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Med Jesus vil eg fara

”Og en
vekkelse
som gikk
over Ski i
20-årene
hvor mange

Kråkstad ILs resultater i 1913:

unge kom

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

med,

22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort

gledet meg

6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0

veldig”

13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0
27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2

Les mer om
dette på s.8-9.

10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)
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Side
Kirkeveien i 104
10-11
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På bibelkurs,
7/9:1927.
Kråkstad – Greiff 5-1
Sommeren 1927 arrangerte Østlandske Indremisjonsforbund bibelkurs i Drøbak.
14/9:
Kråkstad
– Bækkelagets
Mange fra Ski og Kråkstad
reiste
dit for
å delta. SPK 3-2
Fotonummer: 0213-198-0027. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Ella Kollerøs.
25/9:
B – Hobel 5-1
Bildet er samlet inn av
SkiKråkstad
Historielag.

Framveksten av kristne lag og
foreninger i Ski og Kråkstad,
R e k l a m e f o r
ca. 1870-1930.
En rekke kristne lag og foreninger i
kommunen ble startet opp i sekstiårsperioden 1870-1930. En viktig årsak til
dette var en endring i lovverket noen
tiår tidligere. Da ble kirkens enerett til
forkynnelse fjernet. Dette førte til

framveksten av lekmannsbevegelsen
med en rekke markante talere. Flere
5 0 å r s i d e n
av disse besøkte også Ski. Mange ble
Vi vet navnet på omtrent halvpargrepet av det talerne
forkynte.
Det ble
ten av spillerne
på bildet ovenfor.
venstre
er
dannet lokale Mannen
kristnelengst
lagtilog
foreninger
ukjent. Han er annerledes kledd
og mange meldte
i disse.
enn deseg
andre.inn
Er dette
en lagleder
eller kanskje dommeren? Num-

mer av
to fraGylne
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Weydahl
I denne utgaven
Sider
kan
(fornavn ukjent). Deretter følger:
du lese mer om
noen
avBerg,
disse
lagene
ukjent,
Petter
ukjent,
Ellef
Ruud, ukjent, Karl Weydahl, Olav
og foreningene.
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.

I bibliotekets underetasje kan du nå se utstillingen

’Med Jesus vil eg fara.’

Kinoreklame fra
Kråkstad kommunale
kino (1956-64).

Ta gjerne turen innom!
Tittelen er hentet fra en salme av Elias Blix

S i d e

2

G y l n e

Et kristenliv i
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endring

Lekmannsbevegelsens framvekst
i Ski, ca. 1870 -1900.
Lekmannsbevegelsen vokste fram i Ski utover fra midten av 1800-tallet. Dette førte til endringer i
kristenlivet. Kirkens autoritet blei utfordret og det kom en urolig periode med konflikter mellom
lekfolk og prester, men også en oppblomstring av kristne lag og foreninger. Bevegelsens framvekst henger ellers sammen med at konventikkelplakaten ble opphevet i 1842.
Konventikkelplakaten
Konventikkelplakaten ble innført i
Danmark-Norge i 1741. Den hadde til formål å regulere all kristen
oppbyggelsesvirksomhet utenom
den offisielle statskirkelige gudstjenesten. Det ble slått hardt ned
på omreisende predikantvirksomhet og lekmenn fikk ikke forkynne
Guds ord. Dette var forbeholdt
prestene. Alle religiøse sammenkomster måtte for øvrig godkjennes av prestene.
Otto Treider
En rekke lekpredikanter begynte
sin virksomhet etter at predikantforbudet var opphevet. En av de
som særlig gjorde seg bemerket
her omkring var Otto Treider.
Treider var født i Drøbak i 1856.
Et bibelord som han mottok fra
presten på konfirmasjonsdagen,
vekket og inspirerte ham. Han
begynte å engasjere seg i kristent arbeid og leste en rekke
oppbyggelige bøker. Treider viste
seg å være en dyktig taler. Han
holdt møter for både barn og
voksne. Han holdt ikke møter
bare i Drøbak, men reiste også
rundt i distriktet og kom blant
annet til Ski. Flere, også i Ski, ble
inspirert av Treiders talegaver,
og det vokste fram et miljø av
‘treidervenner’ i distriktet.
Utover på 1890-tallet kom flere
av de unge som hadde gått på
Treiders møter, med i det kristne
arbeidet. De hadde ofte et friere

evangelisk syn og stilte seg
gjerne også friere i konfesjonelle
spørsmål enn de eldre.

Otto Treider, 1916.
Otto Treider (1856-1928) var en
markant skikkelse innenfor lekmannsbevegelsen. Treider talte mange ganger
i Ski og det vokste fram et miljø av
’treidervenner’ her.
Fotograf: Gustav Borgen
Foto fra Wikipedia. Fritt tilgjengelig for bruk.

