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lltotn.Etnmntæ
lVidt på bildet ses litt av Rotnesbrua over trærne. Bygningen i forgrunnen til venstre huser i dag Glømmis sportsfonetning. Bak ser vi mølla på
Rotnes. Til høyre litt av hovedbygningen på Nedre Haug. Veien som går nordover, er Møllebakken. Driftsbygningen midt på bildet, på elvas
østside, hørte Nedre Haug til. Carl Henriksen, som kjøpte Nedre Haug i 1912, solgte fra husa og noe jord, og bygde nye hus på toppen av
Møllebakken. Det fraskilte småbruket ble kalt Haugestad; i seinere år også omtalt som Haugbit Foss. - Kortet er brukt og stemplet Gjøvik-
banens postekspedisjon 9. august 1916. Bildet må være noen år eldre.

lllotnt"stosxtlfi
Vi ser her den nederste fossen på Rotnes. I forgrunnen ses fløterenne
for tømmeret som skulle fløtes ned elva. Bak ser vi husene på Nedre
Haug. - Kortet er brukt og stemplet Oslo 13. august 1910. Ankomst
stemplet Norheimsund 18. august 1910.

fish.w ps lltotfit"s
Fiskerne ser opp mot den øvre fossen på Rotnes. Til venstre mølla.
Bygningen oppe til høyre hørte til lensmann Schau. Bak og til høyre
for denne ses den nye hovedbygningen på Nedre Haug. - Postkortet
er ikke brukt. men er fra andre halvdel av 1930{allet.



@liLltt- sclnstorium
Gamle Glittre sanatorium lå rett sør for Hakadal kirke. Til høyre for hovedbygningen ser vi kurhallene hvor de tuberkulosesyke lå om dagen.

- Kortet er brukt. men ikke sendt i posten. Det er fra ca 1920.
Det andre bildet av Gamle Glittre viser bygningen fra en litt annen vinkel. - Kortet er brukt og stemplet Hakedalen 21. november '191 1
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haEsn
Vi ser Hadelandsveien gjennom Hagan sørfra
og nordover. Alle husene på bildet er revet.
I huset oppe i venstre hjørne holdt Vare-Hans
til. Dagens MEGA ligger ned til høyre. - Kortet
er brukt og stemplet Slattum 23. mars 1916.
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s.lsttumbrus
Vi ser brua nede til venstre og Nittedal kirke
oppe til høyre. Den eldste brua ble bygd i

1860-årene. Før det var det sundsted her hvor
folk måtte ferjes over elva, i en båt eller på en
flåte. Husmannen i Dalstua hadde ansvaret
for ferginga. - Kortet er brukt og stemplet
Kristiania 30. desember 1917.
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&ax ødr}
Nederst ser vi alleen opp til hovedbygningen. Til høyre for alleen ligger hagen og tennisbanen. Oppe til høyre ser vi gartneriet. I venshe bildekant
ses sagbruket på Aas; den var i drifr til ca 1950. Ovenfor ligger de gamle husmannsplassene. - Kortet er brukt og sdmplet Hakadal 30. april 1g34.
Det andre bildet viser Frithjof Young (1848-1925) med noen av kuene på gården. Young var en meget dyktig hGdyrbruker som drev med avl av
storfe og hest. - Kortet er brukt og stemplet Hakedalen 20. desember '1914.
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s,olli
Sanitetsforeningen eier denne bygningen, som
ligger rett ovenfor Nittedal ungdomsskole, og drev
i mange år fødehjem og sykestue her. Det ble
awiklet i 1960-årene, og siden har bygningen blitt
brukt til ulike formå|. Noen år holdt for eksempel
Varingen til her. - Kortet er ikke brukt, men det er
fra ca 1950.
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UassoUUwfi
Tjernet ligger mellom Sørli og Nittedal stasjon. Vi
ser stupetårnet og folk som bader. - Kortet er fra
1930tallet, men er ikke brukt.
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nftæunl hirw,
Kirken er bygd av tømmer og panelt. Den sto ferdig i

