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Dette er løftet vårt fra bror til bror: 
vi vil bli gode mot menskenes jord. 
Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen – 
som om vi bar et barn varsomt på armen!   
        
Siste vers i Nordahl Griegs vakre dikt «Til Ungdommen»  

                                                                   
    

 

Trandumskogen 8.mai 2020                                                          Foto: Inger 
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Lederen:                                                                                                                Det 
går mot lysere tider, både at kulda slipper taket, dagene blir lengre og at vi 
etter hvert vil få vaksiner mot Covid 19. Noen av dere har kanskje allerede fått 
vaksine, og resten kommer etter hvert. Jeg håper det ikke vil ta altfor lang tid, 
helsemyndighetene har både optimistiske og konservative scenarier. 

Vi vet ennå ikke når det blir lettelser i smitteverntiltakene og «grønt lys» for 
samlinger og arrangementer igjen. Derfor vil årsmøtet i år bli gjennomført 
digitalt, vi har satt datoen til 18. mars. Da vi ikke har mulighet for fysiske møter 
har styret benyttet Teams, og det har fungert bra. 

Det har ikke skjedd så mye i historielaget i vinter. Vi åpnet nettbutikk for salg av 
det nye opplaget av Kåre Sylteviks bok Motstandsarbeid rundt Gardermoen, og 
det var nok mange som fikk den i julegave. 

Det har vært jobbet med bildevisningsverktøy, gled dere til lanseringen. Her er 
mange fine bilder og gode tekster. Det er mulig å ta en titt på det allerede. 

Jeg ser fram til at vi kan starte opp igjen, det blir kanskje først med 
utendørsarrangementer.  Vi vet ikke hvor lenge det vil være smittetest senter 
ved museet, det blir antakelig så lenge det er behov. 

Jeg ønsker at flere av medlemmene skal kunne engasjere seg i grupper og 
utvalg. Ta gjerne kontakt om du har spesielle temaer du er interessert i og 
ønsker at vi skal gå mer inn på. 

Jeg benytter anledningen til å ønske dere alle en god vår!                                          

Berit                                                                                                                                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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I Bjørke ble store grender forlatt. I tiden etter svartedauen var det stort 
sett bare bebyggelse i områdene på begge sider av Leira fra Vålaug til 
Skjennum og Kringler. Holkeby var øde en tid etter 1350, men var ellers i 
sammenhengende bruk.  
 
Ellers var det øde strekninger til Hurdalssjøen og nordover til grensa mot 
Hurdal. Gårdene i området Asakskogen, Borhaug, Åmundrød og Sollia 
ble også forlatt.  Det var 23 gårdsbruk i Bjørke etter svartedauen, mot 
minst 84 før.  
 
I bispejordboka for Nannestad prestegods i 1393 er det ført opp en rekke 
gårder med denne overskriften: «Dette er ødegårder og somme er bygd 
opp igjen, men det fåes ikke noe (landskyld) av noen av dem som er 
først nevnt». I alt er det nevnt 40 gårder eller gårdsparter under denne 
overskriften, men ikke alle disse lå i Nannestad. Noen av disse gårdene 
er nå helt borte.16 lå fortsatt øde på 1400-tallet, mens 9 så ut til å være i 
bruk.  
 
I Nannestad var det 36 gårder i bruk etter svartedauen, mot 84 i årene 
før. Det var et sammenhengende ødegårdsområde fra Fjellet og 
Gunhildrud, østover til Flatner og Børkje og sørover mot Kneppe og 
Våler. I alt 14 gårder lå øde her. Mange av gårdene som var oppdelt ble 
slått sammen igjen, slik som prestegården, Melby, Vigstein, Enger; 
Ingelsrud og Hegli.  
 
Et minne om denne tiden ligger i navnet Rud Øde på gården i Moreppen. 
Den ble ryddet i tidlig kristen tid, men lå deretter øde til slutten av 1600-
tallet. Den fikk tilnavnet Øde fordi den lå så lenge ubebodd, og for å skille 
den fra de andre Rud-gårdene i kommunen. 
 
Som følge av de høye dødstallene ble mange gårder fortsatt liggende 
øde etter 1350. I årene som fulgte ble noen av brukene helt forlatt eller 
tatt opp i større gårder, men i siste halvdel av 1500-tallet ble en del av 
dem ryddet igjen. Noen av de største gårdene var fortsatt delt i flere 
bruk, men de mindre gårdene ofte ble slått sammen. 
 

