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Returadresse: 
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Postboks 36 

2036 Maura 

ÅRSMØTE 

         Det innkalles til Årsmøte i Nannestad Historielag 

onsdag 12. mars kl. 18:30 i Bygdemuseet.

Saksliste Sak 1 Åpning 

Sak 2 Valg av møteleder 

Sak 3 Valg av to til å underskrive protokollen. 

Sak 4 Årsmelding 

Sak 5 Regnskap 

Sak 6 Beretning museet 

Sak 7 Innkomne saker 

Sak 8 Valg 

Sak 9 Avslutning 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være leder i hende innen 1. 

mars. 

Med vennlig hilsen  

Nannestad Historielag 

    Vivi Lindholm/s/         Adr.: Postboks 36          vilind@online.no 

    leder  2036 Maura 
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Grunnloven 1814 - 2014
Etter årsmøtet 12. mars kl 18:30 på museet, blir det ET historisk

«TABLÅ» fra grunnlovens tilblivelse med lokale aktører.



PROGRAM OG MØTER , VÅREN 2014

Mandag 27. januar kl. 18:30 i Nannestad Bygdemuseum. 
Omvisning og fortellinger om den nye utstillingen:Telekommunikasjon 
i Nannestad fra 1890 - 2013 og radioens utvikling.

Karl Henrik Laache, Per Eng, Reidar Adolfsen, Ola Bråthen og Ivar Moholt 
står for omvisningen.
Kake og kaffespleis. Ta med venner og bekjente. Velkommen

Tirsdag 25. februar kl. 18:30 i Møterommet på museumet. 

Handel i Nannestad i gamle dager.
Villy Ruud vil presentere bilder og fortellinger om gamle landhandleri 
og livet rundt disse i Nannestad
Alle hjertelig velkommen! Kake og kaffespleis!

Onsdag 12, mars kl. 19:30 i Bygdemuseet. 
TABLÅ rundt hendelsene i 1814 med lokale aktører.

Onsdag 12. mars kl. 18:30 i Bygdemuseet - årsmøte, se baksiden

Onsdag 9. april kl. 19:00 på Moreppen grendehus 

Den kjente «radiostemmen» Arnulf Møllerstad! kommer!
Han vil fortelle og mimre fra barndom og «gamle dager» på Moreppen. Etter hvert 
vil vi også få naturhistorier fra hans virke i alle år i NRK. 
Ta med venner og bekjente til en koselig kveld på Moreppen med kaffe og 
kakespleis. 

HISTORISKE GLIMT Våren 2014 
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Vivi Lindholm     leder    vilnd@online.no 

Villy Ruud n.leder / kasserer vi-ruu@online.no

Ruth Tomter sekretær       ruth.tomter@c2i.net        
Kjell Berglund    web

Eva Østrem Eik   styremedl.
Astrid Rignes      1. vara

Skokla: 

Svein Monsen sv-mon@online.no      tlf.  905 52 747

Endringer i programmet kunngjøres på våre Internettsider 

www.nannestad-historielag.org  

eller med oppslag i Biblioteket – Servicekontoret. 

kjberglu@online.no

hans@frisurf.no

tlf. 997 13 413
tlf. 911 68 676
tlf. 926 72 657
tlf. 950 39 101
tlf. 482 04 214
tlf. 482 11 486

63 99 57 59 -

Fra
Carsten 
Ankers
Hjem

CHRISTIAN 
FREDERIK 
(1786-1848)
på Eidsvoll 
17. mai 1814.

Torsdager kl. 11:00 - kl. 14:00

I Nannestad Bygdemuseum

Gamle lydopptak og bamle historier.
30. januar- Teiebyen, Wærhaug, Ørebeck, Kaxrud, Holter

27. februar - Jens Ramstad og Alf Myrhaug

27. mars "Tur til Råsjøen" med Ole Bjertnes, Bjarne Holter m. fl.

24. april - en prat med Sigmund Vøien

22. mai - Tur til Tømte.Bosse forteller historien fra O. Gulbergs tid.

Det serveres kaffe og julekaker / kringler

Hjertelig velkommen til hyggelig prat og mimring!
Asbjørn Heiret,Bjørn Lundberg, Hans A. Sæther, Ivar Moholt
          Aasmund Myhrer, Hans Finstad og Bosse Tangen

 STYRET:

Tirsdag 3. juni kl. 18:30 Skolefell på Sø-Kringler. Servering. 
Vi serverer rømmegrøt. Du tar med stol, termos og biteti til eget bruk.

Velkommen ut i det grønne!
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mailto:vi-ruu@online.no
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mailto:kjberglu@online.no
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1814
Dette store merkeåret i Norges historie skilte seg ikke så mye ut i sjølve 
samtida som det siden har gjort i nordmenns bevissthet. Folk rundt i bygdene 
la ikke så mye merke til det som ble gjort på Eidsvoll. Riksforsamlingen der 
hadde de fremste embedsmenn og rikfolk omkring i landet fått i stand. Valget 
av dem som skutle møte der, ble foretatt av valgmenn som hadde blitt valgt 
den 25. februar i kirkene. Valgmennene ble valgt av bøndene.

Før valget, fredag 25. februar 1814 var det gudstjeneste i kirkene. 
Prekenteksten var den samme overalt, fra Davids 62. salme. Etter prekenen 
leste presten kunngjøringen fra prins Christian Fredrik om selvstendighet og 
uavhengighet. 

