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Skokler og hommel utgjør til sanunen draganordningen soni. brukes 
.når hesten skal t1·,ek.k,e .redskaper uten på:l:nonteite drag. Skoklene· er 
dragene på hver side av hesten og homn1elen er tv·errtreet i bakkant 
mellom dis.se. På tegningen er skoklene og homn1elen fastmontert 
sa:m:1uen med leddede forbindelser soul gjør utstyret smidig å svi11ge 
med. I det daglige b le derte utstyi-et sa:niilet kalt for skoklene. 

Det er spesielt ved bntk: a.v våronnredskape-r at skoklene er nødvendige,. Derfor er den 
dagen våronna var shltt noen steder kalt skoklefallsdagen. Det var dagen da skoklene 
ikke trengtes på en stund" og derfor kunne ryddes bort 
SK..i!\.KSKY: Da likte ikke hesten å bli satt på skjækene, eller er urolig/redd når 
der1 har dem på. 
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Lederen: 

Våren. er godt i gang og vi nærmer oss soum.1.etien. I a1111.estad 
Historielag 1narkeres at våronna er ferdig med SKOKLEFALL på Sø
Kring].er. En fin t radisj011c vi har. 

Det :som er veldig gled elig er at vi igje11t får gitt ut ~OKLA., etter en tids 
op phold . En meget kompetent arbeidsgn1ppe arbeider med Skokla.t: 
men de menger innspill. Slik at hvis flere kan bidra med artilder ( og 
annet stoff til bladet) er det bare åta ko:ntaJrt n.1.ed den1.. 

Vi h ar h att årnmøte og valg. Ikke de helt stoæ endringene fra i fjor. Villy og je-g 
b ytter p osisjoner. D.v .s. at jeg tar leder jobben i år. Jeg er veldig glad for at 
Villy har sagt ja til å være nestleder, for je-g ( og historielaget) er helt avJ:1engig 
av den utømmelige kun:nskapen han sitter inne med. At Cato (Kasserer), Ruth 
(Sekretær) og Kjell (Styremedleut / \VEB) harr tatt gjenvalg, er også kjempefint. 

St)Tet : 

Roy Carlsen 
Villy Ruud 
Ruth '.f omter 
Cato Sand 
Kjell Berg]und 

Leder 
Ne..stleder 
Sekretæ1~ 
Kasserer 
Web 

coca.rls@online.no 
l-'i.-n 1ru@onlin e.no 
ruth .tomter@g1ma.il..o00m 
c- sand@online.no 
.kjber_glu@online.no 

tlf. 928 93 712 
tlf. 911 68 671 
tlf. 926 72 657 
tlf. 615 38 967 
tlf. 950 3.9 101 

Vararepresentan il:er: Ole Johan Røtter ud. - Astrid Ringnes - Liv Stokstad 

Skokla redald:øtr! Svein Monsen sveinlmm@gmailconu tlf. 905 52 747 

SkokJa-n~daksjone~ Inger Bjørndal Foss - mgerto@gmailcom - tlf. 922 34 S85 

Villy Ruud - vi-ruu@online.no - tJf. 9 11 68 67 m 

Un ru Breen Vinge - W1-b -vi@onJine.n o - li[ 971 71 700 

Endriinger i progrnnuue t knnngjø:res på Yåre in ten11etrtsider. 
www.nannestad-historie1ag.org 
EUe-r· 1ned o p pslag !iJ Hibliotekett: - Servicekonltoret. 



Led-eND fol!t9elte:r. 

Kunn skapen som er b lant n1edlen1m.ene :i hist orielaget er v,ell. det jeg er n1est 
imponert over. P å dagene n1ed histo risk e glin1t" uansett tema~ k on.1.mer 
komn1.entarene fra tilhørerne på løpende bånd. Det eil.· neste11. slik at 
ly doppt.lkene son1 presenteres, burde blitt ta tt op p igjen med kom.m.entaire·ne 
til n1.edlen.lmene" Kan anbe:Eaile alle å t.\ rned seg disse dagene. 

På s.lekt og foto dagene er kuru:lSkap også et gjennomgående emne. 
Kunn skapen oon1. de sitter inne m ed on1. våre forfedre er nesten overveldende. 
Kan bare anbefale å kon"lm.e på disse sain menkomstene. 

Deltaget.!iie på styrem.øte i ·Nannestad By gdem u seum har vært noe av 
voksenopplæringen for nu tt vedkommende i N æmest.'ld. Bosse~ I<arl. Henrik, 
Asbjørn med flere sitter im1e n1ed kurmskap son1 komn1er godt med i dette 
vervet. Bosse er jo et kapittel for seg selv når det gjelder k unnskap om. 
N annestad. Jeg e1 veldig takknemn1elig for gjennom.gangen "\li har h att" enten 
det er på k jm.'e'tw~er rundt on1. i N am1estad eller d et er over en kopp kaffe 
h jen1.me hos Bosse og Bjm-g. 

