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Lederen 

I skrivende stund har vi fått en forsmak på sommertemperaturer, og kan se 
fram til vår og sommer.   

Årsmøte ble gjennomført 24. mars, og styret ble konstituert på styremøte 7. 
april.  Vi har fra februar gjennomført medlemsmøter, to møter i samarbeid med 
Nannestad Bibliotek og et etter årsmøtet på Gamle Banken. Det har vært godt 
oppmøte på møtene.  

I mai og juni fortsetter vi med kulturvandringene, i mai i Midtbygda og i juni på 
Vigsteinmoen.  Og 3. juni blir det som tradisjonen tilsier Skoklefall-samling på 
Sø-Kringler. Under Nannestadfestivalen vil vi være til stede i museet. 

Museumsrommet er nå frigitt etter at det ble benyttet til utdeling av 
hjemmetester, så Historiske glimt blir gjennomført der. Møterommet er 
fortsatt ikke tilbakelevert. I museet har vi fotoutstillingen Folks hverdagsliv 
under krigen. Denne skal stå oppe fram til 8. mai, deretter skal musikkorpsene 
sette opp sin utstilling Korps til alle tider. 

Et satsingsområde for historielaget er å dokumentere Nannestads historie og 
gjøre gamle bilder tilgjengelig, vi har nå en god del bilder i Bildealbumet på 
hjemmesiden vår. Etter hvert vil vi ta i bruk flere verktøy for dokumentasjon, 
Lokalhistoriewiki er et av dem. Her tenger vi flere til å bidra. 

Ta gjerne kontakt om du har spesielle temaer du er interessert i og ønsker at vi 
skal gå mer inn på. Jeg benytter anledningen til å ønske dere en god vår og 
sommer, og håper vi ser mange av dere på arrangementene framover. 

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: 922 34 585              
 Cato Sand  Kasserer    c-sand@online.no  tlf: 915 38 967 
Roy Carlsen  Styremedlem rocarls@online.no  tlf: 92893712 
Svein Monsen  Web   sveinlmm@gmail.com  tlf: 905 52 747 
Vararepresentanter:  Solveig Ruud Korsmoe – Ola Habbestad – Svein Åge Nygård                                                                                 
Skokla-redaksjonen: Villy Ruud - vi-ruu@online.no - tlf. 911 68 671                                                 
Unni Breen Vinge - un-b-vi@online.no - tlf.971 71 700                                                                                                   
Inger Bjørndal Foss – ingerfo@gmail.com – 922 34 585, redaktør 

Følg oss på vår hjemmeside http://nannestadhistorielag.lag247.no/ og på Facebook 
Nannestad Historielag 
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Nannestad Idrettslags bane blir sentralbaneanlegg for 
bygda.                                              Av Magnus Habberstad 

På første side i forhandlingsprotokollen til det nyvalgte kommunale 
idretts-utvalg med Mikal Homble som formann finner man under mandat 
datert 22.juni 46: «Avgjøre hva som trengs av idrettsbaner og skibakker 
for at ungdommen i bygda skal få rimelige vilkår for å kunne dyrke sin 
idrett.» 

Høsten samme år foretok idrettsutvalget befaring på bygdas 
idrettsanlegg, som etter tidens krav alle trengte tilleggsjord. I samarbeid 
med Statens ungdoms- og idrettskontor ble skisser utarbeidet. Resultatet 
ble for Nanne-stad Idrettslags del at laget skulle utvides med ca. 13 mål 
tilleggsjord til i alt ca.27 mål. Et sentralbaneanlegg som skulle romme ny 
hovedbane med løpebane rundt og 2 sprangbaner, ny treningsbane, 
håndballbane, park med dansegolv og scene, parkeringsplass, klubbhus, 
uthus, utsalgsbod og ny veg fram til anlegget. Banens sentrale 
beliggenhet, nære naboskap til skolen og ideell jord å arbeide med talte 
vel for at denne banen ble valgt til sentralbaneanlegg for bygda.  

I idrettsutvalgets møte 7.april 48 forelå ferdige skisser for utvidelse av 
alle idrettsbanene i bygda, og det ble besluttet. «å sende forespørsel til 
alle idrettslagene om de ønsker innkjøpt den jord som kartskissene 
viser.» Sentralbaneanlegget var en stor oppgave å gå løs på for et lite 
idrettslag med ca.10.000 kroner i kassa, dog en oppgave i rett tid. 5 
krigsår uten organisert idrett hadde skapt oppladet innsatsvilje, som her 
fikk en reell utløsning hos ellers travelt opptatte lagsmedlemmer, men 
det er sant som det er sagt: «Skal man få gjort no` må`n spørre dem som 
har det travelt, de andre ha`kke tid.»  

Baner                                                                                             
Kommunen kjøpte tilleggsjord, stubbmark, av Hermann Nannestad til 
treningsbane og håndballbane, eksproprierte eiendommen Nybråten, til 
parkanlegg og jord til ny veg av Chr. Kaxrud. Tegninger over sentral-
baneanlegget forelå ferdig høsten 1949, og så begynte «pliksen», som 
skulle vare gjennom 8 år inntil sentralbaneanlegget i vakre omgivelser 
endelig ble åpnet 21.juli 57. Det gikk ut mange innkallingsbrev til 
dugnads-kveldene, og av de mange arkiverte timelistene går det fram at 
frammøtet jevnt over var meget godt.  

Under ledelse av anleggsformannen Birger Engelsrud startet dugnaden 
høsten 1949 med rivning av den gamle stua på Nybråten og hogst av 
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resterende skog på teigen til treningsbane. Stubbebryting, nivellering, 
planering, gjødsling, såing og tråkking sto på dugnadsprogrammet. 
Ludvig Lauritsen satte opp nettinggjerde ved treningsbanen, som lå 
ferdig til bruk i 1953. 1800 dugnadstimer var nedlagt på denne del av 
anlegget. 

Og anleggsformannen nølte ikke med å ta fatt på utvidelsen av lagets 
gamle bane til hovedbane. Fra 1953 til 1957 ble det arbeidet på dugnad 
2500 timer. Medlemmer stilte traktor til disposisjon, skaffel gjødsel og 
Johan Sandvoll var ansvarlig for nivelleringsarbeidet. Kyndig og grundig 
planering, se bare på høydeforskjellen mellom midten og kantene av 
hovedbanen, var grunnen til at grasmatta, som til alt hell ble forskånet for 
skøyteis, ligger der like fin 16 år etter at den ble sådd. 

