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Rådhusteatret fyller 60 år

”...at
opfordre

Fotonr: 0213-088-0009. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Bjørg Kjølstad.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

ungdommen til at
benytte
biblioteket
saa meget

Kråkstad ILs resultater i 1913:

som

8/6: Kråkstad – Steady 3-1
15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1

mulig .”

22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort

Denne
oppfordringen
er 120 år
gammel. Les
mer på side 6!

6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0
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
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Et samlingspunkt i Ski:
Hagabua

Side
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Vidar 1897:
”Romanlæsning”
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Norrøna
1917:
”Til Norrøna”

Side
9

En pryd for Ski
i over 100 år:
Ski Hotell

Side
10-11

14/9:åpnet
Kråkstaddøre– Bækkelagets SPK 3-2
Det har nå gått 60 år siden Rådhusteatret
25/9: Kråkstad
B – Hobel 5-1
ne for publikum for første gang. Bildet ovenfor
er fra
åpningsseremonien lørdag 7.desember 1957.

Scenen er vakkert pyntet og gjestene har inntatt
R e kikker
k l amed
m forventning
e f o rpå 5
0 å r s i d e n
setene. Flere
programmet.
En lett summing av samtaler kan høres mellom stol- Vi vet navnet på omtrent halvparten av spillerne på bildet ovenfor.
radene. Bak scenen gjør de tre korene, Ski damekor, Mannen lengst til venstre er
Ski mannskor og Langhus blandakor, seg klare. De ukjent. Han er annerledes kledd
enn de andre. Er dette en lagleder
skal åpne det hele med Sangen til Ski.
eller kanskje dommeren? Num-

Denne arkiv-nissen titter fram for å
ønske alle lokalhistorieinteresserte

mer to fra venstre er Weydahl
(fornavn ukjent). Deretter følger:
ukjent, Petter Berg, ukjent, Ellef
Ruud, ukjent, Karl Weydahl, Olav
Frogner, ukjent, Oscar Weydahl.
Foran sitter målvakten, Torolf
Berg. Dersom du vet hvem noen
av disse ukjente er, setter vi stor
pris på å få vite det.

God Jul!

Kilde: Arkiv P-1002, Fa0004

På de neste sidene kan du bli bedre kjent med
historien til Rådhusteatret og lese mer om åpningen
for 60 år siden.

Kinoreklame fra
Kråkstad kommunale
kino (1956-64).
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Ski rådhus med Rådhusteatret, 1965.
Utsnitt av flyfoto.
Fotonummer: SKIH WF 162 164. Foto: Fjellanger Widerøe A/S
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Lørdag 7.desember 1957, klokka 15, var det
offisiell åpning av Rådhusteatret. En rekke innbudte gjester kunne sette seg godt til rette og
gjøre seg klare til åpningsforestillingen.
En viktig milepæl
Åpningshøytideligheten var på mange
måter kronen på
verket på en prosess
som hadde pågått i
flere tiår. Ett år tidligere hadde en viktig
etappe blitt unnagjort. Da kunne første byggetrinn av rådhuset i Ski innvies.
Nå hadde altså turen
kommet til Rådhusteatret.

Samfunnsbygningen brenner,
3.oktober 1937.
Fotonummer: SKIB 001 001.
Fotograf: Fredrik Aarstad.
Giver av bildet: Ruth Aarstad/
Svein B. Lie

tidligere med en dramatisk brann utpå kvelden søndag 3.oktober 1937. Denne kvelden, under en kinoframsyning, brant Samfunnsbygningen i Ski ned til
grunnen. Dermed mistet Skis befolkning et viktig
forsamlingslokale og et kinolokale. Heldigvis var det
også kinoforestillinger i Folkets hus så helt uten filmtilbud blei ikke skisokningene.
Det var ikke kommunale kontorer i Samfunnsbygningen, men kommunestyret hadde møtene sine
her. Det verserte planer om gjenreising en stund
uten at noe blei gjort, og så kom krigen.
Etter krigen var det uaktuelt å gjenreise Samfunnsbygningen, men kommunen trengte et rådhus. De
kommunale kontorene var spredt over store deler av
sentrum noe som medførte en stor ulempe for
brukerne og gjorde driften av kommunen mindre
effektiv.

