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Vararepresentanter:  Liv Stokstad, og Pål Olav Kraabøl. 

Styre:

Da han hadde fått skjøte, begynte han å utvikle denne eiendommen. Det ble først bygget en 
hytte. Den 80 acre store eiendommen dannet kjernen av alt hans senere gårdsbruk i Amerika.

Etter å ha mottatt penger til billett, forlot Laura Olsen (hans senere kone) og moren Norge i 
1884 for å slutte seg til Gustav i Norman County.
Gustav og Laura giftet seg 25.mars 1885. Pastor Hans Johnson, St. Petri Lutherske kirke, 
foretok vielsen hjemme hos Olaus Nordby. Vitner var O. Nordby og Herman C. Ruud.

Hytten ble deres første permanente hjem i Amerika. Ettersom tiden gikk, ble det laftet på et 
kjøkken, og 2.etasjen på venstre side ble innredet til soverom.
Bestemor Toftner bodde hos sin yngste sønn på hans farm inntil han ble gift. Etterpå bygget 
Gustav og John en tømmerhytte til henne på Gustavs eiendom. Den ble innredet for husstell, 
samt for noen av hennes eiendeler hjemmefra. Hun hadde rokk og karder, og tilberedte garn 
både for seg selv og naboene.

Hun kom hjem til oss, for å få forsyninger av melk og andre produkter.
En gang, da hun hadde vært her helt til mørket falt på , hadde hun en uhyggelig opplevelse. 
På veien hjem til hytten sin, kom hun ut av stien og gikk vill, hele natten. Utslitt satte hun seg 
ned på en bordplattform. Da det ble lysere, så hun et tre noen få meter foran seg. Plutselig 
skjønte hun at hun satt på vår kjøkkensval! Etter det, gikk hun hjem.

Neste dag, da det ble lys, kom hun tilbake og fortalte om opplevelsen. Hun husket å ha 
krøpet gjennom et piggtrådgjerde, som resulterte i noen kutt og skrammer i ansiktet, men 
ellers så hun nokså fattet ut.
På våren 1910 kom bestemor for å bo hos oss i vårt nye hus. Men tiden her ble kort. Hun ble 
sengeliggende bare noen dager og gikk stille bort i det lille rommet sitt , med sin eldste sønn 
Gustav ved sin side. Far vekte oss med å si: ”Bestemor er død”. Hun ble 67 år gammel, og 
døde 27.oktober 1910.

Mor, Laura Olsen, født 22.februar.1862 i Nannestad, hadde store forhåpninger til et nytt liv i 
Amerika. Hun skjøttet sin familie, ga hengivelse, arbeid og humør. Men det rigide 
pionerlivet brøt ned hennes helse, og hun døde ung, bare 49 år gammel, 28.mars.1911.

Laura Gustav

Tekst og bilde
Villy Ruud

Det er en liten historie til, 
tilhørende denne historien. 
Det kommer i neste nr. 
Julenummeret.

Nå har de første frostnettene kommet, om ikke så lenge er det vinter og snøen kommer snart.

Nå er tiden inne for foreningsarbeid. Nannestad Historielag har mange fine møter på 
programmet vårt for andre halvår. Så bli med på møtene.
Vi har også begynt arbeidet med programmet for første halvår 2019. Tror også det kan bli 
innholdsrikt, men kom gjerne med innspill og ikke minst trenger vi foredragsholdere.

Skokla er et viktig bindeledd for oss i historielaget, men vi er avhengig av at flere kan bidra 
med historier og artikler. Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre alle å ta pennen fatt og 
skrive ned opplevelser og historier som vi kan publisere i Skokla. Har du noe liggende? Send 
det over til redaktøren, så kommer de på trykk. Programmet vårt i høst er både foredrag og 
slekts kurs, så her skulle det være noe for de fleste. Kom på møtene og ta med en venn eller 
nabo. 

Vi trenger flere medlemmer og ikke minst aktive bidragsytere. Vi er godt i gang med flere 
prosjekter, men vil gjerne at flere blir med. Det være seg registrering, foredrag, fotografering, 
m.m. 

