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Litt latin blir det
også i dette
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fem ordene.
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E T
I N F O S K R I V
F R A
F O L L O
L O K A L H I S T O R I S K E

A

R K

I V

resultater i 1913:
Bli bedre kjent Kråkstad
medILsOppegård
8/6: Kråkstad – Steady 3-1

Tidligere Oppegård kommune har en lang15/6:
historie.
På
de neste
Kråkstad B
– Steady
B 5-1 sidene kan du
bli bedre kjent med litt av dette områdets 22/6:
historie.
I
tillegg
får
du tips til videre
Kråkstad B – Ski B uavgjort
lesning.
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
14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1
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To kommuner blir til en:
Bli bedre kjent med Oppegård
Oppegård kommune rakk å bli 105 år før den ble sammenslått med Ski. Området som ble til
Oppegård kommune i 1915, har imidlertid en lang historie. Du kan her bli bedre kjent med noen
av hovedtrekkene i denne historien.
Kommunevåpenet
Vi begynner det hele med å ta en
kikk på kommunevåpenet til tidligere Oppegård kommune. Det blei
godkjent ved kongelig resolusjon
6.august 1976. De 17 gylne trekantene symboliserer tuntrærne
til de 17 middelaldergårdene i
Kommunevåpenet kommunen. Den svarte baktil Oppegård.
grunnen symboliserer Svartskog.

bekkene og elvene kunne de sette opp fangstredskaper og fange fisk.

Det går to oldtidsveier gjennom Svartskog. Den ene
går i retning nord-sør og den andre øst-vest. Vi finner de første sporene etter den førstnevnte like sør
for Ljan. Den går forholdsvis rett sørover langs høydedraget sentralt på Svartskog. Flere steder avtegner veien seg tydelig som en fordypning i landskapet. Årtider med tråkk, slep og riding har satt sine tydelige spor.
Vi kommer tilbake til gårdene, men begynner med
Noen steder går
Svartskog fordi kommunen på mange måter hadde
veien sammen
sitt utspring fra nettopp dette området.
med en nyere
vei, fra middelSvartskog
alderen. Veien
Svartskog utgjør det området som ligger på vester til dels godt
siden av Gjersjøen, ut mot Bunnefjorden. For 8bevart og er et
10.000 år siden sto havnivået høyere og Svartskog
viktig kulturvar den gangen en øy med det som nå er Gjersjøen
minne.
som en del av fjorden som omkranset Svartskogøya.
Den andre oldtidsveien som
Etter hvert som landet hevet seg etter siste istid, ble
går i retning østdenne øya landfast. Gjersjøen gikk over til å bli en
vest, begynner
fjordarm med utløp i nord, før den ble helt inneved gården
stengt av fastland på alle kanter.
Sætre i sørenden
Opprinnelig besto Oppegård av tre oldtidsgårder. I
av Gjersjøen og
øst lå Fløysbonn, i nordvest, Ljan og i sørvest, Fåle.
går langs vannDet meste av Svartskog var et ressursområde for
kanten til FlåteRytterkleiva
gården Fåle som ligger ved Pollevann i dagens Ås
stad. Her brukte
Fotonummer S-00524.
Fotograf: Ragnhild G. Krogness.
kommune. Gårdsnavnet Fåle skal for øvrig være
man, som navnet
Kilde: Kolben bibliotek.
opprinnelsen til navnet Follo. Foli var en tidligere
tilsier, flåte for å
betegnelse på Fåle og omfattet egentlig hele Svart- krysse Gjersjøen til Kurud. Veien går så nordvestskog.
over opp Rytterkleiva og forbi Oppegård kirke. Derfra går den videre ned til kysten ved Bekkensten.
Gårdsdrift på den tiden var ganske ulik dagens
Her kunne man krysse fjorden og komme over til
måter å drive gårder på. De drev med svedjebruk.
Det betydde at de brant ned skogen i et område og Nesodden.
sådde korn i aska. Etter noen år var området såpass utpint at det måtte fraflyttes og et nytt område
blei svidd av og dyrket opp på samme måte.
Befolkningen drev ikke bare med jordbruk. Langs
strendene kunne de fiske og sanke skjell. I skogen
kunne de jakte, plukke bær og sanke fugleegg. I

