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Skibyen

Forretningsgården Arveset
Skolehagedrift i
Ski og Kråkstad
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Kråkstad ILs resultater i 1913:

Like over nyttår i
1879 ankom det
15/6: Kråkstad B – Steady B første
5-1
toget Ski
stasjon.
Den
offisielle
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort
åpningen av vestre
6/7: Drøbak Fotballklub –linje
Kråkstad
2-0
mellom
Oslo og
Kornsjø fant sted
13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0
18.juli samme år.
27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2
Kong Oscar II sto for
10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5 den høytidelige
På jernbanebroen, Ca. 1890
åpningen.
24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)
8/6: Kråkstad – Steady 3-1

Dette blei også startskuddet
for utviklingen av Skibyen.
Den første sentrumsbebyggelsen kom på vestsiden av
jernbanesporet, like ved
jernbanebroen.
Like før århundreskiftet
begynte
R eman
k logså
a m e
å bygge bak stasjonen,
langs det som i dag er
Jernbaneveien.
Ca. 1930

Idiotkort

Side
7

Den fremmede—
Side
En sommer8-9
nattsdrøm
Engasjert
Side
husmor og
10-11
bunadsskaper.

Ski stasjon, 1880

140 år med
vekst og
utvikling

Les mer
på side 8-9.

I DETTE
NUMMERET:

I V

7/9: Kråkstad – Greiff 5-1

Idrettsveien/torget, 1923

14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1
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Vi vet navnet på omtrent halvparten av spillerne på bildet ovenfor.
Mannen lengst til venstre er
ukjent. Han er annerledes kledd
enn de andre. Er dette en lagleder
eller kanskje dommeren? Numto fra
venstre
Weydahl140
Detmer
har
nå
gåtter over
(fornavn ukjent). Deretter følger:
år siden
de
første
husene
ukjent, Petter Berg, ukjent,
Ellef
blei
i Skibyen.
Ruud, reist
ukjent, Karl
Weydahl, Olav
Frogner, ukjent, underetasje
Oscar Weydahl.
I bibliotekets
Foran sitter målvakten, Torolf
kan
du
se en
utstilling
Berg.
Dersom
du vet
hvem noen
avmed
disse ukjente
setter vi stor
bådeer,gamle
pris på å få vite det.

og nyere bilder.
Ta gjerne turen innom!

Kinoreklame fra
Kråkstad kommunale
kino (1956-64).

Ytterligere opplysninger om
bildene på denne sida finner
du i utstillingen.
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En del av den gamle Skiby en:
Forretningsgården Arveset
Bygningen Arveset ble reist da Skibyen ennå var ganske ung, antakelig tidlig på 1910-tallet. Drøyt
45 år seinere, i 1960, måtte det vike plass for et nytt forretningsbygg.

Arveset en vinterdag på 1920-tallet.
I 1915 flyttet poståpneriet inn hit. 1.oktober 1919 blei dette omgjort til postkontor.

Fotonummer: 0213-041-0014. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Bjørn Myrvoll. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Den første eieren
Begynnelsen på historien om Arveset er også historien om poståpner Svanhild Sørlie. Hun blei født i
Vestby i 1879. 4.juli 1905 ble hun beskikket til poståpner i Ski. I folketellingen for 1910 ser vi at hun er
bosatt i forretningsgården Vanaheim sentralt i Ski.
Poståpneriet lå til å begynne med på stasjonen,
men flyttet etter hvert til Nygård.

tilbygget klart og poståpneriet flyttet inn hit. Tilbygget var på 32 kvm og inneholdt blant annet 104
postbokser.

Svanhild Sørlie hadde lange og strevsomme dager
som poståpner. Arbeidsdagen startet kl.7 om morgenen og varte til kl.21 om kvelden. I 1918 kunne
hun fortelle at hun ikke hadde hatt en eneste fridag i
løpet av de 13 årene hun hadde jobbet i Ski. Ting
Det er litt usikkert akkurat når Arveset blei oppført. kan tyde på at arbeidsbelastningen til slutt blei for
Bygget blei trolig først oppført som bolig for Svanmye for henne. Sommeren 1919 døde Svanhild
hild Sørlie. Det var byggmester Iver Heier som sto
Sørlie av lungebetennelse, tre måneder før hun ville
for byggingen. Mye av materialene kom fra en gam- ha fylt 40.
mel lokomotivstall som hadde stått på stasjonen. I
Seinere eiere
desember 1914 kunngjorde Svanhild Sørlie at hun
Sammen med Svanhild bodde også søsteren,
skulle bygge på huset sitt. 1.juli 1915 sto det nye
Aslaug. Hun åpnet butikk i Arveset i 1915. Her
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Det var imidlertid boligmangel i kommunen og ikke
gjort i en håndvending å ordne med nytt bosted for
beboerne. I desember samme år blei det besluttet at
bygget skulle rives innen to år. I stedet skulle det
reises en forretningsgård her. Det skulle også
bygges kommunale leiligheter på Østre Finstad til
erstatning for de som ville forsvinne når Arveset blei
revet.
Bygget blei sannsynligvis revet rundt 1960. I en
avisartikkel sommeren 1959, blir det diskutert hva
som skal skje med Arveset-tomta. På et flyfoto tatt
samme sommer kan vi se at Arveset fremdeles står
på plassen sin i Idrettsveien, men siden det er tomta
Aslaug Sørlie i butikken sin, 1920-tallet.
Aslaug Sørlie drev butikk i Arveset i årene 1915-1932 .

