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RUTEBILTRAFIKKEN I NANNESTAD
Mer inne i bladet

Foto: Nannestad Historielag

Program våren 2020

Historiske glimt v/Bosse Tangen. Bygdemuseumet.

Mandag 6. januar, Mandag 3. februar og Mandag 2. Mars 
Alle dager kl. 11:00 og kl. 18:30 Tema: Følg med på Hjemmesiden og Facebook.

Slekt og Foto: Nannestad Historielag

Torsdager i partallsuker - 9. januar, 23. januar, 6. februar, 5. mars og 19. mars 
Alle dager kl. 18:00 Alle er velkommen til å snakke om slekt, gamle bilder og 
lokalhistorie.

Medlemsmøter. Nannestad Historielag

Torsdag 31. januar kl. 19:00 Tema: Registrering av kulturminner v/ Tom 
Halvorsen. Romerike Historielag.

Torsdag 27. februar kl. 19:00 Tema: Nannestad sentrum "Skivulstadområdet" 
v/Villy Ruud

Torsdag 26. mars kl. 19:00 Årsmøte.

Følg med på: http://nannestadhistorielag.lag247.no/  og
https://www.facebook.com/nannhist/

mailto:Holterberitsch.hagen@gmail.com
mailto:Holterberitsch.hagen@gmail.com
http://nannestadhistorielag.lag247.no/
https://www.facebook.com/nannhist/


Lederen: 

Vararepresentanter - Pål Kraabøl - Liv Stokstad: 

Redaktør: Svein Monsen          sveinlmm@gmail.com  - tlf. 905 52 747 

Skokla-redaksjonen: Villy Ruud - vi-ruu@online.no -   tlf. 911 68 671 

Unni Breen Vinge - un-b-vi@online.no - tlf.97171700 

Endringer i programmet   kunngjøres på våre  internettsider. 
http://nannestadhistorielag.lag247.no/
Eller med oppslag i Biblioteket - Servicekontoret. 2 
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UKKESTAD MEIERI.   1871-1953.

Foto:
Nannestad Historielag

Eksvad meieri, eller «Nordegs meieri» som det ble kalt i 1875, lå ved vegen i hagan til 
Nord Eik sør for Leira. Marthea Amundsdatter, f i 1845, sto for meieriet i 1875, men 
det blei opprettet i 1871. 

Da den nye vegen kom, ble det flyttet over på Ukkestad sida av Leira.
L.Aas, Ødegård og Andersen var landhandlere i 1899.
1900-03, var Olava Jacobsen meierske. Meierielever: Ole Gulliksen, Olga Linholdt og
Lars Edvardsen.

Karen Engelsrud, er født i 1901 og vokste opp på «Jordet», altså på en av Ukkestad 
garda. I 24 år bodde hun i Kringlerdalen, der hennes mann Jens Engelsrud, var 
meierist.

Skulle vi på butikken så tok vi brattbakkene nedover mot meieriet. Der dreiv Hilda 
Næs, kona til Olaus Næs på Lyshaug, butikk, og hun hadde alt mulig fra sirup og klær, 
til bøtter og søm. Etter Hilda ga seg, tok Harald Haugerud over. Butikken lå i 2.etasje 
med ei veldig bratt trapp opp!

I første etasje, 1910, drev Harald Haug meieriet , Kornelia Sund var meieri pige. 
1917-18 var Ragna Lund butikkjomfru ved meieriet. Harald Haug var fortsatt meierist. 
1929-30: Bjarne Aas bestyrer, Harald Haug var meierist.

1933-34: Tjenere Olga Fjeld og Holger Enger. Harald Haug, meierist.
Johan Ukustad, en onkel av Karen, drev smie ved meieriet.

Kilder: Nannestad bondelag, Bygdebøkene, Bygdespeilet- Villy Ruud.

Nå har ettermiddagene og kveldene blitt mørkere, og selv om vi fortsatt er i november går 
tiden fort mot jul.

Vi har hatt god aktivitet i løpet av høsten. Bosse Tangen har gitt oss historiske glimt fra 
Nannestad ved å gjennomføre to møter hver første mandag i måneden slik at alle skal ha en 
mulighet til å komme. Slekt og foto gruppa har åpent hus annenhver torsdag, der er det 
mulighet for hjelp eller en prat om lokalhistorie. På medlemsmøtene har vi hatt godt oppmøte, 
jeg oppfordrer alle medlemmene våre til å komme på møtene om mulig og gjerne ta med 
kjente. På medlemsmøtet i september var lagets arbeid tema, og det kom mange gode innspill 
til styret. Jeg vil rette en spesiell takk til arrangementskomiteen vår som gjør en stor innsats slik 
at disse møtene blir en trivelig opplevelse. 

