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Foreløpig program for høsten 

Mandag 12.oktober kl. 12 Kulturvandring fra Korslund til Finstadkampen 

Mandag 26. oktober Historiske Glimt ved Bosse Tangen 
Tema: Midten Intervju/opptak med Åse Fredriksen (f. Lindberg) 

Mandag 30. november Historiske Glimt ved Bosse Tangen 
Tema: En rusletur i Trandumskogen. Og en kjærlighetshistorie – fra 
Hurdal til Ukraina. 

Arrangementer blir kunngjort på vår hjemmeside 

http://nannestadhistorielag.lag247.no/ (link til denne siden sendes på 
mail og SMS) og på Facebook Nannestad Historielag. Husk påmelding! 
 

Nannestad Historielag ønsker alle medlemmer en flott høst! 

Hylliputten en solskinnsdag i september 

 

Nr. 2 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Historiske glimt på Melbysetra 20.08.2020   

Foto Nannestad Historielag  
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Lederen:  

Jeg vil sende en hilsen til alle våre medlemmer, og håper at dere alle har 
det bra og har hatt en fin sommer. Vi fikk jo også mye flott vær i 
september. 

Som kjent ble det i august etablert Korona testsenter ved Nannestad 
Bygdemuseum, så det er ikke mulig for historielaget å ha møter eller 
arrangementer der på en stund. For øvrig flott at Nannestad kommune 
fikk etablert dette testsenteret så raskt. 

Vi har gjennomført noen utendørsarrangementer, Historiske Glimt på 
Melbysetra og Kulturvandring i Rud-Øde skog i Moreppen. Vi vil se på 
muligheten for flere kulturvandringer i høst, men da må det bli på dagtid. 

Vi vil også invitere til flere Historiske Glimt, sannsynligvis vil vi da benytte 
Skolemuseet på Kringlerskolen. Av smittevernhensyn vil det bli 
påmelding til alle arrangementer. 

Om vi ikke har så mange møter, så er det aktivitet på flere områder. 
Dugnadsgruppa er godt i gang med vedlikehold på husmannsplassen 
Midten, vår web-ansvarlig Svein Monsen har klart et verktøy for 
presentasjon av bilder som skal fylles med innhold fra bildematerialet 
historielaget har, og Villy Ruud har svart på flere henvendelser fra folk 
som ønsker opplysninger om slekt fra Nannestad. 

Så benytter jeg anledningen til å ønske dere en fortsatt god høst! 

Berit 

 

Berit Schei Hagen  Leder   beritsch.hagen@gmail.com tlf: 905 84 717 
Villy Ruud    Nestleder vi-ruu@online.no    tlf: 911 68 671 
Ruth Tomter   Sekretær ruth.tomter@gmail.com tlf: 926 72 657 
 Cato Sand  Kasserer    c-sand@online.no  tlf: 615 38 967 
Svein Monsen  Web   sveinlmm@gmail.com  tlf: 90552747 
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 

Følg oss på vår hjemmeside http://nannestadhistorielag.lag247.no/ og på Facebook 
Nannestad Historielag  
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Dei så gjorde, og da de vart mørkt, gikk Oppigar`n neover tel stein, og 
der gikk mann å plokke pinner. Oppigarn kjente`n godt, men je vil itte 
namngi`n her, for de lever nokså mange nære ætlinger etter`n her i 
bygda. De som er de rare ved detta er atte han Ola itte kunne sia håkke 
de var. Han visste de vel itte, så kunne`n enda tvinges tel å komma å 
plokke oppat pinna å på den måten gi seg telkjenne. 

Tekst fra Villy Ruud 

 

NANNESTAD BLAD 

Nannestad blad var en øvingsavis laget i tilknytning til et 
undervisningsprosjekt om lokalsamfunnet. Avisa ble laget høsten 1977 
av 19 studenter ved Norsk journalisthøyskole. 

 

Tekst fra Villy Ruud 
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2- 3 uker og krevde at kullbrenneren og hjelpemannskaper var ved mila.  
Vassmærra sørget for vann. Det er en del myter om livet til kullbrenneren 
og det ville livet på skogen. 

