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Styre.                    

Bøndene samlet seg - stiftet Kringler Småbrukerlag
Etter krigen så flere lokale bønder nødvendigheten av å stå sammen.
Den 7. juni 1947 ble det derfor avholdt kons-tituerende møte for Kringler Småbrukerlag. 

Møtet ble avholdt på Folkets hus, og laget ble stiftet etter Mønsterlov for lokale bonde– og 
småbrukerlag. Alf J. Lunde ble valgt til formann. Med seg i styret hadde han Martin Berntsen, 
nestformann, Aksel Røtterud, kasserer, Alv O. Røtterud, sekretær, og Alf A. Røtterud, styremedlem. 
Varamedlemmer var Asbjørn Sogn og Lars Fjeldberg. Revi-sorer var 
Anna Bråthen og Herman Ruud. Men det ble også valgt en festkomité 
med Olaus Homble, Alf A. Røtterud, Kari Lunde, Bertha Røtterud og 
Alma Fjeldberg. Varamedlemmer til festkomiteen var Kristian Granås, 
Jenny Berntsen og Anne Larsen. Kari og Alf J. Lunde drev gården 
Kringlerenga fra 1941 til 1953. Årspengene til laget ble for A-
medlemmer 0,75 kr. pr. må-ned, og 0,25 kr. pr måned for B-medlemmer.

Første formann, Alf J. 
Lunde. Begge bilder er 
utlånt av Bror Lunde.

Alf J. Lunde med to hester 
og slåmaskin på 
Kringlerenga.

MANGEL PÅ DRENSRØR
I styreprotokollen fra 25. januar 1952 tas mangelen på drens-rør opp i et 
brev til Nannestad jordstyre: Som jordstyret sik-kert er kjent med var det 
i fjor (1951) mangel på drensrør, og en stor del av behovet ble stående 
udekket. De teglverk som før har levert rør til bygda og andre bygder, 
som sogner til Oslo-området har visstnok minsket fabrikasjonen av rør 
be-traktelig. Det blir således bare de som har de beste forbindel-ser og 
som vet når rørene blir tatt ut av ovnen som kan sikre seg rør fra disse 
bedrifter. Å frakte rør langvegs fra, for eks. Østfold, vil påføre bygda og 
den enkelte store ekstrakostna-der. Som kjent er det et teglverk i 
Nannestad, nemlig Døhlen teglverk (adr. Holter) som visst-nok blandt 
annet har laget en del rør. Kringler Småbrukerlag henstiller til jordstyret 
om p sette seg i forbindelse med eier av Døhlen teglverk eller eventuelt 
andre teglverk for om mu-lig, hvis jordstyret finner det tilrådelig, å 
bestille et større parti rør for på den måten å sikre bygdas behov.

STUDIETUR
Det siste referatet i protokollen som dette er hentet fra er fra et medlemsmøte hos Nils Lind-berg 
den 17. juli 1965. Der ble blant annet årets studietur planlagt. Turen skulle gå til Hordaland 13. 
august, og skulle vare i fire dager. Innmelding innen 20. juli til konsulent Kaldahl, Kr. Augustsgt. 
19, VII Oslo. Årsmeldinger fra både fylkeslag og lands-lag ble gjennomgått. På sakslista sto også 
innstilling om ferie og fritid for enkelte befolk-ningsgrupper. Etter dette å dømme er fortsatte nok 
dette laget å eksistere. Om Kringler Småbrukerlag var forløperen til det som etter hvert ble 
Nannestad Bonde- og Småbrukerlag er ukjent. Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble stiftet i 1913.

Av Magnar Haraldsen

 Desember måned har kommet og julen nærmer seg. Kveldene har blitt 
lange og snøen venter på seg. Nå er tiden inne for å arbeide med interessene 
sine. Historie, slekt med mer.

Som dere ser av programmet de første månedene til neste år er det mye 
spennende som skjer, og planlegging programmet for resten av første halvår til 

neste år er også i gang.