Den største gravrøysa i Oppegård ligger i dette området, nærmere bestemt på Prosted, litt nord for
Bekkensten. Røysa, som er fra jernalderen, ligger
idyllisk til på en høyde med godt utsyn utover
Bunnefjorden. Den består av rullesteiner lagt i en
sirkel. Røysa er stor i omkrets, men ikke høy.
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nord for Kolbotn sentrum og ble innviet 28.august
1932. Den ble reist etter en pengeinnsamling som
startet i 1912. Formålet var opprinnelig å få reist et
bedehus. Det var et stort løft å få reist Kolbotn kirke.
Kommunen hadde begrensede muligheter til å bidra
i finansieringen på grunn av økonomiske nedgangstider. Derfor ble den i all hovedsak reist med innsamlede midler.
I 1967 ble Greverud kirke innviet. Dette er en teglsteinsbygning med 350 sitteplasser. Også denne
ble reist med en solid porsjon innsamlede midler.
Pengeinnsamlingen startet allerede i 1921, men
stoppet opp fordi man løste kirkebyggproblematikGravrøysa ved Prosted.
Fotograf: Ole Vidar Andersen. Kilde: Kolben bibliotek.
ken på en annen måte. Indremisjonen kjøpte eiendommen Solveien 3 som opprinnelig hadde vært
Ved nordenden av Gjersjøen, i Gjersjøbruåsen,
møbelfabrikk og kraftstasjon, og innredet denne til
finner vi restene av en stor bygdeborg. Den besto av
kirke. Pengeinnsamlingen ble først gjenopptatt på
murer og hadde også palisade av tre oppå muren.
1950-tallet.
Bygdeborgene ble trolig reist i folkevandringstiden
(400-600 e.Kr.). Hit kunne lokalbefolkningen søke
tilflukt dersom fremmede krigerbander kom på
besøk.
Ved gården Bålerud, sentralt på Svartskog, har det
blitt funnet rester etter jernvinner. Dette var primitive
ovner der folk smeltet myrmalm.
Kirkene
Tidligere Oppegård kommune har fire kirker fordelt
på tre kirkesogn. Kirkene er reist i perioden 18761987 og ligger på Svartskog, Kolbotn, Sofiemyr og
Greverud. Alle disse fire kirkene tilhører Den norske
kirke. I tillegg finnes det også flere menigheter som
har sine egne kirker og forsamlingshus i den tidligere kommunen.
Vi finner den eldste kirken i Oppegård på Svartskog,
i nærheten av gårdene Bålerud, Grønmo og Søndre
Oppegård. Dagens Oppegård kirke (bildet) ble oppført i 1876 og er den tredje kirken som står akkurat
på dette stedet.

Fotonummer: 0217-143-0049.
Fotograf: ukjent. Kilde: Kolben bibliotek.

I middelalderen sto det en stavkirke her, trolig oppført på 1100-tallet. Den sto fram til 1722. Da måtte
den vike plassen for en ny tømmerkirke. Tømmerkirken sto i litt over 150 år. Den ble revet i 1875. I middelalderen het kirken og sognet Gerdarudin eller
bare Rudin.

Den siste kirken som foreløpig er reist i Oppegård,
er Sofiemyr kirke. Dette er også en teglsteinskirke.
Den ble innviet i 1987 og er formet som et flerbruksanlegg med rom for mange aktiviteter. Dette er
Oppegårds største kirke med 500 sitteplasser.

Etter reformasjonen (i 1537) ble Oppegård kirke et
anneks til Nesodden. Dette var en ordning som
skulle vare i hele 400 år. Først i 1937 ble Oppegård
skilt ut som eget prestegjeld. Da hadde det for øvrig
også blitt reist en kirke på Kolbotn.
Kolbotn kirke ligger på en lav, skogkledd kolle litt

Oppegård kirke

De fire kirkene i Oppegård brukes alle til gudstjenester. I tillegg utfyller de hverandre på den
måten at de gjerne passer til litt ulike typer arrangementer og tilstelninger. Oppegård kirke og Kolbotn
kirke er seremonikirker som gjerne er mest populære til vielser og dåp, selv om det ikke utelukker
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andre aktiviteter. Greverud kirke og Sofiemyr kirke
blir ofte brukte som konsertlokaler. De blir gjerne
også brukt til menighetsarbeid og aktiviteter for barn
og unge.

Gjersjøen, ukjent år.

Fotograf: ukjent. Kilde: Kolben bibliotek.

