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Vårprogram 2021 

Vi kommer tilbake med informasjon om vårprogrammet når det lettes på 
smittevernrestriksjonene. 

 

        
                                                                                  Inger Bjørndal Foss 
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Lederen:  

Nå nærmer det seg jul igjen, og hverdagen er fortsatt preget av Corona 
pandemien. Jeg håper dere alle har greid dere bra gjennom den, og så 
må vi bare holde ut med tiltakene en stund til og vente på bedre tider! 

Vi har ikke hatt mange arrangementer i høst, men har fått gjennomført to 
historiske glimt og to kulturvandringer. Jeg ser fram til at ting 
normaliseres slik at vi kan ha felles aktiviteter igjen.  Vi har mange planer 
på lager for historiske glimt, medlemsmøter og kulturvandringer. 

Noen aktiviteter holdes i gang, dugnadsgjengen har kommet godt i gang 
med vedlikeholdet på husmannsplassen Midten og vi håper å kunne vise 
fram dette etter hvert. Slektsgruppa ved Villy får stadig henvendelser, og 
billedlageret er under arbeid. 

Vi har fått trykt opp et nytt opplag av Kåre Sylteviks bok Motstandsarbeid 
rundt Gardermoen, og Svein Monsen har laget Nettbutikk for Nannestad 
Historielag slik at det blir enkelt å handle. 

Dessverre får vi ikke gjennomført julemøte på Eik i år. Jeg vil benytte 
anledningen nå til å ønske dere en trivelig adventstid og en god og 
fredelig jul! 

Berit Schei Hagen 

 

 

Berit Schei Hagen  Leder   beritsch.hagen@gmail.com tlf: 905 84 717 
Villy Ruud    Nestleder vi-ruu@online.no    tlf: 911 68 671 
                            Sekretær  
 Cato Sand  Kasserer    c-sand@online.no  tlf: 615 38 967 
Svein Monsen  Web   sveinlmm@gmail.com  tlf: 90552747 
Vararepresentanter - Pål Kraabøl - Liv Stokstad.                                                                                       

 
Skokla-redaksjonen: Villy Ruud - vi-ruu@online.no - tlf. 911 68 671                                                 
Unni Breen Vinge - un-b-vi@online.no - tlf.97171700                                                                                                   
Inger Bjørndal Foss – ingerfo@gmail.com – 92234585, redaktør 

Følg oss på vår hjemmeside http://nannestadhistorielag.lag247.no/ og på Facebook 
Nannestad Historielag  
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Lenker og kurver  

Mange lager lange lenker av 
papirstrimler som henges på juletreet. 
Det sies at dette skulle minne om 
solidaritet og samhold: Ingen er sterkere 
enn det svakeste ledd. 

Juletreet på Gardermoen i 2015 besto av 
lange lenker av pepperkakelignende 
figurer. Her var vel tanken at lenkene 
binder oss sammen og alle passasjerene 
kan utforsker verden. Mellom figurene 
var det også noen røde hjerter.  

Juletreet ble i begynnelsen brukt som et gavetre, og 
kaker, gaver og godteri ble hengt på treet. Senere ble 
kaker og godteri lagt i flettede hjertekurver og 
kremmerhus. Etter hvert ble gavene lagt under treet, 
mens kurvene ble brukt til pynt.  

Det er fortsatt en koselig tradisjon å samle små og store 
for å lage julepynt sammen. 

 

Inger Bjørndal Foss 
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Søndag 12. september. 
Kulturminnedagen. Utstilling av ”gamle minner” på Nannestad 
Bygdemuseum. 
 
Torsdag 14. oktober. 
Gamle kommunen. Kommunale tjenester og aktivitet i bygda på 60-70 
tallet. 
En kjempeartig kveld der mange personbeskrivelser, yrkesutøvelser, og 
datidens teknologi blei presentert.  
 
Torsdag 18. november. 

Så var han tilbake! Thor Gotaas og Landeveiens vandrere i Norge. 

Med sine små, men fascinerende bilder, engasjert og kunnskapsrik, med 
frodige og ekte beskrivelser, tok han oss med i loffernes liv, en historie 
full av freske typer og mennesker helt utenom det vanlige. 

Boksalg og kaffespleis. Stinn brakke! 

 

Torsdag 9. desember. Julemøte. 

Gamle juletradisjoner og kjente, kjære, julesanger,akkompagnert av Ole 
Audun Vassengen. Risgrøt og lotteri. 

 

Torsdag 10. februar.                                                                            
Tekniske fremskritt og kommunikasjon i bygda. 

Elektrisitet/lys, telefon og postens historie ble behørig dokumentert i tekst 
og bilder, krydret av artige historier om ”de som var med”. 

