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Orientering

Årsmøtet er utsatt til det er trygt å møtes på normal måte.

Sittende styre videreføres til vi kan ha årsmøte og valg på normal måte.

Planlagte arrangementer fram til sommeren er avlyst, nye regler om 
møter og antall som kan møtes kommer rundt 1. mai.

Årsmelding vil lagt ut på hjemmesiden som orientering til medlemmene. 
Det er bare årsmøtet som kan godkjenne denne.

Nannestad Historielag ønsker alle medlemmer en god 17. mai!

8. mai feiring i Nannestad kommune 2019
Foto Nannestad kommune



Lederen:

Vararepresentanter - Pål Kraabøl - Liv Stokstad:

Redaktør: Villy og Berit

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 vil kunne forekomme.  da annonserer vi det på 
hjemmeside http://nannestadhistorielag.lag247.no/ og på Facebook Nannestad 
Historielag
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Jeg vil sende en hilsen til alle våre medlemmer, og håper at dere alle har det 
bra «i disse corona  tider».  Dette har jo blitt et begrep.

Det er en nesten uvirkelig situasjon, at ikke bare her i Norge men over hele 
verden er samfunnet tilnærmet stengt ned, smitteverntiltak innført og folk er 
sendt hjem. 

Dette medførte at Nannestad Historielag avlyste alle planlagte møter og 
arrangementer, foreløpig fram til sommeren. Når vi kommer i gang igjen er 
avhengig av de råd og føringer som blir gitt av myndighetene.

Vi hadde planlagt en markering av frigjøringsjubileet med  fotoutstilling i 
Nannestad Bygdemuseum – Da freden brøt løs- våren og sommeren 1945. 
Vi skulle også markere frigjøringsjubileet  under Nannestadfestivalen, med 
denne utstillingen og Historiske glimt  ved Bosse Tangen. Alt dette måtte vi 
bare utsette, men vi kommer tilbake til dette senere.

For første gang på mange år vil det heller ikke bli den tradisjonelle feiringen 
av Skoklefalldagen.

I skrivende stund har myndighetene begynt å lempe litt på smitterådene, så vi 
får bare krysse fingrene og håpe at strategien lykkes!  Ta fortsatt godt vare 
på dere selv, og nyt de fine forsommerdagene vi har foran oss!

Berit

Det ble laget prim og pultost. Pultosten ble klemt ned i krukker som ble tetta 
på toppen og satt på bua hjemme. Der sto den hele vinteren. Så god pultost 
får du ikke i dag. Det ble et mørkt lag på toppen og under der varn
honninggul.

Alt ble gjort ferdig på setra, hengt på hesteryggen og kjørt ned til bygda. 
Surprimen ble kokt av sur mjølk i en svær jerngryte i gråsteinspeisen til den 
vart brun. Den holdt seg ofte i flere år og ble så sur at det måtte røres i 
sukker. Det hadde vært noe å by fram i dag!

Reise på butikken for å kjøpe pålegg?- da hadde det blitt mye skillsmisser. 
Disse «gamle gubba»- de satte seg ved bordet og der satt de til de ble 
servert. Det var fint lite som ble produsert for sal.

Fra 1950 og utover var det hovedsakelig krøttera vi hadde selv, men før det 
var det jo krøtter fra forskjellige garder. Dette måtte holdes hver for seg hele 
tida, sto på forskjellige plasser på bua også.

Villy Ruud

REDAKTØR FOR SKOKLA

Vi takker Svein Monsen for innsatsen som redaktør av Skokla i flere år. 
Svein har gjort en utmerket jobb med å få ut vårt medlemsnytt. Svein vil 
fortsatt være web-ansvarlig i historielaget.

Da vi nå står uten redaktør, er muligheten åpen for den som har lyst til å 
bidra.  Ta kontakt med Villy eller Berit dersom du kunne tenke deg å være 
med på dette!
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DET GAMLE GARDERMOEN
Arbeidsplass, salgsmarked og forlystelsessted for bygdefolket.

Mens Jetflyene brøler over hodet på folk i store deler av bygda, er det nok 
mange som ikke setter særlig stor pris på naboskapet med Gardermoen.

