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Program videre i vår: 

Historiske Glimt første mandag i måneden. 
 
Torsdag17.februar kl.19.00: Brynjulf Præsthus forteller om Bystigen   
 
Torsdag 24.mars kl.18.00: Årsmøte.   Kl.19.00: Gamle bilder fra 
Nannestad ved Ole Johan Røtterud og Villy Ruud. 
 
Torsdag 22.04 kl.19.00: Skolehistorie ved Kjell Fevik 
Torsdag 19.mai kl.19.00: Vandring i Nannestad sentrum, ved Ola 
Habberstad.      
Fredag 03.06: Skoklefall    
Tirsdag 21.06: Vandring på Vigsteinmoen ved Cato Sand                                     

Dette er foreløpige planer, og endringer kan forekomme. 

                         

                                               Foto: Inger Bjørndal Foss     
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    Steinsgård: Flåtebygging under krigen 
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Lederen 

Nå går det igjen mot lysere tider, dagene blir lengre og vi har så langt 
hatt en ganske mild vinter. Smitten i samfunnet er høy, men heldigvis er 
det nå de fleste vaksinert og vi har en mildere variant av viruset. 
Helsemyndighetene har varslet lettelser i smitteverntiltakene, det blir 
spennende å se hvordan det blir de nærmeste månedene. Vi har nettopp 
fått beskjed om at kriseteamet i kommunen har besluttet at museums-
bygget skal brukes til utdeling av selvtester, og jobber nå sammen med 
kommunen for å finne en løsning slik at utstillingsdelen av museet kan 
holdes åpen og benyttes av historielaget. 

Vi måtte avlyse aktiviteter i desember og januar, og det blir noen 
endringer i programmet framover. Dette vil vi informere om etter hvert.  
Vi vil komme i gang igjen med Historiske glimt første mandag i måneden 
så snart det er mulig. Vårt neste medlemsmøte blir i samarbeid med 
biblioteket 17. februar.  Brynjulf Præsthus skal fortelle om Bystigen over 
Romeriksåsen «Om den gamle vegen fra Nannestad til by’n». 

24. mars blir det medlemsmøte med tema Gamle bilder fra Nannestad 
ved Ole Johan Røtterud og Villy Ruud. Dere kan glede dere til en flott 
samling av bilder! I forkant av dette møte blir det årsmøte, årsmøte-
dokumenter vil bli sendt ut i god tid før møtet. 

Et satsingsområde for historielaget er å dokumentere Nannestads 
historie og gjøre gamle bilder tilgjengelig, dette har det vært jobbet med i 
vinter. Etter hvert vil vi ta i bruk flere verktøy for dette, Lokalhistoriewiki er 
et av dem. Jeg ser fram til at vi kan ha flere samlinger, og håper på godt 
oppmøte på de aktivitetene vi kan gjennomføre. 

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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                                   Årsmøte 
Årsmøte i Nannestad Historielag vil bli avholdt torsdag 24. mars 2022 kl. 
18.00 -19.00. Møtet blir gjennomført i forkant av medlemsmøtet samme 
dag, dette starter kl. 19. 

Saksliste:           

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Konstituering 

Valg av møteleder 
Valg av møtereferent og to til å undertegne protokollen 

3. Styrets årsmelding for 2021 
Årsmelding Nannestad Historielag 
Årsmelding Nannestad Bygdemuseum  

4. Revidert regnskap for 2021 
5. Innstillinger til årsmøtevedtak for evt. innkomne saker 
6. Valg 
 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen utgangen av 
februar. Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på Nannestad Historielags 
hjemmeside 2 uker før møtet. Dere vil få en melding om dette.  

         

 

Traktor fra torvmyra                                    Foto: Inger Bjørndal Foss 
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Evakuering 

8.mai 1943 fikk folk i et bestemt område av kretsen ordre fra den tyske 
krigsmakten om å flytte. Det skulle bli skytefelt utover Hurdalssjøen, så 
folk måtte ta med seg det de hadde og flytte. På Limset skulle og så 
bygningen fjernes. Folk måtte i all hast få seg et sted å bo. Verst var det 
for dem som hadde dyr, som de måtte prøve å få med seg. Møbler og alt 
de hadde måtte fjernes. Noen fikk være i bygda, men en del reiste til 
slektninger eller kjente i de nærmeste bygdene. Barna begynte på skolen 
der de nå bodde. Steinsgård skole ble brukt av tyskerne til bolig.  

Hjemmestyrkenes arkiv forteller hva skolen ble brukt til.                         
16/6-44: Lager av lettere våpen, ammunisjon og bensin. Vakt ca.10 
mann.  4/8-44: Her ligger en tankavdeling. Fire hus i nærheten av skolen 
er også belagt. Hele forlegningen utgjør ca. 70 mann, unge gutter, ser ut 
som rekrutter, har 7-8 tanks. Disse parkeres i skogen.                                     
5/12-44: Samtlige mannskaper reist for ca. 14 dager siden. 

I møteboka står oppført budsjetter for åra før evakueringa, men ellers er 
ikke noe nevnt før det første møtet i tilsynsutvalget etter frigjøringa. Da 
skriver kretsformannen, Tomine Dal, at «etter 2 års evakuering av skole-
kretsen er det en ubeskrivelig glede at den lenge ettertraktede fred 
endelig er kommet». Videre skriver kretsformannen at det så nokså 
miserabelt ut på skolen etter at tyskerne hadde bodd der i to år. Det 
måtte mange reparasjoner til før den var i brukbar stand, noe det 
oppsatte budsjett også tydelig viser.   

Lærere ved skolen                                                                               
Den første vi kjenner til var Karl Enersen fra Gansdalen i Fet. Han var 
ved Steinsgård skole fra 1869 og visstnok til 1891, da Peder Helset ble 
tilsatt og han var ved skolen til 1925. Den neste lærer var Johan Rud, 
som altså begynte i 1925 og var til 1/1-1960. Den tiden kretsen var 
evakuert var Rud ved Slattum skole. 