Info hentet blant annet fra Bygdebøkene                                      
Inger Bjørndal Foss 
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rotter via lopper. Man regner med at rundt 60% av befolkningen i Europa 
døde.  
Pestlignende sykdommer kom igjen med 10-20 års mellomrom de neste 
300 årene, og det var først i andre halvdel av 1400-tallet at folketallet 
begynte å stige igjen.  
 
Takket være bedre medisiner og kunnskap har vi nå bedre forutsetninger 
for å takle pandemier. Det er noe vi har følt ekstra godt de siste 
månedene. Dugnad og kohorter ble kjente ord igjen, og det dukket opp 
små påminnelser og oppmuntringer flere steder.  
 

                
Ukjent kunstner                                      Tegnet av Emi Eggum              Ukjent kunstner 
 
 

Nannestad før og etter svartedauen 
 
Før pesten var mange av gårdene i bygda vår delt i mindre bruk. Nå ble 
de minste gårdene og de som lå mest avsides til helt forlatt, og 
menneskene som overlevde i utkanten av bygdene flyttet til mer sentrale 
steder.  
 
Noen av ødegårdene ble brukt som seter eller sommerbeite. Stensgard 
ble for eksempel seter for prestegården. De ødegårdene som lå mellom 
gårder som fortsatt var i bruk, ble ofte benyttet av to eller flere 
nabogårder til sommerbeite og engslått.  
 
Holter lå nærme Hovin, det gamle senteret på Romerike. Her ble enkelte 
smågårder forlatt, ikke hele grender slik som i Nannestad og Bjørke. I alt 
lå 24 gårder av 68 øde, og dette var svært lite sammenlignet med mange 
andre bygder på Romerike. Den største gården som ble lagt øde her var 
Hval, øst for Døli.  
 
Det største sammenhengende ødegårdsområdet i Holter var nord for 
Finstad, med fem nedlagte gårder. Tre av dem ble ryddet som gårder 
igjen, Sundby, Brotno og Nordby. Spesielt for Holter var at de fleste opp-
delingene som var gjort før svartedauen også holdt seg etter.  
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                                         Årsmøte 

Årsmøte i Nannestad Historielag vil bli avholdt torsdag 18. mars 2020 kl. 
19.00 -21.00. Møtet vil bli gjennomført som digitalt møte på Teams. 

Saksliste:           

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

2. Konstituering 
Valg av møteleder 
Valg av møtereferent og to til å undertegne protokollen 
 

3. Styrets årsmelding for 2019 og 2020 
Årsmelding Nannestad Historielag 
Årsmelding Nannestad Bygdemuseum  
 

4. Revidert regnskap for 2019 og 2020 
 

5. Innstillinger til årsmøtevedtak 
Vedtektsendring 
Kontingent 2021  

 
6. Valg 
 

Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på Nannestad Historielags 
hjemmeside 2 uker før møtet. Dere vil få en melding om dette.  
For å sikre at deltakere får link til Teamsmøtet vil vi be om 
påmelding til møtet.  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Har du husket kontingenten for 2020? 

Det er fortsatt en del medlemmer som ikke har betalt kontingenten for 
2020. Kontingenten for Nannestad Historielag inkluderer også kontingent 
for Romerike Historielag. 

Melding om betaling av kontingent ble sendt ut i begynnelsen av oktober 
2020.  Vi ber om at de som ikke har betalt, men fortsatt ønsker å være 
medlemmer betaler kontingenten så snart som mulig. Dersom du ikke 
finner kontingentfakturaen ta kontakt med Cato Sand på tlf. 91538967 
eller mail cato.sand@online.no. 
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Arthur David Engelsrud 

8. mai 1996 arrangerte Nannestad Kommune en minnestund i samarbeid 
med Nannestad Historielag. Dette arrangementet var for å hedre minnet 
om Arthur David Engelsrud som døde i en tysk konsentrasjonsleir under 
krigen.                                                                                                
Løytnant Engelsrud var sønn av Ole og Anna Helmine Engelsrud, og ble 
født i 1911. Han var i 1940 med i kampene i Hedmark og fulgte med 
kompaniet opp til Åndalsnes hvor de ble tatt til fange. Han var etter 
kapitulasjonen en tid i politiet og deretter ved Oppgjørsavdelingen i 
Innenriksdepartementet.  

Bjarne Holter holdt minnetalen 8.mai 1996, og vi siterer her fra talen: 
«Han gikk noen år foran meg på gamle Fjellet skole. Han var 
idrettsinteressert og sjøl en habil utøver, og det er da også helst fra 
idrettsbanen jeg kjenner ham best. Ikke som konkurrent, men fra 
sidelinjen.  

