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ble stiftet på et møte på Norges Landbrukshøgskole i Ås den
12. desember 1948.

Initiativtakeren her var gårdbruker Wilhelm Grøstad, Nes
odden. Han hadde i flere år arbeidet med spørsmålet om et
museum for Nesodden. På et av ham sammenkalt møte i hans
hjem ble det valt en komite for nærmere å undersøke stem
ning og mulighet. Grøstad ble selvskreven formann i nevnte
komite. På dette møtet ble det straks nevnt, at oppgaven måtte
gis en videre ramme. Den måtte også omfatte «det historiske»
i bredest mulig form, likesom det hevet seg røster for et lag
omfattende hele Folio. Etter atskillig arbeid og særlig etter en
lengere reise innenlands med besøk av en rekke distriktsmuseer
grep Grøstad med tilslutning av Nesodden-komiteen den ut
kastede tanken om et historie- og museumslag omfattende hele
Folio. Han la da saken fram for alle Follo-kommunenes ord
førere og en rekke enkeltpersoner i distriktet med det resultat,
at Nesodden-komiteen innbød alle Follo-kommunene til å sende
representanter for nærmere å drøfte spørsmålet på et møte på
Reenskaug Hotel i Drøbak den 1. november 1948. Alle kommu
nene sendte representanter, de fleste med sin ordfører i spissen.
Dertil møtte en rekke interesserte. I alt en forsamling på om
lag 70,

Tanken ble mottatt med begeistring, og det ble samstemmig
vedtatt at laget skulle dannes. Et utvalg - 1 representant fra
hver konfmune - skulle arbeide videre med saken. Dette utvalget
innbød så til møte den 12. desember 1948 på Norges Landbruks
høgskole og la da fram forslag til lov. Forslaget ble vedtatt og
valg foretatt. Siden har så kommunestyrene valt sine represen
tanter til rådet. De valte er notert senere i årboken, vedtektene
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likeså. Wilhelm Grøstad hadde grunnet sykdom vegret seg for
å motta noe tillitsverv.

Til hjelp i distriktet oppnevner styret ombudsmenn. Deres
oppgave skal bl. a. være å sende melding om alt de måtte erfare
av interesse for laget.

Alle innsamlede opplysninger blir registrert av lagets sekre
tær i håp om at det med tiden vil lykkes å skaffe et fyldig
kartotek hvor alt som måtte berøre lagets interesseområde er
ordnet systematisk og lett tilgjengelig. Det skal ikke bare være
en kilde ved utarbeidelse av bygdebøker eller gransking av spe
sielle emner, men også tjene som grunnlag for det mere popu
lære opplysningsarbeid i presse eller foredrag for ved siden av
et museum å kunne gi nåtiden et billede av fortiden. Ikke for
å dyrke det døde, men for å bidra til förståelse av egen tid og
vørnad for dens goder.
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*) Etter maleri av Eiv. Engebretsen til Grøstads 50-årsdag, 25. desem
ber 1931.
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Det er sagt at förtiden i Follo-clistriktet er skjult i mørket.
Folket her har nok sikkert hatt de samme vansker, de samme
lengsler og livsmål som ellers i landet. Funnene forteller om
det - Nøstvedt-funnet og en rekke jordfunn ellers, gravhauger
og branngraver. Med den lange linje til en lun og fiskerik fjord
støttet til viltrike skoger og fruktbart innland har de sikkert
i den kamphårde tilværelsen også ytet sitt til den kulturelle og
politiske utviklingen. Viken var jo tidlig tyngdepunktet i landet.

Måtte det lykkes for dette laget å få lyst opp i mørket om
Follos fortid og få gitt et billede av fedrenes arbeid og kår, til
mere selvtillid og større kjærlighet til hjemstavnen. Det vil
sikkert lykkes med tålmod og løfting i flokk.

Erling Strand.
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Medlem av rådet, Wilh. Dietrichson, Ski, og varamann i rå
det, Anton Nygaard, Nesodden, er gått bort.

Landbruksskolebestyrer Dietrichson var føtt i Oslo 30/7 -
1880 og døde 4/8 - 1949. Han stilte seg på første oppfordring
straks til tjeneste som dirigent av møtet i Drøbak 1/11 - 1948,
hvorfra en vil huske hans strålende interesse og smittende be
geistring.

Snekkermester Nygaard var føtt i Nesodden 24/6 -1894 og
døde 14/10 -1949. Han deltok interessert såvel i de forbere
dende arbeider med laget på Nesodden som i lagets endelige
stiftelse.
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I takknemlighet lyser vi fred over deres minne.
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Komsakultur - Fosnakultur - Nøstvetkultur - disse tre store
kulturgrupper i vår eldste steinalder omfatter ikke bare flere
tusen år av vår eldste historie - tilsammen dekker de boset
ningsmessig mesteparten av vår lange kyst helt nord til de
ytterste deler av Finnmark.

Komsakulturen som har fått sitt navn etter et fjell i Finn
mark, er nok den eldste av disse tre gruppene og med Komsa
folkene har vi dermed også de eldste spor etter mennesker i det
hele tatt i landet vårt. De er kommet til Finnmarkskysten en
gang i tiden mellom år 10 000 og 7000 f. Kr., mens innlandsisen
enda dekket størsteparten av landet sydpå. De er antagelig
kommet opp langs de store russiske flodene og slått seg ned på
høvelige fangstplasser like ute i havgapet ved ishavskysten, på
steder der det var god båtplas og ly for vær og vind. Disse
istidsjegerne langs Finnmarkskysten har tydelig nok levd av
det tundraen og storhavet bød på i sin overflod av vilt og fisk
og levekårene må ha vært noe liknende som hos tundrafolk i
Sibir og Alaska enda 1 våre dager.

Fosnakulturen har i sin opprinnelse vært noe yngre og stam
mer sørfrå - kanskje på siste hånd fra Danmark og Nordtysk
land, og utbredelsen i Norge er stort sett langs Vestlandets led
og opp til Møre og Trøndelagskysten. Våpen, redskaper, liv og
levemåte har imidlertid vært av samme karakter som hos de
eldre jegerne i Finnmark. De har bodd i sine hytter eller gam
mer ute i havkanten og maten har de nok mest vristet fra havet
og fra den nakne og forblåste kyststripens fauna.

Den yngste, men rikest utviklete og mest utbredte gruppe av
steinaldersjegere utgjør imidlertid Nøstvetkulturen.

Nøstvetkulturen.

Av Anders Hagen.
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Mens Komsafolkene har fått deres navn etter det første
større funnstedet i Finnmark, og Fosnakulturen på liknende
vis er blitt benevnt etter Fosenhalvøya ved Kristiansund der de
tidligste funn fra Mørejegerne kom for dagen, er gården Nøst
vet, Nordby i Ås, blitt et godt og karakteristisk navn for den
tilsvarende kulturen her på Østlandet. Alt i 1879 begynte nem
lig de første funnene å komme inn til Universitetets Oldsak
samling fra Sjøskogen under Nøstvet nær Pollen ca. 2 km. vest
for hovedgården, men det gikk enda mange år før det gikk opp
for forskerne at man her hadde steinalderfunn som både av
alder og hele karakter var noe ganske nytt og revolusjonerende
i Norge. Komsa- og Fosnakulturen var enda ikke oppdaget og
man våget knapt tenke seg at landet hadde vært befolket før i
slutningen av steinalderen ved 2-3000 år f. Kr. Nå stod man
plutselig overfor det faktum at man også her i Norge likesom
i andre sørligere land hadde hatt en jegerbefolkning allerede
flere tusen år før den eldste bondekultur.

Når dette først var blitt fastslått ble også flere funn av
Nøstvetformer oppdaget ikke bare på selve Nøstvet i Ås, men
fra hundrevis andre steder på begge sider av Oslofjorden, på
Sørlandet og helt over på Vestlandet og Trøndelagskysten viste
det seg etterhvert at det var tallrike funnplasser fra Nøstvet
jegernes bosteder. Nøstvet og funnene derfrå kom således til
å betegne et av de viktigste skiller i vår kulturforskning. Med
ett slag var det nemlig åpnet uante muligheter for förståelsen
av vår eldste bosetningshistorie, samtidig som disse funnene bi
dro meget til løsningen av vanskelige geologiske problemer i
landets utviklingshistorie etter istiden.

Imidlertid er det enda mange gåtefulle spørsmål som knytter
seg til Nøstvetfunnene og den kulturform de representerer.
Likevel vet vi så meget at vi kan danne oss et grovt, men likevel
fargerikt bifde av Nøstvetfolkenes jegerliv ved Oslofjorden for
flere tusen år siden.

