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Frivillighetens år

Kråkstad ILs resultater i 1913:
8/6: Kråkstad – Steady 3-1
15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort

Oppegård damekor, 1920.
Fotonummer:
0217-116-0002.
Fotograf: Christian Husebye.

6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0
13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0
27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2

Kurs for sanitetskvinnene,
Ski, ca. 1925.
Her ser vi kursdeltakerne utenfor
uthuset til Samfunnsbygningen.

Fotonummer: SKIH 010 037.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Marit Andersen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

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

2022 er utpekt til å være frivillighetens år. Nordre Follo lokalhistoriske arkiv
oppbevarer arkivmateriale fra en rekke frivillige lag og foreninger. Her er det
blant annet materiale fra kor, korps, musikklag, idrettslag, religiøse foreninger,
velforeninger, sanitetsforeninger, ungdomslag, gammeldansforeninger, syR e k l a m e f o r 5 0 å r s i d e n
klubber og speidere. På de neste sidene kan du lese om to frivillige foreninger.
Vi vet navnet på omtrent halvparten av spillerne på bildet ovenfor.
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Roald Amundsen 150 år

Kinoreklame fra
Kråkstad kommunale
kino (1956-64).

Roald Amundsen, 1910.
Her ser vi polfareren som står sammen med
en hund utenfor hjemmet sitt på Svartskog.

Foto: Mittet & Co AS. Kilde: Nasjonalbiblioteket. Fritt tilgjengelig for bruk.
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1916 :

Foreningen Landstormen
Landstormen er en av de eldste foreningene i Oppegård. Foreningen har eksistert i over 100 år og
består kun av menn. Opp gjennom årene har de stått bak en rekke sosiale tiltak i Oppegård.

Landstormen, 1917.
Bildet er tatt utenfor Café Rasten. Foran, ved bordet, sitter Harald Nyborg (til venstre) og Jørgen Tonstad.
Bak disse står fra venstre: Martin Petersen, ukjent og Sivert Herje. Bak står fra venstre: Harald Algarheim, Olaf Madsen,
Magnus Ottesen, Hjalmar Isachsen, Emil Nilsen og Ansteen Hokholt. Barna på bildet er ikke identifiserte.
Fotonummer: 0217-006-0006. Fotograf: B. Ingermann.

Tekst: Dagfinn W. Jakobsen

Et møte på brua
Det hele startet en søndags formiddag i mars 1916.
Da møttes fire menn på brua på Kolbotn. Det var
ennå snø, og ganske skarpt i lufta. En av de fire
begynte å prate om at det kunne ha vært artig å
arrangere et gubberenn på ski i bygda. Denne
tanken fikk gehør hos de tre andre.

menn rennet. Etter rennet var det, som seg hør og
bør, premieutdeling. Vinneren vant et par ski mens
nummer to vant et par tøfler. Det ble ellers servert
både tørt og vått. Det ble holdt en rekke taler og
stemningen var svært god. Det hele varte til godt
over midnatt. Før de skiltes, ble de enige om å
møtes igjen.

Gubberenn og fest
Mobilisering
Litt seinere i måneden gikk rennet av stabelen. Del- En ukes tid seinere fikk alle deltakerne illevarslende
takelsen var ikke så veldig stor, men i alt fullførte 15 brev i posten. Konvoluttene var merket med
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«Mobiliseringsordre» skrevet med rødt blekk. Brevet
inni konvolutten lød omtrent slik:
«Mobiliseringsordre: Soldat NN (adressatens navn)
har å møte den 6. april 1916 kl. 8.00 hos Olaf Helleseth i renvasket stand, medbringende godt humør
m.m.» Brevet var signert Generalkrigskommisæren.
Innkallelsen var en etterligning av de innkallelsene
hæren benyttet da de kalte inn soldater til nøytralitetsvakt under 1. verdenskrig.
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En klubb for voksne menn
Landstormen er en forening for voksne menn. I starten var aldersgrensen 35 år, men den har seinere
blitt senket til 28. Foreningen har helt siden starten
vært forbeholdt menn, noe den fortsatt er. For å
kunne bli medlem, må man være bosatt i Oppegård
og bli foreslått som nytt medlem av to nåværende
medlemmer.
Sosiale tiltak
Samfunnsløftet til Landstormen er formulert slik:
«Landstormen i Oppegård er en fredet møteplass,
hvor bygdens menn kan dyrke det gode kameratskap, fremme det talte ord, nyte ganens gleder og
søke intellektuell stimulans. Landstormens ånd er å
yte mer enn vi krever. Vårt virke skal fremme den
beste samfunnsånd i Oppegård og særlig hjelpe
barn og unge til å virkeliggjøre sitt fulle potensial.» (ØB 8. april 2016)

Barnetog, ca. 1930.
Landstormen tok initiativ til det første
barnetoget på Kolbotn i 1916.
Dette bildet er tatt utenfor Høgda.

Fotonummer: S-00132. Fotograf: Einar Bratland.

Møtet fant sted hos Helleseth til avtalt tid og foreningen ble stiftet. At foreningen fikk navnet Landstormen kan nok skyldes at den ble stiftet mens 1.
verdenskrig raste ute i Europa. Flere av medlemmene hadde dessuten bakgrunn som soldater. Dette er for øvrig noe foreningen har tatt med seg videre. Medlemmene titulerer hverandre som soldater.

Vinnere av skøyteløp for folloskolene, 1938.
Landstormen arrangerte ikke dette skøyteløpet,
men de arrangerte skøyteløp for gutter på Kolbotnvannet.
Fotonummer: 0217-019-0062. Fotograf: ukjent.