På møtene/kursene om slekt får man både informasjon og hjelp. Bli med. 
Jeg ønsker dere en fin høst og håper vi sees på møtene våre på museet. Husk også at museet 
er åpent hver lørdag. 

Roy Carlsen
Leder Nannestad Historielag
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Torvstrøindustrien i bygda. Myr – ”mose”- måsan.

Myr dannes der planteveksten er rikelig og nedbrytning dårlig. ”Naturens arkiv”, 
pollenanalyser, viser endringer i klima og innvandring av treslag. Blesterplasser og 
kullgroper fantes i nær tilknytning til myrområder. Graset, starren, ble brukt til dyrefor. 
Mosearter ble brukt til kompresser fordi de var bakteriefrie.
Torv er plantemateriale som er omdannet ved begrenset biologisk aktivitet, i 
alminnelighet under vann.
Jo mer fullstendig omdanningen er, desto mørkere og tettere er torven. Brenntorv finnes 
dypt nede. Hvitmosen er den som taes ut.

Midt i 1890 åra gikk bønder over hele fylket sammen for å utvinne torv til bruk som strø 
i fjøset. Det ble opprettet torvstrølag og bygget fabrikker. Nannestad 1906, Skarverud 
1901, Stormyren 1899 Fuglemyren 1902, Dr.Bruuns.
I 1913 var det 4 anlegg: Stormosen, Nannestad, Fuglemyra og Dr.Bruun med 
gjennomsnitlig årsproduksjon på 1400 kubikkmeter, til ca 55-62 øre pr. kubikkmeter 
skåret, tørket og innlagt.

Lybækmåsan.

Andreas Hauge Ording. Middelskoleeksamen 1896, Skiensfjordens mek. fagskole 1898, 
Elektroteknisk tecnicum Teplitz 1899, ett års studium ved teknisk høyskole i Karlsruhe 
1904, den svenske stats torvskole 1904.
1899-1903 ansatt som ingeniør hos "Per Kure", 1904-05 ved Notodden salpeterfabrikk. 
1905-10 medeier av Vinger Torvstrøfabrikk, 1910-11 forpakter av Vinger prestegård, 
1911-13 bestyrer av Hjukse brenntorvfabrikk, 1913-17 eide han og drev gården Gåserud 
i Lardal.

1917-22 var han ansatt i 
det norske myrselskap 
samt tillike som disponent 
for "AS Kristiania 
Stålverks torvfabrikk". 
Han var i denne tid bosatt 
på Stranna i Skedsmo, 
som han eide og drev. Fra 
1922 eier og disponent for 
Lybækmoen 
Torvstrøfabrikk i 
Nannestad.

Foto: Nannestad Historielag(Widerøe).

Smørning var ”Fyklakk”, ”Poltur” og parafnvoks. På utforrenn i Åslia malte vi treskiene 
under med billakk!! Det vart jo reine plastbelegget når det stivna.
Vi smelte au grammafonplater og pensle detta under skia.
For at tuppen sku ha den rette bøyen og at spennet sku holde seg, varme vi opp skituppa i 
kokenes vatn, satte kloss mellom tuppa og under midten, og bant dom sammen. Sånn 
vart dom lagre over sommern.

Vi dreiv å sto utover, nere ved Marthasvingen, da sirena plutselig hylte. Svein ropte, 
”Krig!” Og vi andre fatte straks alvoret. På vegen himatt, forbi Alfhild, tenkte vi å ta inn i 
kjelleren der, men det var jo itte lange betan himatt.
Da je fekk høra at det bare var en øvelse, gråt og skalv je over hele kroppen, både av redsel 
og lettelse. Var vel ikke stor nok tel å skjønne situasjonen.

Jonny og je var ofte innom Alfhild på veg himatt frå skolen. Hu hadde en bror, Fred, som 
hadde vøri på sjøn, og Alfhild fortælte dei utruligste historiene om han. Når han var i 
land, kom han himatt med gaver: smykkeskrin med skjell,og spelledåse med dansende 
ballett dame, silkefotografi og negerdame i gips.
I 50-60 åra var detta au vanlig i dei fleste hjemma. Tunge møbler, lampetter, enkle 
bokhyller, stålamper i messing, og kureer radio.
Fred var sterk, og en gang hengte han oss ut av vinduet i annen etasje i bare beina!!!!!
Det er litt mer av denne historien, se neste nr. Julenummeret. Av: Villy Ruud.