Men man kommer ikke utenom at plassen har hatt sin innvirkning på det 
daglige liv i dens naboskap.

Det skjedde mye på det gamle Gardermoen. Her var det liv og lyst, 
salgsmarked for flere produkter og forlystelsessted for blant annet 
Nannestadfolk.

Gardermoen er ei stor sandslette. Det meste av den var skogmo som hørte til 
noen gårdsbruk som lå det sydvestlige hjørne av sletten. Sand massene som 
er malt opp under istiden, ligger på leire, og mye vann blir derfor stående i 
sanden. Rundt Gardermoen renner vannet ut i en mengde iler, som har 
gravd ut dype daler. Det var et gammelt ordtak i Nannestad, «Gardmon skal 
synke».

Alt tidlig ble Gardermoen brukt til ekserserplass, og rundt den sydlige del av 
moen lå soldatleirene i en ring. Først lå hestefolket. Det var Oppland kavaleri 
lengst nord, så artilleriet, og Akershus kavalleri sydligst. Så kom en mengde 
store depoter og magasiner, hvor alt nødvendig av mat og utstyr var samlet. 
På sydsiden lå Kongeborgen, omkranset av bjerketrær, og så Kristianialeiren 
og sykeleiren. Lengst i vest lå Hedemarksleiren, som også av og til blei brukt 
av  Garden og saniteten.

Forvalter Sundby leide også bort gårdstunet og en av bygningene på gården 
til forskjellige avdelinger. Denne leiren kaltes Sundbyleiren. Lengst nord på 
vestsiden, var den såkalte Numedalsleiren, like ved Stumpebakeriet.

LIVET I LEIREN

Hver morgen klokken 5 drønnet et kanonskudd over moen. Så marsjerte 
musikken ut, og reveljen klang vakkert utover. Men da ble det liv inni 
brakkene. Unge, raske kropper hoppet ned fra køyene og begynte å kle på 
seg. Så var det å fare, hver til sin kant.

Så skulle mjølka separeres. Da var det å stå og dra for hånd, det samme når 
vi skulle kinne. Gubben var oppe samtidig, og for han var det å gå med hesta
ned til bygda for å arbeide med høyhenging og diverse.

Mor kom etter når hun var ferdig med mjølkestellet og var med og hengte høy 
om dagen. Så var det for a mor å gå opp igjen til kveldsstellet, hver dag! Da 
vi andre kom opp på setra igjen sånn ved åtte, ni tida om kvelden, skulle 
middagen være ferdig.

Så var det å stupe i senga og samme historien dagen etter. Lå der i ei 
halmseng, havrehalm som var kjørt opp. Når den var nyoppriste var det godt 
å legge seg nedi der, drømme om noen jenter! Stemningen når det trasle på 
stikketaket i regnvær og høre på veggsmeden i tømmerveggene, også det 

ramle i ei kubjelle på fjøset. Det var datidens underholdning, det fantes ikke 
så mye som en radio den gangen!

Det var seks dager i uka, og til langt på kveld lørdag. Søndag hadde vi fri, 
men det ble molteturer.

Alt vatnet måtte bæres fra ila. Gulvene skulle vaskes og de ble håndskrubbet 
med grønnsåpe og en skurekost til hver helg. Alt melkeutstyr skulle vaskes 
og alle baljer ble vasket i bruselåg før de ble tatt i bruk om våren. Ila lå 
nedenfor den store grana. Dette var drikkevannet, mens vaskevannet stort 
sett ble hentet i bekken.

her ser du forgjengeren til gatekjøkkenet», sier Harald og viser fram ei 
mjølkeringe. Det var lørdagskosen. Oppi her hadde vi rømmekjøle. Så delte 

mor opp fem ruter med knivspissen, og de måtte være like store for det ble 
nøye registrert.

For å lage rømmekjøle, slo vi fersk mjølk opp i mjølkeringen og satte den ut i 
bua. Fløten fløt opp og så var det sur mjølk under- god sur mjølk under og 
god sur rømme på toppen! Så ble det strødd på brunsukker.