Opp gjennom årene har foreningen stått bak en
rekke sosiale tiltak i Oppegård. Allerede samme år
som de ble stiftet, tok de initiativ til det første barnetoget på Kolbotn, 17.mai 1916. De tok initiativ til
opprettelsen av Oppegård Sparebank høsten 1917.
De har arrangert skøyteløp for gutter på Kolbotnvannet, finansiert orgel til kapellet på Kolbotn gravlund, arrangert juletrefester for barn og vært med på
å starte guttemusikken i bygda, for å nevne noe.

Landstormfugl
I 1927 ble fugleskyting en av aktivitetene i foreningen.
Medlemmene brukte en fugl utskåret i tre til å skyte på.
Fotograf ukjent.

Kilder:
Oppegård blir til; artikler med emner fra Oppegårds historie,
Oppegård kommune, 2015.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 30. mars 1966, 28. januar
1975, 7. april 1976 og 8. april 2016.
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Frivilli ge i 100
Kråkstad

S i d e r

år:

Sanitetsforening

Tidligere i år fikk vi inn protokollene til Kråkstad sanitetsforening. Foreningen hadde hatt sitt siste
møte noen måneder tidligere og er nå nedlagt etter hundre års drift. Den frivillige innsatsen denne
foreningen har lagt ned gjennom alle disse årene er virkelig imponerende.

Kråkstad sanitetsforening, 1927.
Bildet er tatt i anledning et møte hos Marie Jahr 10.august 1927.
Foran fra venstre: Anna Mørk, Klara Grydeland, Anna J. Frestad, Birgitte Retvedt og Malla Thorvaldsen.
Stående fra venstre: Frk. Hansen, Agnes Tronaas, Antonie Nordby, Anna Haug, Helga Frestad, Signe Breiland (Søster Signe),
Hilda Tronaas, Milla Tømt, Karen Nesten, Marie Jahr, Dorthea Sundby, Kaspara Bjerke, Laura Brække,
Inger Mørk Kolstad, Elise Ruud og Josephine Schou.
Fotonummer: SKIH 027 025. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Astrid Jahr. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Tekst: Dagfinn W. Jakobsen

Starten
Kråkstad sanitetsforening ble stiftet 17. januar 1921.
Initiativtaker var Gustava Presterud. Hun var aktiv i
Ski sanitetsforening, men var bosatt i Kråkstad. Hun
så at det var behov for en egen sanitetsforening i
hjembygda. Vinteren 1921 kalt hun derfor inn kvinnene i bygda til møte, og foreningen ble stiftet. Ved
oppstarten var medlemstallet 41. Gustava Presterud ble valgt til formann og kona til sognepresten,
Hildegard Kielland Hauge, ble nestformann. Kasserer ble Astrid Schou. Kaspara Bjerke, Annette

Rustad og Klara Grydeland ble også valgt inn i det
første styret.
Søster Signe
Den første store oppgava foreningen tok fatt på, var
sykepleien. Allerede i 1924 ansatte de en egen
sykesøster. Dette var Signe Breiland, til daglig kalt
Søster Signe. Hun var født i Fyresdal 23.oktober
1888, og var altså midt i 30-årene da hun ble ansatt. Ansettelsen av henne var et stort løft for foreningen som både betalte lønn og sørget for husvære til henne.
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Vi har en rapport fra 1933 som sier litt om sykesøsterens arbeidsoppgaver. Hovedoppgaven var naturlig nok sykepleie, men hun var også med på skolebarnundersøkelser, hadde tilsyn med pleiebarn og
foretok inspeksjon av butikker, bakeri og forsamlingslokaler. Hun hadde dessuten
reist med syke til sykehus åtte
ganger dette året.

Foreningsmedlemmene hjalp til med veiing og
måling av barna.
Fram til krigsutbruddet i 1940, sto foreningen for bevertning til barna ved hver 17.mai etter barnetoget.
Da serverte de boller og sjokolade.
Utfordrende krigsår
Under krigen prioriterte foreningen barna. De skaffet godsaker og
næringsmidler til de yngste. De
tok også imot barn fra Oslo som
gjerne var både nervøse og
underernærte. De sørget for at de
fikk pleieforeldre som de kunne
bo hos. Her kunne de bli til de
hadde kommet seg til hektene
igjen. Flere av barna beholdt kontakten med pleieforeldrene etter
krigen også.

Søster Signe jobbet i Kråkstad i
14 år, fram til februar 1938. Da
fikk hun jobb på Rikshospitalet og
forlot bygda. Det ble holdt stor
avskjedsfest for henne i Kråkstad
bedehus søndag 27.februar.
Signe Breiland døde hjemme i
Fyresdal i 1967, 79 år gammel.
Etter at Søster Signe reiste, overtok ei annen sykesøster stillingen.
Opp gjennom årene har sanitetsforeningen betalt lønn til mange
sykesøstre som har lagt ned et
viktig og betydelig arbeid til det
beste for kråkstingene.
Mange oppgaver
Det manglet ikke på oppgaver å
ta fatt i for sanitetsforeningen.
Noen ganger var det syke som
hadde behov for hjelp til å få et
sanatorieopphold, andre ganger
var det trengende familier som
fikk økonomisk støtte. Foreningen
forsøkte å hjelpe så langt det lot
seg gjøre og prøvde å løse problemene selv om de hadde knapt
med midler.

