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MEDLEMSNYTT

SKOKLA

Michal Paulsen Løken

Julie Marie Flisaker

og to bilder av datteren Paala Mekoline
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PROGRAM OG MØTER , HØSTEN 2011
Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper:
- Slekt, leder Kjeld Fjeldberg
Torsdag annenhver uke nr. 36, 38, 40, osv
- Foto, leder Villy Ruud Torsdag annenhver uke nr. 35, 37, 41, osv.
Alle dager fra kl 18.30. Unntatt er ferie / helligdager, samt dager det er
medlemsmøter/ foredrag.
MEDLEMSMØTER
Søndag 11.september: Kulturminnedagen
”Spor i landskapet”- kulturstien i Holkebymarka.
Fremmøte kl.12.00 ved Kløvberget Terasse.
Parkering ved Kløvberget.
Torsdag 13.oktober. kl.19.00 på Nannestad Bygdemuseum.
Fotokveld med lokale glimt.
Ta med ”gamle” foto fra skuffer, loft og skap. Bildene kan scannes, og
kanskje det kommer fram nye opplysninger og navn nettopp denne kvelden.
Bevertning.
Torsdag 10.november. kl 19.00 på Nannestad Bygdemuseum.
Sang og musikktradisjoner fra bygda.
Kom og hør på : ”Ånesrudvalsen”- ”Hilsen til Boye”- ”Lauvspretten” m.fl
og se på hva museet har fått inn av dokumentasjon på området.
Bevertning.
Torsdag 8.desember. kl 19.00 på Nannestad Bygdemuseum.
Julemøte. Tradisjoner, sang og musikk, risengrynsgrøt, utlodning.
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Nannestad ungdomslag.
Nannestad ungdomslag blev stiftet 17.februar 1929. Som lagets
formann blev valgt fenrik Magnus Kildahl, som har fungert som lagets formann inntil årsmøtet i mars 1934. Han har i denne tid nedlagt et stort arbeide for laget.
Frk. Betzy Norum har vært lagets sekretær og styremedlem siden
laget blev stiftet og har utført et utmerket arbeide.
Laget har egen amatørklubb som har innøvet skuespill til underholdning på lagets fester.
Lagets oppgave er å arbeide for forskjellige kulturelle formål innen
bygden.