S i d e r

De kjørte utpå isen på Gjersjøen ved gården Vassbonn. Våren var i anmarsj så det var allerede en del
overvann på isen. Biskopen og reisefølget passerte
den vesle øya Geitungen som ligger i nordenden av
vannet. Litt lenger sør, der Gjersjøen begynner å
smalne, gikk veien de fulgte sammen med den
andre vinterveien. Biskopen kom trygt fram til Sætre
og fortsatte ferden til Haugbro og videre sørover.
Middelaldergårdene
Som tidligere nevnt, er det 17 middelaldergårder i
tidligere Oppegård kommune. Vi finner flere av
disse sentralt på Svartskog. Disse er Østre, Vestre
og Søndre Oppegård, Bålerud, Grønmo og Dal.
Lengst sør på Svarskog finner vi Sjødal, og ved
Gjersjøen ligger Kurud. Langt nord på Svartskog
ligger gården Hvitebjørn. I nordenden av Gjersjøen
ligger Vassbonn. Helt nord i Oppegård finner vi
gårdene Li og Ormerud. Kullebund ligger ved

Gjersjøen
Gjersjøen ligger som et stort skille mellom øst og
vest i den tidligere kommunen. I eldre tider med
dårlige veier, kunne sjøen fungere som transportåre. På vinteren, når isen var trygg, fungerte sjøen
som en langstrakt flat vei der det var forholdsvis
enkelt å ta seg fram.
Det gikk to vinterveier over Gjersjøen, begge i
retning nord-sør. De hadde utgangspunkt fra hver
sin bukt i nord og møttes omtrent midt på sjøen til
en felles vei. Ved Flåtestad svingte veien mot øst og
kom på land ved Sætre.

Hvitebjørn gård, ukjent år.

Fotonummer: 0217-028-0067.
1.mars 1594 dro biskop Jens Nilssøn sørover gjenFotograf: ukjent. Kilde: Kolben bibliotek.
nom Oppegård. Vi kan lese om reisen i biskopens
egen dagbok. Isen lå fremdeles på vannene og
nordenden av Kolbotnvannet. I sørenden av dette
myrene var fremdeles frosne, så Nilssøn kunne
vannet finner vi Ekornrud. Sørøst i Oppegård finner
benytte vinterveien. Reisen gikk med hest og slede. vi Østre og Vestre Greverud, og ikke langt fra den
tidligere grensa mot Ski, ligger Sætre.

Østre Oppegård, ukjent år.

Fotonummer: 0217-028-0052.
Fotograf: ukjent. Kilde: Kolben bibliotek.

Gårdsnavnet Hvitebjørn er svært spesielt. Dette er
den eneste gården i landet med dette navnet.
Tankene går jo fort mot både eventyrenes verden
og til isbjørner når vi hører dette navnet, men det
har nok ingenting med noe av dette å gjøre. Trolig
stammer navnet fra et hvitt fjellparti som lå i nærheten. Dette skal ha hatt form som et bjørnehode og
var godt synlig fra sjøen. Det ble derfor benyttet
som et sjømerke. Sjømerket ved Hvitebjørn er avmerket på gamle kart. Det ble dessverre fjernet i
forbindelse med byggingen av Ingierstrandveien på
slutten av 1920-tallet.
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østsiden av Gjersjøen og utløste stor aktivitet,
særlig ved stasjonen på Kolbotn.
Den en gang så naturlige samhørigheten med Nesodden begynte gradvis å forvitre og stadig flere
stemmer talte for løsrivelse fra naboen i vest. I 1896
foreslo sognestyret i Oppegård at Oppegård skulle
skille lag med Nesodden og legges inn under Aker.
Nesodden sogn hadde ingen motforestillinger mot
dette, men Aker derimot, hadde ikke noe ønske om
å innlemme Oppegård i sitt herred.

Dampskipet Fønix ved Svartskog brygge, ca. 1900.
Fotonummer: 0217-046-0048.
Fotograf: Fridtjof Grann-Meyer. Kilde: Digitalt museum.

Oppegård blir egen kommune
Det var ikke bare i kirkelige spørsmål at Oppegård
var underlagt Nesodden. Oppegård ble også ved
innføringen av kommunalt selvstyre i 1837, en del
av Nesodden kommune, men hadde likevel en stor
grad av selvstyre.

I 1907 ble det gjort et nytt forsøk på å skille Oppegård og Nesodden fra hverandre. Også denne
gangen mislyktes initiativtakerne. Årsaken til dette
var at befolkningen i Oppegård var såpass liten, i
underkant av 800 innbyggere, noe som ble ansett
for å være et for lite befolkningsgrunnlag for å opprette en kommune.