5

Mot slutten av krigen, i 1944, kom
mange tvangsevakuerte fra Finnmark og Nord-Troms til Østlandet,
og også til Kråkstad. Sanitetsforeningen la ned et stort arbeid med
å ta imot og plassere de krigsrammede fra nord.
Foreningen hjalp også norske
fanger. De fikk en henvendelse
fra Mysen Røde Kors med spørsmål om de kunne bidra. Sanitetsforeningen samlet inn matvarer.
Sanger fra 1931.
I 1931 kunne foreningen markere 10Disse ble kjørt til Mysen og delt ut
årsjubileum. Dette ble markert med en fest til de som satt i fangeleir der.
på Ambjørnrud lørdag 17. januar.
I overkant av 80 festkledte damer og menn
inntok da stuene på gården. Vi har et heller medtatt sanghefte med sanger som ble
sunget på denne festen. Det inneholder i
alt fire sanger skrevet for anledningen.
Dette er en kopi av den første sangen.

Et område som var kraftig forsømt var tannpleien. Dette ble et
satsingsområde for foreningen. I
1935 inngikk de en avtale med tannlege O. Bieltvedt
om tannlegebehandling for skolebarn. De første to
årene ble tilbudet bare gitt til tre klasser, men etter
hvert ble det utvidet og ble et tilbud til samtlige barn
på skolene i Kråkstad. Kommunen overtok ansvaret
for tannpleien i 1947.

Etterkrigstid
I 1949 satte sanitetskvinnene i
gang med å arrangere førstehjelpskurs. Samme år opprettet
de også en førstehjelpsstasjon.

I 1954 kom det neste store løftet. Da startet foreningen opp med brystsvulstkontroll. Dette ble et fast
tiltak, to ganger årlig, i mange år framover. Det ble
annonsert for undersøkelsen i Østlandets Blad og
foreningen ordnet også med gratis skyss fra Bjerke
og Mørk kretser og inn til Kråkstad samfunnshus der
undersøkelsene ble foretatt.

Sanitetsforeningen ga også tilskudd til skolebarnundersøkelser og var også med på pirquetprøvetaking I 1966 startet foreningen opp barnepark med plass
til 20 barn. Den var i drift i mange år.
av alle skolebarn i bygda.

I 1940 innførte de spedbarnskontroll i Kråkstad. Det- Inntekter
Foreningens inntekter har kommet på ulikt vis. Helt
te ble et svært populært tiltak og en jevn strøm av
siden starten i 1921, har de solgt maiblomster. Etter
unge mødre tok med seg barna til kontrolldagene.
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Gave til Ski sykehus, 1991.
Sanitetsforeningene i Follo og Enebakk hadde samlet inn 88.000 kr som gikk til smertelindringsutstyr ved Ski sykehus.
Administrasjonssjef ved sykehuset, Erik Sandsberg, tok i mot den rause gaven og takket med disse ordene:
«Uten sanitetskvinnenes innsats gjennom generasjoner hadde vi vært et mye fattigere land i dag.» (Vignett nr. 25, 1991)
Fotonummer: SKIB 005 144. Fotograf: ukjent. Foto fra Kråkstad sanitetsforenings arkiv.

krigen begynte de også med salg av fastelavnsris.
Foreningen har også fått inn penger på medlemskontingent og nærmest utallige utlodninger. I tillegg
har de fått bidrag fra stat og kommune. Foreningen
fikk også pengegaver fra Kråkstad og Ski sparebank. Dessuten har privatpersoner opp gjennom
årene bidratt med pengegaver, noen ganger også
testamentariske. Den største av disse kom i 1962.
Da viste det seg at nylig avdøde gårdbruker Hans
Jahr hadde testamentert gården sin til Ski Røde
Kors og Kråkstad Sanitetsforening. Salget av eiendommen tilførte de to foreningene 240.000 kr som
etter avdødes ønske ble brukt til sykestuen i Ski.
50-årsjubileum
I januar 1971 kunne foreningen feire 50-årsjubileum. Begivenheten ble markert med en stor
jubileumsfest. Det var en rekke taler, gaveoverrekkelser, hilsener og blomster til jubilanten. Det ble
dessuten utnevnt fire nye æresmedlemmer. Erling
Ragnar Eriksen satt ved flygelet og spilte flere
musikkstykker. I tillegg bidro Kråkstad Bygdeung-

domslag med underholdning.
Slutten
Seint på høsten 2021 møttes 16 medlemmer av
Kråkstad sanitetsforening til et kombinert medlemsmøte og en markering av foreningens 100-årsjubileum i Kråkstad samfunnshus. Møtet markerte
også slutten for foreningen. Medlemstallene hadde
gått ned de siste årene og det hadde vært problematisk å rekruttere yngre krefter til arbeidet. Koronaepidemien hadde dessuten ført til at det ikke hadde vært mulig å holde møter. Det siste ordinære
medlemsmøtet hadde funnet sted 4. mars 2020.
Årsmøtet for 2021 ble avholdt via brev. Den viktigste saken der var spørsmålet om nedleggelse av
foreningen. 2/3 av medlemmene stemte for nedleggelse og foreningen ble dermed nedlagt.
Arkivkilder:
Nordre Follo lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1048: Kråkstad Sanitetsforening.
Trykte kilder:
Akershus Amtstidende 1.juni 1962.
Vignett 26. juni - 2. juli 1991.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 24.februar 1938,
2. desember 1959, 25.januar 1971, 20.oktober 2003.
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150 års mark eri ng i som mer:
Roald

Amundsen

Denne sommeren vil Roald Amundsens 150-årsdag bli behørig markert. I hele uke 28 (11.-16. juli)
vil det foregå en rekke arrangementer i regi av Muséene i Akershus. Det meste vil foregå i tilknytning til polfarerens hjem på Svartskog.
han døde sommeren 1928. Riktignok tilbrakte han
en god del av disse årene på ulike ekspedisjoner og
foredragsturnéer, men hjemmet ved Bunnefjorden
var en rolig base der polfareren kunne samle krefter, forberede nye reiser og skrive bøker.