Tidlig på 1880-tallet flyttet Otto
Treider til Kristiania. Der fortsatte
han sin forkynningsvirksomhet og
trakk mange tilhørere til møtene
sine. Sammen med gode medarbeidere fikk han reist Calmeyergatens misjonshus (i 1890). Her
var det 3000 sitteplasser. Bygget
var den gangen det største forsamlingslokalet i Norden.
På sommerstid tok treidervennene i Kristiania fra tid til annen turen ut til Ski. Her holdt de store
utendørsmøter i Birkelunden,
omtrent der Ski nye kirke ligger i

dag. Disse sommerstevnene
kunne tiltrekke seg store folkemengder. Det var ikke uvanlig at
det blei satt opp ekstratog fra
hovedstaden for at alle som ville
kunne delta. Det var selvsagt
også mange fra Ski og Kråkstad
som deltok på disse møtene.
Lysaker-jenta og vekkelsen i
1896
På vårparten i 1896 ble det
arrangert ei markedsuke i Ski.
I forbindelse med dette arrangementet var det også kristne sammenkomster. Ei ung jente som
het Josefine Johansen talte på et
av disse møtene. Hun gikk gjerne
under tilnavnet ‘Lysaker-jenta.’
Hun hadde en egen evne til å
gripe tilhørerne og det blei gjerne
oppfattet som noe profetisk når
hun talte om Jesu gjenkomst.
Ski fattigkommisjon var imidlertid
ikke så begeistret for Lysakerjenta. I en henvendelse til fylket
9.april 1896 omtales hun slik:
”En pige fra Lysager, Josefine
Johannessen, har gjentagne
ganger optraadt hersteds, ligesom ogsaa paa andre steder,
paa en maade, som har vist
almindelig opsigt og hos mange
stor betenkelighed. Hun foregiver
at have overordentlige religiøse
aabenbarelser og fremtreder som
en slags profetinde. Ledsaget av
flere predikanter foranlediger hun
en voldsom tilstrømming av mennesker som i regelen er samlet til
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langt paa nat. Den bevegelse
som paa denne maade fremkalles, kan man ikke anse for sund
eller gavnlig i enhver henseende.” Fattigkommisjonen var blant
annet opptatt av at virksomheten
kunne påvirke folks søkning til
kirken. Det viktigste var imidlertid
at enkelte individer kunne ta
skade på forstanden av Lysakerjentas virksomhet. Her viste de til
ei navngitt jente fra Ski som ble
innlagt på Gaustad sinnsykeasyl

S i d e

mulig å ha møtene utendørs. Her
var det lett å samle mange uten
at man måtte ta så veldig hensyn
til plassen. Verre var det på vinterstid. Den gangen fantes det
ikke møtelokaler i Ski. Møtene
måtte derfor finne sted i private
hjem. Der kunne det bli trangere
og det var ikke alle som hadde
husrom til så mange. En del møter ble holdt på den gamle lensmannsgården, Sander. Seinere
ble det også holdt møter på Roås

Bibellesere, 1919.
Her ser vi fem unge menn som studerer Skriften. De som brukte mye tid på å studere
Bibelen og ulike religiøse skrifter ble gjerne kalt ’lesere.’ De var gjerne aktive
innenfor lekmannsbevegelsen. I midten på dette bildet sitter Thorleif Hansen.
Til høyre for ham ser vi Anton Karlsen. De øvrige er ikke identifiserte.
Fotonummer: 0213-212-0014. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Åse Rando Hansen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

etter å ha deltatt på møtet med
Lysaker-jenta. Siden innleggelse
på asylet ville koste penger,
ønskte de fylkets hjelp til å stoppe Lysaker-jentas virksomhet.
Møtevirksomheten under markedsuka i 1896 ble uansett en
suksess, enten Lysaker-jenta
hadde noe med det å gjøre eller
ikke. Mange ble kristne ved dette
arrangementet og søkte seg til
kristne lag og foreninger i Ski.
Møter
I den lyseste tida av året var det

gård. Møtene kunne gjerne vare
til langt på natt med bønn, sang
og vitnespyrd.
Nattverdsforeninger
Fram til 1913 var det ikke tillatt
for lekfolk å holde nattverd. Treiderbevegelsen praktiserte imidlertid fri nattverd. I Ski samlet
unge mennesker seg i såkalte
nattverdsforeninger der nattverden ble forvaltet privat. Sogneprest Peter Nicolai Schult prøvde
å stanse denne virksomheten.
Han holdt foredrag, foretok hus-

