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Randulf Thoresen kjører sangere til sangerstevne (merk sanger-
luene) i sin Buick. Han sitter ved rattet med hatt. Bak er nr 3 fra 
høyre Randulfs svigermor Hanna Jansen. 
Året er trolig 1946.

Bildet er utlånt av Grethe Aas.

På vei til sangerstevne

Etter krigen hadde alle de tre store idrettslagene 
håndball på programmet. Det ble det slutt på i 
1963. Da ble håndballklubben Nit/Hak stiftet, for 
å samle kreftene og få et bredere håndballmiljø. 
Samtidig begynte så smått arbeidet med å endre 
håndballen fra en uteidrett til en innendørsidrett, 
en hallidrett. 

På bildet ser vi Nittedal Idrettslag sitt jentelag fra 
1961. Bak fra venstre: Aud Bandlien, May Wenche 
Henschien, Mette Skogsrud, Hanne Henriksen, 
Bjørg Dieseth. Foran fra venstre: Grethe Thoresen, 
Tove Skaarberg, May Simensen, Berit Dahn, Britt 
Halvorsen.

Bildet er utlånt av Ellen Løvlie

Nittedal Idrettslag jentelag 1961



Klubbmesterskap i NIL på Øståsen

JANUAR 2014

Klubbmesterskap i langrenn 
i NIL på 1960-tallet. Det ble 
avholdt ved hytta til Nedre 
Haug, som Just Henriksen eide. 
I døråpningen Just Henriksen, 
deretter Ivar Halvorsen og Kjell 
Benno. På den tidlige utgaven  
av en snøscooter ser vi Odd 
Hexeberg og Trond Benno.

På det andre bildet ser vi  
Just Henriksen og Hans With 
foran døra til venstre. Foran den 
andre døra står Trond Benno, 
mens vi ser tvillingbroren  
Kjell rett innenfor døra.

Bildene er utlånt av NIL.



FEBRUAR 2014

Organist Per Spilling 
Per Spilling var organist (kantor) i Nittedal fra 1951 til 1974.  
Han var blind. Siden 1962 var han autorisert pianostemmer.

Her spiller han ved 50-års jubileet til Helselaget i Hakadal i 1963. 
Fra Nittedal dro han til Tinn, hvor han også virket som kantor.  
Han fikk kongens fortjenestemedalje i sølv i 2009.

Bildet er utlånt av Helselaget i Hakadal, ved Lise Sterud.



Bildet er fra da Helselaget i Hakadal fylte 50 år i 1963. 
 
Fylkesformann Ruth Boger deler ut medaljer til Olga Strøm, 
Maud Hoel og Thekla Næsguthe. Alle tre var sentrale i frivillige 
organisasjoner i bygda.

Bildet er utlånt av Helselaget i Hakadal, ved Lise Sterud.

Helselaget hedrer tre kvinner

MARS 2014



Det var planlagt en kommunal vannledning fra Bergstjern via Åneby til 
Hakadalsfeltet. Men kommunen manglet penger. Beboerne stiftet derfor 
et vannverkslag. Det ble inngått avtale med Løvenskiold om å anlegge et 
basseng. Videre ble det avtalt med kommunen at kommunekassa skulle 
bekoste rørutstyret (vann og kloakk), mens beboerne selv skulle utføre og 
bekoste anleggsarbeidet. Det ble hardt arbeid og mye spenning knyttet både 
til finansiering og maskinutstyr. Anlegget stod ferdig i sommeren 1954.  
I 1998 ble Hakadalsfeltet tilkoblet det kommunale vannledningssystem.

Foran fra venstre sitter Bjarne Botilsrud, Reidun Botilsrud,  
Gunnar Snellingen, Synnøve Snellingen og Bjarne Møllmann Dahl.