I museet har vi hatt en middelalderutstilling med vekt på informasjon om slaget ved Låke. Flere 
av medlemmene sto på og gjorde åpningen av utstillingen til en del av Romerikes råeste i 
september. Fagutvalget i museet og «Handlingens menn» gjør en stor innsats for at skiftende 
utstillinger blir vellykkede.

Jeg oppfordrer alle til å følge med og utforske hjemmesiden vår, Svein Monsen har gjort en stor 
jobb med å legge ut materiale der. Unni Breen Vinge oppdaterer Facebook, følg med på 
arrangementer og se oppsummering etter arrangementene. 

Etter medlemsmøtet i november og historiske glimt i desember avslutter vi sesongen med 
tradisjonelt julemøte hos Alf og Eva på Eik 11 desember. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i Nannestad Historielag i året som 
har gått, og ønsker alle våre medlemmer en god og fredelig jul og et godt nytt år!

Berit Schei Hagen
Leder Nannestad Historielag

mailto:sveinlmm@gmail.com
mailto:vi-ruu@online.no
mailto:un-b-vi@online.no
http://www.nannestad-historielag.org
mailto:beritsch.hagen@gmail.com
mailto:vi-ruu@online.no
mailto:ruth.tomter@gmail.com
mailto:c-sand@online.no
mailto:kjberglu@online.no
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LITT OM LEGER I GAMLE DAGER

Fram til det 16.århundre var det ingen leger i Norge, og i årene 
1600-1800 var bare 5% av legene i Norge, nordmenn. Leger kom hit fra 
Tyskland og Danmark.

Danmark fikk sitt universitet ca,100 åe før vi fikk vårt første universitet i 
1811.

I 1729 skrev Holberg: «Naar en Professor Medicinae læse Publice, holder han 
det for en Lykke om der er 3-4 Tilhørere medens hos Theologrum vrimle der 
av Studenter».

Legevitenskapen lå spesielt langt tilbake i Norge inntil ca. år 1800. I 1626 
ville en tysk lege praktisere i Trondheim, da Nidaros.

Statholderen der, Jens Juel, sier til ham: «Hva vil De gjøre her? Her har aldri 
vært noen medicus. Man kurerer sig med Rostocker og lybsk øl og med mjød 
og multer når de har skjørbuk».

Først hundre år seinere nevnes de første leger på landsbygda; i 1729 ble 
kirurgen Baumgarten ansatt i «Nedre Romerike Chirurgicat». I dansketiden 
ble danske leger, som var utdannet i Tyskland, beordret til Norge, oftest som 
militærleger.

Før universitetsutdannede leger kom til Norge, var det den empiriske, 
nedarvede folkemedisin som rådde grunnen. De neste legekyndige var de av 
prestene som også studerte medisin. I klostrene ble det gitt sykepleie til eliten, 
og klostergodsene ble rike eiendommer.

Folkemedisinen ble praktisert av kloke koner, åndemanere, håndspåleggere, 
bartskjærere, militære feltskjærere. Kirurgi var håndverk.

Oculister reiste landet rundt og opererte stær-stærstikkere. Her i landet ble 
den første operasjon for grå stær gjort i 1749.Andre kvakk- salvere var: 
steinsmidere, brokksmidere, blodstillere, årelatere. Navnet lege kommer av 
læknir: håndspålegger. Doktor, betyr lærer.

Omsetningen i 1946 var ca. 30000 kroner. Formann i styret var 
Kristian Dahl og bestyrer var Agnete Bruer. 

     Før isen gikk om vinteren skar de is til meieriet. Dette var pliksarbeid for 
alle mjølkeleverandørene. Isen ble skåret i store blokker med ei spesiell sag, og 
kjørt til Sundby meieri. Her ble isen lagt i sagflisbingen, og det var utrolig hvor 
godt den holdt seg. Om sommeren ble isen brukt til å kjøle ned mjølka.

     Meieriet var samlingsstedet for all melk bonden ville bli av med. To ganger om 
dagen gikk turen til meieriet. Morgen og kveld. Det hang selvfølgelig sammen med at 
kuene ble melket to ganger om dagen og at bøndene ikke hadde mulighet til å 
oppbevare melken på tilstrekkelige kjølige steder. De måtte levere melken så fort som 
mulig. Meieriet hadde bare morgen og kveldsåpent.

Meieriet var i 1.te. etasje. Meiersken hadde en leilighet i sydenden av huset, ett rom 
og kjøkken. Resten av 1.te etasje var meieriavdelingen.