Vi kan da, siden vi likevel befinner oss i distriktet velge en
av boplassene på selve Nøstvet og se hva funn og forhold her
kan fortelle oss.
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Det er hovedsaklig på en lokalitet at funnene er kommet for
dagen. Her på Sjøskogen som stedet heter, er det fra 1879 og
fram til våre dager plukket opp mange hundre redskaper
stein til de forskjelligste formål og av vekslende former. Be
skrivelsen i Oldsaksamlingens katalog for de første funnene i
1879 gir et godt bilde av forholdene. «Findestedet er en liden
mod Syd heldende Bakke, omgivet af Berg paa de tre andre
Sider, ca. 100 Alen lang og 50 Alen bred, 3-400 Alen fra det
lille Vand Pollen og temmelig høit over dette.» Det er etter
dette ganske tydelig hvordan situasjonen skal tolkes. Her på
denne lune bakken der fjellet skjermer for vær og vind fra øst,
nord og vest har en jegerstamme funnet seg en høvelig boplass.
Det er tydelig at plassen er valgt med omhu. Nær ved var sjøen
med all slags fisk og fugl og like innenfor var det store skoger
med rike jaktmarker som aldri ble tomme. Den ufattelige rik
dom på steinredskaper som er sanket sammen fra Sjøskogen
sier oss med tydelighet at stedet var fallt i folkenes smak; det
fins nemlig ellers knapt en eneste norsk boplass fra den samme
tid og kultur som kan oppvise såpass mange funn.

Ly for vær og vind og med sjøens og skogens rikdommer
kloss inn på hyttedøren, var altså de krav som Nøstvetfolkene
satte til en boplass.

Nå kan man imidlertid innvende at boplassen ved Sjøskogen
ikke på noen måte ligger kloss nede i sjøkanten slik at hvis
havet har hatt samme nivå som i dag ville det være uråd for
fangeren å padle sin båt like inn til hyttedøren. Tvert om ligger
denne plassen i en høyde over havet som varierer fra 55 m til
64 m slik at det blir en heller lang spasertur ned til havkanten.

Dette gjelder imidlertid ikke bare Nøstvetfunnene fra Sjø
skogen alene - det samme forhold er felles også for de andre
funn fra den samme kulturgruppen ved Oslofjorden. De ligger
alle sammen i en betydelig høyde over nåværende havflate og
stort sett kan man si at høydeforholdene er de samme som her
på Sjøskogen. Dette har imidlertid sin meget naturlige forkla
ring i det faktum at forholdet mellom land og hav har under
gått store endringer i de tusenår som ligger mellom Nøstvet
kulturen og våre dager. Vi kan ikke her gå inn på disse tildels
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innviklete geologiske problemene, men bare fastslå at Nøstvet
funnene på Østlandet er å finne langs en gammel strandlinje
som går under navnet Tapesstranden og dette nivå tilsvarer
nettopp ca. den høyde som Sjøskogen har over nåværende hav
strand. Tenker vi oss altså havspeilet om lag 50 m høyere enn
i dag, ville få få det rette inntrykk av landet den gang. Det ville
bli en ganske annen kyst med nye holmer og skjær og smule
viker der det i dag er åker og eng og skog, men boplassområdet
ved Sjøskogen ville ligge som en lun og god havn der vær og
vind ikke kunne gjøre skade og vegen ut til fugleholmer og
fiskeplasser ville ikke være lang å padle enten det nå var med
stokkebåt eller skinnkano.

Denne boplasskulturen her som rundt reknet kan dateres til
om lag 5000 år f. Kr., men som i sin opprlnnelse antagelig er
meget eldre har imidlertid fortsatt temmelig uendret ned i
tiden. Vi kan således andre steder finne funn av typiske nøs
tvetredskaper sammen med andre saker som kan dateres til
yngre steinalder slik at levetiden for denne såkalte Nøstvet
kultur blir meget lang og omfatter et tidsrum på mer enn 3000
år i hvilke det ikke er skjedd store endringer kulturelt sett.
Imidlertid er dette et av de spørsmål vi enda vet altfor lite om.
Forhåpentlig vil fremtidige funn lette litt på sløret og kaste
lys over disse tusenårene.

Vi skal imidlertid fremdeles holde oss til boplassområdet her
på Sjøskogen og tar nå for oss selve oldsakene som er funnet
på stedet for å se hva disse jegere og fiskere har hjulpet seg
med i striden for liv og levemåte.

Dessverre har tingene ligget oppe i dagen slik at sol og regn,
vind og tørke har tæret vekk alle saker og ting av organisk
materiale. Alle ting av tre, horn og bein, alle klær og rester
etter hus, båter o.s.v. er försvunnet for tidens tann. Det
samme forhold gjelder dessverre alle andre Nøstvetboplasser
også slik at alt det som har gjort denne jegerkulturen rikere
og mer levende er fullstendig blitt borte. Det som er blitt til
bake er de redskaper som har vært laget av flint eller annen
stein. Men slike ting, mer eller mindre omhyggelig tilhugget,
har vi da også store mengder av fra denne boplassen. Det som
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faller lettest i øynene og som forresten er mest typisk for hele
Nøstvetkulturen er de store og kraftige hakkeliknende redska
pene slik de er avbildet her fig. 1 og 2. Disse grove hakkene
har vært festet til et treskaft og har uten tvil vært et godt
våpen og redskap til dagens mange gjøremål. De er alle sammen
så å si formet etter samme prinsipp. Materialet er alltid av
et hardt vulkansk steinslag, og formen er smal og langstrakt
med trekantet tverrsnitt og avrundet egg som ofte kan være
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Fig. 1. Nøstvethakker funnet på Sjøskogen. (% størrelse)



Fig. 2. Typiske Nøstvethakker sett forfra og fra siden (% størrelse).

fint slipt. Den er framstilt av en høvelig steinblokk som har
vært flat på den ene siden. Under tilhoggingen har øksemakeren
holdt den mot et fast underlag mens han med en høvelig slag
stein har knakket til sidene med raske, faste slag og tilslutt
foretatt en finere avpussing på sidene og ved eggen som han
altså av og til slipte for å få den ekstra god. Slike hakker er
det funnet mer enn hundre av her på Sjøskogen, et forhold som
forteller sitt om hvor almindelig og viktig dette redskapet har

13



vært for Nøstvetjegerne. Andre steinalderkulturer hverken før
eller seinere kan vise noe liknende. Mange av hakkene er sund
slåtte redskaper, især er det eggen som lett er blitt ødelagt -
et forhold som med tydelighet forteller oss at disse hakkene
ikke utelukkende har vært et våpen, men at de snarere har vært
nniversalredskap brukt til all slags hardt arbeid.

Det~som man ellers lettest kan få øye på i boplassens red
skapsinventar er de mange småredskaper av flint. Her er såle
des alle slags skrapere og knivliknende redskaper, ting som har
vært nødvendige for all slags arbeide med tilberedning av huder
og skinn til klær, kanskje også til telter og båter. Redskaper til
bearbeiding av horn, bein og tre mangler heller ikke. En ting
som imidlertid er ganske eiendommelig er at pilespisser så godt
som mangler fra Nøstvetfunnene. Dette behøver imidlertid ikke
å bety at jakt med pil og bue ikke har spilt noen rolle - det kan
nemlig like gjerne være at pilespisser, harpuner o, 1, har vært
tildannet av horn eller bein slik vi kjenner det fra andre jeger
boplasser ellers i vår steinalder.

Utenom det som her er nevnt fins det blant funnene fra Sjø
skogen og alle andre boplasser fra Nøstvetkulturen store meng
der med avfall fra redskapsfabrikasjonen. For hvert rédskap
kan man nesten si det er hundrevis av «pukkstein» større og
mindre spåner og fliser av flint og annen stein som ligger
spredt over store arealer av boplassområdene; også disse ting
forteller sitt om folkenes liv og virksomhet på disse stedene for
tusenvis av år siden.

Tilslutt kan det være grunn til å streke under at denne kul
turform som funnene fra Nøstvet representerer ikke utgjør
noen isolert norsk gruppe. Vi har alt sett at Nøstvetfolkenes
spor er å finne langs mesteparten av kysten vår helt opp til
Trøndelag. I enda rikere monn kan vi finne de samme funn fra
liknende boplasser også i Sverige, der vi kanskje har den aller
rikest representert langs vestkysten. I Danmark synes vi også
å ha den samme kulturen representert i den såkalte Ertebølle
kulturen, en jegerkultur som har levd på samme vis og stort sett
brukt redskaper av samme slag som våre Nøstvetjegere. Imid
lertid er dette problemer vi enda ikke har fått skikkelig rede
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på - om disse folkene er innvandret engang om lag år 5-6000
år f. Kr. eller om de i det vesentlige skyldes en mer hjemlig ut
vikling fra de eldre steinalderskulturer som Komsa og Fosna
vet vi altså ikke. Helst er kanskje begge deler skjedd: hjemlig
og fremmed har smeltet sammen og skapt det særpreg som kul
turen utgjør.
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Den aller nørste del av bygda vår ligger nu som en fredsom
melig «krok» utenfor den moderne trafikk. Men inntil den nye
riksvei var færdig til Kråkstad 1860-62, var den kanskje den
mest trafikerte del av bygda. For her gikk Kongeveien fra
Christiania, over Onstad sund mot Sverige.