Han var etter mitt syn en særdeles fin og real personlighet, kanskje den 
fremste av hele Engelsrud-ætten. Ingen av de øvrige behøver å 
skjemmes over en slik karakteristikk, for Arthur var for meg et forbilde.  

Som flere av de andre i Engelsrud-familien valgte også Arthur et yrke 
innen det militære. Som tredjemann på manns-siden så han vel for seg 
at det ikke var for ham noen odelsgård i sikte. Befalsskolen, Politiskolen, 

Gymnas og Krigsskole ga ham da også etter 
hvert et solid grunnlag for en framtidig 
militær karriere. Foreliggende attester fra 
skoler og praktisk øvelse i felten, forteller da 
også om en befalingsmann med de aller 
beste egenskaper. 

Løytnant Engelsrud tjenestegjorde ved 
1.Gardekompani, først som troppsjef og 
senere som nestkommanderende ved 
kompaniet. Han deltok med kompaniet i 
krigen fra 8. april til 15. mai. Løytnant 
Engelsrud er tildelt krigsmedaljen med 
diplom post mortem 1952 for fortjenstfull 
innsats under kampene på Østlandet i 1940.                                                                   

Bildet brukt med tillatelse fra Den                                                                         
norske Natzweiler og Dachaukomiteen 
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Pandemier og epidemier  
 
I en pågående pandemi er det lett å tenke tilbake på tidligere epidemier. 
Vi er heldige som nå har et godt utbygd helsevesen. De som levde før 
oss måtte klare mange av utfordringene så godt de kunne selv, eller med 
hjelp av såkalte kloke koner eller andre med kjennskap til helbredende 
urter og pleie av syke.  
 
Spanskesyken var en influensaepidemi som herjet over hele verden i 
1918-1919 og tok livet av 50 til 100 millioner mennesker. Den kom i tre 
omganger: sommerepidemien 1918, høstepidemien 1918 og 
vinterepidemien 1918-1919.                        
Det er usikkert hvor sykdommen startet, men pandemien oppsto under 
første verdenskrig, og de krigførende nasjonene forsøkte å skjule dette.                    
I mai 1918 kom influensaen til Spania som var nøytralt. Kongen Alfons 
XIII var blant de første som ble smittet, og nyheten om hans sykdom blir 
ofte regnet som den første offentliggjøringen av pandemien. Den ble 
derfor kalt Spanskesyken. 
De første tilfellene av en spanskesykelignende sykdom i Norge ble 
rapportert i april, og i løpet av juli brøt sykdommen ut for fullt. Man regner 
med at 50 til 100 millioner mennesker døde, av disse 13000-15000 
nordmenn. Spesielt mange i 20-40 årene ble syke, og det var høyest 
dødstall blant menn i 25-29 års alderen. 
 
Kopper har vært beskrevet i mange tusen år, og var svært smittsom. Den 
første vaksinen her i landet ble satt i 1801, men det var flere utbrudd i 
årene etter før den ble erklært utryddet i 1980.  
 
Den første polioepidemien i Norge ble beskrevet i 1868, og det var 
deretter en rekke utbrudd fram til begynnelsen av 1950-årene. 
Vaksineringsprogrammer har nå nesten utryddet også denne 
sykdommen. 
 
Tuberkulose tok rundt forrige århundreskifte livet av 6-7000 nordmenn 
årlig. Behandlingen var ofte en tids opphold på et sanatorium. I 1940-
årene ble det oppdaget medisiner som kunne hjelpe, og sykdommen var 
på vei til å forsvinne. Imidlertid har den i senere tid økt i utbredelse igjen. 
 
Svartedauden kom til Norge via Bergen i 1349, men det har antagelig 
vært et utbrudd i Oslo høsten 1948. Pesten kom antagelig fra Asia, via 
Silkeveien til Middelhavet og videre til Europa. Pesten ble overført fra 
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Elggroper og trekkruter                                       Ola Breen og Villy Ruud 
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Alt så så lyst ut ettersom krigshandlingene stilnet av, og om det gikk 
noen tid så hadde vi alle våre tilbake. Men dessverre, det var nok ikke for 
alle slutt med det. Krigen i verdensmålestokk fortsatte for fullt, og mange 
patrioter fortsatte å kjempe på så mange fronter, også her med livet som 
innsats. Redningen ved uheldig utfall var da som regel å komme seg ut 
av landet, og da trengtes lokalkjente mannskaper som var villig til å sette 
livet på spill sammen med den nødstedte. En slik var Arthur.  