Omtrent midt på huset var det en utvendig gang med tak over. Dette var inngangen til 
rommet hvor melken ble levert.

Innenfor mottaksrommet hadde meiersken et rom for kontroll utstyret, i nordenden var 
kjølerommet, med støpte kummer hvor melkespannene ble satt ned. Isen ble lagret i 
store blokker, dekket med sagmugg. Utenfor var det lasterampe for melkespann.

Når bonden kom med melken ble den helt opp i et melkekar med et smalt glassvindu, 
som med tall viste hvor mange liter bonden hadde levert. Derfra ble melken helt over i 
50 liters spann. Alt ble behørig skrevet opp på skjemaer.

Av og til ble det tatt prøver av melken, kvalitet, vanninnhold, og fettinnhold.
For å effektivisere kjøringen, le det dannet kjørelag. Fra meieriet ble melken kjørt til 
Dal stasjon, for videre transport til Oslo. Der ble spannene hentet av meieribolaget.

De leverte melken til et utall av melkebutikker. Melken ble kjørt ut i spann med hest 
og vogn, og melkekjørerne tømte de bestilte antall liter opp i spesielle «flatklemte» 
melkekar som sto i støpte kummer i butikken.

Melken ble solgt løs, i hele og halve liter. Fløten kjøpte vi i mål, som vi sa, kanskje en 
dl. Det fantes ikke melkeflasker!
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Den første fastboende lege i Nannestad var Leonard Marius
Bruun, f 1/6 1843 i Hurdal, døde 7/11 1898 på Skivulstad. Fra 1/11 1879

               var han distriktslege i Hurdal og Nannestad, samt værks lege ved Hurdal
               Glassværk. I 1890 kjøpte han Nannestads første kommunehus Skivulstad, som 
            først ble bygd som kornmagasin på Sandvang og flyttet til Skivulstad da Nannestad
            Sparebank ble stiftet.

Dr.Brynjulf Bruun, født i Vågå 20/9 1868, død i Nannestad 4/10 1946, overtok 
distriktlegestillingen Hurdal -Nannestad etter sin onkel, Leonard f 2/12 1898, og arvet 
gården Skivulstad sammen med sin bror Carl og søster Borghild. Dr, Brynjulf Bruun 
betjente både Hurdal og Nannestad inntil dr. Olsen under første verdenskrig ble ansatt i 
Hurdal og samtidig var lege på Stensby Sjukehus. Dette var en gave til Eidsvoll kommune 
fra kaptein Stensby, som overdro gården til kommunen på betingelse at det ble opprettet 
«en sykestue i bygda».

Da Nannestad i de magre 30 åra ble innlemmet i Ullensaker legedistrikt, ble dr, Brynjolf 
Bruun, kommunelege i Nannestad som avlastning for distriktslegen i det store Ullensaker 
legedistrikt( Sørum, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad).

Kommunelegestillingen overdro dr, Bruun til dr. Habberstad da han flyttet til Nannestad 
12/5 1940. for å betjene de nystartede fødestuene. På hans bord lå det på frigjøringsdagen 
8.mai 1945 telegrafisk beskjed at han var konstituert distriktslege i ovennevnte Ullensaker
Legedistrikt.

I Bjerke hadde dr. Hovland privatpraksis noen år mellom 1930-35, og på Færstad drev dr. 
Wendel privatpraksis inntil dr. Wilhelm Magelsen startet sin praksis på «Stasjon», i 
veslebygningen hos Johan Homble i 1936.

Hans bror, Sigvard, overtok denne praksisen i 1939 da Wilhelm Magelsen ville bli 
misjonslege, men ble hindret i dette av krigs- utbruddet 9.april 1940.  

Fra Magnus Habberstads notater.

RUTEBILTRAFIKKEN I NANNESTAD

Nannestad bussen har i 90 år trafikkert strekningen Nannestad – Oslo, eller Kristiania 
som hovedstaden het da.
Før den tid brukte vel folk hest og vogn, noen var vel så heldige å ha en sykkel, og andre 
tok beina fatt.

Så gikk turen videre til Økrisgrenda…for å prøve å finne hvor 
Dorothea ble født. Jeg hadde snakket med flere som trolig visste hvor, 
Breenstua, Laumhagan, By.. Dette var ikke lett. Vi tok utgangspunkt i krysset 
mot Slettmoen, og i følge noen gamle innvånere, sto det ei lita stue ved bekken 
som renner ned i Leira. Det ble tatt bilder både på sør og nordsiden av vegen.

Siste stopp var hos Randi Økern, og der var det bevertning. Det smakte med is og 
jordbær i det varme været, og søster Gunhild var også på plass.