Med et øket aktivitetsnivå er det ønskelig med flere medlemmer som engasjerer seg. 
Skrive og holde foredrag. Hjelpe til med registrering på museet. Fotografere 
gjenstander på museet. Historisk arbeid på flere områder. Organisatorisk arbeide. Ja 
det og flere ting man kan arbeide med. Kanskje du selv har et ønske om et prosjekt å 
arbeide med. Har du tid og lyst, så ta kontakt.

En oppfordring til dere alle: Ta med en venn eller nabo som også kanskje kan bli 
interessert i slektsforskning eller temaene på møtene våre er av interesse.

Jeg håper vi sees på møtene våre på museet. Husk også at museet er åpent hver 
lørdag. 

Tusen Takk til alle som har bidratt i Nannestad Historielag i det året vi snart legger 
bak oss.

Ønsker dere alle en Riktig god jul og et godt nytt år.

Roy Carlsen
Leder Nannestad Historielag
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Fra forige nr. side 10

"HEIMTUN" SÅNN JE HUSSER DET. 
FABRIKKEN
Den faste durn frå tunge gruslass opp Tingulstad bakken kan je høre enda.             
Helge rygge opp den vesle kneika opp tel silon, og spennende var det å se åssen 
maskingrusen vart sugd ner i trakta.
En sirkelrund kum blande grusen og sementen, det var en spesiell tørr og varm lukt 
oppe i maskinhuset. Tomme sekker med ”Slemmestad Cement” låg rundt 
blandingskummen og støve låg som en dis. En stega gikk ner tel undertasjin der resten 
ta prosessen foregikk.
Blandinga vart så riste ner i sjølve blokkemaskin og satt tel vatn. Den jevne durn 
husker je enda, spesielt i det den ga frå seg ei skikkelig utblåsing da blokkene var 
ferdige.
Lemmen og blokka vart drin ut, og ny lem vart satt inn att.
Blokkene vart plassert på to toms lekter på jernbanevogner tel tørking, for sida å bli 
kjørt ut for stabling.
Vi gutta fekk jobben med å frakte lemma og lektene inn att. Da vi vart sterke nok, var 
vi med å lesse på Forden. Det var ganske tungt å få opp blokka i ansiktshøgde!
Helge imponerte med teknikk, og når vi fekk låne ASKIMS gummihansker, vart henda 
itte så såre.
Det vart levert blokker tel husbygging både i Eidsvoll, Ullsaker, Hudæln og Nannestad, 
og det var bestandig populært å væra med å kjøre etter skolen var slutt og leksene 
unnagjort. Da lekablokkene gjorde sitt inntog på 80 tale, opphørte bedriften. På slutten 
blei det prøvd med heller og kantstein.

FRITID
Fisketura var spennende. I Leira var det harving i august , den gong det var mulig å gå 
langs elva. Vi brukte et langt røyrsprett, på kroken satte vi to tre marker, og denna 
klessa vart drin i overflata. I mørkeriet kunne en bare se stripene.
Så hørte vi det skvala. Da måtte det gis etter, og etter litt venting, røska vi tel. Som 
regel fekk vi`n på land, men noen havna i ore skauen.
Hona med småkulpa var itte å forakte, og innunder fossen tok vi fleire pene ørreter.
I Hæra var det både åbbår og mort, og vi lagde kuper tel å fange fisken med.
Om vårn var vi også med å skaut gjedde i Andelv oset!

    Lars Edvardsen Kringler, f 1882 var meirist i 1901. Det var små 
mjølkemengder den tida. Kuene ble slipt inn på «jonna» etter slåtten. 

   Det fantes litt kraftfor som var proteinrikt, kaltes «gulmjøl».
1910:

Meierist : Kristian Gulliksen, f 1887 i Nannestad.
Meierske: Maren Smedstad,f 1873 i Nittedal.

2, juni, 1924, mandag.
Det er kjøpt for, helt fra Sverige, særlig halm. Det er kommet mange tusen kilo, 
bare hit til Bjerke. Alle steder hører man om formangel, mange steder er sauen slipt 
til skogs, enda i høyderne ligger sne.