Konsekvensen av all kullbrenning var at skogen ble fullstendig uthogd. 
Hver mile krevde ca. 100 m3 tømmer og det er hundrevis av kølabonner 
i området.  

Tekst Cato Sand  

 

OVERTRU. 
De later tell at følk i Nannestad hadde fast tru på atte noen kunne både 
gjøra sjukdom på følk å fe å gjøra åt for sjukdom, Her er en formular: 
«Vre vre vrinke, auke å itte minke. Fyst i åkle, så i kne, å så i hårevie le». 
Helles for det, så var de nå mest å maktstæla hester dom dreiv me. Han 
Torer Eksva tente på Ånesrud i atten hundre å noen å tress(1860 .åra). 
Han skulle engong reise tel byn me et høylass, helles så brukte dom itte 
å kjøre høy te byn på Ånesrud. Ja, han Torer reste nå, å da han kom 
bort på Ukkestadenga, møtt`n Johan Søgarn, men så begynte gampen å 
bli så rar. De var akkorat som gampen hædde nok me å dra lasse her på 
slette myra, å da`n kom borti Kløftabakken, trudde nå hesten han måtte 
snu å reise himatt. 

Han fekk nå me ti å stønner dri seg innover så langt som tel Korset 
likevel, å her trefte`n en som kunne gjøra åt. Han gjorde hesten bra att, å 
så sier`n tel`n Torer, Når du reiser himatt, så møter du mann som har 
maktstøli gampen din, på samre stelle som du møtt`n  da du reste 
innover. Jo takk, på himvegen møtte`n Johan Søgarn på Ukkestadmyra. 

I Oppigarn Nordby vart ei merr så bråklein. Hu slutte å eta, å det var itte 
muli å få ià håkke vått hell tørt, å hu sto på spelltaue å både skalv å 
svette. Så sente dom bo ettern Ole Bastua. Han kom, å merra vart straks 
bra att. Men så ville dom i Oppigarn ha veta håkke det var som hadde 
gjort merra sjuk. Ja, har di en gammal soplime sa`n ola. Ja, di fant en 
utslitin soplime. De var nå itte meir enn skafte att tan, å en bunt med 
smale bjørkekvister. 

Detta tar`n Ola å høgg de opp i stubber vel så lange som fyrstikker! På 
denna måten vart de masse pinner, og så sier`n Ola. Nå tar du dessa 
pinna å strør dom ifrå stælldøra å nerover heilt nepå vegen. Når de så 
bler mørt, så ser di etter. Da kommer`n å plokker oppat pinna.» 
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Orientering til medlemmene 
Grunnet Koronavirus ble vårt årsmøte 26. mars 2020 utsatt. Følgende 
beskjed ble sendt til medlemmene i april: 

«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.» 

Vi håpet å kunne gjennomføre årsmøtet i september. Men da situasjonen 
fortsatt ikke er normalisert besluttet styret i Nannestad historielag i møte 
24.09.2020 at årsmøtet utsettes til neste år, og gjennomføres da så snart 
det er forsvarlig i forhold til smittesituasjonen.  

Valg vil ikke gjennomføres og nåværende styre fortsetter inntil nytt 
årsmøte kan avholdes. Neste årsmøte vil behandle årsmelding og 
regnskap for 2019 og 2020. Det vil også legges fram et forslag til 
vedtektsendring for å håndtere ekstraordinære situasjoner som denne. 

 

Medlemskontingent Nannestad Historielag 2020  
Kontigentfaktura for 2020 er sendt ut. Kontingenten er også i år kr. 200 
pr. år for ordinære medlemmer og familiemedlemmer kr.100. 
Medlemmene er selv ansvarlige for å melde fra om hvem som skal være 
familiemedlemmer. 

Vi minner om forfallsdato 16.10.2020. 

 

HUSMANNSPLASSEN MIDTEN 

Nannestad Historielag har inngått en avtale med Kåre Homble om 
vedlikehold av husmannsplassen Midten under Sø-Kringler og 
historielagets bruk av denne.  