Her blei det også snakket om forrige besøk fra New Zealand. Det ble et kjempehyggelig 
slekts treff!! Solveig Moe har bidratt med slektstavle som er overbrakt familien via E 
mail.
Vi returnerte til Nannestad sentrum og slapp av damene på Nannestad Torg.. klemmer 
og skryt for god guiding fikk vi også!

Øyvind og VillyFoto: Villy Ruud

Foto: Villy Ruud

SUNDBY MEIERI

Foto: Nannestad Historielag.

Sundby meieri ble 
startet i 1888. Fra 
1890 ble det også 
drevet ysteri, men 
dette ble nedlagt da 
melkeforretningen 
overtok. Meieriet 
hadde ca 30 
leverandører. Ved 
siden av meieriet ble 
det drevet et 
innkjøpslag som 
omfattet kraftfor, 
kunstgjødsel, såvarer 
og 
jordbruksmaskiner.
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Men i 1921 fikk Nannestad sin første buss. Den skiller seg nok ut fra
dagens busser, men det var et kjempestort framskritt.
Bussen var en ombygd lastebil av typen GMC. Denne ble påbygd tak, og på
sidene var en slags duk med celluloid til ruter.

Bussen var ”sosialt” innredet med to langsgående krakker, gang i midten, 12 plasser
og utgang bak. Det var så visst ingen luksusvogn, men den representerte likevel et 
vindu utad for en isolert innlandsbygd.

Folkevittigheten ga bussen fort et oppnavn, noe som grunnet i kommunens dårlige 
veger. ”Rist meg hjem” blei den kalt. Men de fleste var nok glade for at noen hadde tatt 
initiativet til å ”riste” dem både bort og hjem, selv på fire smale hjul som skar seg ned i 
gjørma.
Det var bjørsokningen, Martin Haugen, som var framsynt nok til å ane et behov for 
kommunikasjon til et større sentrum. Foretagendet ga folk mulighet til både 
torvhandel, innkjøp og annen livsnødvendig kontakt med byen.
Bussen hadde Nannestad kirke som endestasjon. Bjerke vegen var ikke i en slik 
forfatning at den tålte akseltrykket av en større buss.

I 1924 ble bilparken utvidet, en bil med plass til 16 passasjerer.
 Det ble kjørt en tur til Oslo hver dag, med avgang fra Nannestad kirke kl.06.30 og 
ankomst Ankertorget to timer senere.
Rutene ble bare kjørt i sommer månedene, og bare hovedvegen.
Kom snøen tidlig, måtte bussen innstille, for snøplogen ble trukket av hester, og det tok 
sin tid.
Billett prisen ble utregnet etter 15 øre pr. kilometer, det vil si 15. kroner tur/retur
Nannestad-Oslo.

Foto: Haugen-Nannestad Historielad

Den første ordinære buss ble innkjøpt i 
1926, en Studebaker med plass til 18. 1928 
nok en buss. Rutenettet var nå utvidet til å 
gjelde Åsvegen om sommeren, og 
Hovedvegen forsøksvis hele året. 
”Chauffeurer” var brødrene Haugen fram 
til 1936.
Mange Nannestadsokninger har også tatt, 
«Ruta tel by`n». Det var flere «kombi»-
busser og rutebiler, passasjerplasser foran 
og varer bak.
”Kråkongen” må vel nevnes.

Sara, Rebecca og Wendy,
i kirken der Dorothea ble

     døpt og konfirmert. De syntes det 
var en flott kirke, med en nær og 
koselig atmosfære.
Vi gikk så ut på kirkegården og fant 
ganske raskt familiegravstedet til 

Økrislekta. Økern/Økri er vanskelig å stave/
tonere på engelsk, men vi fant jo gravstedet 
til  Hans Jacob Kristiansen Økern( Sletta) og 
Anne Marie, f. Amundsdtr.(søster til 
Dorothea).
Dorothea Amundsen ble født 11.nov. 1849 i Nannestad, av foreldre Amund Haakensen 
og Dorte Jensdatter.
Dorothea ankom Lyttelton, 30 august 1872 på skipet Friedenburg som seilte fra 
Hamburg, 18.mai.1872. Hun var 23 år og sydame. 

Foto: Villy Ruud

Den 14.mars 1874 giftet Dorothea seg med 
Maurice Henry Kirby i Timaru, sønn av 
Maurice og Mary Kirby fra Irland.

Maurice og Dorothea hadde seks barn: 
Henry Maurice Kirby, f 1877, Dorothea 
Alexandra, f 1879, Margaret Jane(g. Moore), 
f 1881, Charles Marshall, f 26.11.1883, 
Arthur John, f 31.8.1887 og James Richard, f, 
31.1.1888.

