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Shitogot pn

9itteUst stusion 1933
Damplokomotivet med sine vogner har nettopp sluppet
av helgens skiturister på Nittedal stasjon i 1933.
Toget er på vei videre nordover.



Futteøhirenn i øMitUbshhen

1917
Nittedal lL arrangerte hvert år stort gutteskirenn i

Withbakken på Rotnes. Bildet er fra 1947.
I bakgrunnen ser vi den gamle låven på Nedre
Haug, som brant ned våren 1947.
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I februar 2010 ble Holmenkollmarsjen anangert med start i Hakadal for sisle gang. Helt siden 1974 har HIL hatt ansvaret for slarten og løypa
inn til Kikut. Fra 201 1 blir starten flyttet til Sørkedalen. Bakgrunnen er et ønske om en mer snøsikker løype. Holmenkollmarsjen, eller
Holmenkollen skimaraton, som nå er navnet, ble populær. Det første året startet 2147 deltakere. lårene 1979-1981 var det 6-7000 som
startet. Etter snøfattige vintre og tre avlysninger har rennel tapt oppslutning, men fortsatt er mange med. | 2010 ble rennet fort fulltegnet med
over 4000 løpere. Stein Langebraaten ledet anangementet første gang fra HlLs side. Rennet har vært en viktig inntektskilde for HlL.
I underkant av 100 personer har vært involvert hvert år.
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huns øMitt)
Hans With, på Rotnes
Bruk, var en meget
dyktig skiløper. Her er
han mest sannsynlig i

aktivitet i Holmenkollen.
Til høyre ser vi diplomet
han mottok for sin 10.
premieiklasseAved
Holmenkollrennene i

1929
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ffiløbbshiørfng På åPenn ingsby
Utpå vårvinteren mens det enda var føre, ble husdyrgjødsla
kjørt ut. Den ble lagt i hauger på rad og rekke på åkerlandet.
f våronna ble gjødsla fra haugene\ørt ut ismåhauger med
hest og moldskuffe, deretter ble småhaugene spredd med
greip. Det heter å breie møkk. Etter dette var det tid for å
harve og så.
Bildet viser Svend Spenningsby på lasset før han skal til å
lesse av. Han var fødti 1892 på Søndre Spenningsby.
Broren Johan hadde gården og hans etterslekt er fortsatt på
Spenningsby.
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ThoLm Sholeø frlusiLhorpø
Bildet viser Holm skoles musikkorps som marsjerer inn på

Li skole en 17.mai. Fanebærer er Inge Bjørkevoll og leder
for drillen er Cathrine Filstad.
Holm skoles musikkorps hadde fra starten i 1954 rektor på

Holm skole, lvar Pavestad, som dirigent. Han ble avløst av
Tom Erik Sveum i 1972. Han var korpsets dirigent frem til
sammenslåingen av de to korpsene i Søndre, Slattum og
Hdm i 1988, Sveum fortsatte som dirigent i Søndre Nitte-
dal skolekorps.
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Sl.ittonn pn berhet
Slåttonna, eller slåtten, var en arbeidskrevende og
viktig fase i det årlige arbeidet på en gard. Da
skulle vinterfdret berges. Her ser vi arbeidsfolk på
Hakadals verk, kvinner, menn og ungdom, stilt
opp foran graset de har hengt til tørk på hesjer.
Graset ble slått med hesteslåmaskin og rakt inntil
hesjene med hest og sleperive. Men det trengtes
å rake etter for hand for å få med alt graset, derfor
ser vi kvinnene stå med river. Kara har hengt opp
graset med høygafler. - Bildet er tatt i 1890-åra,
omtrent der Hadelandsvegen (Rv a) går i dag, et
stykke nord for Sagstua. I bakgrunnen til venstre
Burås og Varingskollen. Til høyre skråner det
oppover mot Nesberget. Bildet er lånt av Anders
lsingrud.

,,5ftfrltfl|{ane-n:
- lrA:fOn lA.t6|;*;"flH

fiotoffunss
fst"notf*rrrh,-

finToTr fu SølllnTr0nTyTr fi Sø,+,øTi OnToTr tø gøi|eTn jnTo
1 2 5 /+ 5 6 7 I 910 11 12 15 14 15 16 17 1E19202,2223oooo