Bygg                                                                                                           
På styremøte i NIL 14.juni 51 la man fram en skisse til garderobebygg 
med grendebadstue, en etasje utarbeidet etter utlånte typetegninger fra 
STUI. Hans Kjos foreslo på årsmøtet 11.nov. 51 å søke samarbeid med 
da eksisterende Bøndernes Hus AS med tanke på et større bygg med 
forsamlingssal på sentralbaneanlegget, men i et forhandlingsmøte 
17.feb. 53 falt dette forslaget dødt til jorden. 

2.okt. 52 søkte Mikal Homble om byggeløyve, og man søkte kommunen 
om 40 m3 grus gratis til støyping samt om å få overta brukte forskalings-
bord fra gamlehjemmet. Til styremøtet i NIL 15.april 1954 forelå 
innvilgelse av byggeløyve. Birger Engelsrud fant at et så stort 
baneanlegg, nå lå jo den nye treningsbanen ferdig til bruk så snart snøen 
gikk bort, måtte ha fast-boende vaktmester og klubbrom. Omarbeidede 
tegninger med garderobe-rom og grendebadstue i kjelleretasjen og 
vaktmesterbolig og klubbrom i en etasjes overbygg ble på halvårsmøtet 
24.april samme år lagt til grunn for det bygget som skulle reises. 5 dager 
seinere, grus og forskalings-materialer var da på plass, gikk 
dugnadsgjengen i gang med utgraving til kjelleretasjen. 

Forskalingen ble utført av Gunnar Sandaker og Einar Granlund, 
støypingen gikk raskt unna på dugnad. Fredrik Simonsen og Arvid 
Engelstad reiste overbygget med utvendig panel i løpet av sommeren, 
dog ikke etter tegningen i en etasje: Man fikk en gledelig overraskelse 
etter sommer-ferien. Overbygget sto der med halvannen etasje, noe 
lagets formann i 12 år Even Engh og Birger Engelsrud i samråd med 
snekkern fant rasjonelt, og takk for det, 2 rom og kottrom på toppen, 
også av byggeløyva. De andre fagfolk på bygget var rørlegger Ludvig 
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Lauritsen og Trygve Wærhaug, elektriker Gunnar Nordengen. I 1953 
dugnadskvelder 77, arbeidstimer 1444 eller 180 dagsverk på klubbhuset.  

Dugnaden startet på nyåret 8.jan med innredning i klubbhuset materialer 
fra gjerdet rundt idrettsplassen ble benyttet i innerveggene som ble kledd 
med plater og malt, ovner montert og dugnadsfasiten dette året: 
Dugnads-kvelder 22, dugnadstimer 384 eller 48 dagsverk. Resterende 
snekker-arbeid, maling, og endelig rengjøring utført av Astrid Engelstad, 
Aslaug Homble og Margrethe Holter. 1.mai ble dansegulvet støpt, 
scenehuset reist av Alf Myrhaug, i juni utvendig maling av klubbhuset, ny 
utsalgsbod bygd og malt, og Bjarne Hafstad sørget for flaggstang fra sin 
skog.                                                                                                        
Og så kom 5.september, den dugnadskvelden i byggeperioden som de 
da frammøtte 74 medlemmer sikkert husker ennå: 65 meter grøft til 
kloakk som ved utløpet var drøye 2 meter djup, var gjort ferdig i løpet av 
2 timer. Da rørleggeren var i gang med å legge avløpsrørene kom et ras 
i grøfta der 2 mann ble sittende fast i sanden, heldigvis med moderate 
skader. Mange av oss hadde en urolig natt etterpå. Nytt uthus avsluttet 
dugnaden dette året: Dugnadskvelder 46, dugnadstimer 961 eller 120 
dagsverk. 

Siste dugnadsåret ble uthuset malt, flaggstanga malt og reist, boder til 
skytebane og stolper til gjerde rundt hovedbanen satt opp. Johnny Nilsen 
satte på nettingen og vanningsanlegg for skøyteis ble montert, og til slutt 
kunne vi sitte på nye benker langs hovedbanen og tenke tilbake på 
mange trivelige dugnadskvelder, som hadde gitt laget vårt et 
presentabelt sentralbaneanlegg. Men dette kostet også penger. Siste 
året 7 dugnadskvelder, 124 timer eller 15 dagsverk. 

Finansieringen                                                                                     
27.juni 57 ble sentralbaneanlegget med bygg kostnadsberegnet: 

Bidrag:                                                                                                  
Tippemidler                                                                       32.000,-                                              
Nannestad kommune                                                         8.506,-                                    
Nannestad Sanitetsforening                                                  500,-                                                   
Norges Badeforbund                                                           2.000,-                                                     
Nannestad Almenning, Oserud sag,                                                                  
Ola Tangen og Godseier Mathiesen                                  6.628,10                              
Beregnet NIL egeninnsats                                                42.766,99                                        
i form av egne materialer, kontanter                                                             
og nær ti tusen arbeidstimer 
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11.april 54 ble klubbhuset kostnadsberegnet for seg til 44.653,14kr.   
Endelig kostnad ble                                                        40 928,72kr. 

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

Klipp fra Romerikes Blad i 1981: 

 

 

Folkets hus på Åsvegen 

Huset ligger på Røtterudsmoen, og ble innviet i oktober1928. Lånet på 
huset var 5000.- kroner. Det ble kjøpt tomt fra gården Fjeldstad i 
Nannestad, og etter hvert ble det flere innkjøp for å få større tomt. Eier 
var Østre Nannestad Arbeiderlag. Dette laget slo seg i 1961 sammen 
med Moreppen Arbeiderlag.  

Johan Straaberg, Gustav Dybdahl, Einar Mikalsen, Carl Grasmo og Olav 
Røtterud var ledere den første tiden frem mot krigen. Etter et møte i 
januar 1929 sendte laget følgende forslag til herredspartiet: ”Nannestad  
Arbeiderparti vaaker over at årets ligning gir det arbeidende folk de 
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største mulige skattelettelser. Viser årets ligning uretferdig skatte-
fordeling mellom bonde og lønnsmottager, så må arbeiderpartiet sørge 
for godt motivert masseklage for om mulig å omstyrte ligningen.” 

