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Leder 

Nå nærmer det seg jul igjen, og vi er ikke helt tilbake til normale forhold 
selv om de fleste restriksjoner nå er borte. Vi kan fortsatt ikke benytte 
møterommet i museet, men takket være godt samarbeid med biblioteket 
får vi til å avholde møter i museumsrommet.  

På museet er Handlingens menn i gang med en del endringer, og vi har 
nå frigjort plass til midlertidige utstillinger. Den første utstillingen etter 
nedstengingen var det Quiltelaget, husfliden og foreningen for 
gammalnorsk spælsau som sto for. Nå blir det jul i museet, og vi holder 
årets julemøte der 1. desember. 

Vi har planlagt et program for 1. halvår 2020, og håper at dette lar seg 
gjennomføre. Se programmet her i Skokla. Bosse Tangen vil fortsette 
med Historiske glimt fra Nannestad første mandag i måneden, som 
tidligere både formiddag og kveld. Vi vil også invitere til temamøter, dato 
er ikke fastlagt ennå. Som tidligere vil det bli møter i slekt og fotogruppa.  

Et annet aktuelt tema er «Hvordan ta vare på lokalhistoria vår». Vi 
ønsker å ta i bruk verktøy som lokalhistoriewiki, kulturminnekart og 
fotoalbum. Jeg håper dette er et tema som vil interessere og som mange 
vil være med og bidra til. 

Og så vil jeg benytte anledningen til å minne om at dersom du fortsatt vil 
være medlem i historielaget og i Romerike Historielag så haster det nå 
med å betale kontingenten dersom du ikke allerede har gjort det. 

Jeg takker for innsatsen til alle som har bidratt gjennom året, og ønsker 
alle medlemmer en god og fredelig jul. 

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 Habbestad                                                                                   
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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Hvordan Nannestad Kvindesagsforening ble til, arbeidet og 
ble avviklet. Framvekst av et kvinnepolitisk miljø.        Del 2 

Av Haagen Skjennum 

Det var nye kvinneunderskrifter i 1907. Strategien var da endret. 
Kvinnene i hver valgkrets, (det var en-mannskretser fra 1905 til 1919), 
skulle sende sin underskrift til valgkretsens stortingsrepresentant, men 
påminning om å arbeide for at kvinnene skulle få full stemmerett. Ifølge 
stortinget.no ble det sendt 232 underskrifter fra kvinnene i Øvre 
Romerike valgkrets til stortings-representant Albert Bøhn fra Nes. Knapt 
et Nannestad-navner å finne.  

Hvorfor? Jo, Nannestad Kvindesagsforening satset på kommune-
politikken, og ville få kvinner inn i Herredstyret. Ved kommunevalget i 
1907 hadde Nannestad Kvindssagsforneing endret strategi. Da valget 
nærmet seg arrangerte de møte for å lære om valg og valgmåter, men 
daværende ordfører Hans Haga som foredragsholder.  

I referat i Eidsvold Blad sto det: «Men inden han kom til opgaven, vilde 
han, i anledning av at kvinderne nu hadde stemmeret og saaledes var 
kallet til deltagelse i det offentlige liv, uttale, at han ansaa det ikke alene 
berettiget, men ønskeligt og paakrevet, at kvinderne gjør sin innflytelse 
gjældende særlig ved at sørge for at blive representerede i kommune-
styrene. Naar kvinderne i Nannestad har oppstillet egen liste ved valget 
der, da var det fullt berettiget og riktigt, og han ville ønske, at det skritt de 
her havde taget, maatte faa det forønskede resultat – at faa kvinderne 
representeret i kommunestyret, de vilde nok her hævde sin plads».                                   
Vi kan neppe anta at ordførerens syn var representativt for alle den tids 
menn, og skulle det blitt en politisk sak av ordførerens uttalelser i det da 
sittende kommunestyret, er jeg temmelig sikker på at han hadde måtte 
tåle et politisk nederlag.  

Kvindesagsforeningen gjorde mer. I juni 1907 sørget de for å 
bekjentgjøre reglene for en begrenset stemmerett for kvinner, som var 
vedtatt at stortinget til valget i 1905, slik at disse reglene skulle være 
allment kjent. 

Det dere nå har hørt om, var de strategiske trekk for å nå målet: 
Nannestad Kvindesagsforening stilte til valget i 1907 med sin egen liste, 
«Kvindernes liste». Den besto av 6 navn, 3 kvinner og 3 menn, altså 
likestilling som attåtprodukt.   
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Det var på denne lista at Lina Nordby (60 år gammel) ble valgt som 
første kvinne i Nannestad Herredstyre i 1907, med Dora Sinding som 
suppleant.  

   

Nannestad Herredstyre 1907-1909:                                                                                     
Foran fra venstre sitter: Gustav Døhlen, Karl Austad, Enersen i Tangen, kjøpm. 
Ødegård i Stensgård, Hans Haga, Håkon Kaksrud, Nils Ø. Østby, Lina Nordby.                               
Midterste rekke: Gudbrand Kringler, dyrlege Hveem, Johan Homble, Gustav Enger, 
Sersj. Vold, Johan Holter på Ferstad, William Straaberg, Martin Nyberg, Lars 
Kabberud på Rud Øde, Edv. Toftner, Jørgen Harstad, Thv. Homble, Pål Nordby. 
Bakerst fra venstre: Lars J. Skjennum fra Søgarn Skjennum, Karl Økern, Ole 
Borhaug, Olaf Ruud, Hans Trøgstad, Karl Brotnow, Christian N. Laavegg. 

Ved valget i 1910 ble strategien fra 3 år tidligere gjentatt, med den 
forskjell at Lina og Dora byttet plass. Den yngre Dora Sinding ble 
medlem av kommunestyret, og Lina Nordby ble suppleant. 

Fra 1905 og framover til oppløsningen gjorde Nannestad Kvindesags-
forening en rekke henvendelser til herredsstyret. De fleste 
henvendelsene gjaldt skolespørsmål, men også f.eks. å gjøre 
herredstyret oppmerksom på at etter at kvinnestemmeretten var innført i 
herredene, kunne kvinner velges til domsmenn. En henvendelse fra 
foreningen i 1912 må kunne sies å være svært offensiv. Til og med 
forslag til vedtak i herredsstyret er klargjort fra Nannestad Kvindesags-
forening, men foreningens formann var jo også medlem av herredstyret. 

Forslag: «Herredsstyret nedsetter en komite, som skal undersøke 
hvorvidt det der på stedet vil være anledning til en fortsettelsesskole, 
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samt utgiftene til lærerlønn, lokaler, ved o.l. Samme komite får også i 
oppdrag i samråd med skolestyret å utarbeide en plan for skolen. 
Resultatet av komiteens arbeid forelegges herredstyret snarest mulig.» 

Det ble ikke noe vedtak i 1912, men omsider ble et forslag om 6 
måneders fortsettelsesskole sendt ut til høring, og sogneprest Grøner sa 
i hørings-uttalelsen i april 1913: «Vedrørende opprettelse av 
fortsettelsesskole. Sognepresten var bange for at et 6 mnd. kursus blev 
for lang tid. Det beste var selvfølgelig at hvert kursus kunde holdes i 6 
mnd., men spørgsmålet er om folk i sin alminnelighet kan undvære sine 
barn i den alderen saa lang tid.» 

