heller 

ikke telefon alle steder. Som regel var det på gårdene, og på butikkene. 

Ellers i vanlige hus var det sjelden telefon. Da måtte de som hadde te-

lefon springe med telefonbeskjed både hit og dit. Det var som regel 

ungene som hadde den jobben. Det ble spart på alle ting for at penge-

ne skulle rekke til, derfor måtte telefonutgiftene utestå.  

Posten ble kjørt ut med hest. Så langt jeg kan huske, var det Nikolai 

Smedstuen som var postmann. Han kjørte med spisslede om vinteren 

og karjol om sommeren. Karjol var en enakslet kjerre med høye hjul. 

Det var langfjærer og pent utført. De fleste var sortmalte med litt staff, 

og sete med puter. Postruta gikk fra postkontoret i Teiebyen, over Låke-

dalen til Åsvegen, nordover til Kringler og tilbake langs Åsvegen til 

Haug meieri, tilbake over Hombledalen til Homble og til Teiebyen igjen. 

Det ble sikkert tre mil rute. Om vinteren var det ofte dårlige veier og om 

sommeren når det regnet var det vanskelig med posten som ikke måtte 

bli våt. Da Nikolai ble for gammel og sluttet, overtok eldste sønnen Rolf. 

Han gikk ofte hele ruta på ski om vinteren, og syklet om sommeren. Det 

var lange turer. Han sluttet etter noen år, og ble postmester på Hade-

land. Broren Ole overtok. Han kjøpte straks bil. Postmengden økte jo 

etter hvert, så det ble vanskelig å få alt med seg. Da var bilen redning-

en. Siden har bilen blitt brukt. Før bilen ble brukt, kunne det ofte bli 

langt på ettermiddagen og kanskje mørkt før de siste fikk posten.  
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LEDER 

Velkommen til en ny vår med utflukter, temakvelder og aktiviteter på mu-

seet.  

Med serien ”Hvem tror du at det er” på TV, regner jeg med at flere blir 

interessert i slektsgransking, uansett opphav og stand.  

Ny temautstilling blir ”Sang og musikk liv i Nannestad” før 1970. 

Takker alle vakter for god innsats og personlig engasjement gjennom 

sommeren og høsten.  

Slekt- og fotokveldene fortsetter som før. Ta kontakt med gruppelederne 

og avtal tidspunkt for spørsmål angående slekt eller gamle bilder.  

Villy.  

Musèet har er stengt i januar og februar. 

F.o.m. mars: åpent på søndager.

Bøker: Vi har ennå noen igjen av Conny Dal`s fortelling ”Et liv i land-

bruket på Romerike”. Den kan kjøpes på biblioteket og på musèet.  

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      
Webansvarlig:   KJELL BERGLUND  
Styremedlem:   UNNI BREEN VINGE    

92234585   
95039101   
97171700 

Ansvar for Skokla: UNNI BREEN VINGE           97171700 
   INGER BJØRNDAL FOSS    92234585 

http://www.nannestad-historielag.org
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Returadresse: Unni Breen Vinge 

                          Breenveien 17 

 

                          2032 Maura 