 Odmund Thorud var ved skolen til den ble slått sammen med Maura 
skole 1/7-1964. Valborg Trøgstad var ved skolen fra 1/7-1937 til 
evakueringa i mai 1943. Etter krigen var Borghild Berg der til hun døde i 
1950, og så var Eldbjørg Thorud der til 1/7-1964 

Etter tekst i Bygdespeilet nummer 1 1979 

Foto Steinsgård gamle skole: Nannestad Historielags Bildearkiv                                         
Foto Steinsgård skole: Inger Bjørndal Foss 
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Minneord om Hans Homble 

Hans Homble gikk bort 3.12.2021. Nannestad Historielag takker for et 
årelangt arbeid med å ivareta, samt fremme interesse for bygdas gamle 
kultur, levesett og arbeidsvilkår. Hans interesse og kunnskap om 
utvandrings-historien fra Nannestad, samt egne opplevelser fra krigen, i 

hverdag og idrett, har vi fått del i.  

Hans hadde det meste av slekt og 
historie i hodet, og han trengte ikke 
noe PC. Han husket utrolig godt!  

Han har mottatt Nannestad 
historielags ærespris.                                                  
Vi lyser fred over hans minne. 

Hans mottok æresprisen fra                                                       
daværende leder Vivi Lindholm.                          For styret: Villy Ruud          

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

Minneord om Conny Dal 

Conny har vært en svært engasjert kvinne i mange år, og hennes største 
arbeid la hun ned i Nannestad Sanitetsforening. Som leder, 1974-76, 
1994-2004. Hun var leder av ambulansekomiteen, 1987-1994, og var 
med og startet Frivillighetssentralen. Der fikk hun også æresmedlemskap 
i 2004. Conny var historie interessert, og Historielaget fikk mange 
historier og dokumentasjon fra Stensgardsgrenda under krigen. Hun var 
mindreårig da den brøt ut, de måtte flytte fra hus og hjem. 

Conny var en god formidler og har skrevet 
mange pocketbøker, bl.a. «Et Liv I 
Landbruket På Romerike». Stensgård 
kirke betydde mye for henne, helt siden 
barndommen.  

Conny fikk æresmedlemskap i 
Historielaget.                                            
Vi lyser fred over hennes minne. 

Conny mottok æresprisen                                                                        
fra daværende leder Villy Ruud                          For styret: Villy Ruud 
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Elise Kolstad  

Noe av det jeg husker best fra min barndom og mine ungdomsår er nok 
at mange mennesker levde i svært vanskelige kår», sier partiveteran i 
Bjerke Arbeiderlag, Elise Kolstad. – Det kunne ofte være en kamp for å 
hode sulten på avstand, og de aller fleste måtte klare seg sjøl på en eller 
annen måte. Enkelt snille mennesker ga nok sin hjelp til nødstedte, men 
dette var nokså tilfeldig. Dette med sosial trygghet var enda et ukjent 
begrep. 

- Hvem hadde de største utfordringene? 

Først og fremst de familiene som ble rammet av sykdom, eller familie-
forsørgeren ble borte. Sykekassen var enda ikke etablert for alle, og ofte 
ble fattigkassa den siste løsningen. Men dette var heller ikke så store 
hjelpen. Mange hadde heller ikke penger til å betale for doktorbesøk, og 

daværende doktor Bruun måtte nok mer enn en 
gang ta til takke med en oppriktig takk og 
lovnad om at han skulle få sitt bare tidene ble 
bedre. 

Ellers var dette med arbeidsledigheten en stor 
trussel for de fleste. Folk levde stort sett av 
jorda og skogen. Ble det dårlige tider der, kom 
også arbeidsledigheten. Ellers var det ofte de 
meste barnerike familiene som hadde det verst, 
for her var det flest munner å mette.                    

Elise Kolstad 

- Hva gjorde størst inntrykk på deg i denne tiden? 

Kanskje var det dette med at ungene ofte ble ertet fordi de kom fra 
fattige hjem. Jeg husker at enkelte barn ikke kunne komme seg på 
skolen vinters-tid på grunn av at en søster eller bror skulle ha de samme 
støvlene. Det var nok barna som fikk merke klasseforskjellen mest. De 
voksne hadde tross vanskelighetene en egen evne til i alle fall å se ut til 
at de hadde det sånn noenlunde bra. 

- Hva synes du om de sosiale forholdene i dag? 

Vi lever i overflod på så mange områder. Alle som trenger hjelp blir 
hjulpet, og vi har sosial trygghet. Men vi skal ikke glemme at det fortsatt 
finnes ensomme mennesker som trenger både kontakt og 
medmenneskelig omsorg. 
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tilsynsutvalget skulle være byggekomite ved bygginga av den nye 
skolen.  

Det var trange tider den gangen. Det ble henstilt til byggekomiteens 
formann om å samarbeide med arbeidsledighetsnemda. Dette ble også 
gjort, og 8 mann fikk arbeid med å bryte stein, grave på tomta og 
lignende for 80 øre timen. Arbeidet ble satt bort til byggmester Stensrud 
for 44 100 kr. Det var det lågeste av 7 anbud. Skolehuset skulle være 
ferdig 15.mars 1925. etter den tid skulle det være en løpende dagsmulkt 
på 20 kr. 

Vanlige skolesaker                                                                                        
I 1896 ble det bestemt å rå til at Rolfsens lesebok ble innført.                                                                                              
Det ble ført forhandlinger med Hurdal kommune om å overføre elevene 
fra Sandsnesseter skole til Hurdal. Som nevnt før ble også dette 
gjennomført.  

I 1913 ble det vedtatt å søke skolestyret om å få håndarbeid for jenter i 3 
uker i likhet med hva det var ved de andre skolene. For gutter var det 
skomakersløyd fra 1921, og det var stor tilfredshet med dette. 

I juli 1925 ble den nye skolen 
innviet. Innbudt var skolestyret, 
lærer-personalet, prestene, 
bygg-mesteren og kretsens folk. 
Dette var en stor dag for kretsen, 
og det var tydelig at det var stor 
tilfredshet.  

På det første møtet i 
tilsynsutvalget på den nye skolen ble det planlagt avskjedsfest for lærer 
Helset. Det ble altså skifte av lærer samtidig som den nye skolen ble tatt 
i bruk.  

4.januar 1926 vedtok tilsynsutvalget å søke skolestyret om å få 
storskolens lesetid utvidet til 18 uker som det var ved de andre skolene, 
og 5.oktober samme år ble det bestemt å kjøpe lysbildeapparat til 
skolen. 

På kretsmøtet 2.februar 11935 var det enighet om å protestere mot 
innføring av karakterbøker i skolene. 

Den gamle skolen ble solgt til lærer Peder Helset, men eies nå av 
organist RakelThorud. Stedet heter nå Heimly.  