Det stemningsskifte som var i gang for kvinners og barns rettigheter og 
for mer og bedre kunnskap til alle, syntes å nå sist fram til lokal-
politikerne i Nannestad. Mens vi gjerne uttrykker politikk som å ville, er 
faktisk det motsatte tydelig å se lokalt, helt fra innføringen av 
parlamentarismen og i stor grad fram mot andre verdenskrig.  

Det måtte kjempes lenge og utholdende for hver eneste lille barriere som 
måtte forseres. Det er lett å komme på uttrykket «å spare seg til fant». 
På den andre sida: Når en ser på skatte-listene fra den gang, og hvor få 
det egentlig var som tjente penger og betalte skatt, så er også det å 
forstå.  

Spor etter Lina Nordbys og Dora Sindings engasjement er lett å finne i 
Herredstyreprotokollene fra 1907 til 1913 i form av innlegg, men knapt i 
form av gjennomslag for egne forslag. Og gjennom disse årene kan en 
hele tiden skimte den eldre Linas strategi ligge bak: En oppnår mest med 
saklige og godt underbygde argumenter og å vise godsia fram, også når 
en kjenner blodet bruse, og i særdeleshet når en ikke har makta. I 
lengden er det til slutt da en blir hørt. Isen var i ferd med å bråne. 

Et spørsmål står imidlertid ubesvart:                                                    
Hvordan kunne Kvindesagsforeningen få etablere seg og arbeide så 
tilsynelatende fritt i det den gang så erkekonservative Nannestad?  

Jeg tror viktige deler av svaret er følgende: Sinding-søstrene var 
sokneprestens søsterdøtre, og den unge fra Johnsen var kona til 
lensmannen, og Lina og døtrene var allerede tatt inn i varmen på 
prestegården bl.a. på grunn av sangen. Altså var det en risiko for at 
eventuelle motstandere av kvinnesaksforeningen måtte utfordre den 
etablerte øvrigheta, som den gang var nettopp lensmann og prest.                                                 
De som sto i spissen var alle innflyttere, og sto derfor noe friere i forhold 
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til hva som gikk an for kvinner å sysle med enn den nedarvede 
oppfatningen i bygda tillot.                                                                              
Flere av dem var kvinner som hadde et fysisk overskudd til å sysle med 
andre tanker enn kampen for den daglige føda, og på den tiden var det 
langt fra alle kvinner som hadde det.  

Da den alminnelige stemmerett for kvinner ble enstemmig vedtatt i Stor-
tinget i 1913 var stemmeretts-foreningens egentlige oppgave løst. Hva 
nå?  

Fredrikke Marie Qvam hadde strategien klar. Hun ville at kvinnene skulle 
arbeide videre gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening. Hun så det 
som lettere å samle kvinnene i en organisasjon som arbeidet med de 
oppgaver som kvinner særlig var opptatt av. Da kunne kvinnene bruke 
energien på «sine» hjertesaker som tradisjonelt var humanitær og 
omsorgsmessig karakter. I de saker hvor kvinner trengte menns 
påvirkning kunne de utøve et samlet, organisert press.  

Altså forlate den politiske plattforma, når retten til å delta var oppnådd? 

Nannestad Kvindesagsforening ble oppløst 21.mars 1914, og samme 
dato ble Nannestad Sanitetsforening stiftet med 61 tegnede medlemmer 
– slik fru Qvam ønsket. Trolig indikerer tallet 61 også noe om 
Kvindesagsforeningens størrelse ved oppløsningen.  

Dora Sinding var Kvindesagsforeningens eneste formann, og ble 
Sanitetsforeningens første. Etter 1 år som formann ble hun syk og døde i 
1916, bare 48 år gammel.  

Lina Nordby var blitt 67 år ved konverteringen, og trakk seg tilbake. Hun 
døde i 1920, 73 år gammel.  

Første generasjon nybrottskvinner hadde lagt ned sine våpen for godt. 

 

Nannestad kommune hedret spydspissene Lina Nordby og Dora Sinding 
ved at begge fikk kalt opp hver sin vei på Eltonåsen i Holter i 1960-åra.  

Kommunekomiteen for Stemmerettsjubileet 1913-2013 i Nannestad har 
satt fortjent fokus på disse både på kvinnedagen 8.mars, 11.juni, som 
var datoen den alminnelige stemmeretten ble vedtatt i 1913, og ved å 
sette den samlede virksomheten til Nannestad Kvindesagsforening på 
kartet ved avslutningen av jubileumsåret 2013.  
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Erindringer                                                      Av Olaf Rønning  

Jeg synes aldri skolegangen var noen plage, som mange av mine skole-
kamerater synes, men jeg var glad hver gang vi sang «Herre vær oss 
evig nær», for da var skolen slutt for dagen. Vi gikk på skolen to ganger i 
uka. Det var bare to rom på skolen, ett for storskolen og det var ut imot 
vegen. Det var overmalte vinduer nederst så vi itte skulle se om det gikk 
eller kjørte noen på vegen. 

 Det var tre pultrekker med to på hver 
pult, midt foran rekkene var kateteret 
hvor læreren satt på en høg stol med 
utsyn over rettferdige og urettferdige. Det 
var tavla med svamp og kritt, et 
norgeskart på veggen, to store skåp som 
inneholdt det vesle 
undervisningsmaterielle som var. Det 
som vi onga satte pris på var noen store 
plansjer av Afrikas ville dyr som vi en 
sjelden gong fikk se.  

I fysikktimen hadde vi en liten 
dampmaskin og en elektrisermaskin. Det 
var en kjærkommen avveksling i all 
pugginga når læreren fyrte opp damp-
maskinen. Maskinen vart oppvarmet med 
sprit. Læreren som var total-
avholdsmann forklarte oss hvor skadelig 
det var med sprit i «sterkje drykje». 
Dampmaskinen drog en liten sirkelsag 

som Nils Gunhildrud hadde laget. Maskinen hadde en liten fløite som 
plystret en fin låt når stimen var på topp. Når elektrisermaskinen skulle 
prøves vart alle onga stilt opp i en ring på golve og holdt hinannen i 
hendene. Noen var redde og holdt så løst at vi itte kjente noen støt. 

Disse sjeldne øvelser var all avveksling i den evige pugginga. Det var 
aldri no gymnastikk, utflukter eller turer. Aldri juletrefest. 17.maitog hadde 
vi i 1914, jubileumsåret. Da vart det reist flaggstang og innkjøpt flagg. Vi 
skole-onga måtte hver yte 2 kroner til dette, kommunekassa skulle 
spares. To kroner den gang var hardt for mange familier, det var ei 
dagslønn dengang.  
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Det var bare en som hadde sykkel i de åra jeg gikk på skolen. Han var 
sønn av en rik kakse i bygda, en gutt som hadde askeski med Hvittfelts-
bindinger. Det var de første slike bindinger vi så her. Sykkel var det 
ingen av oss som drømte om å få før vi vart vaksne og tjente penger 
sjølve, ski var det vi måtte ha. Det var et spørsmål om penger, og penger 
til ski var en luksus som vanlige arbeidsfolk itte hadde. Dei som hadde 
råd hadde ingen forståelse for idrett eller fritidsaktiviteter for onger og 
ongdom.  