3

besøk og hadde samtaler med
involverte personer. Han støttet
også opprettelsen av en indremisjonsforening som hadde til
hensikt å motvirke disse nattverdsforeningene. Likevel fortsatte den ulovlige virksomheten.
I 1897 fikk dette uheldige konsekvenser for ei lærerinne ved Kontra skole. Lærerinnen hadde deltatt i slike sammenkomster flere
ganger og nå hadde dette kommet sogneprest Schult for øret.
Presten, som også var formann i
skolestyret, hadde samtaler med
henne. Hun fortalte da at hun aktet å fortsette med virksomheten.
Dette bekreftet hun seinere skriftlig. Skolestyret hadde flere møter
før de tok sin endelige avgjørelse
om å avskjedige lærerinnen.
I et bedre spor
Lekmannsbevegelsen utfordret
kirkens og prestenes autoritet.
De hadde egne talere som hadde
satt seg grundig inn i Skriften.
Mange søkte til deres møter og
tilslutningen til gudstjenestene
gikk ned.
Mot slutten av 1890-tallet ser det
imidlertid ut som konflikten mellom lekmannsbevegelsen og kirken i Ski hadde roet seg ned. I
1899 ble forholdene beskrevet
slik: ”En ukirkelig bevægelse, der
truede med at gribe sterkt om sig,
har lidt efter lidt lagt sig og kommet ind i bedre Spor.”
Arkivkilder:
K1-1007: Skolene i Ski, Aa0001.
K1-1010: Ski fattigkommisjon, Aa0001.
Kilder:
Gjerde, Eivind: Norsk kirkehistorie de siste
200 årene, Lunde, Oslo 2002.
Ski Indremisjonsforening 75 år, 1923-1998,
Ski Indremisjonsforening, 1998.
Thorvaldsen, Johannes: Kristenliv i Østfold
og Akershus, Lunde, Oslo 1964.
Østlid, M.: Kraakstad, en bygdebok, bind I,
Hamar 1929.
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i Kr åkstad

Kråkstad eldre og
yngre kvinneforening av
Det norske misjonsselsk ap
Misjonskvinneforeningene i Kråkstad har røtter langt tilbake og fikk sin spede begynnelse i 1855.
Arkivmateriale fra foreningene oppbevares hos Ski lokalhistoriske arkiv, men er noe mangelfullt.
Denne korte historikken bygger i hovedsak på en historikk som ble skrevet til den eldre kvinneforeningens 100-årsjubileum, samt arkivmateriale fra den yngre kvinneforeningen.
medlemmer. I jubileumsåret
hadde foreningen et medlemstall
på 35.
Forhistorien
Historien om kvinneforeningen
begynner helt tilbake i 1855. Da
ble det stiftet en misjonsforening i
Spydeberg, Hovin Misjonsforening. Her deltok flere fra Kråkstad helt fra starten. Foreningens
andre møte, en søndag midt i
august 1855, ble holdt på Glenne
i Kråkstad. To av styremedlemmene i foreningen var for øvrig
fra Kråkstad.
Kråkstad eldre kvinneforening, 1970.
I 1970 feiret kvinneforeningen 100-årsjubileum. Dette bildet er tatt i forbindelse
med jubileumsfeiringen. Her ser vi de fire medlemmene av styret.
Fra venstre: Ingeborg Frogner (formann), Margit Nøkleby (nestformann),
Maggi Fladberg og Julie Ruud (kasserer).
Fotonummer: SKIB 005 036 (utsnitt). Fotograf ukjent. Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv.

100-årsjubileum i 1970
Søndag 31.mai 1970 feiret Kråkstad eldre kvinneforening av Det
norske misjonsselskap 100-årsjubileum. Den høytidelige anledningen ble markert med en fest i
Kråkstad samfunnshus. Både
kinosalen og spisesalen var
vakkert pyntet med blomster og
levende lys. Festen ble ledet av
formannen i kvinneforeningen,
Ingeborg Frogner. Rundt 130
gjester var til stede. Blant gjestene var det også representanter

fra andre misjonsforeninger i Ski,
Kråkstad og Tomter.
Misjonsprest Rudolf Moe fra Det
norske misjonsselskap holdt festtalen. Det var også taler av
res.kap. Fjelstad og sokneprest
Notø. En gruppe fra Kråkstad
misjonshus underholdt med
sang. Flere ble også hedret for
sin innsats for foreningen. Ingeborg Frogner, som hadde ledet
kvinneforeningen de siste ni årene, fikk blomster. Det samme fikk
også seks av foreningens eldste

Møtene ble holdt på søndager
annen hver gang i Spydeberg og
Kråkstad. Den gangen var kommunikasjonene mellom de to
bygdene langt dårligere enn i
dag. Jernbanen var ennå ikke
anlagt og veiene var ikke spesielt
gode. For å komme fram til møter
i tide, måtte man legge av gåre i
god tid. Noen dro med hest og
andre gikk. Bare en gang unnlot
kråkstingene å dra på møte i
Spydeberg. Da hadde de fått vite
at det var ulv i distriktet.
Foreningen blir stiftet
10.januar 1870 ble foreningen i
Kråkstad stiftet. Initiativtager til
stiftelsen var daværende lærerinne i Kråkstad, frk. Falch. Også
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sognepresten i bygda, Nils Juul
Blix, engasjerte seg i foreningens
arbeid og deltok gjerne på møtene. Den første tiden kalte de seg
Misjonskvinneforeningen i Kråkstad.
Den eldre og den yngre
kvinneforeningen
I 1900 ble foreningen delt i to, i
den lille og den store kvinneforeningen. Ti år seinere, i 1910,
fikk de to foreningene sine nåværende navn.
I 1902 ble Mørk kvinneforening
stiftet og to år seinere ble det
også startet opp en barneforening.

Kråkstad yngre kvinneforening på tur, ca. 1940.
Begge kvinneforeningene, både den eldre og del yngre, dro gjerne på turer. Dette
bildet var limt inn i den yngre kvinneforeningens protokoll og viser medlemmene på
tur rundt 1940. Vi kjenner ikke til hvor bildet er tatt.