I desember 1930 var det 11 
medlemmer. Lagets fane ble avduket i 
april 1935. Det siste møtet før krigen 
ble holdt 21.januar 1940, og første 
møte etter krigen var i juni 1945.  

Huset var under krigen tatt av NS og 
solgt. Lagets kassabeholdning var 
også tatt. Laget fikk kjøpt huset tilbake 

av daværende eier Skjoldvar Eik for 1000,-kr. Etter krigen var Ole 
Karlsen, Edmund Johansen, Alf Myrhaug, Hans Karlsen, Holger Stråberg 
og Rolf Næss ledere, dessuten Svein Erik Hellebergshaugen, Mai-Britt 
Granerud, Arne Fjeldheim og Vivi Lindholm. 

I 1954 ble det arrangert nyttårsfest: ”Damer m/smørbrød kr 1.-, herrer kr 
3,-, damer u/smørbrød kr 3,-.  I august 1955 ble det vedtatt å legge inn 
vann i huset. Medlemstallet i 1958 var 32 medlemmer, i 1959 var det 35. 
Da det i april 1961 ble stiftet et nytt arbeiderlag i bygda mistet laget ”5 
medlemmer som sogner dertil.” 

På et møte i februar 1969 ble Aksel Røtterud og Hans Karlsen uttatt til å 
møte på Kommunehuset, da de hadde moped. I september 1978 står 
det: ”sløyfet kaffe på møtet da man skulle hjem og se ”Røtter” på TV.” 
 
6. november1978 ble det feiret 50-årsjubileum på Folkets Hus. Det ble 
behov for større hus, og i 1980 ble tegningene av det nye huset godkjent 

av bygningsrådet. 3500 arbeidstimer i 
dugnad til oppussing av Folket Hus etter 
ombyggingen ble utført av Ola Nilsen, 
Odd Haugen, Rolf Næss, Olav 
Lindsveen, Hans Karlsen, Kjell Moen, 
Asbjørn Sogn, Tore Røtterud, Svein 
Hoff Edmund Johansen og Svein Erik 

Hellebergshaugen. Først møte etter ombyggingen ble avholdt 
29.november 1981, og 1.mai 1982 ble ny fane og flaggstang innviet. 

Foto: Nannestad Historielags Bildesamling og Inger Bjørndal Foss 

Info samlet 2007, Unni Breen Vinge og Inger Bjørndal Foss 
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Fagerli sykehjem 

Fagerli sykehjem ble bygget av kontorsjef Peder Rom fra Oslo. Han ville 
bygge et pleiehjem for syke som trengte pleie og stell etter sykehus-
opphold. Sykehjemmets navn var i begynnelsen Astrid Rom`s Minde, 
oppkalt etter Peder Rom`s hustru. Bygget var delvis i 3 etasjer og delvis i 
2. etasjer. Kjøkkenet var plassert i underetasjen og stuene lå ved hoved-
inngangen i 1. etasje. 

De første pasientene kom med buss til Fagerli fra Dikemark 16.feb. 
1954, og i løpet av 3 dager var 24 kvinner og 15 menn innlosjert. 
Sykdoms-tilstanden var som det står skrevet: «Åreforkalkning og 
alderdomssvakhet hos de eldste. De yngre var inne i psykoser med til 
dels en god del uro.   En var epileptiker. Så å si alle var oppegående. 
Den medikamentelle behandling foregikk med barbiturater, nyofen og 
morfin. Tvangsmidler ble brukt minimalt, men det forekom, og også 
isolat. Atferdsmønsteret var til dels broket, og flere av pasientene var 
inkontinente. Det var få som kunne gå fritt, og det var låste dører. 
Pasientene hadde nesten ingen penger, og det var smått med klær. De 
stilte heller små krav til seg selv. Klager og misnøye med at de var 

kommet hit forekom faktisk ikke. Ingen 
klaget på mat eller stell.» Det står 
videre: «En merket imidlertid snart at 
pasientene formet sitt enkle, 
likeframme, ofte mye humoristiske, men 
uvant og brokete miljø. Det som kanskje 
forbauset en mest, var hvor snart de 
fant seg til rette. De søkte kontakt hvor 
kontakt var å finne, og det tok i grunnen 

ikke mange dagene før en var kjent med hverandre.» 

Etter 2 år ble institusjonen solgt til Solveig og Sigmund Lunde, som da 
var bestyrerpar. De overtok 01.01.56, og drev Fagerli fram til 1983.  

Ved starten i 1954 bodde samtlige av personalet i sykehjemmets 3.etg. 
senere ble personale boende i sykehjemmets anneks og 
bestyrerboligen, Høgtun, på «Toppen». I 1958 ble Fagerli borettslag 
stiftet, og 4 leiligheter ble bygd i 1959. To familieboliger oppført i 1971-
72. Disse er nå private.      I perioden 1954-65 ble det bygget uthus med 
grønnsakskjeller, lagerplass og 6 garasjer, og i 1972 ble det oppført 8 
åpne garasjer for personalet. 
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Personalet de første 20 år var kjent for å være ansvarsbevisste, med 
tiltakslyst, pågangsmot og innsikt. Det står skrevet: «Uten en slik innsats 
fra kvinner og menn, hadde en aldri kunnet få institusjonen der den er i 
dag. At husmødre kan ha en slik solid kjennskap til alt mulig, visste jeg 
ikke fra før. Både deres teoretiske og praktiske erfaring er en meget stor 
rikdom som en helseinstitusjon kan dra særlig nytte av. De av personalet 
som har bodd på institusjonen, hadde sikkert følt at båndene til 
pasientene og institusjonen var sterke. Det har hendt at de ansatte har 
måttet gjøre en innsats også utenom den ordinære arbeidstida. En kan 
vel si at den som bodde her året rundt, uten å reise bort, neppe har hatt 
noe ordentlig fritid.»  

I 1964-65 ble sykehjemmet utvidet, og pasienttallet økte til 73, som er 
det meste som noen gang har vært på Fagerli. Legetilsynet med besøk 
hver 14.dag kom fra Dikemark, og det har i alle disse årene vært et godt 
samarbeide mellom Fagerli og Dikemark helt fram til nedleggelsen i 
2001. 