Midten er sannsynligvis den eneste autentiske husmannsplassen i 
Nannestad som er bevart, og det er i Nannestad Historielags interesse å 
sørge for at husmannsplassen også bevares for ettertiden. 
Husmannsplassen Midten tilhører gården Sø-Kringler, sammen med 
Gamle Kringler skole utgjør de et unikt kulturmiljø fra 1800-tallet. 
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Landskapet er karakteristisk for hvordan Nannestad var før 
bakkeplaneringens gullalder og byggene er ikke gjort om og tilpasset 
moderne gårdsdrift eller boforhold. Midten er historisk viktig – både 
tunet og kulturmiljøet rundt. Vi anser området som et unikt tidsminne i 
kommunesammenheng, men også i regional og nasjonal sammenheng.  

 Nannestad Historielag vil benytte stedet til arrangementer og visning, 
blant annet tilby Nannestad kommune opplegg der i forbindelse med Den 
kulturelle skolesekken. For å komplettere miljøet ønsker også Nannestad 
Historielag å opparbeide en kultursti mellom Kringler skole, Midten og 
gårdsanlegget.  

Nannestad Historielag har mottatt kr. 30 000 fra Akershus Kulturvernråd 
som tilskudd til prosjektet. Dugnadsgruppa er godt i gang med arbeidet 
både ute og inne. 

   

Foto: Nannestad Historielag 

I slutten av august var Nannestad Historielag tilstede i Midten i 
forbindelse med Insektkameratenes arrangement på Kringler skole. Villy 
Ruud fortalte om husmannsvesenet i Nannestad generelt, og Midtens 
historie spesielt. Ola Habberstad og Ola Bråthen fortalte om arbeidet 
som pågår med vedlikeholdet. 
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de originale husmannskontraktene for Rudsbråtan. Men på 1860 tallet 
kunne være 4 dlr. I leie. i tillegg å ta del i utføre det på garden påhvilende 
veiarbeid og arbeide på egen kost på eierens gard for 40 skilling om 
sommeren og 30 skilling om vinteren.  

Johan Jensen og Dorthea Hansdatter var de siste husmenn her. Johan 
var trolig fra Flatnerstua og kjøpte etter hvert Lybekkbråtan. 

Plassen ble drevet videre fra hovedbruket til utpå 1900 tallet. Min 
mormor måtte i ungdommen være med på høyvending her. Det var 
krevende arbeid i den bratte lia mot bekken «Tida». På 1960 tallet ble 
det dyrket poteter her i to år før tilplanting til skog.  

Dyregraver 
Det er rester etter et titalls dyregraver på eiendommen. Disse stammer 
også fra jernalder og en periode fram i tid. Primært var det nok elg det 
ble jaktet på. Nesten alle ligger i ytterkanten av eiendommen på 
ravinekanten. Vi passerer forbi ei som ligger litt inne på platået. Kan 
være tema på en annen tur. 

Nyere kullbrenning 
Siste post på dagens tur er en kølabonn med en diameter på ca. 16 m. 
og rester av kullbrennerkoie. 

Villy studerer kølabonn.  

Foto Nannestad Historielag 

  

 

 

 

 

 

Dette var det som kalles ei reismile som var en metode for 
trekullframstilling i større skala. Fra 1500 tallet til slutten av 1700 tallet. 
Det var plikt å levere til jernverket i Eidsvoll. Trestokker ble stablet tett i 
tett etter et spesielt mønster med «kongen» i midten. Tildekkingen var 
krevende. Luftekanaler fra grøfta gav styring av brenningen. Prosessen 
har til hensikt å øke brennverdien til det dobbelte. Selve brenningen tok 
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ca. 8000 år siden kom de første til Moreppen. Det var flere brudd i 
kullforekomstene. De første var nok ikke bofaste. Trolig reinjegere og 
fangstfolk. Skogen som etablerte seg besto av bjørk, furu og hassel. 