Parolen var arbe. Du skulle arbe fra du kunne løfte en spade, en øks 
eller en vassbytte, slik var det mange steder. De vaksne mente den gang 
at idrett og fritidsaktivitet var noe tull og tøis som itte tjente tel noe i mat-
strevet. På en eller aen måte fikk je tak i ski, og vi lånte ski av hverandre. 
I hopp-bakken ventet vi på tur så alle fikk stå over hoppet, vi måtte finne 
bakker og lage hopp sjølve. Vi sto over alt, i alle mulige og umulige 
bakker og kneiker lagde vi hopp. Vi lærte oss å stå på beina i alle 
situasjoner.  Nå må det være stillaser og hopp i dei rette vinkler og 
glattraker unnarenn. Fædrene må være med å bæra podene sine og 
skiene opp på stillasen og tørke ta dom snørra.  

Vi hadde furu eller seljeski som var laga ta en snikker i bygda, Sander 
Engelstadflaen laget mye ski tel oss. Seljeski var sterke, men vart som 
regel krokete og skeive. Furuskiene holdt seg bedre, men hadde det 
med å smelle av, dei var skøre. Tel bindinger brukte vi spanskrør i en 
tostrop av lær, røiren var festet med en klype foran tostroppen eller 
spikret. Tel staver brukte vi skigardstaur. Påkledningen var knebokse, 
jakke eller busserull, skyggelue og pluggstøvler med raggeladder.  

Vi arrangerte skirenn sjølve, langrenn hadde vi med start fra låvebrua i 
prestegarn, og hopprenn hadde vi i femmålslia på Vestby. Premiene var 
fellkniver, små speil og lignende. Johannes hadde katalog over slike ting, 
og skaffet disse for en pris av noen øre. Vi fikk aldri noen penger 
hjemme, måtte prøve å skaffe noen ører på forskjellig vis, utenom de 
forskjellige sesonger var det umulig å tjene no.           

De periodene det var noe å tjene var bare om sommeren. Det begynte 
om våren med kråkongefangst. Vi fikk ti øre pr. stykk hos lensmannen. Vi 
va litt redde for å gå til lensmannen, da han var litt morsk og ba oss ta 
med kråkongene hjem og ikke kaste dom etter vegen. Det vart slengt 
mange kråkonger i ei braut like bak låven til lensmannen, og der luktet 
det råttent om våren. 
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SKOLEN I GAMLE DAGER. 

Fagkretsen ved folkeskolen var i 1827 fastsatt til «lesning forenet med 
forstandsøvelser», religion og bibelhistorie, sang etter salmeboka, 
skriving og regning. Ikke ulikt det som debatteres i dag faktisk. De to 
siste fag var da nye som obligatoriske. 

Alle skoler burde dessuten ha en bibel, et nytestamente, ei salmebok, en 
postill, en grunnlov og ei regnebok! 

Klasseinndelinga etter loven av 1827 var enkel: Det var tre klasser. I 
første klasse gikk «de som lærer å lese». I annen klasse, «som lærer 
utenat», i tredje, «de som skriver og regner». 

Første klasse var delt i tre avdelinger, «de som ikke kjenner 
bokstavene», «de som staver», og «de som øver i lesning». 

Annen klasse besto av to avdelinger, «de som lærer katekismus» og «de 
som lærer forklaring og bibelhistorie». 

I tredje klasse, første avdeling, gikk, «de som skriver», og i annen 
avdeling, «de som skriver og regner». 

 

I 1860 ble historie, geografi og naturkunnskap, nye tvungne fag ved 
siden av de gamle. Loven fastsatte at omgangsskolen (undervisning på 
garder rundt i bygda), skulle avvikles så fort som mulig. 

Hver krets skulle ha fast skole med seminarutdannet lærer. I 
Nannestad var det fem faste skoler alt før 1860, og i 1862-63 stod 
skolene i de tre siste kretsene ferdig. 

Hver krets skulle ha sitt eget, faste skolehus og måtte ha minst 30 
skolepliktige barn. Ordet «skole» fikk en bedre klang hos folk flest, 
Fraværet ble mindre, skolehusene var oftest «store» og fine. 

FOLKESKOLE. 

Nærmere århundreskiftet, 1890, fikk vi ny skolelov igjen. Nå ble skolen 
kalt «folkeskole», og skoletida skulle være 7 år. Småskolen (7-10 år) og 
storskolen (10-14 år). Den gang het det «Første Avdeling» og «Anden 
Avdeling». Det var lovlig å ha 35 elever i hver klasse. Skolen ble etter 
hvert en skole for alle. Sju år på skolen måtte alle ha, den var 
obligatorisk. 
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Det skulle undervises i følgende fag: I 1.avdeling: Kristendomskunnskap, 
norsk, regning skriving og sang. I 2.avdeling, dessuten i geografi, historie 
og naturfag med grunntrekk av sunnhetslære. Videre kunne det gis 
opplæring i fagene, håndarbeid, tegning og kroppsøving. 

I 1909, ble det fastsatt at 40 barn skulle være det høyeste elevtallet i en 
klasse. I sunnhetslære skulle det gis undervisning om de uheldige 
virkninger av «berusende drikke». Kroppsøving skulle være pliktig fag for 
guttene i 2.avdeling. Fra 1915 skulle også jentene få opplæring i kropps-
øving dersom skolestyret gikk inn for det. Videre kunne skolestyret vedta 
at det i 2.avdeling skulle gis opplæring i håndarbeid og et fremmedspråk, 
det siste frivillig. 

I 1921 ble det vedtatt å innføre skomakersløyd ved de fleste skolene. I 
Maura skolekrets hadde 10 gutter deltatt på sløydkurs. Alle fikk karakter 
for arbeid og oppførsel, og lærdommen kom godt med i den etter-
følgende krigstiden. 

Fra 1930 ble det etter hvert vanlig med foredrag, lysbilder og 
undervisningsfilm. Elevene fikk høre foredrag «om hjemmets hygiene» 
av den lokale lege. 

Fra 1936 blir skoletida utvidet, nye fag blir tatt opp og elevtallet senket. 
Hånd-gjerning og kroppsøving skulle være pliktige fag, høyest 30 elever i 
klassen. 

Opplæring i småskolen: kristendom kunnskap, norsk, regning, skrivning, 
sang, og heimbygdkunnskap med tegning. Dessuten noen minutter 
kroppsøving hver dag. 

I storskolen: kristendomskunnskap, norsk, regning, skrivning, tegning, 
sang, geografi, historie med samfunnslære, naturfag med helselære og 
med opplæring om hvordan tobakk og alkohol virker, kroppsøving og 
håndarbeid. Det kunne også gis opplæring i hagestell, skogplanting og 
husstell. 

 

Håper dette kan være litt til nytte for å få et lite innblikk i «gamleskolen». 
Mye pugging, gjenfortelling, men også en god del praktisk læring. Er ikke 
sikkert at vi «lærer» mer i forhold til det samfunnet vi lever i. Men det har 
jo blitt mer teknisk og komplisert. 

                                                                                              Villy Ruud. 
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Gimilvann 

Gimilvann andelslag ble stiftet 14.oktober 1926. Styreformann ble Trond 
Støverud, og han fungerte som formann til årsmøtet i 1957, 30 år 
senere. 

