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Foto: Svein Monsen:   Nannestad Kirke. Desember 2011

Julenummer

Servering etter gamle mattradisjoner

Nannestad Historielag inviterer til førjulskveld onsdag 7.desember kl. 19.00 i 
bryggerhuset, Eiksvegen 30 i Holter hos Østrem Eik.

Det blir servering etter gamle mattradisjoner, og Eva Østrem Eik serverer 
hjemmelaget klubb. Du får også smultringer og kaffe i bytte med noen gamle 
artige historier.

For å kunne spå vinterværet riktig tydet en vintergata- melkevegen. Dette 
skulle gjøres i tida før 10.november, for etter den tid opphevet tegnene. Var det 
små, mørke punkter eller figurer å se i vintergata, og den for øvrig var lys, ble 
det en kald vinter. Var det derimot store, mørke figurer, skulle det om vinteren 
bli større linninger. Større eller mindre «dotter» var tegn på snøfall. På et visst 
punkt i melkevegen var stedet som betegnet JUL. Østhimmelen beskrev været 
før jul, vesthimmelen etter jul.

Velkommen til en hyggelig årsavslutning!

Villy Ruud

Neste nummer av Skokla beregnes ca. mars 2017
Med forbehold om forandringer.
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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
Eller med oppslag i Biblioteket - Servicekontoret.

 Styret:

SLEKT OG FOTO

Vi samles på Nannestad Bygdemuseum. Kl 18.30, på torsdager i uker med partall, 
2-4-6.. Vi er ei gruppe på 4 personer som løser de utroligste slekts-oppdrag!  Vi har 
kompetanse på det meste: Tyding av kirkebøker fra 1600 tallet, tolking/lesing av 
skifteprotokoller, bred kontakt med utvandrede sambygdinger, samt «knekker mang 
en kode» på slekts forum.  

Gamle bilder er spennende og har fått en høyere status blant folk. De sier jo mye om 
gammel og nær historie, kan brukes for å dokumentere og beskrive hvordan våre 
forfedre hadde det. Ved en kobling mellom fakta fra kirkebøker, folketellinger, 
skifte, utvandringsprotokoller, og et rikt fotomateriale, kan vi danne oss et bilde av 
hvordan våre forfedre levde. Du har jo ikke snakket eller sett mange av dem, men 
kan fortsatt «følge deres liv» og der igjennom forstå og kanskje «føle» hvordan deres 
hverdag kunne ha vært.

Det registreres graver i Nannestad fortsatt, registreringen er gjort i regi av Slekt & 
Data (Tidligere DIS- Norge). Det legges også ut på Registrators hjemmeside. 
http://www.sveinmonsen.no/gravregistrering_nannestad/
registrert_paa_gravminner/ 

Forsker du på egen hånd og trenger hjelpemidler, da finner du linker til mange sider 
på nett. Både Norske og utenlanske resurser.
http://www.sveinmonsen.no/slektsforskning/linker/

Slekt:
http://slekt.no/

Myheritage:
https://www.myheritage.com

Find A Grave:
http://www.findagrave.com/

Slekts ressurser:  
• Nannestad Slektsskog : Tore Bjerkeks store slektsbase som dekker hele
Romerike. http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?
op=SRCH&db=bjerkek&surname 
• Slekts forum: Utveksling av slekt over hele landet, Sverige og USA. http://
www.disnorge.no/slektsforum/viewforum.php?f=237 
• Digitalarkivet: Folketellinger, Kirkebøker, Adresse bøker .m.m. http://
digitalarkivet.arkivverket.no 

Nå har høsten gått over til vinter (eller har den ?), og julen nærmer seg med stormskritt. 

Nannestad Historielag har hatt 3 medlemsmøter i høst, som alle har vært veldig 
interessante, hvert på sin måte. Dette er noe vi fortsetter med til neste år, og som det står i 
SKOKLA er allerede 2 medlemsmøter bestemt, og så kommer årsmøtet vårt i mars.