Kaffespleis.   

 

Styret synes det har vært et variert og godt tilbud av temaer, og vi har da 
også hatt god oppslutning. Vi vil med dette takke alle medlemmer for den 
interessen de har vist gjennom våre aktiviteter. 
 
 
Maura.10.mars 2011.                                              For styret: Villy Ruud. 
 
Villy Ruud 
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MINNEORD OM RUTH TOMTER. 

Takk for alt du har bidratt med for Nannestad historielag gjennom mange 
år. Du har hatt mange roller: medlem i fagutvalget, kasserer, sekretær, 
styrerepresentant og en utmerket leder av årsmøter. 

Du var tydelig og klar i diskusjoner, og hadde mange ideer og temaer å 
bidra med. 

Du var også veldig engasjert og aktiv med å få til turer og utflukter, bl.a til 
Maihaugen der du hadde ditt, «eget», postmuseum.  

Slekta di kunne du på rams, og du tok mange oppdrag for personer som 
kom på slektsmøtene våre. Det var godt å ha en som kjente så mange 
folk i bygda. 

Flink var du også på Skoklefall med å ordne med bevertning. Det ble 
også utallige reiser fra og til Oslo, både på møter og arrangementer, og 
det kunne jo bli seine kvelder, men det «årner seg» sa du. 

 

Takk for ditt store arbeid og engasjement i Nannestad Historielag. Vi 
lyser fred over ditt minne. 

Villy Ruud 
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Nannestad lyser opp. 

Nannestad lyser opp - Nannestad Historielag og Nannestad 
Bygdemuseum er med og lyser opp i Midtbygda i mørketida. Takk til Ola 
Habberstad, Ola Bråthen, Karin Kjærstad, Inger Holter Holmgrunn, Gunn 
Grøndal og Elin Karterud for innsatsen. 
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 Lørdag 15. mai: Rundtur i Holter. 

I tråd med de andre temakveldene, blei også denne utflukten viet 
historien i nærområdet. Været var kanskje ikke på vår side, men det ble 
litt av hvert å undersøke.  

Vi ble tatt imot av Liv Stokstad ved Holter kirke, og kjørte videre ned til 
Holterhauen. Herfra tok vi beina fatt og gikk i et eldgammelt veifar mot 
Leira, og vadet, hvor den gamle vegen mot Aur krysset. Holter hadde 
visstnok seter her på 1650 tallet.  

Turen gikk videre til gamle Løken skole og redskapssutstillingen etter 
Schei Hansen. Dette må bevares!  

Fosshaugen, var neste stoppested, og under suset fra eldgamle 
bjørketrær, hentet vi sagn og historier fra tiden da folk gikk til kirke her. 

Som ekte Hølsokning, var Eva Østrem Eik med, og hun bød oss inn på 
kaffe og svele, og fyr på peisen. Kjempekoselig! 

Torsdag 3. juni: Skoklefallsdagen på Sø-Kringler 

Luteriet i Kringlerdalen. 
Haagen Skjennum fortalte om luting av halm,spesielt i gullalderen 1955-
75. I tørkeår kom halmen fra Hedemark og faktisk fra Danmark. 
Restbeløpet etter nedleggelsen er hyggelig nok donert til Nannestad 
Historielag! 
Som vanlig ble det servert rømmegrøt på tunet på Sø-Kringler etter 
besøket. 
 
Lørdag 7. august 
Gårdsdammer i Gjerdrum og Nannestad 
Kulturhuset,Ask 
Historisk tilbakeblikk på gårdsdammene(brønner/isdammer). 
Livet i og rundt gårdsdammene, biolog Kjell Magne Olsen. 
Besøk på Fjeldstad i Gjerdrum, Løken og Rovol i Holter. 
 
Torsdag 9. september. 
Nytt liv i gamle minner. 
Gjenbruk av gamle gjenstander. Inger viste bilder fra steder, der 
bruksting ble tatt i bruk på en annen måte. 
Villy presenterte en ”power point” om gamle ord og uttrykk og deres 
betydning”.  
Deretter viste og fortalte de fremmøtte en liten historie om medbrakte 
ting 
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LAGSAKTIVITETER: 

 Slektsgruppa har hatt sine faste kvelder, og mange oppdrag er 
løst. Vi har tatt imot flere henvendelser om slekt, både pr telefon, 
gjennom service kontoret eller gjennom kjente. 

 Det er mange som søker etter slekt i Nannestad og på Romerike 
på DIS – Norges nettsider, og disse får hjelp til å komme videre i 
granskingen. 

 I sommer hadde vi amerikanere på besøk, og i denne anledning vil 
vi takke Hans Homble for guiding og utgreing om slekt og 
utvandringshistorie. 