Amundsen slet ofte med økonomien og gikk konkurs i 1926. Uranienborg ble solgt til Fredrik Herman Gade og Peder «Don Pedro» Christophersen.
Kjøperne lot imidlertid Amundsen få bo i Uranienborg på betingelse av at han ikke kunne låne penger på huset igjen.

Roald Amundsen ved skrivebordet, Svartskog, 1909.
Fotograf: Anders Beer Wilse. Kilde: Nasjonalbiblioteket.
Fritt tilgjengelig for bruk (Public Domain)

Tekst: Dagfinn W. Jakobsen

Huset etter Amundsens død
Sommeren 1928 døde Roald Amundsen og huset
ble stående ubebodd. Mye ble værende slik Amundsen forlot det. I 1933 tilbød Fredrik Herman Gade
Uranienborg til Den norske stat. Gade stilte ingen
betingelser, men uttrykte ønske om at bygget skulle
bevares mest mulig som et urørt minne over
Amundsen. I tillegg var det viktig at eiendommen
ikke forfalt, men ble godt vedlikeholdt.

Uranienborg
Eiendommen på Svartskog ble Amundsens hjem i
1908. Stedet han kjøpte, ligger idyllisk til helt nede
ved fjorden omkranset av skog. Hovedbygningen er I 1934 ble det ansatt en tilsynsmann som flyttet inn i
en to-etasjers trevilla oppført i sveitserstil.
et mindre hus på eiendommen, og arbeidet med å
gjøre om Amundsens hjem til museum ble påbeEiendommen var opprinnelig en husmannsplass,
gynt. Uranienborg ble offisielt åpnet for publikum av
kalt Nedre Rødsten, og tilhørte Bålerud gård. Den
Kong Haakon 1. mai 1935.
eldste delen av hovedbygningen ble oppført på
1860-tallet, men har blitt påbygd flere ganger seine- Follo museum overtok forvaltningsansvaret for bygre. Fram til århundreskiftet var det ulike husmanns- get i 2002. Muséet er i dag en del av Muséene i
familier som bodde her.
Akershus (MiA).
I 1900 kjøpte Nils Julius Ytteborg Nedre Rødsten og
brukte det som landsted - fram til Amundsen kjøpte
det åtte år seinere. Amundsen ga eiendommen navnet Uranienborg, et navn han tok med seg fra hjembyen Oslo. Han vokste opp i Uranienborgveien 9.
Uranienborg ble Amundsens hjem i tjue år, fram til
Arrangementer i tilknytning til jubileet:
11.-17. juli: Omvisninger i Uranienborg.
11. juli: Utstillingsåpning, Uranienborg.
12. juli: Boklansering, Uranienborg.
13. juli: Uteomvisning, Uranienborg.
14. juli: Hurra for Roald Amundsen, Follo museum.

Trykte kilder:
Barr, Susan: «Roald Amundsens hjem på Svartskog» i Follominne 1992, Follo
Historie- og museumslag, Drøbak 1992.
Norges matrikel; Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1 april 1903 i
Akershus amt, J. M. Stenersens forlag, Kristiania 1904.
Nettkilder:
Lokalhistoriewiki: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Roald_Amundsen og
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Uranienborg_(Oppeg%C3%A5rd) og https://
lokalhistoriewiki.no/wiki/Peder_Christophersen_(1845%E2%80%931930)
MiA: https://amundsen.mia.no/resource/uranienborgs-historie/
(alle besøkt 16. juni 2022, kl. 10-11.30)

15. juli: Bakgårdsvorspiel, Svartskog kolonial.
16. juli: Bursdagsfest, Uranienborg.
16. juli: Bursdagsfest i bakgården, Svartskog
kolonial.
Du kan lese mer om arrangementene og kjøpe
billetter på mia.no/roaldamundsen/150-ar.
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Norrøna 1928:
Roald

Amundsen

Roald Amundsen døde sommeren 1928. Den 14. desember, dagen Sydpolen ble nådd i 1911,
ble erklært som en nasjonal minnedag. Teksten nedenfor er skrevet som en hyllest til ham i
anledning denne minnedagen i 1928.

Amundsen minnes, 14. desember 1928.
Hele Norge markerte minnedagen. Dette bildet er fra universitetets aula i Oslo.
På scenen ser vi løytnant A. Angell som holdt minnetalen over Roald Amundsen.
Foto Henriksen & Steen. Kilde: Nasjonalbiblioteket.
Fritt tilgjengelig for bruk (Public Domain)

Tekst: O.H.

I dag vil Roald Amundsen bli minnet over hele
landet, over hele verden. Det er ikke bare som
polforsker og idrettsmand vi minnes ham. Som
sådan er han vel den største som har levd. Det at
hele verden, uansett om man er polinteressert
eller idrettsmand, beundrer Roald Amundsen,
beror på egenskaper hos ham, som til alle tider
har vært æret og beundret, nemlig hans målbevisste vilje, hans ukuelige (vilje) handlekraft og
hans edle karakter!

Som ung mann satte han sig som mål å utforske
polområdene. Det var nu først og fremst Nordvestpassasjen han vilde finne frem gjennem. Der
var ingen før kommet frem med livet. Men han
vilde også søke efter Nordpolen. Dette og meget
mer fikk han utført. Med en ubegripelig seig viljestyrke kjempet han sig frem mot sine mål. Tilsynelatende uovervinnelige hindringer hopet sig
op for ham. Det var ikke bare strømningene i
havet som gikk ham imot. I selve menneske-
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naturen ligger den sterkeste motstand. Her møtte
han barrierer av tvil og mistro og strømmer av
mistillit og hån: «Hvad skal nu dette kappløp mot
polen være godt for?» sa folk.
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- Nei, når det gjelder å utforske jorden og himmelrummet nytter det ikke alltid bare å vente sig gullgruber eller oljekilder. Menneskenes forskertrang
er grunn god nok. Hvad kan vel en astronom
vente sig av materielle verdier ved sine stjernestudier? Fra de fjerneste stjernetåker som ligger
optil en million lysår borte, kan de sikkert ikke
vente sig hverken kull eller gull.

