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På Økrisetra: Rolf Økern, Marie Økern, Sætermannen Aksel Røtterud. 

Foran: Anni Hansen og hennes hund 
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Lederen:                                                                                                                      
I skrivende stund ser det ut til at vi går lysere tider i møte, både at 

sommeren står for døren, antall smittetilfeller er for nedadgående og 

mange er allerede i gang med vaksinering. Noen er også fullvaksinert og 

skal dermed være godt beskyttet. 

Vi fikk avholdt årsmøte 18. mars, og nytt styre ble konstituert på 

styremøte 15. april. Vi ser fram til å starte opp med aktiviteter i 

historielaget. I første omgang har vi utendørsarrangementer på planen, 

selvfølgelig under forutsetning av at smittevernrestriksjonene tillater det.  

Det første som står på planen er en kulturvandring i Holter. 

Vi håper også at det blir mulig med den tradisjonelle samlingen på Sø-

Kringler 3. juni, den må antakelig tilpasses aktuelle smitteverntiltak.           

I museet forberedes fotoutstillingen om frigjøringsdagene i 1945, om vi 

ikke kan åpne museet kan vi kanskje ta noe utendørs. 

Vi ønsker å revitalisere våre grupper og utvalg, og kanskje etablere noen 

nye. Ta gjerne kontakt om du har spesielle temaer du er interessert i og 

ønsker at vi skal gå mer inn på.  Mer informasjon om dette kommer etter 

hvert.  

Det er nå en god del bilder i Nannestad Historielags Bildearkiv. Villy 

Ruud og Svein Monsen har gjort en stor jobb for å få dette i gang. Jeg vil 

også minne om at det fortsatt er mulighet for å skaffe seg Kåre Sylteviks 

bok Motstandsarbeid rundt Gardermoen. 

Jeg benytter anledningen til å ønske dere en god sommer, og håper at vi 

etter hvert vender tilbake til normal aktivitet i historielaget. 

Berit                                                                                                                                               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berit Schei Hagen  Leder   beritsch.hagen@gmail.com tlf: 905 84 717 

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

Inger Bjørndal Foss     Sekretær          ingerfo@gmail.com                 tlf: 92234585  

 Cato Sand  Kasserer    c-sand@online.no  tlf: 615 38 967 

Svein Monsen  Web   sveinlmm@gmail.com  tlf: 90552747 

Vararepresentanter - Pål Olav Kraabøl – Solveig Ruud Korsmoe – Ola Habberstad                                                                                        
                                                                                                                                                            

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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Nannestad Historielag har hatt årsmøte.    

Nannestad historielag hadde årsmøte 18. mars 2021. Møtet ble 

gjennomført som nettmøte på Teams. Årsmøtedokumentene var sendt 

medlemmene på forhånd. Årsmeldinger for 2019 og 2020 ble presentert. 

Det ble vedtatt en endring i vedtektene som dekker situasjoner som vi 

hadde i 2020 da vi ikke fikk gjennomført årsmøte.                                                                              

Det ble også vedtatt å heve kontingenten til 250 kroner i året.                                                  

                                                                                                                             

På styremøte 15. april 2021 ble styret ble konstituert med følgende roller: 

Leder      Berit Schei Hagen  (valgt som leder for 1 år) 

Nestleder  Villy Ruud            (ikke på valg i år) 

Kasserer  Cato Sand            (ikke på valg i år) 

Sekretær Inger Bjørndal Foss (valgt for 2 år) 

Styremedlem Roy Carlsen       (valgt for 2 år)   

Varamedlem til styret: 

Pål Olav Kraabøl    (ikke på valg i år) 

Solveig Ruud Korsmoe  (valgt for 2 år) 

Ola Habberstad             (valgt for 2 år)   

Ivar Moholt er nytt medlem av valgkomiteen. 

I styret for Nannestad Bygdemuseum fortsetter Pål Kraabøl, Roy Carlsen 

og Berit Schei Hagen.  Svein Monsen fortsetter som Web- ansvarlig.   

På årsmøtet ble også deltakere til Arrangementskomiteen, Slekt/foto 

gruppe og Utvalg historiske bygg valgt for neste periode. Her fortsetter 

alle i sine roller. 

Nannestad Historielag ønsker nye deltakere i styret velkommen! 

                                                                                                                          

Klipp fra Bygdespeilet nr.3 1975 

Visste du? 

- at det i Akershus fylke 1974 var 1885 hester som måtte til 

dyrlegebehandling? Tilsvarende måtte 19 136 storfe til «doktoren», 

17 956 svin, 502 sauer og 22 850 hunder. 

- at det i Nannestad i 1974 var 37 statsansatte? Av disse var 23 

menn og 14 kvinner. 

(Alle opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå) 
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NORDLYS OG LEBESBYMANNEN 

Nordlys, fraskilt Rud i 1919, var en liten grå tømmerstue, satt opp i 1850. 

Den var også lokale for ungdoms-foreningen og pinsevennene.                     

I kommunale papirer står det følgende: Muligens 

er opprinnelig bygnings-kropp flyttet hit. Den er 

påbygd med deler av en nedrevet bygård. Laft i 

opprinnelig 1.etasje. Halvvalmtak på opprinnelig 

bygning. Senere, i 1921, bygde ungdoms-

foreningen og arbeiderpartiet: Det forenede 

samfunn.                                                        
Nordlys i 1932                                                           

Frk. Agnes Olsen fra Oslo overtok stedet etter at ungdomsforeningen 

ikke klarte å beholde det, ca. 1926, og brukte det fortrinnsvis som 

sommersted. 20.november 1926: ”Hartvig Molstad var i byen i går, 

skulde dit i dag også, men blev vel ikke noe, da det er slikt søle veir og 

det var et flytningslæss for frk. Olsen på Nordlys han skulle kjøre”. Hun 

drev pensjonat her.  

Rundt Nordlys var det et høyt gjerde slik 

at ingen skulle se inn. Noen ble faktisk 

skremt med at det skulle bo noen 

”spedalske” her.                                    

Lebesbymannen Anton Johansen, skal 

også hatt møter her, ifølge andre skal det 

ha blitt drevet en del, ”sekterisme” på 

stedet.                                                   

Han har plantet bjørkealleen som sto i innkjøringen. Johannes Granheim 

fortalte at Lebesbymannen hadde sine runder i Sameia da han bodde 

hos Agnes om somrene, ja han virket som vaktmester også. 

Onkel til Arne Berntsen, Karl Andersen hadde vært i Amerika, og var 

kommet hjem. Han hadde kjøpt seg ei gullklokke ”over there”, men 

hadde blitt frastjålet denne. Han fikk da det råd å oppsøke Lebesby-

mannen på Nordlys. Han hadde fylt opp et glass med saft og bedt Karl 

Andersen om å se inn i dette med påfølgende beskjed: Inni glasset skal 

du se hvem som stjal klokka di! 

Det fortelles også at når pinsevennene overlot Nordlys til Agnes Olsen, 

tok de med seg tømmerstua, sannsynligvis ble den grunnlaget for 

Betania som ble bygd i 1935.  
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Pinsemenigheten på Nordlys, Predikanter: Kjellås, Fragell, Walton, 

Emanuel Minos. Lokale medlemmer: Ole Molstad, Martin Slemdal, Jacob 

Bråten, Bernhard J. Ruud, Hjalmar Georg Nordheim, Ole Wang. 

Anton Johan Johanson, Lebesbymannen født 24. mai 1858, fødested 

Tärnaby, Västerbotten, Sverige, død 3. januar 1929, dødssted Oslo, 

begravet i Lebesby, Finnmark. Fiskerbonde og seer. Foreldre: 

Fiskerbonde Johan Samuelsen (1828–95) og Anna Sofie Johansdatter 

(1835–1907). Ugift. 