 

20 
 

Spørsmål om ny skole 

Den 20.mars 1894 hadde tilsynsutvalget møte for å ta under overveielse 
en reparasjon av skolehuset eller en mulig flytting av skolen med de hus 
som hørte til. Det var enighet om å utsette forhandlingen og underhandle 
videre med J. Holt, som hadde tilbudt jord. Tilsynsutvalget hadde møte 
igjen 31.mars, og da var det enighet om å søke skolestyret om å få flytte 
skolen og bygge nytt skolehus. Fra J. Holt forelå erklæring om at han var 
villig til å bytte jord med kommunen ved å få igjen like mange dekar som 
han leverte. Den 2.mai hadde tilsynsutvalget igjen møte om samme sak. 
Skolestyret ville ha overslag over hvor mye reparasjon av den gamle 
skolen ville koste og hvor mye flytting av alle husa på skolen ville koste. 
Behandling av denne sak fortsatte på møtet i tilsynsutvalget 24.august. 
Svaret til skolestyret ble slik: Reparasjon av den gamle skolen ville koste 
770 kroner. Flytting av skolen ville koste 1050 kroner.  

Formannen var ikke enig i at skole verken burde repareres eller flyttes, 
men hadde framlegg om at skolestyret velger en komité av medlemmer 
utenom kretsen til å komme med framlegg om hva som bør bli gjort med 
skolen. Ved avstemming fikk formannens framlegg to stemmer og fram-
legget om reparasjon og flytting to stemmer. Framlegget til formannen 
var dermed vedtatt. I åra framover var det mange møter i tilsynsutvalget 
om hva som burde bli gjort med skolen, og på kretsmøtene var dette det 
viktigste som ble drøftet.  

Den komiteen som var nedsatt av skolestyret hadde møte med tilsyns-
utvalget. Det var enighet om å reparere det gamle skolehuset. Det ble 
innhentet anbud om å bryte stein og kjøre denne til skolen, så alt tydet 
på at det skulle bli reparasjon av den gamle skolen og ikke bygging av 
ny. Det ble gjort mange forberedelser til reparasjon, og noe av dette ble 
også utført. Det så ut som om tanken om ny skole var lagt vekk. 
Møteboka nevner iallfall ikke noe mere om ny skole, men det står ganske 
mye om å bygge ny låve på skolen. Plan var utarbeidet, så dette arbeidet 
så ut til å gå i orden. Fjøset ble også reparert. 

Ny skole                                                                                                         
På kretsmøtet 14.januar 1921 ble det bestemt å søke skolestyret om å få 
bygge ny skole. Planer og tegninger ble vedtatt i skolestyret, og allerede 
25.august samme år ble det også vedtatt i herredsstyret og skolestyret 
kunne begynne de nødvendige forberedelser til bygginga. Den 2.mars 
hadde tilsynsutvalget møte. Det var kommet skriv fra skolestyret om at 
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- Hva kan gjøres for å bedre dette? 

Vi må bli snillere mot hverandre. Det finnes i dag sykehjem, aldershjem 
og en masse hjelpeordninger ellers. Men det er likevel noe som mangler, 
og dette ligger på det menneskelige planet. Vi må føle mer ansvar for 
hverandre, og det enkelte menneske må få føle at også andre bryr seg 
om deg! 

Elise Kolstad har vært en meget aktiv kvinne innen arbeiderbevegelsen i 
sitt lokalmiljø og innen kommunen. Hun har vært kommunestyremedlem 
for Arbeiderpartiet i fire valgperioder, og i formannskapet i tre perioder. I 
åtte år var hun formann i sosialstyret og i hele 20 år formann i 
heimstellnemda. I kvinneutvalget i Akershus var hun styremedlem i en 
årrekke, og hun har ellers hatt en rekke offentlige verv.  

Det politiske arbeidet har gitt meg mye, og det gleder meg at også yngre 
krefter innen min familie følger opp i denne politiske interessen, sier Elise 
Kolstad.  

- Og dette med familieinteressene for politisk arbeide kan bekreftes 
ved at i siste periode satt Elise selv, datter og dattersønn sammen 
som medlemmer av Nannestad Arbeiderpartis representantskap! 

Tekst hentet fra Bjerke Arbeiderlag 75 år (1909 – 1984) 

Vi i Skokla kan tilføye at i likhet med Cathinka Guldberg, Lina Nordby og 
Dora Sinding har også Elise Kolstad fått en vei oppkalt etter seg på 
Eltonåsen.  

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

 

Fotogruppa og fotoalbum 

Som mange har sett har vi et spennende bildearkiv på hjemmesiden vår. 
Det ligger allerede mange fine bilder der, men som dere sikkert skjønner 
vil vi gjerne ha flere. Har du et gammelt album hjemme? Sitter du på 
skjulte foto-skatter? Har du bilder som viser glimt fra dagliglivet, arbeids-
livet, gamle bygninger eller gamle gjenstander? Ta gjerne kontakt med 
fotogruppa. Vi kan hjelpe med å scanne inn bildene og skrive ned litt om 
historien bak. Vi vil også gjerne ha med noen flere til å scanne inn bilder. 
Er det noe for deg? Ta kontakt med Villy Ruud. 

Fotogruppa ved Villy Ruud: vi-ruu@online.no 
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Søstrene Nordby                                                  Av Haagen Skjennum 

De fem søstrene Nordby var døtrene til Lina Nordby, født Nielsen fra 
Sørum, og Halvor Nordby fra Nordgarn Nordby i Nannestad. Lina var 

svært interessert i politikk og 
samfunns-forhold. Hennes far var 
i to perioder ordfører i Sørum, og 
hun fikk tidlig forståelse for at det 
som skjedde utenom hjemmet og 
familiekretsen var med på å lage 
rammene for enkeltmenneskene. 
Hun var glødende opptatt av at 
veien for å komme videre gikk via 
kunnskap og læring.                                     
Halvor var jordnær og en faglig 
dyktig ordensmann. Søstrene 
vokste derfor opp i et hjem preget 
av humor, kunnskapsstimulans, 
samfunnsengasjement, realisme, 
arbeidsomhet og orden.                                       

Fra venstre: Olga, Bertha, Ragna, Emma, Anna      

Lina var svært musikalsk, og hun forsto tidlig at døtrene hadde anlegg for 
sang. Hun ble deres første sanglærer. Bertha forteller: «Da jeg og Emma 
var konfirmert fikk vi lov til å ta musikkundervisning hos frk. Hilda Sundby 
på Gardermoen. Vi gikk frem og tilbake. Det var ikke sykler og biler den 
gangen, men vi syntes det var moro. 