Det er en helt naturlig trang hos menneskene
dette, at de vil kjenne den jord de bor på. Det er
den samme trang som bonden føler når han vil
kjenne sin gård, sin skog, sin bygd. Hvis denne
trang ikke hadde eksistert, vilde fønikerne aldri ha I denne trang til å utforske jord og himmelrum
seilt over Middel-havet og rundt Spania utenfor
ligger således en guddommelig mening. Menneshvis kyst de den gang mente verdens ende var.
kene leter ofte efter én ting; men finner ofte en
Portugiserne hadde aldri våget sig syd over
annen. Kolumbus søkte efter India, og meningen
Ekvator, hvor de mente
var å bringe kristendomat vannet var kokende.
mens lys til hedningene
Kolumbus vilde aldri ha
der. Han fandt isteden
opdaget Amerika og
Amerika, han fandt gull
Magelhães aldri komog rikdommer som satte
met jorden runt. De
nytt liv i det havveis
store opdagelsesreisutslukte Europa. For
ende har gjort menneKolumbus var ferden en
skene umåtelig store
misjonsreise nærmest,
tjenester. Når vi ofte har
men for spaniolene og
sakt: «Ja, hvad vil
for Europa i det hele
Amundsen finne der
blev det nye land de fant
nord i isørkenen?» så
en virkelig gullgruve.
ser vi for materialistisk
Istedenfor å komme
på tingen. For det første
som kristendommens
må vi huske at det er en
budbringer til indianermedfødt trang hos den
ne, kom spaniolene med
nordiske rase dette: å
det villeste barbari; med
søke mot nord, mot isen
brand, mord og røveri.
og sneen og havet. Så
Men det var ikke Kolumsnart breene fra istiden
bus’s mening. Han lette
Roald
Amundsen
om
bord
på
Gjøa,
1903.
trakk sig nordover, fulgefter ting; men fant noe
Ferden med Gjøa gikk gjennom Nordvestpassasjen
te våre forfedre efter.
annet; han vilde én ting,
og varte i tre år, fra 1903 til 1906.
De lot sig fryse inn. I
men opnådde en anden.
Fotograf: Anders Beer Wilse. DEXTRA Photo
Kilde: Norsk Teknisk Museum/Digitalt museum.
viker og våger, der isen
Hvad drev Roald
Lisens: CC BY 4.0. Ingen endringer gjort.
ikke lå for høit, slo de
Amundsen ut på hans
sig i ro for vinteren. Her
ferder? Jo, for det første var han glad i sjøen og
levde de av bjørne– og selkjøtt og kledte sig med
ishavet, i det frie friske liv i kamp og strabaser skinnet, akkurat som våre polfarere nu til dags.
og det kan i og for sig være grund god nok. Men
Og vårt fedreland idag? - Hele vinteren kledd i
han vilde mere. Han vilde forske ut steder hvor
skinnende hvit kåpe av is og sne! Og om sommemenneskefot ikke var satt før. Han vilde finne veiren? - «I revnerne kun er der vårliv å se!»* Ja slik
en nordom Amerika, den såkalte nordvestpassaer vårt land, og slikt som landet er må folket bli:
ge, og den magnetiske nordpol. På sin «Gjøa»
herdet og djervt.
ferd, som han avsluttet i 1906, utførte han denne
Den nordiske rase er kjent for sitt mot, sin utholopgave. Denne ferd nordom Amerika hadde ingen
denhet og kraft. Det er naturen, det er kampen
foretatt før han og hans Gjøa-karer. Han kom
hav, is og sne som har skapt rasens egenskaper. hjem som en berømt mann; men enda ikke nok
* Fra Fædrelandssang av Bjørnstjerne Bjørnson.
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berømt, for Roald Amundsen var som de fleste
polen. Samtidig som ishavstrømmen slo sig
store menn, endel ærgjerrig. Nordpolen hadde
vrang, gjorde strømmen i menneskenes sinnelag
enda ingen nådd. Og da han nu en tid får strøm- det samme. Heldet hadde forlatt Amundsen, sa
men med sig, så får han samlet endel penger fra man, alt hvad han tok sig til var galmannsverk.
både privat og offentlig hold og skal i 1909 dra av Hvorfor kunde ikke mannen være iro og leve på
sted til Nordpolen med den berømmelige skute
sin berømmelse? De glemte ordene i kvadet fra
«Fram.» Imidlertid kom det beskjed om at ameri- Sigurd Jorsalfar: «Av bedrift som ei fornyes, føres
kaneren Peary hadde vært ved Nord-polen.
rust på folkeviljen.» Amundsen kunde ikke gi seg
Straks snudde strømmen sig i folkesinnet. Hvad til å ruste hen.
skulde nu Amundsen dit for! spurte folk, skjønt
Så kommer til slutt det storslagne drama i 3 avdet ikke var absolutt sikkert at Peary hadde vært
delinger. Først flyvningen i 1925 med de 2 aeroved Nord-polen. Amundsen selv brydde sig tilsyplaner. Vi husker da verden ventet i 3 uker i den
nelatende ikke noget om dette. Men i stillhet utarstørste spenning på å høre noget nytt fra isørkebeidet han en annen
nen der nord. Så endeplan. Han vilde reise til
lig kom beskjeden efter
Nordpolen over Sydall denne stillhet, om at
polen. Og denne plan
A og hans feller var
gjennemførte han. Her
kommet til rette igjen.
viste Amundsen sig på
Ingen som var til stede,
sine høider. I en sådan
vil glemme det uforligplan og en sådan handnelige inntog i Oslo. Nu
ling viste han at han
hadde strømmen snudd
besat samme evne som
sig. Det var som om alt
de store hærførere som
mismot var været bort.
Cæsar og Napoleon,
Og denne med-drift
den evne nemlig; i et gitt
satte ham istand til å
øieblikk å gjøre et geniutføre hans siste dåd:
På Sydpolen, 14. desember 1911.
alt trekk som fører til
De fire mennene på polpunktet er Roald Amundsen,
Ferden med luftskipet
strålende seir. AmundHelmer Hanssen, Sverre Hassel og Oscar Wisting.
«Norge.» Fra gondolen
Fotograf: Olav Bjelland. Kilde: snl.no.
sen var ikke bare den
Fritt tilgjengelig for bruk (Public Domain)
så han ned på dette
viljesterke og handleverdens nordligste
kraftige personlighet, han var også den genialt
punkt, som fra ungdommen av hadde stått for
hurtige bedømmer av en ny situasjon, og han
ham som det mål han særlig ønsket å nå. Han
kunde ta de nødvendige hurtige ombestemmelskulde aldri få sette sin fot på Nordpolen slik som
ser. Og han nåde frem til Syd-polen. I dag for 17
han hadde kunnet på Sydpolen. Som Moses da
år siden stod han og hans feller på dette jordens
denne fra Nebo bjerg skuet inn i det forjettede
sydligste punkt, og plantet her det norske flagg.
land, skuet Amundsen ned over sitt forjettede
Samtidig med dette plantet han Norges navn og
land: Nordpolsplatået. Tredje og siste del av
sitt eget med lysende skrift inn i alle folks bevistdramaet som slutter sig til «Italia»-dramaet,
het. Han søkte mot Nord-polen, men fant Sydpokaster atter et klart lys over Amundsens karakter.
len - først.
Han var ikke redd for å våge sitt liv for andre. Det
Hvad Amundsen har utrettet er så vel kjent at
var utslag av en umiddelbar menneskelighet når
man ikke behøver å gjenta det her. Han hadde
han sådan stilte sig til tjeneste med en flyvesatt sig fore å nå Nordpolen. Men veien blev lang maskin som han sikkert visste ikke var særlig å
og vanskelig. Han drog med «Maud» nordom
stole på. Hadde han selv hatt makt til å velge sig
Asia, i 1917-1918, og han har således også reist flyvemaskin og materiell, vilde han rimeligvis
nordostpassagen; men her var han ikke den
enda ha levd - kanskje etter å ha utført enda en
første. Da han vilde føre skuta inn i strømmen
dåd - redningsdåden.
mot Nordpolen, så lurte strømmen ham. I 7 lange
Det er mange som sier som så: «Det var vel det
år drev «Maud» med isen; men den kom aldri til