Anton Johanson var fiskerbonden fra Finnmark som omkring 1914 ble 

kjent over hele Skandinavia for sine profetier og spådommer om 

kommende katastrofer, kriger og ulykker. 

                      

 

Som ung gutt og eldst blant åtte søsken utvandret Johanson i slutten av 

1860-årene fra Sverige til den sjøsamiske bygda Lebesby i Vest-

Finnmark. Han kom fra en nybyggerfamilie i den svenske grensebygda 

Tärnaby. Store deler av slekten og familien flyttet senere til Finnmark, 

hvor de etablerte seg som fiskerbønder.  

Selv drev Johanson småbruket Gislåtten i Lebesby kommune. Som 

ungdom og voksen mann fungerte han som kirketjener i Lebesby kirke i 

flere tiår. I 26 sommersesonger deltok han dessuten som høyt verdsatt 

assistent ved Norges Geografiske Oppmålings kartlegging av 

Finnmarksvidda. I hjembygda innehadde han flere kommunale og 

lokalpolitiske tillitsverv. Utenfor Finnmark ble Johanson imidlertid kjent 

for sine dystre forutsigelser av verdensbegivenheter. 
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Sin første åpenbaring fikk Johanson påsken 1884 under en 

nattverdgudstjeneste i Lebesby kirke. Storsynet som han er blitt husket 

for, kom i november 1907. Han fikk vite at en verdenskrig skulle bryte ut 

om 7 år (krigsutbruddet kom juli/august 1914), dessuten fikk han “se” 

sykdommer, epidemier, ulykker og voldsomme naturkatastrofer. Av 

guddommen fikk han forelagt en kalender, slik at han kunne se 

hendelsene i kronologisk rekkefølge. Han så blant annet Titanics forlis 

1912 og spådde spanskesyken før den brøt ut i mai 1918. 

Bortsett fra sin nærmeste familie fortalte Anton Johanson ingen om sine 

kraftige syner før 1912. Gjennom intervjuer og reportasjer stod han 1913 

og 1914 frem med sine forvarsler om den første verdenskrig og andre 

sentrale begivenheter frem til 1953. Dermed fikk Johanson en rekke 

tilnavn som “krigsprofeten”, “Lapplandsprofeten”, “Finnmarks-

profeten” og “Lebesbymannen”. 1918 og 1920 kom det ut et svensk 

hefte og en bok om synene til fiskeren fra Nord-Norge. Disse 

publikasjonene ble bestselgere og gjorde Johanson berømt over hele 

Norden. 

Siden Lebesbymannen oppfattet seg selv som Guds sendebud for å 

varsle europeiske statsledere om forestående hendelser, la han ut på tre 

lengre reiser 1913, 1918 og 1919. De to første reisene brakte ham til 

Kristiania og Stockholm, mens den siste gikk til Berlin i et mislykket 

forsøk på å advare keiser Wilhelm 2 om Tysklands skjebne. 

Stillfaren, rastløs, hjelpsom, troskyldig og gudfryktig er karakteristikker 

som har vært brukt om Lebesbymannen. I 

ettertid har kommentatorer trukket frem hans 

livlige fantasi, innbilningskraft og overdrevne 

forestillinger om egen storhet og betydning. 

Fra 1919 til sin død levde Johanson i 

Kristiania/Oslo, trolig under svært kummerlige 

kår. Etter eget ønske ble han gravlagt i 

hjembygda, hvor det 1991 ble reist en bauta 

over ham. 1999 åpnet en museumsutstilling 

om hans liv ved Lebesby bygdetun. I 2001 ble 

det laget en dokumentarfilm om 

Lebesbymannen.                                                                                                                                      

                                                                                              Villy Ruud 
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Almenningskjøring – Del 1                         Fortalt av Bjarne Holter                                                           

“Fyrer med ved”, et kjent uttrykk som er brukt i forskjellige anliggender, 

men som var en livsbetingelse i tidligere tider. Ved og varme har fulgt 

mennesket over alt, og at det gjaldt også våre forfedre fikk vi tydelig 

bevis for ved utgravninger sommeren 1997 i forbindelse med flyplass-

utbyggingen.  

Veden var opprinnelig av liten økonomisk verdi, og det kunne resultere i 

at forbrukere, også uten skog, samlet store forråd av kvist og annet 

ukurant trevirke som så måtte vare som brensel hele året igjennom. 

For den almene mann og kvinne på landet var det den eneste måten å 

skaffe varme til hus og matlaging. Fra de perifere områder i verden kan 

mediene ennå formidle tilstander der befolkningen fremdeles befinner 

seg på stadier der ved som varmekilde er et privilegium. 

I områder med industriell utbygging og dermed økende befolkningsvekst 

tiltok behovet for ved som energikilde. Store forbrukere av ved var 

fabrikker, kirker, skoler, meierier, militærforlegninger og de tusen hus og 

hjem. På steder i landet hvor bergverk ble realisert endte det med total 

overavvirkning av skogen. Det tok da svært lang tid å opparbeide ny 

skog, hvis det i det hele tatt lot seg gjøre.  

I vår tid å skulle fyre med ved, kom vel overraskende på de mange som 

vel aldri hadde tenkt tanken i den retningen. Men som under siste 

verdenskrig da bensinen ble totalt rasjonert var det veden som ble 

erstatningen som kraftkilde for både biler og andre motoriserte effekter.  

Tilberedt som knott og brukt i dertil konstruerte fyrkjeler utvikles gass 

som motorene omformer til energi. Nå viste det seg at or var annen ved 

langt overlegen i effektiv kraftutfoldelse, og avvirkningen av oreved i 

Nannestad var betydelig, da her finnes store arealer med løvskog. Flere 

knottfabrikker var i drift, og skaffet mange lokale arbeidsplasser. Det gikk 

med mange sekker knott på en tur og retur til Oslo.  

I Nannestad har ved aldri vært mangelvare, da bygda i tillegg til alle 

gardsskogene har tre bygde-allmenninger. Hver på omtrent 30 000 dekar 

brutto areal, og består vesentlig av granskog.  

Nannestad Almenning er et skogsområde på åsen vest i Nannestad 

hovedsogn. Den har fra gammel tid vært statens eiendom, Nannestad-

sokningene hadde bruksrett i skogen. De bruksberettigede kunne 

opprinnelig ta ut av skogen det de trengte uten utvisning. Allmenningen 
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og fogden skulle i den tiden føre oppsynet med driften. Men etter at 

skogen i 1870 årene ble solgt til bygda er den blitt administrert av et 

styre på seks medlemmer, valgt av og blant de bruksberettigede, for en 

fireårs periode.  

Bygdeallmenningene tilligger jordbruket i sognet, og minste størrelse for 

å oppnå bruksrett er fem dekar. Denne bestemmelsen kan justeres, men 

lenge før staten solgte eiendommen var det iallfall bestemte bruks-

berettigede i allmenningen. I 1876 vedtok allmenningsstyret nye regler 

for allmenningene, og de ble fornyet i 1940. Driftsformen etter disse 

reglene var slik at de bruksberettigede fortsatt kunne hogge selv, og 

drive fram det virke de fikk utvist. Skalaen for utvisning av ved fra 

allmenningen til de bruksberettigede varierte fra 9 kors for de minste til 

36 kors for de største brukene. Dessuten var det ved å få kjøpt for alle 

og enhver, tilvirket av allmenningens faste ansatte.  