Korn og beiteplanter kom inn ca.350 
f. Kr, mens grana finnes fra ca. 340 
e.Kr. De første bøndene var nok 
mobile og flyttet rundt. Mot slutten av 
folkevandringstiden ble de nok mer 
bofast og drev et mer intensivt 
landbruk. Det sees ikke klart brudd 
etter svartedauden så noe aktivitet 
ble videreført. Kanskje lå ikke store 
deler av Moreppen øde likevel.  

Mot slutten av folkevandringstiden ble 
de nok mer bofast og drev et mer 
intensivt landbruk.  Det sees ikke klart 
brudd etter svartedauden så noe 
aktivitet ble videreført. Kanskje lå ikke 
store deler av Moreppen øde likevel. 
Cato viser hvordan myrmalm ser ut. 

Foto: Nannestad Historielag 

Kullgroper. 
Kunnskapen om trekullbrenning og jernframstilling hadde de 
folkegruppene som kom til landet i jernalderen. Dette var trolig kunnskap 
fra Lilleasia og kelterne. Romerriket hadde representanter som sørget for 
å handel også for folkene her opp i nord. Under utvinningen av jernet 
kunne de bruke furuved, men under smiing kom trekullet til nytte. 

Det er mange kullgroper i området og en ligger tett ved hulvegen. Denne 
C14 bestemt til å være ca.1500 år, d.v.s fra år 500. Det er videre 
bestemt at kullet stammet fra hassel og bjørk. En del kullgroper er brukt i 
flere omganger. 

Husmannsplasser. 
Under Rud-øde vet vi om 4 husmannsplasser. Den mest kjente er nok 
Rudsbråtan som ligger helt øst på eiendommen. Denne er avmerket på 
de eldste kart og var befolket fra slutten av 1600 og fram til 1880 tallet. 
Dette var en relativt stor plass med nær 40 daa dyrka mark. I 1865 ble 
det holdt 2 kuer og 2 sauer på plassen.  I tillegg ble det sådd ¼ tønne 
bygg og 2 tønner havre. (1 Tønne 138 l). Vi har dessverre ikke noen av 
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I løpet av september har dugnadsgruppa utført mye arbeid her, både ute 
og inne. På bildene kan vi se at nytt inngangsparti er på plass og at det 
arbeides med taket. Vi kommer tilbake med mer detaljer om arbeidet i 
neste Skokla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Habberstad i det nye inngangspartiet.  Foto Nannestad Historielag 
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UTVANDRINGSHISTORIE. 2. april, 1938, skrevet av 
Bergine Thoresen Wilson i 1938, hennes minner fra 
tidligere år.   

Herman Thoresen, og min mor Hilda Johnette, bosatte seg i 
Tordenskjold Township, Ottertail County, Minnesota i 1871. De hadde 
emigrert fra Norge et par år før dette. Far kom fra Nannestad og mor 
kom fra Hurdal. 

Stedet de bosatte seg var villmark, trær og busker. Det var allerede noen 
som allerede hadde bosatt seg i nærheten, men på denne tiden var det 
ingen veier, heller ingen stier som kunne vise veien til noen naboer. 

Å etablere et hjem var ikke så lett. Far gravde seg inn i en 
bakkeskråning, ett rom der fronten var en vegg av planker, med dør og 
to smale, halve vinduer, en på hver side av døren. Taket besto av 
poppelstolper, med et tykt lag av gress oppå. På toppen av det et lag 
med svart leire. Naturligvis var det også et hull til pipa. Ikke så brann 
sikkert kanskje? 

Det neste gulvet var noen få løse bord lagt direkte på grunnen. Senga 
var laget av stokker, med en stråmadrass oppå. De hadde bare to barn 
da, og deres seng var lavere slik at de kunne skyve den under sin egen, 
for å få bedre plass. Som bord brukte de mors reisekiste fra Norge med 
alle sine eiendeler oppi. Noen små stoler som far hadde laget, og en liten 
stekeovn med nok av ved, gjorde det ganske komfortabelt. 

Det var en tøff hverdag for mor da far var ofte langt unna på 
jernbanearbeid, han kunne være borte et par uker av gangen. Hun 
hadde to barn som selskap og hadde fått kontakt med noen få naboer 
som var meget snille mot henne. Noen av de hadde kuer, og de ga 
henne noe melk og hjalp henne på mange måter. Dette var ikke lenge før 
far kjøpte ei ku, og mor snakket ofte på sine eldre dager hvor glad hun 
var på denne tiden, med nok av fløte og smør! 