Mjølka blei håndseparert og da klarte du ikke å få ut all fløten, ikke sånn som 
de gjør på meieriene i dag.
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Kavaleristene til hestene, til foring, vanning og pussing. Infanteristene til 
morgenvask og gymnastikk. Leirtjenerne skyndte seg til kokkene og hjalp 
dem med morgenmaten. Og bakom i smiene, klang det i amboltene. Det 
var nok av hester som sku sko`s.

Foto Nannestad Historielag

Så var det tid for morgenmaten. Tropp etter tropp rykket inn i matsalen og 
tok plass ved de lange bordene. Der sto det lange brødbakker med svære 
stompe- skiver. Disse var påsmurt smør og lagt sammen to og to, og ved 
siden av en kopp med en halv liter kaffe eller melk. Kaffen ble kokt i de 
store bryggepannene på kjøkkenet, og hvis det hadde vært kjøttmiddag 
dagen før, og dårlig rengjøring, så hendte det nok at det lå et fettlag i 
kaffekoppen! Alt servise var merket med kongens våpen!

Når det ble blåst til oppstilling, så sang oftest soldatene mens de ruslet i 
vei, «På linna nå, på linna nå, ta sekken på ryggen å gå, på linna nå!». Og 
etterpå rykket avdelingene ut til øvelse.

Skulle kanonavdelingene skyte, måtte de andre avdelingene holde seg 
godt på si. De skjøt gjerne mod Gard fjellet og over dette.

En gang datt det ned kuler på Kneppe hvor folk drev med onna. Da tok 
Kristian Kneppe en hest og red ned til leiren. Han sprang inn til offiserene 
og sa: «Slutt med skytingen, det detter ned hos oss!»

Maria og Ole Viksvangen var seterfolk for Sø-Kringler i mange år.Da de 
ikke orket mer, slo de tre gardene seg sammen og hadde Alette 
Snikkerstua(Melby) til seterkone i mange år, fram til 1916.

Nils og Margit Lindberg var seterfolk der fra 1927 til 1959 med 36 dyr, 21 
melkekuer og noen ungdyr. I tillegg hadde de to griser. Kringlerfjøset med 
30 båsplasser var det største. Kaksrud og Skjennumsfjøset hadde 15 hver. 
Skjennumsfjøset lå i midten, Kaksrudfjøset var minst. Det delte Hermann 
Vestbytomta og Ole Kaksrud.

Foto: Nannestad Historielag

Harald Lindberg, eldste sønnen, kan fortelle mye om tiden på setra.

Hvis gardene manglet hamning var det problem. Da var det om å gjøre å 
ha ei seter for å bli kvitt krøttera om sommeren. Jeg kan huske at folk slo 
gras rundt veikanta for å få litt attåt til kuforet. Det var en annen tid. Det 
telte en god del å ha dyr sjøl slik at en slapp å kjøpe på butikken.

«Du veit at det heter så gromt å ligge på setra! Folk prater om å arbeide 
seg i hjel- du klarer ikke det veit du- kroppen er til for å brukes den. For a 
mor var det å stå opp i femtida. Krøttera vart håndmjølke, på det meste 15 
til 20 kuer. Det var også mye ungdyr. Dyra fikk en neve med mjøl med litt 
salt i, en neve til hver bås, så dem skulle komme inn igjen.
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En av offiserene svarte: «Den mannen må ta av seg hatten!». Men da ble 
Kneppe sint og sa: «Hatten sitter på mitt eie hue, og der skal den sitte, men 
slutter dere ikke å skyte, kan det hende du mister lua di!». Da ble det slutt på 
skytingen.

Det var fest over Gardermoen når soldatene skulle dra hjem. Da var alt og 
alle i fin puss, og avdelingene defilerte under full musikk for generalen og 
staben, og ofte var Kongen med!

Av og til var det kappritt på Gardermoen, og da strømmet det mye folk til. 
Dommerne sto da gjerne på den store avansementshaugen, for derfra 
hadde man utsyn over hele plassen. 