Byggeplaner etter krigen
Tomta der Samfunnsbygningen en gang hadde
ruvet, lå fremdeles ledig. 28.januar 1946 blei det
En brann i 1937
nedsatt en komité som skulle utrede mulighetene for
Historien til både
rådhuset og Rådhus- å få reist et rådhus på dette stedet. Komitéen besto
av Konrad Marthinsen (formann), Johannes Bergeteatret begynner
ne, Paul Lein og Kåre Levin. Et halvt års tid seinere,
egentlig mange år
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26.august, kunne
Østlandets Blad
melde at rådhuset i
Ski var besluttet
bygget etter et
enstemmig vedtak i
herredsstyret.
Det var imidlertid ikke
så enkelt å få oppført
nybygg i tida like etter
krigen. Det var mye
Konrad Marthinsen legger ned som måtte gjenoppgrunnsteinen til det nye bygget, bygges og stor
10.desember 1954.
mangel på byggevaFotonummer: 0213-088-0011.
Fotograf: ukjent.
rer. Selv om herredsGiver av bildet: Bjørg Kjølstad.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag. styret i Ski hadde gått
helhjertet inn for oppføring av nybygg, var det ikke de som hadde det
avgjørende ordet. Prosjektet måtte godkjennes av
Boligdirektoratet som lå under Forsynings- og Gjenreisningsdepartementet. Høsten 1947 fikk Ski kommune avslag på sin søknad om nybygg. Dermed
måtte planene om
rådhus stilles i bero.

Kinomaskinist, ukjent år.
Det blei kjøpt inn to Bauer 12 filmframvisere. Dermed kunne helaftens spillefilmer kjøres uten pauser.
Høsten 1957 ble det ansatt tre
kinomaskinister. Dette var: Oddvar
Nilsen, Kolbjørn Larsen og Thoralf
Svendsen. Personen på bildet er
ikke identifisert, men kan være en
av de tre.
Fotonummer: SKIB 001 048.
Fotograf: Stein Hvaal.
Giver av bildet: Bjørn Myrvoll.

Omsider byggestart
Seks år seinere,
høsten 1953, blei det
holdt et møte i vertshuset Pålle. Bakgrunnen for møtet var at
det nå forelå planer
om å flytte sorenskriverkontoret og politimesterens kontor til
Ski. Dette ga ny
næring til planene
om å få oppført et
eget rådhus i kommunen, og nå var det
langt lettere å få klarsignal til bygging.
Dermed kunne man
tørke støvet av
planene fra 1946,
justere disse og sette
i gang.

Våren 1954 blei det utlyst anbudsrunde på nybygget. Det kom inn i alt 14 anbud, de fleste av disse
var på deler av bygget. Samme høst blei det inngått
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kontrakt med entreprenørfirmaet Andresen og Halvorsen om oppføring av rådhuset etter tegninger av
arkitektene Jacob Hansen og Harald Tørum.
Like før jul i 1954 blei grunnsteinen lagt ned, og
gjennom hele det påfølgende året pågikk det bygging øverst på torget. Bygget sto klart til bruk i 1956.
Festfløyen
Fløyen som sto ferdig i 1956 skulle egentlig ikke
benyttes av kommunens administrasjon. Denne
delen blei kalt festfløyen. Etter hvert skulle det
bygges en administrasjonsfløy også. Dette ville bli
byggetrinn 3. I påvente av at denne blei bygd, blei
festfløyen midlertidig innredet med kommunale
kontorer. Grunnen til at festfløyen blei oppført først,
var at sorenskriveren skulle ha kontorer her.

Byggekomitéen, 1957.
Foran fra venstre sitter: Tormod Kandahl, Sven Bjerke
og Konrad Marthinsen. Bak fra venstre står: Rolf Dahl,
Hartvig Svendsen, Martin Hansen og Bjarne Nore.
Fotonummer: 0213-088-0007. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Bjørg Kjølstad.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Det var ikke uvanlig å bygge rådhus med festfløy på
1950-tallet. Vi ser dette flere steder, blant annet i
Kråkstad, Bærum og Odda. En slik fløy inneholdt
vanligvis en kombinert kino– og festsal. I tillegg var
det gjerne bibliotek, garderober og en spisesal.
Festfløyen i Ski skulle også fungere som vestibyle
for kinoen og byggetrinn 2, Rådhusteatret, blei
påbegynt kort tid etter at første del av rådhuset sto
ferdig.
Rådhusteatret
Bak oppføring av byggetrinn 2 sto de samme
arkitektene og entreprenørene som bygde første del
av rådhuset.
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Rådhusteatret, ukjent år.
Scenen blei bygd etter Riksteatrets krav. Den var omtrent 14 m brei og 6 m dyp. Sceneteppet var grønt og dekorert
med hvite hester, to av dem i kamp. Dette skulle vise skeidet, bakgrunnen for kommunens navn.
Fotonummer: SKIB 001 047.Fotograf: Stein Hvaal. Giver av bildet: Bjørn Myrvoll.

