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17.maifeiringer i Ski og Kråkstad
I disse dager feirer vi at det har gått 200 år siden landet fikk egen grunnlov.
Ski lokalhistoriske arkiv markerer dette med en utstilling i biblioteket. Her kan
du oppleve tidligere 17.maifeiringer i kommunen. Les mer om dette på side 2-3.

Vi ønsker
alle en
riktig god

Kråkstad ILs resultater i 1913:

17.mai!

8/6: Kråkstad – Steady 3-1
15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort
6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0

ARKIVETS
ÅPNINGSTIDER

Arkivet holder åpent i
bibliotekets åpningstider. På enkelte tidspunkt er arkivet
ubetjent. Det vil da bli
gitt begrenset hjelp i
bibliotekets
voksenavdeling.
————
Arkivet er vanligvis
betjent disse dagene og
tidene (før 15.mai):
Mandag, onsdag,
torsdag og fredag:
kl.10-15.30.
Tirsdag kl.12-19.
————
Etter 15.mai:
Mandag, onsdag,
torsdag og fredag:
kl.10-15.
Tirsdag 20. og 27.mai
kl.14-19.
Tirsdager i juni og aug.:
kl.12-17.
————
Ikke betjent:
Fredag 2.mai.
Hele uke 28-31.

13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0
27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2
10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1
14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1

17.maitoget i Kråkstad, 1954
Toget er på vei fra kirken til skolen. Guttemusikken sørger for god feststemning.
Fotonr. 0213-213-0029. Fotograf: Anton Schou. Giver av bildet: Terje Schou.
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Kinoreklame fra
Bildet viser steinrydding på Mørk gård, Langhus, 1942.
Kråkstad
kommunale
Fra venstre: Hans Chr. og Jul Mørck, Kåre Porsbøl og Hans Mørck.
kino (1956-64).
Fotonr. SKIH 257 032. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Kåre Porsbøl.
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Grunnlovsjubileet:
17. m a i f e i r i n g e r
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Markeringen av 100-årsjubileet for Grunnloven i 1914 ble en stor folkefest som hele kommunen samlet seg
om. Likevel tok det ennå noen år før dagen ble innarbeidet som en festdag i Ski og Kråkstad.
Tidlige feiringer
I avisa Øieren kan vi lese om stor oppslutning rundt
feiringen av 17.mai i 1908. Mye av årsaken til dette var
nok at dagen falt på en søndag. I årene som fulgte ble
markeringene mer beskjedne.

bi lensmannens hus og ned til stasjonen. Deretter gikk de
tilbake til skolen langs hovedveien. Lærer Harald
Holmaas holdt talen for dagen. Deretter var det bevertning og leik.
I Kråkstad startet 100-årsmarkeringen med koralmusikk
fra kirketårnet. Det var et felles musikkorps for Ski og
Kråkstad som innledet festdagen med vakker musikk
som kunne høres utover store deler av bygda.
Deretter samlet folket seg i kirken som var fylt til siste
plass. Prost Gedde-Dahl forrettet og et kor sang under
gudstjenesten. Etter gudstjenesten samlet skolebarna fra
de tre kretsene i sognet seg ved Kråkstad skole og gikk i
flaggtog. Deretter holdt kirkesanger Kraugerud talen for
dagen. Til slutt var det bevertning og leik.

17.mai ved Ski kirke, 1914.
Kirken var vakkert pyntet til denne store festdagen.
Fotonr. SKIH 048 034. Fotograf: N. Egeberg. Giver av bildet: Arne Strand.

Det ble stelt i stand en egen markering av dagen for
skolebarna på Siggerud. Det var rett og slett for langt for
dem å reise helt til Ski. Lærer og kirkesanger Smedstad
organiserte det hele der.

100-årsjubileet
«Søndag morgen oprandt med straalende sol og passe
vind til flaggene.» Slik beskriver avisa Øieren været denne høytidsdagen. I det fjerne kunne skisokningene høre
salutten som markerte starten på dagen. Deretter kimte
kirkeklokkene.
Mange la veien opp til Ski kirke denne dagen. Fra stasjonen og helt opp til kirken var det festet tett i tett med små
flagg på hagegjerdene. Disse dannet en lang, vakker,
sammenhengende flaggrekke. Kirken var også pyntet til
fest. Ved porten var det reist flaggstenger og norske flagg
vaiet i vinden. Oppe i kirketårnet hadde de hengt ut to
flagg. Det var dessuten pyntet vakkert med kranser, papir
i nasjonalfarger og levende blomster.