Hoggingen av allmennings-veden skulle foregå i tidsrommet 1.juni og 

15.juli. Det vil si i tiden mellom våronna og slåttonna, også kalt 

«lekssommeren». De aller fleste 

bruk hadde husdyr, og det var 

først når disse var sluppet på beite 

at gårds-karene kunne ta seg tid til 

den årvisse vedhogsten. Enkelte 

så i sitt overmot frem til denne 

foreteelsen som sin sommerferie, 

utrustet med foruten hoggeutstyr 

også fiskestang og gevær.                                                            

Til å forestå utvisningen av vedoner til hoggerne, var en i allmenningen 

fast ansatt skogvokter, på bygdene også kalt «skaufaut», som sorterte 

under styret og herredskogmester. Den mest kjente av dem var nok 

Amund Melbyseter, som fungerte fra 1893 til 1914. Både han og kona 

Berthe var Hurdølinger og bodde som navnet tilsier i Melbyseter Øvre. 

Han forpaktet stedet her, og som skogvokter hadde han med å blinke 

tømmer og ved, noe han var alene om i alle år. Det er vel få eller ingen 

nålevende som husker ham i tjenesten, men Nannestad Almenning ærer 

om sin trofaste medarbeider ved å hegne om hans og Berthes gravsted 

på Nannestad kirkegård.  

Etter ham begynte hans svigersønn Ole Hoff i stillingen som skogvokter. 

Han bodde også i Melbyseter, men han og kona Anne flyttet i 1927 ut til 

Rustadmoen. Han var alene om blinkingen og utvisningen fram til 1942.  
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Vedhoggerne samlet seg ved Rustadsaga i betimelig tid om morgenen, 

uten forvarsel. Dermed var det helt uvisst hvor mange hoggebeiter 

skogvokteren fikk å sette i arbeid utover dagen. Mange husker nok med 

gru tilbake på marsjen fra saga en varm sommerdag. Bortsett fra den 

gamle Gruvevegen, som ikke var farbar med vognredskap, var det å 

starte nede fra Åsvegen og videre oppover i skogsterrenget. Ole Hoff, 

den lange, magre, senesterke skogsmannen med blinkeøksa på armen 

ledet opptoget. Med lange steg skreva han oppover mot Gruvelia eller 

Melby-setra, alt ettersom hogstfeltet for tømmer hadde vært vinteren før. 

Skogvokteren hadde bare med seg det nødvendigste av mat og klær for 

dagen, da han skulle ned igjen om kvelden. Hoggerne derimot var 

nedlesset med matforråd for minst to dager, klær for overnatting ute og 

kanskje uvær og arbeidsredskap.  

Kommet vel fram til hogstfeltet ble samtlige mannskaper anmodet ned i 

terrenget, noe som ikke møtte særlig motbør der og da. I verste fall 

kunne marsjen tatt både to og tre timer, og det smakte godt både med 

mat og hvile. Skogvokteren virket helt uanfektet av «spaserturen» og tok 

med seg den første hoggebeita og sette den i arbeide. Siden hentet han 

den neste, men selv om det gikk bra unna var det likevel langt på dagen 

før de siste var i virksomhet. Først da kunne skogvokteren unne seg en 

hvil og en matbit.  

Nå kunne vedonene variere sterkt når det gjaldt hogstvirke, og ikke minst 

terrengforholdene. Men skogvokteren var suveren i stillingen, og ingen 

våget å komme med bemerkninger av noe slag. Verste oner var slike 

med mye overliggende topp etter tømmerhogsten. Reglene var slik at de 

som hogg tømmer kvistet bare opp stokken i den lengde de trengte den, 

og toppen ble liggende til hogsten sommeren etter. Disse halvtørre 

tretoppene var ypperlige yngleplasser for mygg og knott, og ved første 

øksehogg var lufta grå av plageåndene.  

Hogstmetoden var i 30-åra plukkhogst, og i tillegg til vindfall kunne det 

forekomme store, tørre og skadde trær. Hoggeredskapen på gårdene var 

ofte ikke av slik kvalitet som kreves i storskogen, og det utartet til mye slit 

og oppofrelse. Det kunne gå bra første dagen, og det ble gjerne til at 

man arbeidet noe utover kvelden. 

Var vedhogget langt fra koia ble det som oftest til at en la seg til under 

åpen himmel, og det ble lite eller ingen søvn. Matstellet hadde også lett 

for å bli så som så. Selv om en hadde belaget seg med middagsmat ble 

det mye kaffe og brødmat, og i varmt vær ble en fort matlei.  
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Uvant arbeide med kvae på hendene førte til at en ble sårhudet, og det 

aller verste var hvis en sliten hogger begynte å drikke vann fra en 

«dårlig» sildrebekk. Da ble det snart kollaps. 

Andre dagen begynte kanskje med å reise i 

kors det en hadde liggende utover. Men da 

var det ikke alltid det avvirkede kvantum sto 

i stil med forventningene, for et kors ved 

hogget etter bruksrettsregler var uvant mye 

ved. Lengden på stokkene skulle være fire 

meter, og de skulle slinnes med en tre-fire slinner for å tørke bedre. 

Korset skulle være en meter høyt ved krysset, og stokkene skulle ligge 

med toppen oppover. Lå det noe ukurant virke som kapp eller avfall igjen 

etter tømmerhogsten kunne det reises inne i korset. Det samme kunne 

lauvskog som den gangen ble ansett som ukrutt i tømmerskogen. Var 

vedhoggeren ute etter å få mest mulig ved passet han på å reise korset 

utover hellingen.  

Ut på dagen kom skogvokteren på inspeksjon. Han skulle påse at 

hoggelaget hadde nok hogstvirke for å fylle de antall kors en hadde rett 

til. Som regel holdt det, hvis ikke slo han på noen blinker til. Det var helt 

utrolig hvor godt øyemål han hadde. Nøyaktig var han også med de kors 

som var reist. De bruksberettigede kjente kravene og tok sine 

forholdsregler, men det hendte nok at noen kors var for drøye og ble 

dermed revet ned.                                                               Fortsettes i nr. 3-2021 

 

                                 Dagmars Bue 

Natt til 26.desember 2011 besøkte ekstrem-

været Dagmar oss. En av furuene på Moreppen 

ble vridd av uværet. Rota sto fortsatt i bakken, 

men toppen var også nede i bakken, og det var 

tydelige vrimerker i stammen.  En liten 

påminnelse om at man bør ha stor respekt for 

naturkreftene. 

                              
Inger Bjørndal Foss 
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Hans Østeng: Intervju med Karl Myhren: «Hver vår såg vi 

fram til tømmerfløytinga» 

Bildet er vakkert. Smådormende i 

skyggen under tuntreet, mens det 

tunge greinverket i eftasbrisen gir et 

søvnig drag av tid, ja, nesten et 

historisk sus over mannen på benken 

under. Det er stille efta på 

Rustadbråten, og gjennom den åpne 

gangdøra slår kaffelukta mot oss der 

vi benker oss i tuntreets svalende 

skygge. Over oss seilende 

sommerskyer.  

- Nei, fanken, je glømte visst kaffen!                                                                         

Slikt kan hende den beste, og når en går der som pensjonist og stuller er 

det sikkert fristende å ta en liten avstikker i eftasbrisen. Hva skal en 

ellers med fine sommerdager? 

- Livet har da vært virkelig nok for deg, Karl Myrhen? 

- Det var da det, Ikke for alt i verden vil jeg ha verken barndoms-, 

ungdoms- eller manndomsårene om igjen. Vi har det bra nå som 

pensjonister, men eller har det ikke vært mye å skryte av. Det er 

synd, men sant at det har vært slik, det ble ingen plass for 

drømmer. 

- Vi aner litt svenskt i tonefallet?                                                                                          

- Er riktig det. Det er rart med barndommen, selv om det er lenge 

sen nå. Ja` kom til «Nårje» i 1913, og min første jobb her var å 

laste panelingsbord på en tysk bår i Gamlebyen i Fredrikstad. Den 

gång var ja` 19 år.  