Selve navnet, Rådhusteatret, blei vedtatt på et
møte i Ski kinostyre
24.juni 1957.
Avisa Nationen beskriver
salen slik ved åpningen i
1957: ”En blir ikke mindre
imponert når en kommer
inn i selve salen med de
700 sitteplassene. Det er
en bred sal med rødlig
trekk nederst på veggene
og lysegrå tone øverst.
Det hvite taket har innebygd lys og den buede
bakveggen har brune
lydabsorberende panelvegger med lysreflektor

under kinomaskinfløyen.” (Nationen
7.desember 1957).

To dirigenter ved flygelet, 1976.
Arnljot Kjeldaas (til venstre) og Hans Solum. Solum dirigerte
mannskoret og spilte dessuten flere stykker ved flygelet under
åpningen. Arnljot Kjeldaas var dirigent for Langhus blandakor. Begge var markante musikkpersonligheter i Ski i ei årrekke. Solum ble for øvrig konsultert da kinoen skulle kjøpe inn
LP-plater som skulle spilles i forkant av forestillingene.
Fotonummer: SKIB 001 017. Fotograf: ukjent.
Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv

Åpningen
Rådhusteatret blei høytidelig åpnet lørdag
7.desember 1957. En
rekke innbudte gjester
tok plass i salen. Her var
ordfører Hartvig Svendsen, varaordfører Sven
Bjerke som også var formann i byggekomiteen,
samtlige av de andre
ordførerne i Follo,
sorenskriver Kai Knudsen, politimester Drag,
fylkeskontorsjef Olav
Grove, ekspedisjonssjef
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Helge Brustad, byråsjef Per Øygard og fylkesmann
Det viste seg etter hvert som arrangementet skred fram at
Trygve Lie. I tillegg var det rektorer, lektorer, lærere,
det begynte å bli knapt med tid. Derfor måtte noen av
pianostykkene sløyfes.
skolestyrets formann, kommunestyrerepresentanter,
byggekomite, arkitekter, konsulenter og en rekke
andre som fylte opp de 701 setene i salen.
Det blei også overrakt flere gaver. Administrerende
direktør ved Grubernes Sprængstoffabriker, Brynjulf
Rådhusteatret
Skotner, ga et flygel til bygget på vegne av fabrikvar pyntet til fest
ken. Ordfører Hans Chr. Brevig fra Vestby overrakte
og de innbudte
skulpturen Hesten og smeden på vegne av ordførergjesten fikk en
ne i de øvrige Follo-kommunene.
uforglemmelig
åpningsforestilI tillegg var det en rekke musikalske innslag fra de
ling. Det hele
tre korene og Ski Ungdomskorps. Det nye flygelet
startet med
blei innviet av Hans Solum som framførte flere stykSangen til Ski
ker.
framført av bygdas tre kor; Ski
Damekor, Ski
Mannskor og
Langhus blandakor under ledelse
av Hampus Hult
Nystrøm. DerFylkesmann Trygve Lie og ordfører
Hans Chr. Brevig fra Vestby slår av en etter holdt lektor
Osvald Martinsen
prat ved vinterhagen i vestibylen.
Fotonummer: 0213-088-0010.
en fyndig prolog.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Bjørg Kjølstad.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Programmet fortsatte så med en
rekke taler. Formann i byggekomiteen, Sven Bjerke,
gjorde rede for hvordan bygget hadde blitt til. Ordføreren talte om byggets betydning for bygdas befolkning. Seinere blei det nye bygget lovprist av fylkesmann Trygve Lie.

Ski Mannskor, 1956.
De tre korene i kommunen, Ski Mannskor, Ski Damekor og
Langhus blandakor bidro med en rekke innslag.
Dette bildet er tatt ved mannskorets 35-årsjubileum.
Fotonummer: SKIB 001 018. Fotograf: ukjent.
Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv.