Jeg oppfordrer dere til å ta med en venn, en bekjent eller en nabo på medlemsmøtene, slik at 
de kan bli kjent med oss og ikke minst med våre dyktige foredragsholdere. Torsdagene med 
slekt i fokus er jeg sikker på mange, som jeg, vil ha stor interesse av å bli med på. Ikke minst 
er dette kjempehyggelige kvelder som flere burde være med på.

Vi har fortsatt en utfordring med e-post adresser og jeg oppfordrer alle som ikke har meldt 
ifra om sin e-post adresse om å gjøre det snarest. Vi vil ut på nyåret forsøke å sende e-post 
og SMS med påminnelse om medlemsmøter og andre opplysninger. Vi har denne 
muligheten i et program vi er med på gjennom Romerike Historielag. Dette blir spennende 
og gir oss gode muligheter til å kommunisere oss i mellom på en mye bedre måte.

Nå skal vi snart senke skuldrene fra arbeide og de daglige tingene vi gjør. Vi skal ta en 
velfortjent pust i bakken med masse god julemat og familiebesøk.

Jeg vil ønske deg og dine:

En riktig god jul og etter hvert som 2016 blir historie, et Riktig godt nytt år.

Roy Carlsen 
Leder Nannestad Historielag
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Julekurver.

Julen nærmer seg, og butikkene bugner av julepynt av alle slag. Mange ønsker 
likevel fortsatt å lage noe av pynten selv. Fra vi var små husker vi kveldene med 
familien samlet rundt glanspapir, saks og lim. Første skritt på veien var lange 
lenker av glanspapirstrimler. Disse ble surret rundt treet fra topp til bunn. Så 
avanserte vi til kurver formet som kremmerhus, eller kurver laget av to sirkler 
som ble brettet og limt sammen. Tilslutt var vi flinke nok til å flette julekurver. 
Det var viktig å tegne og klippe nøyaktig etter malen, ellers gikk det ikke så bra 
med flettingen. Når vi ser på dagens ukeblad og hobbybøker så ser vi at denne 
tradisjonen fortsatt er levende. Det kommer stadig nye tips til former og 
teknikker. Godt i en travel hverdag å ta seg tid til en liten kosestund i 
førjulstiden.
Inger Bjørndal Foss

Foto: Inger Bjørndal Foss

Fremtidige Møter.

Onsdag 07. Des. 2016 Gammel Julemat - Eva Østrem Eik

Torsdag 19. jan. kl. 18:30
«Fra slektstreff til emigrasjon» - Rotterudslekta. Ole 
Johan Røtterud forteller om hvordan hans interesse for 
slektsgranskning begynte, og om utvandring i slekta.

Kaffespleis.

Torsdag 16. feb. kl. 18:30
«Posten underveis» - Ruth Tomter har jobbet i 
postverket i 50 år!! Og mottatt Kongens 
fortjenestemedalje i sølv. Det blir spennende å høre om 
postens historie, både nasjonalt og lokalt.

Kaffespleis.

Torsdag 16. mars. kl. 18:30. Årsmøte
Kaffespleis.

Kaffespleis.
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Knut Melby fortalte om Julestria:

Tiden før jul da skulle all mat lages til som skulle oppbevares. Det var ingen 
frysebokser eller frysere eller kjøleskap. Dette var ikke funnet opp enda. Derfor var 
det beste tiden mens det var kaldt. Da skulle grisen slaktes, kaker bakes, huset 
skulle skures rundt. Det var en interessant tid for oss unger. Det skjedde så mye 
rundt alle steder. Alt helt kjøtt og flesk ble saltet ned i saltebaljer. Når dette ble 
ordentlig gjort, kunne varene holde seg hele året. Medisterdeig, kjøttdeig ble malt 
på håndsveivet kjøttkvern. Dette var ofte et problem. Varen skulle gjennom 
kvernen to ganger, den siste gangen var ofte vanskelig. Slike kverner var ofte 
skjemme, og vanskelige å slipe. Da var det å gå til naboen og låne ei kvern. Kanskje 
den kunne være noe bedre. Etter hvert som tiden gikk, ble det mer alminnelig å 
reise til en pølsemaker og få kjørt råstoffet på ei hurtighakke. Hakkene den gang 
var ofte 10 til 15 liter. De hadde tre kniver, og en hastighet på 1450 omdreininger i 
minuttet. Nå er hakkene i størrelse 100 til 500 liter, med åtte kniver og 
omdreiningstall på ca.5000.
En liten pekepinn på tiden før og nå. 