Det ble bestemt at man skulle satse på et vannverk fra Gimilen med 
uttak i en ny dam, Gimildammen. Hovedledningene ble bygd med innleid 
arbeids-kraft, mens andelseierne utførte gravingen av de mindre 
ledningene. Det første året var det 95 andelseiere, og arbeidet ble utført 
ved dugnad. Allerede 16.september 1927 ble det sluppet vann på 
anlegget som omfattet Finstad skolekrets i Holter og de som soknet til 
Åmodt meierikrets i Gjerdrum. 

Det måtte søkes om tillatelse til driften, og etter henvendelse fra Hoved-
styret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet skriver Arbeids-
departementet i sitt referat: «Det planlagte vannverk kommer til å forsyne 
3 meierier og 3 skoler med vann, men det vesentligste konsum gjelder 
større og mindre gårdbrukere samt opsittere.»                                                                                           

De siterer: «Planen gaar ut paa aa 
danne et basseng paa ca.6000 m3 i 
Mikkelsbekk ved hjelp av en betong-
dam som tillike skal tjene som inntak. 
Nedbørsomraadet er angitt til 10-12 
km2 og vannforbruket til ca, 90 m3 pr. 
døgn. Det anføres i andraget at 
grunn-avstaaelse for opdemningen og 

gjennomførelsen av foretagendet for øvrig er bragt i orden, likesom for 
kryssninger av alle veier, saaledes at ekspropriasjonsandragenet kun 
gjelder tapet av driftsvann for brukene i Gjermaaen.»       

«Departementet må efter de foreliggende oplysninger og erklæringer 
anta at den skade eller ulempe som vil forvoldes ved det heromhandlede 
vann-verksanlegg vil være av vesentlig mindre betydning sammenlignet 
med de fordele som opnås ved at vedkommende strøk skaffes tilfreds-
stillende vannforsyning. De i vassdragsloven opstilte betingelser for en 
innvilgelse av andragendet anses i det hele å foreligge.                            
Departementet vil derfor med Hovedstyret for Vassdrags- og 
Elektrisitets-vesenet anbefale at der i henhold til vassdragslovens §36 og 
37 gis tillatelse til anleggets fremme i det vesentlige overensstemmende 
med fremlagt plan.»  
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                                                  Oslo slott den 3 februar 1928 kl.11 fm 

Protokoll ført i statsråd for Hans Majestet Kongen 

Hans Kongelige Høihet Kronprinsen var til stede. 

Nærværende var: Statsminister Hornsrud, utenriksminister Bull,          
samt statsrådene Monsen, Steinnes, Madsen, Nygårdsvoll, Alvestad, 
Holmboe og Nilssen 

                                               Nr.346 

I henhold til lov om vassdragenes benyttelse m.v. av 1.juli 1887 § 36 og 
37, jfr. lov av 14.juli 1893, bestemmes: 

Det tillates Andelsselskapet Gimmilvann vannverk å anlegge vannverk 
og utta vann fra Mikkelsbekken i 
Holter Almenning, Nannestad, i det 
vesentlige overensstemmende med 
fremlagt plan samt til å foreta de i den 
anledning fornødne ekspropriasjoner.  

Tillatelsen meddeles på de i 
Arbeidsdepartementets foredrag 3    
februar av 1928 inntatte betingelser. 
Det tillates fra vedkommende 
vannledning å utta stadig utløpende 
spring og å anvende vannet til 
industrielt og teknisk bruk. 

 Hans Majestet bifalt Arbeidsdepartementets innstilling. 

                                                                                                  
Vannforbruket økte stadig og i tørkeårene 1947 og 1955 ble det 
problemer med vannforsyningen. I 1956 ble Buvannet i Holter oppdemt 
slik at man hadde en reserve der. Sommeren 1965 ble Gimildammen 
restaurert. Den ble påbygd med en meter i høyden, og elveleiet ble ført 
utenom dammen for å unngå grums i flomtider. I 1975 var det igjen tørke 
og problemer med vannforsyningen, og i 1976 måtte vannverket for 
første gang henstille abonnentene om å redusere vannforbruket.  

Med årene kom det nye krav til vannkvaliteten, og det ble satset på 
fullrensing. Det var en omstendelig prosess for å innhente nødvendige 
godkjennelser og tillatelser. Prosjekteringen av anlegget ble utført av 
ANØ ved Skaret og Breili, levering og montering av ABB Alfsen og 
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Gundersen AS. Bygningen ble tegnet av Erik Ask, men brødrene Olstad 
hadde ansvar for tomtearbeidet og rørledninger. Dahle og Kronberg satte 
opp bygningen, Harald Langerud leverte utstyr og monterte rørkjelleren 
og Gunnar Nord-engen AS hadde de elektriske installasjonene. 

Hele prosjektet startet med bygging av ny 5,5 km. rørledning fra 
Gimildammen opp til nytt inntak i 
Storgimilen i 1984. Harstadvann ble 
koblet opp som reservevannkilde. 
Vann herfra måtte pumpes opp, og 
det ble derfor i 1995 bygd et 
høydebasseng for å sikre trykk og 
renset vann til enhver tid. Det var her 
plass til 640 m3 renset vann. 

Både i 1936 og i 1976 hadde Harstadvann søkt om å få ta ut vann fra 
Gimildammen, men i 1993 kom saken opp på nytt, og nå ble sammen-
slåingen gjennomført. I 1962 var det inngått en avtale med Ask Vannverk 
om overføring av vann under vanskelige situasjoner. Avtalen ble revidert 
mange ganger, og ble i praksis en leveringsavtale for Gimilvann. 

Det var fra starten vanskelig å skaffe nok kapital. I de første fem årene 
ble det lånt penger på medlemmenes eiendommer. Den store 
utbyggingen fra 1984 ble finansiert ved lån og tilskudd fra Nannestad 
kommune. Kommunen var en betydelig bidragsyter for at utbyggingen 
skulle bli gjennomført.  

I de første årene var vannet urenset råvann, men på 70-tallet kom krav 
om rensing. Under normale forhold ble det nå tatt prøver to ganger i 
måneden fordelt på forskjellige steder i ledningssystemet. Det tas også 
prøver både av råvannet og fra vannet inne i renseanlegget. 

Som tidligere nevnt var Trond Støverud formann i 30 år, deretter fulgte 
Kristian Grani, Oddvar Laaveg og Svein Kogstad som var formann i 10 
år og nestleder i minst 10 år. Pål Olav Kraabøl var formann fra 2003 til 
2013, og ble da etterfulgt av nåværende formann Dagfinn Døhlen. 

Faste rørleggere har vært Kristian Kjærstad, Johannes K. Kjærstad og 
Harald Langerud som sluttet i 2008. Lars Even Nordby har drifta rense-
anlegget etter at det ble åpnet i mai 1993, og vært daglig leder siden 
2008. Bjørn Gresaker har vært med i drifta av vannverket siden 1997, og 
John T. Langerud har vært med siden 2015. 
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Ledelsen i vannverket er altså preget av stor kontinuitet, med god kjenn-
skap til både driften av vannverket og lokalmiljøet. Dette kom godt med 
etter skredkatastrofen i Gjerdrum, da Gimilvann raskt kunne finne 
løsninger og forsyne hele kommunen med vann. 