UTVANDRINGSHISTORIE.
Tidene var harde på den lille gården i Norge, og historier om fritt land i Amerika satte 
håp i unge menn og kvinner.

Gustav Adolf Toftner, født 25.desember 1858 i Nannestad, var den eldste av tre sønner 
for Thomas Toftner og hans kone Anne Marie. Faren døde i 1877 etter et langt sykeleie.
Gustav bestemte seg for å emigrere til Amerika.

Han kom til Ada i Norman County i 1882, for så å reise videre til Herman C. Ruud og 
sin halvsøster, Anne Kathrine som bodde i Gary, Waukon Township.
Man kan sikkert anta at Gustav Toftner, lik mange nykommere, dro til Nord Dakota for 
å arbeide på en stor hvetefarm. Han brukte å snakke om Grandin Farm, den mest kjente 
av ”Bonanza” farmene i østre Nord Dakota.

På tidlig 1880 tallet, gjorde han sin første permanente ,”landhandel”, skrev kontrakt 
med Nils Kjellson for ervervelsen av et 80 acres område i N.E.seksjon 25, Strand 
Township. Han betalte 600$(7,5$ per.acre) i 1889.
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Besluttet i et stormøte i 1915 å kjøpe inn et myrareal sør-øst for Bjerke kirke, og 
fabrikk ble bygget.
Fabrikken ble først drevet uavhengig av allmenningen og hadde eget styre. Kasserer 
B.M. Enger sendte i 1938 ut følgende beskjed: ”Bjerke torvstrøfabrikk har ikke kunnet
imøtekomme sine arbeiders krav om lønnsforhøyelse, og arbeidsstans vil inntre fra
tariffens utløp 1.mai. Den ble lagt inn under allmenningen i 1944.I 1955 var
produksjonen ca 3500 baller a 0,8 kubikkmer.

Innkjøring av torv. Tralling. På 
første tralle: Håkon Bjerkestuen, 
på andre Trygve Wærhaug. Fra 
Bjørkemåsan.

Nannestadmåsan(Prestmosen).
Thor Bjørnsrud forteller at i de travleste åra kunne opptil 20 mann være i arbeid på 
torvmyra .Karene gikk med spade og stakk torv i små firkanter. Torva ble hengt til tørk 
på hesjer ute på myra, og siden  fraktet på traller inn i torv-løa. Det lå over 3000 meter 
skinnegang på den 285 mål store Prestmosen.
Torva ble spadd opp for hånd. Spadene var skarpe og bladformede, og måtte stadig 
brynes. Stikking var mannfolk-arbeid, mens unger og mødre ordnet med torva etterpå.

Torvspade.

Torva ble spadd opp i fine blokker. Stykkene ble så lagt til 
tørk, snudd og lagt i ”muer”. Man tørket også torva på 
hesjer- to eller flere parallelle tråder i flere høyder over 
hverandre .

Med kram snø var flaskebane populært. Vi bygde opp store bakker, med og uten stilasj, 
og sendte cola og soloflasker nerover. Spennende var det med lange tunneller, men det 
var jo itte alltid flaskene kom igjennom.
Etter hvert dukke plasthoppera opp, og da vart det skikkelig renn! Nå kunne stilen 
formes, for kroppa kunne bøyes i fleire retninger.
Vi var ofte på pilking i påsken, i Huddæsjøn og Skrukklisjøn fekk vi både åbbor og røye.
Ellers var det å kaste på pinne eller stikka. Femøringspotten vart ganske stor etter hvert, 
og lomma vart tunge da vi omsider måtte inn. Grusvegen mot skålen var flittig i bruk og 
her stoppe kaste fortere enn ute på bilvegen.
”Kappe land”, var au moro, men itte så lønnsomt.