17.mai ved Kontra skole, 1914.
Dagen ble tidlig barnas dag. Disse blide barna står ved inngangen til skolen. Der var det mat og drikke, og deretter leik.
Fotonr. SKIH 055 031. Fotograf: N. Egeberg. Giver av bildet: Klara Auestad.

I 4-tiden om ettermiddagen samlet de voksne i Ski seg på
Kirken var fylt til siste plass. Sognestyret og festkomiteen Kontra skole. De gikk i tog derfra til kommunegården på
Kjeppestad. Her møtte de et tilsvarende tog fra Kråkstad.
hadde reserverte plasser og kom inn til slutt. Pastor
Kråkstadtoget hadde med seg musikkorpset. De to togJahnsen forrettet og talte.
ene slo seg så sammen og gikk tilbake til Kontra med
Etter gudstjenesten samlet skolebarna fra Ski, Langhus
musikk, festkomite og herredsstyret i spissen. Ruta gikk
og Gjedsjø seg ved Kontra skole. Herfra gikk de i tog for- via Ski stasjon og opp til skolen.
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Stykkjunker Christian Ruud holdt talen for dagen. Ruud
var varaordfører i kommunen og vikarierte for ordfører
Opsand som var bortreist. Han hadde dratt til Eidsvoll og
deltok i markeringen av 100-årsjubileet der.
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og fedrelandssangen ble sunget. Utpå kvelden var det
dans både i Samfundsbygningen og i Folkets hus.