Fotonummer: 0213-041-0014. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Bjørn Myrvoll. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

solgte hun stoff, klær og broderier. Da søsteren
døde i 1919, arvet hun bygget. Det var imidlertid
andre som drev poståpneriet som blei til postkontor
i oktober 1919. Postkontoret flyttet i 1926 til den nyoppførte Postgården. Aslaug Sørlie blei heller ingen
gammel dame. Hun døde sommeren 1932, bare 48
år gammel.

Carl Johan Sørlie, 1941.
Sørlie var stasjonsmester i
Mysen i perioden 18961915. Da gikk han av med
pensjon og flyttet til Ski.
Han eide Arveset i fem år,
fra 1932 til 1937.
Fotograf ukjent.
Foto fra
Ski lokalhistoriske arkiv.

De to søstrenes foreldre,
Carl Johan og Agnes Kaspara Sørlie, flyttet til døtreArveset, ca. 1960.
ne i Ski da han blei pensjoBygget blei etter hvert svært nedslitt. Det blei revet tidlig på
nist i 1915. Etter at Aslaug
1960-tallet. I dag finner vi Kvakkestadgården her.
døde i 1932, var det Carl
Fotonummer: SKIH 048 013. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Aslaug Sander. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
Johan som arvet bygget.
Han eide det fram til 1937.
Da blei det solgt til Ingeborg som blir diskutert i avisartikkelen, tyder dette på at
Bryntesson for 41.000 kr.
bygget snart vil bli fjernet. Noen år seiere, like før jul
i 1963, sto Kvakkestadgården klar til bruk der ArveIngeborg Bryntesson eide
set en gang hadde stått, og de første kundene
ikke bygget så lenge. Hun
kunne gjøre julehandelen i moderne og tidsriktige
døde brått og uventet 23.
lokaler.
februar 1939, bare 52 år
gammel. Hennes arvinger
Trykte kilder:
Aftenposten 21.juni 1919.
solgte bygget til Sæbjørn
Sander seinere samme år. Akershus Amtstidende, følgende utgaver: 7.mai 1937,

Et nedslitt bygg
Arveset kom etter hvert i kommunal eie. Utover på
1950-tallet begynte det å bli svært nedslitt. I tillegg
til butikklokaler, var det også flere kommunale leiligheter i huset. På et møte i kommunestyret i august
1958, beskreiv Hartvig Svendsen (Ap) det som et
rottereir som ikke kunne stå lenger. Thormod Kandahl (H) mente det var forferdelig at folk måtte bo
slik. Han anbefalte at bygget blei tømt fortest mulig.

20.oktober 1958, 15.desember 1958, 31.juli 1959.
Andersen, Haldorf: «Alltid på post. Postens historie i Ski inntil
1930» i Follominne, årbok 2003, Follo Historielag, Drøbak
2003.
Fra Norges næringsveier i tekst og billeder, Akershus fylke,
Follo, Aktieforlaget Johannes Hanche, Oslo 1925.
Handels-Registre for Kongeriket Norge, Kristiania 1915.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 19.august 1932, 2.januar
1939, 24.februar 1939, 1.oktober 1939, 9.september 1940,
18.juni 1941. 8.mai 2019.
Digitale kilder:
Folketelling 1910 for Kråkstad herred: https://
www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036368002043
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Klasserom i åkeren
Skolehagedrift
i Ski og Kr åkstad
Tidlig på 1920-tallet blei det satt i gang skolehagedrift både i Ski og Kråkstad. Her fikk barna opplæring i hagearbeid og konservering. Dette var en del av en nasjonal trend. De første skolehagene
her til lands blei satt i drift over 20 år tidligere.

Gutter i skolehagen, 1920-tallet.
Helt til høyre ser vi leder for skolehagedriften, lærer Anders Ween. Nummer to fra venstre er Hans Nærup Christoffersen.
De andre guttene er ikke identifiserte. I bakgrunnen ser vi Vestre Sander gård.
Fotonummer: 0213-057-0005. Fotograf: ukjent. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Skolehagenes historie i korte trekk
I 1856 ga professor F. C. Schübeler ut boka Havebok for Almuen. Boka tilegnet han den norske lærerstand. Denne boka bidro trolig til at mange lærere
blei interessert i hagebruk og anla hager. Den gangen var det ikke uvanlig at lærerne bodde på skolen
og hadde et jordstykke knyttet til lærerposten som
en del av betalingen. Dette jordstykket kunne de
dyrke opp og høste godene av.

frø, planter, podekvister, frukttrær og bærbusker til
sine medlemmer. Fra 1891 blei ordningen utvidet.
Da kunne også ikke-medlemmer få frukttrær og
bærbusker. Mange lærere tok kontakt og plantet
trær og busker i sin egen hage ved skolen.