Kinosjef Konrad
Marthinsen holdt
så en teknisk
redegjørelse om
kinomaskineriet
og det blei vist tre
korte filmer som
demonstrerte dets
finesser.

tirsdagene var forbeholdt utleie til ulike kulturelle
formål.
Allerede første kveld, etter åpningsseremonien, blei
første ordinære kinoforestilling holdt. Det var filmen
Oklahoma som sto på plakaten. 503 betalende
voksne så denne og betalte 3 kr hver. I tillegg blei
det delt ut fire fribilletter.

Kinoen blei en umiddelbar suksess. I løpet av
desember 1957 besøkte 2.760 barn og 7.870
Festen blei avslutvoksne kinoen. I tillegg blei det delt ut 98 fribilletter.
tet med noen stykPrisene lå på 1 kr for barn og mellom 2,50 kr og 3 kr
ker framført av Ski
for voksne. Det var også visning av filmavisen. Her
Ungdomskorps.
måtte barn betale 50 øre og voksne 1 kr.
Kinoen
Etter planen skulle Arkivkilder:
det være filmfram- Protokoller for Byggekomiteen for Ski rådhus.
syning fem dager i S2-1011: Ski kino.
Billettkjøp, ukjent år.
Trykte kilder:
Signe Underland sitter i billettluka og uka fra onsdag til
Arbeiderbladet:28.november 1957, 6. og 9.desember 1957.
selger billetter til to ungdommer.
og med søndag.
Nationen: 7.desember 1957.
Fotonummer: SKIB 001 052.
Østlandets Blad: 26.august 1946, 7. og 9.desember 1957.
Mandagene og
Fotograf: Stein Hvaal.
Giver av bildet: Bjørn Myrvoll.
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H a g a b u a
Midt ute på plenen i parken nedenfor Waldemarhøy ligger en gulmalt kiosk. Dette er Hagabua.
Kiosken har hatt en noe omflakkende tilværelse før den havnet på sitt nåværende sted. Det hele
startet imidlertid med et skihopp som gikk galt en søndag for litt over 100 år siden.
Georg Haga
Georg Haga (1898-1983)
var født i nærheten av
Holstad i Ås. Familien
flyttet til Ski rundt 1900. I
unge år drev Haga med
skihopping. En søndag i
januar 1917 var han og
et par kamerater i Møllebakken og trente. Under
et av treningshoppene
kom Haga skeivt ut fra
hoppkanten og landet på
utsiden av underrennet.
Der traff han en stubbe
og brakk ryggen.

Selv om Haga var dårlig til beins som en følge av
ulykka, lot han ikke det stoppe seg. Han skaffet seg
en spesiallaget trehjulssykkel som han brukte til å
komme seg ut på tur med.
Kiosken
Georg Haga fikk fort en stor kundekrets og kiosken
blei et samlingspunkt i Skibyen. Åpningstidene var
fra kl.12 til kl.22 alle dager unntatt 1.juledag og
1.påskedag, da var kiosken stengt.
Den første Hagabua sto ved jernbanebrua fram til
1939. Da startet byggingen av Torvang (Næssbygget) og den vesle bua blei revet.

En ny kiosk blei reist på den andre sida av Waldemarhøyveien, litt utenfor venstre billedkant på det
To herrer med stokk, 1927.
store bildet. Haga fikk leie grunn av NSB. Nybygget
Her ser vi Georg Haga til
høyre sammen med Marian Det blei en lang rekonva- som vi ser på fargebildet til høyre, blei tegnet av
Kleveland. Bildet er tatt da de
arkitekt Olaf Strøm og oppført av byggmester
besøkte en utstilling i Oslo. lesens for den unge
Fotonummer: SKIH 011 005
mannen før han kom seg Asbjørn Finstad.
Fotograf: ukjent.
på beina igjen. I 1926
Giver av bildet:
Kiosken blei drevet som en familiebedrift. Ekteparet
Aase Haga Langås.
overtok han kiosken som Martha og Georg Haga byttet på å jobbe i kiosken.
Bildet er samlet inn av
vi ser på det store bildet.
Ski Historielag.

Hagabua, 1928.
Den gamle Hagabua lå på høyre side av oppkjørselen til Waldemarhøy. På bildet ser vi eieren, Georg Haga, i luka.
De to kundene er Titus Jansen (til venstre) og drosjeeier Pedersen.
Fotonummer: SKIH 011 005. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Aase Haga Langås. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

De hadde bare en fast ansatt utenom familien.
Dette var Lillemor Jensen som jobbet der i 20 år.

ny gangbro som skulle gå like ved jernbanebrua.
Da hadde familien Haga drevet kiosk her i 64 år.