Fantasi hadde vi nok ta, for vi måtte jo kompensere for det vi itte hadde rå tel, men 
drømte om.
Hocky-febern herje, og passe emner te kølle vart høgd ner. Bjørka var best, hardest, og 
holdt lengst, surra med tjyrubånd nederst. Te pøkk sagde vi små skiver ta en vedkubbe.
Keeperen måtte au ha kølle. Denna måtte være breiere, og derfor vart den spikre 
sammen.
Kampa foregikk på Tingulstad- dammen, når isen var sikker. Ellers brukte vi vegen. 
Noen gonger var vi på Støvskya, med vant. Det var heller sjelden vi gikk skadefrie 
himatt. Kan itte huske vi brukte skøyter heller.
Før TV`ns tid var radion flittig i bruk, spesielt ved sportssendinger. Rundetier og 
skjemaer vart ført og alle var like engasjerte: Hjallis, Kuppern, Matusjevits, Ard 
Schenk, Verkerk, Myrmo, Lundemo, Grønningen, Engan m.fl. var våre idoler.
Spørrekonkurranser- quiz- fra leksikon og blader var au populært.
Spell hadde vi lita ta. Laga mølle ta knapper og tegne opp. Derfor var det fint å ha 
Lasse, han hadde nemlig MONOPOL.

Bruskorker og colakorker brukte vi som pins! Inni korken satt det ei skive. Korken 
vart dytte mot jakka eller gensern og låst fast på baksia med skiva. Snakk om reklame.

Skibakker lagde vi der det var naturlig i terrenget. I nærheten hadde vi ”Vølven” og 
”Tingulstadbakken”.
Vølven låg ner mot Hæra og Lunngård, Tingulstadbakken låg bortafor fabrikken, og 
”Gullhauen” ved gamlevegen, bak låven på Kopperusbakken.
Større bakker var det i Hærstuenga og Hærstukollen.
Hærstuenga hadde vøri storbakke med stillas og kunstig oppbygd kul i 40-50 åra. På 
vår tid var detta borte, men vi høgg ner teinung i unnarennet og lagde hopp. Vi brukte 
det naturlige ovarennet og lengdene oppimot 15 meter.
Hærstukollen hadde et lengre tilløp, og vi måtte tråkke tel spåra vart harde. 
Unnarennet gikk over en bekk i bånn.
Her kunne vi holde på helt tel kvells, og vi såg nesten itte spåra himatt.
Utstyre var greit. Beksemstøvler og kandaharbindinger på løypeski. For at støvla 
skulle sitta bære, drog vi bindingen under skruer som var feste rett under hæln.
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Tørkehus.

Torvstikkings uttak på 
Prestmåsan.

I løa ble torva revet, presset og 
buntet. Så ble den kjørt med 
lastebil rundt i distriktet og ble 
betalt med 3-5 kr.pr.bunt.  

Arvid Nordheim kjørte torv til 
Dal st. for innlevering til Oslo og 
Bærum, ca 1934.