FORDELER NANNESTAD HADDE

Alle de dyr og mennesker som var samlet på Gardermoen, trengte 
forsyninger av mat, klær, og utrustning, og mye av dette kom fra bygdene 
omkring.

Foto 

Nannestad 
Historielag

Enkelte dager kunne Gardermoen være stengt av store høy -og halmlass, 
eller av lass med havre. Det var mat til alle hestene. Så var det salg av ved, 
og det var mange favner som skulle til. Mange hadde arbeid på 
Gardermoen. De skulle holde i orden på depotene og passe på at ikke noe 
kom bort. Der arbeidet skomakerne med skotøyet, skredderne med klærne 
og syjenter med undertøyet. Alt sengetøy og undertøy ble sendt bort til vask, 
og kom du bortover i bygda, kunne du se militærtøy henge i vinden. De fikk 
noen øre betaling for hvert plagg.

Nordbysetra:

Nordby og Melby garder setret her. Alt i 1673 hører vi at de to gardene «var 
bevilget seterhavn utmed Råsjøen..».

Seterstrusset ble reparert i 
1909, men brant straks etter i 
spilljakta. Det var bare ett 
struss, men tre fjøs, et for 

Nordgarn og Søgarn Nordby og 
et for det østre bruket på Melby. 
Fjøse til Nordgarn sto lengst, 
men også det brant. Det ble 
slutt med kuer litt etter 1900, 
men Søgarn leide seter på 
Bjertnessetra og Kringlersetra ei 
tid.

Foto Villy Ruud

Kringlersetra:

Ligger i Nannestad almenning, ca. 5 km sørvest for garden. Det var to 
struss, men det var bare ett i bruk. 

I 1759 heter det at setra ble kalt Kringlersetra eller Rognlia. Kringler hadde ei 
lykkje der til å slippe en hest eller et sjukt dyr i, Rud vestre setret også der i 
1759, men sluttet innpå 1800 tallet. Eskerud setret også her, ei gammal 
slåttmyr ved setra kalles «Øsjerudmyra».

Kaksrud og Søgarn Skjennum setret der også. De hadde eget struss, men 
det brant, og alle tre bygde nytt struss i fellesskap noen få år før de sluttet 

med setring i 1930 åra. Det var to løkker med gjerde omkring, ei løkke til 
Kringler og ei til de to andre gardene. Løkkene ble brukt til hamning for de 
kuer og kalver som var halte.
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Så var det en del som var «marketentersker» borte ved leirene, og de tjente 
godt på det. Det var melk, fløte og egg fra gårdene. Særlig i helgene gikk det 
bra unna.

Tidlig om søndags morgenen, så vi ofte Mathilde skynde seg til Gardermoen 
med et spann i den ene hånden og en kurv med kokte egg, vafler og jordbær 
i den andre. «Da vi bodde på Ukkustadeie», fortalte gamle Sørina, hadde jeg 
«marketenteriet» borte i Sundbyleiren. Når jeg hørte matsignalene, tok jeg 
den store kaffekjelen som var pakket inn i aviser og et stort tørkle i den ene 
handa og kurven i den andre handa, og så skyndte jeg meg over dalen og 
borti leiren.

Der hadde je satt et bord og noen benker og litt dekketøy, og så serverte je 
for soldatene som kom og kjøpte kaffe! Noen kjøpte på fortjeneste. Det var 
mange gutter fra gårdene som møtte opp med hest og kjøkkenvogn, og 
kjørte militære til Jessheim. De kunne ta en 5-6 stykker på vogna og prisen 
var gjerne 50 øre!

DET VAR MORO PÅ GARDERMOEN

Det var et gammelt ordtak i Nannestad: «Det klarner i øst, sa jenta hu sku på 
Garmon». Når lørdagen kom, gikk en mengde ungdom til Gardermoen for å 
ha det moro, for der var det unge karer fra hele Østlandet, som bare ventet 
på dans og lystighet.

Ullensaker ølsamlag hadde 4-5 utskjenkingssteder rundt omkring i leirene, 
og når ungdommene hadde fått litt for mye øl, kunne det gå hardt for seg 
mellom grå-gutta og blå gutta. Blå gutta var de militære, fordi de hadde blå 
uniformer.