Etter at Georg Haga døde i 1983, overtok dattera
Aase Haga Langås virksomheten.

Hagabua fikk da en omflakkende tilværelse i Skibyen. Den lå ei stund lagret hos Skeidar. Seinere
blei den benyttet som uteservering på Arnies pub i
sentrum i et par år, før den nok en gang blei tatt ned
og lagret.

Kiosken fikk stå der like ved jernbanebrua i 50 år,
fram til 1990. Da måtte Hagabua vike plass for en

I 2001 blei den gjenreist på plenen nedenfor Waldemarhøy, ikke langt unna stedet der den opprinnelig
sto. Kiosken begynte imidlertid å bære preg av
dårlig vedlikehold, men sommeren 2016 blei heldigvis den gamle Hagabua satt i stand igjen. Nå har
den blitt et sentralt sted i den nye Vestråtparken.

Den ’nye’ Hagabua, 1.september 2014.
Tidens tann hadde begynt å sette sine merker i den gamle
kiosken før den blei satt i stand igjen i 2016.
Fotonummer: SKIB 800 088. Fotograf: Dagfinn W. Jakobsen.

Trykte kilder:
Ski Historielags kalender, september 1998.
Øieren 17.januar 1917.
Østlandets Blad 7.februar 1968.
Nettkilder:
Espen S. Møller A/S: Om Hagabua på firmaets nettsider
(nettside besøkt 29/6-17 kl.10).
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18 9 7:

R o m a n l æ s n i n g
Denne teksten er over 120 år gammel og er hentet fra den håndskrevne avisa Vidar. Dette var
lagsavisa for Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforening. Vi vet ikke hvem som har skrevet
disse linjene, men vedkommende er opptatt av romanlesning og drøfter hvorvidt dette er
bortkastet tid og synd, eller ei.
Man hører saa ofte, baade af gamle og unge tale
om romanlæsning. Romanlæsning siger saa
mange er tidsspil og synd. Kan saa være, men
efter min mening og forstand, er det en udviklende og lærerig beskjeftigelse. Vel at merke bør
man ikke læse alt hvad man faar tag i. Nei! Man
bør være meget forsigtig i valget af sin literatur.
Bør rådføre sig med de ældre, og høre deres
mening; thi ialmindelighed har de jo læst ikke
saa ganske lidet og kjender saaledes de forskjellige forfattere og deres retning at skrive i.
Kan man til eks. en søndag eftermiddag: naar
regn eller snefog pidsker paa ruden, hygge sig
stort bedre end ved en god bog, i et lunt stuehjørne. Det er ialfald min
mening; men man må
læse med kritik, ikke bare
fare en bog igjennem for
at se, om hun faar ham
eller han hende. Nei! Man
må læse med forstand,
drage saavel de gode som
slette sider ud af bogen,
og følge begivenhedenes
gang med interesse. Glæde sig over det gode og
tage advarsel af det slette.

”Kan man til eks. en
søndag eftermiddag:
naar regn eller snefog
pidsker paa ruden,
hygge sig stort bedre
end ved en god bog,
i et lunt stuehjørne.”

Hvad jeg med disse linjer
mener er: at opfordre ungdommen til at benytte biblioteket saa meget som mulig
og virke for dets udvidelse;
thi sikkert er det, at god
læsning virker forædlende
og dannende paa ethvert
menneske, der sætter pris
paa oplysning og dannelse;
thi har Gud givet menneskene dikterevnen, er det vel
for at de skal bruge den til
oplysningens fremme.

Jeg føler hos mig selv, at jeg ikke har magtet at
bringe denne sag frem, som jeg kunde ønske
det, men haaber dog det ikke er saa uklart at
man ikke faarstaar hvor jeg vil hen.
Bildene viser Kråkstad og Ski kristelige
ungdomsforening på tur til Larkollen i 1908.
Fotonummer: SKIH 011 018 (øverst) og SKIH 011 029 (til v.)
Fotograf: ukjent. Giver av bildene: John Bjerke.
Bildene er samlet inn av Ski Historielag.