Kjøttkaker, ribbe og pølse ble stekt og kokt og lagt ned i blikkbokser, og loddet 
igjen og prøvekokt i 20 minutter. Kom det ingen bobler da, var maten holdbar i 
kjelleren i mange måneder. Ved siden av at far drev landhandleri, var han 
elektriker. Han var derfor flink til å lodde med tinn. Det var jo ikke elektrisk 
loddebolt, så bolten måtte varmes opp i kjøkkenkomfyren. Når man hadde en kjele 
på komfyren som kokte med hermetikkbokser, kunne temperaturen bli ganske 
høy.

Når maten skulle vare hele året, måtte husmoren forvalte maten med omhu. Jeg 
hadde en lekekamerat fra jeg var ganske liten. Han het Trygve. Han hadde alltid en 
god replikk. En dag før jul lekte vi i nærheten av hjemmet hans. Slakteren hadde 
kommet dit. Om en stund hørte vi grisen skrike, og så smalt det. ”Det var godt”, sa 
Trygve, ”nå skal det bli slutt på duppa.”

Julepresangene var ganske enkle. Vi kunne mens vi var mindreårige få en 
marsipangris. Ikke stor. Den kunne vi ha lenge. En forlabb kunne være første 
innhogg. Siden neste forben, og så videre. Den måtte i alle tilfeller vare hele jula. 
Slik var det med alt. Kristoffer og jeg kunne reise så langt som til kjøpmann Kjos 
og kjøpe julegaver til mamma og pappa. Vi hadde jo butikk hjemme, men det var 
ingen spenning, for der kjente de igjen tingene. Noen lengre reise enn til Kjos var 
det ikke snakk om. Vi hadde jo bare sparken eller skiene.
Med tillatelse fra familien til Knut Melby

unge alder. Andre Romeriks kommuner har avhjulpet trangen med 
fortsettelsesskol er. Det har ikke vi, og derfor har Aftenskolen vært meget 
benyttet, og vi har hatt meget nytte av den. Jeg kan ikke tenke meg,at herr 
Kringler mener at Aftenskolen kan skade? 

Kringler: Skade? Nei, men skal det bli orden i tingen, har man ingen annen vei å 
gå, enn å bekjentgjøre Aftenskole, så får man melde seg, og når det tilstrekkelige 
elevantall er oppnådd, da søke om bevilgning*). Da ville Aftenskolen vinne tillit, 
Herredstyret også med hensyn til forvaltningen av Kommunens penger.

Chr. Trøgstad trodde, at Aftenskolen var skadelig. Fortalte om en svenske, som 
hadde averter i Stockholmsavisene etter 1 budeie og 1 lærerinne; men uaktet at 
lærerinnelønnen var meget mindre enn budeielønnen, hadde det meldt seg en hel 
flokk lærerinner, men bare 2 budeier. Den megen opplysning gjør, at ingen vil 
arbeide i sin fødebygd. Taleren trodde at det var sett tegn i luften på omslag her. 

Grindaker: Det spørs om ikke Trøgstad motsier seg selv nå. Han har selv kostet 
meget på sine barn for å skaffe dem opplysning,den han nå maler så svart. For 
øvrig er det ingen sak å skaffe 15 kr. privat. 

Chr. Trøgstad: Det skal noe være om kveldene, det er saken. På Slattum skole, 
hadde man en Sangforening, men det er ikke fritt for, at jeg også har hørt sang 
utover veiene om natten. Mange av dem som var med der, går nå på gaten, og 
Sangforeningen måtte oppløses, og så kommer man og søker Kommunen om 
Aftenskole, for å ha noe å gå etter om kveldene. 

Bevilgningen forkastedes med 14 mot 9 stemmer. 

*) Referenten kan opplyse, at det er på denne måte det har gått for seg, at 
innmeldingene ikke er forlagt Herredstyret, men kun Skolestyret. I år er det 
unntak fra denne regel, idet siste Sko/styremøte ikke var beslutningsdyktig.