En annen ting mor fortalte oss barna, var redselen for indianerne de 
første årene. Det var mange indianere i landet, og de hatet de hvite, og 
ville i noen situasjoner ta livet av dem! 

En dag når mor og de to barna var alene hjemme, så hun noen av dem, 
menn og kvinner, komme mot huset, bærende på våpen og annet utstyr. 
Man kan ikke føle mors frykt! Jeg er sikker på hun ba Gud om hjelp. Hun 
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Gravhauger: 
Vi passerer 5 gravhauger på turen.       
  

 

Foto Nannestad 
Historielag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildet viser haug 3 som ligger vest for skogsbilvegen. Den er komplett 
uten skader, ble etter C14 datering tidfestet til ca. 200 e.Kr.  

Branngravene ligger lag på lag og det er en tydelig fotgrøft. Det er påvist 
pollenkorn fra bygg og hvete i jorda under haugen. Trolig ligger den på 
dyrket mark. Det var ikke pollen tilsvarende i selve haugfylla.  Denne var 
trolig hentet utenfra og brenningen kan ha ødelagt ev. pollen. 
Gravhaugene fra denne tiden hadde en dobbel funksjon å begrave og 
hedre de døde og markere makt. Børkje har sine mange gravhauger på 
Vigsteinmoen, mens Rud-øde har sine lagt i en nærmest rett linje fra 
dages tun til kanten av ravinene mot Hera i vest. Totalt er det minst 9 
hauger. 

Skogbunnen gir tydelig spor at området har vært dyrket og da er det ikke 
langt til boplassene. Stolpehull øst for haugen og ved forhøyning i vest 
kan være plassen. 

Myra gir oss historien: 
Rett nord for gravhaugene finner vi ei myr som er unik i bygda vår. Her 
er det mulig å studere hele historien fra det landet steg opp fra vannet 
etter istiden og fram til nåtid. Det er tatt ut profiler for pollen analyse. 
Trekull i prøvene indikerer menneskelig aktivitet eller skogbranner. Alt for 
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Kveldens vandring vil imidlertid trekke linjene tilbake til tidligste bosetting 
i Moreppen og framover mot vår tid. 

Sannsynlig er den første bosetting basert på garden Børkje sentralt i 
Moreppen. Området har da antagelig het Birki eller Birka. Opprinnelsen 
er knyttet til treslaget Bjørk. Det har vært et samfunn som drev landbruk, 
fangst og fungerte på alle måter og med felles stort gravfelt ved dagens 
Vigstein. Ut fra areal, dyregraver, kullgroper, kokegroper, veger og 
gravhauger, må det ha vært ganske stor befolkning. Navnet Moreppen er 
ikke avledet av noe stedsnavn, men av gammelnorske begrep «Hreppr» 
bygd, grend der det er forpliktelser for innbyggerne.  

Garddelingen startet for fullt i tidlig kristen tid og de fleste rudgarder er 
fra denne tiden. Imidlertid er Rud-øde delt fra alt i yngre jernalder. Rud er 
ikke i betydningen rydning her, men avledet av ordet «rjodr» dvs åpent 
rom i skogen. Her må vi være klar over et annet klima og en skog som i 
hovedsak bestod av furu og bjørk og åpne partier. 

Området her er et av de mest undersøkte i Nannestad som følge 
Gardermoprosjektet og Lil Gustafsons fra oldsaksamlingen sitt prosjekt 
«Forhistorisk jordbruk på sandmoene på Romerike. Undersøkelser på 
Rud-øde, Nannestad, Akershus» fra tidlig 1990 tallet.  Jeg fulgte disse 
arbeidene på nært hold og hadde et godt samarbeid med de som deltok. 
Tror vi hadde gjensidig nytte av å kople jord og skogkunnskap med 
arkeologi. Fortsatt er det sikkert mye som ikke er avdekket og ny 
kunnskap og ny vurdering av tidligere registreringer endrer 
bygdehistorien. Ny teknologi som satellitt foto, georadar, droner og 
digitale kart vil trolig gi mer kunnskap. 

