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LINPRODUKSJON I NANNESTAD PÅ 1700 Tallet.

Tilbereding av lin: Linstråene ble under skurden rykket opp med rota. Før de 
kunne tilberedes videre, måtte frøhusa av. Det var dette linkammen ble brukt til. 
De dro bare stråene gjennom tinnene. Seinere ble frøhusa tresket.

For at de lettere skulle få skille ut de spinnbare fibrene i stilken, måtte linen røtes. 
De hadde to måter å gjøre dette på. Den ene var å oppløse stengelen i vann, den 
andre var å la stengelen ligge på bakken og løses opp under påvirkning av dogg 
og luftfuktighet.

Etter røtinga blei linen tørket. Noen steder hadde de spesielle hus til dette, men 
ellers ble den tørket over ild i enkle lingroper. 

For å få knust de harde, treaktige deler av stengelen, brukte de bråka, eller 
linklubba. De banket stråene med linklubba, men bråka ble brukt slik at de slo 
håndtaket ned på stengelen og knuste barken og veden på den måten.

Skakekniven ble brukt til å skake eller skave ev de treaktige delene. Skakekniven 
og stolen ble mye brukt som gave ved forlovelse, så mange er fint ornert, utskåret 
eller malt.
Heklinga var den siste delen av arbeidet. Linet blei kjemmet v.h.a taggene.

Tekst og 
Bilde:
Willy Ruud

Styre:

Da begynner det å nærme seg årsmøte. Styret har arbeidet mye med innstillinger til 
årsmøte bl.a. med nye vedtekter til Nannestad Historielag. I tillegg vil styre foreslå å 
innføre familiemedlemskap for ektefeller.

Jeg takker av som leder i år. Det har vært interessante år å lede historielaget og jeg 
har blitt kjent med mange fine mennesker som har arbeidet for historielaget og 
bygdemuseet. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle for samarbeidet.

Nannestad Historielag har flere arbeidsgrupper og kommer til å starte flere etter 
hvert.  Jeg vil benytte anledningen også til å oppfordre alle til å bli med å arbeid i 
disse gruppene. Det er mye arbeid som gjenstår å gripe fatt i.
Nannestad Historielag har viktige oppgaver foran seg, enten det er på bygdemuseet 
eller det er i en av de andre arbeidsgruppene vi har.
Vi har gjennom dette arbeidet en muligheten til å gjøre en forskjell.

Etter årsmøte er det som dere har sett av programmet videre i år flere medlemsmøter 
som det vil være interessant å være med på. Medlemsmøte i april, hos Halvor 
Tangen er et eksempel på dette.

Jeg håper mange stiller opp på årsmøte.

Med det takker jeg for en lærerik tid for meg, som leder av Nannestad Historielag

Roy Carlsen
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Engelstadvangen og bystigen.

Like før Hakkim tok den gamle grubeveien av til høyre. Høstlig rogn, med 
svartrøde bær og visnende blad, stod hist og her blant gran og or. Veien 
svingte seg i svak stigning nordover mot Engelstadvangen. I den nordlige 
svingen var det som den dunket albuen borti det lille vakre Engelstadtjernet. 
På den gamle setervollen var det intet liv å se. En nesten nifs stillhet hadde 
lagt seg over de bortglemte tufter.

For ikke mange år siden var det liv og virksomhet her. Det ble tatt opp 
sinkgruber av sinkverket på Grua. Selv her, inne på åsen hadde den 
internasjonale kapitalen kommet til. Men herligheten varte ikke så lenge. 
Etter få års drift måtte sinkverket avslutte sin virksomhet, og de gamle stoller 
og sjakter raste sammen og råtnet ned. Jeg tok en sving oppom de gamle 
gruber like nord for veien. Minner om fordums virksomhet lå strødd utover, 
jern og tømmerskrammel, skinner og tippvogner. Sjakter og innslag lå og 
gliste. Naturen greier ikke å kvitte seg med disse sivilisasjonens 
ekskrementer.

Likevel kan det være stemning over en slik bedriftskirkegård. Det har tross 
alt vært en arbeidsplass der for bergmann og bonde, en hjelp i trange tider, 
en livberging for den som var nær sultegrensen. Liv og moro har det også 
vært på en slik plass, klang av redskap og sang av menneskestrupe har 
blandet seg med bjeller og lurklang fra setervangen nedenfor.

Fra Engelstadvangen gikk veien i jevn helling utfor den brede åsbringen som 
i øst faller ned mot myrene nord for Øyungen og i nordøst mot Rotuas 
grunne dalføre. Etter hvert kom jeg inn i et gammelt grube-lende. Store 
åpninger fra dype innslag gliste mot meg fra høyre side av veien. Fra skumle 
hull og sjakter lød drypp av vann. Grunnmurer etter staller og brakker lå etter 
veien, særlig på venstre side.