I Kråkstad var imidlertid ikke oppslutningen rundt dagen
like stor og det var særlig de voksne som sviktet. ØstlanDagen hadde startet med sol og godvær, men ut på etter- dets Blad (ved Nils Gulbrandsen) refser kråkstingene for
middagen begynte det å skye over. Sola forsvant og vin- det dårlige frammøtet: ”men paa en slik dag, som er vor
den som fikk flagga til å vaie så vakkert var ganske
største nationale høitidsdag, burde alle som kunde av de
skarp. Det passet derfor godt å fortsette høytideligheten
ældre sluttet sig til folketoget!” (ØB 22/5-25)
innendørs. Her var det bevertning, musikk, deklamasjon,
Det ser likevel ut til at 1925 ble starten på en ny giv for
opplesing og sang.
17.maifeiringene, særlig i Ski, men etter hvert også i
Det var imidlertid ikke helt slutt på utendørsaktiviteten, for Kråkstad. Dette ser vi i de kommende årene. I 1926 kan
ute på plassen ble det leik og dans. Festen varte til nær- vi lese i lokalavisa at dagen ble avsluttet med folkefest i
mere midnatt og ble avsluttet med salutt og et vakkert
Samfundsbygningen. Her var det stappfullt av festglade
fyrverkeri.
mennesker og høy stemning. Arrangementet ble
Tilbake til det gamle
avsluttet ved midnatt med
I årene etter markeringen av
fyrverkeri. ”Dette tok sig
100-årsjubileet falt mye tilglimrende ut mot den mørke
bake i gamle spor. Dagen
og regnfulde himmel” (ØB
var fremdeles ikke fridag så
19/5-26). Tilsvarende
folk måtte stå opp og komarrangementer ble holdt
me seg på jobb. Skolebarna
også i årene som kom og
feiret imidlertid dagen med
feiringene var tydeligvis
flaggtog og gudstjeneste.
kommet inn på riktig spor.
Dessuten hadde enkelte
foreninger og lag sine egne
For oss er det kanskje rart å
arrangementer om ettermidtenke på at feiringen av
Folkefest i Birkelunden, ca. 1925.
dagen. Men festligheter som
grunnlovsdagen hadde såI 1925 falt 17.mai på en søndag for første gang siden 1914.
i 1914 var det ikke, og det
pass dårlig oppslutning tidlig
Omsider var dagen en fridag og folk strømmet til Birkelunden
ble i liten grad tatt initiativ til på ettermiddagen. På kvelden var det dans både i Samfunds- på 1900-tallet, men vi må
arrangementer som hele
bygningen og i Folkets hus. På bildet ser vi søstrene Aronsen huske på at dette faktisk var
som selger saft. De øvrige er ikke identifisert.
bygda kunne samle seg
en vanlig arbeidsdag for folk
Fotonr. SKIH 021 018
rundt. I Østlandets Blad
flest. Først i 1947 ble den
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Aase Haga Langås.
19.mai 1924 kan vi lese
innført som offentlig høytidsfølgende: ”Likevel er det vemodig at lægge merke til hvor dag. Mange i Follo jobbet den gangen på gårder og vårlite fædrelandets anerkjendte frihets– og selvstendighets- onna var ei travel tid. Da kvelden kom var folk slitne etter
dag er paaagtet hos det brede lag i folket. Det er ikke ret en lang arbeidsdag og hadde ikke overskudd til festligog burde ikke være saa.”
heter. Butikkene var imidlertid tidlig ute og begrenset
åpningstidene på nasjonaldagen. Sammen med en økt
Ny giv i 1925
bevissthet rundt dagen bidro dette til å gjøre 17.mai til en
Feiringene i perioden 1915 til 1924 falt alle på hverdager. festdag for hele bygda. Veien var dessuten ikke så lang
Først i 1925 var dette en søndag igjen. Dermed var det
til Oslo og der hadde dagen blitt behørig markert i flere
endelig duket for fest.
år. Mange fra Ski og Kråkstad hadde trolig tatt turen inn
til hovedstaden og opplevd feiringene der. Dette kan
Dagen begynte riktignok tradisjonelt med arrangementer
absolutt ha ført til en smitteeffekt i vår kommune.
for barna i Ski og Kråkstad. Men på ettermiddagen samlet en stor folkemengde seg til fest i Birkelunden. Ski
Trykte kilder:
Øieren: følgende utgaver: 20.mai 1908, 20.mai 1914, 21.mai 1915, 19.mai
mannskor innledet det hele med flere sanger. Deretter
1916, 23.mai 1917.
spilte guttemusikken. Adjunkt Guldal holdt talen for dagen Østlandets Blad: følgende utgaver: 20.mai 1919, 11.og 18.mai 1920, 18.mai
1921, 19.mai 1924, 18. og 22.mai 1925, 19.mai 1926, 13. og 18.mai 1927,
18.mai 1928, 22.mai 1929.
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J u b i l æ u m s a a r e t
Denne teksten er hentet fra Vidar 29.november 1914. Vidar var lagsavis for Kråkstad og Ski
kristelige ungdomsforening. Her kan vi lese om Ungdomsforeningens aktiviteter i jubileumsåret. Det var ikke bare 17.maifeiring de deltok på. De var på flere festlige tilstelninger og
besøkte også jubileumsutstillingen i Kristiania. Det som likevel opptar tekstforfatteren mest er
utbruddet av 1.verdenskrig. Artikkelen er ikke signert, men den er trolig skrevet av L. Hjelm
som var redaktør for denne utgava.
Vort Fædrelands 100 aare Jubilæumsaar nærmer sig omkring i de andre Verdensdele.
sin Ende. Det begynte med Fest og Glæde i Kirke og i
Men kanske Aaret derved ikke mindre men heller
Folkesammenkomster. Ogsaa Ungdomsforeningen
har havt et Festaar. Og nogle Ord som Tilbageblik tør mere har bragt os Minderne fra 1814 nær paa Livet og
har kunnet heller bedre
være paa sin Plads ogsaa
lære os at værdsætte de
i ”Vidar” som ellers i saa
Fredens og Frihedens
mange andre af Landets
Goder, som vort Land og
Aviser.
Folk har eiet siden dette
Først var det Festen ved
Aar. Og kanske vi ogsaa
Hanches Sangkors Besøg
saaledes kan lære om
og ved Ungdomsforeningmuligt at hegne bedre hin
ens Gjenbesøg til SangTids mænd i Fædrekoret i Christiania 2den
landssind og Styrke i de
Pintsedag. Begge Fester
alvorstunge Tider. ”Du
sjeldent vellykkede. UngSlægt hvis Hjerte banker
domsforeningen var med i
ved Dine Fædres Skaal,
Bygdens almindelige Festsig har Du ogsaa Tanker,
ligholdelse af 17de Mai og
som fylder deres Maal!”
med i en Tur til Eidsvold
Tror vi og takker for, at
sammen med en del
Ungdomsforeningen på tur, 1908.
Gud var ataat i 1814, saa
Medlemmer af UngdomsHer ser vi medlemmene i Kråkstad og Ski kristelige
kan vi vel ogsaa se og
laget og af Kraakstad
ungdomsforening under en tur til Larkollen i 1908.
takke for, at Gud har været
Personene er ikke identifiserte.
Landbrugsforening.
Fotonummer: SKIH 011 018.
ataat ogsaa i 1914 og
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: John Bjerke.
Ungdomsforeningen har
kanske vi ved dets Udgang
ogsaa afholdt Bazar til Indsamling af et Jubilæumskunde faa Lov til at opreise en Ebenetzersten: Hidtil
fond til at yde Bidrag som Laan ved Nyrydning af tidli- har Herren hjulpet.*
gere udyrket Jord. Desuden skal endnu nævnes, at
Maatte Tidens alvor tjene enhver til Selverkjendelse
ved Besøget hos Hanches Sangkor var mange af
og til Forstaaelse af hvad der er et Folks dyreste Eie
dens Medlemmer ogsaa et Besøg paa Norges Jubiog af de Veie, hvorpaa dette kan bevares fra Slægt til
læumsudstilling i Christiania og de fleste af dens
Slægt.
Medlemmer har vel besøgt og beseet Udstillingen en
eller flere Gange.