«Det var en gang». Det er et utrolig langt skritt fra den gang bondekonene «kinnet 
smør og ystet ost» til det uorganiserte salg av melk til Gardermoen, Jessheim eller 
Kristiania. Melkerampen er monument over det framskritt som fant sted da 
Nannestad fikk sine første produksjonsmeierier på 1860-tallet. Men etter ca 3/4 
århundre gikk disse over til oppsamlingssteder for melk som ble videresendt til 
Oslo med lastebil, og før de rakk å feire 100-års jubileum ble både de og 
melkerampene overflødige. Svingende temperaturer og til dels manglende hygiene, 
gikk utover både kvaliteten på melken og melkeproduktene.

Løsningen på problemet kom etter initiativ fra Norske Melkeprodusenters 
Landsforbund. Leveransene måtte forbedres. Digre biler med isolerte tanker henter 
i dag melken fra kjøletank på produksjonsstedene og leverer den til bøndenes egne 
samlestasjoner – med førsteklasses teknisk utstyr – hvor den enten blir tappet på 
kartong eller foredlet og distribuert som kvalitetsprodukter over store distrikter. 
Største mottaker er Fellesmeieriet i Oslo.

Melkemengder i 1960:

Kringler meieri: 664571 l.

Morud meieri: 825638 l.
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JULEFEIRINGA
            Jula bynte med griseslakt. Det blei som regel mye flesk og duppe i julesvingen. 
Mor og mamma forberedte lefsebakst, først på svartovn på kjøkkenet, sia i kjellern, 

  med takke. Det gikk med en god del poteter tel detta. 
Jultreet fant vi som regel på Låkemon. Kan huske pappa var litt ”redd” for å ta for stort 
tre, var redd for at ”Låken” skulle oppdage det! Husmannsånd, spør du meg!

     Foten var et trekors med høl. Måtte kiles og høgges tel. Pynten laga vi sjøl, kørjer og lenker. 
Aen pynt var flaggremser, nissekørjer, vatt, og englehår,..

Av gaver fekk vi: klær(mye fra Breen –familien i Oslo), maleskrin, pistol med futeral, hester 
m/stall, pennal, puslespell, munnspell,  xylofon, stikkespell.
Vi var aldri i kjerka i jula, men ute for å høre at jula blei ringt inn. Meddan besto av ribbe, 
pølse og surkål.  Den blei eti ved 6-7 tida, og som nå, blei den vanskelig for oss små. Pakkene 
venta… Vi såg ”Om bord” med Erik Bye. Ellers spelte vi spell, eller la puslespell, ut over natta. 
Som en liten familie gikk vi rundt jultreet og sang dom mest kjente sanga: Glade jul, et barn er 
født, og ”det kimer nå”. Det var trygt å holde mamma og pappa i henda husker je! Vi var 
sammen!!!!!
Det var bestandig koselige juletrefester på Steinsgards skolen! Med leker, gang rundt juletreet 
og pakkeutdeling.
Stor stas var det med mat som vi hadde med i store kakebokser. Så bynte danseleker:  Tyven- 
tyven, Lasse går i ringen. Da var det spennende å by opp den man trakte etter…
17.mai toget gikk fra skolen, ned gamle - vegen, v/Gunnar Østli - om Nordbyvik- Nordheim- 
og tilbake til skolen..
Hårklyppinga sto pappa for. Såks , kam og auemål. Hadde håndlag, visste åssen det sku væra..
Seinere kjøpten klyppemaskin, klypte Olaf Østvold og Lars Tingulstad. Noen gonger var vi
hos Martha Johansen til ”finkløpp”.

Av: Villy Ruud.