Nede i dalen krysset veien bekken fra Dalstjernet, på østsiden av bekken 
svingte den nordover mot Rotua. Denne elven, som tar opp vannet fra 
Råsjøen og Bjertnessjøen, er en bærer av selve storskogens og 
endeløsmyrenes mystikk. Den er sterk og stille, en trolsk lindorm av en elv. 
Er det noen elv på åsene som er i pakt med nøkken, så er det denne 
merkelige budbringer fra skogen langt i nord.

BORHAUGKAMPEN

Folkevandringstida var ei 
urolig tid, også i Nannestad. 
Det var mange farer, først 
og fremst for de bofaste. 
Væpnede bander gjorde 
livet utrygt for de 
fastboende, som reiste 
bygdeborger på bratte 
knauser eller hauger, hvor Borhaugkampen

de kunne forsvare seg og kanskje trekke seg tilbake med folk og buskap og hva 
de kunne ha tatt med seg når en kraftig krigerflokk kom.

Gasrden Borhaug i Bjørke ligger ved skogkanten litt øst for Tøla, som kommer 
fra nord og renner ut i Leira. Fra Borhaug går en sti forbi en str gravhaug og 
oppover til Borhaugkampen, en halvtimes gange fra garden. På toppen er det 
en godt bevart bygdeborg. Murene har rast ut og er overgrodde, men lett 
synlige. Borgen er ca 230 m lang og 100 m brei. Hele borgområdet er på 15 
dekar. På vest siden er det et høgt stup, nesten loddrett ned i Tøla. I nord 
begrenses borgen av en mur som går i en jevn bue.

Muren mot sør er er størst og tydeligst, opptil 3 m brei. I skråningen litt 
nedenfor sørmuren, er det rester etter en mur tvers over ryggen hvor stien 
kommer opp. I et lite dalsøkk innafor muren ligger ei røys med jevnstore 
steiner, uten tvil kastesteiner for forsvarerne . Inne på platået er et søkk, 5x6 
m, trolig restene av borgbrønnen.

Bøndene i Vest-Torp(Bjørke og Midtbygda) sørget sikkert for å ha forråd 
deroppe. Som stridsvåpen ble brukt pil og bue, spyd, økser og klubber.

Vest-torpingene kunne regne med angrep både fra sør og og vest, hvor vegen 
over Hadeland og Asakskogen kom. Bygdefolket hadde et varslingssystem 
med vakter på beleilige steder. Varder og budstikker var en rask måte å få 
varslet folket på.
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Så gikk jeg videre 
nordover mot 
Tolleftjernet, her var det 
arbeid i gang på ny 
almenningsvei. Men 
langsmed det vakre 
tjernet kunne jeg enda 
følge den gamle veien. Så 
svingte den østover, ned 
mot bygda. Fra 
Rustadsaga fulgte jeg 
storveien ned til 
Røtterudmoen, og derfra 
dro jeg villsomme veier 
opp i åsen igjen.

Jeg var på den gamle bystigens trakter. Det gikk over ås, og så ned i myr. Jeg måtte raske 
på, for dagen var kort, og var redd for å gå meg bort på de vide, våte myrstrekninger.

Veien fant jeg bare stykkomtil. De gamle vangene var ikke avtegnet på kartet, så jeg 
måtte gjette meg fram. Jeg fant et slags tråkk som gikk mellom Grimstjernet og 
Dalstjernet. Det så ut som det hadde vært en setervang her (Sørsetervangen).  Videre 
sørover gikk jeg. Ved nordenden av Øyungen lå det enda en setervang ( Lerbergvangen). 
Det ble vått og tungt å gå. Jeg plumpet i et dike og ble søkkvåt til langt opp på lårene. 
Kniven min forsvant i gjørmen, og den ene støvelen ble stående igjen. (Dette var nok 
over Flatnermyrene). Etter en kort pust på myra, satte jeg kursen rett mot vest til 
Hakkimveien.

Borte på veien traff jeg en arbeidskar som viste seg å være en kjentmann på skogen. Som 
guttunge hadde han fulgt sin far med drifter langs bystigen. Han fortalte mang en stubb 
fra den gamle ferdselen på skogen og sang en kjørevise fra dalen. Den eneste linjen jeg 
husker, var omkvedet,: Heia, Kjerkeby, Milstein, Bjønnholt og Varpet».

Fra H. O. Christophersen: Vandringer i Oslos stormark.