Det fremgår ikke av kildene hvorfor foreningen blei delt i to i 1900.
Det kan hende at medlemstallet
var blitt såpass høyt at det var
mest praktisk å dele seg i to. De
to foreningene møttes fra tid til
annen til fellesarrangement.

slik navnet tilsier, Det norske
misjonsselskap. Dette gjorde de
ved å samle inn penger på møtene og på festene, enten gjennom
kollekt eller ved utlodninger.

Støtte til mange
Begge kvinneforeningene støttet,

Fotonummer: SKIB 001 163. Fotograf ukjent. Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv.

Inntektene gikk riktig nok ikke
bare til misjonsselskapet, men
også til andre foreninger slik som
sjømannsmisjonen, hedninge-

misjonen, santalmisjonen og
blindeforbundet.

Arkivkilder:
Arkiv P-1014: Kråkstad yngre kvinneforening av Det norske misjonsselskap.
Arkiv P-1022: Kråkstad eldre kvinneforening av Det norske misjonsselskap.
Trykte kilder:
Østlandets Blad 12.januar 1945.

I august 1940 reiste begge foreningene på tur sammen til Hobøl. Turen er beskrevet i den yngre
kvinneforeningens protokoll:
”I august arrangerte den yngre kvinneforening tur til Hobøl kirke og prestegård. Den eldre kvinneforening
var også med. Da vi grunnet tidene, ikke kunne bile, blev det bestemt at vi skulle kjøre med hest og trille.
Vi startet fra kirken ved 1-tiden, og det blev en herlig og lang kjøretur gjennem bygdene på den pene
sommertid.
Turen blev samtidig ordnet som et lokalt stevne, hvor vi samledes i Hobøl kirke med flere kvinneforeninger fra Hobøl, Tomter og Spydeberg. I kirken blev vi ønsket velkommen av sogneprest Brekke, som også
åpnet stevnet med andakt. Derpå samles vi alle i prestegården og haven, hvor alle blev bevertet med
kaffe og melk, til medbrakt niste. De gjestfrie prestefolk, bad oss føle oss som hjemme, og vi gik rundt og
så oss om. Efter den lange, hyggelige kaffepausen, samledes vi igjen i kirken, hvor sogneprest Selmer
avsluttet med andakt og takket for samværet. Hobøl kirke er en av landets eldste, og presten Brekke fortalte om restaureringen av kirken og om dets historie og nevnte de prester som hadde betjent kirken
gjennem flere hundrede år tilbake. Der blev gitt kollekt til misjonsarbeidet.
Så hadde vi en fin kjøretur hjem til Kråkstad; og alle var sikkert begeistret for den turen til Hobøl prestegård i august 1940.”
Kilde: Arkiv P-1014, Aa0002.

Vidar

24.november

1907:

En kort oversigt over Kraakstad
Kristelige Ungdomsforenings
20aarige virksomhet
Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforening ble stiftet i 1887. I 1907 kunne foreningen feire 20årsjubileum. I den anledning skrev formannen en historikk over foreningens to første tiår i den
håndskrevne lagsavisen Vidar. Formannens beretning er her gjengitt i sin helhet.
Ifølge foreningens forhandlingsprotokol blæv Kraakstad Ynglingeforening stiftet den 27de
november 1887. Til møtet havde indfundet sig ca. 80 tilhørere, men kun 14 meldte sig ind i
foreningen. Det indledende
foredrag blev holdt av daværende sektretær i de norske
ynglingeforeningers fællesforbund, nu sekretær i det norske
bibelselskab, fængselsprest Kr.
M. Eckhoff, Kristiania, hvem
foreningen ogsaa i dag har den
glæde at se i sin midte. Taleren
gav i sit indledningsforedrag en
oversigt over ynglingesakens
historie ute og hjemme og uttalte, at det var ham kjært, at ynglingeforeningen vilde fæste rot
ogsaa her paa grund av dens
velsignelse for samfundet. Her
lærer ungdommen at løse den
opgave at bli en rik himmelborger. Her tilbringer man sine
hyggeligste timer. Den som
trænger til at utdannes baade
for det jordiske og himmelske
kald kan ikke gjøre noget bedre
end at samles i en saadan forening, og det er underlig at se,
hvad de er blevet for mend, de
som engang var med ved ynglingeforeningens stiftelse.
Anbefalet af menighedens sogneprest, afdøde provst Schult,
og af flere for sagen interesserte mend, blev foreningen stiftet.

Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforening, 1908.
Bildet er tatt i forbindelse med en tur til Larkollen.
Fotonummer: SKIH 011 024. Fotograf ukjent. Giver av bildet: John Bjerke.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Dens første bestyrelse bestod
af følgende Herrer: Stud. Theol.
Hals-Jensen, formand, gaardbruker A. Glenne, viceformand,
stud. theol. Alfred Nilsen,
sekretær, og stationsmester
Nilsen, kasserer. Av disse er to
avgaaet ved døden, nemlig
formand Hals-Jensen og viceformand A. Glenne. Sektretær
Nilsen er nu sogneprest til Edø
paa Smølen, og kasserer, fhv.
stationsmester Nilsen er altsaa
den eneste af foreningens
første bestyrelse, som vi i dag
har blant os.
Foreningens §1 hitsættes:
”Foreningens formaal er paa

Guds ord og den lutherske
bekjendelsens grund at fremme
sund kristelig og folkelig oplysning sandt kameratskap blant
foreningens medlemmer.” Tro
mot denne paragraf arbeidet
foreningen, men det gik i
begyndelsen smaat. Det heter
herom i den første aarsberetning: ”Naar vi nu skal se tilbake
paa, hvad der er gjort, da maa
vi bekjende, at det mangen
gang har set riktig smaat ut for
os; men det maa vi også si:
Herren har været med os, saa
at naar det har seet verst ut, og
vort haap har været ringe, da
har han atter sendt os en
opmuntring.” Ved at gjennem-

læse forhandlingsprotokollen
finder jeg, at den første bestyrelsesuttalelser, passer paa
flere end det første af foreningens 20 aar. I 1903 og 04 var
der endog i bestyrelsen tale om
at nedlægge foreningen, i alle
tilfælde for en tid, da interessen
var saa liten, at man ikke eng-

som han faar staa for styret og
fylde medlemmerne med sin
aandskraft. Sker det, behøver
ikke medlemsantallet at være
stort. De faa kan ogsaa være
lys og salt og fremme Guds
rikes sak. Vi bør mindes de 12
apostle. Tænk blot, hvilken
frugt av deres arbeide til idag!

domsforening. Fra nu af kunde
enhver konfirmeret kvinde og
mand i Kraakstad og Ski bli
medlemmer, naar de vilde
være med at arbeide for foreningens formaal. Som foreningens formænd har følgende
herrer fungeret i disse 20 aar:
Hals-Jensen, sogneprest Alfred
Nilsen, fhv. stationsmester A.
Nilsen, lærer C. Strandenæs,
lærer Tho, bankkasserer Holm
Midsem, lærer Lagerløf, lærer
Otto Olsen, lærer Bjerve og
pastor Ebbe Moe.
Om foreningens arbeide i disse
20 aar er gaaet i noksaa stor
bølgegang til sine tider, kan vi
være sikre paa, at den har havt
sin mission, og dens frukt vil
engang vise sig.

Kretsstevne ved herredshuset på Kjeppestad, 1908.
Ungdomsforeningen holdt til i herredshuset. I 1908 arrangerte Norges kristelige
ungdomsforbund kretsstevne her. Bildet er trolig tatt i den anledning.
Fotonummer: SKIH 011 027. Fotograf ukjent. Giver av bildet: John Bjerke.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

ang kunde faa avholde de regelmæssige møter, paa grund
af daarlig fremmøte. Dengang
reddedes, i følge aarsberetningen, foreningen ved sogneprest Kollbyes bøn til bestyrelsen om at være taalmodige og
forsøke enda lidt. Og nu maa vi
vel si at det var godt at den nu
afdøde sogneprests raad blev
fulgt. Foreningen har i de 3
sidste aar gjort ikke saa litet
fremskridt baade i den ene og
den anden retning. Foreningens arbeide er et arbeide for
menneskehetens konge Jesus
Kristus, og dette arbeide maa
lykkes og bli til velsignelse, der-

I foreningens første aar blev
bibliotheket dannet, væsentlig
ved gaver fra forskjellige
kanter. Specielt maa nævnes
en gave paa ca. 40 bind fra den
daværende norske konge H. M.
Oskar II. Nu tæller bibliotheket
ca. 400 bind. Der kunde ha
været næsten det dobbelte,
dersom alle bøker havde været
at finde. Næste aar vil der forhaabentlig kunne skaffes endel
nye bøker, hvis bestyrelsens
andragende til banken blir indvilget. Og det er det vist gode
udsigter til.
Den 29.november 1891 blev
foreningen omdannet til ung-

Med inderlig tak til Gud ser vi
tilbake paa de 20 aar og ber
ham, at han i de kommende
aar vil kjendes ved arbeidet og
la det bli til velsignelse for,
prestegjældets ungdom.
En tak til alle dem, som har
støttet foreningen ved personligt arbeide. En tak til kommunen for gratis husrum.
Maatte det, naar 25aarsberetningen skal skrives, og vi da
forhaabentlig samles til en lidt
større festelighet, kunne siges,
at foreningen har gaaet frem,
ikke blot i medlemsantal, men
ogsaa i indre kraft, fordi vor
Herre og Kongen har faaet lov
til at lede os med sin aand. Da
skal vort arbeide omend i
megen skrøbelighet bli til rig
velsignelse for ungdommen.
Formanden
Kilde: Arkiv P-1001, Fa0002.
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29.april 1942:

utsendte medarbeider

En søndag for over 75 år siden tok en ung mann fra Ski indremisjons ungdomsforening turen
innom skolestyrer Andres Ween og intervjuet ham om kristenlivet i Ski tidlig på 1900-tallet.
Intervjuet finner vi i lagsavisen Ungdomstanker og er her gjengitt i sin helhet.