Fra forige nr. side 11

UTVANDRINGSHISTORIE.
Pionermødre hadde en spesiell livsoppgave, moralske verdier, og stoltheten av å gjøre et godt 
arbeid, samt familien. Disse kvalitetene var ikke bare verdi i seg selv, men en nødvendighet for 
overlevelse i dannelsen av et nytt samfunn.
Pionermoren fortjener en spesiell honnør i dette hundreåret!
Far fortsatte med å arbeide for å forbedre husene. Kornmagasinet og pumpehuset var de siste 
bygningene som reiste seg. Han var en stille, tålmodig mann som sjelden beklaget seg.

Foto: Nannestad 
Historielag
( fra ca 1900) 
Personene vi kjenner 
har nummer på 
brystet.

Det hadde vært fint om noen hadde flere navn på ovennevnte bilde.

Foto: 
Nannestad
Historielag
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Men slitet og ansvaret over mange år, begynte å vise seg. Johns plutselige 
sykdom og død, i en alder av 23, ble et hardt slag for far. Men med tiden 
bedret humøret seg, og han fortsatte med det daglige arbeidet enda noen år.

Jeg husker godt da jeg skulle flytte til Moorhead, Minnesota, for å begynne på 
sommerskolen i 1919. Far og andre familiemedlemmer var ute i hagen for å ta farvel med 
meg, til Gary for å ta toget.

Jeg vil bestandig huske fars triste blikk da han tok hånden min og sa ”farvel”. Jeg hadde bare 
vært noen dager borte før han ble alvorlig syk. Etter noen dager var han borte, 1.juli 1919. Jeg 
rakk ikke å si farvel, da det var streik på både telefon og telegraf.
Pionerforeldrene, Gustav og Laura Toftner var borte. De satte punktum for en æra, forløpere 
for barnas nye liv på farmen.

Av: Anna Toftner.

INTERVJU MED TORE SOLHEIM 27. 09. 2006.
Som liten gutt var jeg ofte og besøkte bestefaren min på garden Grindaker i Nannestad. Det 
var mest om sommeren.
Jeg husker ikke bestemor, for hun døde tidlig, og derfor hadde bestefar husholdersker. Den 
jeg husker best var Augusta Hafstad. Hun lå på kjøkkenet. Der var det en stor peis. Hun 
laget mat og styrte husholdningen. Det var også en stor komfyr eller svartovn på kjøkkenet, 
med 2 ilegg og hull til jerngrytene. Her kokte Augusta mat. Hun fyrte i ovnene. Det var to 
steikeovner, og her stekte hun brød. Varmt vann sto på ovnen, som hun hadde henta fra 
brønnen.

Husholdersken sto opp ved 5- tida og satte på kaffe til alle. Gårdsgutten og budeia bodde i 
2.etasje, i seng med halmmadrass. Gårdsgutten måtte gå gjennom budeias rom for å legge
seg. Bestefar sov i kammerset og der var et stort skatoll, seng, bord og etasjeovn.
Morra måltidet var klokka 7, og da spiste dem brød, sirup og pultost. Så hadde de ei
arbeidsøkt. Budeia var i fjøset og mjølke mens gårds- gutten og husbonden dreiv med ulikt
utearbeid.

Klokka 9 var det dugurd, en kraftig kost, oppvarma mat. Ved onnetider var det ekstra med 
folk, og 12 mann kunne sitte på kjøkkenet. De pratet om arbeidet, om andre folk- «juge» 
kalte de det. Det var lite humor. Mange av dem som var med på onnearbeid var naboer.
Unga måtte være med på arbeid, rake og kjøre høy, plukke poteter. Det var alltid to hester- 
Svarten og Bruna, og en het Siff.

Etter dugurden jobbet de fram til meddan. Ofte var det erter, kjøtt og flesk. På Bjørke hadde 
de jordbær og gulerøtter annen hvert år. Hus- holdersken hadde en grønnsaks hage med 
kålrot, løk og kål. Det hun ikke hadde på gården, kunne hun få tak i på butikken. Det var 
flere av disse: Li, ovenfor meieriet, Kringstad ved Kringler, Molykkja ved Dølen. Her fikk de 
kjøpt sukker, salt, kaffe, sytråd, hvetemjøl og gryn.