Forts. fra forige side.

Haagen Skjennum
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Liv Stokstad "Spor i Landskapet."

Forts. neste side.

Nannestad Historielag hadde besøk av Liv Stokstad og Åse Mørk Torsdag den 15. 
sep. 2016 hvor Liv hadde et langt foredrag om "Spor i Landskapet" eller Hulveger i 
Holter som noen vil kalle det. Det var mange som var tilstede og hørte og stilte 
spørsmål til foredragsyter Liv Stokstad. Dette utdraget dekker første del av 
foredraget: Fra Holter prestegård til Holter kirke.

Jeg skal følge den gamle kongevegen fra Holter 
prestegård til Holter kirke og Holtergardene. 
Derfra skal jeg følge et gammelt vegspor ned i 
ravinene til Holterdalsbekken mellom Hylli og 
Døli. Til slutt skal jeg se på et vadested i Leirelva i 
forlengelsen av denne vegen. Området er 
beskrevet i Nannestads kulturminneplan, fylkets 
kulturminneplan og ravinerapporten. Det grenser 
opp mot Utvalgte kulturlandskap i Øya/Nord-Eik.

Prestegarden Løken, opprinnelig Leikvin, skal
opprinnelig ha vært samlingssted for religiøse idrettsleker, og har sikkert stått 
i forbindelse med gravhaugen og hovet. Vegene mellom disse stedene kan 
dermed også ha hatt et rituelt preg. Nå framstår prestegården som et 
interessant kulturmiljø med hus, hage (godt dokumentert)dam og 
kulturlandskap med dyrka jord, hagaskog og raviner ned mot Leirelva. Til 
området hører også Holter kapellangård naturreservat.

Fra Løken går den gamle vegen bak 
den gamle Løkenskolen, før den 
kommer opp att ved Guldbrandsrud 
og fortsetter opp Korsbakken. 
Løkenskolen er fra ca 1860 og har 
fremdeles sitt opprinnelige preg. Den 
er en av de eldste skolene i landet. 

Referat fra Nannestad Herredstyre, møte 25. okt. 1902 

Andragende fra skolestyret om bevilgning til 3 Aftenskoler, 15 kr til hver. 

Saken blev behandlet i forrige møte, at 14 stemte for 3 og 12 stemte for 2 Aftenskoler. 
Beslutningen blev derfor tilbakesendt fra Amtet som fattet med utilstrekkeligt flertall. 

Kringler: Jeg tror Herredstyret har håpet, at det snart skulle bli slutt på bevilgningene 
til - Aftenskole, og derfor har vi bevilget det i håp om, at neste år kommer det ikke 
igjen. Jeg kjenner ikke til det, men jeg har inntrykk av, at det er liten interesse for disse 
skoler, og er det tilfelle, så bør man befri budsjettet for denne post, uaktet den ikke er 
stor. Det går neppe naturlig til. Jeg har hørt noe om ,at man må gå omkring for å 
skaffe elever. 

Chr. Skjennum: Bevilgningen gjaldt 3 skoler. Det er vel meningen 1skole i hvert 
sogn. Enten burde man bevilge til alle tre, eller forkaste alle. Kjenner noen til, om der 
er satt i gang nogen Aftenskole? 

Ordfører: Det vet i så fall skolestyret. 

Jens Lerberg: Det kan nok ha hendt, at man har gått omkring og samlet elever, men 
det behøver ikke just å tyde på liten interesse. Når 4 a 5 unge mennesker «rir på» en 
lærer, at han skal holde Aftenskole, og flere ikke melder seg i tide, så må man enten gå 
omkring eller nekte anmodningen. Ved Slattum skole i fjor meldte det seg ikke 
tilstrekkelig mange. Men da det var for sent, kom man og ville ha skole. Da var det 
interesse. I år har det meldt seg tilstrekkelig mange, uten at noen har gått omkring. 
Det er denne nasjonalegenskap ved oss Nannestadsokninger, at vi alltid vil 
«krysses» (nødes). Når man kunne kurert folk for dette, kunne man få greie på, om 
det var interesse eller ei.