Gimilvann har nå ca. 1750 abonnenter og forsyner ca. 4800 personer 
med drikkevann, deriblant gårdsbruk 
med stor husdyr-produksjon. 
Leverings-områder er Holter, 
Vestbygda i Gjerdrum t.o.m. 
Bekkeberget / Spenningen, og øst-
over til Kankedalen. Videre leveres 
det til hele Østbygda, avgrenset mot 
Leirelva fra Sørum opp til Krokfoss.  

Det er bare 5 andre vannverk på Romerike som også er samvirke-
organisert og eiet av abonnentene.  

 

Info hentet fra heftet: Andelsselskapet Gimilvann 75 år 1927 – 2002,          
og info og bilder fra nåværende daglig leder Lars Even Nordby. 

                                                                                   Inger Bjørndal Foss 

 

Visste du?                                    Fra Bygdespeilet nr.1 1975 

- at tettstedet Maura i 1960 hadde 616 innbyggere? Dette tallet var i 
1970 vokst til 1002 i en tiårsperiode. Tettstedet Maura er nå 
beregnet til å omfatte 600 dekar. Dette vil si at hver enkelt person 
har 600 kvm. i gjennomsnitt til sin disposisjon. 

- at Nannestads folketall økte fra 7053 pr. 1.januar 1974 til 7134 
pr.1/10 1974? Pr. 1/7 1974 var det 7081 Nannestad-sokninger. I 3. 
kvartal ble det født 14, samtidig som 14 døde. Innflyttingen i 
samme periode var 165 personer, og 112 flyttet ut av kommunen. 
Totalt gir dette en netto tilvekst på 53 personer i 3. kvartal av 1974.  

- at det i 1973 ble registrert 186 eiendomssalg i Nannestad? Totalt 
dreide dette seg om en omsetning på 8 595 000 kroner. Året før 
ble det omsatt 193 eiendommer, til en samlet verdi av 8 678 00 
kroner. 
 
Alle opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå.  
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Kulturvandring i Holkebylia 

Torsdag 9.september møttes vi ved Kløvberget i Maura, og Villy Ruud 
tok oss med på en vandring i skogen her. Rett ved bebyggelsen i 
Holkebylia finnes det mange minner fra eldre tider. I løpet av et par 
snaue timer besøkte vi flere av disse stedene. 

Første stopp var ved en av flere fangstgroper i området her, denne lå 
ved stien mot Korpedalen. Jakt på elg var en viktig del av livet, og i eldre 
tider måtte de planlegge godt og samarbeide for å få tak i dyrene.  

Vi gikk videre mot skogen på den andre siden av Nordåsvegen, og her 
passerte vi andre jaktgroper, kullgroper og jord med jernmalm. I skogen 
ligger fortsatt rester av grunnmuren til husmanns-plassen Holkebyenga. 
Spor i terrenget viser også hvordan de har jevnet ut bakken og bygd opp 
terrasser for lettere å kunne dyrke jord. Vi avsluttet rundturen ved en av 
gravrøysene i området. En koselig tur med masse informasjon.     

 

      

Ved fangstgropa                                   Villy Ruud forteller 

     

Grunnmuren i Holkebyenga               Gravrøys ved Holkeby 

                                                                                    

                                                        Tekst og foto: Inger Bjørndal Foss 
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Markering av Kåre Sylteviks 100 årsdag 23. september. 

Kåre Syltevik fylte 100 år 4. oktober, og i 
den anledning benyttet Nannestad Bibliotek 
og Nannestad Historielag anledningen til å 
feire ham litt på forskudd den 23. 
september. 

Vi fikk høre historier fra Kåre Sylteviks 
oppvekst på Engelstad skole hvor hans far 
var lærer, og senere på gården Kneppe   
som faren senere kjøpte. 

Hans opplevelser under krigen fra elev på 
Katta til XU-agent er alltid like spennende og 
interessant. Han fortalte også historier fra sin 
tid som lærer og rektor etter krigen.  

Nannestad Bygdemuseums fagutvalg ved 
Villy Ruud og Elin Karterud i spissen har 
utarbeidet en plakat med Kåre Sylteviks 
historie, denne skal benyttes ved utstillinger 
på museet. Villy fortalte om plakaten og leste 
dikt. 

Det var hilsninger fra og blomster fra 
Nannestad Historielag ved Berit Schei 
Hagen og fra Nannestad kommune ved 
ordfører Hans Thue og kultursjef Ronny 
Nilsen. 

Samlingen ble avsluttet med marsipankake 
og kringle som hører til i en bursdagsfeiring. 

 

1. Jubilanten Kåre Syltevik.  
2. Kari Holst Larsen og Elin Karterud er klar for å avduke plakaten 
3. Villy forteller Kåre Syltevik om plakaten 

      

                                                                      Foto 1: Bjørn Hytjanstorp                                              

                                                 Foto 2 og 3 og tekst: Berit Schei Hagen 
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Historiske glimt 4.oktober 2021 

Temaet for Historiske glimt 4. oktober var hendelsene på Revefarmen 
under 2. verdenskrig.  

På formiddagen fortalte Bosse historien om det som skjedde under 
razziaen 13. oktober 1944 på revefarmen til Karsten Nygård nær Rustad-

saga i Nannestad. Det var dramatisk da 
tyskerne fant lageret av engelske våpen i 
reveburet. Karsten Nygård ble satt i fengsel i 
Møllergata 19, og deretter ble han sendt til 
Grini hvor han var en kort periode før han 
kom hjem igjen etter frigjøringen. Han greide 
å holde tett med hva han visste.                                    

Revefarmen under krigen. 

På kvelden var det Roy Carlsen som fortalte 
historien, og vi fikk besøk av Mladen Prpic. 
Han bor nå på revefarmen, og fant i 
forbindelse med graving i hagen i sommer 
flere bajonetter. Denne kvelden ble to av dem 
overrakt Nannestad Historielag for bruk i 
utstillinger på Nannestad Bygde-museum.                                                                                                                             

Mladen Prpic             

Ole Johan Røtterud viste bilder 
fra Revefarmen og området rundt 
før og nå. Det er ikke tidligere 
funnet andre ting som ble gjemt 
på Revefarmen etter slippene 
under andre verdenskrig.                                        

                   Bajonettene etter nesten 80 år i jorda  

Berit Schei Hagen takket Mladen Prpic for   gaven 
på vegne av Historielaget og Nannestad Bygde-
museum. 

                                          

                              Tekst: Berit Schei Hagen 

                              Foto: Solveig Ruud Korsmoe 
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Kubank og Sparebank var tittelen på Temakvelden i 
Kjerkestua 12.10.  

 
Grønn kirkering i Holter arrangerte temakveld i Kjerkestua 12.10. 
Nannestad historielag ble kontaktet av Liv Stokstad om vi ville være 
medarrangør for denne temakvelden, og det ble en hyggelig opplevelse. 