Bilder på denne siden:
Villy Ruud

Det var bare dom største (Svein, Knut og Terje) som fekk, men etter å ha mast og grini på 
Hilda, måtte Herman etter hvert gi etter for presset frå ”gromgutten”. Det var jo tross alt 
et farlig våpen, så vi måtte væra ekstra forsiktige. Det blei tel at vi skaut på blink og 
bokser. Seinere fekk Terje  luftgevær, og da gikk det nok med noen småfugl, og  visstnok 
et ikkøn. Jonny og je sto og såg på detta og begravde det etterpå.
Vi brukte også ”sprettert”- både med stein, kongler og kramper. En gammal sykkelslange 
blei kløpt opp på langs og knytt tel et treskaft. ”krampe- spretterten”, var som regel ta 
hesjeståltråd, surre med dynamitt-tråd, mest for fargens skyld.- krampene var av 
dynamitt-tråd.
Hos Juel Nordli blei det kaste mange brukte oljebokser ved sida ta smøregrava. Han var 
itte like begeistre når vi lurte oss tel noen bokser, kanskje han fekk pant for dom? Dessa 
var ganske mjuke, og forme seg fint rundt gummistøvla. Det var moro å flyge grusvegen 
med dom på beina, for det vart merker i bakken som etter hestesko!! Det var vel 
kappflyging au!
Inn mot jorda tel Sørli og Nordli kan je huske det sto att noen revebur, her hadde Harry 
Ås hatt revefarm.
Helge Oppegård hadde minkoppdrett på andre sida mot Jælberg, dom var farlige å setta 
finga inn tel!
Magnhild Nygård, det var vel det hu hette, var ei rar dame som bodde borte ved 
”Støvskya”. Hu hadde en grå terrier som hu gikk tur med gjennom Låkemon. Hu var ofte 
innom Hilda og Herman for å prate. Hutørkle og vorte på nasan, såg nokså nifs ut syns vi. 
Terriern daua, og hu begravde den et sted på Låkemon, gjorde daglie turer og såg etter 
grava..
En dag vi dreiv og leita etter grava, fant je 2 søljer under ei stor granrot. Det var ekte søll, 
og dei var nok gamle.
Den eine var rund, med dragemønster, men mangle spenne. Hadde dessa hime, før noen 
slektninger sku prøve å reparere dom, såg dom aldri igjen.
Om vårn lagde vi store demninger i vegkanten ner mot Tingulstad. Det var itte like 
populært for vegvoktern, Furubråtan, da han måtte bøte på utgravde partier i vegen. Vi 
brukte litt store steiner å kvist for å få større dam, og da vi tel slutt laga en liten åpning 
og merke vatne presse på, ga det en spesiell følelse.
Nere på furumon, mot Lasse, laga vi konglegarder. Her var bakken fin med faste røtter 
for stall og båser tel kuene.
Crossløype hadde vi også her nere. Sykler uten skjermer og med utvide styre, og etter 
hvert lengre sete, var ekstra tøft. Apashe hette dom visst.
På sykkal satte vi på en motor, papp med ei klesklype klemt mot eikene. Så gikk det en 
trå frå denne til eine dorullkjerna på handtake, Jo meir en vridde, jo strammere vart 
pappen mot eikene og det bråkte verre.
Påska kom med brånende snø og rislende bekker i vegen. Gåsunger og faste- lavens ris 
vart pynte med gule, pjuskete kyllinger, med og uten fjør. Noen hadde vi laga på skolen. 
Vi blåste au ut noen egg, kanskje ett hver, og malte dom med vann farver. Hengte dom så 
opp med fyrstikk på tvers inni.
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"HEIMTUN" SÅNN JE HUSSER DET.

   På Heimtun hadde vi skåle mot ”Lundgårds gutua”,  vedskjul tel høgre og utedass i 
midten. I den østre enden var det grisehus med binge utafor. Dom fleste på denne tia 
hadde jo en gris eller to. Kan huske gjørma som grisa laga, trur Knut havna i den en 
gong.
Vi låg på taket, betrakte grisas vandring i søla, rei og masa i gjørma. Dytte tryne foran og 
rote opp det meste.
Alfhild, Jonny og je skær visstnok ha gikk dessa rau oker, noe som gjorde dom litt 
spesielle, i alle fall raue.
På skjulveggen hadde vi blink tel pilkast, plass for kaninbur og fuglekasser.
Mye småspurv og dompap havna i her. 

Heimtun i midten, rett bak 
skimtes blokkefabrikken hass 
Helge Blakkisrud.

Stort oppstyr vart det i desember 
da grisa sku slaktes. Leif Østli - 
”slaktern”, kom med maska, og 
det gjorde stort inntrykk på oss da 
han stakk grisen etter skuddet. 
Grisen låg og sparke etter stikket 
og blodet bare pumpe ut i et 
vaskevannsfat. Det lukte ekkelt.

Vi brukte en spesiell benk tel avbusting og oppdeling. Alt vart møysommelig tatt vare 
på. Leif brukte en stor, skarp flåkniv og helte på kokenes vatn sånn at busta lettere sku 
løsne.