Ski Indremisjons sangkor, 1936.
Anders Ween overtok som dirigent for koret i 1931. Her ser vi ham sittende i midten foran.
Fotonummer: SKIH 031 003. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Anne Helene Foss.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Det er søndag formiddag, messefall, og et strålende vær.
Derfor er jeg på strøket med
blokk i lomma, og hjernen overfylt av vriene spørsmål. Kursen
blir satt mot Gamle Kontra. Jeg
fører luseriva et par ganger
gjennom håret, og banker på.
-”Kom inn,” hører jeg og tar
skrittet fullt ut. Jeg dumper midt
opp i søndagsmiddagen som er
under oppseiling. Det dufter av

surkål, som uvilkårlig hensetter
meg til de gode gamle dager.
- ”Er Ween hjemme?” spør jeg.
- ”Ja, værsågod, han sitter
inne i stuen.”
- ”Og, så han går løs enda,”
sukker jeg lettet.
Elskverdig og smilende som
alltid ber han meg å sitte ned.
Først får vi oss en hyggelig prat
om dagsaktuelle ting; men så

går jeg løs på min oppgave.
”Når kom De til Ski, Ween?”
- ”Den 1.mai 1918 ble jeg
ansatt på Kontra og 12.august
flyttet jeg hit. Det var midt
under forrige verdenskrig med
rasjonering og all elendighet.”
- ”Hvordan så det ut her i Ski
da?” fortsetter jeg.
- ”Jo, det var jo tynt med hus
da. Hele Kirkeveien er jo be-
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bygd siden, likeså bortover
Hebæk-skauen og Gamleveien. Omkring stasjonen stod
Vanaheim, Refsums hus,
Klevelandgården som heter
Sand, Sanderborg, og huset
hvor kjøpmann Dahl holder til,
Wergelands Minne, og huset
hvor Kjuus har forretning. Ellers
var det sparsomt med bebyggelsen. I 1921 hadde vi jo høykonjunktur, og det var vanskelig for hus. Folk kom flyttende
hit fra Oslo og gav opp til
40.000 og mer for alminnelige
middelmådige hus. Da var det
de fleste hus skjøt opp ved
hjelp av byggmestere som Teigen, Olaus Johansen, Krosby
og Kråkstad.”
Så er det min tur til å si litt
igjen:
- ”Er det noe spesielt viktig som
har foregått i Ski på disse 24
årene?”
- ”Ja, vi har fått middelskole og
Samfunnsbygningen. Vannverket er jo også av nyere dato.
Ski er blitt skilt fra Kråkstad.
Det var mye kjeggel og spetakkel i herredsstyret før det ble
gjort. Men det ble bedre etterpå.”
- ”Hvordan var den kristne virksomheten her den gang?” lyder
mitt fjerde spørsmål.
- ”Det var heller liten kristen
virksomhet på stedet. Det lå et
lite menighetshus der hvor det
nye ligger. Det hadde bare et
rum. Det var ingen indremisjonsforening den gangen. Men
bedehuset stod, og skriver seg
visstnok fra ca. 1905. Da gikk
det en veldig vekkelse her under Otto Treider samtidig med
en omfattende vekkelse i Calmeyergaten hvor Albert Lunde
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virket. Det ble dannet en forening på menighetshuset som
skulle samle midler til det nye
huset, som kom i 1925.”
- ”Hva har gledet Dem mest i
det kristelige arbeidet her?”
- ”Jeg synes det har vært slik
en veldig støtte i de gamle støe
kristne, som f.eks.
Bieltvedt, Kollerøs, Brynteson,
Bjørnebråten og Wergeland.
Og en vekkelse som gikk over
Ski i 20-årene hvor mange
unge kom med, gledet meg
veldig.”
Så går vi over til å snakke om
sangkoret og da er Ween i fyr
og flamme, for er det noe som
interesserer ham så er det
musikk og sang.
- ”Det hadde vært et savn
innen indremisjonen ikke å ha
noen sang og musikkassistanse,” fortsetter Ween, ”i 1919 ble
det dannet en musikkforening,
som ble nyttet meget. Vi spilte i
Ski, og i hele Nordby, fra Nesset til Holstad. I 1926 snakket
Løkke med Vold og meg om å
danne et sangkor. Og utpå
høsten samme år ble Ski indremisjons sangkor stiftet med
Karl Vold som dirigent. Koret
feiret som bekjent 15-årsjubileum i år. Det var visstnok
det eneste i sitt slag i hele distriktet. Dagboka mi fra de første
årene, ja gjennom alle åra,
viser at koret ikke lå på latsida.
I 1931 overtok jeg koret og har
hatt det til i dag. Korets eneste
oppgave har alltid vært og vil
alltid være å synge evangeliet
til sjelers frelse.”
Men jeg kan ikke intervjue skolebestyrer Ween, uten å snakke om ungdomsforeningen som
han har drevet gjennom alle år,
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fra den ble startet i 1930 og til i
år, da Halfdan Wergeland overtok.
- ”Vi begynte med en bønnering,” sier Ween, ”og av den
sprang ungdomsforeningen ut.
Det har [vært] noen av de gildeste stunder i mitt liv, når jeg
har fått være sammen med de
unge nede på menighetshuset.
Hver onsdag har vi hatt møter
inntil for en 4 år siden, da det
ble en beklagelig pause.
Mange har kommet med etter
hvert. En god og kameratslig
ånd har alltid hersket der.
Arbeidet blant unge ser jeg
stort på. Får vi de unge med
oss så har vi en stab å bygge
på.”
Så endelig kommer siste
spørsmål, og Ween sukker
lettet.
- ”Har De noen ønsker for framtida?”
- ”Ja, jeg ønsker at ungdomsforeningen må fortsette med å
vinne Skis ungdom for Kristus.
Den har de beste betingelser
både med omsyn til sted og
lokaler. De unge som er kommet inn i styret vil sikkert gjøre
en innstas så mye kan jeg si,”
sier Ween til slutt, ”at ungdomsforeningen og sangkoret
og alle de snille menneskene
jeg har hatt med å gjøre har
vært som en oase i ørkenen.”
Jeg takker skolestyrer Ween
for bryderiet og forsvinner ut av
døren, en god del opplysninger
rikere.
T.T.
Kilde:
Arkiv P-1026: Ski Indremisjons
ungdomsforening. Fa0001: Ungdomstanker 1930-1942.
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Ski menighetshus
Det har stått menighetshus ved Kirkeveien i over 100 år. Dagens bygg er det tredje menighetshuset som står på denne plassen. Mange, spesielt av den eldre garde, tenker nok først og fremst på
den store trebygningen som sto her i perioden 1925-1978, når de hører snakk om menighetshuset.
en, særlig av barn, ser styret seg
nødt til å ta 50 øre i inngangspenger. De avslutter med å si:
”Enhver særlig voksne hjertelig
velkommen.”
Det vesle huset var flittig brukt av
flere foreninger i tiden fram til
Samfunnsbygningen ble reist
høsten 1921.