Maatte vort Folk ogsaa udenfor Krigens Rædsler lade
Nu hører som bekjent Jubilæumsudstillingen allerede sig lede til det Alvor i Livsopfatningen, som Krigens
Nærhed vil paanøde, og som i Virkeligheden til enhver
Fortiden til, den er afsluttet. Den var som et Eventyr
og et Besøg i den som et Besøg i et Eventyrslot. Snip, Tid er saa nødvendig og gavnlig for alle.
snap, snude, saa er Eventyret ude.
Allerede før dens Afslutning havde Jubilæumsaarets
Feststemning faaet et stærkt Alvorspræg ved den
Krig, som i Begyndelsen af August d.aa. er utbrudt
over saa store Dele af Europa og ogsaa ellers rundt

* Forfatteren sikter trolig til en tekst fra Bibelen: Første Samuelsbok 7,12:
”Der tok Samuel en stein og satte den mellom Mispa og Sjen. Han kalte
steinen Eben-Eser—”Hjelpesteinen” - og sa: ”Så langt har Herren hjulpet
oss.” (Kilde: Bibelen, Bibelselskapet, 2011).

Kilde: Arkiv P-1001, Fa0004.
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J o r d b r u k a r s o n g
Når snøvatnet sildres i grøft og i grav
og barflekker grønast i bakke
og smilende vårsol sig spegler i hav
da grip du med lengsel – du veit det knapt av
din spade, din øks og din hakke.

Og alle småfugler, de kvitrer i kor,
så du glemmer det skjeve og skakke,
vi kjenner hverandre så godt fra ifjord
de song, og du grøfta og grov i di jord.
med din spade, din øks og din hakke.

Du hvesser på steinen rustete den egg
og går så med redskap på nakke,
til nybråttet utafor gråbrune vegg
og strever – til songen av humle og klegg
med din spade, din øks og din hakke.

Når sola går ned i eit logande bål
og gyller vort bo og vor bakke.
Da retter vi rygg og vi tar ennu et mål
men da blenkjer og blåner det blankslitte stål
i vor spade, vor øks og vor hakke.
N.G.
Denne teksten finner vi i Norrøna 8.mai 1927
(arkiv P-1002, Fa0002).
Norrøna var Kråkstad frisinnede ungdomslags
håndskrevne avis. Avisa ble ikke trykt opp,
men ble lest høyt på lagets møter som en del av
underholdningen. Første nummer kom i 1902.
Tekstene i avisa var en blanding av
egenprodusert materiale og avskrift av mer
kjente forfatteres verk.
Ski lokalhistoriske arkiv har bevart Norrøna fra
1917-18 og 1925-56.
Tekstene i denne avisa er til dels godt skrevet og gir et innblikk i hva unge
(i alle aldere) i bygda var opptatt av i første halvdel av 1900-tallet. Vi har
derfor en fast spalte med smakebiter fra Norrøna i våre infoskriv.

