Nr 1 - januar 2007

Nannestad Historielag
MEDLEMSNYTT
SKOKLA

PROGRAM OG MØTER
VINTER OG VÅR 2007
Faste møtekvelder for AKTIVITWTSGRUPPER:
SLEKT: Torsdag annenhver uke nr 3,5,7 osv. frem til uke 17
Leder: Kjell Fjeldberg
FOTO: Torsdag annenhver uke nr 4,6,8 osv. frem til uke 17
Leder: Villy Ruud
Alle dager fra kl 18.30.
Unntatt er ferie/helligdager, samt dager det er foredrag.
ÅPEN DAG for medlemmer hver torsdag fra 12.00 til14.00
til uke 20. STIKK INNOM! 
FOREDRAGSKVELDER OG UTFLUKTER:
Torsdag 15. februar kl 19.00: Historien om Bjerke bil A/S,
1922-28, og annen gods- og persontransport.
Tirsdag 20. mars kl 18.00: Årsmøte;
Musikk og sang i Nannestad.
Torsdag 19.april kl 19.00:Slektsgranskning med moderne
hjelpemidler. Data og Internett.
Demonstrasjon og prøving.
Tirsdag 8. mai kl 19.00: Åpning av utstilingen Nannestad
under Verdenskrig.
Søndag 13. mai kl 10.00: Besøk og foredrag på Blaker skanse.
Søndag 3. juni: Skoklefallsdag på Sø-Kringler.
Ellers ÅPENT MUSEUM under NANNESTAD-DAGENE.
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LEDER VILLY
HAR ORDET:
GODT NYTT ÅR

Nannestad Historielag har alle muligheter til å utvikle interesse og
aktivitet innenfor lokalhistorien i bygda. Vi har på plass et kjempefint
museum med mange gamle gjenstander og flotte samlinger, takket være
en unik gave fra Tore Solheim. Denne må forvaltes deretter, og vi er
derfor godt i gang. Vi har etablert et styre og et fagutvalg som
administrerer museumsaktiviteten. Det har vært god dugnadsånd, og
både snekkere, elektrikere og malere har gjort en flott jobb. I museet har
vi disse rommene ferdige: butikken, legekontoret, venteværelset. I
Grindakerhuset, (stue, soverom, kjøkken), har vi litt listing og paneling
igjen. I møkkakjelleren er verkstedet ferdig, og steinsliperiet tar form.
I mai skal det være offisiell åpning av museet, og 8. mai en utstilling om 2.
verdenskrig. Vi trenger flere frivillige, både til dugnadsarbeid og til å
samle inn utstillings-gjenstander. Ellers fortsetter vi med temakvelder og
slektsgranskning som før. Vi får Internett-tilkobling slik at kildetilgangen
blir større. I tillegg går vi til anskaffelse av skanner, slik at vi kan fortsette
med å registrere gamle bilder. Vi håper at flere engasjerer seg og at vi får
et aktivt og positivt miljø rundt Nannestad bygdemuseum.
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GRINDAKER
I museet har vi en avdeling kalt Grindakerhuset. Møblene her kommer fra
Grindaker, og er en gave fra Tore Solheim.
De fleste medlemmene våre kjenner vel til både giveren og gården, men
siden gården har en egen betydning for museet, tar vi med en liten
historisk oppsummering hentet fra bygdeboka.
Grindaker ligger mellom Økri og Kringler. Gårdsnavnet er på gammelnorsk
Grindakr eller Grindarakr. Det har trolig stått en grind ved veien mellom
Økri og Kringler. Navnet forteller at det var en åker til en av disse gårdene
her før Grindaker ble skilt ut til egen gård, trolig i slutten av vikingtiden.
I gammelnorsk tid ble gården delt i to bruk, og i ødetiden etter
svartedauen ble den ryddet igjen som to bruk. I 1594 ble begge brukene
satt opp fra skatteklasse ødegård til halvgårder.
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Deretter var gården samlet til den ca 1645 igjen ble delt i to bruk, kalt
Søstua og Nordstua. Husene ligger nær hverandre med hus-bygningene
og en låve øst for bygdeveien og de andre uthusa vest for veien. I 2006
fikk gården igjen samme eier.
Jordsmonnet er leirmold og noe sandmold. Innmark og skog grenser mot
Økri, Østre Kringler, Kringlerdalen, Nordgarn Skjennum og mot Bjerke
almenning.
Den første husmannen på Grindaker blir nevnt i 1717. Mellom 1739 og
1786 blir ingen omtalt. Plassen Grindåkerstua var i bruk fra 1780-åra, men
var nedlagt før 1865. Det er usikkert om plassen lå nord eller vest på
eiendommen.
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SKOKLE:
Skokle –n el. Skokla, -r (dial., litt.)
Skåk, ( især på løst drag.)
( i pl.) plogskjæker med humul
Etym.: gno. Skpkull

INGEN SPØK!

Et ektepar var hos en ekteskapsrådgiver.
Er det alkoholproblemer i familien?, spurte rådgiveren.
Ja, min kone har store problemer, svarte mannen.
Hvordan da?
Hun har problemer med at jeg tar meg en fest noen dager i uka!
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Endringer i programmet kunngjøres direkte til de medlemmer som har
meldt inn sin e-postadresse. Ellers med oppslag i BiblioteketServicekontoret.
Vi oppfordrer medlemmer som ønsker informasjon som e-post, om å
sende sin adresse til: vi-ruud@online.no
Vi tar gjerne imot forslag og stoff til møter, foredrag, turer og
medlemsblad.

STYRET:

Leder: VILLY RUUD
91168671
Nestleder, sekretær: JAN EINAR MOE
90722579
Kasserer: RUTH TOMTER
93440578
Styremedlem: STEINAR DAL
63999169
Styremedlem: UNNI BREEN VINGE
97171700
Ansvar for medlemsnytt:
UNNI BREEN VINGE
97171700
INGER FOSS HAUGEN
92234585

Foto: Inger
7

Returadresse: Unni Breen Vinge
Breenveien 17
2032 Maura