Bystigen- tilbake til naturen.
Fra gammel tid hører vi om folk som gikk til fots over åsen med dyr skulle slaktes og 
selges i by`n. Etter hvert ble det gått faste ruter og når trafikken økte ble også stivalget 
bedre tilrettelagt. Det gjaldt å ikke legge «trafikk» åra til steder der det var vanskelig å 
komme fram. Med tida ble bystigen en fast ferdselsåre for mange Nannestadsokninger 
som skulle til by`n med dyr eller i andre ærend. Helt fram til andre verdenskrig var den 
fotgående trafikken fortsatt til stede. De siste årene mer som tur og bær sti.

Foto: Willy Ruud

Jeg kastet meg på sykkelen, og da jeg nesten var kommet til vatningssteinen for hester
i Sogndalen, kom et kjempestort fly som fylte hele dalen. Det var voldsomt stort,
hadde bare en ving og 3 motorer, og det så ut som om det var bølgeblikk under flyet.
Altså, det var et Junkers Ju 52 - et fly som Lufthansa brukte. Det visste jeg ikke den
gangen, men under krigen fikk jeg se en masse fly av denne typen.

Jeg syklet til Gardermoen. Flyet hadde landet på flyplassen rett inn for der flymuseet
er nå, og der hadde passasjerene kommet ut av flyet, og to flygere stod ute i hvite
uniformer og snakket med folk rundt seg. Utenpå flyet, sto "OTTO P ARSCHAU"
malt med store bokstaver. Dette fortalte en venn av meg, Thorbjørn Olsen, han ble
seinere SAS-sjef på Gardermoen. Som barn kom også han for å se dette store flyet.
Han fortalte at purseren inviterte barna inn i flyet for å se på vidunderet.

Otto Parschau var den beste tyske krigsflygeren under første verdenskrig. Han skjøt
ned 8 engelske fly, men til slutt ble han sjøl skutt ned over Frankrike. Han reddet seg i
fallskjerm etter å ha greid å manøvrere flyet sitt over til Tyskland, hvor han døde av
sårene han fikk i luftkampen.

Jeg studerte en del på når dette passasjerflyet landet på Gardermoen. Etter å ha
undersøkt Eidsvold Blad og Romerikes Blad uten å finne noe referat, slo jeg opp på
computeren for å finne ut når det var flom på Kjeller, og jeg fant ut at det var i
begynnelsen av mai i 1934. Flyplassen ble da stengt pga dreneringsarbeid som pågikk
resten av sommeren. Senere har jeg hørt at flyet var der i juni.

Jeg skulle anta at dette var det første store passasjerf lyet som landet på Gardermoen.

Junkers Ju 52 hadde normalt et crew på 3 og kunne ta 17 passasjerer. Men under
krigen i 1940 transporterte ca 100 Ju 52 soldater til Fornebu, og da skulle jeg anta at
de tok 20 soldater i hvert fly, og de var tungt bevæpnet. Krysseren Blilcher var senket
ved Drøbak, og Ju 52 ble satt inn for massetransport. Ut på dagen 9. april kom de
marsjerende fra Fornebu på Drammensveien, opp Karl Johan, 3 i bredden med norsk
ridende politi på hver side for å beskytte dem mot angrep, og jeg stod ved Stortinget
da de passerte på veg mot Akershus festning.

Av: Kåre Syltevik.

Litt historikk om Gardermoen.
Gardermoen begynte sin historie som ekserserplass for kavaleriet. Det var Akershus 
dragonregiment nr. I som i 1740 første gang gjorde sitt inntog på den flate moen. 
Plassen het den gang bare «lilleplassen» til tross for at den var omkring 1000 meter 
lang og 570 meter bred. Det var da heller ikke lenge før den i offentlige dokumenter 
ble omtalt som FREDERICKFELDT, og i 1788 ble navnet Gardermoen offisielt antatt.
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Vi kjenner til at bystigen fra Åsvegen startet ved kjøpmann Lunde. Oppetter lia kom 
det flere andre stier både nordfra og sørfra som etter hvert endte i bystigen. Fra Lunde 
gikk stigen rett opp i lia forbi Saumåsan og videre vestover, over Grimtjernbekken mot 
Søsetra. Herfra krysset den Dalstjernsbekken og gikk videre sørvestover mot 
Storøyungen. Her krysset den Låverudselva og fortsatte videre mot Glitre og Hakadal 
stasjon. Herfra bar det videre inn i Nordmarka og inn til Oslo. Strekningen, omtrent 50 
km, ble en lang tur for både mennesker og dyr. I 1920 årene ble det opprettet bussruter 
fra flere av Romeriks bygdene inn til Oslo. Det ble nok slutten for bystigen som 
«næringsvei».