Arbeidsterapien eller arbeidsstua har alltid vært en viktig del av Fagerlis 
liv. Med vev og broderier, med utearbeide og snekkerverksted skulle alle 
aktiviseres. En økt på formiddagen og en økt på ettermiddagen. Det var 
imidlertid ikke like lett for alle. Det står skrevet: «En av våre mannlige 
pasienter hadde store problemer med å finne noen aktivitetsform. En av 
pleierne ved den avdelingen han kom fra ved Dikemark fortalte at 
pasienten under en visitt av tidligere direktør og overlege Gjessing hadde 
blitt spurt: Hva gjør du? Pasienten svarte: Ja, jeg går på si for dom som 
vasker.» Senere fant man ut at han var vant med å grave diker. Han fikk 
en spade, og kunne vise en ferdighet her som ingen av de andre hadde. 

Arbeidsstua har, etter å ha begynt under små kår i kjelleren, via 1.etg., 
nå nådd toppen med egen aktivitetsavdeling i 3.etg. Dette har vært et 
unikt tilbud til pasientene ved Fagerli og bidratt til flotte resultater. En 
liten oppsummering fra 1954 til 1974 viser at det blant annet var laget 
857 vevde, mønstrede løpere, 200 vevde pute i mønster, 250 broderte 
puter og 4 250 meter vevde filleryer. Dessuten 300 doble vinduer, 76 
forskjellige slags dører, garasjeporter og ca. 100 fotskamler med stoff. I 
perioden 1968-70 ble det også laget en mengde paller. Pasientene fikk 
betaling for arbeidet ved arbeidsstuene. 

Fagerlis pasienter har sammen med personale vært på mange turer, alt 
fra Valdres til Kanariøyene, fra badetur til skiaktiviteter. Nevnes må også 
den gode kontakten med pasientenes pårørende, festene, (sommer, 
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høst og vinter), sammen med pasienter og pårørende, og alle personale 
som har stilt opp som pårørende for de som ikke har hatt noen. Sterke 
og nære bånd har blitt knyttet. 

Fagerli sykehjem ble drevet privat helt 
til Oslo kommune overtok i 1983. Det 
ble foretatt en større rehabilitering i 
1986-87. I denne perioden måtte 
pasienter og personale flytte 
midlertidig til Brensmork i Eidsvoll. 
Her ble de også kjent med pasienter 
og personale fra Birkelund sykehjem. 

Etter ombyggingen sank pasientantallet ved Fagerli. Alle skulle ha sitt 
eget rom, noe som krevde større plass til hver enkelt.  

I 1996 ble Dikemark, og dermed også Fagerli, en del av Ullevål sykehus, 
og som en del av mange økonomiske innsparinger ble først 3. etg. lagt 
ned, og deretter ble 22 pasienter tvangsflyttet i 2001. Dette var en tøff 
periode ikke minst for pasientene, men også for personalet. Mange av 
pasientene ble i denne perioden flyttet til andre private institusjoner 
utenfor Oslo, og resten måtte flytte tilbake til Dikemark fordi det ikke 
fantes noe tilbud til dem i bydelene i Oslo. 

I juni 2001 kom imidlertid spørsmålet om å starte opp igjen, og Fagerli 
avlastningssenter oppsto som et 3-årig prosjekt på 1.linje-nivå fra 
01.09.01. Fagerli ble gjenopprettet for å avlaste bydelene ved å ta imot 
ferdig-behandlede pasienter fra sykehus, og gi disse et midlertidig hjem i 
på vente av at eget tilbud skulle stå ferdig i egen bydel. En stor takk til de 
som gjorde dette mulig. Det ga oss anledning til å feire 50 år i 
psykiatriens tjeneste. 

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

- Fagerli eies nå av Fagerli Eiendom, og drives som Fagerli 
Pensjonat. 

Tekst fra Svein Arne Berglis jubileumsskriv 2004, og litt hentet fra 
jubileumsskrivet i 1974. 

Foto 1: Fagerli 28.11.1977, Terje Granerud / Romerikes Blad                               
Foto 2: Fagerli 28.12.1983, Morgan Andersen / Romerikes Blad                                

                                                                                 Inger Bjørndal Foss 
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Bystigen fra Nannestad 

Torsdag 17.februar var det endelig lov med 
medlems-møter igjen, og et entusiastisk 
publikum hørte Brynjulf Præsthus fortelle fra 
boken sin «Bystigen» fra Nannestad.  
 
I tidligere tider måtte all handel foregå i 
byene, og bøndene på Romerike måtte reise 
til Oslo for å utføre sine ærend. Den raskeste 
veien var da over Romeriksåsen til Hakadal 
og videre derfra til Oslo. Vi ble fortalt at veien 
var så rett fram som mulig, men bakkene 
måtte ikke være brattere enn at hestene 
klarte dem. 
 
Publikum supplerte Brynjulf med historier, og 
stilte spørsmål. Det var omtrent 40 frammøtte, 
så det var tydelig et tema som interesserte 
mange.  
 
Arrangementet var et samarbeid mellom 
Nannestad Historielag og Nannestad bibliotek, 
og med besøk av medlemmer i Nannestad 
Turlag. De sistnevnte ble oppfordret til å være 
behjelpelige med å rydde og merke stien, slik 
de har gjort med veien over Asakskogen.  
En oppfordring til de frammøtte var også at vi 
alle må ta stien i bruk, slik at den ikke gror 
igjen. 
 
Flere benyttet seg av anledningen til å kjøpe 
de to heftene Brynjulf har skrevet om Bystigen 
og Gamlevegen over Asakskogen, så det er 
nok mange som planlegger turer langs gamle 
ferdselsårer. 
 
Foto: Unni Breen Vinge     

 
      
                                                      Tekst: Unni Breen Vinge og Inger Bjørndal Foss 
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Årsmøte og Gamle bilder fra Nannestad 

Torsdag 24.mars var det tid for årsmøte i Historielaget. Årsberetning og 
regnskap ble godkjent, og valgforslagene ble applaudert. De som nå 
slutter etter lang og tro tjeneste fikk sine velfortjente blomster av leder 
Berit Schei Hagen. Pål Olav Kraabøl gikk ut av styret, mens Anne Lise 
Vollaug, Inger Johanne Gjenga og Svein Monsen avslutter arbeidet i 
arrangements-komiteen.  

