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Forsiden

IR'otneshrussst
uflrsn tg2o
Det ene bildet er tatt fra brua, og vi ser
vestover opp lia mot Nittedal stasjon.
På det andre bildet er vi sør for krysset
og ser nordover Hadelandsveien. Da den
ble bygd i '1870-årene, var folk mektig
stolt av den nye veien, og de kalte den
for sjåssen. Legg merke til stabbe-
steinene, datidens sikkerh etfora nsta lt-
ning mot utforkjøring.
Veien var grusvei; det var bare grusveier
den gangen. (Hentet fra Varingen etter
bilder tilhørende Gudrun Rønning.)

Rotnsshrgsset ry27
I huset på Rotneshjørnet var det den gangen landhandel. Brua over elva ses til høyre. Møllerbakken/Gamleveien
går opp til venstre midt på bildet, og Rauerskauveien tar av til høyre igjen. Midt på bildet øverst ser vi Østby.
Nede til venstre begynner stasjonsveien. Der ser vi varebilen fra Fellessla kteriet. Den kom to ganger i uka. Det var svært liten
biltrafikk den gangen. Mødrene sa til ungene langs stasjonsveien: <<Pass deg for fellessla kteiib ile-n, så du ikke blir overkiørt. Den
kommer om en time.> (Hentet fra varingen etter et bilde tithørende Jan H. Løkke.)
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Ftrømmsn er borts - Enurhst ruhher ut
Bildet er fra vinteren 1987 og er tatt i nærheten av Trehjørningen i Nordmarka.
Vi ser Odd Østerhus med klatresko på vei opp stolpen for å undersøke og rette feil.
Det var 21 kuldegrader og sein kveld; da var det godt å få igjen strømmen.
(Bildet er tatt av Hans Nordby, og det er hentet fra Varingen.)

ilisncnnÅrlanu,n) J$genVanwdint
- hattinwame,d)ru^)

W,
9{aitEou u[atQal,i
g{df 6ou *M frof L Mnna)

oo

natE,*-'
,-Ttt2661)

S0 fi4aTi AnToTr fø Sø ftoTi &r,To yr fø EØ l4øTi 0n tø Sø tvuaTi owTo12345678910 11OC 12 13 14 ,1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 2S æ

[enpuaR 2oo4



fra musihhforening tll iazzband
Det ene bildet viser Hakadal Musikkforening som her spilte under
et hopprenn i Varingskollbakken i 1915; det var den nye, fine
hoppbakken til Hakadal ldrettslag. Musikkforeningen ble stiftet
31. oktober 1914. (Bildet er hentet fra Varingen.)

Det andre bildet viser Nittedals eget band, The Rhythm Boys, som
spilte på en soldatfest på Akershus festning 17. november 1945.

Etter festen skrev bildebladet Aktuell: <The Rhythm Boys fra
Nittedal underholdt med hot og swing så noen hver av de dans-
ende knakk sammen i bena til slutt.> Fra venstre: Oddvar Grønli -
gitar, Knut Glømmi - trompet, Viggo Stensbak - piano, Jens Lie

Slatleim - altsax, Kjell Skarbøvik - trompet, lvar Schau - tenorsax,
Edgar Skogen - trombone, Sverre Ullevoldsæter - altsax og bak
Odd Kopperud - kontrabass. (Bildet er hentet fra Varingen.)
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tLurnguttsr fra I g2t 0g spgdhaøtsren
tLsris tLhorslund
Hakadal ldrettslag prøvde flere ganger å starte med turn. Dette bildet er
tra 1925; da holdt turngruppa det gående itre år. Den ble ledet av Gunnar
Møllmann Dahl, og de trente på Hakatun ved Verket. De hadde ingen
apparater, så det ble mest linjegymnastikk. Ved flere anledninger hadde
de oppvisning for publikum, for eksempel under fest på St. Hans aften.
- øverste rekke fra venstre: Bjarne Kongsskog, Hans Kjeverud, Torolf Lunde,
Bjarne Kjeverud, Knut Røed. Midterste rekke: Torvald Solheim, Asbjørn
Elvenes, Knut Nordhagen, Sverre Andersen, Gunnar Ekra. Forreste rekke:
Harry Elvenes, Birger Nes, Herulf Melbye, lvar Ekra, Albert Lien.
(Bildet er hentet fra Varingen og tilhørte den gangen Birger Nes.)