 Flere bilder er scannet inn og brukes til å dokumentere vår lokale 
historie. Etter hvert kan deler av disse legges på vår hjemmeside. 

 Denne blir jevnlig oppdatert, og stadig nye ting blir presentert.  
 Skokla er et nyttig og fint medlemshefte som gir rom for innslag av 

lokalhistorisk og kulturell art.  
 Vi har nedsatt en utmarksgruppe/naturhistorisk utvalg som har 

startet å rydde gamle stier. Langsmed disse er det registrert flere 
gamle kulturminner, slik som gravrøyser, kullgroper og 
blesterplasser. Gruppa har vært samlet og ferdigstilt 
”Holkebyrunden”. 

 Setrene og vangene i Nordåsen er registrert og skiltet før, men 
trengs å fornyes. Vi trenger medlemmer som kan være med å vise 
fram historien bak disse kulturminnene. 

 Vi har mange protokoller og gamle bøker som har lokalhistorisk 
verdi. Likeledes har laget mye dokumentasjon via lydbånd, noe vi 
tar fram ved anledninger. Dette er også historie vi kan skrive ned, 
og eventuelt ha i Skokla eller på nettsiden vår. 

 
UTADRETTET VIRKSOMHET: 
 

Torsdag 18. mars: Årsmøtet. 

Gardermoen i gamle dager.                                                                
Ved hjelp av et gammelt lydbåndopptak, fortalte Anders Syltevik om 
oppveksten rundt Gardermoen og om livet i militærleiren. 

Torsdag 15. april.                                                                               
Våren var kommet og vi besøkte Ullensaker museum. Her ble vi guidet 
igjennom Ullensakers fjerne og nære historie. Avslutningsvis fortalte 
Hans Homble om historien til de andre bygningene, og lokalhistorien i 
området. Hva den mannen vet!! 
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Museet lyser godt opp i mørketiden                             Berit Schei Hagen 

 

Nytt opplag av Kåre Sylteviks bok Motstandsarbeid rundt 
Gardermoen 

I forbindelse med 
Frigjøringsjubileet har Kåre 
Syltevik gitt Nannestad Historielag 
muligheten til å utgi et nytt opplag 
av boka Motstandsarbeid rundt 
Gardermoen – Krigsveteraner fra 
Nannestad forteller om 
motstandsarbeid rundt 
Gardermoen 1940-1945.  Denne 
utgaven av boka har også fått et 
nyskrevet tillegg om Ullensaker 
Milorg. 

Utdrag fra forordet av Kåre 
Syltevik: 

Det ble våren 1998 gjort opptak av 
intervjuer med flere 
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motstandsmenn fra krigens dager. Intervjuene dreier seg om den 
enkeltes opplevelser under krigen, men samtalene kom også inn på 
mange ting av historisk interesse for bygdefolk generelt.  

Under et møte i Nannestad i 1998 med representanter fra Nannestad 
Historielag og krigsveteraner, ble det enighet om at det burde skrives 
ned en del av disse beretningene, og jeg ble da valgt til å utføre 
oppdraget. 

Dessuten var det interesse for at jeg skulle skrive ned en del om 
etterretningsarbeidet i organisasjonen XU. 

Russerleirene gis et eget kapittel. 

Til slutt mener jeg det er interessant å se litt på hva engelske flygere har 
å si om ankomsten til Gardermoen og Norge under den såkalte 
«Operation Doomsday» i maidagene 1945. 

 

Boka kan kjøpes på Nannestad Historielag nettbokhandel, se 
hjemmesida vår https://nannestadhistorielag.lag247.no/ 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Tillegg om Ullensaker Milorg                    Berit Schei Hagen overrekker 10 bøker fra                 

                                                            Nannestad Historielag til Kåre Syltevik. 

Berit Schei Hagen 
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SENIOR OG OPPDRAGSKOMITE 

Conny Dal, Ingunn Heiret, Margit Araberg,Leif Fredriksen,Halvor 
Fjeldber,Halvor Pedersen, Rakel Eskerud,  Jon Tefre, Åsmund Myhrer. 

KONTAKT MED ROMERIKE HISTORIELAG 

Villy Ruud. 

SLEKTSHISTORISK UTVALG 

Kjeld Fjeldberg, Hans Homble, Inger Johanne Johansen, Berit Hagen, 
Gunnar Holter(vara). 

FOTOHISTORISK UTVALG 

Villy Ruud, Vivi Lindholm, Hans Finstad, Bjørn Rovold. 

LOKALHISTORISK INFORMASJONSUTVALG 

Bosse Tangen, AsbjørnHeiret. 