Noe av det jeg vil jobbe for i år er .å få dokum.entert h,l a de fo rs kjellige 
gruppen e skal arb-eit1..ie n'led og 'ikke minst hvilke am.b is.joner h ar gruppene 
selv. For meg er det ·viktig a t dette sk...'ll være berikende og ikke begrense11de. 
Det er viktig m.ed dokun-,.entasjon {kanskje rnest for egen del), enten det er på 
n,use-et (gjenstander mm) eller det er i arbeidet n""led h isto 1ielaget. Alle 
g,uppene vil / har fått et forslag til mandat eller arbeidspL-uit. 1'.1.ålet mitt er å få 
dette nn1 i et år.sh jul, 5lik at vi (styret" arbekl.sgruppene, m,edlenl.Il"lene) alle vet 
11år ting vil skje. 

H va skjer i år? Ja her er SKOKLA en viktig informasjonskanal. I tillegg er vi 
p å \-vEB n1ed F acebook og ege11. h jen1.meside. Her er det bare å følge med. 
Kjell legger u t mye interessant .for er1hve:r med interesse fur det v i arbeider 
n.1.ed i historielaget. 

Jeg 0vil og&å benytte anledningen til "1 rakke alle som har b idratt med å få ting 
til å skje i 2015, etterhvert også i 2016. Sam..u b eidet n1.ed. · gutta" på m useet. 
V akte11e p å mlu.:eet" Kultu!.l'konto.ret i N annes.t ad, Biblioteket Sty1.r-et i 
Nannestad bygden1useun1.1 m .Il. er ,et viktig b idFag til å få ting til å skje. 
Spennend e er det jo at vi har fått h jelp til registreringsarbeidet på 
bygden'\useet. Da vil vi etter h vert få god ov;ersik.t over alt ·vi har på museet. 
Det er mye son"l skjer o g vil skje etter hv;ert. 

Roy Cadsen Leder 
Mai2016 
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Dette er annestads Iø-:rste kulturminnep].a:n" og vi er eJ.L av de 
siste kommunene i fy .lket som utarbeider en slik plan. Ønsl\;;}et out 
en kultunni:nnepla11. luu i:midlertid vært d e.r lenge" både hos 
.foreninger.,. politikeæ og privatpersoner. 

Planen vil være nyttig for stønae d eler av komnu1nens virks.on1het,. fra 
_plan- og byggesak, W eiendomsforvaltning, skole og undervisning, 
næring, sanuerdse]m.m. [: tillegg vil den 'Væve et godt v-erktøy for 
befolkni11lgen i ~ ·a11nestad og :irtnflytte,i;e som ønsker å bli mer kjent 
m.ed bygdas historie·. 

'I denne tørste planen for k11ltw1ninner i ~fa:nanestad er det bygning,et" 
og bygningshistorie som er viet plass.,. og ,ri har Uere hus vi kan være 
stolte av i annestad, både el dre og nyere bygg. Flere eltire hus og 
gårder er re5ta'UI'erte.,. and.re ,er veldig autentiske i forhold. til alderen. 
Vi har 01nråder med viktig historie av nasional betydnit,g,. som slaget 
_på Låke 1240, og vi har on1:råder av stor 1okalb€1:ydning .sionri 

annestads sentrumsu.tvikling med både gaum1.elt og n1rft 
konilllunehus. 

Det er valgt ut 16 delområder. I valg av delområder er det Jla.gt vek--t 
på kriterier som høy alder og autentisitet i fo:d1old til alder. 
·Pæssonu-åder er også prioritert. Nye.re kttltumu:nner av høy verdi 
som .ligger ·n1nenfor et delon.l!'åde & tatt med. 32 dbjekter og en ekhe,.. 
autentisk gåtd n, ed fle:t1e byg:ncinger (Sø-Kringler) er vurde:tt til å ha 
hø:y ·verdi i et kultt.trn.1Mtneperspektiv. 

Vi er stolte av å ha få tl san1.let sanm.1.en så mye infonnasjon og 
h is1orikk nmdt kuUurminneonfl!1'åder og hus,, «nrællom to permeD>. 

På vegne .av Mbeidsgruppa; Åse Mørk, Kulturkonsulent og prosjektleder for 
·planarbeidet. 