Av idrettsutøvere i Nittedal har Terje Thorslund vært en av de aller største.
Et høydepunkt i karrieren hans var da han vant bronsemedalje under EM i

Roma i 1974 med et kast på 83,68 meter. Her ser vi ham under en konkurr-
anse på Bislet. (8ildet er hentet fra Varingen.)
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Kirhsbghaugsn shols i lgl2
Den gangen het Kirkeby skole Kirkebyhaugen, ofte forkortet til
bare Haugen. Den lå mellom dagens skole og den <gamle> skolen
som nå huser skolef ritidsordningen, nede ved Gamleveien. Vi ser

skolens lærer (til '1925) Johan P. Myrvold sammen med alle elev-
ene. Fra venstre ser vi: Kristian Langebraaten, Karnok Gustavsen,
Erling Furulund, Petter Løvstad, Thorleif Langebraaten, Alfred
Sorknes, Fritz Halvorsen. Sven 5ørli, Alfred Fagerhøi, Reidar
Blomseth, Bjarne Halvorsen, Dagmar som bodde i Dølibråtan,
Gullborg Myhrer, Magnhild Munkerud, Inga som bodde i

Granastua ved skolen, Minda Ottesen, Eva Døhlie, Esther Steen,
Gunvor Munkerud og Hjørdis Andersen. (Bildet er hentet fra
Varingen i 1982. Det tilhørte da Alfhild Løvstad; Reidar Blomseth
husket navnene.)
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FhøUsn huinneforening
Skøyen Kvinneforening var tilsluttet Det Norske

Misjonsselskap. Foreningen virket til for om lag

ti år siden. Dette bildet er tatt på Øvre Hauger

i januar 1963 hos Helma Hauger. Bakerste rekke
fra venstre: Inger Evensen, Liv Ruud, Emma

Ruud Stovner, Minda Schøyen og Ragnhild

Myhren. Sittende: Esther Helmersen, Helma

Hauger, Emma lsingrud, Borghild Ruud, Jenny

Kristiansen, Ågot Ruud og Ragnhild Grønlien.

Sittende foran: Martha SchøYen.

(Bildet er utlånt av lnger Evensen.)
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Jrs t gio,årsnss srbeidsliu
Mjølkeproduksjonen var viktig på Verket. på denne
tiden var besetningen på 90-100 kuer, pluss tilsvar-
ende med ungdyr. Kuene ble melket for hånd. på det
andre bildet ser vi fjøsrøkterne på Verket. Bak fra
venstre: Andreas Bentestuen, Bernt Amundsen, Knut
Røe og Viggo Pedersen. Foran: Kolbjørn Endrerud
og Einar Hagen. (Bildet er hentet fra Varingen.)

Begge bildene er fra Hakadal Verk i ,|930-årene. 
Det

ene er tatt i slåttonna på Hellerudjordet. Det ligger
på østsiden av elva, nord for Tøyen. Graset er slått,
og nå skal det henges til tørk på hesjer. Karene sitter
på ei sleprive som ble brukt til å dra graset inntil hesj_
ene. Fra venstre ser vi: Alfred Ekra, Arne Slåttenhus.
Gustav Thronds, Gustav Thors, Skansen og Sophus
Trangsrud.
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lRittedal hommunss
ailministrasion i r D+
På dette bildet ser vi så å si alle dem som

arbeidet i administrasjonen i kommunen
i '1954. De står foran det gamle kommune-
huset på Mo, (Det hvite hus>. Bak fra
venstre: Liv Berg, Aase Grønli, lrene Myhre,
Oddbjørg Heiermo og Randi Bollum. I midt-
en: Leif Tvedt (kontorsjef, seinere kommun-
ens første rådmann), Frithjof Jacobsen,

