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Kulturminnedagene 2016 er i år 
fra 10-18 september. I den 
forbindelse blir det Skuronnfest 
i Nannestad lørdag 10. 
september!

Torsdag 8. september:

Nannestad bibliotek ønsker velkommen til konsert med Buicken! Buicken består av Lars Saabye 
Christensen og Tom Stalsberg, samt musikerne Stian Carstensen og Amund Maarud. 
Konserten blir en blanding av musikk og høytlesning av dikterne Saabye Christensen og 
Stalsberg fra blant annet lydboka "Men Buicken står der fremdeles" om deres reiser i USA, og 
andre tekster.
Billettpris kr 150,- + avgift.
Billetter kan kjøpes via ebillett:
https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?p_id=1305&arrnr=4992550

Program 10 september:

12.00-16.00: Matmarked, kunsthåndverk, kurs, musikk, foredrag og aktiviteter i sentrum, på 
biblioteket og museet.
19:00: Festen fortsetter i Storsalen på Nannestad kommunehus, med blant annet Syvers 
orkester, Steinsgårdskroken spell og danselag, Hauersetertorader'n og Nannestad og Hurdal 
trekkspillklubb. Inngang kr 100,- Billett kjøpes via linken:
https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?p_id=1305&arrnr=4969935

I anledning kulturminnedagene arrangere Nannestad kommune guidet busstur i Nannestad 
mandag 12 september. Det blir befaring til ulike kulturminner som er beskrevet i 
kommunens første kulturminneplan. Bli med og lær mer om Nannestads kulturskatter!
Guide er Lars Jahr, og det blir enkel servering underveis.
Oppmøte kl 18:00 på Nannestad kommunehus, tilbake ca 20:00. Pris, 50,- kr.
Påmelding gjøres på e-post til Åse Mørk, ase.mork@nannestad.kommune.no

Program 12 september:
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Olaf Helset.
Olaf Helset (født 28. juli 1892 i Nannestad, død 21. 
august 1960) var en norsk general og idrettsleder.

Olaf Helsets militære løpebane startet under første 
verdenskrig. Ved starten av andre verdenskrig var han 
blitt major og deltok aktivt i forsvaret av Norge. Han 
ledet blant annet styrkene som stanset de tyske troppene 
Midtskogen 10. april 1940 under invasjonen av Norge. 
For blant annet denne innsatsen, ble Helset tildelt 
Krigskorset med sverd.

Over: Krigskorset med 
sverd, stripe.

Høyre: Krigskorset 
med sverd.

Etter løslatelse fra tysk krigsfangenskap i juli 
ble han en av lederne i motstandskampen og 
begynte arbeidet med å samle de forskjellige 
motstandsgruppene til det som skulle bli 
Milorg.

Etter at Riksrådsforhandlingene brøt sammen høsten 1940, startet 
Nyordningen av det norske samfunnet. For å hindre nazifisering av

 idretten lot Helset seg velge til leder av Norges Landsforbund for 
Idrett. Sammen med lederen i Arbeidernes Idrettsforbund, Rolf Hofmo, opprettet han et felles 
midlertidig idrettsstyre. Helset ble formann. Dette styret, som skulle bli forløper til Norges 
Idrettsforbund, førte en aktiv motstand mot tyskernes forsøk på å ta over idretten og erklærte 
idrettsstreik i november. Etter krigen fullførte Helset samlingen av idretten.

I februar 1941 ble Olaf Helset arrestert, men slapp fri og flyktet til Sverige, hvor han var 
flyktningsjef og senere sjef for de norske Polititroppene. Etter krigen ble han sjef for Hæren, 
men gikk av i 1948 etter en konflikt med regjeringen om forsvarspolitikken.

Utmerkelser:
Helset ble i statsråd 28. oktober 1949 tildelt Krigskorset med sverd for «i en vanskelig 
situasjon ved Midtskogen 9. april 1940 å ha truffet beslutninger av meget vidtrekkende 
betydning for landet, ved personlig tapperhet og ledelse og gjennomfør disse, samt for senere 
fremrakende ytelser under felttoget i Sør-Norge 1940.

Helset ble i 1947 utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden. Han ble også tildelt 
den britiske King's Medal for Courage in the Cause of Freedom, den danske Kong Christian 
Xs frihetsmedalje, den finske Frihetskorsets orden i gull og ble gjort til kommandør av første 
klasse av den svenske Sverdordenen og kommandør av den franske Æreslegionen.

Helset var også innehaver av Deltakermedaljen og Medaljen for seier over Tyskland.2

Bilder: Lånt fra Norsk Wikipedia.