Gammel veg: 
Vandringen begynner her midt i et gammelt vegfar som henger sammen 
med veger sør og vestover samt nordover mot Herberg og Stensgård. 
Vegen er over deler av strekningen en tydelig hulveg som tyder på at 
den er brukt over lang tid. Kommunikasjon har vært viktig også i tidligere 
tider. Vegen går nær opp til gravhauger, kullgroper, kokegroper, 
stolpehull etter bygninger og dyrkingsspor. Trolig vært i bruk siden 
jernalderen,  det vil si 2000 år. Finnes klart markert på kart fra 1818 
(Løitnant Lund). 
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hadde ingen sted å gjemme seg. I de to små vinduene tittet 
Indianeransikter inn. 

Det første som hun tenkte var å vise vennlighet! Hun husket de to 
krukker med melk i kjelleren. Hun tok en av dem, åpnet rolig døren og 
gjorde et tegn for at de kunne hente den. De ble nysgjerrige, og alle ville 
se hva som var i krukka. 

De satte seg ned for å ha et måltid og mor brakte ut den andre krukka 
også. Når de var ferdig med å spise, leverte de tilbake de tomme 
krukkene og prøvde å vise mamma takknemlighet og brukte bevegelser 
for å vise at de ikke skulle skremme barna. De gikk tilbake i skogen uten 
å gjøre noe skade. Vi kan bare tenke oss hvor glad og takknemlig mor 
var. 

Når far ikke var borte og jobbet for andre, var han opptatt med å fjerne 
kvist og kvas og brøyt opp jorder og hager. Han laget også en stall for 
kuene og oksene. 

På den kalde nyttårs morgenen i 1875, kom en liten rødhåret baby til 
verden i et beskjedent lite hjem. Hun fikk navnet Martha Bergine, og ble 
døpt av pionerpastoren. Rev. Vetlesen. 

 

1875 Log house        Foto fra Ola Bråthen 
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På våren begynte far å bygge tømmerhuset, så du kan se at jeg bodde i 
dogouten bare noen få måneder. Mor hadde fortalt oss at det lekket fra 
taket, så hun hadde et varig strev med å holde alt tørt. Det måtte ha vært 
en stor forandring å komme inn i det nye huset! Det var et to roms hus, 
16x16 fot. Senere ble det bygget til ett rom, som skulle benyttes til 
kjøkken. Det ble satt inn stoler og bord og senger. Jeg kan huske godt 
den gamle gyngestolen. Mor syntes hun hadde et flott møbel i den! 

Mor var alltid opptatt. Hun gjorde all sying for hånd. Hadde en mengde 
klær med seg fra Norge, og nå skulle hun sy dem om til barneklær. Hun 
sydde også fars bukser og jakker. Hun sparte mange penger på det. 

Jeg husker en gang som liten at mor klippet opp noen gamle utslitte 
brune bukser fra far. Hun tok ut de minst slitte delene fra baken og sydde 
et skjørt til meg. Jeg var glad for å få noe nytt å ha på meg! 

Før folk fikk noen sauer, måtte de kjøpe ull og mor kunne karde og 
spinne og strikke sokker og votter til familien. Hun vevde også varer til 
folk. 

De første årene hadde de ikke klokke, så de visste ikke når de gikk til 
sengs eller sto opp om morgenen. Dette var vanskelig vinterstid da 
dagene var korte. Mor laget et lite merke eller strek i vinduskarmen for 
klokka 12, og da sola kom til det merket, visste hun at det var middag. 
Hvis det var overskyet, visste hun ikke når! 

Far fortalte oss at han hadde gått til Fergus Falls. En gang sto han opp 
tidlig, men visste ikke når han begynte å gå. Han bar med seg et par 
dusin egg og noe smør for å bytte i noen andre varer og dagligvarer. Han 
gikk mange mil før han kunne se dagslyset. Da han ankom Fergus Falls, 
gikk elevene til skolen. Da hadde han gått 3,2 mil før kl 9. Fergus Falls 
var et lite sted da, med noen få hus, et par butikker og et hotell. Han 
returnerte tidlig om ettermiddagen med byttevarene sine. 