Kåre Porsbøl bak plogen på Mørk gård, Langhus, 1942.
Bildet er tatt med selvutløser.
Fotonr. SKIH 257 036.
Fotograf og giver av bildet: Kåre Porsbøl.

Bak signaturen N.G. finner vi Nils Gulbrandsen, tidligere redaktør i avisa
Øieren, forløperen til Østlandets Blad. N.G. var en svært aktiv bidragsyter
i Norrøna. Gulbrandsen var født i 1853. Han var dermed godt over 70, og
slett ingen ungdom lenger, da han skrev denne teksten i ungdomslagets
avis.

Aktuelt for 50 år siden
Denne teksten er hentet fra Kvinnetanker 24.juni 1964. Her kan vi se hva som opptok bondekvinnene i
bygda for 50 år siden. Mange av disse tankene går det an å kjenne seg igjen i også i vår tid.
Sankthansaften ønsker vi oss alle pent vær. Men det
ble vi snytt for i år. Regnet silte ned time etter time, og
den tillagede niste måtte nytes under tak. Skuffelsen er
vel størst for barna, og de kom sikkert tidligere i seng
enn vanlig på Sankthansaften, en slik dag.

Innen våre egne rekker har en, ved et besøk på Aasgård, kunnet konstatere at bunadsstria* enda ikke er
over.
Og så sist, men ikke minst, jordbruksforhandlingene i
år har gitt oss det forstemmende inntrykk: at styresmaktene har liten interesse av at det norske jordbruk
skal holdes oppe.

For øvrig har vi bønder vært godt fornøyd med været i
år. Etter ei finfin våronn, fikk vi regn som gav åker og
eng en bra start, og oss håp om godt år. Men nå er alle
enige for en gangs skyld, vi ønsker oss varme og sol til Så ønsker jeg alle en god sommer, og vel møtt til
høsten i aktivt arbeide for Kråkstad Bondekvinnelag!
helsebot og glede for feriefolk og bønder.
Aviser, radio og TV forteller hver dag om Krustsjovs
besøk i Skandinavia. Det har skaffet politiet arbeid og
bekymringer, for vi er ikke vandt til at folk er så i skuddlinjen, bokstavelig talt, her i ”frihetens høyborg.”

* Forfatteren sikter nok her til arbeidet med egen follobunad.
Kvinnebunaden var ferdig utarbeidet i 1970 og herrebunaden 20 år
seinere (Kilde: Follobunadene, Akershus bondekvinnelag, 1993)
Kilde: Arkiv P-1063, Fa0001.
Vi vet ikke hvem som skjuler seg bak initialene G.B.

G.B.
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E n av d e s o m byg d e l a n d e t :
-

E y s t e i n G j e l s v i k
B u r e i s i n g s m a n n e n i K i r k e v e i e n .

Sommeren 1955 ble det reist en minnestein på øya Smøla på Nordmøre. Steinen ble reist til ære
for skisokningen Eystein Gjelsvik som døde fem år tidligere. Hva er grunnen til at det er reist en
stein til hans minne akkurat der og ikke i Ski?
Eystein Gjelsvik
Eystein Gjelsvik var ikke opprinnelig fra Ski. Han ble født i
1881 i daværende Vevring
kommune i Sunnfjord. Gjelsvik
var svært interessert i landbruk.
I 1903 gikk han på vinterlandbruksskolen i Oslo. Deretter var
han gårdsbestyrer ved Sortland
gård i Vesterålen noen år før
han tok videre utdanning ved
Norges landbrukshøgskole i
Ås. Der ble han uteksaminert i
1911.
Eystein Gjelsvik, 1912.
Fotonr. 0213-206-0003
Fotograf: Hilda Szacinski.
Giver av bildet
Aasa Gjelsvik Stordal.

Sommeren 1917 kommer han
til Ski. Han har kjøpt eiendommen Brustad i Kirkeveien og
flytter inn der sammen med
kone og barn. Gjelsvik hadde
da fått jobb som konsulent i
selskapet Ny jord.

