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Lett ombygd Ford Delivery 1931

Foto: Inger
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PROGRAM OG MØTER , HØSTEN 2010
Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper:
- Slekt, leder Kjeld Fjeldberg
Torsdag annenhver uke nr. 32, 34, 36, osv
- Foto, leder Villy Ruud
Torsdag annenhver uke nr. 33, 35, 37, osv.
Alle dager fra kl 18.30. Unntatt er ferie / helligdager, samt dager det er
medlemsmøter/ foredrag.

MEDLEMSMØTER
Torsdag 9 September Kl. 19.00, på Bygdemuseet
Nytt liv i gamle minner: Gjenbruk av gamle gjenstander
Ta gjerne med noen og fortell.
Søndag 12. September. Kulturminnedagen.
Nytt liv i gamle minner. Musèet er åpent, og vi har en liten utstilling av
gjenstander vist på medlemsmøtet 9.9.
Torsdag 14. Oktober, kl. 19.00, på Bygdemuseet
Fløttardagen. Vinterdagen.
Landeveiens vandrere i Norge
I 1935 gikk ti tusen mann i Norge på loffen. I 1980 var de nesten borte.
Hvem gikk på loffen i Norge? Hva levde de av og hvorfor ble de borte?
Forfatter Thor Gotaas forteller om landstrykernes historie i Norge - en
historie full av freske typer og mennesker utenom det vanlige.
Torsdag 18. November, kl. 19.00, på Bygdemuseet
Gamle kommunen.
Kommunale tjenester og aktivitet i bygda på 50-70 tallet.
Torsdag 9.Desember, kl. 19.00, på Bygdemuseet
Julemøte. Gamle juletradisjoner. Risgrøt
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LEDER
Velkommen til en ny høst med utflukter, temakvelder og aktiviteter på
museet.
Synd at vi ikke fikk opp noen utstilling i sommer, det er vanskelig å få noen
ansvarlige for temaene. Både ”Gamle tekstiler” og ”Musikkhistorien” i
bygda er aktuelle for presentasjon.
Retter en takk til Inger og Unni for et fint medlemsblad, likeledes for Ingers
interessante og artige lokalhistoriske presentasjoner i ”Bygda forteller” på
Nannestad Historielag.org.
Takker alle vakter for god innsats og personlig engasjement gjennom
våren og sommeren.
Slekt- og fotokveldene fortsetter som før, men vi skal bli flinkere til å få
med flere.

Villy.

Vi er invitert til å delta på følgende arrangement, i regi av
Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum:
Gårdsdammer i Gjerdrum og Nannestad
Dagsarrangement for prosjektet "Fra drikkekilde og brannberedskap til
truet naturtype med rikt biologisk mangfold - gårdsdammer i
Gjerdrum og Nannestad«
Kulturhuset, Ask, lørdag 7. august, kl 10.30:
Historisk tilbakeblikk på gårdsdammene (og litt om brønner og isdammer),
ved Nannestad Historielag
Kl 11.00: Livet i og rundt gårdsdammene, ved biolog Kjell Magne Olsen
Kl 12.00: Enkel bevertning
Ca kl 12.30: Avreise for å se på gårdsdammer (sannsynligvis Fjeldstad i
Gjerdrum, Løken og Rovol i Holter), Vi får høre om historien til dammene
vi besøker, eventuelle problemer for det biologiske mangfoldet, og hva
som kan gjøres for å forbedre dammene.
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Ford Delivery 1931
Flere av oss har nok møtt denne flotte bilen når vi har vært i Maura en tur.
Bilen har lang fartstid her i bygda. Det er opprinnelig en Ford Delivery,
1931 modell, og den ble kjøpt av Gunnar Nordengen i 1948. Den ble
pusset opp hos Bjørndal i Maura, og kostemalt blå.
Etter noen år kjøpte Nordengen en annen bil, og Asbjørn Moholt overtok
Forden. Han solgte mopeder, og hver moped måtte kjøres til Lillestrøm for
å bli registrert. Det ble derfor mange turer på moped, og han sparte mye
tid ved å få plass til flere om gangen i bilen. Bilen ble også brukt på jaktog fisketurer. Det var trangt og vanskelig å komme ut av bilen, og en av
jegerne var uheldig og tredde børsa gjennom frontruta. Ny rute ble skåret
til av en ødelagt vindus-rute fra butikken til Melby, men denne ruta sprakk
også etter kort tid.
Ivar Moholt lærte å kjøre bil med denne bilen, noe tidligere enn vanlig i
dag. Den første turen ble tatt som 13-åring. Avtalen med far var at det
skulle være med en som hadde førerkort, men denne grensen ble strukket
så langt som mulig. Bilen har ikke varmeapparat, noe som førte til
isdannelse på ruta om vinteren. Det ble brukt deicer, men denne hjalp ikke
mye på sikten. Vannet måtte tappes ut etter hver tur, for frost-væske
fantes ikke. En gang ble bilen stående en uke i 30 minus med vannet i, og
det førte til motorskader. Ved restaurering nå er derfor motoren skiftet ut.