FLØTERHYTTEKOMITE 

Leif Fredriksen, Åsmund Myhrer, Knut Jødahl, Helge Opsahl. 

NATURHISTORISK UTVALG 

Erling Grasmo, Turid Myrvold, Stein Arne Betten, Ola Habberstad, Ole 
Vollaug, Lars Olav Jensen, Espen Asakskogen. 

STYRET I BYGDEMUSEET 

Tore Solheim, Bosse Tangen(vara/Tore), Asbjørn Heiret, Ellen Lerberg, 
Ole Borhaug(vara) 

FAGUTVALGET 

Ola Habberstad, Bjørn Erik Helseth, Ruth Tomter. 

ÆRESMEDLEMMER 
Bosse Tangen. 
Bjarne Holter. 
Sigmund Vøien. 
Ole Kjønstad. 
Tore G. Solheim. 
 
Medlemstall:175. 
Styremøter: 5 
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10 år er også historie 

 

               

 
 

ÅRSMELDING FOR NANNESTAD HISTORIELAG 
MARS 2010 - MARS 2011. 

 

HISTORIELAGETS  FORMÅL: 
 Nannestad historielag driver sin virksomhet innenfor Nannestad 

kommune og står tilsluttet Romerike Historielag. Laget skal arbeide 
for saker som har historisk interesse, særlig lokalhistorisk. 

Mer spesielt arbeider laget for: 
 Fremme sans og interesse for bygdas gamle kultur, levesett og 

arbeidsvilkår før i tiden og knytte forbindelsen fram til i dag. 
 Samle inn kulturhistorisk materiale av alle slag og verne om de 

kulturminner som finnes i bygda vår. 
 Å fremme kjennskapet til forfedre ved slektsgranskning.   

 

STYRET: 
Villy Ruud             Formann  
Ruth Tomter            Kasserer  
Inger Bjørndal Foss   Sekretær 
Kjell Berglund    Styremedlem/Web ansvarlig.  
Unni Breen Vinge   Styremedlem  
Ivar Moholt     Varamedlem  
Ellen Lerberg    Varamedlem  
Åsmund Myhrer             Varamedlem  
 
VALGKOMITE 
Ester Undheim, Ola Rønning, Bjørn Rovold. 
 
REVISORER 
Ole Borhaug, Asbjørn Heiret, Gunnar Holter, (vara) 
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HOLKEBYENGA. 
 

 

Jakob Kristiansen fra Grasmo 1811-88.g 1845 med Ingeborg Hansdatter 
Holkebyeiet f ca 1823, var husmann fra 1845.                                    
Barn: Lars Kristian. 1845-57, Marthea, f 1847, Herman, f 1852, Augusta 
1856-58, Augusta f 1859, Lars Kristian f 1862. 
 
Martin Larsen, f 1852, g.m. Anne Dorthea Hansdatter f 1862. Han var 
husmann og tømmerhugger ved trelastforretning i 1891. 
Etter Martin var August Pedersen husmann sammen med halvbroren 
Martin Eriksen.  
Uskyldsatt bruk: Folketelling 1910. 
Marthe Kristoffersen, k, e, hm, Arbeiderkone 15.09.1846, Hurdalen s 
August Pedersen, m, ug, b, Skogarbeider, 08.07.1871, Hurdalen.  
Martin Eriksen, m, ug, b, Skogarbeider,10.04.1877, Hurdalen. 
 
Enga: 1942: August og Martin «Enga» var husmenn under Holkeby. De 
var halvbrødre. Martin døde av kreft i 1947. August fortsatte å bo i 
Holkebyenga, inntil han ble tvangsflyttet til bygda i 1949. 
August fortsatte sine turer til Enga, Øver Holtet, Nedre Fløtten og Høgås 
i mange år. Enga, Holkebymarka og Røtnesholtet var hans liv, og han 
valgte å ta sitt eget liv ved Enga. August var en skogens mann og hjalp 
mange med skogsarbeid! 

Villy Ruud 
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Gårdsdammer 

 

ROVOL 

Generelt: Lokalitetskrivelse innlagt av KAb den 07.03.2002: 
Hage-, tun- og skogkantdam som inneholder både liten og stor 
salamander, samt en mindre vanlig øyenstikker art (Dolmen et al. 1991).  
Verdivurdering: Dammer på Romerike med begge salamander artene 
og potensiale for spesielle invertebrater er sjeldent. Lokaliteten som en 
artsrik dam i kulturlandskapet og gis derfor verdi som svært viktig (A 
verdi). 