Oppegård var lenge et tynt befolket område uten
noe egentlig sentrum. Det gikk som tidligere nevnt
noen oldtidsveier gjennom området, men veistandarden var ikke den aller beste. I stedet var det sjøen som fungerte som den viktigste ferdselsåren.
Nesodden lå jo slik sett lagelig til - på den andre
siden av Bunnefjorden.
Fra 1857 ble det opprettet dampskipsruter på
Bunnefjorden med anløp flere steder langs Svartskog. Dette stimulerte utviklingen av Svartskog,
mens de østlige delene av Oppegård, på andre
siden av Gjersjøen, kom mer i bakevja.

Oppegård sør, 1910.
Utsikt fra høyden ved Kongeveien. På jordet til høyre ligger nå
Greverud skole. Villaen til høyre er Sætrehøgda. I bakgrunnen
ser vi Høiaas som den gangen lå i Kråkstad kommune.

Dette bedret seg imidlertid kraftig i da Smaalensbanen åpnet i januar 1879. Jernbanen ble lagt til

Oppegård gikk imidlertid inn i en voldsom vekstfase
tidlig på 1900-tallet. Fra 1910 til 1920 ble folketallet
mer enn femdoblet, og steg fra 793 til 4.043. Veksten var størst i området rundt Kolbotn som i 1920
hadde en befolkning på nesten 2.400 innbyggere.

Fotonummer: 0217-069-0003.
Fotograf: ukjent. Kilde: Kolben bibliotek.

Med en slik vekst i ryggen, var det enklere å argumentere for en skilsmisse med Nesodden. Det hører
for øvrig med til historien at også Nesodden opplevde vekst i samme periode noe som også ville
gjøre det lettere for dem å kunne stå på egne bein.

Kolbotn stasjon, ukjent år.

Fotograf: ukjent. Kilde: Kolben bibliotek.

I 1914 foreslo Georg Jonassen som var Nesoddens
nyvalgte ordfører, at det skulle settes ned en komité
som på nytt skulle behandle spørsmålet om deling
av kommunen. Jonassen var selv fra Oppegård.
Komitéen kom fort fram til at en deling ville være å

15-årsjubileum, 1931.
I 1930 hadde Oppegård vært egen kommune i 15 år. Dette ble
markert med en jubileumsfest like over nyttår i 1931.

og går sørover inn i Oppegård. Den går forbi Tårnåsen og ned til Fløysbonn. Kongebordet finner vi
like før veien begynner å gå nedover til Fløysbonn.
En gang i tiden sto denne store steinen høyreist og
majestetisk ved veien, men en dag for lenge siden
veltet steinen og ble liggende som et bord like ved
veien. Det er ikke utenkelig at steinen i sin tid ble
reist som et minne over en fremtredende leder i det
daværende lokalsamfunnet, en slags lokal ‘konge’.
Når den nå ligger der som et stort steinbord like ved
den gamle ferdselsåren som i våre dager hyppig
benyttes til turformål, passer det derfor godt at
steinen har fått navnet Kongebordet.

Fotonummer: B-00116.
Fotograf: ukjent. Kilde: Kolben bibliotek.

foretrekke, men fylkestinget hadde imidlertid innvendinger. Det forelå på denne tiden planer om at Nordstrand skulle gå ut av Aker. Fylkestinget utsatte derfor saken for å vurdere om Oppegård i så fall skulle
bli sammenslått med Nordstrand. Sognestyret i
Oppegård motsatte seg denne tanken. Nordstrand
ville bli storebror i en slik ny kommune og det ville bli
vanskelig for
Oppegård å få
gjennomslag for
lokale saker.
Etter betydelig
press fra sognestyret gikk endelig saken igjennom og det ble
besluttet å dele
de to sognene
fra 1.juli 1915.

Kongebordet.

Fotonummer: S-00521.
Fotograf: Ragnhild G. Krogness. Kilde: Kolben bibliotek.

Vil du lese mer om Oppegårds historie?
I forbindelse med
Oppegård kommunes 100-årsjubileum i 2015, ble
det gitt ut ei bygdebok; Oppegård blir til.
Boka består av en
rekke artikler og tar
for seg områdets
historie helt fra isen
etter siste istid
forsvant og fram til
vår tid. Dette er ei
vakker og interessant
bok som gir et godt
Oppegård bli til.
innblikk i den nordre
Du
kan låne boka på
delen av Nordre Follo
biblioteket.
kommunes historie.