Det var godt frammøte på årsmøtet, og enda flere sluttet seg til 
forsamlingen da Ole Johan Røtterud viste gamle bilder fra Nannestad. 
Det ble livlig samtale, og mange gode forslag på hvem som var avbildet 
på de forskjellige fotografiene.   

Praten gikk livlig i pausen mens vi koste oss med pizza, og så var det 
klart for ny runde med gamle bilder. Hvis vi skal dømme etter 
stemningen, så er nok de fleste klar for å la Ole Johan vise flere bilder 
ved en senere anledning.  

Pål Kraabøl, Svein Monsen, Inger 
Johanne Gjenga og Anne Lise 
Vollaug fikk velfortjente blomster 
av leder Berit Schei Hagen.                

                   

 

 

Ole Johan Røtterud og resten 
av forsamlingen tok en kaffe- 
og pizzapause underveis i 
bildefremvisningen 

 

- Historielaget minner om at vi veldig gjerne tar imot flere gamle 
bilder fra bygda til vår bildesamling. Ole Johan Røtterud og Villy 
Ruud scanner bildene og legger dem i albumet, og albumet finner 
dere på vår hjemmeside. Ta kontakt med dem, bildene er en viktig 
del av Nannestads historie.  

                                                                          Inger Bjørndal Foss 
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Nannestad Historielags styre 2022.  

På årsmøtet 24. mars 2022 på Gamle Banken ble valg gjennomført.  
Link til protokoller er sendt dere på mail. På styremøte 15. april 2021 ble 
styret ble konstituert med følgende roller:         
                                                                                                            
Leder      Berit Schei Hagen  (valgt som leder for 1 år) 
Nestleder  Villy Ruud            (valgt for 2 år) 
Kasserer  Cato Sand            (valgt for 2 år)) 
Sekretær Inger Bjørndal Foss (ikke på valg i år) 
Styremedlem  Roy Carlsen            (ikke på valg i år) 

Varamedlemmer til styret: 
Svein Åge Nygård    (valgt for 2 år) 
Solveig Ruud Korsmoe  (ikke på valg i år) 
Ola Habberstad             (ikke på valg i år) 

I styret for Nannestad Bygdemuseum er historielaget representert ved 
Roy Carlsen, Svein Åge Nygård og Berit Schei Hagen.  Svein Monsen 
fortsetter som Web- ansvarlig. 

   

Historiske Glimt  

Mandag 4.april var det igjen tid for Historiske Glimt. Denne gangen var 
det Steinar Nygård som i samtale med Bosse fortalte om sitt liv som 
pilot. Det var en fortelling om et langt liv i luften, og mange opplevelser 
underveis. Som regel var det rolige turer, men vi fikk høre om særlig en 
flytur som fikk passasjerer og mannskap til å sette pris på å få fast grunn 
under føttene igjen. Nygård begynte i forsvaret og den første flytypen var 
en Fairchild. Han avsluttet sin karriere i Braathens, og fløy da en Boeing 

767. Som han sa var det stor forskjell 
på motorytelse og lastekapasitet på 
767 sammenlignet med Fairchild. Det 
hendte ofte de kom hjem med flyet 
fullt av turister, og lasterommet fylt av 
noen tonn tomater. Vi hadde ikke 
tomater på møtet, vi koste oss med 
julekake!                                                    

Bosse er klar med PC og kaffekopp.                             Inger Bjørndal Foss                                         

 



 

14 
 

Skolene i Nannestad 

Torsdag 21.april var det tid for et nytt medlemsmøte i Historielaget, også 
denne gangen i samarbeide med biblioteket. Kjell Fevik fortalte om 
skolene i Nannestad med hovedvekt på Slattum og Løken, og var også 
innom skolen som holdt til ved Råsjøen. Det var nok en tøff jobb for de 
lærerne som arbeidet ved Råsjøen. Turen opp dit var lang, så de bodde 
vanligvis i området de ukene semesteret varte. Deretter var det å dra 
tilbake til bygda, og på jobb på skolen der.  

Kjell hadde en hel del bilder både av skolene fra gammelt av og fra nyere 
tid. I tillegg fikk vi se bilder av elever og lærere, og det var flere i salen 
som kjente igjen både seg selv og andre. Da Kjell var ferdig med å 
fortelle hadde han invitert med seg sin gode venn Erling Hokstad og han 
leste tre av sine egne dikt for oss. Det var humoristiske og lett gjen-
kjennelige dikt fra skolen sett med elevens blikk.  

Arrangementskomiteen sørget for bevertning, og samtalen gikk ivrig i de 
tett besatte rekkene. En koselig kveld på biblioteket.  

To gode venner:                                   
Kjell Fevik og Erling Hokstad 

                                                                                      

 

 

                                 Kjell Fevik forteller       

 

 

Godt frammøte og ivrig samtale 

                                                                                      

                                                                                   Inger Bjørndal Foss 
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Sanitetsforeningen og Gamlehjemmet                                 

Da Nannestad Kvindesagsforening ble lagt ned 21. mars 1914, ble 
Nannestad Sanitetsforening starte samme dag med 61 medlemmer. De 
sluttet seg til Norske Kvinners Sanitetsforenings formål, som var  

- Å arbeide for god folkehelse 
- Å støtte opp om sykepleie i bygd og by 
- Å støtte opplysning og bekjempe tuberkulose, reumatisme, kreft og 

andre folkesykdommer 
- Å opparbeide syke- og nødmateriell 

Dora Sinding ble valgt til formann, men hun ble imidlertid syk og døde 
våren 1916. Hennes søster Birgit Sinding ble valgt til formann i 1915. 

Blekket i stiftelsesprotokollen var ikke mer enn tørt da første verdenskrig 
brøt ut i Europa. Det var naturlig at foreningens første oppgave ble å 
planlegge opparbeiding av sykemateriell. Det ble sydd laken, putetrekk, 
dynetrekk og håndklær. Det ble kjøpt inn ulltepper og garn til strikking av 
strømper, sokker og votter. Alt dette var som en beredskap i tilfelle 
landet kom i krig. Heldigvis ble det ikke bruk for dette her hjemme i 
Norge, men utstyret ble sendt sørover i Europa og kom til nytte.  