Vi har fått rede på selve hendelsen ved grensen, der den forfulgte kom 
over velberget, men den hjelpende hånden ble overmannet, arrestert og 
sendt til fangenskap i Tyskland. Men til tross for faren for eget liv var nok 
dette hjelpearbeidet sikkert nødvendig, etter Arthurs overbevisning.» 

 

Løytnant Arthur David Engelsrud var på Grini fra juni til september 1943, 
og ble deretter sendt til Tyskland. Han døde 9.juni 1944 i den tyske 
konsentrasjonsleiren Natzweiler, 33 år gammel. 

Ved arrangementet i 1996 ble det avduket en minneplatte ved 
Nannestad kirke, denne platten er senere flyttet til minnestøtten ved 
kommunehuset. 

                               

Bildet brukt med tillatelse fra Den                                                                    Foto: Inger             
norske Natzweiler og Dachaukomiteen                                       

Inger Bjørndal Foss 
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Bjarne Holter forteller om Bjerke Elektrisitetsverk 

Allerede i slutten av 1800 åra begynte utbygginga av elektrisiteten i 
Norge, og de fleste byene hadde fått elektrisk lys før århundreskiftet. 
Men det var først etter 1906 at den store utbyggingen fant sted, og 
romerikingene fulgte godt med. I tiden mellom 1911 og 1917 ble det 
bygget fem kraftstasjoner i Gjerdrum og Nannestad. 

Det var i Gjerdrum utbyggingen først tok til. Oppe på åsen her ligger flere 
store vannbassenger, og herfra kommer Gjermåavassdraget som i lang 
tide hadde vært utnyttet til trekkraft til mølle og sagbruksdrift. Følgelig var 
fossene lette å bygge ut til mer moderne turbindrift.  

Også i Gåfossen i Leiravassdraget var man tidlig ut med tanke på 
utbygging av fossen til elektrisk kraft. Bjerke Almenning fikk allerede i 
1913 konsesjon på bygging av kraftverk, men det ble likevel ikke noe 
alvor av utbyggingen. 

Karl Laache hadde helt fra 
1906 gått med planer om å 
bygge ut fossen i Låkedalen 
til elektrisk kraft og mente 
ovenfor utbyggerne i Bjerke at 
han her kunne produsere nok 
kraft også til deres forbruk.  

De lot seg overbevise og 
skrinla utbyggingen i 
Gåfossen, noe de kanskje 
angret på siden.                                                                                                             

Låkedalen                                    Foto: Inger 

Det ble i 1914 skrevet kontrakt der Låkeverket skulle levere inntil 60kv. til 
Bjerke Elektrisitetsverk med 5000 volt spenning. De skulle selv bygge ut 
høyspentledningen så vel som hele lavspentnettet. 

Av tilgjengelige opplysninger angående styremedlemmer i Bjerke 
Elektrisitetsverk kan nevnes Anton Bjerke, Th. Økern, H. Sundt, Ole 
Vollaug, Lars Dal og Chr. Lundgård.  

Disponering av bankforbindelsen var tillagt Rikard Lund Lybekk. Senere 
fungerte Botolf Westgård som kasserer. 

De nødvendige stolper til utbyggingen fikk elektrisitetsverket 
vederlagsfritt av Bjerke Almenning. Hogst og kjøring ble derimot satt bort 
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Den jeg så flest ganger var 
en flott okse, nr.20. Han 
tilbragte sommeren i 
området nordvest for 
Minnesund og om vinteren 
var han i sørenden av 
Hurdalssjøen, på begge 
sider av E6 og ofte i 
Stensgård. I perioden han 
var merket var han tre år på 
rad (2011-2013) på korte 
sommerbesøk i 
vinteroppholds-området i 
Stensgård.  I 2013 ble 

undersøkelsen avsluttet, og nr.20 ble skutt i jakten samme høst.                                           
Inger Bjørndal Foss 

ELG GROPER                                                            
Elgen kom til Norge for 8-9000 år siden, og vi kan nok regne 
gropfangsten nesten like gammel. Men først ved jernalderens 
begynnelse ca 500 f.Kr, da klimaet ble fuktigere og kjøligere, ble 
gropfangsten for alvor viktig.   

Foreløpig er det bare aldersbestemt to groper her i traktene, en på 
Bergermoen fra ca 100 f.Kr, og en på Vollaugsmoen fra ca 800 f.Kr- to 
av landets hittil eldste daterte groper!!   

I perioden 6000 år f.Kr til 1200 e.Kr var gropfangsten den dominerende 
jaktmetode på hjortedyra. Grop-fangsten av elg holdt seg lengst, og ble 
først forbudt i 1863. Mest aktiv var gropfangsten i vikingetida og fram mot 
Svartedauen.  