Grisen vart hengt opp i skålen i et trestykkje tel avkjøling, og seinere vartn tatt inn og 
delt opp.
Det hørte en dram tel slaktinga. Ferskt, stekt flesk og ”duppe” smakte godt, og blei mye 
brukt i denne tida.
Mor og mamma var flinke tel det ”gamle” –sylte, rull, mye klining med svol og fett frå 
grisehue, pressa sammen i et tøystykkje i syltepressa.
Kjøtte med slintrer og fett vart mart på kjøkkenkvenna og stappe i skinn tel pølser. Sea 
blei dom kokt i en stor kjel.
Klubb, utrulig godt med sukker på, noen stekte den i mjølk. Blod og mjøl blei blande i 
en stor bolle og knadd sammen tel en dei. Så blei hår ”klump” kokt i saltvatten. Tel 
måltida delte vi opp dessa i terninger og stekte dom.
 Moro og godt var det når mamma og mor lagde lefse, stekte på takke i kjellern. Stor, 
sprø, lefse!! Og himlaga øl!

Vi hadde mange kaniner som vi fore opp og sida slakte. Himlagde nettingbur på plen og 
skålveggen huse mange med ulike ansikt og navn. Det var vår jobb å fore med mjølk og 
gras og løvetann. 
En av kanina hette Petterøes Blanding, den var hvit og svart med ring rundt aue. Vi 
parra dom borte hos Bjørn Grønli på Kopperudsmoen. Det var litt av en seanse.

Katter hadde vi au. Lurven, ei langhåra skøgs katte, hadde vi lengst. Hu var klok, og 
passe på oss små. Hu blei stygg gammal og hadde nok fleir enn 9 liv.
Når hu fekk unger, tok pappa dom med ner i kjellern og kasta dom i murveggen. Dom 
daua fort, og måtte jo avlives før dom hadde åpne aua.
Atmotsjin var neste, en hannkatt. Han kom visstnok borti skurtreskern og vart helt 
lemleste. 
Biffert vart den siste, litt vanskapt med 6 klør.
Seinere skaffe vi oss ei skilpadde, åssen veit je itte, men det var da et kjæledyr. Vi mata 
med groblad og løvetann. Hu gravde seg ganger på plen. Plutselig var a borte. En dag 
kom en lastebilsjåfør med Skaddus, han hadde ”møtt a på vegen over Låkemon. Det 
hadde jo tatt litt ti å komma dit.
Siste innslag var en gul ondulat. Den tok seg au noen småturer, men var lett å kjenne 
att i tretoppa og hadde jo itte vanlig fuglelåt.

Nysgjerrigheten og utforskertrangen var stor, og skrothøla ga utløp for detta. Vi farte 
rundt på sykkel tel Snathauen, Limsetodden og rundt om i skauen på Låkemoen.

Det mest populære var nok ved Limsetodden der Knut Hoen kaste utransjerte ting fra 
butikken. Der låg det hauevis med sekker som var spennende å utforske. Je fant to fine 
sengelamper som blei montert på tasjin.
På Låkemon var det fleire høl, noen var gamle, skyttergroper frå krigen som vart fylt att 
med rustne blekkbokser og jernskrap. Vi fant mange aluminiumsbokser som vi leverte 
inn hos Leif Granum i verste tel Juel Nordli. Der blei det smelte om og støpt i former og 
stampe sand rundt. Det skulle bli drekkekar tel minken hass Helge Oppegård. Vi tjente 
noen kroner på denne innleveringa.
Låkemon var et fint lekeste. Vi hadde sykkelgjømsel på stia og bygde stadig hytter. 
Måsahytta var flott, greiner blei tredd innimellom trer som sto i en runding. Så dytte vi 
etter med måsa. Den vart både tett og varm. Grunneieren var itte like bli og reiva etter 
noen daer. Måsarøyken, som vi prøvde oss på der, smakte helt jævli.
Mest stas vart det når Herman Grønli laga rambåga tel oss. Vi hadde sjøl laga pil og bue, 
men detta var et meir presist skytevåpen. Kan i ettertid itte skjønne at han ville lage 
dessa tel oss!!!!
Herman var en gammal tømmermann som var flink med henda sine. Emne tel boga 
fant vi på Låkemon. Det måtte være grån eller bruse, og passe tjukk. Herman var med 
og viste oss dei beste emna.
Sjølve geværet måtte ha spor tel pila, så han laga emner ta vinduskarmer. Pilene spikka 
vi sjøl.
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