Menighetshuset, 1977.
Fotonummer: SKIH 031 001. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Anne Helene Foss.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Det første menighetshuset
Da menighetshuset ble reist i
1925, avløste det et langt mindre
bygg som var oppført her elleve
år tidligere, i 1914. Historien til
det første menighetshuset
begynner imidlertid i 1912. Da
ble Ski kvinneforening for et
vordende menighetshus stiftet.
Initiativtager var Ellen Dahl.

fra 1917 forteller litt om hvor lite
dette huset var. Her kan vi lese
at sogneprest H. Sverdrup og dr.
Hallesby skulle komme på besøk
20.mai. For å begrense pågang-

Behov for et nytt bygg
Det kunne altså være trangt om
plassen i det vesle menighetshuset og med økende folketall i Skibyen, ble det stadig tydeligere at
det var behov for et nytt og større
bygg. Riktignok hadde Samfunnsbygningen blitt reist ved torget i 1921 og der var det godt
med plass, men bygget ble også
flittig brukt. Det var derfor vanskelig å slippe til når folk hadde fri
og kunne delta på møter og sammenkomster. Derfor var det en

For å finansiere byggingen ble
det holdt konserter og arrangert
basarer. Foreningen søkte også
om støtte hos Kråkstad kommune høsten 1913, men forespørselen om et rentefritt lån på 650 kr
ble nedstemt av herredsstyret
med 21 mot 19 stemmer.
Dette første menighetshuset
rommet trolig bare noen få titalls
personer. En notis i avisa Øieren

Menighetshuset under oppføring, 1925.
Byggmester Krogstad står i forgrunnen. Sigurd Bergseng står bakerst til høyre.
Fotonummer: 0213-064-0006. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Gunvor Bergset.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
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fordel å få oppført et eget bygg.
I mai 1923 ble Ski Indremisjonsforening stiftet og de engasjerte
seg kraftig i arbeidet med å få
reist et større og bedre bygg.
Høsten samme år ble det iverksatt en innsamlingsaksjon for å
skaffe midler til prosjektet. Sok-
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på snekkerarbeidet. Prisen var
estimert til å bli i overkant av
31.000 kr. Det siste møtet som
ble holdt i det gamle huset var
festen 2.påskedag, 13.april 1925.
Det nye bygget
Det var et riktig staselig bygg
som ble reist ved Kirkeveien. Ved

Ski Indremisjons sangkor feirer 15-årsjubileum, 1941.
Bildet er tatt i menighetshuset.
Fotonummer: SKIH 031 002. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Anne Helene Foss.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

neprest Alfred Hauge og kallskapellan Sverre Hansen-Bauer sto i
spissen for aksjonen. I tillegg ble
det arrangert basarer og konserter til inntekt for det nye huset.
I desember 1924 besluttet Ski
Indremisjonsforening at man
skulle gå i gang med byggingen
snarest. De hadde da fått samlet
inn rundt halvparten av det de
antok at et nytt bygg ville koste.
Resten av pengene ville de låne i
banken.
På et styremøte 21.mars 1925
besluttet styret i Ski Indremisjonsforening å anta tilbudene fra
murer Johan Hansen på murarbeider og byggmester Krogstad