 
Kjerkestua var flott pyntet i 
nydelige høstfarger og av 
produktene som Grønn kirkering 
lager gjennom året.  Åse Mørk 
åpnet kvelden med sin vakre 
stemme med "kulokk" og 
folkemusikk fra Romerike.   
                                              
                                                              

Åse Mørk innledet med folkesang 
  
Grønn kirkering støtter et lokalsamfunn i Kambodsja, som er et kvinne-
dominert prosjekt. Kubanken er et mikrokredittprosjekt på landsbygda 
som er styrt av Misjonsalliansen. Generalsekretær Andreas Andersen 
orienterte om driften av Misjonsalliansen.  
 
Som motvekt til Kubanken var Bosse Tangen invitert for å snakke om 

tilblivelsen av "den norske" Sparebanken 
og lokalsamfunnet. Han bød på både 
historien om Sparebanken og mange 
"lokale" historier.  Han viste også fram 
skrinet som bankdokumentene ble fraktet 
i den gang det var «bankdager» og 
kasserer måtte ha med seg 
dokumentene. 
 
På programmet var det selvfølgelig satt 
av tid til kaffe og mjølkemat som besto av 
vaffel, eplekake og vannbakkels. 
 

På bildet over ser vi Bosse Tangen fortelle om Nannestad Sparebank. 
Liv Stokstad ledet møtet og følger med. 
 
 
                                                             Tekst og foto: Berit Schei Hagen 
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Kulturvandring i Teiebyen 
Torsdag 21.oktober var vi klar for Kulturvandring i Nannestad Sentrum. 
Det var vind, kaldt og det begynte å bli mørkt, men det skremmer ikke en 

flokk med interesserte historielags-
medlemmer. Ola Habberstad førte oss 
på en runde gjennom Teiealleen og 
Gråbeinstigen, og Villy Ruud kom med 
tilleggsopplysninger. De var godt 
forberedt, og vi fikk høre mye om 
hvordan sentrum hadde sett ut og om 

dem som bodde der. Mange av deltagerne hadde også bodd i området, 
så de kunne fylle på med informasjon.  

Da runden var slutt trakk vi inn på 
museet hvor det ble fortalt mer om 
området. Vi fikk også en varmende 
kaffekopp og litt å bite i. 

Bildet il venstre:                           
Smestad i Teiealleen, august 2010      

                                                       Tekst og foto: Inger Bjørndal Foss                          

                                                                                      

Død, svele og hardingfele 

Lørdag 9.oktober fikk vi besøk av Maria Elise Thorkildsen og Sarah 
Holbrook, som sammen har podcasten Død, svele og hardingfele. De 

hadde hørt om Vigsteinen og 
var interesserte tilhørere 
mens Cato Sand og Villy 
Ruud fortalte det de visste 
om historien til selve steinen 
og også om området rundt. 
Vi gikk deretter en liten tur 
for å se på et par av 
gravhaugene som ligger i 
området ved steinen.  

 Sarah, Maria, Cato og Villy.  

                                                                  Tekst og foto: Inger Bjørndal Foss 
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Vigsteinen                                                     Av Cato Sand                      
 
Sannsynlig er den første bosetting basert på garden Børkje sentralt i 
Moreppen. Området har da antagelig het Birki eller Birka. Opprinnelsen 
er knyttet til treslaget Bjørk. Det har vært et samfunn som drev landbruk 
og fangst og fungerte på alle måter og med felles stort gravfelt ved 
dagens Vigstein. Ut fra areal, dyregraver, kullgroper, kokegroper, veger 
og grav-hauger, må det ha vært ganske stor befolkning. Navnet 
Moreppen er ikke avledet av noe stedsnavn, men av gammelnorske 
begrep «Hreppr» bygd, grend der det er forpliktelser for innbyggerne.  
 
Garddelingen startet for fullt i tidlig kristen tid og de fleste rudgarder er 
fra denne tiden. Imidlertid er Rud-øde delt fra alt i yngre jernalder. Rud er 
ikke i betydningen rydning her, men avledet av ordet «rjodr» dvs. åpent 
rom i skogen. Her må vi være klar over et annet klima og en skog som i 
hoved-sak bestod av furu og bjørk og åpne partier. 
 
Området her er et av de mest undersøkte i Nannestad som følge av 
Gardermoprosjektet og Lil Gustafsons fra oldsaksamlingen sitt prosjekt 
«Forhistorisk jordbruk på sandmoene på Romerike. Undersøkelser på 
Rud-øde, Nannestad, Akershus» fra tidlig 1990 tallet.  Jeg fulgte disse 
arbeidene på nært hold og hadde et godt samarbeid med de som deltok. 
Tror vi hadde gjensidig nytte av å kople jord og skogkunnskap med 
arkeologi. Fortsatt er det sikkert mye som ikke er avdekket og ny 
kunnskap og ny vurdering av tidligere registreringer endrer 
bygdehistorien. Ny teknologi som satellittfoto, georadar, droner og 
digitale kart vil trolig gi mer kunnskap. 
 

Vigstein er en typisk 
Rudgard og ble delt fra 
Børkje i tidlig kristen tid. 
Trolig har den hatt et 
mannsnavn i første ledd. 
Men med steinen 
plassert sentralt på 
eiendommen og i 
grenda overtok steinen 
som gardsnavn. Hvor 
sentralt garden lå vises 
ved at det er kanskje 

opp til 50 gravhauger på gardens opprinnelige areal.  
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Dette er det største feltet med gravhauger på Romerike. Dette er hauger 
fra folkevandringstida. Skikken var å brenne de døde og kaste på jord, 
gjerne matjord. En finner ikke groper etter der massene er hentet. Hvis 
en haug representerer en generasjon betyr dette at området har hatt 
mange innbyggere og omfattende virksomhet. De tidligste fradelte bruka 
har egne gravhauger. 
 
Vigsteinen er den eneste bautasteinen fra denne tiden på Romerike. 
Men det finnes mange ellers i landet. Kanskje opp mot 1200. Skikken 
med å brenne de døde og reise bautasteiner etter dem er omtalt av 
Snorre på første side, brennalderen. Steinen her ca.1,88 m høy og ca. 
22 cm i toppen og 65 cm i bunnen. Den består av gråbrun sedimentær 
bergart med mye isprengt kvarts. Om den har kommet med isen under 
nedsmeltingen eller som del av ei større blokk vites ikke. Bergarten 
finnes for eksempel ved nordre del av Mjøsa. I området ligger noen 
steiner og blokker med lignende sammensetning. Nærmeste fjell er 
grunnfjell med mye gneis. Romeriks-åsen har Oslofeltbergarter med 
nordmarkitt, granitt m.m.                                                                                 
Det har opprinnelig vært to steiner til i bakken ved steinen. 
 
Steinen kan være reist for å hedre en død person eller forfedrene 

generelt. Men den kan også markere et 
maktsentrum. Gravhaugene markerte på 
en måte makt og eiendomsrett og steinen 
kunne forsterke dette. Noen har antydet at 
den markerer fruktbarhet, en slags fallos.  
 