Foruten kongeskyssen som för her, når unionskongene med
sitt følge skulde fra Stockholm til Christiania, eller omvendt,
var det en i almindelighet meget trafikert veistrekning for
norske og svensker på deres byturer.

Foruten «småleningene» fandtes også svensker, som fra
Warmland kjørte sine lass av spiker og andre jernvarer for å
få varene omsatt etter veien, eller i Christiania. Som returgods
hadde svenskene tønner med salt sild. De brukte okser istedet
for hest. Ennu kan en pløie opp okseskor, som disse hadde
mistet, for når svenskene hvilte, holdt de gjerne til på de går
der, som lå nærmest byveien. Oksene blev da sluppet og gikk
fritt og beitet. Men de hvilte også i ett av de mange hvile
steder etter veien, for her hadde de nemlig også brennevins
salg.

Det gikk ry av disse hvilesteder. Det var nemlig ikke bare
gjennemreisende som søkte disse, men også bygdefolk når de
skulde ha sig en rangel, eller ha gjort en handel o.s.v. Brenne
vinet blev nokk for endel produsert på stedet, men mest almin
delig på enkelte gårder i bygda som drev denne produksjon i
større målestokk.

Prisen var 6 skilling potten, er det fortalt, men det skulde
vært stor forskjell på kvaliteten fra de forskjellige produsenter.
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I småstuene etter veien bodde forskjellige slags håndverkere,
og i Rudshytta var det teglverk.

Når noen i bygda skulde bygge, så møtte de opp etter veien,
eller la ned beskjed i ett av hvilestedene, at de var kjøpere av
spiker, de kjente «svenskespiker», som endnu findes i gamle
hus. Når det så hendte at unionskongen aktet å fare gjennem
bygda, da gikk budstikken, at alle tjenestemenn og skydsplik
tige bønder hadde å møte. Bønderne måtte møte på Wegger
med sine hester, når kongen skulde til Christiania. Herfrå til
nordre Ski var ett skydsskifte. Til sidstnevnte sted måtte de
da også sende en mann til å ta hesten igjen, ellers blev den
sluppet på fri fot.

Når kongen returnerte var fremmøtet det omvendte.
Lensmannen måtte ride ett stykke foran kongefølget for å

sikre, at veien var klar. Det kjørtes nemlig så fort, som for
holdene tillot. Mange bygdefolk, gamle og unge, mødte da fram
etter veien for å få ett glimt av stasen.

Under sin regjeringstid reiste Carl Johan denne vei flere
gange. Sagnet forteller, at han gjerne, under oppholdene, vilde
snakke med folket. Han ga penger til barna som var mødt frem
o.s.v., da han ikke riktig godt forstod hverken norsk eller svensk
brukte han tolk. Han var jo først og fremst franskmann.

Sidste gang han kjørte denne vei, var han gammel og meget
skrøpelig, er det fortalt Hans søn Oscar I, var den sidste
unionskonge, som kjørte denne vei.

Den gamle kongevei ligger der som før, men trafikken er nu
liten. Skogen skygger enda veien nu, som i dens velmaktsdager.

De små jordveier etter veien, ligger der endda, med skogen
omkring som vakkert innrammede billeder, med delvis huser
fra de livligere dager. Den del av veien, som ligger innenfor
strekningen Bilet-Opsand er nedlagt, og lite kjørbar, i hvert
fald i sommertiden.

Den gamle Kongevei er forlengst gått over i historien som
sådan, men dens historie kan fortelle oss meget om nøisomhet
og slit, om gode, fredsommelige tider, om krig og ulykker.

Jeg sikter da særlig til svenskenes gjennemmarsj våren 1716,
da svenskekongen Karl XII med hele sin hærstyrke returnerte
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fra Christiania, etter sitt mislykkede angrep på Akershus fest
ning.

Under denne sin retrett lå svenskekongen her i nord-bygda
natten til 1. mai med hele sin hær. De hadde brukt 2 dager på
veien Oslo-Kråkstad. Men det var ikke nokk hermed. Ett kom
pani av Warmlands regiment hadde da allerede ligget her i 6
uker, og hadde i denne tid brannskattet Kråkstad og Ski for
behov til svenskehæren. De «kontribusjoner» som svenskene
utskrev på hver gård, var ikke småtterier. Av en «fuldgård»
krevdes 32 riksdaler i kontanter, samt 2 skp. høi og 1 tønne
havre. De som ikke hadde kontanter, og det var vel de fleste,
måtte svare hester og kyr, etter takster som svenskene seiv holdt.

Jeg gjengir endel av berettninger herom, som er samlet av
lektor Østlid fra off. arkivdokumenter, og som også finnes i
hans utmerkede «bygdebok for Kråkstad».

Sommeren 1716, blev der opptatt tingsforhør, for å få bragt
på det rene, hvor stor denne skade var.

For Kråkstad og Ski var skaden beregnet til 5081 riksdaler.
Til sammenligning: Vestby 2300 rd., Nesodden 2Ö9 rd. For
Aas, Drøbak og Frogn tils. 9876 riksdaler. Vår bygd blev såle
des særlig hårdt rammet.

Etter samme tingsforhør, kan eksempelvis nevnes, hvad der
på noen gårder måtte utredes:

Kontribuson 17 rd. 3 kuer 12 rd. Kontribusjon 10 rd.
7 lass høi 7 » i kvie 4 » 1 ku 4 »
8 tdr. havre 8 » 3 små okser 4 »2 sk. Matvarer
Klær og deslige 7 » 2 store » 6 »
1 Bøsse lYs » 1 td. havre
Matvarer 16 » 2 skp. høi 3 »
Nokk klær 1 » 1 hest 20 »
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Alvimh (Alfheim): Løken nordre: Østby:

1 Do. (dra-
gonhest) 30 »

20 tdr. havre 20 »
6 lass høi 6 »
Matvarer 2 »
Egne skader
på gjerder,
ved og desl. 20 »

1 td. havre, 1
lass høi 2 »

Ved utmarsjen:
3 hester 57 »
Høi, havre, mat-
varer, klær og
redskaper 50 »
II. Og videre ved
utmarsjen:
4 kuer 16 »
1 okse 3 »
Høi og havre 2 »
2 hester
Høi, korn og
matvarer

4 »

20 »

8 »



De direkte tap for bønderne var nok hårde å bære, for det
var ingen til å erstatte. Men ettervirkningene var heller ikke
små. Våren 1716 var det en stor del av bøndene, som ikke fikk
tilsådd åkrene sine. Svenskene hadde tatt såkornet, og heste
hjelpen var dårlig. Veiene var nedkjørte av svenskenes artilleri
og tross. Disse ettervirkninger av krigen merkedes i flere år.
En hjelpeaksjon iverksatt etter påbud av kongen, ga bare an
ledning til misnøie.

Og således videre over hele prestegjeldet.
Det skulde, etter hvad sagnet forteller, blitt nedrevet hus

til brensel, men dette findes ikke oppført under tingsforhørene.
Vi har kun ett minne fra denne tid, nemlig «Svenskesletta» i
Tømtskogen. Andet er ikke levnet til vår tid.

Det kom imidlertid en lang fredsperiode, og bygda vår, som
landet forøvrig, rettet sig lidt etter lidt opp igjenn.

Når landet er ufritt, må man danse etter herrefolkets pipe.
Det har også vår generasjon erfart.

*
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En kan vel si om Vestby at bygden har hatt og fremdeles har
en gunstig beliggenhet som bondebygd betraktet med forholds
vis gode kommunikasjoner. Med hovedvegen (Kongevegen) fø
rende midt gjennem bygden fra nord mot syd hadde den også
før jernbanen kom relativt sett gode kommunikasjonsforhold.
Bygden ligger jo også med ansiktet vendt mot sjøen, idet kyst
strekningen mot Oslofjorden har en lengde av ca. 10 km.

Størst betydning for beliggenheten mot sjøen har det sikkert
vært at det her fra gammel tid var lett avsettning for skogs
produkter idet såvel Son med Hølen samt Hvitsten, ja forøvrig
flere plasser langs fjorden var avtagere av trelast for eksport.
Hølen spilte vel kanskje her hovedrollen. Med sin beliggenhet
ved fløtbar elv ned til Son kunne Hølen tjene som opplagstomt
for førstnevnte sted. Ja flatbunnede prammer gikk nok også
helt opp til Hølen og hentet trelast der. Der kom forøvrig også
hertil en god del tømmer fra Hobøl. De store dimensjoner som
vel som oftest ble brukt til skibsbygging ble transportert ned
i full lengde og «sleipkjørt» etter veien. En god del av det til
førte tømmer ble nok foredlet i Hølen - bjeiker ble firkantteljet
for hånd - og resten ble fløtet ned til Son. Der var nok livlig
virksomhet i Hølen særlig vinters tider i de dage. Vel var
Vestby hovedsognet men Hølen med sine ladestedsrettigheter
ble liksom også et midtpunkt for Vestby. Her konsentrerte tra
fikken seg. Her var der kjøbmannsvirksomhet, her hadde lens
mannen sin bopæl og her var der brennevinshandel - ikke å
forglemme.