Fotonr. 0213-206-0003
Fotograf: Hilda Szacinski.
Giver av bildet
Aasa Gjelsvik Stordal.

1.april 1917 blir Eystein Gjelsvik ansatt som konsulent og
leder av bureisningsarbeidet i Ny jord. Dette arbeidet
skulle bli hans store livsoppgave. Flere steder i landet
startet Ny jord med rydding av gårder og Gjelsvik deltok
aktivt ute på felten og i arbeidet med å skaffe bevilgninger.

Han dro deretter tilbake til Nord
-Norge, denne gangen til Bodin
ved Bodø. Der underviste han
ved Nordland landbruksskole.

På en husmorskole like i nærheten jobbet Lina Relling.
Hun var opprinnelig fra Norddal på Sunnmøre. Lina
hadde utdanning innen husflid og jobbet blant annet på
en husmorskole ved Gjøvik før hun kom til Bodin. Lina og
Eystein giftet seg og stiftet familie. De fikk fire barn,
sønnene Odd og Tore, og døtrene Liv og Aasa.

Lina Relling, 1912.

i stedet blikket mot de muligheter som fantes innenlands.
Under sitt nye navn ble målet å fremme en indre kolonisasjon. Selskapet satte derfor i gang flere prosjekter med
å få dyrket opp nye områder.

Ny jord
Ny jord ble stiftet sommeren
1908 som ”Selskapet til Emigrasjonens Indskrænkning,”
men allerede i 1911 skiftet de
navn til Ny jord. Dette gjenspeiler også et endret fokus for selskapet. Det var uroen for den
store utvandringen til Amerika,
særlig blant de unge, som var
årsaken til at selskapet ble stiftet. Men ganske snart rettet de

Villa Brustad i Kirkeveien, 1924.
Hit flyttet familien Gjelsvik i 1917. Eiendommen var på tre
mål. Gjelsvik anla en imponerende hage med potetåker,
kålåker, jordbæråker, bærbusker og 48 frukttrær.
På bildet ser vi sønnene Odd og Tore i forgrunnen.
Fotonr. 0213-206-0008. Fotograf: Thorstein Nielsen.
Giver av bildet Aasa Gjelsvik Stordal.

Etter første verdenskrig kom nedgangstider med arbeidsledighet. Tidligere hadde gjerne emigrasjon til Amerika
fungert som en buffer mot krisetider her hjemme, men
utover på 1920-tallet ble det innført restriksjoner på innreise til USA. Bureising her hjemme ble imidlertid en god
løsning for de som ikke var redd for å ta i et tak. Gjennom
ulike støtteordninger klarte mange å skaffe seg en såpass stor gård at det gikk an å leve bra av den dersom
man også jobbet litt ved siden av.
Som leder av bureisingsarbeidet i Ny jord var Gjelsvik en
av de som ledet an i arbeidet med å legge til rette for nye
gårder. Han startet med bureising på Hustad i Romsdal.
Seinere fortsatte han flere steder i Nord-Norge, på NordVestlandet, i Namdalen, i Trysil og på Smøla.

Mange jern i ilden
Gjelsvik reiste også rundt og holdt en rekke foredrag. I
avisa Firda folkeblad fra januar 1930 kan vi lese at Gjelsvik er på ei 14-dagers taleferd i Sunnfjord. Dette var nok
på ingen måte en unik foredragsturné. Dattera Aasa forteller i et intervju gjort i 1991, at faren var mye rundt og
holdt foredrag.
Gjelsvik ga også ut to bøker. I 1939 kom den vesle håndboka Bureising, råd og rettleiing for bureisaren. Dette er
ei kortfatta, men kunnskapsspekka bok på 95 sider. Samme år kom også boka Nybrott ut. Dette er ei lærebok på
16 sider.
Også Follo landbruksskole her i Ski dro nytte av Gjelsviks
kunnskaper. I skoleårene 1922-23, 1923-24, 1924-25 og
1925-26 underviste han i nydyrking og grøfting på skolen.