Ordførerkjedet
Ordførerkjedet i
Nordre Follo
kommune er det
samme som ordføreren i OppeOrdfører Ildri Eidem Løvaas (H)
gård kommune
med ordførerkjedet.
Hovedmotiv i kjedet er Kongebordet. tidligere benyttet.
Grunnen til at
Ildri Eidem Løvaas var ordfører
i perioden 2009-15.
dette var praktisk
Fotograf: Tomas Moss.
å gjenbruke, er
Kilde: Kolben bibliotek.
at kjedet ikke har
kommunevåpenet som hovedsymbol, men derimot
Trykte kilder:
ei stor steinblokk som kalles Kongebordet.
Christie, Sigrid og Håkon: Norges kirker, Akershus, bind 2,
Forlaget Land og Kirke, Oslo 1969.

Kongebordet er egentlig en bautastein som ble reist Oppegård blir til, Artikler med emner fra Oppegårds historie,
Oppegård kommune, Oppegård 2015.
ved oldtidsveien som går over Grønliåsen. Denne
oldtidsveien begynner ved Hauketo i Oslo kommune Nettkilder:
Lokalhistoriewiki.no
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En ko r tvarig gled e:
Skimts hytte på Bogerkollen
I perioden 1939-41 leide idrettslaget Skimt en hytte på Bogerkollen. Hytta ble flittig benyttet
den korte tiden leieforholdet varte. Hytteboka vitner om tidvis stor aktivitet og mange hyggelige
stunder, ikke minst rundt peisen.

Ved hytta, ca. 1940.
Personene er ikke identifiserte.
Fotonummer SKIB 012 003. Fotograf: ukjent. Kilde: Nordre Follo lokalhistoriske arkiv, arkiv P-1066, Skimt.

Leieavtalen
Hytta på Bogerkollen ble innviet tirsdag 21.november 1939. Hytta var ikke Skimts eiendom. De leide
den av Sven Boger. Selve leieavtalen ble inngått en
måneds tid tidligere. Av den framgår det at Skimt
skulle betale 600 kr i året for leie av hytta med
inventar, inklusiv 2 ½ favn ved. Skimt hadde opprinnelig hatt planer om å kjøpe hytta, men fant prisen
som ble forlangt, noe stiv. De fikk imidlertid med i
kontrakten at hytta kunne kjøpes innen utgangen av
februar 1940 for 10.000 kr - et kjøp som aldri ble
realisert.
Åpningsfesten
Hytta i Bogerkollen ble utstyrt med egen hyttebok.

På første side i denne kan vi lese om innvielsen:
“Tirsdag 21/11 1939 innviet Skimt hytta med en
enkel festlighet. I den anledning var Treningsnevndens formann Halvor Arnesen og medlem
Sigmund Ruud kommet. De fremviste Skiforbundets
treningsfilmer med foredrag. Disse blev overvært av
godt og vel 100 medlemmer og foredragsholderne
tilslutes med voldsomme bifald. Efterpå var det
servering med pølser etc og stemningen sto høit i
taket. Sven Boger var så velvillig å utlåne sin radiogramofon og dansen gik livlig. Ved 1-tiden drog man
hjem og alle var enig i at hytta hadde fått en værdig
innvielse.” Referatet var signert formann C. Pedersen. Ved samme anledning ble for øvrig Gjedsjø IL
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Hytta blir innviet, 1939.
Tirsdag 21.november 1939 ble Skimts hytte på Bogerkollen innviet med en liten fest. Bildet er antakelig tatt i forbindelse med
dette arrangementet. Til venstre for peisen sitter Rudolf Mørch (med pipe) og formann i Skimt, Carl Pedersen
(vanligvis kalt “Calle P.”). Bak disse står trolig Gunnar Gundersen. Til høyre for peisen står Finn Hemsen.
Foran ham sitter Odd Gangnæs (med pipe) og Sven Boger.
Fotonummer: SKIH 049 024. Fotograf: Atelier Skarpmoen. Giver av bildet: Kjell Hope. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

innlemmet i klubben og Sven Boger trådte inn i
styret som deres representant.

peisen etter en skitur i minusgrader, blir hyppig trukket fram som særdeles positiv.