Gjennom denne lange perioden der denne 
steinen har stått her er det naturlig at det 
har grodd opp en flora av sagn og 
tradisjoner. Det er to hovedkategorier: 
fruktbarhet og ulykker. I bygdeboka for 
Nannestad bind 4 er beskrevet folketru og 
skikker fra side 722. «og så var det den 
store stein midt på jorde på Vigstein som 
dom fløtte tor vegen for pløiing og harving 
og som vart fløt tebarsat me natta var. Noe 
meire kan je itte veta har hendt som de 
underjordiske kan ha hat noe med.» 
                                                
                                                                                               

Begge foto: Inger Bjørndal Foss 
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Bjørke kirkering                                                 Av Kari Sjølie 
Bjørke kirkering ble stiftet 10.mars 1954 av noen flittige damer og herrer 
som ønsket å samle inn penger til det kirken selv ikke hadde økonomi til 
på budsjettet sitt. Til å begynne med ble det innkjøpt nødvendighets-
artikler for møtene til kirkeringen og menighetsrådet, så som kaffekjele, 
(såkalt misjonskjel), og noen kopper. Så fant en på å brodere ny 
alterduk, som brukes på alteret den dag i dag. Etter hvert kom det på 
plass nye lyse-staker og noen vaser. Kirkeringen arrangerte store 
basarer, og det ble gode inntekter. Og kirkeringen arrangerte turer.  

Det var jo ikke akkurat ungdommer som satte i gang kirkeringen, og da 
man kom til 1968 var frafallet så stort at man besluttet å legge 
kirkeringen «på is» inntil videre. Den «isen» varte lenge, for først 
14.januar 2004 gjenoppsto Bjørke kirkering igjen. Det var Marit Berntsen 
som påtok seg ledervervet og fikk kirkeringen opp å gå igjen. Møtene ble 

avholdt en gang i måneden i Bjørke 
kirke, og vi hadde med oss matpakke, 
men kokte kaffe på kirkekjøkkenet. Vi 
sang og hadde utlodning, men vi var 
ikke mange medlemmene til å 
begynne med. Men det økte på etter 
hvert, og da fortalte Marit at hun 
hadde en hytte i hagen sin der vi 
kunne ha møtene. Og da ble det flere 
som møtte fram, og pengene klang i 
kassa.  

Foto: Inger Bjørndal Foss 
 
Så døde Marit i 2009 til sorg for oss alle, men Marits mann, Arne, tilbød 
oss fortsatt å bruke hytta. Kari Sjølie ble valgt til ny leder, og sitter 
fortsatt. En av våre medlemmer, Reidun Ruud, fortalte at hun spilte 
trekkspill, og tilbød seg å spille til salmene og sangene våre, og da ble 
det straks mer liv. Kari syntes vi burde ha en eller annen form for 
underholdning, og vi engasjerte foredragsholdere. Etter hvert ble hytta 
for liten for oss, men da ble vi reddet av Halvard Hansen som tilbød oss 
å ha møtene på Betel. Og etter det har kirkeringen stadig vært i vekst. 
 
Vi har Kari Løvaas og Randi Økern som dekker de nydeligste bord og 
smører de deiligste smørbrød, mens snille medlemmer baker kaker. Da 
vi kom til 12.mars 2014 feiret vi at det var 60 år siden Bjørke kirkering ble 
stiftet, og 10 år siden nåværende kirkering kom i sving. Vi inviterte de 
øvrige kirkeringene til fest, sammen med prost og prester og 
menighetsråd. Vi hadde en super kveld. Dette vil vi gjenta i 2024.  
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Bjørke kirkering har et nært samarbeide med Bjørke menighetsråd, som 
vi blant annet inviterer til sommer- og juleavslutning. Og når 
menighetsrådet finner ut at de trenger noe nytt til Bjørke kirke, sender de 
kirkeringen en søknad, og kirkeringen gir med glede det omsøkte.  
 
Vi fant ut at kirken vår trengte nye tekstiler, (lesepult- og prekestolklede 
og messehagel i lilla), og det ble bestilt, (dyre var de!), og høytidelig 
overrakt menighetsrådet. Vi er veldig stolte over den flotte gaven som 
pryder Bjørke kirke. 
 
Det siste vi ga penger til var monteren til oppbevaring av den gamle 
Bibelen fra 1589, som kirken fikk av Walter Løkenhagen. Vi har vært 
med på å gi kirken løperene vi går på i kirken, vi har betalt for omtrekning 
av alterringen, vi har betalt for ledbelysning i kirken, har bidratt sterkt til 
kjøp av el-piano da orgelet skulle repareres, har betalt en stor del av det 
nye kjøkkenet, og masse mer. Dette har vi kunnet gjøre takket være 
medlemmenes innsats ved å gi gaver til utlodning og å ta masse lodd. 
En fantastisk kirkering!!! 
  

Den gamle gravsteinen 

 

 

Et gammelt gravminne på 
Nannestad kirkegård har igjen 
fått lesbar fasade, men det er jo 
vanskelig å tolke hvem som 
ligger i graven. Vi har prøvd på 
gårdsnavn og familie-relasjoner 
m.m. samt årstallet, men her 
trenger vi hjelp!  

 

Tekst og foto: Villy Ruud 
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Atter plasker beveren i ”Walgafoss” 

Et pergamentbrev fra tidsrommet 1319 -55 opplyser at Styr tok 
vitnesbyrd om heimrasten til Nordby i Bjorvika. Delet begynte ved 
Raufossen (i Hona) og gikk nordetter Digrabakken opp i Langmyra, 
derfra i steinen nordetter Langmyra, så øst over lia i Markesteinen i 
Stumsbekken, derfra utetter til bekkemunnen (utløpet av Hona), og så ut 
i Bjorviksvannet. 

Den 9.september 1643 var det åstedssak mellom Nordbyvik og 
Sandsnes. Begge gardenes ”tilhørende eiedele” skulle besiktiges. Retten 
fulgte de gamle delebrev som nevnt ovenfor. Derfra gikk de i øst over ei 
li til en stor markestein som var nedsatt, og videre til Stumsbekken. 
Denne fulgte de til Bjorviksvannet, ”som ellers nu kaldes Hurdahls-
vannet,” 

Garden Nordbyvik, eller Vika, het på gammelnorsk Nordby ”i Bjorvika”. I 
1393 er den nevnt som ”Nordby i Biorvikenna”. Samtidig nevnes også 
Brødregard i Bjorvika og Nord-Garden i Bjorvika (Tangen?). Seinere ble 
denne til Nordbyewiig eller bare Wiig. 

En stor herlighet til Nordbyvik i eldre tid var, foruten fisket, bever-
fangsten. Et brev fra 1455 fastslår at presten i Nannestad skal beholde 
de beverskinn Joar Tordsson og andre hadde fanget ulovlig i ” Walga-
foss ved Nordbyewig”. I 1489 ble det att opp prov om fisket i Bjorvika. 

Pål Svendsen vitnet at faren sa at 
når det ble dratt 7 våder ” i Biørvick 
a Biørku Sogn”, da fikk presten ½ 
tønne øl og så mye mat som det 
hørte til. Halvor Guttormsen vitnet 
at ingen drog våd i Bjorvika uten 
prestens samtykke, ”ei heller søkte 
biørskytte”.                                              

Foto: Åsmund Vik 

 

BEVER (Castor fiber) 

Den største av gnagerne våre er beveren. For 100 år siden var den helt 
utryddet på de fleste steder i landet. I dag er bestanden økende, også i 
Hurdalsjøen, i tilløp og utløp. De regulerer vassdrag ved hjelp av 
damanlegg, bygger hytter og graver kanaler. 
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Som jaktvilt har den vært etterstrebet både for kjøttets og for skinnets 
skyld. Kjøttet ble i en viss grad eksportert til katolske land. Beveren ble 
nemlig regnet som fisk og kunne følgelig spises også i fastetida. 