- - - ---... ~ ... ---- --

BISKOP JENS NILSS1ØN J.538 - 1600 

J ens Nilssøn ble fa<lt il 1538. Etter å ha tatt siin magistergrad ved Københavns 
universitet. ble han rektor ,,ed O s1o lærde skole - hvor han karakteristisk for sin 
tid ga studentene roli,de l.'""W.l nskaper il astrononu. zoologi. geografi. og botanikk 
m ed skapelsesberetningen som bakgnmn. 
Fm:tsette:ir sideS 



B are 25 år gaJ1nn11 el ble h an gift med den 17-årige 'bisp edatter , :lvtagdalene Berg. I 1574 

ble han sin .sviigetfar.s assiste rende bi.skop med løfte om. em.hetet nå:r h an tok a\• avs.kjed. 

F ra denne tid - og till han døde i år 1600 - trilet han run dt j Oslo og Hamar stift 6--a 
Skie!ll i syd til Dov1re i! nord og Biliuslen :ii øst . Det var sl:011 beh ov for veiledning i '!(den 
l."ette tro» i å.nme etter Teformasj onen og det vaJI· ofte så som så :n:med. kunn skapene. De 
fleste p reste1r had!de nybg konvertert fra katolisismen. ] mange tilfeller ble d e godtatt 
som sjelesørgere etter a ha hold t en p ll:'ø\•epreken og i tillegg eks.-ami neJ.1 av biskop en. 

D et skj ed!de Iblant ann d med hans egen sø.nn, Kristoffer (Stange) og Fr.mtz lb.lus som 

ble s-ogneprest i N an nestad. M ange fikk også .kongebH·v hvor bispen etter 
eksaminasjon ga sin anbefaling. B ispem hadd e med andt·e ord stor w nflytel:se pi sin 
san11tid. Det hendte ogs.å at p rester ble avsatt etter ha111s anbefaling. 

Jens N ilssøn hadde omgang med tiden.s lærde. f.eks. T ygo Brahe. med 1andets 
s.tatholdere som Gy]de·nsti-eme, Hui tfeldt m,fl. - men også m ed ledende inn en adel og 
borgerskap. På visitasreilsene gikk han inn :il bønd enes st uer fo:r a unde·rsøke de111 jevne 
manns opplysn ing og kultur . H an talte og skrev 1atin flytende og står som utgiver av 
flere lærde sk:mifter. 

E tte~ .. 20 års ekteskap b]e han gift for annen 

gang med d en l6-årig,e Anna Glad. A't han var 
23 år ekfre. var i tiden s stil. Pilken skalle bli 
«-godt gift)). 

På sine .mange r,eiser vu han omgitt av en 

rekke UJ1ge n 11e1iln , o m talt som «studen ter» 
eller «dreng,e~. Det '\'ar en slik «dreng>> som 
førte i pennen hans 1111.ange visit.1.sreiser" troJig 
et ter b ispens anmodn ing. Dti.sse 
:reisebeskrivelsene ha!r fått stor lbetyd n"ing for 
ettediden. De gir til dels en fyldig be.skrivelse 
av topografi og kultur i samtiden. 

- --- --.-..~ ... ---- - -
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or Kringler: 

Sør Kringler er den no[dste gården i 
N armestad hm.redsogn vest for Leira. 
Opp:rmnelig rna denne garden ha vært 
en del av en sam]et Kringler-gard 
som. også on1fatter Kringler i 
Bjørsokn. De~nga hal' h elst fore-gatt i 
slutten av vik:iinget~den. 
Hu.sene liigger 210 meter over ha vet 
på en S:a11dde.kket og avrundet høgde Foto: Inger B_iøm dal .foM 

]ike ø.-s-t for As\·egen. som går i skogkanten~ En alle foJ"e:r fra nordenden av tunet og 
ned- og østover til den gan-i_le bygdevegen. som kom over jordene fra Rud og gikk 
·videre noJ"dmter til gårdene i Bjørke. 

Sør Kringler ble 1ryddet ii eldre jell"nalder som en del av en sandet K.riEtgler- gåJ:d og 
skilt ut. so:n1 sjølstendig gåT"d i vikingtiden. .. ]kke mye seinere må gården ha blitt delt 
:ii tre ibnllk. Gudbrands- Kringler og Søgaren- KringleT fo·r -to av brukene. 
Gudbrnnds- Kr~ng1m: ble etter svartedauen lagt til Søgarn. og bare jorde-t øgarn 
nunne:r e:n nå om at det var gård h.er f0r svartedauem. Det tredje brruket gamn1.el
n m:sk tid lå sønt på eiendornn1.en og b le ennå på 1600- tallet og sein ere 
opprettholdt som eget eiendomsobjekt under navnet Askeli eller Aske]ia. men det 
er nu11ig dette gårdsbruk.er hette noe annet i gamrn.elnmrsk tid • .kansltj e Amunds
Kringler. 
Etter svartedauen var Sør- Kitingler u.de'lt til 1846, da ble den delt til. Søgarn og 
Nordgarden, ]uen ah i 1885 ble gården samlet igjen. 