En sommerkveld kom bergingeniør Guldberg en snarvisitt hjem til 
Nordby, den samme Guldberg som stiftet Guldbergs Akademiske Kor. I 
stuen fikk han se et program fra et sangerstevne i Oslo. Han spurte om 
det var noen som sang der i huset. Mor svarte at vi småpikene sang, og 
han ba henne hente oss. Da vi kom inn måtte vi synge for ham, og han 
syntes visst ikke det lød så verst, for da han kom til byen skrev han til far 
og tilbød seg å synge med to av oss for det som det kostet å synge med 
en. Men hvordan skulle noen komme seg til Oslo i de dager? Så det ble 
ikke noe av. 

 Vi begynte nå å synge trestemmige sanger, men det låt litt tynt. Så var 
vi en gang siden inne hos Guldberg, og han sa vi kunne synge 
firstemmig.  
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Skoledirektøren fikk løfte om at det ville bli gjort noe for å bedre 
forholdene. Han påpekte også at rominnholdet var for lite og at elevene 
måtte ha 21 tommers plate. Alle skoler skulle ha forskrifter, tavler og 
papir til skrive-bøker, karter og andre læremidler, bl.a. lære- og 
lesebøker til fattige barn. 

Mange av kretsene var store og det ble lang skoleveg, særlig for barna i 
småskolen. Det ble derfor opprettet rotestuer i noen kretser. I Steinsgård 
ble det rotestue i Sandsnesseter. Dette med rotestuer vakte ganske mye 
strid, ikke bare i Steinsgård, men også i andre kretser. Da barna som 
hørte til Sandsnesseter distrikt ble overført til Rustad skole i i Hurdal i 
1898, kunne læreren ved Steinsgård skole også ta over 1. avdeling.   

Kretsregulering                                                                                      
Kretsene ble regulert i 1861. Da skoleloven av 1889 kom, ble spørsmålet 
om kretsinndeling og skoleordning tatt opp igjen. Skolestyret vedtok i 
1890 å forelegge herredstyret framlegg om at 2. avdeling av skolene 
skulle deles i to klasser med undervisning i 18 uker i hver klasse. Unntatt 
var Steinsgård skole som fikk 30 uker, med 15 uker i hver klasse. 
Læreren i Steinsgård hadde 12 uker i Sandsnesseter rotestue, og mer 
enn 42 uker fant skole-styret ikke å kunne pålegge en lærer. Dette ble 
vedtatt av skolestyret. 

I Steinsgård var det misnøye med at barna i storskolen bare hadde skole 
i 15 uker i året, mens det for de andre skolene var 18 uker. For å rette på 
forholdene så det skulle bli like lang skoletid ved alle skolene, ble barna 
fra rotestua i Sansdnesseter overført til Rustad skole i 1898. 

Skolestyrets framlegg til kretsregulering ble behandlet på kretsmøtet 
20.desember 1890. Reguleringa medførte: Kopperud, Herberg, Myrhaug, 
Flatner, Sydmoen, Nordmoen, Lybæk, Sundby, Limseth, Dal, Østli, 
Fløtten, Sollien, Tømte, Sandsnes, Tangen, Viken og Stensgård skal 
høre til Steinsgård krets. Bortsett fra to av de 28 frammøtte som ønsket 
seg over-flyttet til Maura, var alle enige. 

«Legemlig straff blir å bibeholde inntil videre, dog ikke for piker over 10 
år» 

På tilsynsutvalgets møte 9.juli 1892 forelå skriv fra læreren om at noen 
barn manglet bøker, penner og grifler. Enstemmig vedtak: «Da læreren 
forgjeves har anmodet vedkommende om å skaffe dette, meldes saken 
for skolestyret». 
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Steinsgård skole                           Av Johan Rydningstad                                              

Navnet på skolekretsen var opprinnelig Stensgård, men med årene ble 
navnet Steinsgård mer brukt og skolen fikk da navnet Steinsgård skole.  

Opprinnelig måtte ungdommene fra denne kretsen møte ved Bjørke kirke 
for å få noe opplæring i kristendom av prest eller kirketjener. Før 
reformasjonen i 1536 var kravet trosartiklene, Fadervår og Ave Maria. 
Fra 1200-tallet var det en bestemmelse om at den som ikke kunne dette 
15 år gammel skulle betale 3 øyrer i bot til biskopen. 

På slutten av 1600-tallet hadde bygda en skolemester så det ble noe 
opplæring i lesing og skriving. Fra 1742 ble det flere lærere. Hans skole-
mester var i Bjørke i 1774, så det var i alle fall en lærer der. Han hadde 
sikkert også omgangsskole i strøket der det senere ble Steinsgård skole. 
Lærere hadde dårlig lønn, så de måtte tjene noe utenom. I Bjørke var 
husmann Ole Mikkelsen i Sameia (Maura) lærer for hele sognet omkring 
1800. I krigsåra like etter 1800 gikk lønningene opp, og Ole Mikkelsen 
fikk 24 daler om året. Klokkeren ved hovedkirka underviste også noe i 
Bjørke. 

Fast skole                                                                                                
Etter 1800 kom kravet om fast skole, og i hovedsognet ble det fast skole 
fra 1812. I 1844 ble det nedsatt en komite som skulle arbeide for faste 
skoler. Da komiteen møtte stor motstand måtte den gi opp arbeidet. I 

Bjørke derimot var det stor 
interesse, og der ble arbeidet tatt 
opp igjen. Nå ble det arbeidet for 
faste skoler, og lærere med 
utdanning. I 1856 var Steinsgård 
skole ferdig. Den var bygd av 
kretsens folk, uten utgift for 
kommunen eller skolekassa.  