Å r g a n g

1 3 ,

n u m me r

1

S i d e

1 1

bedste for Amundsen at han nu døde, han hadde store eller i det små - til bygdens og landets
ikke mere å leve for.» Dette resonnementet kan
bedste.
jeg ikke tro er rett. Jeg vet ikke hvad han selv
Da Fritjof Nansen i 1896 kom hjem fra sin polferd,
mente, men hvorfor skulde ikke han ha hatt grunn
holdt Bjørnson en tale på festen for ferdens deltil å ville leve! Riktignok har han utført et verk som
takere. Han uttalte da noe sånt: «Nå må ikke vi
ingen annen, men han var sterk og frisk og slett
nordmenn bruke Nansen som en brennevinsingen gammel mand, han kunde vel enda ha utflaske og beruse oss på -». Det samme kan sies
ført mang en dåd, - eller iallfall hatt glede av livet.
med hensyn til Amundsen og hans verk. Vi bør
Et friluftsmenneske og en naturelsker, i det hele,
ikke beruse oss i begeistringen, festen, æren og
et menneske med en åpen sjel, blir aldri helt
stoltheten som Amundsen har skapt. Vi må først
ferdig med livet. En annen sak kan det være når
og fremst ha øie for personligheten og karakteren.
helsa slår klikk og sinnet sløves. Men det var ikke
Gjør vi det vil Roald Amundsen være et eksemtilfelle med Amundsen. Tvert om. Det er kanskje
pel, en stimulans for
ikke rett å beklage hans
alle til trottugt strev, i
skjebne heller. Han fikk
det små som i det
rimeligvis en hurtig død,
store.
en slik død som våre
dådskraftige forfedre
Tekstforfatteren
satte stor pris på. For
avslutter med dette
dem var det bedre å dø i
verset, som er 3. vers av
striden av sine sår, enn i
Norrønafolket av
fred på sotteseng. Det var
Bjørnstjerne Bjørnson:
meget av de gamle nord«Av bedrift som
menns ånd i Roald
ei fornyes, føres rust
Amundsen. Han var slik
på folkeviljen;
en etling av våre vikinger;
evig ung må
han var en Olav Trygæren være,
vassøn! Få - kanskje ingog i kampe kun
en - nordmenn har kastet
The Three Polar Stars, 1913.
den fødes.
Her ser vi Roald Amundsen (til venstre) sammen med
slik glans over vårt land
Derfra går på
H. Shackleton og Robert E. Peary. Bildet er tatt på
ved sin dåd som han. Han Ernest
dragevinger
Bellevue - Stratford hotel i Philadelphia 16. januar 1913.
var i ordets dobbelte forAmundsen ble tildelt Charles P. Daly - medaljen av
over havet, over
The American Geographical Society. Legg merke til at
stand en ekte viking. Han
tvilen atter de
globusen er plassert slik at Sydpolen peker mot
var født i Viken, i Borge i
Norrønakjemper
Amundsen og Nordpolen peker mot Peary.
Østfold, og var således
Fotograf: William H. Rau. Kilde: Nasjonalbiblioteket.
mot det store,
Fritt tilgjengelig for bruk (Public Domain)
også geografisk og rasemot det fjerne.»
messig sett en ekte
«viking.» Vi er stolte over at Amundsen var nordDenne teksten finner vi i Norrøna 1928
(arkiv P-1002, Fa0003).
mann og vi som også er innfødte «vikinger» føler
en liten ekstrastolthet over at han tilhørte vår
Norrøna var Kråkstad frisinnede
ungdomslags håndskrevne avis. Avisa ble
landsdel. En slik stolthet er selvfølgelig lite verdt
ikke trykt opp, men ble lest høyt på lagets
hvis vi ikke, slik som han, vet og føler at «av bemøter som en del av underholdningen.
Første nummer kom i 1902. Tekstene i
drift som ei fornyes føres rust på folkeviljen.» Det
avisa var en blanding av egenprodusert
materiale og avskrift av mer kjente
er som et eksempel på viljestyrke og handlekraft
forfatteres verk.
at Amundsen har sin største verdi for oss, ikke
Nordre Follo lokalhistoriske arkiv har
bare et eksempel som fører til sjøliv og polferden;
bevart Norrøna fra 1917-18 og 1925-56.
men et eksempel som fører enhver mann og kvinTekstene i denne avisa er til dels godt
ne inn i det spor og frem til det mål som for hver
skrevet og gir et innblikk i hva unge (i alle
aldere) i bygda var opptatt av i første halvdel av 1900-tallet. Vi har derfor
enkelt svarer best mulig til evner, lyst og anlegg;
en fast spalte med smakebiter fra Norrøna i våre infoskriv.
et eksempel som fører til trofast arbeide - i det
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Frem fr a glemselen:
En utflukt