I 1897 fikk reallærer Johannes Smith et stipend av
Det kongelige Selskap for Norges Vel. Han skulle
bruke stipendet til å reise og studere hva som blei
gjort for å spre interesse og kjennskap til hageMidt på 1880-tallet begynte Selskapet for Norges
dyrking og treplanting i Sverige, Danmark, Tyskland
Vel og Selskapet Hagedyrkningens venner å dele ut og Østerrike. Etter hjemkomsten ga han ut en
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lengre beretning om det han hadde sett. I tillegg
reiste han rundt og holdt foredrag, blant annet på
landsskolemøtet i Bergen i 1898.
I 1899 besluttet skolestyret i Hitterø (nå Hidra) å sette i gang skolehageundervisning. Det skulle opprettes flere små skolehager og lærerne sto for undervisningen. Selskapet Hagedyrkningens venner bidro
med gratis frø og veiledning. Skolehageundervisningen var imidlertid ennå ikke en del av læreplanen. I 1900 søkte skolestyret i Hitterø departementet
om tillatelse til å bruke to skoledager i året til skolehageundervisning. Søknaden blei innvilget og den
første skolehagen var i realiteten et faktum.

Oppstart av skolehagene
Skolestyret i Ski vedtok 27.mars 1922 at det skulle
bevilges 500 kr «til forberedelse av skolehavesaken.» Det blei kjøpt jord fra gården Vestre Sander,
et stykke vest for Kontra skole. Stedet der skolehagen blei anlagt, er faktisk omtrent der Ski skole
ligger nå. Selve driften av skolehagen kom ikke i
gang før skoleåret 1923-24. Da blei det bevilget 300
kr til skolehageundervisning.
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I Kråkstad kom de i gang med skolehagen omtrent
på samme tid, men finansieringen var ganske
annerledes. Der hadde Anton Østby tatt kontakt
med skolestyret like før nyttår i 1921. Han kunne
opplyse om at det sto kr. 839,71 på ei bankbok i
Kråkstad sparebank. Dette var penger som tilhørte
den gamle private håndgjerningsskolen i bygda.
Skolen var nedlagt for mange år siden og pengene
hadde stått urørt i banken siden da. Høsten 1914
hadde han drøftet hva som burde gjøres med pengene med Karen M. Midsem. Begge var medlemmer
av styret for den tidligere håndgjerningsskolen. De
besluttet at pengene skulle brukes til skolehager når
de etter hvert kom i gang. Pengene skulle fordeles
likt mellom skolene i sognet. Det er uvisst om
det kom i gang skolehagedrift ved flere skoler i
Kråkstad sogn enn ved Kråkstad skole. Skolehagedriften i Kråkstad kom antakelig ikke i gang før i
1923. Vi ser av skolestyrets protokoll datert
14.februar 1923, at det da blei bevilget 200 kr til innkjøp av redskaper m.m. til skolehagen ved Kråkstad
skole.
Høsten 1924 deltok elever både fra Ski og Kråkstad