Karen Homble, som var født på Slattum, fortalte: «Når vi jentene fra Slattum, 
Jahr og ellers i Holter skulle til Gardermoen, så pyntet vi oss, men vi tok av 
oss på beina og gikk barbeint. Vi gikk over Ukkestad og ned til Sogna, og der 
vasset vi over. Så satte vi oss og vasket beina våre, og trakk på oss strømper 
og sko, og så var vi fine!

Da var det ikke lange veien opp til Sør-Gardermoen. Der var en stor 
dansesal som de kalte Gudmunds salen, og langs veggene sto musikken. 
Det var 3 karer. Arne Lerbergshaugen spilte fele og en mann fra Maura spilte 
klarinett, og en slo på tromme.

. Etter at kuene var mjølket, var arbeidet i gang med å sile og separere 
mjølka. De kinnet smør, kokte prim, lagde pultost av surmjølk og 
rømmekjørel. Her var det mye godsaker som seterfolket sjøl brukte i 
matvegen. Mye av varene blei levert og solgt, når de var nedom bygda

Livet på setra 
bestod ikke bare av 
arbeid med krøttera, 
det var mye å finne 
på. Mormor Maria 
og bestefar Alfred 
Røtterud var på 
setra om sommeren 
i nesten 40 år. De 
kom fra 
Røtterudmoen. 

Foto Nannestad Historielag

Det var nesten 10 kilometer å gå til Engelsrudvangen. Det var ikke 
akkurat asfaltveg, men krøttersti som folk og fe brukte. De hvilte to 
ganger undervegs.
Går du over vangen i dag, kan du se tydelig spor etter seterdrift. Om 
ikke husa står som i gamle dager, har dyra beitet og satt spor etter seg i 
blåstigen. Spor og stier etter klauer, som folk i dag bruker på sine turer 
innover mot Snellingen. I dag er det sauen som rår, de bruker gjerne de 
samme stier som krøttera brukte før. 

Er det normal vannføring i bekken som kommer fra Prestkona, kan du 
sitte på vangen og både se og høre den viltre Sortungselva rett på andre 
sida av Breisortungen. Får du samtidig med deg solnedgangen i vest en 
fin sommerkveld mens ørreten vaker på den blanke vannflata, blir det 

nesten for mye av det gode.

Seterlivet på Engelsrudvangen tok slutt på midten av femtitallet. Nå er 
bare minnene igjen
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Når vi skulle danse, slo han to tinn tallerkener sammen. Da stilte vi oss par 
for par, og etter tur la vi en skilling for dansen på tallerkenen. Så spilte 
musikken i vei, og dansen gikk lystig. Etterpå satt vi ved småbordene og 
karene spanderte på jentene sine. Når det nærmet seg slutten på dansen, 
var det om å gjøre å stikke seg fort unna, for da ville blågutta ta oss jentene 
fra grå-gutta. Noen sto og svingte med staur nede i gardsgutua for å holde 
blå-gutta unna, mens vi løp av gårde. Så kaste dom staurene og løp etter 
oss og ingen kunne følge dem, for de var raske!!»

Anders Syltevik. Bygdespeilet.

FINNER I NANNESTAD.
I Nannestad var det i 1686 i alt 12 finner, hvorav 1 halvt finne.
Ei skatteliste fra 1648 nevner 4 finner i Nannestad, trolig husmenn på 
gårdene. 

Til gården Bekkedal i Maura kom Oluf Madsen fra Sverige i 1660. Han var 
svoger til bonden på gården. Han var ført opp som husmann på Bekkedal i 
1686 og hadde kone og 3 barn. Marte Olsdatter(Olufsdatter), ble dømt for 
leiermål i 1688. Hun var enke etter finnen Lars Johannesen, som døde i 
1690 åra.
Oluf var «annenhver mann på Asak i seneste feide», for Ole Totner og 
Torsten Vålaug som utredet ham. (Gyldenløvefeiden 1675-79).