 

Naturtyper 

Naturtype Dam 

Utforming Gårdsdam 

Verdi Svært viktig 

Stedkvalitet Særs god 

Dato registrert 01.06.1990 
 

 
  

21 
 

  

  

 

Inger Bjørndal Foss 
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Gjenbruk 

Mange av de tingene vi omga oss med før har nå fått nye og bedre 
erstatninger. I stedet for å kaste disse tingene har det heldigvis særlig i 
senere tid blitt viktig for mange å ta vare på dem og finne nye måter å 
bruke dem på, eller rett og slett bruke dem til pyntegjenstander. 

Mange viser stor kreativitet når det gjelder gjenbruk, ofte i bruk i hagen 
eller som rene pyntegjenstander på hyller eller hengt på en vegg. Det er 
melkespann, sinkbaljer, trau, billedrammer og øser som brukes til 
blomsterpotter. Sykler med blomster i kurven eller en postkasse ved 
bagasjebrettet, en gammel trillebår full av blomster. Gamle robåter kan 
også fylles med blomster, eller deles i to og brukes til skur for postkasser 
eller søppelkasser. Ved Flatner er litt av en gammel grunnmur blitt en del 
av en feltrittbane.  

Jeg har en gammel nisse som kanskje ikke ser så gjenbrukt ut, men vi 
oppdaget en gang at selve ansiktet er bygd rundt en gammel sardinboks. 
Da jeg var liten sto denne nissen ved en voksende gavehaug for å passe 
på at ingen tittet på gavene før tiden. 

.                            
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HYLLI med en flott gårdsdam (ca. 1947) 

Det er dessverre lite skrevet om dammene, men de ble brukt som 
vannkilde i eldre tider. De ble brukt til å vanne grønnsaker, og som 
drikkevann for både dyr og mennesker. Vi vet ikke sikkert hvor gamle 
dammene er, men sikkert eldre enn 100 år.  

Noen dammer har tidligere fungert som gårdsbrønn og kan ha en 
omkrets på ca. 40-50 meter og et areal på ca. 100 kvadratmeter. 

På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var dammene 
mye større enn de er i dag, siden de har blitt fylt litt igjen. Dammene var 
heller ikke inngjerdet. Da gikk kuene løs på gården, og drakk av vannet.  
Karussen ble satt ut på 1800-tallet.  

Om sommeren badet de der. Om vinteren pleide de også å lage en slags 
karusell på isen. De satt en stake ned i isen, og en stang over, og så 
kjørte de med kjelke rundt og rundt. Man måtte putte staken ganske 
langt ned hvis man skulle treffe bunnen.  
På vinteren ble det skåret ut store, firkantede isblokker. Isblokkene ble 
fraktet med hest og slede fra den ene gården til den andre. Slik fikk de 
kjøle ned maten sin på sommeren. De satte først en isblokk og så et lag 
med flis og så en ny isblokk og så et nytt lag med flis osv. 
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Dammer brukt til direkte vatning av større husdyr er blitt sjeldne på grunn 
av den tidligere brønnloven som påbød inngjerding av alle dammer 
dypere enn ca. 0,3 meter. Gjenværende dammer av denne typen er ofte 
temporære, og så grunne at de gjerne gror igjen og tørker opp i tørre 
somre, samt bunnfryser på vintrene. I den varme årstida drakk dyra av 
den åpne flåen/dammen som lå på tunet eller bak fjøset. Hestene drakk 
av flåen så lenge de klarte å slå hull på isen med hoven. De som måtte 
bruke den, savner den nok ikke, farlig for småunger og forurenset av jord 
og skitt. 

Gårdsdammer er i mindre grad brukt til vatningsformål i nyere tid, og 
ligger ofte nær gårdstunet. Vannstanden er mer stabil og en 
lang rekke strand- og vassplanter kan utvikle gode bestander. Dype 
gårdsdammer har ofte en bakgrunn som reserve vannkilde i tilfelle 
tørke eller for eksempel brann, og kalles ofte branndammer. Vollgrav- 
dammer ved for eksempel eldre storgårder og gods, kommer 
også inn her, og brukes gjerne til ande- eller gåsehold.  
 

Isdammer er dammer som ble laget for å kunne skaffe is til isskap, som 
ble brukt før det moderne kjøleskapet kom. Når isen på isdammen frøs 
om vinteren, ble den skåret i store blokker med sag. Noe av isen ble 
distribuert rundt, mens noe ble oppbevart på lager slik en kunne få is til 
langt ut på sommeren. Før salg ble de store blokkene skåret i mindre 
blokker som passet inn i isskap. Det var ikke bare isdammer som ble 
brukt til å skaffe slik is – naturlige innsjøer ble òg brukt der det fantes 
slike. Det var ikke lenger behov for isdammene etter at det elektriske 
kjøleskapet kom på 1950-tallet, og mange isdammer grodde igjen. Nå for 
tiden forsøker man å verne isdammene samt å gjenskape noen av de 
gjengrodde dammene ettersom man anser disse for å ha kulturhistorisk 
verdi. 