Gropene hadde gjerne følgende mål: 3x1,5x2,5 m, det ble brukt både 
stein og tømmer til å holde jorda på plass. Lede-gjerder og stengegjerder 
ble også brukt. 

Gropene ble lagt i dyras trekkveger, helst ved innsnevringer som her, 
vadesteder, trange daler, elveterasser eller brauter.              
Gropfangsten ble til slutt så effektiv at elgen sto i fare for å bli utryddet.    

Ola Breen  
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Gamle fangstgroper og moderne elgtelling                           

Ved vandring i skogen kan man 
noen ganger finne gjengrodde 
groper i skogbunnen. Dette kan 
være rester etter gamle kullmiler 
eller fangstgroper /dyregraver. 
Ved registrering av kulturminner 
kan det da tas prøver med 
jordbor for å se om det finnes 
rester av trekull i gropa som 

viser at det er en kullmile. Hvis det ikke er trekull kan det være en 
gammel fangstgrop eller en dyregrav.  

Kullmilene og fangstgropene blir registrert og ofte merket slik at vi kan 
finne dem. De har selvsagt grodd igjen så det er ikke alltid like lett å 
faktisk se dem så godt.  

I våre skoger er det et rikt dyreliv, og mye elg. Dette var ettertraktet mat 
både i eldre tider, og også nå. Dagens jegere har gevær, tidligere måtte 
de jakte på andre måter. Jegerne kjente trekkrutene elgen brukte, og 
grov dype groper på egnede steder langs disse stiene. Så ble viltet 
drevet mot disse gropene hvor det var lettere å drepe dyrene.  

Romerikslettene er fra gammelt av vinterbeitet til elgstammen i området. 
Når snøen kommer trekker dyrene ned fra høyereliggende strøk for å 
beite i lavlandet. Da flyplassen på Gardermoen ble bygd ut ble det 
igangsatt et forsknings-prosjekt for å undersøke hvilken innvirkning dette 
hadde på elgstammen i området. I 2008 ble en del elg merket med 
sendere og informasjonen ble samlet inn. Det ble laget kart som viste 
trekkmønsteret til hver enkelt av elgene.  

Kartene viser tydelig at elgene har forskjellige trekkmønstre. Noen er 
trekkelg og beveger seg over store områder, mens andre liker seg best i 
nærområdet.  

Som eksempel kan jeg nevne noen av dem jeg så oftest. Ku nr.04 holdt 
til i området Kringler, Maura og Trandum, og likte seg best der. Ku nr.18 
var en typisk trekkelg. Hun hadde sommerbeite ved Skrukkelia. Om 
vinteren var hun ofte å finne i området rett øst for flyplassen. 
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som betalt arbeid. Stolpefestene var det nok heller verre med da ingen 
av grunneierne var særlig begeistret for å få stolper på dyrket mark. 

At Bjerke Elektrisitetsverk selv bekostet utbyggingen av nettet synes å 
være en heldig løsning da en samtidig utbygging av kraftverket og nettet 
medførte at Bjerke sogn tidlig fikk tilgang på elektrisk kraft. Det ser også 
ut til at interessen blant beboerne for installering av elektrisk kraft grep 
om seg som ild i tørt gras, men følgene av krigen gjorde det vanskelig 
med materialer og forhindret nok framdriften en del. 

Tilgangen på montører synes derimot å være god da en rekke navn blir 
nevnt som følger: Montør Arntsen, Reidar Elton, Gunnar Husby, Leif 
Husby, Ingeniør Dieschington, Birger Ruud, Johan Melby, Hans Vestby, 
Edv. Toftner, Enok Jensen, Berg, Kristiansen og Breen. 

Foruten å bygge ut anlegget i Bjerke og Stensgård ble det i 1916 
plassert en transformator i Skivulstadområdet slik at Nannestad sentrum 
også fikk elektrisk strøm på et tidlig tidspunkt. For så vidt pågikk 
utbyggingen av nettet hele den tiden kontrakten var gjeldende.  

Nå var den første utbyggingen av Låkedalen av begrenset omfang, og 
det meste av kraft-produksjonen ved Låkeverket gikk med til å dekke 
kontrakten med Bjerke Elektrisitetsverk. Bare noen av de nærmeste 
naboene til verket ble tilgodesett med strøm. En videre utbygging i 1919 
økte produksjonen til 120kv. Inntaksdammen ble utvidet og påbygget og i 
tillegg fikk kraftstasjonen en ny generator installert og satt i drift. 