På Sandsnesseteren hadde Matis Andersen fått bygsel på 
Sandsnesseteren. Han hadde begynt å bryte opp nytt åkerland. Det 
opplyses at gårdeieren tidligere hadde hatt bråter her. På dette tidspunkt 
var det bare løvskog igjen etter disse bråtene. Han drev mest med å lage 
kar, kjørler og tønner. Iblant måtte han tigge. Mattis hadde kone og 3 barn, 
samt 1 gjeterjente.
På Asakskogen hadde Matis Mikkelsen fått bygsle en plass i en gammel 
seter under Vålaug. Han var født på Austmarka i Vinger. Han var i 1664 ført 
opp som husmann på gården Bekkedal. I 1686 hadde han kone og 2 barn.
Per Tommesen, før på Sandsnes, ryddet og brente i 1696 til en ny plass 
vest for Kvernsjøberget en 5 fjerdinger fra Vålaug. Han hadde fått futens 
løfte på bygselsbrev. Han døde i 1698.
Våren 1699 fikk Pål Mattisen bygselbrev på en plass i Kvernsjølien som en 
annen allerede halvparten besitter!!!

Villy Ruud. Fra Bygdebøkene.

LITT OM SETERLIV I NANNESTAD
Engelsrudsetra
Det var setring fra 1650 på Ingelsrud setra ved nordenden av 
Breisortungen, like ved delet mot Bjørke allmenning. Gården Nannestad 
hadde også dyr der. Nordgarn Ingelsrud sluttet med seterbruket i 1920, det 
siste strusset ble bygd under første verdenskrig og har stått til nå. Dette var 
felles for de tre bruka, men Arstun hadde eget fjøs. 
Margit Lindberg forteller: I min ungdom var jeg med mor og far på 
Engelsrudsetra. Den ligger langt til skogs, om lag 2 timers gange fra bygda. 
Der var det den gang et gammelt struss med bare ett rom, men noe seinere 
blei det bygd et nytt, hvor det var kjøkken, soverom og mjølkebu. Det var 
ikke komfyr, men peis, som vi kalte mur. I muren var det skortre, ei flat 
jernstang med mange hakk i. Her kunne vi henge kjeler og gryter. I 
kjøkkenet var det små vinduer. 
Her steikte vi vaffel, for det meste ei 12 liters bøtte med røre om dagen. 
Røra laga vi ta sur mjølk og byggmjøl. Vaffeljerna var små, så det blei ca
100 vafler på bøtta. 
I mjølkebua var det glugger. De var ganske små, men litt lys kom inn. På 
veggene var det hyller, hvor mjølkeringene sto til mjølka var tjukk og 
rømmen kommet opp. 
Inger Karlsen, forteller: Det var ingen vanlig søndagstur å dra med seg 
buskapen fra Røtterudmoen og oppover mot setra der hele sommeren 
skulle tilbringes. På slutten av 30 tallet var det ikke en eneste meter med bil-
veg og ikke så mange biler heller. 

Engelsrudvangen var en 
vakker plett langt inne på 
skogen, med Breisortungen 
liggende bare et steinkast nede 
i lia. 
På Engelsrudvangen var det liv 
og røre heile sommarn. I tillegg 
til seterdrifta, kom folk innom, 
enten de skulle fiske, plukke 
bær eller var på jakt. 
Tømmerhoggerne var også der 
enten de overnattet eller for å 
handle mjølkevarer.

Foto Villy Ruud
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FRA ET FOREDRAG OM SKOGFINNENES LEVEVIS.
Pekka Laurinpoika Rarsainen var første finske nybygger på norsk side av 
grensen. Finnskogen fra Rautalampi – Tavastaland/ Savolaks. 
Finnene bosatte seg på steinete morenegrunn. Der var det forutsetninger for 
svedjebruket og husdyrhold. 
De bodde først i kåter( kjegleformede hytter, tekket med never).Disse ble også 
brukt til kokekoier og enkle badstuer.
Gapahuk/hytter ble laget av rajer og granbar. Nyingskoier ble som regel satt 
opp ved fangstplassene- laget av kløvde stokker(som en gapahuk
SVEDJEBRUK: 
Ilden skulle tennes på tre ulike steder med tre slags ild: skuddild, flintild, 
trepinneild- 3 storflammer møttes – skulle smelle.  ”Harke”- fallhakke-
granstamme med avkappede grener. ”Fallrugen” ble sådd i aska.
Bråten ble tent på igjen etter første avling, ble etter 2. avling brukt til beite( 
opptil en mils vei). Til gjødsel ble brukt kumøkk med fint granbar.