I 1864 fortok skoledirektøren en befaring av skolene i Nannestad. Han 
sendte en rapport til skolekommisjonen og påpekte forskjellige mangler. 
Om de eldre skoler, herunder Steinsgård, står det: «De eldre skolehusa 
trenger reparasjon og utvidelser. Skolestuene må være høgere under 
taket, inntil 9 fot. Lærerboligen må minst ha to rom og kjøkken. Skolen i 
Steins-gård er ikke bra, og legger mange hindringer i vegen for lærerens 
virke.» 
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Vi sang også en gang for Thorvald Lammers og frue. De var begge 
sangere, han var en av Norges betydeligste barytonsangere på den 
tiden. Vi var så heldige at stemmene våre lå etter hverandre fra sopran til 
bass. Han også sa vi kunne synge firstemmig. 

De av mors slekt som har stått oss nærmest er alle fra Braanaas, og 
sammen med dem har vi tilbragt mange uforglemmelige stunder. En 
gang vi var der foreslo de at vi skulle synge offentlig, og det ble meget 
snakk frem og tilbake om det. Resultatet ble at vi skulle holde konsert i 
Lillestrøm. Dette var vår første offentlige opptreden.»   
                  
Eidsvold Blad skrev: «Søstrene Nordby holdt Søndag i Den konservative 
Arbeiderforenings Lokale en Koncert, hvortil henimod 200 Tilhørere 
havde indfundet sig. Frøknerne Nordby bød paa et program, der var 
værd at høre og alle 15 Nummere ble udført med al ønskelig Præsition 
og storartet vakkert, hvorfor der ogsaa efter hvert Nummer fulgte stærkt 
og livligt Bifald. Der raadet i Forsamlingen almindelig Forbauselse over, 
at disse Søstre kunde præstere saa deilig sang. Man maa vistnok lede 
længe efter 5 Søstre, der synger saa vakkert sammen, hvorfor ogsaa 
Publikum var særdeles vel tilfreds med Koncerten» 
 
Dette ble da også den første av mange konserter. Etter en konsert ble 
det skrevet: «Lørdag aften paa Heimvang hadde samlet noksaa mange 
tilhørere og i meierisalen (på Stange) søndag aften var det aldeles fuldt 
hus. Det gav et noksaa vidunderligt indtryk at se disse 5 søstre optræde 
sammen. Deres sang var utmerket og det hører visstnok til 
sjeldenheterne at der indenfor en og samme familie findes saa mange 
utmerkede stemmer, at der kan dannes et helt sangkor» 
 
I 1910 holdt søstrene konsert i Nannestad. Bertha forteller: «Så skulle vi 
ha konsert på kommunen til inntekt for piano. Vi hadde fin 
underholdning: Frøknene Agnes og Ingeborg Hansen, som var 
stedøtrene til frk. Sinding. De var pianistinne og violinistinne, som også 
hadde fått utdannelse utenlands. Og så skulle vi synge litt da. Men folk i 
bygden var nok ikke videre vant til å høre på sånt, enda billettprisen var 
rimelig, 50 øre. Da lokalet var betalt var nettoen 1 krone, men senere 
gikk det bedre.» Eidsvold Blad skrev: «Det er bemerkelsesverdig paa 
landet og kanske ikke mindst i Nannestad at høre 5 søstre som har 
arbeidet sig saa pent sammen i sang.» 
 
Senere på året var det konsert i Eidsvolds Verks festivitetslokale, og 
Eidsvolds Blad skrev etterpå: «Allerede ved sin første optræden paa 
scenen blev de fem hvitklædte søstre modtaget med en hjertelig 
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velkomsthilsen, og det viste seg alt ved det første nummer at de hadde 
publikum helt i sin magt. Og begeistringen steg stadig etter hvert av det 
righoldige og udsøgte programs numre. Dette omfattede hele 18 sange, 
men tilhørerne gav sig likevel ikke før de fik baade da capo og ekstra-
numre. – Ved koncertens slutning gav organist Hans Nielsen udtryk for 
publikums følelser ved at udtale en hjertelig tak til frøknene Nordby for 
den udsøgte nydelse de havde beredt tilhørerne ved denne koncert, som 
var noget af det vakreste og mest betagende man kunde tenke sig. Han 
ønsked snarlig gjensyn og udbragte under begeistret tilslutning et leve 
for de populære koncertgivere.» 
 
Søstrene deltok i underholdning både med sang og tablåer. Eidsvold 
Blad skriver i 1912: «Endelig maa ikke glemmes en række vakre 
sangnumre, foredraget af alle fem frkn. Nordby. Deres sang er vel kjendt 
fra før, baade her i bygden og andre steder, og det er overflødig at si at 
den også nu vakte stor beundring. Tilslut fik man «De tre babier», spillet 
av frk. Ragna og Olga Nordby og frk. Hveem. De gjorde sine sanger 
udmerket, og fik sterkt bifald for sine vakre dragter og den muntre sang 
og marsch.» 
 
Referatet fra 1912 avslører en gjeng lekne jenter som hadde rukket å bli 
fra 28 til 36 år. Som Rakel Eskerud så treffende sa: «Dom levde ut 
ungdoms-tida Nordbyjentene, før dom batt seg opp.» 
Etter at de sluttet med konserter var søstrene fortsatt aktive i det 
kulturelle livet. Bertha var i mange år organist i bygdas kirker, og spilte 
gjerne til allsang på møter. Slik vi opplevde det, beholdt de sine 
ferdigheter så lenge det var mål i dem, og drivkrafta var utvilsomt egen 
sangerglede. 
 
Litt om søstrene: 
Bertha, f. 1876, gift med Lars Skjennum i 1913. Lars var søskenbarn 
med Hilda Sundby som ga Bertha og Emma musikkundervisning.  
Emma, f. 1877, gift med Johan Holter fra Oppstun Ukkestad. 
Anna, f. 1879, gift med cand. theol. Th. Melbye fra Oslo.  
Ragna, f. 1881 og Olga, f. 1884. Begge ugifte, begge lærere.  
 
Den siste opptreden i familien var trolig i 1937 da Annas datter Theodora 
giftet seg med Ola Tangen. Emma døde i 1939, og en sangerepoke med 
de 5 syngende søstre var over.  
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Tyskere i Nannestad   

Ved årsskiftet 1944/45 var det om lag 950 tyske soldater, fordelt på 26 
forskjellige steder i Nannestad. Av disse var hele 150 mann stasjonert på 
luftvernstilling ved Bidsler gård, 120 brakker på Kopperudmoen og 70 i 
leiren på Quistebo. Ellers var det blant annet forlagt soldater på Låke, 
Fjellet skole, Arken bedehus, Herstumoen, Nannestad Gamlehjem, 
Flatner, Moreppen bedehus, Nannestad Sparebank, Nannestad 
prestegård, Sandvang, Rutholen og en rekke steder i Stensgård, bl.a. 
Steinsgård skole, Helsets hus, Stensvold, Sundby, Breidablikk. 