Jenter i skolehagen, 1920-tallet.
Ingen av barna er identifiserte. Ski kommunale høgre almenskole ble seinere bygget der skolehagen lå.
Fotonummer: 0213-057-0004. Fotograf: ukjent. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
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skoler på Folloutstillingen som blei arrangert i Vestby. Her stilte de ut hver sine samlinger av grønnsaker og konserverte produkter. Begge skolene
mottok hederlige 3.premier for sine produkt.
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skolehage. Aldershjemmet sto imidlertid ikke klart til
bruk før ti år seinere så det kunne slik sett drives
skolehage der i flere år. I 1954 flyttet imidlertid elevene inn i sine nye lokaler omtrent der den første
skolehagen lå. Vi kjenner ikke til at det var noe videEt øyenvitne
re skolehagedrift etter flyttingen. Trolig blei den avDet er bevart noen øyenvitneskildringer fra skolehaviklet på slutten av 1940-tallet.
ger. I boka Da klokka klang, forteller Todis Gunnæs
om skolehagen i Bærum på 1920-tallet: «Om våren Skolehage på Langhus
var vi der, spadde, gjødslet, laget bed og sådde.
Vi kjenner til at det har vært skolehage på Langhus
Guttene kunne være ekle, når de så sitt snitt til det, også. På kommunens nettsider kan vi lese følgende
puttet de meitemark ned i ryggen på jentene. Da
om den: «Hov fortalte videre at skolen hadde skolemåtte vi hjelpe hverandre med å få dem opp igjen. hage. Hov hentet møkk på Slora, Ramstad og
Jeg kan ikke fordra meitemark siden, kjenner frem- Langhus gård. Det ble dyrket rotfrukter og det var
deles den krype på ryggen. Siden var vi i skolehabåde bær- og frukttrær på skolens område. De
gen, lukte og tynnet. Om høsten tok vi opp grønnsa- store frukttrærne ble flyttet opp til Lille Bjørn i forbinkene, som ble delt mellom elevene.» (side 54-55)
delse med byggingen av Steinbukken.» Leiv Hov
blei ansatt som lærer ved Langhus skole i 1950.
1930-tallet
Skolehagedriften var tydeligvis i gang da han jobbet
I 1930 blei det utarbeidet en statistikk for skolehader. Vi kjenner ellers ikke stort mer til denne.
ger i Norge. Her ser vi at det finnes en skolehage i
Kråkstad kommune. Dette er trolig den ved Kontra Skolehager på 2020-tallet?
skole. Skolehagen var den gangen på 1 mål. Det
Flere steder begynner det nå å dukke opp skolehavar 40 barn som fikk undervisning her. Det var satt ger igjen. Det kan se ut som skolehagene er i ferd
av 18 timer til undervisning som også omfattet bota- med å få sin renessanse. Ved Haugjordet ungnikk. Skolehagen mottok en årlig bevilgning på 100 domsskole blei det åpnet skolehage høsten 2018.
kr.
Kommunestyret i Nordre Follo vedtok på møte i
Det ser ut til at skolehagen blei flyttet nærmere Kon- midten av desember 2019 å be rådmannen
tra på slutten av 1930-tallet i forbindelse med at
«komme tilbake med en sak i løpet av 2020 som
realskolen blei bygget. Høsten 1938 blei lærerjorda ser på mulighetene for at det kan etableres skolehaved Kontra solgt, men det blei holdt igjen 6 mål som ger/parseller i tilknytning til alle kommunens barneskulle forbeholdes skolehagen samt kjøkkenhage til skoler som brukes som ledd i undervisningen, og at
lærerpersonalet som var bosatt på Gamle Kontra.
det settes av eget areal til urbant landbruk og parseller, for dyrking av mat etter modell av Losæter i
Krigsårene
Oslo, hvor innbyggere selv står for drift og vedlikeUnder 2.verdenskrig var det spesielt viktig å kunne
hold.» (Strategi og handlingsplan, Nordre Follo
dyrke jord der dette var mulig. I midten av mai 1940
kommune, side 5, punkt 13). Kanskje dukker det
gjorde ØB et intervju med lederen for skolehagedrifsnart opp flere skolehager i kommunen igjen?
ten i Ski, skolestyrer Anders Ween. Han kunne forArkivkilder:
telle at to sjetteklasser, i alt 57 barn, var i full gang
Arkiv K1-1007, Aa0002: Skolene i Ski.
med hagestellet. Skolehagen den gangen var på 2 Arkiv K1-1006, Aa0002: Protokoller for Kråkstad skolestyre
mål. På halvparten av arealet skulle det settes pote- Trykte kilder:
Christensen, Arne Lie og Hoel, Anne Ragnhild: Da klokka klang,
ter. På resten skulle det plantes flere forskjellige
skoleminner fra Akershus, Forbundsmuseet i Akershus, Strømmen
1989.
matnyttige planter slik som kål, røtter og bønner. I
i Vestby 30.oktober – 5.november 1924, 1924.
Ski var det bare 6.klasse som fikk skolehageunder- Folloutstillingen
Solheim, Henrik: Skolehagens fremgang i Norge, et 25-års minne
visning dette året. Andre steder deltok gjerne flere
1905-1930, Norsk skolehageforbund, Oslo 1930.
klasser. Skolehagen måtte også stelles om somme- Østlandets Blad, følgende utgaver: 2.september og 24.november
1938, 15. og 31.mai 1940, 1.mars 1946, 26.februar 1947.
ren. Da var det viktig at barna påtok seg å luke, tyn- Nettkilder:
Utdanningsnytt: https://www.utdanningsnytt.no/baerekraftig-utvikling
ne og vanne på frivillig basis.
Avvikling
Vi vet ikke akkurat hvor lenge skolehagene i Ski
og Kråkstad var i drift. I 1947 blei det vedtatt at det
skulle bygges aldershjem på tomten ved Kontra

-fagartikkel/baerekraftig-utvikling-pa-timeplanen---tenkskolehage/172170 (besøkt 21/4-20 kl.9.45)
Nordre Follo kommune: https://www.nordrefollo.kommune.no/
globalassets/skoler/langhus-skole/dokumenter/langhus-skoleshistorie.pdf (besøkt 30/4-20 kl.9.53)
Facebook: https://www.facebook.com/Haugjordet/
posts/2280559088639964/ (besøkt 4/5-20 kl.14.25)

Norrøna 28.oktober

1917:

Idiotkort

Prospektkort fra Ski, 1905.
Bildet viser Waldemarhøy sett fra Kirkeveien. Legg merke til at avsender har skrevet på framsida.
Årsaken var at baksida var adressesida. Der skulle bare navn og adresse til mottaker stå.