Fra sitt barndoms Malmø jobbet Karl seg nordover langs grensa, og kom 

ganske tilfeldig til Fredrikstad. Lite ante han den gang at han aldri mer 

skulle komme tilbake til utgangspunktet, denne sommerens perle mot 

Skagerak.  

- Je har aldri brydd meg om å reise tilbake heller. Det er så långt dit, 

og nå er det vel fremmed for meg alt der nede. Dyrt er det også å 

reise. 
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Sommeren 1913, etter at den tyske båten var lastet, arbeidet Karl på 

Evje teglverk, også ved Fredrikstad. Men samme høst reiste han til 

Aurskog på tømmerhogst. Her ble han bare vinteren over, for våren 1014 

var han å finne i Nannestad. Om høsten ble det igjen tømmerhogst. 

Denne gangen ved Råsjøen.    

Nå var det slutt med det flakkende livet, for helt fram til 1943 drev Karl 

med forskjellig arbeid i tilknytning til skogen og Råsjøen. Det ble både 

hugging og fløting, og på Bjørgeseter har han lastet atskillige 

jernbanevogner med tømmer. Da bodde han på Bjørgeseter og var 

heime bare i helgene.  

- Men i 1943 ville nazistene bestemme over meg, så da pakke je 

sekken og dro til ei søster i Småland. Der fekk je jobb på 

telegrafens hovudforråd, og jeg ble der i nesten to år. Her heime 

var Anna og ungene, og de fikk føle krigen mens ja` var borte. 

I 1915 kjøpte Anna og Karl stedet Rustadbråten. De overtok såvidt tidlig 

på året at de fikk satt poteter allerede første året de var der. St. Hans-

kvelden samme året giftet de seg. Dermed var de begge rotfast i 

Nannestad. Anna er født på Melbysetra, og har alltid hørt bygda til. 

- Men nå må du skrive om`n Karl, sier Anna. Det er han som er 

sjefen nå. 

Når våren kom og vatnet steg livnet det til langs Rotua.da kom de 

sigende de seige fløterne, men ryggsekken på aksla alengt og 

båtshaken slentrende i handa. Et stille følge som minket etter hvert som 

de seg innover åsen. På bestemte steder langs elva ble noen igjen, 

lagvis slik lendet bestemte. Hvem som skulle være hvor var bestemt på 

forhånd. Og slik husker Karl det: 

- Vi var to mann ved Purka, og det samme i Henriksfossen, i 

Fjellhamarberja, i Karusellen like nedenfor Bjertnessjøen, ved 

Brattfossen og på Skjelmyra. Men ved Sjonken var det lltid tre 

mann, og ved Dammen i Bjertnessjøen ofte fem.                               

Fløterlivet hadde nok sin sjarm, men det var langt fra noen dans, 

mener Karl.  

Det hendte nok det ble danset litt på stokkene i elvestryket, men noen 

annen dans fra dette livet husker ikke Karl nå. En skulle være være 

både rask og sikker. Men av og til gikk likevel ingen veg utenom, en 

havnet pladask i elvestrømmen. Etter en slik dukkert kunne natta ved 

stokkvarmen bli lang. 
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- Men var det stille netter hendte det vi fløtte istedenfor å sove. Var 

like bra det! 

Fløterlivet var ikke uten spenning og dramatikk. Satte tømmeret seg 

riktig godt måtte det gjerne dynamitt til for å løse floken. Særlig hadde 

det lett for å sette seg ved Purka og ved Henriksfossen, og ved det 

siste stedet måtte fløtera gå ned i tau. Og betalinga? 

- Jo, den var tre kroner og femti øre dagen dengång ja` bynte og 

fram til 1920.   

- Ja` var med i fløtinga fra 1915 til -26. da vart det slutt, for fra da av 

ble sliptømmeret kjørt til Bjørgeseter. Sagtømmeret ble skjært på 

Råsjøen.  Nå er dom vel borte snart alle fra fløterlaget. Det var`n 

Ferdinand Rustad, Martin Slemdal, Ole Hellerud, Anders 

Melbyseter, Amund Melbyseter, Hans Bekkevold, Hans Åvold og 

Martin bare for å nevne noen. Jo, - je er nok snart den siste -.  

 

- Om je har likt meg her i bygda? Joda, je har jo det. Her er det som 

å komme himatt alle stan, og oppi skauen her har jeg skøti mye 

hara. Men i Prestkona   like jeg meg itte. Je lå der på tømmerhogst 

ei tid, men det var en stusselig tilværelse. Heldigvis er hytta for 

lengst borte. Jordgul og mørkt og kaldt. Nei, at folk har måttet finne 

seg i slikt. Vi bæde fraus og svalt. Men je kan itte fortelle om alt jeg 

har vært med på - og til en så vidt liten avis! Det har vært mange 

slags både jakt og fisketurer opp gjennom åra. 

Karl legger ikke skjul på at han til gjengjeld har vært blant de heldige 

hva helsa angår. Han har alltid vært både frisk og sterk, og begge 

deler har kommet godt med opp gjennom åra.  

Men i politikken har han aldri engasjert seg, og han nærer ingen store 

illusjoner om politikere. Etter hvert som tida har gått har han sett 

såvidt mye fra den kanten at alle håp har rakne.  

- De er bare ute etter stillingen, mener han. Skjønt tidene er da blitt 

bedre, så noen av dem har vel utrettet noe! 

Nå er det lenge siden både Evje teglverk og fløtinga i Rotua, og 

Malmø er så fjernt, så fjernt. Og når en går sånn og stuller og steller 

er det fint med en lønn å svale seg under etter varme sommerdager. – 

og å ta en tur på lette eftasskyer.  
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IDRETT I NANNESTAD  1896-1956.         av Magnus Habberstad. 

Det var naturlig at skiløping var den idrettsgren som tidligst kom i gang 

som konkurranseidrett og dermed la grunnlaget for organisert idrett i 

form av ski-klubber. 

Flere hoppbakker ble bygd, enkelte løpere begynte å dra utenbygds på 

skirenn og mange lag ble stiftet. I denne perioden ble da også de to 

første skiklubber i Nannestad stiftet, nemlig Holter skiklubb i 1895 ved 

Lars Grani og Anne Brustad, Bjerke skiklubb i 1896, ved lærer Grøndahl. 

Fra omkring århundreskiftet var det årlige skirenn i Ukkestadenga med 

rene folkevandringen til denne bakken som hadde fartsstillas og trehopp 

og tålte hopp på ca. 25 m. 

De første skirenn i Bjerke ble holdt i Toftnerengen og Breen engen, 

med hopp på 10-15 m. Kjente hoppere fra denne tiden var: Ludvig 

Skjennum, Ole Skjennum, Hjalmar Skjennum, R.L.Ruud, Johan Breen. 

Fra omkring 1907- 1930, ble det nesten årlig arrangert skirenn i 

Skreiabakken på Søndre Kringler, hopplengder 20-25 m. Blant de første 

deltagere var: Einar Breen, Chr. Kaxrud, Carl Sandberg, Erling Kringler. I 

denne bakken ble også de første skoleskirenn for hele bygda holdt av 

Bjerke Skiklubb, 1927 og 1928.  Diplom for beste 5-manns lag gikk 

begge år til Fjellet skole.  

Omkring 1920 kom Femmålslia og Vestengbakken, 25-30 m. Likeså 

Holterenga, Austadbakken, og Nygårdslia. 