i

august

Ungdommer på utflukt.
Hvilken kirke besøkte de? Hvem var disse ungdommene?
Fotonummer: SKIB 013 028. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Hans Runar Bjørstad.

1918
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Våren 2018 fikk vi inn en del glassplater for skanning. Et par av disse viste seg å være tatt inni og
utenfor ei kirke. Det forelå ingen opplysninger om hvilken kirke det var eller hvem ungdommene på
bildet kunne være.
Tekst: Dagfinn W. Jakobsen

Ofte forblir slike spørsmål ubesvarte. Bildene viser
ukjente personer på et ukjent sted. De som kunne
ha besvart spørsmålet, er gjerne selv borte.

dag i dag. Det er heller ikke sannsynlig at ungdommene reiste spesielt langt den gangen for litt over
100 år siden. Derfor var det grunn til å sammenligne
bildene med bilder av kirker i nærheten. Ganske fort
ga dette resultater. Bildene viste seg å være fra
Tomter kirke.

Flere av bildene i samlingen var daterte og årstallet
som gikk igjen på de fleste var 1918. Det er dermed
rimelig å anta at disse bildene også er fra dette året. Hvem var det så som reiste til Tomter kirke en solskinnsdag for 104 år siden? Dette kunne være ei
hardere nøtt å knekke. De ti på gruppebildet ser ut
til å være unge og noenlunde i samme alder. Trolig
tilhører de en ungdomsforening.

Kirken de besøkte
Bildet er fra 2007.

Fotograf: Hans A. Rosbach. Kilde: Wikipedia.
Lisens: CC-BY-SA 3.0. Ingen endringer gjort.

Etter et lite søk i arkivet, dukket et sannsynlig svar
opp. I en av protokollene til Kråkstad frisinnede ungdomslag kan vi lese at ungdomslaget var invitert til
et stevne i Tomter søndag 11. august 1918 - i forbindelse med ei gudstjeneste i Tomter kirke. Det var
Øvre Hobøl ungdomslag som hadde invitert sine
venner fra Kråkstad.
Interiør, 1918 og 2012.
Det øverste bildet over viser ungdommene inne i kirken i
1918. Fargebildet er tatt nesten 100 år seinere.

Bildet øverst: SKIB 013 008.
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Hans Runar Bjørstad.
Fargebildet: Fotograf: ukjent. År: 2012.
Kilde: Kirkebyggdatabasen. norgeskirker.no. Ingen endringer gjort.

Mange av bildene var dessuten tydeligvis fra Kråkstad. Ved første øyekast var det også lett å anta at
det var Kråkstad kirke ungdommene sto foran. Men
ganske fort oppdaget jeg at det var en trevegg bak
de ti på gruppebildet. Dermed var dette utelukket.

Styret i ungdomslaget foreslo at de som ville reise
på stevnet i Tomter, kunne sykle dit. Syklistene kunne møte opp ved veien til Berger kl. 9.30 og sykle i
samlet følge til Tomter. De som ikke ville sykle, kunne ta morgentoget fra Kråkstad.
Akkurat hvem personene på bildene er vet vi ikke,
men det er svært sannsynlig at de var medlemmer
av Kråkstad frisinnede ungdomslag.
Kilder:

Men kirkebygget var likevel nøkkelen til å finne riktig Arkiv P-1002, Aa0002. Kråkstad frisinnede ungdomslag.
sted. Det er sjelden gamle kirker blir vesentlig end- Storsletten, Ola: Kirker i Norge, bind 5; Etter reformasjonen,
ret, derfor kan vi anta at den ser omtrent slik ut den 1600-tallet, Arfo, 2008.
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R u n d t u r i S k i 2 7. a p r i l
Vårens

vakreste

S i d e r

2022:

eventyr?