Fotonummer: 0213-225-0010. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Ulrica Myhre. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Naturligvis har enhver sin frie vilje til at skrive
baade brev og kort efter sit eget tykke, og det kan
være hyggelig av og til at faa brev eller kort med
en hilsen fra en ven eller veninde. Men alle disse
evindelige sommer– og feriekort som svirrer rundt
overalt med indhold saa som: «Vi har det storartet. Veiret er vidunderlig, Mossa hilser saa
meget o.s.v.»
Hvad skal slikt tjene til? Hvis en ven eller veninde
ikke har noe andet at skrive om, hvorfor skal de
da bry sine av sommervarmen utpinte hjerner
med saadant?
La dem selv beholde det storartede og vidunderlige og nyte det. Har de ikke tid eller fremfær til at
skrive et ordentlig brev, saa la dem heller dovne
sig i ro og mak, og ikke ofre den lille tanke som
fordres for at rable sammen en masse intetsigende hilsener paa disse idiotkort. Enten et friskt

hyggelig brev fordi de ikke kan la være at skrive,
eller ogsaa tie bom stille.
Det er da ialfald min mening om tingen. De unge
ferierende liker kanske ikke denne ironiske
benævnelse av sine brevkort? Men en faar finde
seg i at høre mangt en ikke liker, det er livets
skjeive gang det!
N.G.
Denne teksten finner vi i Norrøna
28.oktober 1917 (arkiv P-1002,
Fa0001).
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 1900tallet. Vi har derfor en fast spalte
med smakebiter fra Norrøna i våre
infoskriv.
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 60, og slett
ingen ungdom lenger, da han skrev
denne teksten i ungdomslagets avis.
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Vi d a r 3. d e s e m b e r 19 2 2 :
Den fremmede
— en sommernattsdrøm
Denne fortellingen er snart hundre år gammel. Vi finner den i den håndskrevne avisen Vidar.
Dette var lagsavisen til Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforening. Teksten ble lest høyt på
et møte i begynnelsen av desember 1922. Den er dessverre usignert så vi kjenner ikke forfatterens navn.
Det var en gang, livet laa saa lyst og smilende
foran mig. Jeg gik formelig og badet mig i solskin.
Og jeg hadde mange grunde til at glæde mig. En
god helbred, et godt navn og pletfri karakter samt
de bedste utsigter for fremtiden. Ja, for tilfulde at
forstaa, hvor meget dette indebærer, maa man ha
prøvet motsætningerne. Men allikevel - det var
ikke saa meget
dette, som
spredte solskin
over mitt liv. Nei,
det var noget
andet, og kan
det være vanskelig at gjætte
hvad?

Og saa kom ’tilfeldet,’ det længe haabede og ventede tilfælde kom - - - - men - - det blev en skuffelse. Haabet brast - - - jeg hadde tapt mit maal
og mine interesser. Livet tapte sin tillokkelse for
mig, og jeg syntes ikke der var mere at leve for.
Hvilken forandring. Lyset blev til den sorteste nat
for mig, og jeg fandt mig en aften staa og stirre
ned i det graa
dyp. Mørk og
strid randt floden
av sted, det var
som vilde den
dra mig med sig,
og jeg nærmet
mig uvilkaarlig.

Da var det, at
Det var drømden fremmede la
mene. Mine unghaanden paa
domsdrømme
Ved elva, 1925.
min skulder og
om at faa et lunt Mannen er Svend Østby (1885-1955). Bildet er benyttet som illustrasjonsfoto.
saa paa mig. Jeg
Mannen på bildet har ikke noen tilknytning til fortellingen.
og hyggelig reFotonummer: 0213-189-0017. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Ingrid Østby.
kjendte ham ikke,
de og flytte ind
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
men han hadde
der sammen
hat øinene med mig.
med en vakker ‘sangfugl.’
- «Vent litt unge mand,» sa han, «jeg har noget
‘Sangfuglen’ hadde jeg allerede utset mig. Det var vigtigt at meddele dig.»
ingen almindelig fugl. Den hadde et par øine saa
Vi tok plads i græsset og han sa:
underlige, at naar jeg saa ind i dem, kom jeg ind i
- «Jeg kjender dig og hele dit liv. Jeg har set dine
en uendelig verden av lykke. Der gik mig en ubedrømme, dine længsler og din skuffelse. Dette er
skrivelig varme og henrykkelse gjennem sjælen,
den første alvorlige skuffelse du har hat, men den
hver gang vi vekslet et blikk, og jeg syntes at øine
blir ikke den sidste. Din vei vil bli haard og knuden fremtid i rosenskjær.
ret, men du skal allikevel bli lykkelig. Her, ta den
Der manglet kun et. Det var at stifte hendes
lille bok, og den vil vise dig veien til den største
bekjendskap og erholde hendes ja. Men den ting lykke i livet. Jeg har selv levet efter denne boks
vilde nok bli klar. Jeg ventet taalmodig i mine
anvisning, fundet min lykke efter den og det er
lykkelige drømme. Ja, det var drømme og
mig, som har sendt den ut i værden. Ogsaa jeg
forhaabninger, o, det var noget saa uligt denne
hadde min drømme og længsler, men mit liv blev
kolde, graa værden.
en tornevei. Jeg hadde mine anfægtelser og kampe, men jeg har seiret over alt og kan gi dig seier
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og kraft til at bære alt som en mand, uten at
klage, bære alt med glæde, ved hjelp av nøklen
til livslykken.»
- «Og denne nøkle er?»
- «Ofre dit liv for at gjøre andre lykkelige.»