Foto: Anker Karlsen
Bildet er utlånt av Bjarne og Reidun Botilsrud

10-årsjubileum for AL Hakadalfeltets Vannverkslag - stiftet 1952

APRIL 2014



Lite penger i kommunekassa – dugnad var løsningen 
Også på 1940-tallet stilte bygningsloven krav om vei, vann og avløp 
i forbindelse med konsentrert bebyggelse. 

Beboerne på Hakadalsfeltet søkte kommunen om å få bygge veiene 
på området på dugnad.  Her er Petter Eriksen, Riktor Elnes og Anton 
Østbråten i arbeid på veistykket som skulle bli Varingveien. 
Bildet et er tatt i 1948.

Foto: Anker Karlsen

MAI 2014



Planteskole
Egil Collett Aabel (1905-89) var forstmann hos Løvenskiold i «Hytten» distrikt i Nordmarka fra 1938-1973. 
Tjenesteboligen ved Hakedals Verk, «Elverhøy» fra 1710, var familien Aabels hjem i 35 år. Eiendommen ligger  
på østsiden av Verkensdammen – innrammet av «Haugsholen» og «Andresjordet».

Mellom uthusbygningen, skogsholtet og jordet ble det fra 
1939 utviklet ca. 5 mål planteskole for grantrær. Dette var 
viktig for skogsdriften. 
 
Liss Aabel tok etter hvert over ledelsen av arbeidet med 
planteskolen for sin mann. Hun utvidet den til å bli 15 mål. 
 
Planteskolen produserte planter til flere distrikter i Nord- 
marka. Kongler ble samlet i sekker merket med høyde-
meter over havet. De ble  sendt til «Hamar Klænganstalt» 
(nå Statens skogfrøverk), hvor frøene ble skilt fra konglene. 
Hjemme igjen ble frøene sådd, priklet og de små grantrærne 
vokste. 

Etter 4 år var de klare for å bli plantet, i om lag samme 
høyde som konglene var plukket. Plantene ble tatt opp 
og buntet i et antall på femti. Mange bunter ble satt tett 
sammen og vannet godt kvelden før utkjøring. 
 
I tillegg til Aabel-familien, arbeidet flere ungdommer og 
voksne kvinner i den mest hektiske sesongen. Planting var 
arbeid for skogsarbeidere, men ungdommer fikk plante 
med tilsyn av fagfolk.
 
På bildet ser vi Aabel ved vanningsanlegget i planteskolen 
i 1967. Vann ble pumpet opp fra elva. Etter endt yrkesliv 
skrev han boka «Nordmarksfolk» (1985).

Fortalt av Marit Aabel 
Foto: Halvor Gundersen, bildet er utlånt av Anne Aabel

JUNI 2014



Hest med vogn

JULI 2014

Fire glade jentunger skal ut å kjøre med hest og vogn  
fra Haugestad (Haugbit/Foss) tidlig på 1930-tallet.  
Helt til høyre står Maggi Thoresen.

Bildet er utlånt av Grethe Aas.



Jernhesten
Slik så en førkrigstraktor ut. Siden den også hadde jernhjul 
og erstattet hesten, ble den ofte kalt for jernhest. 

Det er Otto Berg som kjører traktoren her på Nordre Berg. 
Jernhesten hadde de lånt på Sø-Strøm. Vi ser garasjen ved 
Hadelandsveien nedenfor hovedgården på Åneby i bak-
grunnen.

Bildet er utlånt av Otto Berg.

AUGUST 2014



Slåmaskin og selvbinder
Bildene viser to stadier i utviklingen av høsteteknikken for korn  
før skurtreskeren kom.

På bildet til høyre blir kornet slått med slåmaskin; en sitter og kjører 
mens en legger av kornet i passe mengde til et kornband. Så går en bak  
og binder kornet slik at det blir kornband. Siden blir kornet tresket inne  
på låven. Vi er på Nordre Berg i Hakadal noen få år etter krigen. 