Både Son og Hvitsten hadde i seilskutenes tid sine skibs
redere. Son hadde også sitt skibsverft og så sent som i slutten
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av 1880 årene ble der bygget seilskib der. I Hvitsten hadde jo
Fred. Olsens rederi sin start.

Her fra disse plasser drog da de gamle skippere ut på ver
denshavene med sine små skuter og lot det stå til i pakt med
det gamle ordtak «Å seile er nødvendig, å leve er ikke nød
vendig».

Veibygging og ombygging av de gamle bygdeveie tok her i
Vestby til i 1870 årene. Det var billig å bygge vei i de dage.
Således ble vei fra Garder kirke til Nummestad bru - delet mot
Hobøl - ca. 3 km ferdigplanert for 800 kroner. Grusningen
måtte gårdbrukerne besørge (pliktkjøring). Senere steg nok
omkostningerne betraktelig, Veistykket Kjærstad-Sundby 5 km
bygget straks etter århundreskiftet kom på 15 000 kroner, men
så var der her også flere store steinbruer og fjellsprengning.

Jernbanen gjennem bygden som ble åpnet i 1870 årene ble
til et mektig oppsving for distriktet. Særlig har det satt sitt
preg på strøket omkring Vestby st. Her var der tidligere ikke
så meget som et landhandleri engang. Det er nu på god vei til
å bli en stasjonsby der. Slik hadde det kanskje blitt ved Hølen
også såfremt det hadde blitt stasjon der, men her fant jern
baneautoriteterne i sin visdom på å føre banen i høy bru over
hustakene med stasjon under Skøienåsen og dit har hverken
bebyggelse eller virksomhet fulgt etter. Engang når vi får
dobbeltspor til Moss blir vel Hølenbrua sløyfet som det er gått
ved Ljan og vi får stasjon på Sandengen ved Hølen.

Jordbruket her i Vestby har vel stort sett fra gammelt av
artet seg på samme vis som i omkringliggende bygder. Skifte
bruk tok først til i 1860 årene. Der ble tidligere dyrket havre
på samme stykke 2-3 år uten gjødsling. Så lå stykket brakk en
tid (lå ekre). Den avling som da ble tatt her (ekrefor) var nok
ikke særlig verdifull som høy betraktet. Den egentlige høy
avling ble tatt på de gamle vollene som aldri ble pløyet. Da
bruk av høyfrø var ukjent ble det kun hveinhøy. Mens havren
nok tildels var salgsvare ble bygg, rug og hvete kun dyrket til
husbruk. Hveten ble forøvrig som den krevende kornsort den
er nærmest betraktet som en luksusvekst.

21



Om kornavlingen i det hele tatt i denne tid (før 1860 årene)
kan man vel si at den var karakterisert av ganske store arealer
men ytterst små avlinger målt med vår tids målestokk. Men
man får jo huske på at minst halvparten av innmarken aldri
ble tilført gjødsel. Potetdyrking kom i grunnen sent i sving i
Vestby i forhold til de andre Follobygder. Vestby er jo en ut
preget leirjordsbygd og det var nok til å begynne med den al
minnelige oppfatning at poteter kun skulle dyrkes på sandjord.
Jeg kjenner da også til at på gårde der jordarten kun bestod av
leire ble der brutt opp et areal sandjord oppe i skogen og her
ble så poteter dyrket år etter år på samme stykke. Forøvrig
ble der nok satt poteter i bratte bakker. Her var det tørrlendt.
Den sure, kalle flatlendte leirjord var jo ikke skikket. Kunsten
å lage lukkede grøfter kom først senere i anvendelse.

Som sagt tok det tid før potetdyrking fikk no større omfang.
Min bestemor, Elsine Kjærstad, fortalte at engang i 1820 årene
viste en større gårdbruker med stolthet frem sin potetavling om
høsten og mente at han nu hadde avlet så rikelig at både tje
nestefolkene og husmennene skulle få spise så meget de ville.
Tidligere var poteter «skiftet» til måltidene.

Med det sterke oppsving i jordbruket i slutten av forrige år
hundre fulgte også at landbrukets driftsbygninger - uthusene -
ble for små og tiltrods for de vanskelige økonomiske forhold i
denne tid for bondenæringen ble også her i Vestby nesten alle
de gamle tømrede uthus revet og nye satt opp. Etter vår tids
pengebegrep var jo riktignok byggeomkostningerne minimale,
således vet jeg at tømmermesteren på et sted hadde 800 kroner
+ kost for å sette opp en låve 40 mtr. lang og 15 mtr. bred.
Heri var også innbefattet handteljing av materialer. Gårds
driften for ca. 100 år siden og adskillige år fremover var preget
av naturalhusholdning og litet pengeforbruk. Gårdsdriften
kastet ikke meget av seg i kontanter. Smørsalg var vel for
mange den viktigste inntekt, hertil kom salg av slakt og no
kornsalg. Driftsutgifterne var nu heller ikke så store. En
gammel småbruker fortalte mig at han som tjenestegutt hadde
hatt en årslønn av 20 kroner (5 daler) samt «fulle klær». Det
vil si: 1 vadmelskledning, 2 par støvler og no undertøy. Tje-
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nestejentene fikk nok ikke stort mere enn halvparten av denne
kontantlønn. Heller ikke fikk de ferdige klær. De fikk ull som
de spant og vevet seiv til tøy og så fikk de en syerske til å
hjelpe sig lidt med kjolesøm m. v.

Når en ser på husmannsvesenet som det artet sig for ca. 100
år siden, ja senere også, så var nok det et liv som en må si
var preget av lav levestandard. Boligforholdene var dårlige -
1 værelse og kjøkken var nokså alminnelig. Var det så en 8-10
barn i familien, og det var ofte tilfellet, måtte jo plassforhol
dene bli temmelig problematiske. Der var ikke komfyr på kjøk
kenet. Maten ble kokt på et brannjern på skorstenen. Heller
ikke var det bakerovn. Vi fikk aldri som barn ovnsbrød, for
talte en gammel mann mig. Brødretten bestod av flatbrød og
potetlefse og en enkelt gang vafler, forresten levet vi på pote
ter og grøt, fortalte han. Vi forstår at de menn og kvinner som
har brutt opp og dyrket Norges jord ned gjennem tidene har
ikke levet på luksuskost.

Så har da tiderne nu forandret sig og vi får håpe at den ut
vikling som nu foregår vil bli til varig gode for land og folk.
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Når en skal skrive historia om ei bygd, faller det som oftest
naturlig å gå så langt tilbake i tida som en bare kan komme.
Kan en finne riktig gamle saker, f. eks. redskap fra steinalde
ren, er det alltid gjævt, sjøl om de ikke har noen tilknytting til
den seinere utviklinga. En må sjølsagt ta med dette; det er all
tid interessant å få et aldri så lite blikk tilbake i tida; kan en
få tak på noen av de menneskene som har levd der for lenge
sia, på steder som en kjenner godt, blir en mer interessert, og
har en så mye kjennskap til det som har hendt at en kan skape
et bilde av den utviklinga som har gått for seg, vil det være
svært verdifullt. Bur en på en gammel ættegard eller er det
storgarder i bygda som har spilt en rolle i landets utvikling,
vil det nok knytte båndet sterkere mellom fortid og nåtid. En
må bare akte seg og ikke la alt slikt ruve altfor stort i bevisst
heten bare fordi det er gammelt. Det kommer til å legge en
særskilt glans over det, som ikke er over det en sjøl har opplevd
eller som en har hørt far fortelle om. Da kan en komme til å
legge større vekt på en pilespiss enn på fortellinga om da far
flytta inn og bygde seg hus på ei lita tomt eller da han var med
og stifta fagforeninga. En kommer ikke på at dette og er «hi
storie», og kanskje vel så viktig. - Det som må være avgjørende
her, er hva som har hatt mest å si for bygda i fortid og nåtid.
Ei bygd med rike tradisjoner som går langt tilbake, og som kan
peike på en sammenhengende historie f. eks. fra vikingetid, vil
legge stor vekt på denne fortida. Men i vår tid har vi mange
nye samfunn, som står heilt uten tilknytting til noen fortid, og
et slikt samfunns historie må bli fortellinga om hvorledes nå
tida har vokst fram. Ei slik bygd er Oppegård.
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Fra gammelt er Oppegård ei jordbruks- og skogbruksbygd,
og kan her følge sin eksistens langt tilbake. Om vi tar for oss
folketellingene, - som kommer på et svært seint utviklingstrinn,
- ser vi at i 1801 var her 47 hovedpersoner, og av dem var 15
bønder, (sjøleierer og leilendinger), 18 husmenn med jord og
4 andre som er knyttet til jordbruket. Utenom de 8 som er ført
på Ljansbruket, er det bare 2 som kanskje ikke hører med der.
Tellinga i 1865 viser tydelig at det er bare jorda (og skogen)
som gir livberging. Da var her 19 bønder og 82 husmenn. At
tallet på husmenn vokser så sterkt, viser best at det er ikke
mange sj anser som byr seg, en må ta til takke med de usle
husmannsvilkåra. En viss differensiering har nok kommet til,
en av husmennene er fisker attåt, en er skredder og en sko
maker, men de hører nok alle bondesamfunnet til. Det eneste
nye er en skomaker og en skredder som har dette som eneste
yrke, og så er det kommet til en lærer og kirkesanger og to
gjestgiverer. I all hovedsak er samfunnet det samme som det
var i 1801.