Familien Gjelsvik på dugnad, Sterkerud, 1930.
Her ser vi Lina og Eystein Gjelsvik sammen med barna
Odd, Tore, Aasa og Liv. I sommerhalvåret var Eystein Gjelsvik
Eystein Gjelsvik hadde dessuten flere tillitsverv. Han satt i
ofte ute på inspeksjonsrunder på bureisingsfeltene som lå
styret for Norske landbrukskandidaters forbund fra 1924
spredt over store deler av landet.
Fotonr. 0213-206-0001. Fotograf: ukjent.
og ble formann i 1929. I 1945 ble landsforeningen Bygg
Giver av bildet: Aasa Gjelsvik Stordal.
ditt land stiftet. Foreningen skulle fremme landets oppbygging etter krigen. Gjelsvik ble valgt inn i styret her og
mye på farten og involverte seg i bureisingen over store
satt som tillitsvalgt i foreningen fram til sin død. Han var
deler av landet. Det er derfor svært naturlig at minneogså med i Kvinnenes Nybrottsfond. Dette var en organisteinen ble reist på Smøla, midt i en av Gjelsviks store
sasjon som delte ut penger til bureisere som hadde fått
bragder; bureisingsfeltet på Frostadheia.
økonomiske vansker. Gjelsvik med sitt store kontaktnett
var en viktig person når penger skulle fordeles. Det blir
Arven etter Gjelsvik
sagt om han at han kjente personlig hver eneste bureiser Da Eystein Gjelsvik ble ansatt som konsulent og leder av
og visste hvem som burde få hjelp eller ikke.
bureisingsarbeidet i Ny jord, var dette arbeidet i sin første
Minnesteinen
Bureisingen på Smøla ble ansett for å være et dristig prosjekt og Gjelsvik la flere turer dit for å vurdere forholdene
før han tok beslutningen om å starte opp. Området han
hadde sett seg ut var et myrlandskap på Frostadheia et
stykke inne på øya. Myrjorda her var næringsfattig og det
oppsto ganske snart problemer med dyrkingsarbeidet. I
1937 etablerte derfor Ny jord forsøksgården Moldstad
her. På Moldstad ble det
gjort svært viktige nyvinninger fra 1940 og utover.
Uten disse hadde det ikke
vært mulig å få til bureisinga på Frostadheia. I
perioden 1930-86 ble det
anlagt hele 36 bureisingsbruk på Smøla.
I våre dager finner vi
Norsk myrmuseum på
Moldstad, og dette er også
stedet der den store
minnesteinen til ære for
Minnesteinen på Moldstad.
Eystein Gjelsvik ble reist i
Steinen ble reist av Ny jord i 1955. Selv om Gjelsvik
1955 til ære for Eystein Gjelsvik.
bodde i Ski, var han svært
Foto fra Norsk Myrmuseum

fase. Selskapet hadde reist fem nye bruk. I løpet av sine
33 år i selskapets tjeneste la Gjelsvik ned en enorm innsats. Sommeren 1950 hadde selskapet 63 bureisingsfelt
med et jordbruksmessig areal på 230.000 mål. Det var
utstykket 877 bruk, hvorav 500 sto ferdige.
Kongens gull
Gjelsvik ble satt stor pris på, også fra høyeste hold. I
1934 mottok han kongens fortjenestemedalje i gull.
Gjelsvik fikk aldri oppleve å bli pensjonist. Han begynte
etter hvert å få problemer med hjertet og var nødt til å
senke tempoet og begrense arbeidsmengden. Han hadde
planlagt ei siste inspeksjonsreise til Nord-Norge før han
skulle trekke seg tilbake, men kom aldri så langt. Eystein
Gjelsvik døde brått sommeren 1950, 69 år gammel.
Trykte kilder:
Firda folkeblad 10.januar 1930.
Myklebust, Johan: Ideer og tiltak: landsforeningen Bygg ditt land gjennom 25 år, 1945-1970,
Foreningen, Oslo 1970.
Norske landbrukskandidater : uteksaminerte fra høiere avdeling ved Den høiere landbruksskole i Ås 1871-1896 eller fra jordbruksavdelingen ved Norges landbrukshøiskole 1897-1931.
Randen, Olav: Brøyte seg rydning, bureisingstid og bureisarliv, Boksmia, Ål 2002.
Selskapet Ny jord 1908-1958, Oslo 1958.
Øieren 6.juli 1917.
Østlandets Blad: følgende utgaver: 30.juni og 7.august 1950.
Nettkilder:
Bureising.no: http://bureising.no/?a=1640
Det norske kongehus: http://www.kongehuset.no/tildelinger.html?
tid=28028&sek=27995&q=Gjelsvik&type=27125&aarstall=
Digitalarkivet: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036440003596
Nordmøre museum: http://www.nordmore.museum.no/artikkel.aspx?
MId1=237&AId=715&back=1&MId2=273&MId3=288
Store norske leksikon: http://snl.no/Bygg_Ditt_Land
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Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er
en del av Ski bibliotek. Arkivet holder åpent i
bibliotekets åpningstider.
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inn, registrere og ta vare på materiale av lokalhistorisk verdi. Arkivet skal dessuten bidra til å