Roy Carlsen Leder         rocarls@online.no              tlf. 928 93 712
Villy Ruud Nestleder         vi-ruu@online.no                tlf. 911 68 671
Ruth Tomter Sekretær         ruth.tomter@gmail.com    tlf. 926 72 657
Cato Sand Kasserer         c-sand@online.no               tlf. 615 38 967
Kjell Berglund Web         kjberglu@online.no            tlf. 950 39 101

Vararepresentanter: Ole Johan Røtterud - Astrid Ringnes - Liv Stokstad 

Skokla redaktør:  Svein Monsen sveinlmm@gmail.com tlf. 905 52 747 
Skokla-redaksjonen: Inger Bjørndal Foss - ingerfo@gmail.com - tlf. 922 34 585

Villy Ruud - vi-ruu@online.no - tlf. 911 68 671
Unni Breen Vinge - un-b-vi@online.no - tlf. 971 71 700

Endringer i programmet kunngjøres på våre internettsider.
www.nannestad-historielag.org
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Nå håper jeg vi alle har fått ladet opp batteriene i sommer. Høsten nærmer seg med raske 
skritt og aktiviteten i Nannestad historielag kommer i gang igjen.

Det var en fin markering i år på skoklefallsdagen,  rundt 50 deltagere kom på Sø-
Kringler. . 
Jeg vil få takke alle som bidro til en vellykket dag, og ikke minst vil jeg få takke Steinar 
Melby og Einar Slettum for at hesten kom og skoklene "falt". 

Vi har mange oppgaver  utover høsten som det skal bli spennende å ta fatt på, sammen med 
resten av styret og historielaget. Fire møter blir det i høst:15 september, 13 oktober, 10 
november og 8 desember avslutter vi med julemøtet vårt. 

Jeg har lyst til å utfordrer alle medlemmene til å være aktive med å fremsnakke Nannestad 
Historielag, slik at flere kan få interesse for vår lokal historie og bli medlemmer. Vi trenger 
flere medlemmer (i alle aldersgrupper) og som kan være med på å arbeide med de oppgavene 
vi har, f.eks. registreringen av gjenstandene vi har på museet.

Oppfordrer deg også til å sende e-mail adressen din til Cato eller meg, slik at vi kan få den 
registrert. Det er fortsatt mange vi mangler.
Jeg gleder meg til møtene våre i høst og håper å se dere alle der. 

Roy Carlsen: Leder

Styret:

Obs: "Det oppfordres til de medlemmene som ikke har betalt medlemskontingenten i år til
å betale den snarest."
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Huset har, som 
navnet sier, en gang 
vært Nannestad 
kommunehus. Det 
ble bygd på bygslet 
tomt fra 
prestegården på 
Ihlejordet. 
Sparebanken flyttet 
med inn i det nye 
kommunehuset.  

Det første byggetrinnet omfattet bygningen som ligger langs Engervegen, 
med inngang fra syd. I begynnelsen betalte ikke banken fast husleie, men 
hjalp til med diverse utgifter. I 1902 bekostet banken innleggelse av telefon, 
og betalte årsabonnementet. Banken ga penger til komfyr på kjøkkenet, 
maling av alle gulvene og gjerde omkring eiendommen.  Banken betalte 
også for et større uthus med stallplass til flere hester, og for avtreder som 
sto nord for innkjøringen.  Huset ble etter hvert for lite, og i 1910 ble 
inngangspartiet mot nord bygget til, slik huset står i dag. Det ble lagt inn 
strøm i 1916, banken betalte arbeidet og avgiften. I 1934 økte kommunen 
husleien betraktelig, og dette førte til at banken i 1938 flyttet over i 
Bankegården.

Kommunestyre-salen var i annen etasje.  Huset har vært skolenes 
administrasjonsbygg.  En periode holdt Politiet til i første etasje, mens øvre 
del av huset var lånt ut til Ungdomskomiteen. Denne komiteen 
representerte alle menighetene i bygda.  

Det ble drevet ungdomsklubb og korforening der. I den senere tid er det 
Kirken som bruker huset til kontorer og møter, blant annet 
menighetsmøter, menighetsrådsmøter med mer.

GAMLE KOMMUNEHUSET

Det gamle kommunehuset. Tegnet av Ole Kjønstad

Bilde: Nannestad Historielag v/ Villy Ruud

Ved Åsvegen ligger Ramstad, der første ledd er mannsnavnet Rafn (Ravn), og 
garden hette på gammalnorsk, Rafnsstaðir  Øst for Jaer og nordvest for Ramstad 
er garden Austad, som opprinnelig hette Audulfsstaðir. 

Ramstadstua ved Åsvegen er en gammel, verneverdig husmannsplass fra før 1850. 
Stua var delt i to på langs innvendig, noe som var vanlig på denne tiden. Fjøset og 
låven er revet. Den siste husmannsfamilien som bodde der hadde ei ku, en gris og 
noen høner, og det var kona som hadde ansvaret for plassbruket.