Her er heller ikke gamle ættegarder, i 1865 var her 4 sjøl
eierer som var født i «Nesodden», resten av dem var innflyt
terer - som det store flertallet ellers. Folketallet viser og for
bausende små forandringer. I 1665 kan en rekne ca. 250 men
nesker. (Tellinga har 120, men bare menn over 12 år ble talt,
kvinnfolk kunne ikke brukes til soldater.) I 1801 var det 263,
men i 1815 var det ikke mer enn 256. Det stiger så jevnt opp
over; 1825 - 300, 1845 - 447, 1865 - 496, 1875 - 577, 1891
- 490. På 90 år er auken omlag 86 %. For landet er auken i
samme tidsrom 126 %, men det faller mest på byene, bygdene
har 90 %, altså omlag som Oppegård. Det blir ikke noen særleg
forandring i bildet det neste tiåret, tallet er 571 i 1900, en stig
ning på 16 %. Så auker farten så smått, i 1910 er her 743, 30 %
stigning. Men så kommer utviklinga nærmest som en eksplo
sjon: 1914 - 1668, 1917 - 3074, 1920 - 4036. Det gir en auke
på 443 % på ti år.

En trenger ikke å se lenge på disse talla før en blir klar over
at Oppegård anno 1920 er et heilt anna samfunn enn det var
anno 1890. Det gamle samfunnet eksisterer sjølsagt nesten som
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tør, men det har nå blitt et lite mindretall, som for det meste
bur vest for Gjersjøen, der tyngdepunktet lå i gamle dager.
Noen kontakt mellom de to samfunnene, sosialt og økonomisk,
er der heller ikke. (Et interessant bevis for dette er det at den
dag i dag er det slik at om en vil bruke regulær ruteforbindelse
mellom Svartskog og Kolbotn, må en reise om Oslo.) For å finne
årsaka til dette, må vi sjølsagt vende oss til Oslo. Den sterke
veksten som hovedstaden hadde fra slutten av forrige hundreår,
måtte virke inn på nabokommunene, som alle fikk sin del av
auken. Men Oppegård, som dengangen ikke hadde felles grense
med Oslo, ble liggende litt etter. Det henger sammen med trans
portspørsmålet, dvs. jernbanen. I 1879 ble Smålensbanen åpna,
men toget kjørte forbi her. Det var ikke før i 1895 at det ble en
holdeplass - ikke stasjon - ved Kullebunden. (Oppegård st. er
eldre.)

Den tok fra først av ikke sikte på lokaltrafikk, dvs. det å
transportere arbeiderne fram og tilbake mellom heimen og ar
beidsstedet hver dag. Men fra omkring hundreårsskiftet får vi
den sterke vekselvirkningen mellom auke i folketetthet og auke
i togtetthet; jo flere folk her er, jo flere tog må det gå, og jo
flere tog her går, jo flere folk finner at de kan flytte ut.

Den folkerikeste del av Oppegård herred er blitt en forstad.
En slik forstad vil delvis stabilisere seg, men aldri heilt. Et lite
eksempel fra skolestatistikken vil vise dette. Av elevene som i
femåret 1921-25 ble opptatt ved realskolen, var 118 født utafor
herredet og bare 14 i herredet. For det neste femåret er talla
124 og 26, og så 127 og 50, og 1936-40 er de 95 og 57. (For
noen er det ikke oppgitt fødested, men de er så få at det spiller
ingen rolle.) Vi ser her hvordan flere og flere av 14-åringene
er «innfødte». Krigsåra viser det samme: i 1941-45 er det 74
og 42. Men så etter krigen kan en merke ny innflytning; på
fire år får vi talla 55 og 21.

Skal en skrive Oppegårds historie, må en ta konsekvensen av
dette. Fortida må være med; for den delen av herredet som har
vokst organisk fram av den, er enda i høgste grad levedyktig.
Men det som en i dag må rekne for det oppegårdske samfunnet,
hører vår eien tid til. Den vil bli fortellinga om hvorledes et
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forstadssamfunn vokste fram og hvorledes først de enkelte
medlemmene prøvde å legge livsvilkåra til rette på beste måte,
og så hvorledes samfunnet sjøl, dvs. i første rekke kommunen
gjennom sine organer, tok opp dette arbeidet, et arbeid som vi
i dag står midt oppe i.
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Hvis vi hadde et stort og detaljert kart over Ski med alle
stedsnavn inntegnet, ville vi se at det formelig vrimlet av navn,
I grennene, omkring gårdene ville de ligge tett i tett, men ville
selvfølgelig avta i antall innover i skog og utmark, innover i ut
bygdene. Tok vi så for oss disse navnene, så nøyere på dem,
ville vi snart forstå at mange av dem er gamle og kan fortelle
historie, historien på sin ikke uinteressante måte. Mange av
dem vil derfor være et bidrag til større förståelse av fortiden
og på den måten av ikke liten lokalhistorisk verdi. Men den
som har satt søg litt inn i stedsnavnforskningen, vil straks være
klar over at våre lokale stedsnavn ordner seg inn i en stor hi
storisk sammenheng med andre bygder, ja, for den saks skyld
gjerne med hele landet. Vi finner likheter og paralleller overalt.

Slik blir vår egen bygd faktisk i miniatyr et biide av hele
landet. De gamle navn her hos oss viser de samme tendenser,
forteller den samme historie som i landet forøvrig. Og det er
ikke lite stedsnavnene kan fortelle dem som har lært å tyde i
alle fall noe av deres språk. Og akkurat som navnene i landet
som helhet gir oss meget av landets busetningshistorie, så er
det også tilfelle med bygdas egne navn når det gjelder bygdas
busetningshistorie. De kan fortelle hvor folk sannsynligvis først
slo seg ned i denne bygd, de første gårder, de forteller om land
nåm og ekspansjon - ny jord som legges under kultur, om
odels- eller ættegårder som sprenges og stykkes opp osv. Og
meget, meget mer kan stedsnavnene berette om: arbeidspro
sesser, kulthandlinger, menneskelig virksomhet av forskjellig
art og lignende ting. Men i denne artikkelen var det ikke me
ningen å komme inn på hele dette veldige stoffet, dette kom
pleks av muligheter. Her får vi konsentrere oss om det som kan
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kaste lys over selve busetningens historie for vår bygds ved
kommende, og da er det selvinnlysende at det først og fremst
er gårdene og gårdsnavnene som interesserer.

Det passer oss i grunnen svært godt, da det nettopp er gårds
navnene som lettest lar seg ordne kronologisk, dvs. i en sann
synlig riktig tidsrekkefølge, og dermed gir oss holdepunkter for
en teori om i hvilke perioder og i hvilken rekkefolge gårdene i
vår bygd er blitt til. Dette åpner ganske vide perspektiver og
muligheter for vurderinger. Man blir faktisk grepet av en viss
ærbødighet når man står overfor det stoff som navnene på
gårdene byr. Har man lært seg til å tyde deres skrift og lytte
til deres innhold, vil man føle at her taler förtiden til oss fra
århundrer tilbake, ja, helt fra forhistorisk tid. Det blir noe av
en opplevelse og en berikelse for en når en tar til å se på bygda
og gårdene med dette for øye. Og alle som har litt sans for
dette eller har satt seg litt inn i denne forskning, vil kunne
gjøre den samme erfaring i deres bygd.

Med det er det likevel ikke sagt at vi kan gi noen absolutt
bestemt tidsangivelse for de gamle gårder. Det er man ikke
i stand til og vil vel heller neppe bli det. Det er en reservasjon
man må ta. Men innenfor de noe større tidsområder er det til
en viss grad mulig å bestemme alderen på gårdene her som i
andre bygder. Med det får vi i det minste vite atskillig om den
relative alderen gårdene i mellom. Og det har jo sin interesse
i sin alminnelighet og kanskje for brukeren i særdeleshet, for
det er vel et spørsmål folk som steller med gården og jorda
ofte stiller seg om akkurat denne gården er eldre enn naboens,
om denne gården synes å være det opprinnelige hovedbøle i
grenna osv.