Når han solgte korn, antok han at med okser til Perham, tok det ham 
vanligvis 3 dager, en distanse på 6 mil. 

Vi kan ikke forestille oss hvor hardt liv pionerene hadde. Det var spesielt 
hardt for vår mor som var veldig mye alene. Familien økte med for hvert 
annet år, men mor var ikke veldig sterk, men jobbet bestandig. 

Det var ingen doktor i tilfelle sykdom! Ved spesielle anledninger, var den 
gamle Mrs. Franze (Peters mor), den enste hjelp i nabolaget. Jeg husker 
med frykt den tiden Hjalmar ble født, far satte sleden på oksen dro for å 
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Tekst og bilder fra Villy Ruud  

 

 

KULTURVANDRING I RUD-ØDE SKOG I MOREPPEN 

Torsdag 17. oktober inviterte Nannestad Historielag til kulturvandring i 
Rud-Øde skog i Moreppen.  Cato Sand, eier av Rud-Øde, guidet oss 
gjennom kulturminner fra flere tusen år tilbake. Turen ble avsluttet med 
en rast i Rud-Øde koia, der det var godt og varmt og vi var ikke flere enn 
at vi fikk plass inne. Dette var så interessant at det er mulig vi tar en 
tilsvarende tur til våren.  

En stor takk til Cato for en innholdsrik kulturvandring!  

Nedenfor er Catos foredrag som vi fikk gleden av å høre underveis på 
turen. 

Innledning:  
Skogen er en viktig del av Rud-øde gnr. 29 br.nr.2 sitt ressursgrunnlag. 
Totalt er skogen på 1170 daa og i gjennomsnitt blir det levert 580 m3 
tømmer pr. år. Produksjonsevnen er høg og økende. Det ligger til rette å 
drive et intensivt skogbruk. Hogst blir etterfulgt av planting og 
ungskogpleie. Eiendommen har vært eid og drevet av samme slekt siden 
1873. Skogen var basis for etablering av Nannestad Dampsag og 
Høvleri på 1890 tallet.  
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BAHUS  

   
  
Renseanlegget er plassert på plassen Bahus. Ole er født på 
Kopperudsmoen i Maura i 1894, og kom til Bahus som 12 åring. Det var 
bare en stall og en låve der. Faren, Johan, bygde opp resten. Men 
stabburet satte han opp i 1920, det året da han giftet seg med Ragna 
Elida fra Heglisletta, f 1900. Han fikk skjøte i 1923. 

100 m sørvest for husa i Bahus er Gammalstuflaen. Der har husa ligget 
før.  Den nåværende hovedbygning ble satt opp i 1914 og uthusa noen 
år før. 

Det var mye slakting i sesongen og mye vedsaging. Han brukte ei 
alminnelig bogasag, likevel holdt han tritt med de som hadde bedre 
redskap. Daglønna på det beste var kr. 5,50, og det var etter krigen. 
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hente Mrs. Franze. Dette var om natta, og da han kom et stykke på vei, 
var snøfonnene så høye at han ble sittende fast og kunne ikke se veien. 
Far dro tilbake. Han slapp oksene løs, og de fant veien hjem igjen. Så 
gikk han for å hente Mrs. Ole Hoff. Dit var det ikke fonnet seg så mye. 
Hun kom sammen med han, og de kom hjem før fødselen var i gang. 

 

Herman Thoreson family 1883    Foto fra Ola Bråthen 

Denne vinteren var spesielt hard for folk. På høsten kom mors søster til 
dem for å tilbringe vinteren hos dem. Hun var syk(TB), og hadde flere 
blodoppkast den tiden hun var her. Vi hadde ingen soverom, så vi sov 
alle her i stua der alle lå. Vi eldre sov en stund på loftet. Siste delen av 
vinteren ble jeg veldig syk, og i stedet for å beskytte meg, la de meg i 
sengen med min syke tante!! 