MORUD MEIERI.

Morud meieri ble opprettet i 1887. Bygningen er opprinnelig fra mellom 1775-1799, og kom 
fra Rustad i Nannestad. Meieriet var en staselig to etasjes trebygning, der det etter hvert 
skulle bli stor aktivitet, alt fra meieridrift til lompebakeri, og i dag An bygg.

Det var ishus ved de fleste meieriene. Ved Morud meieri ble isen hentet fra Breibrua, 
Leirhøl`n, Loviskulpen, Rudshøl`n og Åmålshøl`n.

De eldste iskjørerne på Morud meieri var Thorsten Ellingsen Morud, Kristian Mostu og 
Kristian Olstad.

Is var viktig for å gjøre melka og melkeproduktene mer holdbare. Fløten fikk bedre 
utseende, så «tykkere» ut. Det var plikskjøring av is og mange hester var med på kjøringa. 
Mange brukte laushest. Hver kjører måtte bruke issaksa og dra opp isen. Deretter skulle den 
opp i sleden. 10 iser (60x60 cm) var et bra lass. Seinere kjørte de isen på geitdoningen.

Mens Ida Hetager var meierske på Morud meieri, ble det laget ost og smør her. Osten ble 
laget i en diger kobberpanne, og smøret kinnet hun i en såkalt tønnekinne. Nøkkelost og 
kokt prim ble laget i former.

Ved folketellingen i 1900 bodde følgende personer på Morud meieri.

Lars Olsen f. 1862. Nannestad Herred b. Hf g Forpagter af Landsmeieri g.m Elen Halvordtr. 
f. 1851. Nannestad . Huslig Stel og Meierierske.

Johanne Larsdtr. f . 1886. Karl Larsen f. 1888. Elida Larsen , f. 1890. Alma Hiestand, f. 1879.

Foto: Nannestad Historielag
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     Augusta bakte 30 brød om gangen, og hadde de i ei kiste i kjelleren, ved 
siden av potetbingen. Spiskammeret var også i kjelleren, og der var det 

    hermetisert mat. Saltbalja var på stabburet og her var kjøttet. Der sto det også et 
stort bord hvor hun hogde biter av kjøttet med ei svær kjøttøks. Spekeskinker hang 
også her.

     Når gauken hadde galt 3 ganger, kunne skinkene henges opp. Det var lite fisk, bare litt 
fisking i Leirelva.

Alle tok middags hvile, ca 30 minutter. Da lå de nedpå, noen på gulvet med jakka under 
hodet. Så drakk de en kaffekopp, før det bar ut på arbeid igjen, en 2-3 timer til. Da var det 
eftasvæl, kaffe og en lettere form for smørbrød. Det var ved 5 tida. 

Siste økt varte til 7 tida, og da var det kveldsvæl, velling av byggmjøl. De la seg ved 9 tida 
om kvelden.

Det var ingen fritid på ukedagene. Om kvelden satt de og slipte knivseggen, reparerte 
tinner på rivene, og bøtte sokker. Jeg husker godt husholdersken satt i gyngestolen og 
strikka eller bare satt med folda hender.

Lørdag var vaskedag. Kvinnfolka vasket gulvene, var det veldig møkkete, brukte de sand til 
å skrubbe med. Vaskeplassen var utgravd og lafta opp. Her var ei bryggepanne, vaskebrett 
og banketre. Vann til dyra blei henta i flåen, men til folk henta de vann i ei ile midt ned på 
jordet. Kvinnfolka bar vass åket med to bøtter. I 1895 fikk de innlagt vann, en felles kum 
for naboen og oss, rør fra skogen, ned til bekken og opp til garden. Strøm kom til bygda i 
1914, og da med vippesystem.

Søndag var hviledag. Det var andakt på radio, de leste ikke aviser den dagen. Eidsvoll Blad 
og Romerike Blad.