Foto: Inger
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Det var stagbremser på bilen, og de var aldri helt gode. For å få fordelt
oljen godt ved bakke-kjøring, kunne det lønne seg å rygge opp bakken.
Bensin kunne man spare ved å bruke struper i nedover-bakker. Det var
retningsvisere på bilen, men de måtte etterhvert byttes ut med blinklys.
Disse ble flyttet endel, fordi de bilsakkyndige stadig hadde nye ønsker for
plassering.
Bilen var i bruk til 1975, fortsatt registrert og i orden i 1976. En mann skulle
da pusse den opp. Han plukket den fra hverandre, men ble syk, og bilen
ble liggende i mange deler. For noen år siden kjøpte Nordengen den igjen,
men den ble ikke montert. I 2001-02 kjøpte Torstein Hoff bilen. Det var da
en del skader på den, og han valgte å bygge den slik den er i dag.
Det må tilføyes at dette er et sterkt redigert og beskåret referat, hvor en
del lystige detaljer om bruk av bilen og dens historie er utelatt. Det kan
virke som om bilen har hatt et langt og innholdsrikt liv så langt, og vi
ønsker bil og eier mange fine turer fortsatt.

Torstein Hoff og Ivar Moholt

Foto: Inger
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Halmluting i Kringlerdalen
”Lutingskommite” i regi av Bondelaget ble etablert i 1954. De foreslo 2
anlegg i Nannestad, 1 i Kråkfoss og 1 i Kringlerdalen. Konstituerende møte
ble holdt 24.3.55, hvor 45 av de frammøtte tegnet 229 andeler. Disse
vedtok at laget var dannet. Forberedte vedtekter ble vedtatt, styre og
byggekommite ble valgt. Allerede i desember 1955 var bygningen ferdig og
anlegget i drift. Dette må kalles rask saksgang. Det kan bl.a. nevnes at
godkjenning av utkjøring foregikk ved at Veioppsynsmann Nygård møtte
bygge-kommitèen 22.6, og stakk ut og godkjente utkjøringa der og da.
I 1959: tørrsommer, og det ble kjøpt inn halm fra Hedmark.
I 1975-76: nye tørkesommer med dårlig fòrgrunnlag og halmsituasjon.
Denne gangen ble det kjøpt halm fra Danmark.
Til hjelp i arbeidet hadde de en traverskran som i 1987 ble ombygd for 50
000 kr. I 1995 ble det lagt nytt tak på bygningen.
Gullalderen for Nannestad Halmluting var i perioden 1955 -1975. Da ble
det årlig lutet fra 400 000 til 650 000 kg tørr halm pr sesong.
1998 ble siste år med luting, og i 2000 ble det fattet vedtak om
nedleggelse. Etter noe langvarige forhandlinger ble luteri-bygningen solgt i
2005, og etter litt vanskeligheter med Brønnøysund-registrene har
andelseierne fått tilbakebetalt andelskapitalen og kr 75 pr andel. Laget er
slettet og siste selvangivelse er sendt.
I 2010 ble restbeløpet vedtatt overført til Nannestad Historielag.
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Haagen Skjennum, Villy Ruud og Kjeld Fjeldeberg
utenfor Luteribygningen.
Foto: Inger

Museet har åpent på søndager.
Endringer i programmet kunngjøres på våre Internettsider
www.nannestad-historielag.org ,
eller med oppslag i Biblioteket – Servicekontoret.

Historielagets hjemmeside
Vi har nå lagt ut informasjon om flere forsamlingslokaler. Det er dessuten
laget en link som heter Bygda forteller. Her finner vi stoff vi har fått fra våre
medlemmer. Vi håper dette kan inspirere flere av dere til å sende oss en
historie eller to. Enten om bygda eller bygninger her, eller om livet og
skikker før i tiden. Du kan fortelle om tradisjoner i forbindelse med
høytider, arbeidsvaner / oppgaver, eller annet du vil dele med oss andre.
Vi kan ta imot håndskrevne notater, eller ta en prat / intervju. Ta kontakt
med Inger hvis du har noe stoff eller lurer på noe.
Vi etterlyser også bilder fra hverdagsliv i bygda, arbeid på gårdene,
fritidsaktiviteter, sammenkomster, 17.mai, eller annet. Vi kan låne bilder
eller negativer, eller komme hjem til dere og avfotografere bilder der. Bilder
kan også tas med til museet de kveldene fotogruppa har møter. Ta kontakt
med Kjell hvis du har bilder eller noen spørsmål om dette.

STYRET:
Leder
Kasserer:
Sekretær:
Webansvarlig:
Styremedlem:

VILLY RUUD
RUTH TOMTER
INGER BJØRNDAL FOSS
KJELL BERGLUND
UNNI BREEN VINGE

Ansvar for Skokla:

UNNI BREEN VINGE
INGER BJØRNDAL FOSS

91168671
93440578
92234585
95039101
97171700
97171700
92234585
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Returadresse: Unni Breen Vinge
Breenveien 17
2032 Maura
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