inngangen var det fire store søyler. Like innenfor inngangsdøra
på venstre side var det garderober og kjøkken. Til høyre for
inngangen var det en liten møtesal. Mellom den lille salen og den
store var det foldedører som kunne åpnes dersom det blei trangt
om plassen. Huset kunne romme
rundt 300 personer når begge
salene var tatt i bruk. I 2.etasje
var det for øvrig en vaktmesterleilighet.
Høsten 1925 sto det nye bygget
klart. Det ble innviet med en stor
fest torsdag 12.november. Den
nye soknepresten i Kråkstad,
Torstein Fretheim, holdt innviel-
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sestalen. Folk strømmet til for å
være med på denne store begivenheten og begge salene ble
fulle i god tid før arrangementet
kom i gang. Snart var hele første
etasje overfylt. Trolig var det over
400 mennesker innenfor dørene
og flere så seg nødt til å gå hjem
igjen. Det var rett og slett ikke
plass til alle.
Etter taler, sanger og hilsener,
var det på tide med mat og drikke. Med så mange munner å
mette fikk damene på kjøkkenet
en skikkelig stri tørn før alle fikk
seg noe å bite i. Det hele var
imidlertid godt planlagt. På et
medlemsmøte i Ski Indremisjonsforening ei uke tidligere hadde
det blitt besluttet at fem kvinner
skulle skaffe to julekaker hver, de
øvrige kvinnene i foreningen
skulle bidra med smørbrød (to
brød hver). Kjøpmann Refsum
spanderte kaffe, kjøpmann Mathisen spanderte fløte og sukker
og Johan Kværner bidro med
melk. Forhåpentligvis var dette
tilstrekkelig til at alle fikk seg en
matbit.
Et nytt bygg på gamle tomter
Menighetshuset sto ved Kirkeveien i over 50 år. På slutten var
det blitt riktig medtatt etter flittig
bruk, og i 1978 ble det revet. Noen år seinere, 20.mars 1983,
kunne det tredje menighetshuset
på denne plassen innvies. Dette
står der fremdeles og er integrert
i bygget til Ski servicesenter for
eldre og uføre.
Arkivkilder:
Arkiv P-1024: Ski Indremisjonsforening.
Trykte kilder:
Ski Indremisjonsforening 75 år, 1998.
Øieren: 20.desember 1913
og 11.mai 1917.
Østlandets Blad 13.november 1925.
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Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er
en del av Ski bibliotek. Arkivet holder åpent i
bibliotekets åpningstider.



Ski lokalhistoriske arkiv har til oppgave å samle

Ski
Ski
bibliotek
bibliotek

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.

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.



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

Alle tekster er skrevet av Dagfinn W.
Jakobsen med mindre noe annet er angitt.

oppløsning kan bestilles hos oss.

det i Vidar 3.desember 1922. De fant altså ikke forhandlingsprotokollen som formannen hadde brukt
15 år tidligere. Forhandlingsprotokollen kan nå ha
vært på avveie i over 100 år. Heldigvis
hadde formannen i 1907 tilgang til den,
og hans nedtegnelser finnes fremdeles.
ForhandlingsDermed kan vi få et visst innblikk i foreprotokoll for
Kråkstad og Ski
ningens første 20 år.

Baksida
Arkivmateriale på avveie
Dette er på ingen måte noen ny sak.
Materialet som er på avveie har nok
vært borte i over 100 år.
På side 6-7 i dette heftet kan du lese
om de 20 første årene til Kråkstad og
Ski kristelige ungdomsforening. Beretningen er ført inn i den håndskrevne
lagsavisen, Vidar, i 1907. I beretningen
referer formannen flere ganger til forhandlingsprotokollen og det er denne
protokollen som har blitt borte. Dette
skjedde en gang tidlig på 1900-tallet.

kristelige
ungdomsforening

Borte i over 100 år
Protokollen inneholdt
viktig opplysninger om
foreningens historie, men
I anledning 35-årsjubileet i 1922 forsøkhar vært borte lenge.
Tenk om den kunne komme
te noen av medlemmene å spore opp
til rette! Enda viktigere er
foreningens historie. ”Og vi rotet i skadet imidlertid å ta godt
per, kikket opp på hyller og grov i kasvare på det materialet som
ikke har blitt borte.
ser efter rigtige historiske dokumenter.

Men resultatet er desværre meget magert. Ja, det er praktisk talt intet,” står

Bildet er en illustrasjon
og viser ikke den virkelige
protokollen.

Det er vanlig at lag og foreningers arkivmateriale blir oppbevart hjemme hos tillitsvalgte eller i et klubbhus e.l., dersom
foreningen har noe slikt. Mye kan skje
med arkivmateriale som oppbevares slik
og det er dessverre en fare for at det kan
bli skadet eller forsvinne.
Ski lokalhistoriske arkiv har nå eksistert
siden 2002. Vi har til oppgave å ta vare
på materiale av lokalhistorisk verdi.
Dette gjelder også materiale fra lokale
lag og foreninger. Kjenner du til arkivmateriale som burde ha vært hos oss?
Ta kontakt og hør hva vi har å tilby!
Kontaktinfo finner du øverst.