Kilde:
Arkiv P-1001: Kråkstad og Ski kristelige
ungdomsforening, Fa0001: Vidar.
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1917:

N o r r ø n a

Kvinnen som skrev denne betraktningen, blei inspirert under en tur i skogen på jakt etter et
passende juletre. Teksten er 100 år gammel og er utformet som et brev til Kråkstad frisinnede
ungdomslags håndskrevne avis, Norrøna.
En dag – jeg var endda i skogen efter juletræ,
studerte jeg paa hvad jeg skulde faa at sende til
dig, og mens jeg gik der og saa efter en passende liten busk, kom jeg til at tænke paa hvad skogen virkelig er for os.
Skog! Bare selve ordet
har en dragende magt
for alle dem som føler
længsel mot gran- og
furuduft. Skogen eier
slik en storhetens ro,
der er saa stille – men
endda saa fuldt av liv –
av smaat som ingen
kan se, og av stort som
mange vil ha.

likesom ingen jul, uten skog et øde land. Et land
blir ikke fattig, en bygd blir ikke øde, som har
skog. Derfor bør vi unge hegne om vort lands
skoger, og ungdomslag og skoler lære de unge at
længes til skog og fjeld, saa kanske det kan være
litt hjælp mot den rovhugning – eller hvad
jeg skal kalde det –
som foregaar. Det har
været nævnt her i laget før, at bønderne
sælger gaardene sine
til slike som piner dem
ut og siden sælger
dem for siden at ta fat
paa ny. Undres om det
ikke er skogen det
På tur i vinterskogen, 1954.
gaar værst ut over? Aa
Ingeborg Lund Heidenberg på tur i skogen ved Hebekk.
Hytta i bakgrunnen ble kalt Rødstua. Den brant ned i 1966. jo, det er det nok.

Skogen klær fjeldet
som den klær myren.
Fotonummer: SKIH 001 007. Fotograf og giver av bildet: Lars Lund.
Med hvilken utholdenBildet er samlet inn av Ski Historielag.
Prent skogens værd
het kjæmper ikke
ind i ungdomsflokken,
dvergfuruen for livet. Den stikker frem av sin
om det kanske kunde hjælpe skogen litt.
spræk i fjeldet, ofte uten at vi kan opdage spor av
det som skulde gi næring!
Kjærringemne
Alle længter til skogen, unge og gamle. Ingen er
saa fattig i sindet at han ikke eier sans for skogens skjønhet – ingen saa rik at han kan undvære skogen. Jeg har engang læst noe om at
skogen var landets livgivende kraft, dets skjønhet
og rikdom, dets beskyttelse og sikkerhet!

Denne teksten finner vi i Norrøna 29.desember
1917 (arkiv P-1002, Fa0001).

Hvad vilde der bli av disse veirhaarde knauser og
utsatte rabber hvis ikke skogen var? Og hvorledes vilde vel vort lands bygder bli seende ut om
ikke skogen hadde tat av for storm og uveir og git
ly til aaker og eng?

Ski lokalhistoriske arkiv har bevart Norrøna fra
1917-18 og 1925-56.

Julen er knyttet til den lille gran. Uten juletræ

Norrøna var Kråkstad frisinnede ungdomslags
håndskrevne avis. Avisa blei ikke trykt opp,
men blei 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.

Tekstene i denne avisa er til dels godt skrevet
og gir et innblikk i hva unge i bygda var opptatt av i første halvdel av 1900
-tallet. Vi har derfor en fast spalte med smakebiter fra Norrøna i våre
infoskriv.
Denne teksten er bare signert ”Kjærringemne.” Vi vet ikke hvem som sto
bak denne signaturen.
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Ski hotell, 1930.
Ved bilen står trolig Richard Boger. Rut Boger står bak gjerdet. De øvrige personene er ikke kjente.
Fotonummer: 0213-079-0081. Fotograf: Thorstein Nielsen. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

I over 100 år har Ski hotell stått på plassen like ved torget. Hotellet er dermed en av de eldste bygningene i Ski sentrum. Det er imidlertid ingen selvfølge at dette vakre bygget fremdeles står der.
fast i årevis. I kjelleren var det kafé
og kjøttforretning. Kaféen blei
drevet av Richard Boger mens kjøttforretningen først blei drevet av Isak
Boger og deretter av Alf Opsahl.