Foto: Finnskogmuseet

Rugen ble håndskåret og tørket på hesje eller i stakk, tresket med grove 
kjepper(sliul?). Riihi- korntørke- på svaberg? Laftet i to høyder, mellomtak, 
uten pipe. Ovn av gråstein. Ved rugbråten hadde finnen groper, ”ruispornoja”-
neper i. Rugen ble kokt eller knust i morter.
Husdyrholdet var viktig, for ble hentet på myrene og myrslåtten var krevende. 
Her fikk de hjelp av ”løsfinnene” som bodde i tørkehuset. Man hadde 
nyingskoie ved myra, høyet ble satt i stakker og tatt inn på sleaføre.

Liv og Gunn var tilstede flere lørdager og viste fram utstillingen, Gunns 
syskrin vakte stor interesse.

22. februar var det Temadag – Født på gamlehjemmet. Ola Habberstad,
Gunvor Johansen, Ellen Lerberg og Villy Ruud fortalte om fødestua og
gamlehjemmet. Det var veldig interesse for temaet, og helt fullt på
museet. Sanitetsforeningen var invitert.

7. mars var Bygdekvinnelaget og Grønn kirkering tilstede.  Eierne av
utstillingsobjektene fortalte om sine ting. Anne Kogstad var invitert til å
spille gamle slagere,  og dette ble også et veldig vellykket arrangement
med stort oppmøte.

Det var planlagt at utstillingen skulle være åpen fram til påske, men det 
gjorde coronaviruset en brå slutt på. Da smitteverntiltakene kom, ble 
museet stengt .

ALTERNATIV MARKERING AV 8. MAI 
Fra Nannestad kommune:

Av hensyn til smittevern er den tradisjonelle frigjørings- og 
veteranmarkeringen 8. mai dessverre avlyst. 8. mai 2020 er det 

nøyaktig 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år 
med krig og okkupasjon. Gjenlevende veteraner er i risikogruppa for 
covid-19, og det blir derfor ikke arrangert noen samling for veteranene i 
år. Dagen vil likevel markeres med høytidelig flaggheising og en 
videohilsen fra ordfører Hans Thue. Dette vil publiseres på kommunens 
hjemmeside og oversendes sykehjemmet og lokallagene for veteraner.

I forbindelse med 75-årsmarkeringen var det i år planlagt en større 
markering i samarbeid med Ullensaker kommune. Det jobbes med å få 
gjennomført deler av dette programmet ved senere anledninger.

Nannestad Historielags planlagte aktiviteter i forbindelse med 
frigjøringsjubileet er utsatt til over sommeren. Men fotoutstillingen  Da 
freden brøt løs – våren og sommeren 1945 vil gjennomføres så snart 
smittevernrådene tillater det.
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KLÆR: 
Mennene hadde knebukser av elgskinn og vadmelsfrakk, strømpeholker 
og neversko på beina. Rund vadmelslue, neverslire med kniv, og ljå. 
Kvinnene hadde kort kjole, skaut og river.
MAT: 
I neverkonter hadde de mat for en hel uke(mel til nevergrøten, sild, 
poteter, flatbrødleiver, trekantet lefse). Nevgrøt: vann og litt salt i gryta, 
koke med mel- blir tykk-avkjøles. Skjæres med kniv. ”Grøtjungen”. Dyppes 
i fett eller melk.  I Solørdistriktet laget man grauten av havre eller 
byggmjøl, vann og potetbiter, og en fleskebit vedsiden av.
Finkost: Ørret, røye, skogsfugl stekt i smør eller rømme. Rømmegrøt 
(viilhuttu), rugboller, ost.
Vanlig kost: Hillo(blanding av mel og knuste bær), nevgrøt, mel og 
surmelksvilling, potetpannekaker.
Som nødbrød ble brukt: islandsmose, seljeløv, linfrø(bark-bein-gras-halm-
agnbrød.)
”Finnekrøttera” var trinne som elger og småe av vekst. Det ble solgt mye 
finnesmør.
JAKT: 
Fugle/haresnarer, hare/oter stokker, fuglegildere, elg/ulvegraver, 
bjørnesakser, gaupebåser.
SPORT: 
Steinløfting. Manndomsprøve: løfte ei børse i løpet og holde den lengst 
mulig, rette ut en hestesko. Ryggknepperne: bryting, finnekast.