De trodde jeg hadde lungebetennelse. En dag var jeg veldig syk. Far dro 
til dr. Rev. Norman og fikk noen medisiner til meg. De oppbevarte flaska i 
vinduet slik at ikke de yngre barna skulle få tak i den. Jeg hadde tatt bare 
to doser av den da min yngre bror, Magnus, klatret og strekte seg etter 
den. Den falt i gulvet og ble knust og alt rant ut. Jeg fikk ikke mer 
medisin, men etter seks uker var jeg oppegående igjen. 
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Da våren kom var min tante noe bedre, og den sommeren dro hun 
tilbake til onkel Rustad i Jackson County, der hun bosatte seg. Hun døde 
i løpet av et året. Jeg var selvfølgelig redd for å få sykdommen. 

Jeg var sju år gammel. Min yngre bror, som ødela medisinflaska, var 
fem, og han døde den neste vinteren av krupp. Og en annen bror, 
Christian, var fire, døde også!  

Den første som døde var en sterk, robust liten gutt med brune øyne og 
rødt hår. Den andre hadde skrantet et helt år. Han hadde et flott 
utseende, blå øyne og mørkt, krøllete hår. Det var et kjempesjokk for 
mor og far å miste disse guttene! 

Det var ikke mye skolegang i de dager. Da jeg kom dit, var det tre 
måneder på våren og tre på høsten. Senere en måned med sogneskole 
på vinteren. Før denne, hadde de omgangsskole i hjemmene. En uke på 
hvert sted. Dette virker umulig for oss nå, hvordan de kunne skaffe rom 
til alle! 

Engelsk skole var ikke obligatorisk, og resultatet var at vi ikke lærte mye 
engelsk.. Vi barna måtte være hjemme og arbeide 1 til 2 dager om 
høsten. Om våren, var det så bløtt og leirete at vi ikke kom fram. 
Passende skotøy hadde vi heller ikke. 

På høsten var det min jobb å gjete buskapen. Vi hadde ikke så store 
beiter som nå. Når våronna og innhøstinga var gjort, ble buskapen 
sluppet løs. Da var det min jobb å se til at de ikke gikk i kornåkeren, eller 
over til naboen. Jeg hadde med meg katekismeboka, og måtte lære en 
lekse hver dag. Jeg hadde også med meg noen feller for å fange 
jordekorn. Far hadde lovet meg 1 cent for hver jeg kunne fange, og jeg 
var travelt opptatt. Jeg hadde hellet med meg, og var ei lykkelig jente! 

Jeg ønsket å kjøpe meg ei dukke for pengene, men når det kalde været 
satte inn, foreslo mor å kjøpe ei varm god lue, og det gjorde jeg. 

9.mars.1934. 

Jeg tenker saa ofte at skrive mer i denne bogen. Det falder mig saa 
tungt, da min tankegang og hukommelse er saa slappet. Jeg føler det 
gaar nedad med legemet. Gud vere tak som har hjulpet indtil i dag. 
 

Villy Ruud/Ola Bråthen.  

Materiale til historien er mottatt fra Ola Bråthen. 
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Historiske glimt mandag 17. august. 
Nannestad Historielag startet opp etter sommerferien med Historiske 
glimt på Melbysetra mandag 17. august.   

Bosse Tangen fortalte om historien til Melbysetra, og om Amund og 
Berthe Melbyseter (Gulliksen).  Det var både jakthistorier og historier om 
Berthes kaffeservering. Vi fikk også høre flere historier fra den tid Oskar 
Guldberg eide Melbysetra. .I tillegg fikk vi høre om tre skihoppere fra 
området, Arild Jahr, Erling Cornelius og Gudmund Tangen. 

Det var deilig sommervær, og de 25 frammøtte koste seg med medbrakt 
kaffe og kaker. En stor takk til Øversetra eier fru Ljungqvist for at vi fikk 
besøke Melbysetra denne dagen.  

 

Flott sommervær den dagen 
vi besøkte Melbysetra.  

 Foto: Nannestad Historielag 

 

 

 

 

 

 

 