Fra 1907 gikk skiløpere fra Nannestad for å delta i Sundbybakken og 

Lysakerbakken i Eidsvoll. Mikal Homble gikk på ski fra Hvam for å delta 

i Lysakerbakken og tilbake samme dag. En av de yngre aktive, Olaf 

Rønning, gikk på ski over åsen til Hakadal for å være med i et hopprenn. 

Da enkelte omkring 1900 ble eiere av sykkel, ble de første sykkelritt 

arrangert på private tiltak. I det første sykkelritt med start på Rovoldteiet, 

vant Karl «Svenske» med lærer Lerberg og Jens Haga nærmest. 

Seierherren reiste så til Kristiania og kom et par år senere tilbake med 

racersykkel, men ble nekta å starte med så fin sykkel. I 1917 ble Mikal 

Homble vinner i sykkelritt i Holter med Herman Haug på andreplass. I et 

sykkelritt i Nannestad over Jessheim- Eidsvoll st., Nannestad-

Gardermoen- Nordmokorset -Nannestad, havnet første premien, en 

fiskespade og serviettring i sølv, hos Mikal Homble. Stien ved siden av 
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kjerrevegene var god sykkelbane, men hjulsporene var lumske fallgruber 

for denne generasjon sykkelryttere.  

Bildet viser brødrene Lars og Mikal 

Homble på Engelstad øvre i 1918. 

Noen større friidrettskonkurranser før 

idrettsplassene ble anlagt er ikke 

kjent i Nannestad, men rundt 1900 

ble det arrangert kappløp til fots fra 

Rovoldteiet til Slattum skole, og de 

første over mål var Karl Fjellheim og 

Ole Trøgstad. 

Landevegen var da den vanligste konkurransebanen og treningsbanen 

for fri-idretten. 

Men allerede i 1906 spilte bygdas første fotball lag: «Nannestad 

Fodbold-forenings Merslag» sine kamper på Ukkestadmyra, Tjernsenga, 

der Karl Gran, Moreppen, fikk samlet det første fotball-laget, som dels til 

fots og med tog besøkte fotball-lagene på Sand, Jessheim, og Dokken i 

Eidsvoll. 

 

F.v: Birger Ruud, Johan Ruud, Kaare Hveem, Harald Haug, Karl 

Rognstad, Ragnvald Bjerke, Kristian Ødemark, Ole Homble, Kristian 

Engerdalen, Ole Lyshaug. Sittende: Ole Holter, Hans Aamold. 

Idrettslagenes eldre historie kommer i neste Skokla. 
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KIRKESANGER I. M. OLSEN                                    Av Ivar Moholt 

Avskjedsfest lørdag 24 mars 1917 på Morud skole i Nannestad. Han har 

søkt avskjed fra sin stilling som lærer etter 55 års virke, hvorav 28 år ved 

Morud skole. 

300 mennesker var til stede. Lokalet var for anledningen smakfullt 

dekorert. (Nye Morud Skole). Der var: sangkor, musikkorps og solosang. 

Stedets sogneprest som på forhånd var anmodet om at holde tale for 

hedersgjesten, besteg talerstolen og rettet en varm og inderlig takk til hr. 

Olsen for det lange og trofaste arbeide han hadde nedlagt i skolens 

tjeneste, og spesielt da ved Morud skole, og overrakte han en verdifull 

present bestående av 12 sølvspiseskjeer i etui samt 1 suppeøse og 2 

dessert -skjeer, hvortil skolens samtlige innvånere hadde ydet sitt bidrag. 

SOGNEPRESTEN BESTEG ATTER TALERSTOLEN FOR 

NU AT MEDDELE, AT KONGEN I STATSRÅD HADDE 

TILDELT HR OLSEN BORGERDÅDSMEDALJEN I SØLV 

FOR LANGT OG DYGTIG ARBEIDE I SKOLENS OG 

KIRKENS TJENESTE OG FESTET MEDALJEN TIL HR 

OLSENS FRAKKEKLAFF. 

Derpå utdeltes følgende for anledningen forfattede og trykte sang, som 

unisont blev avsunget av hele forsamlingen: 

«VI STAAR HER NU I FLOK OG RAD» 

Skolestyrets forman rettet deretter en an erkjennende takk til hr. Olsen 

for godt arbeide ved Morud Skole og ønsket ham en lykkelig alderdom. 

Nu begav man seg opp i 2 etg, i den store og romslige sløydsal, hvor 

man rikelig blev bevertet med kaffe og smørrebrød samt julekake og 

hvetebrød. Det tok selvfølgelig en tid at beverte så mange mennesker, 

men arbeidet gikk stilig og presist fra handen. 

Så samledes alle igjen i storskolens klasseværelse hvor man etter lærer 

Olsens anmodning først avsang KJÆRLIGHET FRA GUD hvoretter han 

besteg talerstolen og rettet en takk til kretsens innvånere for den store 

gave som var overrakt han, og for den forståelse og velvilje han som 

lærer alltid var blitt møtt med og tok en hjertelig avskjed fra kretsen. 

Derpå blev fremdeles etter hr. Olsens anmodning, salmen: «SÅ VIL VI 

NU SIGE HVERANDRE FARVELL» sunget. 
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Deretter ble det sang av kor, solosangere med «FLERSTEMT OG MED 

HARMONIUMS AKKOMPAGNEMENT» 

 

Morud skole 1913. Til venstre står lærer I. M. Olsen og til høyre frk. 

Svendsen. F.v bakerst: ukjent, Karl Hofseth, Håkon Hoel, Asbjørn 

Moholt, Oskar Hansen, Maria Løvaas, Johanna Moholt og Anna 

Fagerås. Nest bakerste rekke,f.v: Kristian Sandholt, Ole Enersen, 

Edvard Nygård, Johan Helgesen, Elise Isaksen, Minda Burås, Jenny 

Morud og Maria Åmold. Midtre rekke f.v: Olaf Molstad, Hermann Døhlen, 

Einar Døhlen, Hilmar Løvås, Kristine Breen, Bergljot Toftner og Borghild 

Molstad. Andre rekke forfra,f.v: Joakim Isaksen, Olaf Kristiansen, Georg 

Granheim, ukjent, Margit Toftner, Asta Solheim, Lovise Breen, Inger 

Toftner, og Thea Bergerud. Foran f.v: Oskar Aamodt, Hartvig Molstad, 

Rosvald Fjellberg, Bjarne Hoff, Trygve Molstad?, Kristine Berg, Ingeborg 

Hoff, Borghild Morud og Margit Molstad. 

Deretter følger taler: «NOEN BIOGRAFISKE BEMERKNINGER», som vil 

interessere: Hr. Olsens er eksempel på hva flid og energi kan utrette!  

SÅ FØLGER LIVSLØPET FRA NAMDALEN, TROMDHJEM, KLEBU 

SEMINAR.  OSV.                                                                                  

HAN VAR KUNNSKAPSRIK OG HOLDT SEG AJOUR I SIN KALDS-

GJERNING.                                                                                          
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DET SNAKKES MYE OM HANS DYKTIGHET VED MORUD SKOLE OG 

SOM KIRKESANGER I BJERKE KIRKE. 

Dessverre har han ikke bare hat medgang siden han kom til Nannestad. 

Tunge sorger har rammet ham, idet han har måttet se flere av sine kjære 

vandre bort. Men han har båret sin motgang med tålmodighet og vist at 

innordne seg under den Allmektiges vise råd. Han akter visstnok ikke at 

forlate Nannestad, men at tilbringe sine dage i sitt pene og hyggelige 

hjem MOHOLT sammen med sin familie.                                            

MÅTTE DE ÅR HAN ENDU FORUNDS AT LEVE HER NEDE BLI LYSE 

OG FREDFULLE! 