Det er mange gra ,rhauger fr-a 
vikingebda pi gården. Omkring 1900 
kjørte de vekk en haug på joJ"det ]ike 
noJ"d for husa. 

Det var ei mannsgrav med fullt ut styr, brynsje, tveegget sverid, spydodd. øks., 
skjoldhule, kniv nedlagt med never ii sandjoJ"d. Det var også et matfat, kleberstein
k.ar J og hestetenner i gy-ava. U tstyret lå lenge på gå1rde:nJ men ble så leveili til 
Universitetets Old!sak:&1.mling. Haugen var ikke særlig stor. like ved ligger det en 
haug, og langs alleen østove til den gande vegen eir det flere større og m:iuJ1dre 
hauger. deriblant en båtfo:m11d. Haugene er ikke undersøkt. Det er også funnet to 
steinøkser på gru:den. ei tynnakket øks av grønnlig stein og eggstykket av ei 
h re.rrøb av flint. 



rvlinneo:r.d on1 Tore G. S0Jhein1. 

T oæ vokste opp i 10slo1 n1.en hans mors familie kom fra gården 
Grindåker i annestad. Da bestefaæ:t1. døde i 1947 av.sluttet han sine 
studier i sosial!økononii og tok over Grindåker for å drive som bonde" 
men etter noen år ansatte han gårdsbestyrer og reiste til Oslo for å drive 
handel med frimerker og mynter. 

T oæ følte alltid en sterk tilknytning til Nannestad og ønsket å gjiØfe :1rloe 
for hjembygda. Han fikk på nittitallet med seg et lag av· lokale 
nledspillere og etablette en stifte]se med nlål å få 11eist et bygden111seun11. 
i annestad" og i 2006 ble armestad Bygde1:nuseum åpnet av 
daværende ordføm:r Hatl!S Fr. Bang, på tomt stilt gratis til disposisjon av 
N a:nnestad konllltune. I tillegg satte Tore av rikelig med penger til 
musea1.e fom1ål. 

I dag står Nannestad Bygden1.US€un'l son.1 en k11.,tlturinstitusjon i bygda. 
Der vises ga:niile håndverk og der ka11L W1g og gan711Ilel se dr. Habberstads 
kontor og Størdals butikk. Det er skiftende temautstillinger som 'Viser 
ulike sider av hlstorie:n og ved li.vet i bygda. 

Tore var fast medlen.111. av nrtuseets 
stylie i alle· år etter å:p1llinge111, og 
selv om han var s\7ært syk de si.ste 
åæ.ne og ikke sehr deltok i møtene" 
var han levende opptatt av 
hv-ordan museet ble drevet og hva 
det skulle inneholde. N ann.e5rad er 
Tore G. Sollieim stor rakk skyldig 
for denne gaven til bygdas 
innbyggere. 

Gr.a.,T,egi-sn·,ering N anuestad - Dl~-Norg~ 

Før ferien 2016 er oppdatering av Holter Kirkegård fe:rilig registrert. Innsending 
til G-avnrumer i Norge skjef' 11111:iddelbMt, men nir tid det legges ut, avh.eoge:r 
av hvor mye de run å gjør:e.1vfVH: Gravreistrator. Følg DlM: lenken 1mder: 
http:// www.sveinmcm5e.n.no/ gn,..-regis.trering nanne s ta d/:regis. trert 1>aa gr.av-mi onerl 
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Faste mote ll-veld er for ak-thitetsgrupper: S]e.k.t 

og Foto er slått sam an e ti] sanune dag. Det er 

annen hver ·torsdag i uk.ene 1ned oddetal]. 

SkoklefaH -·dagen.! 

Fredag 3.juni. 2016. kl.19:00 på Sø-Kringier. 

Nannestad-dagene den 1 .l . og 12. jrun i 

Vi. i Historiefaget ,ønsker at De av Dere 11n edlemurie:r s.om mottar Skokla i 
papirfrorm, og som har sk..i.ffet e- postadress,e. s.ende:ir oss opplysnine.r om 
dette. Send bl,; skok1a@n.ainnestad-h istorielag.ori; eller til en av 
styiren1edlen11_mene pa mail eUer telefon. (SMS) Se side 2 

Med .,_,enn] ig]11J '-ell 

"l\Tamrestaalvstmie-1n.g 
RoyCadsen:Le,deir 

Am_ :Gænle Hadelands:vei 12 5, 

2031Maw-a 
roc..1:rlsrtllluline no ..__, 


	Side 1
	Side 2
	Side 3
	Side 4
	Side 5
	Side 6
	Side 7
	Side 8