Spesielt kom Stensgård i en særstilling, da hele skolekretsen i 1943 ble 
evakuert fram til krigens slutt. Kretsen ble hardt rammet med fraflytting 
av alle hus, og kunne således faktisk bli sammenlignet med det 
fraflyttede Finnmark. 

Mange ble rammet ved at 
tyskerne tok i bruk husene 
deres og mange fikk gård og 
grunn ødelagt ved kjøring med 
tanks og beskytning.        

Noen fikk dekket deler av 
ødeleggelsene, men mange 
måtte selv bære tapene. 

                                                                          

 

                 

         

                 Tekst: Villy Ruud 

                  Foto: Inger Bjørndal Foss     
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Den 31.5.1853 ble Nannestad poståpneri åpnet i hovedsoknet med 
kirkesanger Jens Amundsen Hetager som den første poståpner i 
Nannestad. Da var i mellomtiden sokneprest Arentz død 4.5.1853, så 
han fikk ikke se det nye poståpneriet som han hadde stridt så mye med å 
få i gang. Dette var et stort framskritt for bygda, men alle problemer var 
ikke løst med dette. Store deler av Holter og Bjørke hadde fortsatt sin 
postforbindelse med Jessheim og Dal. 

Skrevet i 1984 
 
 
Julemøte på bygdemuseet 

Onsdag 1.desember var vi samlet til julemøte på bygdemuseet. Grønn 
kirkering fra Holter har pyntet så fint i glassgangen inn mot biblioteket, og 
selve museet var også pyntet med både kaker og julepynt.  

Gunn Grøndal fortalte om juletradisjoner. 
Det var moro å høre, og vakte minner hos 
de fleste av oss. Hun pyntet opp med 
nylaget gammeldags adventsstake med lys 
i epler, og hadde med en koselig kakeboks. 
Det ble en del snakk om mattradisjoner, og 
Gunn fortalte om Langkål som var en del av 
menyen i hjemmet. Vi var mange som 
vurderte å prøve dette i løpet av julen.  

 

Deretter overtok Villy Ruud med en liten 
quiz. Vi fikk en rekke ordtak og samarbeidet 
godt om å finne den underliggende 
betydningen. Det som vakte mest hodebry 
var uttrykket: «Han blinker i almenninga.» 
Det var det flere av oss som ikke hadde hørt 
før, og dere som ikke var til stede kan jo nå 
prøve å løse gåten.  

Vi avsluttet med en kaffekopp, julekaker, og livlig samtale rundt bordene. 
En koselig kveld, og en koselig avslutning på møtene i 2021. 

                                                              Foto: Berit Schei Hagen  

                                                                        Tekst: Inger Bjørndal Foss                                                           
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Erindringer                                                   Av Olaf Rønning  

Unner første verdenskrig var det nokk smått med mat for mange, særlig 
mot slutten av krigen og i byen. Vi hadde husdyr av alle slag så hjemme 
var det aldrig mattomt. På slutten av krigen i 1916 vart det slutt med 
arbeide i bakeriet for far, han måtte dra ut på aent arbeide. Om vinteren 
arbeidet han på ei sag på Haug i Ullensaker der han hogg favneved, han 
gikk begge veger og var borte heile uken. Sommeren efter arbeidet far 
og jeg på torvmåsan, det var trivelig arbeid og vi tjente optil tyve kr. 
dagen, det var bra den gang.  

Vinteren efter arbeidet far på Trandum 
med kloakarbeide til utpå høsten, da 
var det slutt der. Ved Sognsvann i 
Vestre Aker fikk far og jeg tømmer-
høgging i oktober. Der lå vi i ei hytte 
sammen med flere her fra bygda, vi 
hadde ei krone for å høgge ei gran. Vi 
var uøvde og greide 120 trær i uka.  

Spanskesyken herjet da vi lå der og jeg vart angrepet og var så dårlig at 
jeg ikke var ved sans og samling på flere dager. Det var alkoholforbud 
dengang, men på grunn av farsotten fikk hver familie en halv fl. konjakk 
til medisin. Far reiste ned til byen og fikk konjakken, han ga meg det 
meste av flasken med en gang. Jeg var så dårlig at jeg ikke kjente 
brennevismaken, men jeg vart visst så full at jeg sovnet fra det hele. Om 
mårran efter var jeg mye bedre, husker at jeg åt en hel klubb.  

To dager efter reiste jeg hjem for godt. Vi reiste med Holmenkollbanen 
fra Riis st. ned til byen, med toget fra Østbanen til Jessheim, gikk derfra 
og hjem, det var ingen busser, og det var en drosje på stasjonen 
(Vestengen), men det hadde vi ikke råd til. Det tok lang tid før jeg vart i 
orntlig vigør igjen etter sykdommen, tok noen småjobber hist og her 
utover vinteren. 

Jeg fikk plass som handelsbetjent hos Thonvald i Kringlerdalen, der var 
jeg et års tid, det var et av de beste år jeg har hatt. Det var en kredts 
med snille og omgjengelige mennesker, eldre og onge, kunne gå 
omkring i husa og prate og holde leven med dei onge. Vi var en flokk 
ongdom som dro ut på turer i skauen, var mye på Arken på fester. Jeg 
sluttet i butikkjobben på høsten, det blei så lite varer på slutten av krigen 
så det var ikke bruk for en betent i butikken. 
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Jeg begynte sammen med Ludvik Lauritsen å høgge tømmer for Norgarn 
Skjennum, ei tid med mye snø og lite fortjeneste, tjente omkring 2 kr. 
dagen. Efterpå var jeg med Skjennomskara og kjørte tømmeret ned til 
elva. Jeg vart i Norgarn utover vintern i møkkjøring og aent forefaldende 
arbe. Der hadde jeg kost og losji med god mat og trivelige dager, disse 
menneskene var så snilde og muntre bestandig, jeg var nesten som en 
søn i huset.  