Foto: Villy Ruud

Maurice Henry Kirby døde, 26.3.1902, 59 
år gammel, i Waimate Canterbury. 
Dorothea Amundsen Kirby døde, 
22.3.1926, 76 år gammel.
I følge Dorotheas testamente, skulle 100 
pound brukes til gravstein og 10 pound 
til en kobberplate som skulle installeres i 
St. Augustine’s church, Waimate med 
hennes navn, og et minne om hennes arv 
som ble delt mellom familiemedlemmer, 
samt en sønnesønn Harold Alexander 
Kirby fra Waipukurau. 

Foto: Villy RuudSt,Augustine’s chearch.
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Ved siden av godsrutetrafikken og bykjøringen, opprettet
             brødrene Moldstad fast ruteforbindelse med Jessheim. Kjøretøyet 
var rene stasvognen, en ombygd T-Ford med et hus på lasteplanet.

Innvendig var den utstyrt med solide krakker, utlånt fra bedehuset. De 
hadde til og med konsesjon på både gods- og passasjertrafikk.

Reidar Ruud og «Kråkongen», 
foto:Nannestad historielag.

Veiene i Nannestad var rene sorgen. 
Hestesnøplogen lekte til dels blindebukk 
med bilene. Den kuttet av svingene og 
laget plant gulv over grøfter. Like ille var 
teleløsingen om våren. Veistrekningen 
fra Nannestad til Maura var ofte som et 
hav av gjørme, aller verst var 
Linnerudhellinga.

SLEKTSBESØK FRA NEW ZEALAND.
5.juli tikket det inn en melding til kirkekontoret, det var Wendy Florence som varslet 
ankomst neste uke sammen med to andre slektninger, Sarah og Rebecca.

«Sorry, we don’t speak Norwegian». Vi lurte på om dere kunne være behjelpelig med å 
finne ut noe om Dorothea Amundsen i kirkebøkene i Bjørke, og kanskje hvor hun ble 
født? Hun skal ha utvandret til New Zealand i 1872

Øyvind hadde E-mail kontakt, og ringte 
meg for å finne ut mer om slekta i Bjerke 
og hvor disse kunne ha bodd.

Det viste seg at tidligere 
familiemedlemmer hadde vært på 
slektsbesøk, både på Økrisletta og Moe.

Onsdag 10.juli, ankom 3 blide, men 
slitne damer, Nannestad Torg, med buss 
fra Gardermoen. Øyvind og jeg fikk 

prøvd oss på engelsken, og etter hvert glei den bedre! De ble vist om på kirkekontoret 
og fikk med seg brosjyrer fra kirkene i bygda. Neste stopp var Bjørke kirke.

Foto: Villy Ruud

Under krigen hadde bilene knott til drivstoff, og farten i oppoverbakkene var deretter. 
Selskapet måtte klare seg med to tyske busser, den ene en Reo. Den hadde mange, 
«nykker». Sjåføren måtte stikke en kjepp nedi motoren for at den skulle gå.
Fra 1945 var det stor økning i trafikken. Selskapene i Nannestad, Gjerdrum, Sørum, 
Skedsmo og Nittedal sluttet seg delvis sammen i Ankertorgets Sam-
Kjørende bilruter. Dette varte til 1962, da Romerike Busstrafikk A/S, ble opprettet.
Fra Hærta ta hårt, Eidsvoll Ullensaker blad, og intervjuer.

Litt fra Oktobermøtet 2019
På medlemsmøtet 24. oktober hadde vi besøk fra Kulturkontoret i Nannestad 
kommune. Tema for dagen var Nannestad kommunes kulturminneplan. Kultursjef 
Ronny Nilsen innledet, og Halgeir Garmo gikk deretter gjennom hovedtrekkene i 
planen. Og vi ble kjent med Inga Lotte Nordbye, vår nye kulturkonsulent med ansvar 
for kulturminner.  Ingebjørg Lajord fra Planavdelingen orienterte om hensyn til 
kulturminner i planprosessene.

Foto:
Alle bilder.
Unni 
Breen
Vinge

Litt fra Novembermøtet 2019

Vi besøkte Almenningsdrift Romerike, og ble tatt godt imot av 
almenningsbestyrer Espen Asakskogen. Espen fortalte om Nannestad 
allmenningene før og nå, en veldig interessant utvikling innen skogsdriften. 
Bosse Tangen overlot et utkast til almenningshistorie i Espens varetekt, 
spennende å se om det kan bli bok av det.

Foto: Alle bilder. Unni Breen Vinge.