Karpefisken karuss finnes i Norge først og fremst på lavereliggende 
deler av Østlandet, men også i andre deler av landet helt nord til 
Tromsø. Tidligere har man trodd at arten ble innført til Norge med 
katolske munker som kom fra andre land sørover i Europa. I den 
katolske fastetiden var det ikke lov å spise kjøtt, men fisk kunne 
munkene spise. Munkene holdt derfor karuss og karpe i dammer ved 
klostrene 
 
Mye tyder imidlertid på at karussen spredte seg til lavereliggende deler 
av Østlandet allerede for flere tusen år siden (etter den siste istiden), og 
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Godt plassert ved forskjellige pulter i skolestua 

   

 

Bosse viser søstrene Økern hvordan tran ble delt ut 

 

Berit Schei Hagen 
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Historiske glimt fra Nannestad 

Nannestad Historielag inviterte mandag 26.10.2020 til Historiske Glimt 
fra Nannestad. 

Bosse Tangen hadde sørget for at vi kunne benytte skolestua på 
Kringlerskolen, og smittevernet ble godt ivaretatt.  

Dagens tema var livet på Kringlersetra og i Kringlerstua (Midten). Åse 
Fredriksen (f. Lindberg) fortalte fra sin oppvekst i Kringlerstua og fra 
somrene på Kringlersetra. Det var et godt liv på setra, med stell av dyra 
og mye fisking på kvelden.  

Vi avsluttet med at Bosse fortalte om Kringlerskolen, hvor flere av 
møtedeltakerne hadde tilbrakt sine første skoleår. 

Dere vil høre mer om Kringlerstua (Midten) etter hvert, dugnadsgruppa 
vår er i gang med vedlikehold. 

 

           

Åse Fredriksen og Bosse Tangen         Ole Johan Røtterud 

Ole Johan sørget for opptak av Åses fortelling 
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at den var en naturlig forekommende art her da munkene kom. 
Forekomsten i andre deler av landet skyldes nok utsettinger. 
 
I små dammer kan tettheten av karuss bli svært høy og fiskene blir små, 
vanligvis bare 10-15 cm. I større vann med bedre næringsforhold kan 
arten bli opptil 45 cm lang og 4 kg tung. Den kan bli over 40 år gammel. 
Karussen finnes i to varianter avhengig av hvor den lever. I vann der det 
finnes rovfisk, f.eks. gjedde, har karussen en meget høyrygget og 
sammentrykt kroppsform, mens den er slank i vann uten rovfisk. Ved å 
vokse i høyden istedenfor i lengden reduserer karussen sannsynligvis 
risikoen for å bli spist, da det er vanskeligere for en rovfisk å svelge en 
høyrygget enn en slank karuss. 
                                                                                                                             
Dyreplankton, insektlarver, særlig mygglarver, og plantedeler utgjør 
størstedelen av føden for karussen. Ved å beite på vannplanter kan 
arten bidra til å hindre gjengroing av dammer, og dette er nok en av 
årsakene til at den er satt ut i mange gårdsdammer. Den kan imidlertid 
også redusere vannkvalitet ved at den roter opp i mudderet på bunnen 
og dermed frigjør næringsstoffer til vannet og gjør det grumsete. Ved å 
beite på dyreplanktonet kan den også bidra til en økning i mengden 
planktonalger, noe som gir redusert sikt og vannkvalitet.   

Karuss spiser også larver av salamander og en rekke vanninsekter. 
Utsetting av karuss i tidligere fisketomme dammer fører ofte til at 
salamanderne og en rekke insekt arter forsvinner. Biomangfoldet 
påvirkes altså negativt av utsetting, og det er i dag ikke tillatt å sette ut 
karuss eller annen fisk uten spesiell tillatelse.  

Karuss er sannsynligvis den mest hardføre fiskearten vi har. I små 
dammer og tjern blir vannet ofte nesten oksygenfritt om vinteren når isen 
legger seg. Lave oksygennivåer oppstår særlig i dammer som har fått 
tilført mye næringsstoffer fra f.eks. landbruk.                                                                                                                