En kort historie
Hytta ble flittig benyttet, spesielt på vinterstid, både i
1940 og et stykke ut i 1941. Besøket på sommeren
og høsten 1940 var imidlertid sparsomt. Leieforholdet skulle vise seg å bli heller kortvarig. Krigen
medførte at Skimt fikk vansker med å opprettholde
ordinær drift og mye av de vanlige inntektene bortfalt. Utpå våren i 1941 begynte idrettslaget å ligge
etter med husleia. Etter en vennskapelig overenskomst med eieren, ble de løst fra leiekontrakten fra
1.mai 1941. Skimt sto dermed uten hytte og det
skulle gå bortimot 20 år før de fikk skaffet seg en ny.

15.desember 1939 skriver ei som kaller seg Husmora på hytta: “Ja, så sitter jeg her igjen da. Det
knitrer på peisen, men hutte–tu hvor kaldt er. I kveld
skal det jammen bli en fin tur hjemover i måneskinn,
synd at ‘n ikke er med.”
3.februar 1940 var imidlertid peisen ikke like trivelig.
Da kan vi lese følgende: ”Vi er nu samlet en del
ungdom her på hytta. En av jentene har med sig
gramofonplater, så nå går dansen lystig. På peisen
knitrer og brenner det, men den er nok ikke i riktig
godt humør, for det ryker litt her.”

Vi finner også spor av krigens redsler i hytteboka.
Glimt fra hytteprotokollen
11.april 1940 har I. Baltzersen skrevet: “Takk for
Medlemmene i idrettslaget hadde stor glede av hytta
rolig natt efter panikkflukten fra Oslo 11/4.”
den korte tiden de leide den. Hyggen ved den varme
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Klare til skirenn, ca. 1940.
Formann i Skimt, Carl Pedersen, står ved bordet og tar mot påmeldinger. De øvrige er ikke identifiserte.
Fotonummer SKIB 012 009. Fotograf: ukjent. Kilde: Nordre Follo lokalhistoriske arkiv, arkiv P-1066, Skimt.

En hytte trenger selvsagt tilsyn - særlig når den blir
brukt av mange. Formann i Skimt, Carl Pedersen,
var ofte på Bogerkollen og så til hytta. Et lengre innlegg i hytteprotokollen 16.februar 1941 viser at dette
blei satt pris på av medlemmene: “Vi har hatt en
strålende flott dag her i dag. Været riktignok ikke
prima, men hyggen innendørs oppveier slikt. Klubbens første renn blev avviklet i dag og deltagelsen
fin – riktignok blev det et dårlig resultat for undertegnede, men jeg sier som de gamle latinere: “mens
sano in corpore sano”, og trøster mig med at jeg har
fått litt mosjon og frisk luft. Så på hytta hvor onkel
Calle P. og Ragnhild har kaffen ferdig. Nils Otterness, Oskar Mamen og jeg dro efter langrennet på
en tur over til Vik i Enebakk. Svinestek og surkål,
kaffe og bløtkaker. Så igjen tilbake til hytta, hvor vi
igjen lunker på ‘n “Lars.” Til slutt en takk til Calle P.,
for at han vil ofre hver eneste søndag på oss som
liker å sporte litt om søndagen. Som formann og
hyttepappa er han for Skimt uerstattelig.” Teksten
var undertegnet Bjørn Høyem-Johansen.

Nazistene overtar
Carl Pedersen skulle likevel bli erstattet, men ikke
som hyttepappa. Som nevnt, ble avtalen med Sven
Boger avsluttet 1.mai 1941. Carl Pedersen hadde
da nettopp gått av som formann og blitt erstattet av
Wilhelm Klose. Det hører med til historien at Skimt
gikk inn i svært vanskelige tider. Klose ble avsatt av
de nye styresmaktene 7.juni 1941. I stedet plasserte
de inn en av sine egne som ny formann i klubben.
Samme høst ble Skimt sammenslått med Ski IL –
en sammenslåing som varte til krigens slutt.