(En har etter beste evne tydet en del avisutklipp fra feiringen. Gjengitt 

ved direkte avskrift, og noe med egen «oversettelse». Ivar Moholt) 

 

Siste 17.mai på Fjellet skole  

                                                                                      

Gunn Grøndal har gitt oss disse fine 

bildene fra den siste 17.maifeiringen på 

Fjellet skole.  

På bildet til venstre ser vi vaktmester 

Harald Nygård heise flagget.  

Bildene under er av det siste 17.maitoget 

fra skolen. 

 

           

 

    



 
  

19 
 

Økrissetra 

En av de første gårdene på Romerike, urgården By, lå på sandrabben 

nord for Sletta. By var trolig anlagt ca. år 500 f.Kr., og var en storgård 

framt til1300-tallet. I nedgangstiden etter svartedauen ble gården lagt til 

Økri, men navn som Byhuagen, Bygutua og Byjordet har holdt seg 

levende fram til i dag. 

Økrisetervegen er del av et gammelt vegfar mellom Økri- og Krinler-

grendene og Harestuområdet, og er fra gammelt av ferdselsvegen 

mellom bygda og setrene. Arbeidet med å finne den gamle traseen 

startet i 1985. Strekningen fra Sletta til Økrisetra er 6,2 kilometer. 

Det er usikkert når selve Økrisetra ble bygd, men det er kjent at Lovise 

Ørbek fra Nestun Økri var der om sommeren med sin sønn Anders da 

han var 8-10 år gammel, og det var i 1896-98. Setra besto etter hvert av 

seter-struss og tre fjøs. Oskar Røtterud, sønn Aksel Røtterud, hevder 

følgende bruk av fjøsene: Østre 

fjøs, som var eldst, ble brukt av 

Sletta og Nergarn. Søndre fjøs ble 

benyttet av Øsgarn, Arstun og 

Molykkja, mens Vestre fjøs, som 

var nyest, ble delt mellom Søgarn 

og Nestun. Mye tyder på at man 

var fleksible og utnyttet ledig båsplass til de som trengte det. Gammer-

stuen hadde for eksempel slike muligheter, og benyttet to båser nærmest 

døra i det søndre fjøset.  

De minste seterbrukene kunne ha strussrett, så de kunne overnatte og 

bruke utstyr. De kunne også ha fjøsrett og dermed anledning til å ha dyr i 

fjøset, men strussrett og fjøsrett hørte ikke automatisk sammen. 

Anne Marie Aas forteller: «Sletta var nok den gården som brukte sætra 

mest, og i min tid var Aksel Røtterud (Sætermannen) mye også hjemme 

på Sletta både sommer og vinter. Bestemor (Marie Økern) og jeg var på 

sætra ofte en til to uker om gangen. Det var meget bestemte plasser til 

kuene. Bjellekua på de forskjellige gårdene hadde som regel vært på 

sætra år etter år, og gikk uten nøling direkte til sitt fjøs og sin bås. I 

ledige stunder satt «Sætermannen» på vangen og spikket fliser til 

takene. Selv har jeg vært med på å stable fliser samt å lappe takene 

sammen med «Sæter-mannen» og far (Henry Økern)». 
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Til bygging av seterstruss og fjøs ble trevirke i nærliggende skog til 

Bjørke Almenning brukt. Tømmeret ble blinket ut at skogfut Johan 

Larsen Kringler, og setereierne tok alle del i byggingen. Grunnlaget for 

seterdrift var at det var for små kulturbeiter i bygda til alle. 

Seterproduktene var opprinnelig nødvendig tilskudd til datidens 

husholdning og var svært ettertraktet. Etter krigen ble produktene mer en 

kuriositet. Hovedproduktene man fikk fra setra var smør, pultost og 

surprim. Melk og fløte var elementer i den daglige kosten på setra, mens 

rømmekjøl ble laget i flate mjølkeringer.  

«Smørpyntinga»ble utført av setereierne selv. Det var å kinne smør, ta ut 

osten fra skummamelk, lage pultost og koke surprim av «mysua». Det 

gikk 8-10 dager mellom hver pynting. Hans Jakob Økern fortalte at det 

ikke bare var idyll når setra hadde besøk av pyntelag eller setereiere 

som kom for å fiske eller se etter molter. Alle skulle overnatte og stelle 

seg, og med seter-folk og småunger boende på setra kunne det bli trangt 

og problematisk.  

Oppbevaring av mat kunne også være et problem. Saltet mat ble mye 

brukt. Primkoking var en møysommelig prosess. Gryta ble hengt over 

varmen ved 3-tiden om morgenen, og var gjerne ikke ferdig før ved 22-

tiden om kvelden. Det tok en time å kinne 8 liter rømme. En time til, og 

smøret var ferdig til bruk.                                                                         

Alt som seterfamilien skulle ha med ble fraktet med hest og kløv fra 

hjemmet «Rustadhølet». Ekstraturer til bygda gjorde Aksel selv, og bar 

tunge bører opp igjen. Han var litt av en kraftkar, og gikk stort sett 

barbeint med skoene i handa. Det hendte ofte han tok en tur til bygds 

etter å ha gjort fjøsstellet. Da dro han gjerne til Sletta hvor det gjerne 

vanket en kaffedoktor og noe attåt. Så dro han tilbake til setra igjen, og 

skoene tok han av og på igjen i skogkanten.                          

Ellers måtte mye fraktes opp til setra og 

ned igjen i løpet av sommeren. Grovt 

mel blandet med salt, «sjøkøn», ble gitt 

kua morgen og kveld, og måtte fraktes 

med hest og sleip sammen med andre 

tunge ting. Ragnar Fjeldberg forteller at 

spesielt Hans Ørbeck og Henry Økern 

var flinke til sleiping og aldri sa nei når behovet meldte seg. Etter at 

almenningsveien var bygget, ble ting som skulle opp til setra fraktet med 

vogn til Fløyta og deretter kjørt på sleip til seters. Kumøkk ble på 
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vinterføre fraktet ned til gårdene på en tømmerdoning med kasse på. 

Dette var verdifullt gjødseltilskudd som måtte tas skikkelig vare på. 

Setersesongen varte fra ca.8 dager før St. Hans og 10-11 uker fremover. 

11-12 uker hvis høsten var fin. Det var hardt arbeid. Arbeidsdagen startet 

04.30, og kunne vare til midnatt igjen. Melkingen startet vanligvis i 5-

tiden, og foregikk til 8-tiden. Om høsten begynte kuene å fly etter sopp, 

og dagen kunne bli lang. Da kunne det bli et svare strev å samle dem til 

melking. Sosialt samvær var det ikke så mye av, bortsett fra når man 

møttes på setra ved pynting eller fisketurer og bærplukking. 

Økrisetervegen                                                                   
Høsten 1985 begynte Vivi og Per Ørbeck letingen etter den gamle 

Økrisetervegen. De hadde hørt tallrike historier fra far/svigerfar Anders 

Ørbeck om livet på setra. Med hjelp av Hans Jakob Økern fant de høsten 

1986 først Kavlebrumyra, og etter hvert veien fra Stormyra til Losbyhytta. 

Veien ble godt merket med strimler laget av bæreposer. Etter å ha ryddet 

denne delen måtte de ta utgangspunkt å setra for å finne veien tilbake 

mot Losby. De satte også opp skilt for stedsnavn og fornminner. Veien 

passerer både gravrøyser og rester etter gamle setertufter. 