Det har vært avholdt foreldrefester på morsdagen, og forholdet mellom
foreldre og ungdomslaget er godt. Laget har ydet bidrag til Ungdomshjelpen, til minnesmerke over avdøde sogneprest Erling Grønland samt
bidrag til ophjelp av fiskebestanden i Nannestad allmennings mange
vann.
Hvert år har laget hatt skiturer om vinteren og om sommeren bilturer til
Romerike ungdomsforbunds sommerstevne og ellers til forskjellige steder. Ski- og bilturene har alltid vært vellykkede.
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Aasmund Myhrer forteller:
Mor, altså Julie Marie Myhrer f. Haga fortalte noen episoder etter Michal Løken f.1832 på Løken og Julie Marie f. Flisaker 1833 på Dørum i
Vang i Hedemark.
Mor fortalte at Michal var på Hedmarken. I følge Vangsboka var han i
1865 Gardsfullmektig på Dalfarmen hvor Julie var husholderske. Han
var uteksaminert fra Ås høgre landbruksskole. På en auksjon her hvor
Michal bød på en sofa skal Julie, som var ”gammel jente” ha kommet
med et klart frieri: Nå kan du slutte å by, du kan sitta på sofaen min.
Julie var nr.5 av 8 søsken, 6 jenter og 2 gutter. Hennes 4 år eldre søster, Andrea Pauline var vår Tippoldemor. Når det var ball i bygda kunne
ikke alle gå for de hadde ikke penklær nok til alle.
Etter at eldste broren Christopher døde i 1867, 47 år gammel, og faren
Paul, 80 år, i 1868, fikk Michal skjøte på Løken av sine søsken i 1869.
Ut i fra dette er det sannsynlig at Michal overtok driften noe før. De giftet seg i 1869. Julie var da 36 og Michal 39, og de fikk sitt eneste barn,
Paalla Mekoline 26/6 1873. I 1880 bygde de nytt fjøs, som står der enda. Til dette lånte de av Oplysningsvæsenets Fond 7700 Kroner. I 1894
lånte de ytterligere 1300 Kroner til restaurering av våningshuset.
Julie må ha vært litt av et arbeidsjern. Det sies at når hun besøkte sin
søster Johanne Antonett Mikkelsdatter Flisaker på Solberg i Sørum, så
la hun opp til ei strømpe når hun startet fra Løken, og felte den av når
hun var fremme. Hvor lang tid hun brukte er det ikke sagt noe om, men
med 4 km/t. og 26 km skulle det bli ca. 6 1/2 time + hviletid etter vegene i dag. Med datidens omveger og snarveger ble det antagelig noe
lenger. Videre har jeg hørt at hun tok langveden inn på kjøkkenet, og
hugg den opp der, og sov i veven om natta. Ikke rart at det ikke ble flere barn, men jeg har mine tvil om at det var hver natt. Lo og rester
rundt veven samlet hun sammen, karet, spant og vevde lommetørkler
av som antagelig en husmannskvinne gikk og solgte. Snakk om å utnytte ressursene.
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Paala Mekoline giftet seg med min bestefar Erik Haga 16/7 1902, og
døde av hjerneslag 5/10 1904. Bestefar giftet seg igjen med bestemor
Pauline Øvergaard 16/07 1907, hennes bestemor var søster til Julie.
Det kan se ut som om forholdet til bestefar kan ha vært noe anstrengt . I kjøpe-kontrakten av 23. april 1904 er det tatt følgende forbehold om kårytelser:
Forsaavidt Mikal Løchen og hustru ikke længer finder at kunne leve i
brød sammen med gaardens eier skall førstnævnte foruden de ovenneævnte rettigheter have adgang til kjøkkenet med det kogning fornøden brænde indbaaret samt rum paa madboden til opbevaring af
madvarer. De skal desuden da have uden betaling 2 liter nysilt melk
og 1 liter om vinteren dagelig.
Vider står det i testamentet av 13.3 1906 som er forandret 26.6 1906 i
Kristiania. (Var det da han forlovet seg med bestemor?):
:Underttegnde egtefæller Mikal Paulsen Løken og Julie Marie Løken
gjør herved den forandring i vort gjænsidige testamente af 13de mars
1906, at vor afdøde datters mand Erik Haga intet skal arve efter os.
Skjøte fikk han først 26. januar 1907, altså etter Paala og Michals´
død.
Videre har Julie gjort følgene forandring 4.2 1907:
Under Hendvisning til Testamente af 13 Mars 1906 Post 6 andre
Punktum mellom min nu afdøde Mand Mikal Løken bestemmer undertegnede Julie Marie Løken herved, at Alt jeg ved min Død efterlader
mig –efter at Bestemmelsene i nævente Testamente af 13 Mars 1906
ere opfyldte- skal tilhøre min Søstersøns Barn Pauline Andersdatter
Øvergaard (min bestemor). Dog skal en opredet Gjesteseng tilfalde
Marie Guldbransdatter Nordby, en Skifonier Polla Nicoline Paalsdatter
Nordby og et Skatol Gunvald Paalsen Nordby
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Bjarne Holter har gitt oss lov til å bruke stoff han skrev til Bygdespeilet. Vi bringer her en sterkt forkortet historie om
Da almenningene ga varme til bygdefolket.
Nannestad almenning var opprinnelig Statens eiendom, men Nannestad-sokningene hadde bruksrett i skogen. Hogging av almenningsved
skulle foregå mellom våronn og slåttonn, dvs. i juni og fram til 15.juli.
På denne tida var også husdyra sluppet på beite, og gardsfolket fikk
bedre tid. Til å forestå utvisningen av hogstsoner for veden var det en
skogvokter, som også ble kalt ”skaufuten”. Han var ansvarlig for all
blinking av såvel tømmer som ved i almenningen. Vedhoggerne samlet
seg på Rustadsaga grytidlig om morgenen. Så var det å legge i veg
mot hogstfeltene, som kunne bli en lang marsj på varme sommerdager.
Eneste vegen var Gruvevegen, men heller ikke den var farbar med
vogn-redskap. Hoggerne hadde ofte med mat for to-tre dager og klær
for overnatting ute, pluss redskap. Hogstmetoden var såkalt plukkhogst
med tillegg av vindfall og tørre trær, og redskapene var som regel slitsomme å bruke.
Andre dagen beynte gjerne med reising av kors i det som var hogd.
Lengden på hver stokk skulle være 4 meter og hvert kors 1 meter høgt.
Ukurant virke kunne legges inn i korset, sammen med lauvskog, som
ble regnet som ukurant vare. Seinhøstes ble korsene samlet sammen
med lunnedrag i større vedlunner. Når skogvokteren eller andre kjentfolk mente at tiden var inne, gikk det beskjed til de bruksberettigede om
at nå skulle almennings-vegen brøytes. Skogskjørerne så helst at de
kunne komme i gang med vedkjøringa før jul, da dette ga anledning til
å hente enkelte lass i romjula. Det var likevel helst på nyåret, ofte på
det kaldeste av vinteren, at kjøringa kom ordentlig i gang. Alle kjørevegene var envegskjørte, og for å unngå grov kjeft måtte alle være ute i
god tid, slik at de slapp å møte kjørende på veg ned igjen. Melbyseter
var fast hvilested for kjørerne. Her ble nistematen satt inn, og her fikk
kara varmen i kroppen igjen etter kanskje et par timers kjøring i sprengkulda. Rundt århundreskifte kunne det være opptil ett hundre hester
samlet i lykkja på Øversetra.
Resten av historien kan leses i Bygdepeilet nr. 1. 1999. Den og
andre vil også bli lagt ut på hjemmesiden til Historielaget.
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Takk for innsatsen:
På årsmøtet i mars ble Conny Dal utnevnt til æresmedlem i Historielaget etter mange års arbeid for laget. Ingunn Heiret og Conny Dal
fikk Historielagets platte som takk for utmerket arbeid i Senior- og
oppdrageskommiteen. Unni Breen Winge og Inger Bjørndal Foss fikk
platten for arbeid i styret.
Endringer i programmet kunngjøres på våre Internettsider
www.nannestad-historielag.org ,
eller med oppslag i Biblioteket – Servicekontoret.

STYRET:
Leder
Kasserer:
Sekretær:
Webansvarlig:
Styremedlem:

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

91168671
93440578
92234585
95039101
97171700

Ansvar for Skokla: UNNI BREEN VINGE
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(ingerfo@gmail.com)
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Returadresse: Unni Breen Vinge
Breenveien 17
2032 Maura
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