 Da beveren så å si ble utryddet her i landet for vel 100 år siden, var det 
ikke på grunn av skinnet eller kjøttet, men to luktekjertler som dyret har 
på bakkroppen. De ble kalt bevergjel og ble brukt i medisin og magi. 

Fangstmåter for bever har vært garn, teiner og et spesielt spyd, 
bjorkvette. I nyere tid er nyttet feller, sakser og gevær. 

I medhold av § 12 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever er det 
Nannestad kommune som skal ha forvaltningsmyndigheten til beverjakta 
i Leira, siden det er de som har lengst tellende vannlengde. 

Ullensaker kommune oppfordrer Leira bevervald til samarbeid med 
øvrige jaktrettighetshavere langs Leiravassdraget i Ullensaker kommune. 

 

Forvaltning av bever 
 Beverbestanden skal holdes på et akseptabelt nivå i forhold til de 

skader den gjør i vassdragene. 
 

 Det skal jobbes med å legge til rette for en bedre utnyttelse av 
beveren som ressurs, jfr landbruksplan. Derfor bør 
beverforvaltningen organiseres i vald som i størst mulig grad 
omfatter hele eller større deler av vassdrag, slik at det legges til rette 
for en vassdragsvis forvaltning av bever.  

 

 Forvaltningen av bever skal som 
hovedregel utøves på bakgrunn av 
bestandsplaner. Planen skal minimum 
inneholde:  

- Konkrete mål for utviklingen av 
beverbestanden, og hvor i vassdraget 
man ønsker etablering av kolonier.  

- Dokumentert grunneierliste med 
oversikt over gårds- og bruksnumre 
og tellende areal. (Jfr. "Forskrift om 
forvaltning av hjortevilt og bever" 
kapittel 3. Krav til og godkjenning av 
vald.)  
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- Kart for valdet med opplysninger om aktive kolonier, beverhytter og 
avmerket strandlinje der beveren har fast tilhold eller bruker fast 
(tellende vannlengde) 

- Navn og adresse for valdansvarlig. 
 

 Alle ordinære fellingstillatelser på bever bør tildeles ut fra flerårige 
bestandsplaner. 

 Tellende vannlengde skal legges til grunn for tildeling av 
fellingstillatelser. Minste tellende vannlengde er 3000 meter og skal 
justeres når bestandssituasjonen tilsier dette. 

 Skadefellingstillatelser bør kun deles ut unntaksvis når det anses 
nødvendig i forhold til de skader beveren gjør i vassdraget, og det 
ikke er muligheter for felling gjennom ordinær fellingstillatelse. 

 

                                                                                          Villy Ruud 

 

Klipp fra Bygdespeilet nr.1 1975 om butikker i Maura    

  

Maura sentrum peker seg ut til et sentrumsområde så vel i praksis som i 
de foreliggende planer på lengre sikt. Her finner en da også en rekke 
forretninger og andre serviceinstitusjoner. Bildet viser et utvalg av de nye 
forretninger som er kommet til i de senere årene. Flere vil sannsynligvis 
komme i framtida.  
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Fjøsnissen 

I gamle dager hadde småfolkene rundt oss mange navn: haugbonde, 
tomtegubbe, tunkall, fjøskall og tuftekall. De hørte til de underjordiske, og 
det var viktig å være på god fot med dem. Da St. Nikolaus-tradisjonen 
med julenisse og gaver kom til Norge, ble dette assosiert med 
småfolkene, og etter hvert kom navnet fjøsnisse.  

Fortellingene om ham er mange. Nissen holder vanligvis til i fjøs og 
låver, men kan også bo i skogen. I Nordland kan han også være sjøvant 
og bli med fiskebåtene til havs.   

Den norske fjøsnissen er liten og har langt skjegg. Han er kledd i grå 
klær, ofte nikkers, tresko og rød topplue. Det blir sagt at denne lua er grå 
innvendig. Hvis nissen snur lua blir han usynlig. Han er stort sett nevnt 
som en mannsfigur, men det finnes fortellinger om nissekoner og barn.  

Fjøsnissen har magiske evner og er svært sterk. Han kan hjelpe til på 
gården, men han kan være lunefull, snarsint, rampete og gjøre ugagn. 
Det er derfor viktig å behandle nissen godt, så han ikke gjør skade på 
folk og dyr. Det blir sagt at han ikke liker banning, da kan det hende at 
det vanker en ørefik fra nissen. Han kan også gjøre noen pek hvis folk 
jobber for sent på kvelden så han ikke får kveldsro. 

Før i tiden ofret folk gjerne mat og 
øl til nissen for at han skulle være i 
godt humør. Det hendte også at de 
ikke ryddet maten vekk fra bordet 
etter julemiddagen, slik at nissen 
kunne forsyne seg selv senere. 
Grøten på julekvelden er en viktig 
del av denne tradisjonen, og det 
settes fortsatt ut grøt på mange 
låver julekvelden. 

Under krigen ble nisselua brukt 
som et motstandssymbol, og den 

ble derfor forbudt i 1942. I våre dager er både røde og blå nisseluer i 
bruk etter TV-serien Jul i Blåfjell. Fortellingene om nissen er som vi ser 
en lang tradisjon, og den utvikler seg fortsatt. 

 

                                                         Tekst og foto: Inger Bjørndal Foss 
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Program for desember: 

Julemøte: Onsdag 01.12. kl. 19.00: Juletradisjoner og quiz. 

Mandag 6.12. Kl. 11 og kl. 18.30: Historiske glimt ved Bosse Tangen  
Tema: Ny skisesong – Lars Erik Eriksen 

Lørdag 11. desember: Velkommen til julepyntet museum. Vi koser oss 
med kaffe og julekaker, og ser på dypping av lys.  

Program for 1. halvår 2022 

Første mandag i måneden kl. 11.00 og kl. 18.30: Historiske glimt ved 
Bosse Tangen 
Mandag 03.01.,07.02, 07.03., 04.04.,02.05.  
Tema: vil bli kunngjort i forkant av hvert møte. 

Torsdag 27.01. Medlemsmøte: Historie om skolene i Nannestad ved 
Kjell Fevik 

Torsdag 17.02. Medlemsmøte: Brynjulf Præsthus forteller om Bystigen 
– Felles arrangement med biblioteket  

Torsdag 24.03. Medlemsmøte: Gamle bilder fra Nannestad ved Ole 
Johan Røtterud og Villy Ruud 

Torsdag 21.04. Medlemsmøte: Historien om Bjørke kirke ved Roy 
Carlsen 

Torsdag 19. 05. Medlemsmøte: Tur i Midtbygda – del 2 Villy Ruud og 
Ola Habberstad 

Fredag 03.06. Skoklefall: Tradisjonell feiring på Sø-Kringler  

Tirsdag 21. 06. Medlemsmøte: Vandring på Vigsteinmoen. Cato Sand 

Møter i Slekt og foto gruppa og andre temamøter annonseres etter hvert. 

Det kan bli endringer, følg med på vår hjemmeside og Facebook.                                                 

                                          

 

 

 

 