I Skuddet-1997: Svein E. Kopperud.
Skulle det være noen som visste mer om denne Bystigen, hadde vi satt pris på 
tilbakemelding.
Villy Ruud.    Event. Henvendelse, se side 2 under Styre.

Tekst og Bilde: Villy Ruud

HIESTAND FRA SVEITS.

Caspar Hiestand kom til Norge i 1856 og ble den første 
egentlige meieribestyrer her i landet. Oppe i Os og Tolga i 
Østerdalen hadde en også stiftet bekjentskap med Andreas 
Kundert, som sammen med statsagronom Jensenius hadde 
besøkt distriktene.

Disse, sammen med to andre foregangsmenn, kirkesanger og 
bonde Jon Simonsen Grue fra Tolga og bonde Ole Johnsen Berg 
fra Dalsbygda, kom til å legge grunnen for det første 
samvirketiltak i norsk meierivesen. Rausjødalen setermeieri. 

Også her kom Selskapet for Norges Vel til å ordne den økonomiske siden ved saken. 
Herfra fikk en tilsagn om å dekke lønnen til en utlært sveitser, som skulle lede driften av 
meieriet i sommermånedene, og om vinteren være vandrelærer i husdyrstell. 

I slutten av mai 1856 kom Caspar Hiestand fram til Rausjødalen, der det ennå lå snø 
langt ned i liene. Størstedelen av området som var innkjøpt, lå også over tregrensen. Hus 
var her ikke, men i løpet av tre uker ble det av 37 mann og 38 hester oppført et 
meieribygg 30 alen (ca. 18,8 m ) langt og 10 alen (ca. 6,3 m) bredt. Dessuten ble det satt 
opp et seterfjøs av enda større dimensjoner, 40 alen (ca. 25 m) langt og 16 alen (ca. 10 
m) bredt med plass til ca. 100 dyr.

Bilde: Villy Ruud

Gardermoens første passasjerfly juni 1934?
Som ung gutt bodde 
jeg på Engelstad skole 
i Nannestad.
En ettermiddag hørte 
jeg på nyhetene at 
Lufthansa ikke kunne 
lande på Kjeller, fordi 
det var flom på 
flyplassen. Flyet 
skulle i stedet gå til 
Gardermoen for å 
lande der. Dette var jo 
en sensasjonell nyhet, 

for der var det bare å  lande på ei sandslette dekket av et lag av torv.
Nysgjerrigheten ble stor for en liten nannestadgutt.

Bilde: Nannestad Historielag
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Rausjødalen 1969. Nord-Europas eldste meieri. bygninger ble murt opp av skifer som en 
fant i nærheten, mens treverket måtte hentes nede i dalen. Men våren lot vente lenge på 
seg det året. Så sent som 1. juli kom en forferdelig snøstorm, og folk trodde ikke det ville 
bli havn nok til dyrene. 

Men Jensenius og Hiestand hadde vært ute i terrenget på undersøkelser. og kunne 
berolige folk med  at gras ble det nok av når bare godværet kom. 
En uke senere var det der, og 7. juli kom det 87 kuer og 2 okser fra Tolga, Dalsbygda, 
Hodalen, Vangrøfta og Holøydalen inn til nybygget i Rausjødalen. 

Distansen buskapen hadde tilbakelagt over fjellet, var fra 2-4 mil. Budeier og andre som 
var med, var naturlig nok nokså utmattet etter marsjen, men humøret lysnet etter at 
avdrotten hadde økt betydelig, og buene begynte å fylles med smør og ost. Meieriet var 
anlagt etter sveitsisk mønster og med tanke på helfet sveitserost (Emmenthaler). 

Men etter noen tids lagring begynte problemene å melde seg. Osten ville heve seg i 
ostepressen, og dette voldte store vanskeligheter. Men etter en tid fant Hiestand fram til 
den riktige behandlingsmåten, samtidig som kravet til hygiene i fjøs og ysteri ble 
strengere, og det ble ikke spart på vask og såpe. 

I setermeieriet hadde han 9 medhjelpere med seg. Det er lett forståelig at det ble ingen 
lang beiteperiode det året, og for midten av september måtte en bryte opp. Den samlede 
melkemengde var noe under 25000 liter - gjennomsnitt pr. dag og ku knapt 4. Årsaken 
til dette var nok at de høyest ytende dyr ble holdt hjemme, da det fra andre steder 
samme året ble meldt om betydelig høyere melkemengder. Således var det hos 
Borchenius på Mæla 10 kuer (riktignok stamhjord) som hadde en gj.s. liter-ytelse på 
2390 potter (1 pott 0,965 1). Det skulle svare til en dagsmelkemengde pr. ku. på 6,5 1. 