På bildet til høyre  ser vi fra venstre Ragnvald Berg (f. 1917), 
Trygve Berg (f. 1884) og en gardsarbeider som binder kornband.

SEPTEMBER 2014

På bildet til venstre er ser vi en selvbinder. Her er bindinga av kornband 
mekanisert. En mann kjører maskinen som skjærer eller slår kornet og 
deretter binder kornet automatisk i kornband. Vi ser fra venstre hestene 
Stella og Bruna, Trygve Berg, Ragnvald Berg og en gardsarbeider.

Bildene er utlånt av Otto Berg. 



OKTOBER 2014

Potetsortering
På det første bildet er vi på Nordre Berg en julidag ca 1950. Bakerst til  
venstre og til høyre henger graset til tørk på hesjer. I forgrunnen er det 
en stor potetåker. Den eldre kvinnen fremst er Nora Berg (f. 1890), til 
venstre for henne i bakgrunnen står svigerdatteren Enny Berg (f. 1921).

Det andre bildet er tatt 
noen måneder seinere. 
Potetene er tatt opp, og 
Trygve Berg (til venstre) 
og sønnen Ragnvald 
sorterer potetene.

Bildene er utlånt  
av Otto Berg.



Kvinneforeningen Fremad 
Stiftet 09.03.1927 av arbeiderpartikvinner i Søndre Nittedal. 

Her ser vi sentrale kvinner fra 25-årsfesten.
Sittende fra vestre: Helga Aslaksen, Lola Melby, Olga Martinsen. 
Stående: Margit Larsen, Olga Tveten, Josefine Ingebretsen, Ågot Johansen

Bildene er utlånt av Solveig Johansen

NOVEMBER 2014



Bomstubakken  
Bildet er tatt i 1942. Det viser alléen fra Hakadals Verk  
opp til Bomstua. 

Vi  ser Anne Aabel kledd i kaninlue og saueskinnskåpe.

Foto: Egil Aabel. 
Bildet er utlånt av Anne Aabel.

DESEMBER 2014



Nittedal Sanitetsforening
Foreningen ble stiftet i 1903. Norske Kvinners Sanitets-
forening grunnla sykehus og andre institusjoner, og ut-
dannet sykepleiere, for å forebygge og bekjempe sykdom, 
først og fremst tuberkulose. Etter krigen har det offent-
lige tatt over de fleste oppgavene.
 

Nittedal Sanitetsforening var de første årene en felles 
forening for  Nittedal sogn. I 1935 ble foreningen delt i 
fire lokalforeninger; Rotnes, Kjul, Slattum og Holm. De 
hadde egne styrer og formannen var medlem av et hoved-
styre. Det besto av de fire lederne i lokalforeningene og en 
egen formann. 

Bildet viser fire av lederne i hovedforeningen. 
Fra venstre Hjørdis Didriksen (Slattum 1940-1948), 
Ingrid Haarberg (Kjul 1948-1951), 
Astrid Ruus (Rotnes 1951-1964)  
og Esther Holm (Holm 1968-1976).

Bildet er utlånt av Turid Holm-Trøyflat  



Nittedal Historielag

Kalenderen for året 2014 er den tjuetredje 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 redaksjonskomité.  

Nittedal Historielag ønsker å levendegjøre og ta vare på minner fra bygdas fortid. Det gjør vi ved  
å arrangere foredrag, turer, kurs og utgivelser 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.

Medlem blir du enklest ved å ta kontakt med et av styremedlemmene.
Kontigenten er for tiden kr. 150,-

STYRET I 2013/2014 BESTÅR AV:
Tom Christophersen (leder), telefon: 995 42 589

Jorunn Andersen, telefon 977 42 803  Gunor Skøyen, telefon 951 25 571
Synnøve Didriksen, telefon 928 34 113  Thorleif Henriksen, telefon 907 40 089

www.nittedal-historielag.no

Primstavene er tegnet av Kari Ruud Flem