En siste tur på hytta
Skimt benyttet hytta en siste gang, noen få år etter
krigen. 1.februar 1948 ser vi i hytteprotokollen at de
får låne den av den nye eieren, C. Frogner. Foranledningen for lånet var at klubben skulle arrangere
et merkerenn. I rennet deltok 18 menn og to damer.
Samtlige klarte merkekravene. En hilsen i hytteprotokollen fra Randi Slagstad, viser at hytta har vært
savnet: “It’s been a long, long time...”, skriver hun.
Kilde:
Arkiv P-1066: Skimt.
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Vi betrakter jo alle julen som den protestantiske der av ildskjæret fra faklene. Godene tok en stav
kirkes største høitid. I katolske land feires påsken og dyppet den i blodet, og det blev skvettet rundt
som den viktigste
på vegger, tak og på
kirkefest. Men her i
de fremmøtte folk.
protestantiske land er
Gudebilledene blev
julen festen over alle
helt innsmurt. Det
fester. Den er blitt
kokte kjøtt blev delt ut
den skjønneste tid for
og ett. Her blev da
oss alle, for barna,
ofret både dyr og
for de voksne og for
mennesker. Trelene
de gamle som minled ofte den tort å bli
nes og gleder sig
drept som offer ved
over sin egen barndisse fester. Men detdom og sin egen
te var ikke betraktet
jubelfryd.
som noen særlig foraktelig dødsmåte.
Og dog er ikke julen
Tvertimot. Derpå blev
egentlig noen kristen
det drukket øl og
fest. Langt tilbake til
mjød, og det hele
svarteste hedenold
endte som regel med
feiret våre forfedre
et veldig drikkelag.
julen som en hedMen et sånt gilde var
ensk fest.12.januar,
ikke ment som et
vinterens midtpunkt,
ordinært æte og drikvar valgt til denne
kegilde. Festen var
viktige fest. I de store
religiøs, og alle
hóv holdtes da fester.
ofringer og cereSærlig var de store
monier skjedde til
fylkeshóv, som f.eks.
guddommens ære.
Ladejarlens hóv ved
En av gudene skaffet
Trondheim, møtestegodt år og rik høst, en
det for folk fra hele
Julenissen kommer med gaver til barna.
annen seiret og bragfylket og store deler
Bildet ble første gang publisert i det amerikanske
te stor vinding i krig.
av landet. Disse fesbladet Harper’s Weekly i 1881.
De gamle gudene,
Bilde fra Wikipedia. Fritt tilgjengelig for bruk.
tene forløp så helt
æsene som vi kaller
annerledes enn våre
dem, hadde jo spesialisert seg om hver sine
julefester, det var et skille like stort som mellom
departementer. De mest kjente og avholdte
dag og natt. Hóvet var et uhyre stort rum, med
guder var som vi vet, Odin og Tor. Deres historie
plass til mange hundre mennesker. Her styrte
lærer vi å kjenne i våre gamle sagaskrifter, særlig
«godene», de var ceremonimester, i likhet med
Eddas gudedikt.
våre prester. Her blev slagtet en masse dyr, blodet samlet i kar og kjøttet kokt. Rundt stod gude- Da Kristus blev født for 1934 år siden, lå hele
billedene av Odin og Tor m.fl. Inne i hallen var
Norden i det svarteste hedenskap, og 7-800 år
det mørkt og skummert, det flammet op her og
efterat kristendommen hadde vunnet tak over
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mange land omkring Middelhavet, lå Norge i hel
uvitenhet om kristendommen. Selv i Frankrike og
Tyskland, ja i England og Irland, var kristendommen i full blomstring lenge, lenge før det første
kirketårn reiste sig i Norden. Det var først under
vikingetiden at Norge fikk sitt første inntrykk av
kristendommen og kanskje mest fra Irland. Og
disse fortellinger var ofte
legendariske. De blandet sig
med det hedenske og skapte
billeder som Balder, som av
mange menes å være Kristus;
den kvite krist, som våre forfedre pleide å kalle ham.
Mange mener at Balder, denne lyse, milde godttenkende
type skulde bety det kjærlige,
opofrende element i guddommen. I vår gamle gudetro
eksisterte ikke en tråd av
virkelig kristen ånd. «Øie for
øie, og tann for tann,» sa de
gamle nordmenn. «Klo mot klo
skal ørner rives.» Men nu gråt
menneskene over Balder, og
sørget over ham. Kristendommens ånd hadde før evangeliet bløtgjort hjertene, og
gjort dem beredt til kristendommen. Som en lysning på
vårhimmelen steg kristendommen varmende og lysende opover mot Nordens
mørke himmel.Men enda efter Olav’s død på
Stiklestad, dyrkedes Odin ved Upsala i Sverige.
Og hver midtsommerdag holdt man fester der for
Odin og Tor.Og ved den hellige lund i Upsala
kunde man se dinglende menneskekropper i
trærne, ofret til Odin, lenge efter at kristendommen var innført hos oss.
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kristne jul, således også med symbolene. I det
ytre sitter meget igjen. Vi drikker og eter, vi turer
jul, vi kjører juletreet, vi snakker om nisser og
tusser og onde vetter. Disse vesener var levende
virkelighet for våre hedenske forfedre, ja hos
enkelte overtroiske enda, mens vi bruker nissen,
trollet og risene som leketøi for barn. Men selv
de små barn opfatter nok innerst inne at figuren er opdiktning. Så vokste kirken frem, og
kristendommens ånd kom fra
syd og virket som en mild vårvind. Særlig efter reformasjonen blev vår religiøse opdragelse lagt i et folkelig spor. Fra
Tyskland fikk vi folkelige sanger og melodier. Vi fikk mange
av våre gamle salmer og noen
omdiktet efter tyske, og andre
efter danske og svenske. Også
den norske salmeskatt øket, og
i dag eier vi en salmeskatt,
større og rikere enn kanskje
hos noen annen nasjon.