I april 1919 måtte jeg flytte hjem, da skulle far og mor begynne og drive 
bakeriet selv og da måtte jeg hjelpe til. Det skulle bli bestemmende for 
det fremtidige liv og arbeide for meg. Det skulle bli en sammenhengende 
arbeidstid på over førti år for meg. Det kom til og bli uendelig mye 
plunder og slit for far og mor, mine søsken, og meg. Far hadde ingen 
penger å starte med, det var å kjøpe inn de nødvendige råvarene for 
dagen.  

Vi skulde levere bakevarene i butikkene og det var lange veger, vi hadde 
ingen hest. Måtte dra varene lange veger, på håndkjerre eller kjelke. Jeg 
måtte hjelpe til i bakeriet, det var et tongvint høl som er omtalt før. Måtte 
bære vatn fra en brønn bakenfor huset, bære og kløive all veden, 
mjølsekken veide 100kg. Det var tongt å arbeide en brøddeig på 100kg. 
med armene, fikk sterk rygg og armer av det. Far arbeidet mye om natta, 
efter ei tid måtte jeg også være med på nattarbeide. Brød og kaker var 
billige den gang, sytti-otti øre for et brød, seks øre for et vienerbrød, 
boller og vetebrød fire øre, en bløtkake eller sukkerbrød kostet fire 
korner. Omsetningen dei første åra var omtrent femogtyve tusen kr.  

 
Håvamål 
Denne vinteren har vært spesiell på mange måter. Vi har fortsatt 
pandemi, bensin og diesel passerte 20 kroner, og strømprisen er 
rekordhøy. I den forbindelse har mange måttet fyre med ved, - og så ble 
det selvsagt mangel på ved. I den forbindelse får vi til høsten huske 
disse ordene fra Håvamål: 
60.                                                         60. 
Þurra skíða                                            Mål på turr-ved 
ok þakinna næfra                                  og tekke-næver 
þess kann maðr mjöt,                            lyt mang-manne vita; 
þess viðar,                                             kor stor ein ved-kost 
er vinnask megi                                     som vara kann 
mál ok misseri.                                      heile halve året. 
                                                                                        Inger Bjørndal Foss                                                                                
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fortbringes på slede». En overlot til postbøndene å skaffe slike kjerrer, en 
for hver situasjon, innen utgangen av april 1800. som godtgjøring fikk de 
2 sk.pr. mil.  

I første halvdel av 1800-tallet var det fortsatt ingen postrute og ikke noe 
poståpneri i Nannestad. De nærmeste poståpnerier var da på Brotnu i 
Ullensaker og på Siggerud i Eidsvoll. I 1837 ble Brotnu poståpneri flyttet 
til Stanger i Ullensaker. Der eller på Siggerud måtte formannskapet og 
andre hente posten selv. Da hovedbanen kom i gang ble Stanger 
poståpneri flyttet til Kløfta, og kort etter ble det opprettet poståpneri på 
Trøgstad st. (nå Jessheim). På slutten av 1830-tallet var det en liten 
bedring, da sokne-presten måtte lønne en mann som to ganger i uka 
hentet posten i Eidsvoll. Denne benyttet også andre seg av gratis, 
visstnok også formannskapet.  

Først når det i 1840 kom ny sokneprest til bygda, (Jørgen Meldal Arentz, 
født 11.6.1782), begynte det å skje ting. I 1841 sendte sokneprest Arentz 
forslag til formannskapet om at postbudet skulle lønnes av kommunen. 
Formannskapet fant en slik ordning «Alt for trykkende for kommunen», 
men foreslo et lite beløp som tilskott. Det ser ikke ut til at presten godtok 
dette, noe formannskapet sikkert forutså etter denne tilføyelsen å 
dømme: «Hvis dette af hr. pastoren besvares benægtende, da antages 
et postbus af formannskapet selv, der afhenter dets sager fra 
postaabneriet 1 høist 2 ganger i maanden». Senere ble det tilstått 
ordføreren 10 spd. Årlig til postbud, skrivesaker osv, visstnok fra 1850. 

Formannskapet foretok seg ikke noe for å få poståpneri i bygda før i 
1852. i juni 1852 sendte sokneprest Arentz søknad om midlertidig 
postbud i bygda inntil søknaden om poståpneri var innvilget. «Militært 
mannskap» Jens Thoresen Furubråten var avgitt til dette oppdraget og 
gikk for presten for 14 skilling pr.tur eller 20 daler 4 skilling om året. 
Presten ville at kommunen skulle overta to tredjedeler av utgiftene, men 
formannskapet vedtok enstemmig å betale 4,5 daler i året. det ble likevel 
snart en løsning. I 1852 var det sendt et andragende til 
innenriksdepartementet, og ved kgl.res. av 17.12.1852 ble det bestemt:                                                                      
1. Det opprettes en bipost 2 ganger i uka med gående post fra og tilbake 
til Nannestad fra et poståpneri i hovedruta.                                                      
2. det ansettes en poståpner i Nannestad prestegjeld med årlig lønn 12 
spd.                                                                                                                                     
3. innenriksdepartementet bemyndiges å få avgitt fra militæretaten en 
vernepliktig til befordring av posten m.m.  
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Postgangen til Nannestad før 1853                       Av Kjeld Fjeldberg 

Når en først skal skrive litt om posten og postgangen til og i Nannestad, 
er det vel naturlig å ta med litt om det som skjedde i tidligere år først. 
Spørsmålet er da, hvor skal en begynne. 

For å ta litt om det som skjedde i de tidligere år i korte trekk, kan vi 
nevne at postverkets grunnlegger stattholder Hannibal Sehested måtte 
ha en mann til å organisere postverket. Den 16.januar 1647 fikk han 
overdratt postverket til en innvandret nederlender som het Henrik 
Morian. Morian fikk tittelen generalpostmester. Han fikk tid på seg til mai 
1647, da skulle det hele være i sving. Dette må ha vært knapp tid, da det 
skulle opprettes faste poståpnerier langs rutene og det skulle ordnes 
med postbønder til å ri med posten fra sted til sted. Hvorvidt han greide 
dette er vanskelig å si, men alt taler for at postforbindelsen mellom 
København og Christiania og med Trondhjem og Bergen har kommet i 
stand til avtalt tid.  

Det er derfor ganske sikkert at allerede fra 1. mai 1647 var fast ridende 
postrute fra Christiania til Trondhjem. Det var denne vi var knyttet til, men 
det var ingen faste bud videre til Nannestad. Posten ble sendt med folk 
som tilfeldig skulle denne veien, så det kunne ta uker mellom hver gang 
det kom post til Nannestad. I tiden fram til 1752 fikk vi nok det meste av 
posten fra et poståpneri som vekslet mellom gårdene Hval og Frogner i 
Sørum og Mork poståpneri i Eidsvoll. Det har også vært poståpneri på 
Skedsmo prestegård, men om dette var i drift så tidlig er noe usikkert.  