1869, reist på tomten der den gamle steinkirken fra

11OO-tallet sto. Øst for kirken ligger det gamle grav-

kapellet. Over på Slattumsiden ser vi at de holder på

å bygge Sjømannsfeltet på Brenninghaugen. - Kortet

er ikke brukt, men er fra begynnelsen av 1960-årene'
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hahulsl bsrh
Bygningen til høyre er kontoret. Det var på mange måter sentrum på Ver-
ket. Herfra styrte forvalteren drifta, og her var bulikken hvor de ansatte
handlet. Bak kontoret skimtes hovedbygningen. Ellers ser vi arbeiderbolig,
stabbur og låve med f,øs. - Kortet er ikke brukt, men det er fra ca 1910.

hshsrrn
Hakadal kooperative handelsforening holdt til her fra 1917. Seinere var
det kaf6 og festlokale. Hakadal idrettslag hadde premiesamlingen sin
her. Hakatun brant imars 1970.



hahalsl Etasion

Vi ser stasjonen nordf€. Bygningen i enden av skinnegangen er lokomotivstallen. Her sto damplokomotivene om vinteren når de ikke var i bruk,
for at vannet i dampkjelene ikke skulle fryse. Lokomotivstallen ble revet i begynnelsen av 1960-årene etter at Gjøvik-banen var elektrifisert. Over
lokomotivstallen ser vi litt av hovedbygningen på Burås. Banen og siasjonen ble åpnet rett før jul i 1900. - Kortet er brukt og stemplet
Kristiania 8. juni 1908. Det andre bildet viser Olaf Pettersen Fredbo på dresin, rett sør for Aneby stasjon. - Kortet er ikke bruK; det er fra
begynnelsen av 1920-årene.
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Over stabbesteinene ser vi ned til Rotnes gård

og Rotnes bruk. Videre ser vi Haug og Rome-
riksåsene. På jordet midt på bildet ble Nittedal
ungdomsskole bygd i 1960. - Kortet er brukt og

stemplet Nittedalen 20. juli 1914.
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hahalsl bwh
Vi ser hovedbygningen og det store tuntreet.
Piletreet ble plantet i 1795. Under treet står
Eyvind Dahl, som var forvalter fra 1873 til
1909. - Kortet er brukt og stemplet Kristiania
23. desember 1908.
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ånsbU
Vi ser Ånebykrysset fra øst og vestover mot
jernbanen og skogen. Rulseveien kommer
østfra og munner ut i Hadelandsveien. Østfor
Hadelandsveien ser vi fra sør Stakvikgården
med fiskematbutikk, Brentes elektriske,
postkontor og leiligheter, Willy Aanebys butikk
og gartneriet. På den andre siden ligger fra sør
bedehuset, kafeen og Aaneby dagligvare.
- Kortet er ikke brukt. Det er fra begynnelsen av
1960{allet.
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tthongshog Isnlbsnlel
Foran butikken står Otto Kongskog med sine barn
fra første ekteskap. De står på Hadelandsveien.
Da den ble lagt øst for Fuglåsen midt på 1960-
tallet, fikk dette veistykket nytt navn: Fuglåsveien.
Otto Kongskog kom fra Kongsvangsskog helt nord
i bygda, der han ble født i 1880. Han begynte
landhandel her på Haugli under Nes, men kalte
butikken Kongskog. Dette navnet brukte så buss-
selskapet om endeholdeplassen på vestsiden i

Hakadal. - Kortet er brukt, og det er stemplet
Hakedalen 31. juli 1917.
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nifi(lul ttixtorittag
Kalenderen for året 2010 er den nittende 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.
Alle bildene i denne kalenderen er gamle postkort fra bygda.

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 redaksjonskomitå.

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.

Kontingenten er for tiden 150,- kroner.
Medlem blir du enklest ved å ta kontakt med et av styremedlemmene, eller ved å gå inn på nettsiden vår.

SryRET I2OO9I2O1O 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 42 02 27 . Thorleif Henriksen, telefon 67 07 27 77

www. n ittedal-h istorielag. no

Primstavene er tegnet av Kari Ruud Flem.

Trykk: Arne S. Mørk TrykkeriAS, Oslo