Leiravassdraget har alltid hatt 
varierende vannføring, alt etter 
værlaget og årstidene. Dette 
har medført vanskeligheter for 
så vel fortidens tømmer-fløting 
som den mer moderne 
kraftutbygging.                         
For å bøte på disse 
hindringene ble det bygget 
flere dammer i elva oppover 
mot Skjerva.                                   

Rester av demning, Stråtjern                 Foto: Inger     

Men været kan som kjent ingen gjøre noe med, og for Leira er flom, 
tørke og kulde like ille. Låkeverket fikk da også etter hvert merke følgene 
herav. Om de ikke var forutsett ble jevn spenning vanskelig å holde 
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kontraktsmessig. Vannmangel kunne føre til at utkoblinger ble foretatt 
uten forutgående varsel. Elektriske motorer kunne brukes bare på dagtid, 
da strømmen trengtes til lys i husene etter mørkets frembrudd. Mange 
strømbrudd skyldtes også svakt utbygd linjenett ved kraftige snøfall.  

Brudd på damveggen grunnet flom i 1923-24 i Låkedalen medførte 
langvarig begrensning i strømleveringen. Samme året slo lynet ned i 
kraftstasjonen og en av generatorene ble ødelagt.  

Av strømabonnentene var forfabrikken på Lybekkmosen særlig utsatt, da 
de trengte regelmessig kraft for å kunne oppfylle sine kontrakter. Som 
naturlig var tilspisset forholdene seg etter hvert mellom kraftleverandør 
og abonnentene, og i 1927 brøt Bjerke Elektrisitetsverk kontrakten som 
skulle ha virket ennå et par år. Det nøyaktige tidspunktet da Gjermå 
E.verk overtok nettet og strømleveransen er noe uklar, men det var nok 
helt i slutten av 1920-årene.  

Ifølge en oppgave sendt i 1923 omfattet Bjerke Elektrisitetsverks linjenett 
17,5 km. høyspent og 49 km. lavspent-linjer, 15 transformatorer, 2200 
glødelamper og 12 motorer.  

 

 

Låkedalen                                                                                                    Foto: Inger 
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Visste du ---?  

- At Nannestad pr.1.januar i år (1974) hadde 7.053 innbyggere? At 
927 av disse var under 6 år, 1.019 var mellom 7 og 15 år, 457 
mellom 16 og 19 år, 2.634 mellom 20 og 49 år, 1.233 mellom 50 og 
60 år og 723 over 67 år? 
 

- At i løpet av 1973 ble det registrert 16 vegtrafikkulykker med 
personskade i Nannestad? I disse ulykkene ble 1 drept, 14 alvorlig 
skadd og 7 lettere skadd.  
                                                                                           

- At det i 1973 ble registrert 111 etterforskede forbrytelser i 
Nannestad? Av disse var 8 forbrytelser mot den alminnelige orden, 
1 sedelighetsforbrytelse, 3 forbrytelser mot liv, legeme og helbred, 
7 underslag, 4 skadeverk og 83 tyverier. Av disse igjen var 58 
såkalte grove tyverier, 15 simple og 10 bilbrukstyverier.  
 

- At i jaktåret 73/74 ble det løst 382 jaktkort i Nannestad? 
 

- At rådyrjakten i Nannestad i 1973 ga som resultat at det ble felt 17 
dyr mot en tillatt kvote på hele 55? 

(Alle opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå) Fra Bygdespeilet nr.2 1974 

 

             
                                                                                                                                             Foto: Inger 
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Kart over Fjellsjøen og plassene  

Tekst og foto: Villy Ruud 
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«MEKANISK VERKSTED I BJØRSOK`N». 

Augustin var sønn av kirkesanger og skolelærer Iver Michael Olsen. 
Halvbror til Asbjørn Moholt. Han var selvlært mekaniker, og hadde sykkel 
verksted i Eidsvoll med reparasjoner av motorsykler og vanlige sykler.  

Det ble også fabrikkert tråsykler, som solgte godt en kort en periode, før 
Augustin sluttet og flyttet til Bjerke. Han lagde motorkjelke i tre og stor 
motorsykkelmotor med kjededrift, til ett stort drivhjul med pigger, montert 
bakpå. Han kjørte på isen fra Eidsvoll til Hamar tur retur på under 2 
timer. 

Det ble reist rundt og vist lysbilder og film, men det fantes ikke strøm på 
den tiden så det ble brukt gass, som kom i store gassflasker. Disse ble 
vinterstid fraktet på motorkjelken, liggende. Kara ,2 mann, satt skrevs 
over flaskene.. 