I samarbeid med Ski Historielag, arrangerte Nordre Follo lokalhistoriske arkiv en rundtur i Ski
onsdag 27. april. Rundt 25 personer ble med på vandringen. Vi så på bilder fra den gangen Skibyen ennå var ung og sammenlignet med dagens sentrum. Turen var enn gjentakelse av en tilsvarende tur i september 2021.

Lange skygger
Vårsola sto lavt mens vi snakket om Hagabua, Tovang og Rutheim.
. Fotograf og giver av bildet: Christian Olsen, Ski Historielag.

Tekst: Dagfinn W. Jakobsen

har vært der siden jernbanen kom til Ski i 1879.

Historielaget vartet opp med kaffe og kringle ved
Ustvedthuset før vi la i vei på vandringen. Vi så på
gravhaugene langs Ski-raet og den vakre bygningen
på Waldemarhøy. Her bodde en gang en lege og en
adelsdame.

Vi gikk tilbake over brua og nedover Jernbaneveien.
Her lå en gang forretningsgårdene Vanaheim og
Refsum. Det ble også tid til en avstikker ned til
Framhagen før vi gikk opp til Ski hotell. Hotellbygget
ble oppført i 1916 og er et av de eldste byggene
som fremdeles står i Ski.

Nede i krysset ved jernbanebrua, snakket vi om
kiosken som en gang lå her. Den ble i mange år
drevet av Georg Haga og bar også hans navn; Hagabua. Kiosken står nå i Vestråtparken.

Like ved ligger torget. Her sto en gang Samfunnsbygningen. Den ble oppført i 1921 og var Skibyens
storstue, men brant ned allerede i 1937. Nedre torg
ble anlagt foran denne bygningen.

Vi krysset så brua og så på det som var det første
Vi avsluttet rundturen like ved ungdomsskolen. Der
Ski sentrum. Dessuten vendte vi blikket mot staså vi blant annet på skålgropene i berget.
sjonsområdet og så på den enorme utviklingen som
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Jernbaneveien før og nå.
Det er ca. 100 år mellom disse bildene. Bildet til venstre er tatt rundt 1920 og bildet til høyre 27. april 2022.
Det lyse bygget på det eldste bildet er Refsum-gården. Den lå omtrent der P-skiltene er på fargebildet.

Bildet til venstre: Fotonummer: SKIH 024 004. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Alf Rustad. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
Bildet til høyre: Fotograf og giver av bildet: Christian Olsen, Ski Historielag.

Turlederen på torget
Undertegnede ledet turen
sammen med arkeolog
Lill Gustafson fra
Ski Historielag.
Deltakerne fikk med seg et
lite hefte med gamle bilder
fra Ski sentrum. Vi prøvde å
finne fram til stedene der
fortidens fotografer hadde
stått (eller så nær stedet som
praktisk mulig). Der kunne vi
sammenligne fortid og nåtid
og prate om det som en gang
hadde vært der og utviklingen fram til våre tider.
Med på turen var også
Christian Olsen fra
Ski Historielag som
dokumenterte turen gjennom
en rekke fine bilder.
Fotograf og giver av bildet:
Christian Olsen, Ski Historielag.

Hotellet før og nå (1930 og 2022).
Bildet til venstre viser Ski hotell den gangen det het Bogers hotell og var i full drift. Bildet til høyre viser samme bygg 27. april.
Bildet til venstre: Fotonummer: 0213-079-0001. Fotograf: Thorstein Nielsen. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
Bildet til høyre: Fotograf og giver av bildet: Christian Olsen, Ski Historielag.

WWW.SKIBIBLIOTEK.NO/SLA
•

Nordre Follo lokalhistoriske arkiv består av de to
lokalhistoriske arkivene i Oppegård og Ski.

•

Arkivet holder åpent i bibliotekets åpningstider.

•

Lokalhistorisk arkiv har til oppgave å samle inn,
registrere og ta vare på materiale av lokalhistorisk

Ski
Nordre
Ski Follo
bibliotek
bibliotek
bibliotek
Nordre Follo lokalhistoriske arkiv
v/Dagfinn W. Jakobsen
Åsenveien 6
1400 SKI

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.

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 med mindre noe annet er angitt.

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

Baksida

Lokalhistorisk arkiv har feriestengt i perioden 11. juli - 31. juli.
For ting som haster, vennligst kontakt biblioteket.

Billedsøk og nye nettsider
Trofaste brukere av billedsøketjenesten via våre
nettsider, har opplevd at denne tjenesten ikke har
vært tilgjengelig ei stund nå.
Fotografibasen er registrert i biblioteksystemet. I
begynnelsen av mai fikk Nordre Follo bibliotek nytt
biblioteksystem. Dermed forsvant den gamle søkemuligheten, både for bilder og bøker.
Det har nå kommet på plass nye nettsider for
biblioteket: https://nordrefollo.arena.axiell.com/#/.
I søkefeltet på hovedsida er det også mulig å søke
opp bilder, men det er svært begrenset med informasjon knyttet til hvert enkelt bilde.
Nettadressa øverst, www.skibibliotek.no/sla, virker
fremdeles, men der kan du ikke gjøre billedsøk. Det
du kan gjøre der, er å finne fram til en oversikt over
arkivmateriale som finnes hos oss. Du finner også
månedens bilde, eldre utgaver av Gylne Sider og
annen informasjon om arkivet.

Sommerferie, 1918.

Fotonummer: SKIB 013 003. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Hans Runar Bjørstad.

Med dette bildet vil jeg ønske alle
en riktig god sommer! Bruk gjerne
de varme og fine sommerdagene til
å gjøre noe hyggelig og lystbetont.