De aller fleste fisker trenger oksygenholdig vann for å overleve, men 
karussen kan greie seg flere måneder helt uten oksygen. Den står da 
nede ved bunnen, beveger seg så lite som mulig og spiser ikke. 
Energien henter den fra glykogen som er lagret i kroppen. Endeproduktet 
i energiomsetningen er alkohol som den kvitter seg med gjennom 
gjellene. Andre fisker (og vi mennesker) har melkesyre som 
endeprodukt, og dette hoper seg opp i og forgifter blodet hvis oksygen 
ikke er tilgjengelig.                                                 
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Ved forsuring som følge av sur nedbør blir innholdet av aluminium i 
vannet høyere. Fisk tåler ikke høye konsentrasjoner av aluminium, og 
dette er en viktig del av den negative effekten forsuring har på 
fiskebestander. Karuss er den av våre fisker som tåler høyest 
konsentrasjoner av aluminium, og den klarer seg derfor bedre enn andre 
fiskearter i forsurede områder. Saltholdig vann tåler den også bra til 
ferskvannsfisk å være, og den finnes f.eks. i Østersjøen.  

 Karussen er kanskje den mest typiske våtmarksarten blant våre fisker. 
Den finnes både i dammer, tjern og større sjøer, og i mange dammer er 
det bare den hardføre karussen som klarer seg. Karussen har ingen 
direkte økonomisk betydning og er heller ikke ettertraktet som sportsfisk. 
Dette er nok årsaken til at man inntil ganske nylig har visst lite om artens 
spesielle biologi. 

Småglimt om gårdsdammer:                                                                                                                                     
Hans Gunhildrud kan huske det var mye karuss i dammene på 
Gunhildrud / Rud øde, og at de ble tatt opp og brukt tel dyrefor. 

 

 

 

Villy Ruud 
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Rigmor Lerengen forteller om landhandleriet og teglverket 
 
 
Vi fortsatte så mot Finstad, og tok en kort stopp der hvor Finstad meieri 
var. Meieriet var i drift fra 1901 til 1939, og var det minste i bygda. Da det 
ble nedlagt ble mjølka levert til Kjærstad Meieri fra gårdene i området. 
 
Etter en kaffepause gikk vi så opp på Finstadkampen. Her er en avflatet 
gravhaug, og oppkomme som var gammelt vannreservoar for Finstad. 
Flere i følget fortalte om tradisjonen med fest der pinseaften, med 
trekkspillmusikk og dans. Utsikten er vid, ifølge tradisjonen skal man 
kunne se sju kirketårn (vi så bare to i dag).  
 
På Finstadsletta ligger Finstad skole. Første skole der ble bygd i 1864, 
nå står bygningen fra 1912 og deler av låven. Finstad og Løken kretser 
ble slått sammen i 1950, og skolen ble deretter framhaldsskole for hele 
bygda fram til 1965. 
 
Takk til alle som møtte opp og gjorde dette til en veldig hyggelig tur. 
 

Berit Schei Hagen 
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Kulturvandring i Holter                                                                                   
 
Nannestad Historielag inviterte mandag 12.10.2020 til kulturvandring i 
Holter – En rusletur fra Korslund til Finstadkampen. Det var strålende 
solskinn og godt frammøte, vi var 27 som ruslet eller kjørte strekningen.  
 
Vi fikk høre om Korslund som trafikk knutepunkt. Her hadde bussene 
stopp og omstigning der Hovedvegen og Åsvegen møttes. Under krigen 
fylte de på knott her, senere ble det bensinpumpe og kiosk på stedet.  
Olaf Døhlen i Korslund hadde knottfabrikk og lager, han var nærmest 
grossist i knott og ved. Vi fikk også se en bøtte med knott.  
 
 

 
 
Senere hadde Villy Moe sitt første snekkerverksted i lokalene. I Korslund 
ble det bygd bolig og kontor for distriktslegen i Nannestad og Gjerdrum. 
 
Ferden gikk videre til Fredrikstua, hvor Rigmor Lerengen fortalte om 
Døhlen Teglverk og Døhlen Landhandleri.  
Laurits Døhlen drev landhandleri her fra 1875, og teglverket fra 1885.  
Fra 1915 drev Herman Døhlen dette videre, senere overtok Josef 
Døhlen.  
Det var også postfordeling, medisinutlevering, bensinpumpe, og fryseri. 
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BREIDABLIKK                                             
Breidablikk lå på Sundby i Stensgård. Tomta ble tinglyst i 1920. Huset 
var eid av ungdomslaget Svalen. Christian Torud og Lars Dal 
kausjonerte for lånet. I avisen står det: Ungdomslaget ”Svalen” har for 
kort tid siden indviet sit nye lokale. Bygningen ligger vakkert til med 
storslagen utsigt over Bygderne. Lokalet er praktisk og moderne, 
indredet med stor Sal, Scene og to mindre Værelser og et stort, prektig 
Kjøkken. I Salen er det plass til ca. 400 Mennesker. Bygningen som er 
tegnet og bygget av Byggmester Carl A. Ihle koster 25000 kroner.”    
 Den første protokollen er fra 15-2. 1925, og nevner møter frem til 1931. 