«det hele
endte som
regel med
et veldig
drikkelag»

Så kom da kristendommen og den kristne jul.
Vårt helligste symbol blev ikke lenger Tors hammer eller hjulets kors som før, men Kristi kors.
Istedenfor dunkle ord og runer fra våre hedenske
fedre, klang nu messesang og klokkeklang ut fra
våre små stavkirker. Og istedenfor kravet om
«øie for øie,» lød ordet: «Elsk din neste som dig
selv!»
Denne skiftning er ikke skjedd plutselig og i et
sterkt brudd. Som med den hedenske og den

Hvem kan nu forestille sig julen
uten klokkeklang og barnesang? Som ingen annen tid på
året ligger kirkene i julen i bondens øine på et høit sted. Og
lenge lyder ennu «Fra fjord og
fjære, fra fjell og dype dal,»
som et tegn på at norsk lynne og norsk natur
finner sitt dypeste uttrykk i linjer som disse om
norske kirker.
O.H.
Denne teksten finner vi i Norrøna julen 1934
(arkiv P-1002, Fa0005).
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 aldre) i
bygda var opptatt av i første halvdel av 1900-tallet. Vi har derfor en fast
spalte med smakebiter fra Norrøna i våre infoskriv.
Vi vet ikke hvem som skjuler seg bak signaturen O.H.
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verdi. Arkivet skal dessuten bidra til å gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for kommunens innbyggere.
•

Nordre Follo lokalhistoriske arkiv forvalter også en stor
fotosamling. Ski historielag har samlet inn nær 5000
bilder som nå er digitaliserte. Disse bildene er gjort

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

tilgjengelige via våre nettsider. I Oppegård ble det
samlet inn en stor mengde bilder i forbindelse med
bokutgivelsen i 2015. Rundt 1000 bilder er gjort

Gylne Sider er et informasjonsskriv fra Nordre Follo
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 Nordre Follo kommunes historie og kulturliv.
Alle tekster er skrevet av Dagfinn W. Jakobsen med mindre
noe annet er angitt.

tilgjengelige via Kolben biblioteks nettsider.
•

Foto i høy oppløsning kan bestilles fra oss.

•

Har du lokalhistoriske spørsmål eller ønsker å se på

Samtlige bilder er fra Nordre Follo lokalhistoriske arkiv.
Fotonummer som begynner på 0213 eller SKIH er samlet inn
av Ski Historielag.

arkivmateriale? Ta kontakt! Kontaktinfo finner du til
venstre på denne sida.

Baksida
Nytt navn og to avdelinger
De som har lest Gylne Sider tidligere, har antakelig
lagt merke til at vi har fått nytt navn. Dette henger
selvsagt sammen med kommunesammenslåingen.
Fra nå av heter altså arkivet Nordre Follo lokalhistoriske arkiv.
Både Oppegård og Ski hadde tidligere sine egne
lokalhistoriske arkiv - begge knyttet til biblioteket.
Disse vil fortsatt bestå - nå som avdelinger under
Nordre Follo lokalhistoriske arkiv.

Solnedgangen i Ski
For noen år siden skrev Asbjørn Ribe en egen
hyllest til Ski, og noe av det han trakk fram, var den
vakre solnedgangen i Ski: «Ingen sjø, eller fjell og
vakre fjorder. Men blir du her til en dag er forbi, ser
du solnedgangen i Ski.» Jeg hadde aldri tenkt på at
det kunne være noe spesielt med den - helt til jeg
plutselig fikk øye på den en torsdagsettermiddag i
begynnelsen av november. Den var virkelig vakker
der den lyste opp over Finstad og Ski stasjon.

Med dette bildet vil jeg...

Ønske alle lokalhistorieinteresserte
ei riktig god jul!
Dagfinn W. Jakobsen