Oddvar Østenby, Ragnar Dahle, Olaf Berglie
og Erling Ryen. Foran: Hans Hammer,
Ola Hagen og Thorbjørn Skjærmoen. Bildet
forteller atskillig om hvordan kommunen
er blitt forandret de siste 50 årene. @i/det
er hentet fra Varingen.)
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Slattum landhandlsri
Landhandleriet på Slattum lå på vestsiden av veien der
bussh of d ep lassen er. Dette postkortet er lra før siste krig.
Det var kjøpmann Karl Svendsen og kona Gunhild som

hadde bygget opp forretningen. Det var kolonialbutikk
med adskilt avdeling for ferskvarer, avdeling for sport
og jernvarer og egen manufakturforretning. I tillegg var
det mange leiligheter i bygget. Foran butikken står fra
venstre: Fru Birkeli, revisor Midtsem, Magna Undli, Asta

Burås (gift Johansen), Gunhild Svendsen og Jenny Åslund
fra manufakturavdelingen. (Bildet er hentet fra Varingen
og var da utlånt av Fritz Brodin.)
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Ftorflommsn I gsi
Etter en våt og kald sommer og høst kom
det i oktober store nedbørmengder; og det
endte med storflom. Bildet her er fra Esso-

stasjonen på Mosletta. Som man skjønner,
sto vannet også over Hadelandsveien (Rv4).

Flommen lammet store deler av bygda.
(Bildet er hentet fra Varingen.)
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parti fta Haugen
fandhandleri
Rett nord for Slattum, helt i sør på Hauger, lå Haugen
Landhandleri. Hovedbygningen lå på østsiden av vei-
en. Her ser vi Ytterborg som lå på den andre siden

av veien, og hvor det var bakeri. Landhandleriet ble
drevet til ut i 1950-årene. De siste som drev det, var
Oline og Trygve Hansen. (Etter gammelt postkort.)
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€intsr
Vinterstemning f ra Fossen innunder Varingskol len.
Arne Haug sitter på tømmersleden.
(Bilde i Varingen 1 98j.)
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fia Holmsida
i Hahadal

Foto ved Per Kristen Gislebero
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Jnirrsdnl historislsg

Kalenderen lor år 2O04 er den trettende kalenderen Nittedal historielag
har laget for bygda vår. Dette gjør vi for å imøtekomme den sterke interessen

for gamle bilder, og for å ta vare på gamle minner.

Vi håper også denne vil falle i smak. Med tanke på fremtidige kalendere tar vi imot råd og kritikk,
og fremfor alt nye bilder. Ta kontakt med historielagets styre, som har fungert som redaksjonskomit6.

Nittedal historielag ønsker å levendegjøre og ta vare på minner fra bygdas fortid. Det gjør vi ved

å arrangere foredrag, turer, kurs og utgivelse av skriftserie og kalendere som denne.

Som medlem av laget er du også med i Romerike historielag.
Ønsker du å vite mer om bygda og bygdehistorien, er du velkommen i laget.

Kontingent er for tiden 100,- kroner.
Medlem blir du enklest ved å ta kontakt med et av styremedlemmene.

STYRET I 2OO3I2OO4 BESTÅR AV:

Tom Christophersen (leder), telefon 67 07 5237

Jorunn Andersen, telefon 67 07 57 45 . Gunor Skøyen, telefon 95 12 55 71

Synnøve Didriksen, telefon 67 07 70 69 . Thorleif Henriksen, telefon 67 07 27 77

Primslovene er legnel av Kori Ruud Flem.

Irvkk: GAN Grafisk AS. Oslo


