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MINNER FRA ULLINSHOF KRETS 

  

Det ble en fin kveld på Ullinsheim med bilder og minner fra Ullinshof krets. Ullinsheim er fra 
1920-årene og huset Fylkesskolen fram til 1940. Skolens elever var innlosjert på gårdene i 
området.  
 
Håkon Gundersen bidro med bilder fra Store Frogner og Asbjørn Lund fra Fredheim (Lille 
Frogner). Dessuten fikk vi se bilder fra Ullinshof skole. Nils Lauten fortalte om folk og 
hendelser i kretsen.  

 
Frogner gård var i middelalderen eid av bl.a. Nonneklosteret i Oslo, seinere var den 
lensmannsgård fra ca. 1650 til 1758. Siden første halvdel av 1800-tallet har den samme 
slekten sittet på gården. Det var stor drift på Frogner. Håkon Gundersen viste fram en 
husmannskontrakt fra 1870. Store Frogner har vært hjemsøkt av brann 4 ganger på 1900-
tallet. Låven som brant ned var på hele 1 000 m2. Den siste brannen var i 1996. På Frogner 
startet stamhjordsarbeidet. Dette ble seinere overført til landbruksskolen på Hvam.  
 
Kirkesanger og lærer Johannes Holte ble født i 1864 på Frogner skole hvor faren var lærer. 
Seinere flyttet de til Fredheim. Han døde i 1943, ei uke etter en av brannene på Store 
Frogner. Han hadde mottatt Kongens fortjenestemedalje i sølv. 
 
Frogner skole er fra 1807 og sto i 100 år. Det var den første fastskolen i Ullensaker. 1864 var 
det 14 skoler og 14 skolekretser, mens det i 1906 var 8 skoler og 9 skolekretser. 
Johannes Holte var lærer på Frogner skole og Stokstad på Borgen skole. Disse skolene ble 
slått sammen til Ullinshof krets. 
 
Håkon Gundersen ønsker å få lagt inn bilder fra Stokkergrenda i www.digitaltmuseum.no slik 
at flere får glede av bildene. Birger Dahlen som er Ullensaker Historielags representant i 
Ullensaker museum, fortalte om Digitalt museum. 109 museer ligger inne i basen. 
Akershusbasen er representert med over 45 000 bilder, hvorav drøyt 4 000 er fra Ullensaker. 
Basen fra Ullensaker bygdesamling er avfotografert. 
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