Alt ved et temmelig overflatisk blikk på gårdsnavnene i Ski
skulle man kunne henføre f. eks. gårder av typen Siggerud,
Tallaksrud osv. til kristen middelalder, Ramstad, Finnstad o. fl.
til vikingtiden eller litt før, et Haugland ennå lenger tilbake til
folkevandringstiden eller deromkring, og gårder av typen San
der, Nes, Ski o. fl. enda lenger tilbake i vår bygds historie.
Allerede dette lar oss avlese et stykke bebyggelseshistorie. Un
dersøker vi så nøyere, går vi slik fra gård til gård eller kanskje
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rettere fra navn til navn her i Ski, føyer etterhvert det hele seg
sammen til en ganske leselig og opplysende tekst.

Av dette vil det fremgå at stedsnavnene er av stor betydning
for förståelsen av busetningens historie. Men man spør seg
uvilkårlig om det ikke også er noe annet enn selve det sted
bundne språkmateriell - selve ordene - som hjelper oss eller
kan hjelpe når det gjelder dette. Til det må vi svare et ubetin
get: jo selvfølgelig. Og jeg vil ikke unnlate å peke på de vik
tigste ting i den forbindelse, seiv om jeg her har satt meg som
mål å prøve å kaste lys over busetningens vekst og utvikling i
denne bygd ut fra hva selve gårdsnavnene muligens kan for
telle. Men desto gledeligere er det selvsagt at man har en be
rettiget følelse av at de slutninger det må være tillatt å trekke
ut fra arkeologi, naturlig heliggenhet, historiske dokumenter
osv. stort sett synes å falle sammen med de resultater man kom
mer til ved en vurdering av selve navnene ut fra det vi nå vet
om våre gårdsnavn i sin alminnelighet. Det er imidlertid selv
sagt at arkeologien også når det gjelder vår bygd, kommer oss
til hjelp. Gravhaugene f. eks. rundt omkring i Ski kommer med
direkte bud til oss fra en fjern fortid. Jordfunnene - ikke minst
tettheten av dem på de forskjellige steder eller gårder, forteller
sitt. Når det gjelder historiske dokumenter, så er de slett ikke
uten betydning, seiv om de stammer fra langt senere tider enn
da gården ble bygd, for de gir svært ofte perspektiver bakover
i tiden. Og sist men ikke minst gir de naturlige betingelser for
jordbruk på de forskjellige steder en ganske god pekepinn om
om hvordan gårdene sannsynligvis blir å gruppere i tid.

Alt dette former seg da til et samlet bilde, som gir et godt
begrep om busetningen her i Ski langt tilbake i tiden, et begrep
om hvordan vår bygd er blitt bygd. Imidlertid blir det her bare
anledning til å feste oppmerksomheten på de mer typiske og
fremtredende trekk i utviklingen. Noen detaljert vurdering av
alle gårder kan det jo ikke bli tale om. Heller ikke er det her
hensikten i noen videre utstrekning å behandle betydningen av
de forskjellige gårdsnavn. De som eventuelt er interessert i det,
henvises til Østlids bygdebok for Ski og Kråkstad.

Mange av våre gårdsnavn tyder på en meget gammel buset-
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ning for Skis vedkommende, noe som i og for seg ikke er noe
påfallende. Dette bekreftes også av de mange funn av stein
redskaper rundt omkring i bygda, en kjensgjerning som peker
hen mot en forholdsvis fast bebyggelse i lang tid før redskaper
av stein gikk av bruk. Veidefolk har nok tidlig på sine fangst
ferder funnet plasser og steder her i bygda som var skikket for
et primitivt jordbruk. Og tenker vi på de naturlige forhold og
stedets gunstige beliggenhet med hensyn til tidlig snøsmelting,
god utsikt osv., ting som utvilsomt har spilt en stor rolle for de
første som slo seg ned og ble fastboende, så peker også dette
mot gårder som med sine navn forteller om meget gammel bu
setning. Også jordfunnene går i samme retning både når det
gjelder minner fra steinalderen eller den senere metalltid, ikke
minst de forholdsvis mange gravminner.

Vi kan ikke i en kort artikkel som denne gå alt for meget
i detaljer, det ville føre for langt, men bare peke på enkelte
slutninger det må være tillatt å trekke på grunnlag av vår viten
først og fremst om gårdsnavnene i dag. Forskerne synes å være
enige om at det eldste lag av gårdsnavn representeres av de så
kalte naturgitte eller naturbetegnende navn, slike som Nes,
Holm, Berg osv. og dessuten av gårdsnavn som direkte sikter
til menneskelig virksomhet, f, eks. Bø, Hov o. fl. (Vi ser her fore
løbig bort fra hele klasser av gårdsnavn av typen -stad, -set,
-rud osv. som hører senere tider til). Nå er det klart at slike
naturbetegnende navn som de ovenfor og mange andre kan
oppstå så å si til alle tider. Men foretar en litt spesialunder
søkelser her i vår bygd som i andre, synes det å være nokså
innlysende at i alle fall de fleste av disse gårder etter sin stør
relse, etter sine naturherligheter eller naturlige beliggenhet må
ha vært sentrale gårder alt i gammel tid. Deres historie går for
manges vedkommende helt sikkert tilbake til forhistorisk tid.
Og noen av de mest dunkle av disse naturbetegnende navn
synes å peke på en alder fra før Kr. f. Innen denne gruppe
av navn er det vel reftest å anta at de som er usammensatt,
er eldst.

Det ligger også nær i samme forbindelse å nevne en stor
gruppe av gårdsnavn her i landet som synes å være sammensatt
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med ordene -vin (dvs. naturlig, eng, beite) og -heim (dvs. bu
stad, gård). Det synes faktisk ikke å være noe i veien for at
de er like gamle som de naturgitte navn. Mange av disse -vin
og -heim navn har i århundrenes løp utviklet seg slik at etter
leddet er blitt nesten ukjennelig. Det som er igjen, er oftest
endelsene: -en, -in og -um, -om, -im osv. Det er neppe tvil om
at også disse gårders historie går meget langt tilbake i tiden
men kan også være benyttet opp gjennom hele folkevandrings
tiden, kanskje helt frem til vikingetiden (ca. 800 e. Kr.) Det
er i alle fall sikkert at disse navn løfter disse gårder opp på
de gamle ættegårders plan.

Etter dette skulle da disse gårder peke seg ut som de sann
synligvis eldste her i Ski, eller de kan i alle fall være det:
Sander, Ski, Holm, Lunde, Nes, Hauger, Dal, Bjerke, Foss, My
rer, Opsand (seiv om det aldeles tydelig er yngre enn Sander,
som det nok har fått sitt navn etter), Bekkevar, Solberg, Åros,
Boger, Eikjol (Ekjord), Krokhol. I denne sammenheng vil jeg
også nevne noen gårder som sannsynligvis er meget gamle men
noe mer usikre: Hébekk, Bru, Skoro, Midtsjø, Gjetsjø, Herrusti,
(Haugen - den bestemte artikkel i navnet tyder på yngre her
komst). Kanskje bør Kolrøys også nevnes her blant de eldste.
Et gårdsnavn som Mørk (dvs. skog) bør etter sin betydning
tilhøre denne gruppe, men som navn på den nåværende gård er
det ikke gammelt. Det forhindrer imidlertid ikke at man her
har tatt opp et gammelt navn.

Det fins nok flere typisk naturbetegnende navn på gårder eller
plasser her i Ski, men de synes dog helst senere å være utskilt
som egne gårder. De har trolig da fått navn etter tidligere benyt
tede stedsbetegnelser, f. eks. Fjell, Kile, Mjøvik, Slora o. a.

Men til det eldste lag av gårder i bygda kommer utvilsomt
den gård som har det eneste -heim-navnet som fins her, nemlig
Rådim, hvor ikke minst det uforklarte førsteleddet peker mot
en meget gammel gård. Man bør her også nevne Kverner, da
det er mulig men forøvrig meget tvilsomt at det her skjuler
seg et -vin-navn. I så fall er det jo som før sagt meget gam
melt. Det er det nok i alle tilfeller, men det er kanskje sann
synligst å regne det til vikingtidas gårdsnavn.
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Men før vi rykker frem til denne tid, bør vi se på en del
navn som synes å gå langt tilbake, muligens helt til folkevan
dringstida, altså ca. 400-800 e. Kr. Disse gårdsnavnene er sam
mensatt med endelser som var meget produktive nettopp i denne
tid. En må derfor anta at disse gårder stort sett hører til et
yngre lag enn den föregående gruppe. Jeg skal nevne de endel
ser som synes å plasere gårdene i denne periode. Det er først
og fremst gårder på -land, -by og -høl. De på -set, -tory, ~tveit
(eller -tvedt) er trolig noe yngre (700-1000). Flere av disse
endelsene kan forøvrig også opptre som selvstendige gårdsnavn.
Med disse navn synes busetningen å ha kommet inn i en fase,
der det skjer en ganske stor ekspansjon i jordbruket. Ikke minst
de mange -land-navn rundt omkring i Norge peker mot en ut
vandring av jordbrukere fra de gamle gårder, folk som tar fatt
på likesom å fylle ut tomrommene mellom disse. De unge har
måttet søke seg nye gårder da storfamilien var i ferd med å
sprenge den gamle ættegård. I Ski vil jeg da nevne Haugland,
Bøler og muligens Nordby (navnene på -by eller -bø er imid
lertid så vanlige opp gjennom tidene at mange tilsynelatende
kan være av yngre dato), Ustvedt og Drømtorp. Det er heller
ikke usannsynlig at gårder som Endsjø (en forvrengt form av
det gamle Einarhaugr) og Roås er kommet til i denne periode.