Ski lokalhistoriske arkiv
v/Dagfinn W. Jakobsen
Åsenveien 6
1400 SKI
Telefon: 64 91 49 37
E-post: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no
Gylne Sider er et informasjonsskriv fra Ski
lokalhistoriske arkiv. I dette skrivet ønsker vi å rette
søkelyset mot ulike sider ved lokalhistorien og prøver
å få fram til dels glemte sider fra Ski kommunes
historie og kulturliv.

Ski lokalhistoriske arkiv har til oppgave å samle

gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for
kommunens innbyggere.


Arkivet har registret 142 ulike arkiver, omtrent likt
fordelt mellom kommunale og private. De kommunale arkivene er mest omfattende.



Alle tekster er skrevet av Dagfinn W. Jakobsen med
mindre noe annet er angitt.
Samtlige bilder er fra Ski lokalhistoriske arkiv med
mindre noe annet er angitt. Bildene er samlet inn av
Ski Historielag (med unntak av fargebildet på side 7).

Ski lokalhistoriske arkiv forvalter også en stor
fotosamling. Ski historielag har samlet inn nær
5000 bilder som nå er digitaliserte. Ca. 4400 av
disse er gjort tilgjengelige via våre nettsider. Foto
i høy oppløsning kan bestilles hos oss.

Baksida
Ski Historielag fyller 40 år i år. I
den anledning har de gitt ut et
jubileumshefte. Her kan du bli
kjent med utviklingen i Ski
gjennom hele 11.000 år. Heftet
er en samling av artikler tidligere
publisert i Follominne. Det foreligger dessuten planer om flere
utgivelser fra historielaget i løpet
av året. Vi ser fram til dette og
gratulerer med 40-årsjubileet.
Fotografier
Vi får fra tid til annen inn fotografier for skanning. Dette
setter vi stor pris på. Fotografiene som blir gitt til oss blir
tatt godt vare på i vår fotografibase. Etter hvert vil bildene
også bli gjort tilgjengelige for andre på nettet.
I skrivende stund er vi i ferd med å publisere fotografier
som historielaget samlet inn for mange år siden. Disse
bildene ble digitalisert ved Akershusmuseet i 2010. Bror-

parten av samlingen er nå tilgjengelig på våre nettsider.
Du finner fotografiene ved å gå inn på våre nettsider:
www.ski.no/sla. Omtrent midt på vår hovedside finner du
en blå tekst: ”Her kan du søke etter bildene.” Når du
klikker på teksten kommer du til søkesiden for fotografier.
Lokalhistoriewiki.no
Kjenner du til dette nettstedet? Dette er en wikipedia med
lokalhistoriske tekster fra hele landet, også fra Ski. Vi har
bidratt med tekster om Kråkstad samfunnshus, Kråkstad
kommunale kino, Bjerke skole, Kråkstad stasjon og Ski
kirke. Har du kombinasjonen av lokalhistorisk kunnskap
og skrivekløe så er kanskje dette nettstedet et godt sted
å utfolde seg på?
Arkivmateriale
Ski lokalhistoriske arkiv er kommunens hukommelse. Her
finnes informasjon om mangt som ellers ville blitt glemt.
Vi ønsker at arkivet skal være en god kunnskapsbase for
lokalhistorieinteresserte. Vi tror det fremdeles finnes
arkivmateriale som kan være med på å belyse viktige
sider ved kommunens historie og kulturliv ute i private
hjem, eller i foreningers og lags egne lokaler. Kanskje
materialet fra din forening vil få det bedre her hos oss?
Ta kontakt med oss og se hva vi kan tilby!