9

om i sine glade, lyse ungdomsdage, skulde bli
slik.

Det saa først ut som en skuffelse. Men saa kom
den fremmede til dem, og fortalte dem, at disse
slotte var de bedste, de nogensinde kunne faa
Han var borte. Det var midt paa sommernatten.
hernede. Det var jo kun en drøm, ingen virkeligDernede rullet fremdeles floden, jeg fandt mig
het. Virkeligheten begynte jo først efter dette liv.
selv sittende nær bredden med et træ til støtte.
Det lærte han Dem, og gav dem et slikt sind og et
Jeg hadde sovet. Men hvad jeg drømte, hadde
slikt syn paa alt, og hvad der oprindelig skulde
fæstet sig dypt i mit sind, saa dypt, at det sitter i
synes dem og al værden som en bitter skuffelse,
endnu og fastere end nogensinde.
det blev dem en kilde til den største glæde. Ti det
var veien som førte bort fra dette gaadefulde
Boken, en liten engelsk bibel, min principal hadde
drømmeliv ind til den herlige, deilige virkelighet.
git mig samme dag, var gledet ut av min lomme
og laa nu ved min haand. Jeg
Aarene rullet hen. Jeg hadde fundet
skjønte, hvem den fremmede var.
alt, hvad den fremmede lovet mig.
Det var himlens herre.
Jeg var blevet en lykkelig mand
trods skuffelse og livets mange
«At gjøre andre lykkelige.» Disse ord
storme. Jeg følte at den fremmede
klang som en skjærende ironi i mine
var med mig, og han var sterk. Men
øren. Jeg, der selv var saa ulykkelig.
hvad hændte saa?
Hvorledes skulde jeg gjøre andre
lykkelige? Men saa erindret jeg,
Jo, en vakker dag kom en enlig fugl
hvad han hadde sagt: «Jeg skal gi
og banket paa min rute. Det var min
dig seier og kraft til at bære alt med
drømmes sangfugl. Hvor forandret
glæde.» Den aftenen besluttet jeg at
hun var. Hendes ansigt bar præg av
gi mig ifølge med den fremmede.
sorg. Men der hvilte en dyp fred derover. Jeg syntes straks at gjenkjænDet er nu længe, længe siden. Jeg
de den fremmedes merke ved det.
har fulgt ham. Jeg har brukt nøklen
Og snart fikk jeg vishet derfor. Han
til livslykken og har virkelig kunnet
var ogsaa kommet i hendes vei.
laase op med den. Jeg har laast op
Han hadde ført hende paa en helt
døren til uanede riker og drømmeanden maate, men til det samme
slotte, hvis eksistens jeg ikke hadde
maal. Her møttes vi igjen, og da jeg
tænkt mig muligheden av. Dit søkte
trykket hendes haand, lyste atter det
jeg, naar ensomheten blev trykkensamme varme, underlige blik mig i
de. Til mine drømmeslotte gik jeg, naar jeg blev
møte, som en gang for aar tilbake hadde været
fristet til utilfredshet med min lod i livet. Og hvoren vinkende stjerne paa min vei.
ledes saa disse drømmeslotte ut?
Den fremmede hadde ledet os paa knudrede
Enkelte laa nede under jorden. Andre laa høit
stier, men hvor sikkert og klokt hadde han ikke
over de almindelige menneskelige boliger - - paa
beregnet alt. Han vilde, at vi skulde gjøre hans
kvistkamrene. Graa og smudsige vegge med
bekjendskap, for at han kunde faa lutre vaar
iturevne tapeter. Vinduer som var istykkerslaat og
kjærlighet, spre sit lys over vaar sti og gi os den
tættet med et gammelt klædesplag. Daarlige
reneste og bedste lykke her, for siden at føre os
møbler og tomme skap. Og mangen gang fandt
hjem til den herlige virkeligheten oppe i kongejeg beboerne liggende syke og slitne paa en
slottet efter vort liv hernede i drømmenes værstraaseng. Hvike slotte - -.
den.
Ja, det var bare drømmeslotte. Disse beboerne
Ukjent
gik ogsaa en gang og drømte med brystet fyldt av
Kilde:
glade forhaabninger om en vakker fremtid. Men
P-1001, Fa0005: Kråkstad og Ski kristelige
aldrig hadde de tænkt sig, at det slot, de drømte Arkiv
ungdomsforening, Vidar 1918-1932.