For at flere skulle ha glede av den nyryddede veien, ble det fra 1988 

arrangert setervandringer. Setra har blitt brukt til gudstjenester og frilufts-

arrangementer, og har hatt besøk av skoleklasser og turgåere. Det ble 

gjort en omfattende istandsetting av setra på midten av 90 tallet da alle 

tak ble restaurert og flis belagt. Det ble også byttet ut bunnstokker og 

mye annet. Nå er det dags for nye fliser igjen, og det er planer om å 

legge originale fliser i 

motsetning til skjærte fliser som 

ble lagt på 90 tallet. To av 

takene er belagt med 

plankefliser for en fem seks år 

siden da det på det tidspunktet 

ikke var originale fliser eller 

stikker å få tak i.                      

En sommerdag på Økrisetra:                                                              

Anne, Dag Arne, Rugg og Chewie.                                                          

Foto: Gjermund Werner                                  Øvrige bilder: Historielaget 

Info hentet fra heftet «Økrisetra før og nå» og fra Gjermund Werner                                                                                                                                                                                                       

                                                                                 Inger Bjørndal Foss              
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Holter prestegård, Løken 

Gårdsnavnet var opprinnelig Leikvin, som betyr leikenga / leikvollen, og 

var et samlingssted for religiøst betonte leiker / idrettsutøvelser i 

førkristen tid. Gården ble ryddet i eldre jernalder, og var i gammelnorsk 

tid prestegård i Holter sokn. Den var også i hevd etter svartedauen, men 

ble da bygslet av vanlige bønder. Gården var presteenkesete, men det 

var sjelden presteenkene bodde der. I 1835 ble Løken delt i to like store 

bruk, og bruk nr.2 ble på nytt prestegård, nå for den residerende 

kapellan i Holter.  

I 1857 ble husene på kapellangården taksert. Det var en 14-laftet 

hovedbygning i en etasje i retning øst-vest, men dagligstue, 

sengeværelse, storstue, spisestue, barnekammers, kjøkken, pike-

kammers og et gangværelse med trapp opp til to uinnredede kvist-

værelser og et tørkeloft. Av andre bygninger kan nevnes småfehus, 

treskeløe, 4-laftet fjøs, smie, stolpebu, tørkehus, 6-laftet stuebygning, bu, 

7-laftet fjøs, 6-laftet løe.  

Bård var «prest på Holter» i gammelnorsk tid, og bodde antagelig på 

Løken. Morten var bruker i 1514. Magister Thomas Trugelsen var 

kapellan og bodde på Løken fra 1653 til han ble sokneprest fire år 

senere. Presteenke Margarethe Sophie Kierulf kom til gården i 1774, 

men døde allerede året etter.  

Fra 1798 til 

1854 var Austad 

kapellangård, 

men i 1854 

flyttet kapellan 

Guldberg og 

hans familie til 

Løken og 

gården ble 

heretter igjen 

brukt som 

kapellangård 

Gården ble fra slutten av 1800-tallet drevet av gardsfull-mektigere og 

senere av foraktere.    

Den nåværende hoved-bygningen ble restaurert i 1902, og låven 

visstnok bygd omtrent samtidig. Stabburet ble bygd om etter 1937 og 
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forpakter-boligen ble bygd i 1950. Løken skole ble skyldsatt fra Løken 

prestegård i 1858.  

Tidene forandrer seg, og prestene ønsker nå ofte egne hus / hjem. Som 

en følge av dette er prestegården nå solgt. 

Prestegården                                         Forpakterboligen               

Info hentet fra Bygdebøkene                                            Inger Bjørndal Foss                                                                                                                 

                                                                                       

Cathinka Guldberg 

Cathinka Guldberg kom til Nannestad som småjente da faren, Carl 

August Guldberg, ble kapellan i Holter i 1847. Hun ble født i Christiania 

3.januar 1840. Som eldste datter tok hun 15 år gammel ansvar hjemme 

da moren døde.  

24 år gammel flyttet hun hjemmefra og fikk sin utdannelse hos Theodor 

Fliedner (1800-1864) på diakonisseanstalten i Kaiserwerth i Tyskland. I 

utdanningstiden arbeidet hun på feltlasaretter i Dresden og Berlin, og 

ved feltsykehus i Alexandria.  

Hun ble en av pionerene i norsk sykepleie, og den første forstanderinne 

av Norges Diakonisseanstalt og sykepleierskole. Denne ble opprettet på 

Grønland i Christiania i 1868, og var i 22 år landets eneste 

sykepleierutdannelse.  

I 1887 flyttet virksomheten til Lovisenberg, hvor den fremdeles holder til. 

Cathinka Guldberg var leder i 51 år, og var fremdeles aktiv som 

forstanderinne da hun døde 22.oktober 1919, 79 år gammel. 

Hun ble i 1915, som første kvinne, ridder av St. Olavs Orden. Cathinka 

Guldberg er gravlagt på Diakonissenes gravsted på Nordre gravlund i 

Oslo.                                                                                                  Inger Bjørndal Foss 
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Henrik Wergeland 

Henrik Wergeland var teolog, men også poet og samfunnskritiker. 

Sammen med et til tider fuktig og utsvevende liv gjorde dette at han ble 

ansett som uegnet til prestegjerning. Det var små forhold i hovedstaden, 

og at søsteren Camilla Wergeland hadde losji hos kirkestatsråd Christian 

A. Diriks hjalp derfor ikke på situasjonen. 

Etter en lang rekke avslåtte søknader, og en audiens hvor han tok saken 

opp direkte med kong Carl Johan, fikk han 31.januar 1839 stillingen som 

residerende kapellan i Holter. For Henrik var dette en seier av stor 

personlig betydning. Han var forlovet med Amalie Bekkevold, og 

stillingen ville gi en fast inntekt.  

«Nannestad har en beliggenhet som er av viktighet for meg – det gir meg 

forbindelse både med litterater i hovedstaden og med min far i Eidsvold, 

hvilket igjen gjør at jeg kan utgi nye arbeider – og arbeider av en slik art 

at de kan fortjene å bli oppbevart. Og det byr samtidig på en landlig 

avsondrethet, en avstand til alt kiv og all strid som gjør at jeg vil kunne gi 

de poetiske stoffer jeg har i meg, liv og fullendelse» skrev Wergeland til 

kirkestatsråden for å forklare hvor mye utnevnelsen ville bety for ham.  

Gleden var stor, og 12.februar skulle han ut av byen for å feire 

begivenheten. På veien stakk han innom en venn, løytnant J.C. 

Gamborg, som var på jobb i Paleets offisersvakt. Det ble sunget, spilt 

gitar og drukket punsj. Dette ble overhørt av Henriks fiender i forsvaret, 

og veien vekk fra kapellaniet var kort. 

Info bl.a. fra heftet «Holter kirke 1697 – 1997» av Oddbjørn Sørmoen 

                                                                                   Inger Bjørndal Foss 

Klipp fra Bygdespeilet nr.3 1975  

Inger Holter med ny norgesrekord.                                           

Nannestadjenta Inger Holter (25), politikonstabel i Oslo til vanlig, har gått 

hen og satt ny norsk rekord i kulestøt. 14,77 lyder den nye rekorden på, 

som ble satt på Bislett under landskampen mellom Norge, Sverige og 

Øst-Tyskland. «Målet er å nå 15-meteren» sier Inger. Bygdespeilet 

gratulerer. Det er ikke hver dag en norsk rekord i friidrett havner i 

Nannestad 

(Vi kan tilføye at det senere ble to Norgesrekorder til, og 15,42 som 

bestenotering!) 
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Nannestad Historielag 50 år. Men det var en treg start! 

Dessverre har vi ingen protokoller, men dokumenter fra Nannestad 

Historielags spede begynnelse som viser en ganske lunken holdning til 

lokalhistorien. Dette kan beskrives med Wergeland: 

I Nannestad, hvis almindeligen velstående Folk ikke er uden en 

Træghet, der er ligesaa seig og vedhængende som deres Leire i 

vaadt Veir, men ligesaa frugtbare paa gode Eftermiddagslure som 

deres Leire paa Alt hva en Bonde kan ønske sig.  