Det er dog mulig at navnet Endsjø helst bør regnes til det
neste lag av gårdsnavn i Ski, det som best karakteriseres ved
de mange navn på -stad. Jeg nevnte at Endsjø er sammensatt
med navnet Einar egentlig. Og her rører vi ved noe typisk
for navnegivningen på de nye gårder fra den siste del av vår
forhistoriske tid og fra vikingtida også, nemlig den sterke bruk
av personnavn, vanligst som første ledd i navn på -stad. Dette
peker nok direkte på noe meget interessant ved vår busetnings
historie i det hele, faktisk på et kulturhistorisk skille, en struk
turendring i det gamle bondesamfunn: ættegårdene og stor
familiene sprenges, enkeltmannsgårder reises av rydningsmenn
og utflyttere som for alltid har knyttet sitt navn til den nye
gården. Vi skal snart se at dette kommer frem ved de mange
navn på -stad også i vår bygd. Dog bør det her tilføyes at av
de mange -stad-gårder i det hele synes de som er sammensatt
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med et personnavn, å være yngre enn de som har et stedsnavn
som førsteledd. Dette lag av gårdsnavn bør da som før antydet
plaseres i vikingtiden eller litt før. Så vidt jeg kan se, finner
vi i Ski 14 gårder av denne type, et ganske stort antall, men
forøvrig ikke så uventet midt i en østlandsbygd som denne:
Grøstad, Kvakestad, Stokstad, Vaslestad, Krakestad, Finnstad,
Halstad, Steganstad, Kjeppestad, Ramstad, Rullestad, Skjeg
stad, Vevelstad og Helgestad (denne sistnevnte gård synes dog
å være utskilt fra Grøstad i senere tid, men har sannsynligvis
sitt navn fra gammelt av).

Av de her nevnte -stadgårder i Ski skulle da sannsynligvis
de fem første være de eldste etter hva det er blitt sagt ovenfor,
da de trolig ikke inneholder noe personnavn som førsteledd,
mens de 9 øvrige alle inneholder et mannsnavn.

Vi rykker nå frem til de første århundrer av kristen middel
alder her i Norge (ca. 1000-1350). Ser vi på denne periode,
karakteriseres den, når det gjelder busetningen, ved nye lande
vinninger, nye gårder innover i skog og utmark. Vi aner et
rush av rydningsmenn, kanskje ikke minst frigitte treler, som
rydder seg gårder. Vi er med andre ord kommet inn i den så
kalte -rud-periode. Gårder, hvis navn er sammensatt med -rud
el. -rød (rydning), reiser seg nå i et stort antall utover hele
landet der det ennå var muligheter for nye landnåm. Alt i alt
fins det over 3000 av dem (de fleste på Østlandet), noe som
forteller sitt tydelige språk om en kolossal utvidelse av det dyr
kede areal, egentlig det siste store fremstøt i så måte. Et blikk
på vår egen bygd vil fortelle det samme. Vi har her i Ski ikke
mindre enn 17 gårder av denne typen, nemlig: Rud, Asgjerrud
(Askerud, også interessant ved at her er det et kvinnenavn
som første sammensetningsledd. Så vidt jeg kan skjønne er
dette det eneste gårdsnavn i Ski som har sitt navn etter en
kvinne), Ellingsrud, Greverud, Hellerud, Jørenrud, Karlsrud,
Klokkerud, Krakelsrud (i dag heter denne gården Eikli),
Monsrud, Siggerud, Sinnerud, Sjulerud, Stallerud, Tallaksrud
og Taraldrud.

Som man lett ser, er de aller fleste av disse sammensatt med
et mannsnavn - oftest navnet på han som ryddet gården. Et
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par av de nevnte -rud-gårder synes nok først senere å være
skilt ut fra hovedbølet, men har sannsynligvis likevel navnet
fra gammelt. Gården Stunner blir vel også helst å regne til
denne periode, seiv om det i og for seg ikke er noe -rud-navn.

Stort sett kan man si at med -rud-gårdene avsluttes selve bu
setningen her i Ski. Med andre ord har vår bygd alt før ca.
1350 - før svartedauen - fått de gårder bygda har den dag i
dag, seiv om det nok er kommet til enkelte gårder og plasser
senere ved deling, nybrott osv.

Slik ligger da vår bygd foran oss i dag med viktige og opp
lysende minner i selve gårdenes navn: vi aner de forhistoriske
gårder temmelig jevnt fordelt utover i bygda, vi oppdager
store grupper av gårder som forteller om ekspansjon og sosial
oppdrift i de siste hedenske århundrer og de første sekler av
kristen middelalder før svartedauen - alle bærer de bud om bu
setningens vekst, om utvikling og endring i selve samfunns
strukturen, om ættegårder og storfamilier som deles og skiller
lag og gir plass til enkeltgårder og individer, folk som ofte for
alltid fester sitt navn til den utskilte gård eller den nyryddede
jord. Ja, slik ligger gårdene rundt omkring og forteller bygdas
og sin historie.
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På Nesodden går det sagn, at da kirken skulle bygges, var det
ikke enighet om hvor de skulle legge den. De begynte likevel å
bygge på Kirkeåsen på Granerud (andre hevder at det var i
Kirkeroa på Fjell). Men det de rakk å bygge opp om dagen, ble
like sikkert revet ned om natten. De dro derav den slutningen,
at det måtte være tomtevalget som ikke var rett, og ble da enige
om å slippe en ung, hvit hest trekkende på en tømmerstokk. Der
den stoppet og begynte å gresse, der skulle kirken føres opp.
Og slik ble det.
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Folkeminner samlet på Nesodden.

Nesodden kirke ført opp omlag år 1180.

Ved Erling Strand.

* * *
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Om det har vært mere nisser og underjordiske på Nesodden
enn i andre bygder, det vet jeg ikke. Men at fortellinger om så
danne ennå er spill levende, er sikkert.

Jeg har imidlertid bare truffet noen få som seiv har sett
disse. En hadde på veien ved Hokholt-Dammyra gått like forbi
«en liten gråklædd mann med rød lue». En annen kom en kveld
fra Flateby mot Johnsrud da «en liten tass» kom etter en sti
fra Bekkbråten og gikk tvers over veien. Han hadde et lite
knytte i neven. På Johnsrud så de en liten gråklædd mann
komme ut av et mørkt granholt litt ned for husene. Han gikk
tvers over jordet og forsvant i åsen på den andre siden.

Ellers får en mest høre om nissens dans på høykaggen, om
«nissefletter», om at nissen bandt 2 og 2 kyr i en klave, om
ekstra foring av hestene, særlig de mørke, mens den ikke var
så god mot de lyse - alt ting, som går igjen fra andre kanter.

Men nissen oppførte seg også mere aktivt enkelte steder enn
andre, seiv om en visste, at den hadde tilhold også der. En bru
ker på Bleksli måtte flytte, fordi nissen plaget ham så, ikke
bare i husene, men også ute. Tidlig om morningen hugg det
voldsomt i skogen rundt. Den samme brukeren så forøvrig mere
enn andre gjorde. I skogen møtte han både prinser og prinses
ser. De var så fine og smykkebehengt, at det rent «drypp sølv»
av dem.

De fortellinger, jeg gjengir nedenfor, er «opplevd» av navn
gitte, troverdige folk for 30 til 100 år tilbake i tiden.

Fra Nord-Labråten:

En kar som het Erik holdt på med graving for fjøsmur. En
dag veltet han opp en stor stein. Men om morgningen lå steinen
nedi graven. Mens han holdt på med å ta den opp igjen kom
kona på gården borttil. «Du Ager, du får ta inn ungen din og
ikke la den ligge ute og skrike,» sa han. «Nei,» svarte hun, «un
gen ligger inne og sover den, og gir ikke en lyd fra seg.» «Jeg
hører vel skriken når jeg er ner i grava»!

Om natten lå han på låven. En gang våknet han ved at det
kom en del ridende opp låvebrua. Men døra var låst. «Han Erik
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har nøkkel’n» hørte han det ble sagt. Da ble Erik så redd, at
han tok til å løpe alt han orket, helt til Hasle. Imens hadde han
kvittet seg med alt han hadde på seg, så han kom naken fram.

Siden reiste han til en klok kone for å få råd mot, at han
var så forfulgt. Hun sa da, at han måtte holde seg borte fra
Labråten. Heller ikke måtte han drikke nordarinnende vann.