Villy Ruud

Falla i Skrukkelia. Nannestad Historielag 

Utstilling på Nannestad Bygdemuseum

I  januar åpnet temautstillingen «Hva skal vi gjøre med tinga etter bestemor» 
i museet. Denne temporære utstillingen kom i stand som et samarbeid 
mellom Bygdekvinnelaget, Grønn kirkering, Nannestad Historielag og 
Nannestad Bygdemuseum.  

Fagutvalget i museet, med Liv Stokstad i spissen gjorde en stor jobb med å 
koordinere alt. Elin Karterud sørget for god annonsering av utstillingen og 
arrangementene.  Inger Holter Holmgrunn var kontakt både mot 
Bygdekvinnelaget og Grønn kirkering. Sissel Harstad, Grethe Kjærstad, 
Gunn Grøndal, Inger Kråbøl, Anne Lise Vamsæter og Inger Holter 
Holmgrunn leverte tekstilene til utstillingen.   

På åpningsdagen var alle bidragsytere tilstede og fortalte om tingene. Det 
var svært godt oppmøte og det ble en festdag..
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Litt fra aktivitetene i historielaget.

Fram til mars hadde vi godt oppmøte på aktivitetene våre, både Historiske 
glimt, medlemsmøter og arrangementene i museet på lørdager.

6. Januar Tema i Historiske Glimt  var "Fra meieri til Melbybyen". Vi hørte
Bosse Tangen i samtale med Bjarne Holter. En morsom reise for all.
tilhørerne.

Bosse Tangen, Carl Harald Holter, Inger 
Holter Holmgrunn og Gunnar Holter.

31. januar fikk Historielagets medlemmer demonstrert hvordan man kan
dokumentere kulturminner på kart. Vi hadde besøk av Tom Halvorsen, leder
av Romerike Historielag.  Dette temaet skal vi jobbe mer med .

3. Februar i Historiske Glimt hørte vi Jens Kaksrud fortelle Bosse Tangen om
løst og fast fra Teiebyen. Det var et morsomt intervju som høstet masse latter
fra publikum.

Bildet viser Ole Christian Kaxrud (sønn) 
og John Wilberg (svigersønn).

På medlemsmøtet 27. februar var temaet Nannestad sentrum -
Skivulstadområdet. Villy Ruud fortalte om Skivulstad og bosettingen innen 
området fra 1800-tallet og fram til nyere tid. Det var godt oppmøte og stor 
interesse for temaet på møtet, og Villy ble også godt supplert av Ola 
Habberstad som er "lommekjent" i området

.Bildet viser Villy og Ola i full gang med presentasjonen. Vi tar også med et bilde 
fra Skivulstad i 1920.

I Historiske Glimt 2. mars hørte vi Jon Hoel fortelle om sin tid i 
Tysklandsbrigaden. Vi hørte også om hvordan det var å besøke Berlin 
mange år etter og hva som hadde hendt ang. oppbygging av byen etter 
krigen. 
Vi rakk også å høre Knut Melby snakke om hvordan det var å kjøre bil i 
gamle dager. Det var en samling av lystige historier. Vi fikk oss masse god 
latter alle sammen.

Bilene er av 
merket Trabant 
fra Øst-
tyskland.

Bildene viser Bosse Tangen, Marte Hoel og Tor Hurlen. 

Alle bilder Nannestad Historielag



Vedlegg Skokla 1 2020