Det var en forutsetning at Sanitetsforeningens medlemmer skal være 
alminnelige mennesker uten krav om helsefaglig kompetanse. For å 
oppfylle foreningens formål kreves det et nært og tett samarbeide med 
slik kunnskap. Allerede fra første dag ble distriktslege Brynjulf Bruun en 
trofast og god støttespiller. Hans søster var også med i den første 
arbeids-komiteen. 

Helt fra foreningen ble stiftet ble behovet for et nytt aldershjem drøftet. 
Karl Laache kom med forslag på sanitetsforeningens årsmøte i 1917, og 
Brynjulf Bruun gjentok forslaget på foreningens 20 års-jubileum. Året 
etter forslo ordfører Borhaug at kommunen skulle kjøpe lensmann 
Johnsens eiendom Sandvang. Sanitetsforeningen diskuterte sykestuer i 
Nannestad på årsmøtet høsten 1936, og et konkret tilbud fra dem til 
kommunen gikk ut på at foreningen ga 10 000 kr. til nybygget mot å få 1 
medlem i styret, og å få 2 sykestuer, 1 fødestue og 1 søsterrom. Etter 
enstemmig vedtak på årsmøtet ble kontrakten med kommunen 
undertegnet 4.juli 1937.  

Våren 1938 begynte damene å bli utålmodige med framgangen og truet 
med å trekke tilbake tilbudet. De syntes også at eiendommen var for 
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liten, og mens forhandlerne satt med pjolteren hos lensmann Johnsen 
med kontrakten på bordet ringte Bertha Skjennum til herrene og forklarte 
at samarbeidet mellom foreningen og kommunen ville bli brutt hvis 
kontrakten ble underskrevet. Behovet for et større bygg var også blitt 
påtrengende etter så mange års planlegging. På årsmøtet til 
sanitetsforeningen fem uker senere beklaget ordføreren forsinkelsen, og 
Karl Laaches tilbud om tomt ble godtatt. Aksel Bjørnstad fra Feiring 
tegnet bygget. 

Våren 1940 sto Gamlehjemmet ferdig. Det var avsatt plass til en 
fødestue, og det var derfor behov for legehjelp. I slutten av april var 
Bertha Skjennum og Anne Rovold på besøk på Eidsvoll Verk for å høre 
om Astri og Magnus Habberstad kunne tenke seg å flytte til nabobygda. 
De flyttet inn i fløya på Gamlehjemmet i 10.mai.  

 

Litt om noen av drivkreftene de første årene i Sanitetsforeningen: 

Birgit Sinding: Hun var yngre søster av Dora Sinding, og ble født i 
Fredrikstad. Hun flyttet til Nannestad med sin mor og søster, og var også 
med i Kvindesagsforeningen. Birgit ble valgt til formann i Sanitets-
foreningen da søsteren Dora ble syk, og var leder fra 1915 til 1923. 

Anne Rovold: Hun var født i Holter, på Østgarn Døli.   
Anne ble valgt som styremedlem ved stiftelsen i 1914, og 
var medlem i styret til hun ble formann i 1933. Hun var 
formann til 1948, og var også medlem i byggekomiteen 
for Gamlehjemmet.                                                                
Anne var æresmedlem i Nannestad Sanitetsforening.  

 

Bertha Skjennum: Hun var født i Nannestad som eldste 
datter av Lina Nordby. Bertha var styremedlem i 
Sanitetsforeningen fra 1925 til 1947, fra 1933 som 
viseformann. Hun var også medlem i byggekomiteen for 
Gamlehjemmet.                                                                        
Bertha var æresmedlem i Nannestad Sanitetsforening. 

 

                                                                          Kilde: Haagen Skjennum 
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Holter Kirkering                                          Av Eva Østrem Eik 

Første møtet ble holdt hos fru Versvik i Holter prestegård 3.mai 1962. det 
ble valgt et styre på 5 stk. Valgt ble. Fru Versvik, Fru Maria Finstad, Fru 
Martha Hoel, Frk. Sigrid Hvem, Fru Bodil Haga. 

Det ble bestemt at hver skulle ha med sin egen mat, og den som hadde 
møtet skulle holde kaffe og sukkerbiter samt kjøpe en liten ting til 
utlodning. Møtene holdes hver første tirsdag i måneden klokken halv sju. 
Fru Versvik serverte kaffe til medbrakt mat. Pastor Versvik sluttet med 
andakt. Ved utlodning kom det inn kr.37.- 

Medlemmer i tillegg til styret: Fru Ragnhild Holter, Frk. Anna Wold, Fru 
Ingrid Jahr, Fru Astrid Schei, Fru Torshov, Fru Terning, Fru Anna 
Rovold, Fru Anna Gresaker, Fru Marie Rud, Fru Marie Jahr, Fru Signe 
Haga, Frk. Sandberg, Fru Ruth Nome, Fru Karen Haga og Fru Asbjørg 
Trøgstad. 

Kirkeringmøtene fortsatte slik i mange år 
med utlodning og basarer til inntekt for 
nytt kirkeorgel, flomlys, brudestoler, 
brudeteppe, teleslynge, salmebøker og 
kirketekstiler. Det var alltid opplesning og 
salmesang, blant annet «Kom til den 
hvitmalte kirke». Til slutt holdt presten en 
liten andakt med unisont Fadervår. 

Fint håndarbeid som alterduk og annen 
pryd for kirka vår sørget flittige hender i 

kirkeringen for. I adventstiden holdt kirkeringen sitt eget julebord til hygge 
og oppmuntring etter årets innsats. De første julebordene var på det 
gamle menighetshuset, men naboene på Løkjetunet synes det ble så 
mye tungt bærearbeid for de gamle, så vi ble invitert inn i husets 
julepyntede stuer til julebord og hygge. Tusen Takk! 

Ledere i Holter kirkering gjennom årene har vært Astrid Versvik, Maria 
Finstad, Ruth Nome, Karen Haga, Valborg Sandberg, Ingeborg Kjærstad 
og Ruth Håkenåsen. De siste årene var Margit Rønneseth leder. Hun 
takket for seg med bønn til den litt yngre generasjon om å bli med videre 
i dette viktige arbeidet siden mange nå begynte å dra på årene.  