 

Ungdomslaget Svalen, stående: Tomine Dal, Lars Dal, Lars Bjerke, 
Herman Bjerke, Emil Sandsnes, Ole? Sundby, Nils Østli              
Sittende: ukjent, Jenny Eik, Anna Dal, Marie Enersen Sundby, Anna 
Østli, Tora Dal 

Det var medlemsmøter med musikk og opplesning av medlemmene. Her 
nevnes Hjørdis Sandvold, Lars Sundby, Hans Limseth, Marie Enersen, 
Hans Bjordal, Thora Dahl, Anna Sundby, Gina Holt, Kristian Kristensen, 
Karen Tangen, Thorbjørn Nygård, Hilda Solbakken, Nils Østli, Nora 
Blakkisrud og Kristian Sjøvold  

Av musikere nevnes, Tollef Ilsås, Johan og Artur Grønvold, Olaf og 
Johan Wiik, Ole Berntsen, Ole Sundby. Det var flere ganger oppføring av 
teaterstykker ved lagets medlemmer. 
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Festene ser ut til å ha variert litt når det gjelder ro og orden. Det nevnes 
både ”stille og fredelig hele kvelden”, og noen som ”fekk seg nokre 
øyrefikar”. Ellers nevnes kvelder med besøk av Eidsvoll verks Musikklag, 
Bøn Jazzklubb, Bajasso Band, Bjerke Hornmusikklag, Eidsvoll 
Dramatiske forening, Gardermoen Jazzband, Bjerke Duo og Kringler Trio 
med flere. 

26.juli 1925 hadde Svalen biltur rundt Hurdalsjøen, med pause ved 
Tissjøen, og 16.august 1925 dro de til Jessheim, med stopp ”ved Lie 
gård ved Hauersæter hvor minnestenen om Georg Sverdrups skysskar 
ble avsløret”. 4.juli 1926 var det biltur til Gjøvik, og 16.juni 1928 dro de til 
Lillehammer. 17.august 1930 var det langtur til Drammen, 15 stykker 
reiste. Andre ganger var det Radio-aften, Søndag 1.mars 1925 står det: 
”Intet nytt fra Radio. Kun hørtes noen riktig fine musikkstykker.” 

 

Stensgård Misjonsforening: foran fra venstre: Kirsten Limseth Hoen, Else 
Østli, Bertha Sjøvold, Olaug Rud. 

2. rekke: Anna Dahl, Olava Limseth, Emma Sjøvold, Øyvind Limseth, 
Olava Berg, Helga Nyberg, Marie Østli. 

3. rekke: Thea Stensvoll, Amanda Myrhaug, Karen Holt, Elise Thorud, 
Inger Johanne Toftner, Tora Toftner, Alma Østli, Ida Tangen, Marie 
Brovold, Tomine Dal, Gina Limseth 
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På årsmøtet i oktober 1925 sa Emil Sandsnes fra seg gjenvalg, og 
Kristian Dahl ble valgt til formann.  På årsmøtet i 1926 ble Gina Holt, 
Arthur Sollien, Karl Løvli og Dagny Kristensen valgt inn i styret.  

I 1927 var det Alma Johansen og Kristian Kristensen som ble valgt inn i 
styret, og sistnevnte overtok som formann. I 1930 ble Bertha Myhrer og 
Ole Sundby valgt inn i styre, som ellers besto av Lars Dal, Nils Myhrer, 
Gunvor Grønvoll og Alma Johansen. Lars Dal var formann. 

27. februar 1927 står det i protokolllen: ”På grunn av dårlig fremmøte og 
pengemangel måtte vi ha så mange fester etter hverandre”.                     
I 1934 gikk stedet konkurs, og kommunen overtok. 

I tillegg til ungdomsfester, dansekvelder, foreningsmøter med mer, ble 
stedet brukt til juletrefester, basarer og indremisjonsmøter. 
Frelsesarmèen hadde også mange møter på Breidablikk. Noen ganger 
ble lokalet utleid til kino og en periode var det bibliotek der. Stedet ble 
brukt til kirkelokaler på begynnelsen av 1950-tallet, mens Stensgård 
kirke ble pusset opp. 

Huset brant på 1960-tallet. Det bodde en familie med små barn der. De 
reddet seg ut, men mistet alt. Naboene samlet sammen klær med mer. 
 

 

Widerøe-foto.  Vi ser litt av Breidablikk som hus nummer tre fra venstre. 

Unni Breen Vinge og Inger Bjørndal Foss. Etter samtaler med Kirsten Hoen i 2009.  