Kringler var takknemlig for denne opplysning, som viser, hvordan man kan komme 
på det rene med det. 

Grindaker: Når det er spørsmål om interesse, som Kringler betviler, at det er, så kan 
jeg ikke være med på det. Har man er lærer som er interessert, så er det interesse også 
hos folket. Det har jeg et eksempel på fra Kringler krets. Det er alltid interesse hos folk 
i den 6 
Forts. neste side.

Korsbakken i Holter
Foto: Åse Mørk

Foto: Åse Mørk Hulvei i bruk.
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Conny Dal Forteller

Torsdag den 13. oktober 2013 har vi besøk av Conny Dal på Historielaget , 
Conny leser fra en av sine mange bøker (POCKET) som hun har skrevet. Denne 
gangen var det fra boken "Et Liv I Landbruket På Romerike". Hun skriver selv 
hvor hun kommer fra. Jeg vokste opp på et småbruk ved Hurdalsjøen i Nannestad 
midten av 30- årene.

Jeg vil ikke skrive fra boken, men vil føye til små setninger.
Kontrastene er store på mange ting fra den gang hun vokste opp, og til nå. Det 
første hun nevner er prisen på melk, den var kr. 0,25 pr. liter.

Hun forteller om krigen. Hun var mindreårig da den brøt ut. Hvor De måtte 
flytte fra hus og hjem, fordi at området rundt Hurdalsjøen skulle bli 
skarpskytterfelt.

Videre forteller hun om utviklingen i landbruket. De innvisterte i en 
potetopptaker, den kunne gjøre samme jobben som 12 - 15 mann gjorde før. 
Sammenligner en med i dag, da kan en gange de antall menn mange ganger.

Den som vil lese Conny sin bok, får kjøpt den på 
ARK Bokandel. I butikk og på nett: https://
www.ark.no/ark/boker/Dal-Conny-ET-LIV-I-
LANDBRUKET-PA-
ROMERIKE-9788292841105#.WAd0SOCLS70

Conny har mange fine illustrasjoner i boken, men 
jeg velger å bruke mine egne bilder her som ble 
tatt under forelesingen i Historielagets lokaler. Til 
slutt fikk hun overrakt en bukett og plakett.

Alle Bilder.

Foto: Svein Monsen

Gravhaugen like ved er et sentrum for høvdingmakt og lokalmakt. Seinere har det 
trolig kommet et kors her, som har gitt navn  både til haugen og vegen. Haugen er 
ikke utgravd, og kan gjemme på hemmeligheter. 

Holter kirke er fra 1697. Da var den ei tjærebredd tømmerkirke, og atskillig mindre. 
Sitt nåværende preg, med hvitmalt panel, fikk den i andre halvpart av 1800-tallet. Før 
det stod det trolig ei stavkirke her. Det skal være rester av den i takkonstruksjonen, 
og spiret er fra den gamle kirka.

Liv Stokstad.

Korsbakken er det gamle vegfaret som går på skrå opp til 
Holter nord for Guldbrandsrud. Vegen har hulvegspreg, og 
representerer antagelig den aller eldste ve vegtypen. Slike veger 
følger landskapet og slites ned av tråkk og smeltevann til de
får den karakteristiske hulvegsformen. Denne vegen går rett 

Huset med Guldbrandsrud butikken har også mye historie i 
seg. Det stod opprinnelig på Løken, men ble flytta til Holter 
meieri og brukt som meieri inntil det nye meieriet ble bygd 
på 1880-tallet. Da ble huset flytta hit og tatt i bruk som 
landhandel ca.1920.  Butikken, og også posthuset, holdt 
opprinnelig til i Scheivillaen tvers over vegen.

Foto: Åse Mørk

Liv Stokstad i
Ravinene

gjennom kjerneområdet for jordbruk og gammel bosetting, og den viser tydelig den 
nære sammenhengen mellom hovedveg, gardstun, kirke og gravhaug i det gamle 
maktsenteret.

Foto: Åse Mørk

Elveleie i bunnan 
av Ravinedalen.

Fra forelesingen den 15. 09. 2016

Foto: Svein Monsen
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