Da det på denne tiden var en del klager over forsinkelser i postruta ble 
det i 1752 foretatt en reise av post-kontrollør Schanche på postruta fra 
Christiania til Trondhjem. Han bestemte da at postbøndene ikke lenger 
skulle ta inn på det tidligere poståpneriet i Sørum, men i stedet ta inn på 
generalmajor Sehesteds gård Brotnu i Ullensaker der auditør Martini 
hadde lovet å ekspedere posten. Schanche likte heller ikke at posten ble 
ført om Eidsvoll verk av hensyn til brevene dit. Forholdet lot seg lett 
endre da foged Gamborg på gården Mork i Eidsvoll, (det egentlige 
poståpneriet), lovet å ta ut og legge inn også brev til og fra verket.  

Posten økte etter hvert og i en kgl.res. av 13 desember 1799 het det: 
«med hensyn til postens tiltagende tyngde samt postsekkens utfordrende 
størrelse mellom Christiania og Trondhjem – av hvilke aarsaker posten 
ikke bekvemmelig kan befordres ridende – fastsettes at posten mellom 
disse byer for fremtiden skal befordres av smaa, lette vogner eller 
saakalte kjærrer, undtagen om vinteren, naar den bekvemmere kan 
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Torvstrøindustrien i bygda. Myr – ”mose”- måsan. 

Myr dannes der planteveksten er rikelig og nedbrytning dårlig. ”Naturens 
arkiv”, pollenanalyser, viser endringer i klima og innvandring av treslag. 
Blesterplasser og kullgroper fantes i nær tilknytning til myrområder. 
Graset, starren, ble brukt til dyrefor. Mosearter ble brukt til kompresser 
fordi de var bakteriefrie. 

Torv er plantemateriale som er omdannet ved begrenset biologisk 
aktivitet, i alminnelighet under vann. 

Jo mer fullstendig omdanningen er, desto mørkere og tettere er torven. 
Brenntorv finnes dypt nede. Hvitmosen er den som taes ut. 

Midt i 1890 åra gikk bønder over hele fylket sammen for å utvinne torv til 
bruk som strø i fjøset. Det ble opprettet torvstrølag og bygget fabrikker. 
Nannestad 1906, Skarverud 1901, Stormyren 1899 Fuglemyren 1902, 
Dr. Bruuns. 

I 1913 var det 4 anlegg: Stormosen, Nannestad, Fuglemyra og Dr. Bruun 
med gjennomsnitlig årsproduksjon på 1400 kubikkmeter, til ca. 55-62 øre 
pr. kubikkmeter skåret, tørket og innlagt. 

Lybækmåsan. 

Andreas Hauge Ording. Middelskoleeksamen 1896, Skiensfjordens mek. 
fagskole 1898, Elektroteknisk Tecnicum Teplitz 1899, ett års studium ved 
teknisk høyskole i Karlsruhe 1904, den svenske stats torvskole 1904. 
1899-1903 ansatt som ingeniør hos "Per Kure", 1904-05 ved Notodden 
salpeterfabrikk.                                                                                                                       
1905-10 medeier av Vinger Torvstrøfabrikk, 1910-11 forpakter av Vinger 
prestegård, 1911-13 bestyrer av Hjukse brenntorvfabrikk, 1913-17 eide 
han og drev gården Gåserud i Lardal.                                                                                                                                  

1917-22 var han ansatt i det 
norske myrselskap samt tillike 
som disponent for "AS Kristiania 
Stålverks torvfabrikk". Han var i 
denne tid bosatt på Stranna i 
Skedsmo, som han eide og 
drev. Fra 1922 eier og disponent 
for Lybækmoen Torvstrøfabrikk i 
Nannestad. 

Foto: Nannestad Historielag (Widerøe). 
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BJØRKEMÅSAN 

Besluttet i et stormøte i 1915 å kjøpe inn et myrareal sør-øst for Bjerke 
kirke, og fabrikk ble bygget. 

Fabrikken ble først drevet uavhengig av allmenningen og hadde eget 
styre. Kasserer B.M. Enger sendte i 1938 ut følgende beskjed: Bjerke 

torvstrøfabrikk har ikke kunnet 
imøtekomme sine arbeiders krav 
om lønnsforhøyelse, og 
arbeidsstans vil inntre fra 
tariffens utløp 1.mai. Den ble lagt 
inn under allmenningen i 1944.I 
1955 var produksjonen ca. 3500 
baller a 0,8kubikkmer. 

                                                           
Foto: Nannestad Historielag (Widerøe). 

 

Innkjøring av 
torv fra 
Bjørkemåsan. 
Tralling.  

På første 
tralle: Håkon 
Bjerkestuen, 
på andre 
Trygve 
Wærhaug. 

 

 

 

Nannestadmåsan (Prestmosen). 

Thor Bjørnsrud forteller at i de travleste åra kunne opptil 20 mann være i 
arbeid på torvmyra. Karene gikk med spade og stakk torv i små firkanter. 
Torva ble hengt til tørk på hesjer ute på myra, og siden fraktet på traller 
inn i torv-løa. Det lå over 3000 meter skinnegang på den 285 mål store 
Prestmosen. 
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Torva ble spadd opp for hånd. Spadene var skarpe 
og bladformede, og måtte stadig brynes. Stikking 
var mannfolk-arbeid, mens unger og mødre ordnet 
med torva etterpå. 

Torva ble spadd opp i fine blokker. Stykkene ble så 
lagt til tørk, snudd og lagt i ”muer”. Man tørket også 
torva på hesjer- to eller flere parallelle tråder i flere 
høyder over hverandre. 

                                                                         
Torvspade 

      

Tørkehus.                                   Torvstikkings uttak på Prestmåsan. 

I løa ble torva revet, presset og buntet. Så ble den kjørt med lastebil 
rundt i distriktet og ble betalt med 3-5 kr. pr. bunt.  

 

Arvid Nordheim kjørte 
torv til Dal st. for 
innlevering til Oslo og 
Bærum, ca. 1934. 

 

 

 

  Villy Ruud 

 