Og i sommerhalvåret lå nok melkemengden høyere enn på vinterfôringen, som den 
gang var betydelig snauere. Men etter to års drift måtte meieriet i Rausjødalen legges 
ned, enda nettoutbyttet slett ikke hadde vært så dårlig, 6 spd. pr. ku første året og det 
andre noenlunde det samme. At driften stoppet etter å ha kommet så godt i gang, 
skyldtes nok i overveiende grad økende motstand fra budeienes side. Dermed ble 
arbeidsforholdene for utrivelige, og Hiestand leverte inn sin avskjedssøknad. Driften ble 
så foreløpig innstilt for ett år , men den kom ikke i gang igjen; og interessentene solgte 
beiteområdene i Rausjødalen med overskudd. Men setermeierienes saga var dermed 
ikke endt.

I 1858 ble det satt i gang to nye setermeierier, ett i Magnhilddalen i Tynset og ett på 
Sottehaugen i Os. Til å lede driften av det først nevnte ble Caspar Hiestand tilsatt, og 
Selskapet for Norges Vel besluttet å gi 100 sp. til hans lønn. 

Dette meieriet produserte en mager sveitserost og smør. Det viste seg at dette var 
lønnsommere enn å produsere helfet sveitserost, som en hadde gjort ved meieriet i 
Rausjødalen. Ved meieriet i Os ble en annen sveitser, Caspar Scharer, tilsatt. 

Hiestand slutter etter to års forløp, og Scharer visstnok samtidig. Men begge disse 
meieriene fortsatte i noen år framover med to nordmenn som førstemeierister, begge 
opplært av Hiestand og Scharer. (En bør her merke seg at noen av de første meieriene 
ofte ble kalt «Schweizerier>>på folkemunne. I et telegram sendt 30. august 1860 blir det 
meldt til politiet at en ettersøkt oppholder seg i ~Schweizeriet i Storgaden i 
Christiania».)
 Etter at Hiestand sluttet i Magnhilddalen, finner vi ham i 1860 ved landbruksskolen på 
Rotvoll, S. Trondelag, og fra mai 1861 er han bestyrer på Brøttum ysteri, Hedmark. 

I 1864 får han av Selskapet for Norges Vel et stipendium på 120 sp.d for å reise til Sveits 
og sette seg inn i de nyeste ystemetoder, og samtidig fikk han i oppdrag å feste og få 
med seg hjem to dyktige ystere. Det siste en har funnet om ham er at han i 1866 fikk 
støtte av Selskapet for Norges Vel til å opprette privat meieri på gården Farset, Nes, 
Romerike. Eier av denne gården var Syver Blegstad (1808-72) en bror til stortingsmann 
Ole Valstad.

 Dette meieriet var i drift til i 1870. Senere ble det anlagt to meierier i dette distriktet, 
Holter og Horgen, så hans virksomhet fikk nok her som andre steder, betydelig 
innvirkning på utviklingen framover. 
En sønnesønn av ham, Søren Hiestand, hadde et mindre bruk i Nannestad og var også 
knyttet til meieridrift på stedet. Han døde under siste verdenskrig, ca. 70 år gammel. 

De nevnte sveitsere hadde alle sin store misjon. De kom til et land med lite utviklet 
husdyrbruk og ingen nevneverdig meieridrift, og de framskritt som senere er blitt gjort 
på disse områder, var disse sveitsere med til å forberede. Men en må samtidig ikke 
glemme at det var Selskapet for Norges Vel som tok initiativet og skaffet penger til 
lønninger, reiser etc. Uten dette ville et slikt foretagende den gang ikke vært mulig. 

En skylder derfor stor takk til disse framsynte personer, som forstod den situasjon 
landet var oppe i, og a t det ikke manglet vilje til å hjelpe land og folk framover. Derfor 
må en være ytterst takknemlig for det som Selskapet her gjorde. Ut over dette stiftet det 
vanlige folket her i landet bekjentskap med et flittig, arbeidsomt folk, som gjennom 
århundrer møysommelig steg for steg hadde opparbeidet et monster av demokrati, og 
som vi særlig den gang som ung nasjon hadde nytte av å komme i forbindelse med. Ja, 
en utelukker heller ikke a t dette vesle alpefolket også i dag har noe å lære andre 
demokratier i vår verden.
Fra Romerike Historielags Årbok 1975.

Bilde side 8 Av Villy Ruud