Rivningsplaner
På slutten av 1970-tallet verserte
det planer om å rive hotellet og
erstatte det med et forretningsbygg.
Til alt hell blei det ingenting av disse
planene og sommeren 1981 kunne
Aftenposten melde at hotellet skulle
pusses opp.
Svanheim hotell og Bogers hotell
Hotellet blei oppført i 1916. Det var
Karl Moseby fra Gjedsjø som fikk
det bygget som Svanheim hotell.
Moseby drev hotellet i noen få år,
fram til 1920. Da overtok ekteparet
Rut og Richard Boger. Bygget
skiftet da navn til Bogers hotell. I
1923 blei hotellet utvidet mot vest.
Hotellet blei drevet som vanlig
hotell, men mange bodde der også

Ruth Boger ved kassaapparatet i
spisesalen, 1925.
Fotonummer: SKIH 005 004.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Karl Johan Schjønberg
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Høsten 1937 brant Samfunnsbygningen som lå like ved hotellet (se
side 2). Varmen fra flammehavet i
den store trebygningen var så
intens at det var fare for at hotellet
skulle lide samme skjebne. Hele fire
ganger oppsto det tilløp til brann i
hotellbygget, men flere frivillige tok
seg ut på hotelltaket og fikk slukket
de branntilløpene som oppsto der.
Dermed blei til alt hell bygget reddet.
Ekteparet Boger drev hotellet fram
til 1939. Da blei det solgt til D.P.

Hovden.

blei også foreningens første formann. Etter at han
kom til Ski, engasjerte han seg i Skiklubben Skimt
Hovden hotell
og blei valgt til formann i 1952. Han satt med dette
Didrik Pedersen Hovden var en godt voksen mann
vervet i seks år, fram til 1957. Han jobbet hardt for å
da han kom til Ski. Han var født på øya Kinn i Sunnfå Møllebakken utvidet og la ned et stort arbeid for å
fjord i 1883. Han forlot hjemstedet kort tid etter at
få reist hytta på Skeidarkollen.
han var konfirmert og gikk inn i hotell- og restaurantbransjen. Han gikk i lære i Haugesund og Bergen,
I 1957 kjøpte Trygve Garsjø Rygge hotell. Han dreiv
og jobbet også en tid som kelner før han gikk inn
begge hotellene fram til midten av 1960-tallet. Da
som eier. Han drev hoteller både i Oslo, på Gjøvik
solgte han hotellet i Ski til Walter Lie fra Oppegård
og i Moss, før han overtok
og konsentrerte seg om driften i Rygge. Trygve Garhotellet i Ski i 1939. Under hans sjø døde i januar 1968, 67 ½ år gammel. Han blei
ledelse skiftet hotellet navn
bisatt fra Ski kirke 5.februar 1968.
igjen, nå til Hovden hotell.
Walter Lie blei den siste som drev ordinær hotelldrift
D. P. Hovden drev hotellet sam- i bygget. Han eide det fram til 1972. Da ble bygget
men med kona Ragnhild og
kjøpt av Ski kommune.
sønnen Olaf. Olaf var enebarn.
Rivningsspøkelset truer
Han var født i Oslo i 1910. Olaf
Kommunen eide hotellet en kort periode, fram til
Hovden døde imidlertid allerede
1974. Da fant det sted et makebytte mellom selskai 1940. Han falt død om under
pet A/S Vanaheim og Ski kommune. A/S Vanaheim
D. P. Hovden, 1940.
et
besøk
hos
legen.
Han
blei
Ekteparet Hovden
eide eiendommen Vanaheim, på folkemunne bedre
bare 30 år gammel. Noen år
drev hotellet i
kjent som Pålle. Avtalen innebar at A/S Vanaheim
perioden 1939-1945. seinere, i mars 1944, døde
overtok hotellet mot at kommunen overtok deres
Fotograf: ukjent.
også Didrik Pedersen Hovden
Foto fra
eiendom ved Jernbaneveien. En forutsetning for
Ski lokalhistoriske arkiv. brått. Han falt om på jobb. Han
makeskiftet var at de nye eierne skulle rive hotellet
blei bare litt over 60 år gammel.
og reise et nytt forretningsbygg der i stedet. Dette
Enka, Ragnhild Hovden, overtok nå hotelldriften.
måtte skje innen to år etter at makeskiftet trådte i
Hun hadde utdanning innen hotellfaget og hadde
kraft.
drevet flere hoteller sammen med mannen. Hun var
Til alt hell blei det ikke noe av rivningen på 1970særlig kjent for sine kjøkkenkunster og kunne trylle
tallet. En nystiftet forening, Foreningen for trivsel og
fram en rekke kulinariske opplevelser for gjestene.
miljø i Ski, engasjerte seg kraftig i saken. De nye
Ragnhild Hovden var 11 år eldre enn sin ektemann. eierne fant det heller ikke økonomisk forsvarlig å
Hun var dermed over 70 år gammel da han døde.
erstatte det gamle bygget med et nytt. Dermed blei
Hun drev hotellet videre ett års tid før hun solgte det hotellet stående til glede og pryd for dagens innbygi 1945 og blei pensjonist. Ragnhild Hovden døde
gere, selv om det er lenge siden den siste hotell11.januar 1948, 75 år gammel.
gjesten flyttet ut.
Ekteparet Garsjø
Det er uvisst hvem Ragnhild Hovden solgte hotellet
til, men det var tydeligvis noen som bare eide det en
kort tid, for 1.januar 1948 overtok ekteparet Margit
og Trygve Garsjø driften.
Trygve Garsjø var opprinnelig fra Hurdal. Han var
forretningsmann og involvert i flere virksomheter. På
1930-tallet drev han Grand Hotel i Åsgårdstrand. I
1937 forlovet han seg med Margit Elsa Solveig
Bengtson. I 1940 gikk hun inn i hotelldriften sammen
med forloveden. Året etter, 22.november 1941, giftet
de seg.
Garsjø var også aktiv i idrettslivet. I 1937 hadde han
vært med på å stifte Åsgårdstrand Idrettsforening og