Da gudstjenesten var over, ble mennene igjen i kirken for å velge to 
utsendinger fra prestegjeldet. De to skulle sammen med utsendinger fra 
prestegjeldet, velge tre av amtets mest opplyste menn til å møte på 
Eidsvoll, for der å bestemme og på nasjonens vegne anta kongeriket 
Norges regjeringsform. 
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Snart vinterferie og påske!
Skjærtorsdag 13,april 1922.
Ved halv syv tiden startet vi fra Aamodt. De to siste var ikke riktig 
færdige enda, derfor skulde vi rusle forand opover saa sagte, men det 
skulde vi ikke gjort. For da vi kom til Toftnerstuen, kom vi ikke over 
Vikka. Skulle saa gaa kloppa, men den fandt vi ikke. Gik saa en vei paa 
vestsiden av Vikka.. den sluttet og vi gikk i bare stien til bunden av 
sneen, for det var stor sneløsning alt, og den var vel 1 alen. Det var fæle 
greier, kom saa atter til en vei, lit tusmørkt blev det ogsaa. Gikk den til 
den sluttet. Da visste vi ikke hva vi skulde gjøre. Vi visste ikke hvor vi 
var, og at gaa i sneen var umulig. Saa fandt vi paa at huie!! Og tænk, 
det svarte langt vestom..og lit sydom. Det maatte med sikkerhet være de 
andre. Vi begynte at gaa i sneen og huie. Det gikk bakke op og ned, i det 
verste ulænde som tænkes kunde.
Aldeles utslitne kom vi til de andre, og da var vi paa Buraashøgda.
Vi gikk saa sakte sammen opover til Hornvang. Det var maanelyst og 
pent, og i Eisvoll var det ogsaa aldeles klart.

Langfredag 14.april 1922.
Vaaknet med klart og fint veir og solskin.  Vi gikk op Buraaslia, op til 
Sjøheim. Der fik vi meget at bære, da grammofonen som vi skulde ha 
med hadde blitt  kjørt derop. Der var det mange som sto paa farten og 
skulde gaa til Kjønstadseteren, samt paa Klofjellet.
Det var noksaa tungt at gaa i 
sneen, da skiene glap dypt nedi, 
i skogen, i sær i sydhellingene.  
Vi fik kokt kaffe.
Riktig godt smakte maten. Vi 
spilte selvfølgelig paa 
grammofonen hele tiden.
Klokken led mot 9 om kvelden, 
da hørte vi at det gikk folk paa 
Honsjøen, Vi spilte om 
”Klokkerne i st .Malo” paa 
grammofonen. 

Over Honsjøn med tidsriktig utstyr.



Arangemanger i forbindelse med 1814 - 2014

23. februar vil det bli jubileumsgudstjeneste i Nannestad kirke som var
valgkirke for Nannestad den 7. mars 1814. Her ble de to som var
prestegjeldets representanter i amtsmøtet på Abildsø gård i Aker valgt. I
gudstjenesten vil det bli brukt tekster som er spesialskrevet for anledningen
av Edvard Hoem. Ansvar: Nannestad menighet.
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10. april blir det Kulturkveld i Stensgård kirke med Stensgårdkroken
spell og danselag i forbindelse med åpningen av Riksforsamlingen. 10. april
1814 åpnet riksforsamlingen med gudstjeneste i Eidsvoll kirke. Ansvar:
Stensgård menighet.

Kara På Skauen Vinteren 1943
Her er noen av "Kara på Skauen". Bildene ble tatt vinteren 1943 på 
Kvernsjøhytta. Drar du kjensel på noen av dem?
Vi etterlyser navn og andre opplysninger! Ring Villy eller Vivi.

Leder

Endelig holder du i Skokla! – og det var på tide! Lederen tar det fulle og 
hele ansvar for dette. Du, derimot, er hjertelig velkommen med bilder og 
historier!

Her finner du aktiviteter på både kveld og dagtid. Flere ukedager er 
benyttet for å nå flest mulig. Historielaget har fått mange nye medlemmer 
det siste året og hjertelig velkommen til dere!

Laget trenger flere aktive medlemmer for å fordele arbeidsoppgavene. Vi 
vil veldig gjerne ta tak i flere aktuelle problemstillinger, men trenger hjelp 
av deg. I disse dager har valgkomiteen startet sitt arbeid fram mot årsmøte 
onsdag 12.mars. Har du ledig tid, arbeidslyst og- eller gode ideer, ta 
kontakt med: Pål Kraabøl T 95123547, Grethe Eskerud T 90813045 eller 
Aasmund Myhrer T 93423888.

Historielaget har etter hvert fått tak i e-post adresser til veldig mange av 
våre medlemmer. Men er du en av de som ikke får fortløpende 
informasjon på e-post så send noen ord til: vilind@online.no .

Kanskje et familiemedlem eller nabo har e-post adresse du får lov å bruke..?
Nannestad Historielag har påtatt seg å arrangere årsmøtet for Romerike 
Historielag i år. Det blir onsdag 11. juni kl.18.oo på Bjerke Velhus. Da 
trenger vi kakebakere, slik at alle kan få hjembakt kake til kaffen.
Vi ønsker alle medlemmer og andre en god vår med forskjellige 
arrangementer.

Vivi

Åpningstider Museet Lørdag 12:00 - 15:00