Augustin flyttet til Moholt og startet opp som sykkelmaker. Og 
altmuligmann. På bildet står han ved en beintråkket dreiebenk, og dreier 
et tannhjul som ikke passet til kjede dimensjonen. Det var ikke alltid en 
fikk kjeder som passet til tennene på tannhjulet den gangen. 

Da kom 
mekanikeren inn 
i bildet, dreide og 
tilpasset. 

Augustin ble ofte 
hentet til Eidsvoll 
stasjon for hjelp 
med vanskelige 
lokomotiv feil. 
Han flyttet til 
Oslo og var 
verksmester i et 
bilfirma. 

Han hjalp sin sønn med å starte Norsk Speedometer Service. 

Bildet er fra BUSKESTUA på Moholt. Samme verksted som Asbjørn 
Moholt i 1945 hadde til sitt verksted. Augustin var morfar til Leif Isaksen 
som tegnet STOMPERUD. 

Ivar Moholt. 
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ARKEN 

Foto: Inger 

Arken ligger i Maura, i retning Vollaugsmoen.   

Opprinnelig var det et danselokale og ble kaldt Glimt, Solglimt eller 
Danseglimten. 

16.10 1909 ble stedet kjøpt av Frelsesarmeen.   

27.november dette året ble Marie Olsen Liæker innskrevet som første 
soldat, 6.mars1910 ble Karl Andersen, Martin Løvås og Ingeborg Rustad 
innskrevet. 

Martin Løvås var aktiv helt til han døde i 1975. Andre med lang fartstid 
var Johan Bækkedal, som var medlem fra 1918 til 1976, og Barbro og 
Thorleif Kopperud, som var medlemmer i henholdsvis 60 og 40 år.  

I begynnelsen var Anna og Edvard Økern ledere her. Under 
2.verdenskrig ble stedet brukt av tyskerne som fangeleir, og etter krigen 
gjorde Edvard Økern en stor jobb med å pusse opp hele huset. 

I etterkrigsårene ble det startet speidergruppe på Arken, og troppen 
deltok på en stor leir på Jeløya i 1947. Magnhild Stensrud var leder.  
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stevnet brukeren Joen Olsen til tings. I 1775 måtte også kona, Anne 
Jonsdatter, og barna Ola og Anne, møte på tinget fordi de hadde huset 
en tjuv. 

   

Deler av muren og peisen står igjen på Fjellsjøberget     

                             

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I hele lia opp mot Fjellsjøkampen finnes rester etter flere boplasser, 
rydningsrøyser og svedjebruk: Fjeldhamar, Illebrent, ‘Olaberget, 
Fjeldsjøberget (Berget).                                       
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Erik finne, f 1636, br. 1668-1718, g.m norsk kvinne, Jertrud Persdatter 
og har en sønn: Tomas. Han oppgav å være 50 år og født i Skrukklia (f 
1586?). «skogen er meget uthogget og vel 50 år siden at finnene tid etter 
annen hugg i skogen.. Om vinteren kan ingen komme dit uten på ski eller 
truger. Dette tyder på at finnene var i Skrukkelia før 1636. Bruker betaler 
bygselavgift til futen Anders Simonsen som eier garden. 

I 1715 hadde Erik en «husmann og finne» i Bjørtomts husvær, Fjellsjø-
berget som het David Villumsen. Han var nok en av de fryktede «løse 
finner». Han stjal et kvartel smør,1 pund smør i et spann og 3 oster i 
Øysetra som tilhørte Per Løvigen. 

Han bad soldat Halvor Persen Oppgarn etterforske hvem som hadde 
stjålet dette. Ei natt tok han med seg 3 andre unggutter, Ola Persen 
Oppgarn, Nils og Ola Persen, og drog til Fjellsjøberget der de ransaket 
fjøstrevet og fant ganske riktig smør og ost, men ikke pundet med smør.  

Da de siden viste sakene til Per Løvigen, kjente han igjen smøret, men 
ikke spannet. Så gikk de alle til Fjellsjøberget og spurte om David kjente 
ved osten og bad ham vise fram det kjørel den var ystet i. Davids kone 
kom først med en «hole» og sida med en annen, men ingen av dem 
passet til osten. Hun flaug da fra dem og sa at osten ikke var hennes, og 
David fragikk også at osten tilhørte ham. Da sa Per Løvigen at han fikk 
bli med til øvrigheta, men da satte de bukkebein. Davids hustru og 
værmora hans greip Per i strupen og i beina og reiv han over ende på 
golvet, og David klorte han i ansiktet og beit han under øyet. Til slutt så 
kom de andre og fikk tjuven med seg til Oppgarn, hvor de holdt vakt over 
han før de dro til tinget på Hadeland, men der klarte han å rømme. 