Arkivkilder:
Arkivverket: Folketelling for Kinn 1900.
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1058 og P-1066.
Trykte kilder:
Aftenposten, følgende utgaver: 29.oktober 1928, 20.mai 1937, 17.januar 1948,
5.juni 1978, 8.mars 1979, 17.juli 1981,
Arbeiderbladet 30.oktober 1947,
Dagbladet 20.november 1941.
Det norske næringsliv; Akershus fylkesleksikon, Det norske næringsliv forlag,
Bergen 1952.
Follominne 2012.
Moss Avis 7.juni 1997.
Nationen, følgende utgaver: 14. og 21.juni 1978.
Norsk Lysningsblad 10.august 1940
Norske skiløpere; Østlandet Sør, Skiforlaget, Oslo 1956.
Ski i gamle dager; Bygninger i Ski sentrum, Ski skolestyrekontor, 1984.
Skogseth, Olav: 50 hus i Follo; gamle og tradisjonsrike bygninger i ord og
strek, Østlandets Blad, Ski 1998.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 2.september 1940, 15.mai 1943, 24.august
1943, 21.mars 1944, 31.januar og 7.februar 1968.
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Ski lokalhistoriske arkiv blei 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: 905 26 356
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 146 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.

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

Baksida
Follominne 2017
Siste utgave av Follominne har nå
kommet. Kanskje dette kan være
julegaven til ’en som har alt?’

nærmere en del kulturminneposter
som har blitt lagt ut i forbindelse
med turorienteringen Skautraver’n i
2017.

Årets utgave er den 55. i rekken.
Her kan du blant annet bli med 200
år tilbake i tid og se på sølvskatten
som måtte betales i løpet av 1817.
Her har syv forfattere tatt for seg
skattelistene for Follo i 1817 og lagd
en oversikt over de største skatteyterne i de enkelte kommunene.

Bildet som pryder forsiden på årets
utgave, viser ei kake med påskriften ’Follominne digitalisert.’ Alle
årbøkene helt siden starten i 1951
og fram til fjorårets utgave, har nå
blitt gjort tilgjengelige på nettet. Det
har dermed blitt mye enklere å
finne fram til akkurat den artikkelen
eller det emnet man er på jakt etter.
I tillegg er du på denne måten sikret
tilgang til godt lesestoff uansett
hvor du befinner deg i verden.

Dersom du er interessert i kulturminner, er det to artikler som særlig
Et julegavetips?
bør pirre interessen din. Øystein
Årets Follominne har kommet.
Amundsen har skrevet om kulturminner og kulturminnedatabaser med en oversikt over
De digitaliserte årbøkene finner du via Follo historiefollokommunene. Elin Aas og Egil Wenger har skre- lags hjemmeside: follo-historielag.org og på
vet om kulturminner i folloskauene. De presenterer Nasjonalbibliotekets sider: nb.no.