I fjøset var det budeia som jobba, det var ikke for mannfolk. Ingen mann ville mjølke ei 
ku! Jeg husker det var 16 krøtter, 14 mjølkekyr og 2 okser. Den ene oksen var slaktokse for 
å betale lånet i Hypotekbanken. Kyrne fikk en kalv hver vår, befrukta fra stamoksen. Jeg 
husker de solgte noen spedkalver.

Mjølka blei oppbevart i mjølkespann og levert på Kringlerdalen meieri. Mjølkerampe kom 
først etter krigen, før det samarbeidet bøndene i kjørelag og frakta mjølka til meieriet.

Husholdersken og budeia tok hånd om mjølka. De brukte seperator til å skille mjølk og 
fløte. Den skumme mjølka drakk de og fløten blei til smør og ost. Helgemjølka blei brukt 
til smør. De laget ikke ost på gården, det var mest på Setra- Grindakervangen.

Det var to griser i bingen. Husholdersken hadde også høner, som gikk fritt rundt. Det var 
bortimot 20 sauer på gården. De holdt til under låvebrua, her var et sauehus med bak hon  
vegger og sagflis som isolasjon.

Sauen blei klipt med saks. Mannen kardet og kjerringa spant på rokken sånn 
at det blei tråd. Så blei den vinne opp, og kvinnfolka bitte hoser og votter, 
laga skjerf og sjal.

De dyrket også lin på gården og den blei slått og deretter tørka inne på låven. Når det var 
tørt, blei den banka og så brukte de linhakke. Så greidde man ut linet gjennom ei hekle. 
Til slutt kunne man veve det til stoff som blei laken og linhåndkler.

Det var to hester i stallen, det var mannsarbeid å ta seg av hestene. Seletøyet hang i stallgangen 
og det var utedo i enden der, en toseter med fotbrett for de små og avispapir til tørk. Det var 
pynta med julebilder og englebilder fra ukeblader. Først i 1975 ble det innlagt toalett.

Bestefar hadde Viking slåmaskin med 2 hester foran. Kunstgjødsel var dyrt, så han brukte det 
ikke så mye. Men salpeter på enga så den skulle gro bedre. Det var å kjøre møkk på vinteren 
med slede. La det igjen i store hauger som senere blei spredd utover.
Han hadde selvfølgelig plog og harv, treramme med jernpigger. Over halvparten var høy, 
resten var havre til grøt og hestefor, bygg til grisefor og velling, poteter, turnips fra 1930. Den 
blei lagt i hauger ute med halm over, og et hull i toppen. Den var bare dyrefor, seinere kom 
kålrota. For til dyra besto i høy og halm.
Melasse var de fattiges sirup, vi brukte det til kyrne. Vi brukte hakkelsmaskin og blanda halm 
og melasse.
Det var små avlinger den gang. Vi brukte ikke sprøytemidler, så det blei mye kveke som ødela 
avlingene.
I mølla på Kringler jobba gamle møller Stenberg og han malte kornet på steinkverna.
Gården var på 100 mål dyrka mark og 200 mål skog. Vi fikk blinker i almenninga for å hogge 
ved. Vi laga oner, ved lagt i kors sånn at den tørker. Når snøen kom, blei den kjørt hjem og 
sagd opp om våren. Så blei den stabla i låven.
Vi fikk også tømmer til husbygging fra almenninga, langtømmer. Det blei saga opp til 
planker(sagtømmer). Det var ikke så mye fra egen skog- vi solgte tilveksten. De slo merker på 
tømmeret og fløyta det med flommen. Så blei det frakta til Bjørkesaga.

Av: Villy Ruud

VED TANNVERK, GAMLE LEGERÅD

Mange la skråtobakk i hultanna, mumlet noen hemmelig ord og verken forsvant langsomt. 
Noen brukte orbark eller homle istedenfor skrå. Mest vanlig var det likevel å bruke en tråd om 
tanna med samme rituale som ved vorter. Andre plasser i landet, spyttet «runekaljen» på tanna. 
Over hele landet gjaldt regelen at det bare var «visse» personer som var i besittelse av den 
magiske evne til å helbrede.
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