Foto: Inger Bjørndal Foss 
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Grønn Kirkering, Holter                Av Inger Holter Holmgrunn 

Grønn kirkering er ei diakonal prosjekt/arbeidsgruppe i samarbeid med 
Holter menighet. Arbeidet startet i 2012, og har en dobbel bakgrunn. Det 
er dels den gamle kirkeringen, som Eva Østrem Eik var leder for, og dels 
menighetens prosjekt «Kirka ut i livet», ledet av Liv Stokstad og en 
prosjektkomite. Dette arbeidet fikk støtte fra Opplysningsvesenets fond. 

Gruppas formål er menighetsbygging og å fremme menighetens grønne 
målsetting, særlig når det gjelder kortreist mat og gjenbruk. Vi arbeider i 
forhold til mål for grønne menigheter, menighetens strategiplan og 
Diakoniplan for kirken i Nannestad. I dette arbeidet satser vi for en stor 
del på samarbeid med lag og foreninger i bygda.  

Arbeidet er mest håndverksprega og praktisk, og 
møtene er åpne for alle. Vi er nå 10 - 15 damer 
som møtes en gang i måneden i Kjerkestua, og 
som ønsker å bidra med forskjellige oppgaver for 
kirka. Vi pynter kirka til gudstjenester og andre 
arrangementer. Når det er barnedåp, blir 
døpefonten pyntet. I sommerhalvåret med 
markblomster som Gunn Grøndal er en mester 
med, og ellers i året mest mulig med vakre vekster 
vi finner i naturen. 

Dåpsbarna får en dåpsklut hvor barnets initialer og 
dåpsdato er brodert for hånd av Anne Lise 
Ormstad. Disse er laget av gamle fine duker som 
ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål, 
og som snille givere har gitt oss til dette bruket. 
Disse dukene har vært vasket og stelt varsomt i 
generasjoner.    

"Skaperverkets dag" på våren er en givende 
gudstjeneste. Vi bærer fram såkorn og sette-

poteter, samt nysådde grønnsaker i potter. Her har vi hatt et fint 
samarbeid med Hagelaget, Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og 
Bygdekvinnelaget, samt Trosopplæringen.  Vi lager "Bønneposer" med 
frø og bibelvers som deles ut til alle i kirka.  Vi får være med i valget av 
salmer og tekster denne søndagen. Til kirkekaffen etter gudstjenesten 



 
  

19 
 

serverer vi mat og kaker laget av kortreiste produkter. Når høsten 
kommer og det er tid for høsttakkegudstjeneste, pynter vi kirka med årets 
avling sammen med Bygdekvinnelaget. Det er veldig hyggelig og veldig 
givende å få være med på dette.  

"Familieverkstedet" er hovedinntektskilden vår.  Her selger vi produktene 
vi lager gjennom året.  Særlig populære er 
"salmebokenglene" blitt. Da kirken fikk nye 
salmebøker i 2013, ble de gamle overflødige.  Det 
benyttet vi oss av.......De siste årene er juletreet i 
Holter kirke blitt pyntet med lys, stjerne i toppen og 
55 engler, og det blir et vakkert skue. Ellers lager 
og selger vi handlenett, pulsvanter, små stoffhjerter, 
dørkranser av materialer vi finner i skogen, tre-
armede lys omstøpt av lysstumper fra kirken, kort 
med stoff som er rester av sydde kirketekstiler mm. 
Vi har smie hvor barn kan smi sin egen "klesknagg" 
og "klipp og lim"-avdeling.  Vi har bestandig et felles 

måltid med grønnsakssuppe med lokale råvarer. Det hele avsluttes med 
andakt ved presten, hvor blikket alltid rettes mot julens store budskap. 
 
De fleste kirketekstilene i Holter er kostet av den gamle kirkeringen. Det 
har derfor vært naturlig for Grønn kirkering å ta medansvar for opp-
bevaring og stell av kirketekstilene. Dette arbeidet er nå i ferd med å 
komme inn i fastere former.   

Vi støtter Misjonsalliansens mikrokredittprosjekt "Kubanken" i 
Kambodsja.  Dette er et prosjekt hvor hovedsaklig kvinner går sammen i 
ei sparegruppe og som etter hvert får lån for å kunne kjøpe ei ku. Etter 
fire kalvinger får de beholde to kalver og kan selge de to andre, og da 
kan lån nedbetales.  

Vi har bidratt med tekstiler til Kjerkestua da den ble innviet i 2017. Det 
ble vevd gardiner og portierer med renning av gammelt vevgarn som vi 
har fått overta. Resten av kostnadene ble i all hovedsak dekket av 
penger fra den gamle kirkeringen og av en større gave fra Eva Østrem 
Eik. Vi har vevd stoff til puter i de gamle benkene i Kjerkestua av gamle 
tekstiler.  Dette har vi klart fordi vi har vært så heldige å få komme til 
Ingrid Morønningens "vevparadis" hvor vi har fått veve produktene vi har 
solgt og brukt bl.a. i Kjerkestua. I benkene finnes puter vevd av filler fra 
de gamle benkeputene i kirken, kombinert med plantefarget garn. 
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Vi har plantefarget garn som er brukt i strikke- og vevproduktene våre. 
Pantefarging er en veldig morsom aktivitet. Vi sanker bl.a. bjørkelauv, 
gullris, reinfan, løkskall mm. og garnet får etter hvert de nydeligste farger 
etter å ha ligget i fargebadet.      

Juletrefest. Vi ønsker å bidra, og har fått sydd flotte "Hellig trekongers-
drakter" av flott silke produsert i Østen. Dette er gitt oss i gave til dette 
formålet.  Disse ønsker vi skal brukes i evt. juleforestilling. 

Grønn Kirkering har i to år blitt forespurt om å pynte museet og glass-
gangen mellom biblioteket og museet til jul sammen med Historielaget. 
Dette gjør vi med glede. Vi har og hatt utstilling på museet hvor temaet 
var: "Hva gjør vi med tingene etter bestemor?". Dette ble en godt besøkt 
utstilling. 

Vi i Grønn Kirkering håper vi kan få bidra med både praktiske ting   og 
produkter glede for kirken i tiden framover.     

                                                                                    
Nannestad Bygdemuseum trenger vakter.  

Museet er åpent å lørdager, og da må det 
være noen på plass som kan svare litt på 
spørsmål. Er det noen som kan være villig til å 
ta noen vakter i løpet av året?  