«Jeg har laast
op døren til
uanede riker
og drømmeslotte, hvis
eksistens jeg
ikke hadde
tænkt mig
muligheden
av.»
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Lina Gjelsvik:
Engasjert husmor
og bunadsskaper
Lina Gjelsvik (1885-1968) bodde i Ski i over 50 år. Hun var særlig opptatt av husflid, nyttevekster
og bondekvinnenes kår. Hun var også svært engasjert i arbeidet med å utarbeide en egen bunad
for Akershus.

Lina Gjelsvik ved rokken iført sunnmørsbunad, 1924.
De to døtrene Liv (ved bordet) og Aasa (på golvet) titter bort på fotografen. Bildet er tatt i familiens hjem i Kirkeveien i Ski.
Fotonummer 0213-206-0009. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Aasa Gjelsvik Stordal. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Oppvekst og utdanning
Lina Gjelsvik var født på gården Relling i Norddal på
Sunnmøre i 1885. Hun var nest yngst i en søskenflokk på ni. Gården var så liten at den ikke kunne
brødfø en så stor familie. Faren måtte derfor ta seg
arbeid som bygningsarbeider for at de skulle få
endene til å møtes. Hjemme var det mora som
styrte gården. Hun var ei framsynt kvinne som ivret
for at barna, også døtrene, skulle få seg utdanning.

gikk først til Asker. Der gikk hun på husholdningsskole i skoleåret 1904-05. Høsten 1905 deltok hun
på statens kurs for husstellærerinner i Oslo. Deretter fortsatte ferden til Danmark. I 1907 tok hun
eksamen ved Sorø husholdningsskole på Sjælland.

Arbeid og ekteskap
Etter endt utdanning fikk hun seg arbeid i hjemtraktene. Høsten 1907 tiltrådte hun stillingen som
husmor og skolekjøkkenlærerinne ved Sunnmøre
Lina tok fortsettelsesskole og amtsskole hjemme på Amtsskole. Året etter, i 1908, opprettet hun det førsSunnmøre før hun dro bort fra hjemtraktene. Reisa te omreisende kurset i husstell i Møre og Romsdal.
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Dette kurset styrte hun selv i noen år.

å stifte Akershus husflidslag og Akershus bondekvinnelag. Hun var også formann i husflidavdelingen
I 1910 gikk ferden videre. Da blei hun ansatt som
på Follo-utstillingen i 1939. Hun jobbet også for linhusstellærerinne ved Kristian Amts husmorskole like
saken og satt i styret i Nyttevekstforeningen. I tillegg
ved Gjøvik. Hun jobbet der fram til 1912.
jobbet hun for å få lagt fylkeshusmorskolen til Ski.
Hun flyttet så nordover til Bodin, like ved Bodø. Her
Akershusbunaden
hadde hun fått seg jobb som bestyrerinne ved NordLina Gjelsvik hadde stor interesse for nasjonaldrakland husmorskole. Det var nok ikke tilfeldig at hun
ter. I 1934 startet hun arbeidet med å utforme en
reiste nettopp hit. Hun overtok jobben etter søstera,
egen bunad for Akershus. Bunaden skulle fungere
Gurine, som hadde jobbet her siden 1907.
som et samlingsmerke for bygdene rundt Oslo. Hun
Nordland husmorskole var på den tiden samlokalifant inspirasjon til bunaden flere steder i fylket. Snitsert med Nordland landbruksskole. Dette var en
tet på drakten var bygd over en 200 år gammel kvinsvært ugunstig
nedrakt fra Sørum på Romerike. Trøya var inspirert
ordning for husav motivet på et gammelt skap fra Såner. Vevkunstmorskolen, men
neren Ingeborg Arbo (1872-1958) bidro med utkast
for Lina hadde det til stakken som skulle veves i ulike farger som på
sine fordeler. På
den tiden blei betraktet som norske.
landbruksskolen
Arbeidet tok lang tid, blant annet på grunn av mateunderviste nemlig
rialmangel under krigen. Først i 1951 kunne hun
en ung mann som
legge fram bunaden til godkjenning. Nå blei det til
het Eystein Gjelsslutt ikke noe av akershusbunaden, bortsett fra et
vik. De to blei snart
par prøvedrakter. Motene endret seg og etter krigen
kjente og søt
ønskte mange seg broderte drakter. Akershus var
musikk oppstod,
dessuten først og fremst en administrativ enhet uten
som det heter. De
gamle, enhetlige bygde- og kulturtradisjoner. Dette
giftet seg og fikk
medvirket til at det var vansetter hvert to sønkelig å skape noe som opplevner, Odd og Tore.
des som felles for hele fylket.
Til Ski
Dersom du ønsker å ta en titt
Lina Gjelsvik, 1912.
I 1917 blei Eystein
I 1912 flyttet hun til Bodin.
på akershusbunaden som
ansatt som konsuDer var hun bestyrerinne ved
Lina Gjelsvik skapte, finner du
lent og leder av
Nordland husmorskole.
den på Follo museum. Du kan
Fotonummer 0213-206-0003.
bureisingsarbeidet
Fotograf: Hulda Szacinski.
også lese mer om Lina Gjelsi selskapet Ny
Giver av bildet: Aasa Gjelsvik Stordal.
vik og arbeidet med bunaden i
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
jord*. Familien
Follominne 2016.
flyttet da til Ski og
bosatte seg i Villa Brustad i Kirkeveien, ikke langt fra
Les mer om bunaden i
kirken. I 1918 fikk paret datteren Liv og tre år seine- * Eystein Gjelsvik og Ny jord er
Follominne 2016.
omtalt i Gylne Sider nr.1, 2014.
re blei yngstedattera Aasa født.
Etter at hun giftet seg, sluttet Lina i arbeidet som
lærer, slik skikken var på den tiden. Hun fikk likevel
en travel hverdag. I sommerhalvåret var ektemannen mye ute på reise i forbindelse med jobben
og Lina måtte ta seg av barn, hus, hjem og en stor
hage.