Det går et sagn om at noe stjålet smør skal være gjømt på en stein ved 
Fjellsjøen, som de kaller tjuvsteinen den dag i dag. 

Sønnen Tomas Eriksen, br. 1718-1729 og kona, Gjertrud bruker 
Bjørtomt, 1718-1729. Flytter så til Fjellsjøberget. 

Den nye bruker på Bjørtomt, Per Ditlefsen Prestkværn, ville kaste ut 
enka Gjertrud fra Fjellsjøberget i 1736, enda brukeren hadde blitt enig 
med de om at de skulle ha plassen på levetida. På tinget blei brukeren 
dømt til å la enka få bli på plassen. 

Etter at Tomas Eriksen og Gjertrud var døde, hadde Joen Olsen kjøpt 
husa av arvingene og betalt leie til Bjørtomt til 1752, men de siste 17 åra 
hadde han ikke betalt noe, og mente han hadde hevd på plassen. Han 
tok også inn havnefe fra andre folk til fortrengsel for Bjørtomt, derfor 
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På 1980-tallet ble det drevet Hobbyklubb for barn. Denne ble startet av 
Lisbeth og Knut David Welander mens de var offiserer på Arken, og ble 
deretter ledet av Anita Westby og Ragnhild Moløkken. 

De som har vært offiserer på Arken har også som regel drevet 
søndagsskole og juniorgruppe. Når det ikke var offiserer der, ledet Mary 
og Johan Kopperudmoen ofte dette arbeidet. 

 

2 bilder fra 70-års-jubileumet i 1979. 

Bildet til venstre, fra venstre: 
Hjemforbundkasserer Jenny Døhlen, 
Hjemforbundsekretær Margit 
Hermansen, Sersjantmajor Johan 
Kopperudmoen, Fungerende 
Korpssekretær Mary Kopperudmoen. 

 

 

 

 

 

 

Bilde til høyre, fra venstre, 
1.rekke: Else Wold, Mary 
Kopperudmoen, Marie Burås, 
Gerd Bergheim.                
2.rekke: Margit Hermansen, Birgit 
Løkenhagen, Jenny Døhlen, Jan 
Erik Ottesen, Magnhild Stensrud.         
3.rekke: Ole Burås, Rolf Wold, 
Borghild Skjødskift, Johan 
Kopperudmoen. 
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Kommandør Hanevik, Kommandør Hanevik, Major Unnersrud, Margit 
Hermansen, Ingrid Stensrud, Anita Westby, Bjørn Westby 

 Foto: Inger 

Info samlet 2009, Unni Breen Vinge og Inger Bjørndal Foss etter samtaler med Ingrid 
Stensrud og Ragnhild Moløkken.  Vi fikk også låne noen av bildene her.  
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FJELLSJØBERGET                                                                    
Fjellsjøberget var husmannsplass under Bjørtomt. Her på disse plassene 
var det også «finntorp», for finnene hjalp sine landsmenn på den måten 
at når de sjøl hadde fått bygsla en gard, tok de andre finner til 
«husmenn», enda dette ikke blei sett på med blide øyne av 
myndighetene. De blei kalt for «lause» finner og «blei trudd til no ta 
håre». Men det var ikke sikkert de hadde arbeidsplikt på garden, slik som 
vi mener med en husmann. Vi kan heller si det slik, at plassene var ei 
hjelp til selvhjelp for husmennene. De var frie folk og kunne dra videre 
inn i det fremmede landet når de ville. 

 
Amund Bjørtomt er bruker i 1616. Han var nordmann og brukte garden 
før den første innvandring av finner. Det er mulig at han blei drevet bort 
da de første finnene kom til Skrukklia like etter 1630. I bygningsskatte-
lista for 1639 står han sammen med Steen, Bjørn og Anders Skrukkli: 

Alle 4 var nordmenn, men finnene måtte ha tatt (leid) garddeler fra dem. 
«Paa disse 4 pladser, som udi En stor Schauff er beliggende, boede 
nogle Suenske Finder som udi Suærig forleden høst bleff igjen Indført 
och nu ligger øde, epter nærværende 6 mandtz Breff och Segel».                        
Men finnene kom snart tilbake og de neste brukere er vel finner:                                                  
Jens Persen, br. 1655, Johannes Madsen 1664-68.                                         