Opplæring vil bli gitt, og det vil bli gitt 
informasjon underveis om nye utstillinger.          

Ta gjerne kontakt med Berit Schei Hagen, (905 84 717), eller stikk innom 
museet en lørdag for en uforpliktende prat og mer informasjon. 

 

Bygdespeilet 

I startredaksjonen for Bygdespeilet september 1974 satt Ola Holter 
(formann), Terje Granerud, Marit Berntsen, Inger Johanne Johansen og 
Bente Nygård. Faglig leder var Reidar Otto Brovold. Bygdespeilet var en 
kjær gjest i postkassene, og det var mange som var lei seg da avisen la 
inn årene etter 4. nummer i 2001.  

Svein Monsen har nå lagt alle utgavene av Bygdespeilet inn på 
Historielagets Hjemmeside, i mappen «Skokla og andre dok». 
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2034 Holter                                                 Av Kjeld Fjeldberg 

Holter poståpneri ble opprettet den 1.7.1885. Landhandler Ole Andreas 
Hansen Thune ble tilsatt som poståpner fra og med samme dato. Han 

drev den gang landhandleri på 
Holterenga, v.a.v. B. 
Gulbrandsrud i dag. Holter ble 
da tildelt sitt første stempel, 
som var et to-ringsstempel av 
vanlig type, med romertall.  

Den 1.1.1916 ble poståpneriet 
flyttet tvers over veien til det 
som i dag er B. Gulbrandsrud 
landhandleri. Det var land-

handler Christian Schei som overtok stillingen som poståpner. Holter har 
fått tildelt et stempel av sveitsertypen med lukket stjerne nederst og 
tynne tverrstreker i de indre sektorer, 15 i alt. Dette stempelet, som 
muligens har vært et lånestempel, har antagelig vært i bruk i Christian 
Scheis tid som poståpner eller hans nærmeste etterfølgere.                     
I begynnelsen av februar 1935 fikk Holter et nytt toringsstempel av vanlig 
type, men med litt mindre bokstaver og med vanlige tall.  

Den 14.12.1936 sluttet Christian Schei som poståpner. Stillingen ble på 
nytt lyst ledig, og Holter poståpneri ble midlertidig flyttet til meieribestyrer 
Holger Kristiansen på Holter meieri. Den 15.3.1937 ble sjåfør Jens K. 
Edseth tilsatt som poståpner i Jordmorstua sør på meieritomta. Der ble 
det til i oktober 1951. Jens K. Edseth hadde da fått satt opp et tilbygg på 

sitt hus Myrseth 200 m vest for 
Holter meieri. Holter poståpneri 
flyttet da for første gang inn i 
nye og fine lokaler.  

I juni 1971fikk Holter poståpneri 
det første 22m/m hånddato-
stempel med postnummer, 
2034. Nå begynte det å skje 
mye på kort tid. Poståpneriet 
ble til postkontor og post-

åpneren ble poststyrer, og nye stempler kom på rekke og rad.                  
I juni 1976 kom et nytt 25 m/m hånddatostempel for landpostbud, (Holter 
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LP A), og i juni 1977 kom det et nytt 22 m/m hånddato-stempel med 
postnummer igjen, men 
med litt tettere og litt 
mindre bokstaver enn 
det gamle. I oktober 
1978 fikk Holter sitt 
første stempel av typen 
dato-nummeratør, et 
stempel som blir brukt 
ved innbetalinger.  

                                           
Den 30.6 1979 sluttet 

Jens K. Edseth etter å ha fylt sine 70 år. Han hadde da vært poståpner i 
42 år og 3 mnd., det lengste noen poståpner har sittet i stillingen i 
Nannestad. Kari Bekkevar, som hadde vært assistent ved post-kontoret 
for sin far en tid, ble nå fungerende poststyrer fra 1.7.1979, og post-
kontoret var fortsatt på Myrset.  

I 1980 ble Grethe Marie Gudheim Hansen tilsatt som poststyrer, men har 
i skrivende stund ikke tiltrådt i stillingen. Den 1.11.1980 ble Jarle Lange 
Nysæther tilsatt som fungerende poststyrer. Han var da muligens landets 
yngste poststyrer. Den 1.6.1981 flyttet Holter inn i nåværende lokaler 
omtrent på samme sted som tidligere Jordmorstua. Edseth har hatt et 
stempel på lån mens hans to-ringsstempel var til reparasjon. Tidspunktet 
er ukjent, men det kan være det tidligere omtalte sveiserstempelet.  

De som arbeider ved postkontoret nå er følgende:                             
Fung. Poststyrer Jarle Lange Nysæther                                                    
Assistent Karin Kringler                                                                                 
Assistent, lørdager Liv Mette Fevik                                                    
Landpostbud Arnold Enersen                                                             
Lokalbud Bjørg Antonsen    

                                                                                   Skrevet i 1984 

 

Fra Bygdespeilet nr.4 1975  

Posten betjente:                                                                                 
Maura 735 husstander, Holter 440, Åsgreina 176, Moreppen 174 og 
Nannestad 685 husstander. 
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Kjeld hadde også noen poststempler fra Åsgreina: 
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Program for mai og juni 2022 

Mandag 02.05.  kl. 11.00 og kl. 18.30 Historiske glimt ved Bosse Tangen 
Tema: Historier fra 2. verdenskrig. Opptak hvor Bjarne Holter forteller. 

Torsdag 19. 05. Medlemsmøte.     Tema: Tur i Midtbygda – del 2.  Ved 
Ola Habberstad og Villy Ruud. Vi møtes ved Nannestad Bygdemuseum.   

Fredag 03.06 Skoklefall.         Tradisjonell feiring på Sø-Kringler.          
Mer informasjon blir sendt ut i forkant.  

Lørdag 11.06. og søndag 12.06. Nannestadfestivalen 
Historielaget er på plass i Nannestad Bygdemuseum.  

Tirsdag 21. 06. Medlemsmøte.        Tema: Vandring på Vigsteinmoen 
ved Cato Sand. Mer informasjon blir sendt ut i forkant.  

- Dette er foreløpige planer, og endringer kan forekomme. 

                          

  Maura skole 17.mai 2021                                     Foto: Inger Bjørndal Foss  

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 