Ellers er det verdt å nevne at da Romerike Historielag ble stiftet i 

1920, var bonde og ordfører Erik Haga fra Nannestad blant stifterne og 

de samlet mer enn 300 kvinner og menn på Jessheim til denne 

etableringen. Den første formannen her, og vel initiativtager til lagets 

etablering, var den ikke ukjente Eivind Berggrav. Erik Haga ble også 

valgt inn i det første styret. Bonde Karl Laache satt også i styret i 1929.  

Flere fra Nannestad har vært sentrale styremedlemmer i Romerike HL. 

31.august 1953 –brev til Hr. Lensmann Kjenner fra Romerike 

Historielag, ved Øyvin Ribskog, om dannelse av et historielag. Følgende 

personer får en oppfordring fra Kjenner, og blir tilskrevet 2.9.1953: Willy 

Moe, Hans Henriksen, Johan Ramstad, Jens Ramstad, Karl Laache, Ole 

Schei Hansen, Emil Skolsegg, Ola Tangen, Johannes Melleberg, Arne 

Borhaug. Disse var interesserte, men kunne ikke ta på seg noe 

formannsverv. 

Ny oppfordring fra Ribskog, til Karl Laache, 6.11.1953. 

På initiativ av Romerike Historielag ble det 19.mai 1954 holdt et møte i 

Nannestad herredshus hvor det ble oppnevnt en arbeidskomite 

bestående av lensmann Kjenner, Arne Borhaug, og Hans Limseth. 

Denne nemd innkalte til konstituerende møte i Nannestad Sparebank, 

14.2.1955. Her møtte 12 personer: Hans Laache, Gunnar Kjenner, 

Thormod Rostad, Magnus Habberstad, Einar Nordengen, Laurits 

Kaxrud, Gulbrand Rønning, Bjarne Holter, Alma Engelsrud, Anne Marie 

Breen, Anlaug Bjerke og Arne Borhaug. 

Foreløpig styre: 1. Laurits Kaxrud, 2. Hans Laache(formann) 3. Gunnar 

Kjenner (kasserer) Varamenn: Hans Limseth, Magnus Habberstad. 
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Det foreløpige styret utarbeider forslag til lover, innkaller til 

konstituerende årsmøte innen utgangen av april 1955, og søker å skaffe 

en foredragsholder og ellers ordne med passende underholdning. 

4 purrebrev om medlemsbetaling og lister fra Romerike Historielag. Ser 

ikke ut som det blir noe ut av virksomheten….. 

19.juni 1958: Nytt konstituerende møte i Nannestad sparebank. 6 

personer pluss foredragsholder Fladby.                                             Valg: 

Anders Haga (formann), Hans Limseth (kasserer), Hans Laache. brev til 

Romerike Historielag 16.august.1958. 

29.3.1965. Brev fra W. Moe til R.H om å prøve en rekonstituering. Dette 

mislyktes nok en gang. 

Men så, ved hjelp av Romerike Historielag, blir laget rekonstituert 

den 4. mars 1971.  

Møtet ble ledet av lensmann Kristen Abelvik. Ellers deltok nestformann i 

Romerike Historielag, rektor Erling Østerud og kasserer, lærer Sigrid 

Bjørnsen. 27 møtte og sa seg enig i rekonstitueringen, og tegnet seg 

som medlemmer (kontingent kr.10, livsvarige kr.100, kr 1,00 til 

R.Hist.lag).                                                                                            

Valg: Formann Olaf Rønning. nest: Anders Haga, kasserer og sekretær: 

Astrid Bjerkek. Styremedlemmer: Olaus Ramstad, Elise Kolstad. 

Saker som ble tatt opp: Bevaring av seteranlegget på Kringlervangen, 

innsamling av gamle fotografier. (formannskapssak 23.11.1970). Det ble 

oppnevnt en kommunal komite. 

Oppgaver og aktiviteter de neste årene: 

• Ta opp Nannestad dialekta på lydbånd (Olaf Rønning). 

• Bygdetunsaken. (Fevik, Jahr). 

• Tur til Kringlervangen, Borhaugkampen, Hellernsteinen, 
Engelstadvangen. 

• Bygdekvelder/kåserikvelder. 

• Kurs i ætte/ slektsgransking. 

• Skilting av setervanger/seterhus. 

• Innsamling av gamle stedsnavn. 
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I 1971 ble laget rekonstituert med Olaf Rønning som formann.   

Senere ledere av laget har vært Harald Ringnes, Theodora Tangen, 

Magne Rønneseth, Peter Aas, Bosse Tangen, Villy Ruud, Vivi Lindholm, 

Roy Carlsen, Berit Schei Hagen. 

Nannestad Historielag arbeider for å fremme interessen for bygdas 

gamle kultur, levesett og arbeidsvilkår før i tiden og knytte forbindelsen 

frem til i dag. Laget har som formål ta vare på lokalhistorisk materiale, 

verne om de kulturminner som finnes i Nannestad kommune og å 

arbeide for å formidle historiske opplysningene til Nannestad kommunes 

innbyggere.  I dag har laget 140 medlemmer. 

Nannestad Historielag driver Nannestad Bygdemuseum sammen med 

Nannestad kommune. Nannestad bygdemuseum ble etablert i 2007 på 

bakgrunn av en pengegave fra en utflyttet Nannestadsokning, Tore G. 

Solheim.  Bosse Tangen og Asbjørn Heiret 

var aktivt med i etableringen av museet. I 

tillegg til den faste utstillingen arrangeres 

temporære utstillinger, ofte i samarbeid med 

andre lag og foreninger. Museet er 

møtelokale for Nannestad Historielag. 

Nannestad Historielag har som tradisjon å markere Skoklefall 3. juni på 

Sø-Kringler, hvor laget etter avtale med eier har restaurert låve med 

hestevandring. Utvalg historiske bygg vil delta i vedlikehold av den 

autentiske husmannsplassen Midten under Sø-Kringler. 

Nannestad historielag har deltatt i merking av setervanger i allmenningen 

og bevaring av Økri-setra, og vil fortsatt arbeide med kulturminner i 

utmark.  Medlemmer av laget, Villy Ruud og Liv Stokstad har deltatt i 

utarbeiding av Kommunedelplan for kulturminner i Nannestad kommune. 

Nannestad Historielag har månedlig medlemsmøter med lokalhistoriske 

tema, samt temakvelder med Historiske glimt fra Nannestad. Slekt og 

fotogruppa tilbyr hjelp med spørsmål om slekt, bilder og lokalhistorie.  

Medlemsbladet Skokla utgis 3 ganger i året. 

Lagets hjemmeside er http://nannestadhistorielag.lag247.no/                 

Facebook: Nannestad Historielag     

                                                                                        Villy Ruud – Berit Schei Hagen                                                                                                                             
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Program for våren: 

Vi starter opp med uteaktiviteter i mai, med forbehold om at 

smittevernreglene tillater det 

Torsdag 20.05. kl. 18. Kulturvandring i Holter –                                                                    

   Fra Holter meieri til Løken skole 

Torsdag 3.06.  kl. 18. Skoklefall på Sø-Kringler og Midten  

   Viser status på Midten, Kultursti, tunet på Sø-Kringler 

                                                                           

Torsdag 24.06. kl. 18 Trandumskogen – også et rettersted i Nannestad 

Nannestadfestivalen er under planlegging, vi håper å kunne være til 

stede ved museet. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.                                                       

       
          Økrigrenda og Maura, juni 2006                                                         Foto: Inger 

 

 

 

 

 

 

 

 