fafttf^c rrtnr'6"ffoÆr'ån

Tr fo Sø ftla.yi 0n To

-fit.V{ons
l/A'kand^-

luNI 2077

2/+ 25 26 yI 28 29so



Sl.ittonn p.i T8rtefircs 1952
Bildet er tatt fra Stasjonsveien, og vi ser hesjene
på jordene der hvor Nittedal ungdomsskole og
sentralidrettsanlegget nå ligger. Bak til venstre ser
vi Øvre Haug og til høyre Øvre og Nedre Holter.
I bakgrunnen ses Holterkollen. Bildet er utlånt av
Astrid Jørgensen.
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ØrbeiDerne på ødg.r beD hdhadat berh
øverste rekke fra vensbe: Thomas Døhli, Agaton Larsen, Hjalmar Anthonsen, Magnus Hansen, Gudbrand ødegård, Arne Nord, Johannes
fl:le' qPde Bredesen, Herulf l\4elby, Eding Hagen, Petter 6råten, Anders Lien. Andre rekke fia v€nshe: Formann Jørgen Andersen, HenryN4elby, Mikal Hansen, Harald Bredesen, Jon Melby, Helge Bredesen, Sigurd Hagen, Harald Elvenes, Gunnar t\,,|ølman Dahl, Johan Larsen, OlaMartinsen, ole Engen' bestyrer olaf sandungen, Bernhård Smedstad, iad Erik Nord med hesten Kari. Tredje rekke fta venstro: Emil Eriksen,oskar Bekkelund, Hans Bekkelund' Arthur Nes, oskar Trangsrud, Annar Bredesen, Birger Nes, tonilrisi iieven, Martin Mathiassen. Fjerderekke tra venstre: Erling Trangsrud, Bjarne Mago, Bjarne Mølmann Dahl, Age Tøien, nti Metoy, Nitot"i Bråten, Hetbert cranli.



@smh åuqøtuu
Dette bildet av den gamle Sagstua ved
Hakadal verk er fra ca 189S. Sagstua hadde
da vært husmannsplass under verket i mer
enn 250 år. Foran sitter Anders Olsen (f 1g2g),
sagmester og husmann i Sagstua til etter
1900. Ved hans side kona Marie Olsdatter
(f 1836). Bak står fire av deres sju barn og en
svigerdatter. Fra venstre Albert (f 1g73),
Kristian (f 1881), Oline (f 1870), Gina (Atberts
kone) og Klara (f 1877).
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fltting i lRotne stossen
Fløtinga, eller fløyten, var et årlig og vårlig
arbeid ned elva fram til 1960. Sliptømmeret
som ble hogd om vinteren, ble kjørt fram til
elvebredden. Om våren ble det velta ut i elva
og fraktet med elvevannet på sin ferd til papir-
fabrikkene nederst i Glomma. Det var hogd
inn merker i tømmeret som viste hvor det
skulle. Over Øyeren ble tømmeret buntet og
trukket med båt. Det var et fast arbeidslag
som tok seg av fløyten. Erfaring var viktig, for
fløtinga kunne være både vanskelig og farlig.
Her ser vi noen av kara i arbeid på oversida
av Rotnesfossen. Nedre Haug ser vi opp til
høyre. Bildet er trolig tatt på 193O-tallet.
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åtortlommen i 1987
I oktober 1987 ble bygda rammet av nok en

storflom. De fleste av bruene over Nitelva var
stengt i mange timer. Her ser vi hvordan
situasjonen var ved Mølleparken på Rotnes.
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Shoteturn på åtsttuilt,
Bildet er fra begynnelsen av 1960-åra. Bussen ved Slattumsgrinda er på vei nordover opp fra den 'nye" Kirkeveien. Skolebarna løper over
veien med holdeplassen i sikte. Dette er før busslommenes tid. Til venstre går snarveien opp til Slattum skole. I dag er det opparbeidet gang-
vei her, men på den tida dette bildet er fra, var det bare en steinete sti. Om vinteren sørget skolebama for at det ble ei skikkelig sklie, og med
gammeldagse beksømstøvler kunne farten bli stor. Dette er lenge før RV4 ble lagt i tunnel.
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T8rrhtritt på Thteftrcs
Bilde til venstre er tatt i 1944 utenfor bakeriet nede på Myhrer. Fra venstre: Kjell Preus Pettersen, Kamillo Preus Pettersen, Rolf Steinlein og

Johs. Eriksen. Bilde til høyre viser Kamillo Preus Pettersen på en av sine runder i bygda for å levere varer. Bildet er tatt i 1934 på Myrer gård

i Hakadal, ungene kommer fra Krogh Tonnings Barnehave.
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fritteUs[ ttistorirlug

Kalenderen for året 2011 er den tyvende 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 vilfalle 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.

SWRET I2O1OI2O11 BESTAR AV:
Tom Christophersen (leder), telefon 67 07 5237

Jorunn Andersen, telefon 67 07 57 45. Gunor Skøyen, telefon 9512 55 71
Synnøve Didriksen, telefon 67 42 02 27 . Thorleif Henriksen, telefon 67 07 27 77

www. nittedal-h istorielag. no

Primstavene er tegnet av Kari Ruud Flem.

Trykk: Ame S. Mørk Trykkei AS, Oslo