Grisen kjøpte de nyfødt, som koppgris, og den ble flasket opp på kjøkkenet til den ble 
så stor at en kunne ha den i en binge i fjøset. Ramstadlykkja hørte til plassen. Den var 
på 7 ½ da, og her dyrket en høy, litt poteter og grønnsaker. En skaffet seg også litt for 
ved såkalt linneslått. Veien ble bygd i 1870 åra og fikk navnet «linna».

Stua står fortsatt og det er å håpe at de som bor i området ser verdien i dette 
kulturminnet, bruke det og ta vare på det.

Fra Nannestad Kommune, Vedlegg Delområder.pdf står det:

I dette området finner vi en blandet bygningsmasse med både eldre og nyere hus. 
Det er flere små gårder og småbruk som representerer ulike tidsperioder. 
Jahrtunet skiller seg ut fra øvrige gårder i Nannestad med sin bygningsmasse fra 
1700 tallet som er godt vedlikeholdt. Nedre Nordby er en noe nyere gård, men 
denne er også svært autentisk. Ramstadstua har det siste året forfalt noe, blant 
annet pga hærverk, men kan ennå reddes. Delområdet preges av fortetting. Nye 
boligfelt dannes og eldre boligfelt fortettes og bygges ut.
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HOLTER SENTRUM- FRA KIRKE TIL PRESTEGÅRD

Navnet Holt kan gå tilbake til gudsdyrking på åpen mark, i lunder og holt. Hvor 
hovet har vært i Holter, vites ikke sikkert, men det var vanlig å bygge kirker der 
hovet lå. Kirka nå ligger ved Holter Søgarn,  men er sammen med resten av Holter 
gardene del av gammel tunform. Holter var tingsted allerede i eldre jernalder, og 
både før og etter svartedauen.

Holter Prestegård ble bygget i perioden 1800-1809. Hovedbygningen ble deretter 
totalt ombygd 1905. Plassen ble ryddet i middelalderen, opprinnelig et enkesete for 
Nannestad prestegård. Prestegården hadde også en flott hage med tilhørende dam.

Løken gård er den første gard som er i register over jordegods til Holter presten i 
1399, trolig lagt ut av kongen til underhold for presten da kirka ble organisert på 
Østlandet. Resten av Holtergodset, som også var krongods, ble trolig beslaglagt av 
motstandere under rikssamling eller borgerkrigstid. Antagelig ble området tidlig en 
del av Sudrheims –godset, og kongen har satt sine menn her for å administrere 
området. Bygslet av vanlige bønder etter svartedauen. Presteenkesete. Delt 1835 i 
Løken, bnr 1, og Prestegarden, bnr 2.

Fram til Kristi fødsel var de en av fire urgarder i Nord Lem(Holter), sammen med 
Jaer, Eik og Foss.

Mellom Gulbrandsrud og Holter kirke finnes en gravhaug som bærer navnet, 
Korsbakkhaugen. Navnet refereres til et kors i friluft som sto der tidligere. Opp til 
kirken finnes det en gammel bygdeveg som framstår som en dyp hulvei.

Navn; Gno, Løykin, av eldre Leikvin: Leikeng eller Leikvoll, samlingssted for religøst 
betonte leiker, «idrettsutøvelser» i førkristen tid.

Dialekt uttale: Løkji.

Holter Kirke

Holter Kirke fra 
1697 og fram til i 
dag.

Foto:
Svein Monsen
2007

SKOKLEFALLSDAGEN

Tradisjonen tro ble det også i år markert denne dagen, 3.juni på Sø-Kringler. Fint 
vær og god informasjon gjorde at det ble godt frammøte, over 50 stk. Steinar Melby 
kom med hest og innledet kvelden med «skoklefallet». Bosse Tangen fortalte deretter 
om Sø-Kringlers historie, og med medbrakte gjenstander og historiske funn, skapte 
han som alltid engasjement. Eva Østrem Eik hadde laget rømmegrøt og saft, noe alle 
satte stor pris på. 
Mens Bosse tok med seg ei gruppe for omvisning, utfordret Villy Ruud de 
gjenværende med «gamle  ord fra Nannestad». Her skulle alle rundt bordet uttale 
ordet som de hadde fått, og den som visste betydningen, skulle reise seg. Trim og 
Quiz!

NOEN ORD: Avskjæring, Lovvere, Ankremmeli, Komfekrok, Hanntrev, Fåmete. 
Noen som har svarene? Send svar til e-post: vi-ruu@online.no

Foto: Roy Carlsen

Foto: Roy Carlsen

Foto: Roy Carlsen

Fra Skoklefallsdagene 03. Juni 2016
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