Trykte kilder:
Bodahl, Hege: «Akershusbunaden og Ski-kvinnen Lina Gjelsvik; Et bunadarbeid i tidens ånd, 1930-årene, men som stort sett
ble på papiret» i Follominne 2016, Follo Historielag, Drøbak
2016.
Gjelsvik, Tore: Snart kommer vår dag; Erindringer fra krigen,
Aschehoug, Oslo 1999.
Landbruksundervisningen i Norge gjennem hundre år; 1825Selv om hun hadde sluttet som lærer, sluttet hun
1925, Cappelen, Oslo 1926: Nationen 7.januar 1955.
ikke å engasjere seg i de sakene som lå hennes
Østlandets Blad 5.januar 1945.
hjerte nærmest; husstell og husflid. Hun ble valgt til Nettkilder:
Lokalhistoriewiki: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/
en rekke tillitsverv. Hun blei formann i Akershus
Oppland_fylkes_husmorskole_p%C3%A5_Bondelia
husstellutvalg, formann i Ski bondekvinnelag og
Digitalarkivet: https://www.digitalarkivet.no/view/279/
styremedlem i Ski sanitetsforening. Hun var med på pk00000001703938
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Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er
en del av Nordre Follo bibliotek, avdeling Ski.
Arkivet holder åpent i bibliotekets åpningstider.
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•

Ski lokalhistoriske arkiv har til oppgave å samle
inn, registrere og ta vare på materiale av lokalhistorisk verdi. Arkivet skal dessuten bidra til å
gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for
kommunens innbyggere.

•

Arkivet har registret 156 ulike arkiver, omtrent

likt fordelt mellom kommunale og private. De

Telefon: 905 26 356
E-post:
dagfinn.jakobsen@nordrefollo.kommune.no

kommunale arkivene er mest omfattende.
•

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 kommunens historie og kulturliv.
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.

Samtlige bilder er fra Ski lokalhistoriske arkiv. Mange av
bildene er samlet inn av Ski Historielag.

Baksida
I disse korona-tider...
Ved siste korsvei, like før jul i 2019, var dette et
ukjent begrep her til lands. Koronasmitten var riktignok omtalt i media før nyttår, men var da på betryggende avstand. De færreste ante vel at denne skulle
sette sitt preg på store deler av verden i 2020.
Sommer-loppemarked på Ski torg, 9.juni 1990.

I midten av mars ble plutselig store deler av Norge
Du kan se dette bildet og mange flere
fra denne begivenheten på YouTube.
stengt ned. Dette innbefattet også Nordre Follo
Fotonummer: SKIB 017 038. Fotograf og giver av bildet: Ivar Sæthre.
bibliotek og lokalhistorisk arkiv. Det skulle gå over to
måneder før vi fikk lov å åpne igjen og ting er ennå som viser Ski sentrum fra 1960-tallet og fram til tidlig 2000-tall. Bildene er nå skannet og flere av de er
ikke helt tilbake i normale former.
med i utstillingen som du kan se i bibliotekets underPå grunn av stengningen har denne utgaven av
etasje denne sommeren. Det har også blitt lagd en
Gylne Sider blitt kraftig forsinket. Etter planen skulle liten videosnutt som er publisert på bibliotekets
den ha vært klar i slutten av mars. Tanken var også YouTube-kanal. Denne viser et sommerloppeat det i år, til like med tidligere år helt siden 2011,
marked i Ski i 1990. Klikk deg gjerne inn på
skulle komme tre utgaver av Gylne Sider. Det er
YouTube og søk den opp.
riktignok seks måneder igjen av året, men mye tyder
Har du gamle bilder fra Nordre Follo liggende
på at det ikke blir mulig å komme med mer enn to
hjemme som kan deles med andre? Ta kontakt og
utgaver i år.
hør hva vi kan tilby. Kontaktinfo finner du øverst.
Like før vi måtte stenge fikk vi inn over 250 bilder