Fra Svenskemyr:
Her bodde inntil om lag 1920 en svenske, som het Aron Tex

nes. Han lovte på, at han hadde sett nissen på gårdsplassen der.
«Han var brei som en 3-4 av oss, men ganske lav.»

Etter kveldstid en dag hadde fremmede kyr brutt ned gjer
det mot utmarka, og Texnes måtte da straks til å rette det opp
igjen. Det ble da en del støy med hugging av staur og spikring.
Ved midnattstid hørte han et slikt leven i fjøset. Han gikk da
inn for å se etter hva det kunne være. Men der var alt bare ro.
Kommen inn i kjøkkengangen får han høre gråt på trevet. Han
forsto da, at nissen hadde ondt av den uroen som gjerdingen
ved natters tider hadde voldt og han passet siden på å fare
stillt, når han arbeidet etter kveldstid.

Fra Kopperud:
På Kopperud har det vært nisse like til den senere tid, Johan

Kopperud så ofte nissen. Og hver julekveld og hver nyttårs
kveld ble det satt ut grøt til den på låven. Men om morgningen
var fatet tomt.

Nissen kunne der som andre steder være skøyeraktig iblant.
Således gjorde den flere streker med en blakk hest. En gang
hadde den surret en ståltråd rundt det ene benet, så de hadde
et voldsomt strev med å få den av igjen. En annen gang hadde
den snudd hesten på spiltauet og bundet den med hodet mot
gluggen. En natt hadde den laget slike «nissefletter» både på
hale og man, at de måtte gi opp å løse dem. Men morgenen etter
var de helt borte igjen.

Nissene fra 2 av Kopperudgårdene møtte en kveld hverandre
med et fange høy de hadde stjålet på hverandres låver. De røk

38

*

*



da straks opp i et vilt slagsmål, så høyet føyk rundt dem som i
en hvirvelvind.

Det hendte ofte, at hestene sto med fullstappet hekk og spiste
når Johan Kopperud kom om morgningen for å fore. Nissen
hadde vært føre ham.

En kveld Kopperud skulle lukke uthusdøren fikk han en tre
tøffel kastet etter seg. «Jaså, er du der, gutten min,» sa han
bare og sendte tøffelen inn igjen.

Fra Sør-Granerud:
En kveld skulle 2 av kvinnene nattfore i stallen. De var litt

engstelige for hestene og den ene ville berolige dem og sier:
«kyra, kyra» av gammel vane. Da låter det med et skøyeraktig
tonefall «fola, fola» borte fra en mørk krok.

Fra Damengen:
Da Per Damengen en kveld var kløvet opp på høykaggen for

å ta ned nattfor, ble han plutselig veltet ned. Men den ene tre
skoen hans ble liggende igjen. Han var straks klar over, at det
var nissen som var ute med strekene sine, og ropte da opp:
«Skoen min, la meg få igjen skoen min!» Den kom da seilende
ned etter ham.

Fra Øst-Hokholt:

2 karer, som hadde drevet med minering til låvebrufot lå i
løa. Om natten ble det slikt leven oppe på låven, det kastedes
teljespon mot dem, og hunden, de hadde med seg, var rasende
og gjødde iltert. Men om morgningen fantes det ikke en flis
i løa.

(Noe lignende hendte Hans Garder og noen andre karer en gang de
skulle ligge i løa på Sør-Fåle. Om natta ble en hund utenfor helt vill og
gjødde så iltert, at de måtte opp å stagge den. Ikke før var de kommet
til ro igjen, ble det et voldsomt leven på låven, og kornband for vegg
imellom. Men om morgningen var det ikke et band å se.)

*
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En morgen fant de i fjøset en sau kveilet ned i en ember.
Mens de strevet med å få den opp igjen, begynte kua å sparke
så fælt. De skulle da se etter hva det kunne være i veien. Men
så hører de det skrattler borte fra gluggen: «Å, er det deg din
skøyer, som er ute med strekene dine». De skjønte jo at det
var nissen.

I ambolten i smia var det ingen god klang. Men som de en
aften nettopp hadde låst døren for å gå hjem, slo det kvast i
ambolten og det lød som den herligste klokkeklang. De så straks
etter, hva det måtte være, men ingen ting å merke. Det samme
gjentok seg, da de igjen låste.

Etter kveldsstell hadde de holdt leven utenfor fjøset. Morge
nen etter fant de en gris død i bingen. Den bar merker av
fingre på ryggen. Det mente de var nissen som hevnet levenet
ved fjøset. Etter at det var steilt ferdig for natten, skulle det
være ro.

En natt i slåttonna ble 2 av jentene vekt ved at slipesteinen
var i gang. Det var lyst ute og de så tydelig, at steinen gikk og
gnistene føyk etter slipingen. Men hvem som dro og hva som
ble slipt, det så de ikke.

Når de hadde hatt noe ekstra arbeid for seg i et av uthusene,
tok nissen fatt på det samme arbeid, etter at de var gått inn
for kvelden. Således hørte de tydelig nissen ta på med linbroking
i kjona, så snart de gikk inn.

I smia sto en gammel handkvern. Den hørte de ofte bli brukt
av usynlige vesener.

Fra Stupind:
Sønnen på garden skulle fore hesten til kvelds og dyttet

et høyfange inn i gluggen. Han kjenner i det samme en varm
gufs eller pust mot seg, og noe hoppet ut av gluggen. Det mente
han kunne ikke være annet enn nissen.
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Hos Charlotte Karlsen ble det slik skraping på taket. Ungene
lurte på hva det kunne være. «Å, det er huldra», svarte Char
lotte. De var jo så plaget av huldra på Bakkely. Like etter
gikk hun opp på Gaupåsen for å plukke bær. Men på en myr
der kommer det fram både herfrå og derfrå noen små, brune
menneskelignende skikkelser med lange neser og kledd i filler,
som var surret rundt dem. Da de får se henne roper de: «Der
er a, der er a!» Og videre: «Det er huldra, det er huldra,» her
met det bortetter.

De hadde med seg store, rustne kjøreler, som de begynte å
plukke bær i. Men de var voldsomt rastløse, nappet bare litt her
og litt der og ble snart borte innover åsen.

Kua til Charlotte ble om natten stadig snudd på båsen. Det
hjalp ikke hvordan de bandt den, så var den løs om morgnin
gen og stod med hode i skanntilen. Men da hun begynte å si «I
Jesu navn» når hun gikk fra fjøset om kvelden, ble det slutt
med disse strekene.

Hun mente forøvrig seiv, at fjøset var satt opp på en plass
hvor det sjenerte de underjordiske.

Peter Loftu møtte en dag et kvinnfolk på veien ved Østråt.
Han hilste og hun hilste igjen. Men kommen forbi får han se
en kurompe stikke frem under skjørtet. Det var nok huldra han
hadde møtt og hilst på.

I en sving på veien på Skogbygda, Tørsnes kallt, var det all
tid vansker med å få hesten fram. Den stoppet og de fikk den
ikke flyttet før de hadde vært framom og kikket gjennom hu
laget.

Thorvald Dammyra reiste en gang over til Asker med bud
stikka. Kommen over tar han en snarvei over et jorde. Der får
han se en stor buskap på om lag 20 kyr beite. Og et kvinnfolk
med bunding gikk å gjette. Men han fikk ikke se henne i an
siktet, hun snudde seg unna ettersom han gikk. Da han var
kommet over jordet, så han seg tilbake. Men da var bølingen
borte. Han skjønte da hva slags buskap han hadde sett.

*
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Soon ligger i en lun bukt ved Oslofjorden en 4-5 km inn for
Jeløys nordspiss, og er 0,20 km2 stort.

På 16-1700 tallet ble trelast en meget ettertraktet handels
vare, og Soon ble da med sine gode havneforhold det naturlige
utførselssentrum for trelast.

Det var især hollandske koffer som kom ballastet til Soon og
førte trelast tilbake til det skogfattige Holland. Den ballasten
som ble lempet i land, fylte de opp med rundt husene og utgjør
nå det meste av jorden i havene her i Soon. Fra denne tiden
het stedet Zoon og bukten utenfor Zoon-Water.

Men som tiden gikk ble det også adskillig handel på England.
Trelasten ble fraktet til England på norskbyggede skuter, og

returfrakten bestod bl. a. av korn og brennevin.
Nå tok også skipsbygningen seg godt opp i Soon, og mange

prektige seilskuter gikk i disse dage av stabelen i Soon.
En av de første menn en hører om på denne tiden er en hol

landsk kjøpmann som het Ole Meyer.
Thornegården som ifølge årstall over porten skal være bygget

i 1647 ble overtatt av Ole Meyer og påbygget i 1761. Det årstall
står innmuret med jernbokstaver over inngangen.

Bygningen består av tykke gråsteins murer og store kjellere
hvor det hvelvede steintak bæres av tykke murer og solide pil
larer, og inn mot gården er der innelukkede svalgånger. Taket
er tekket med hollandsk takstein.

Etter Ole Meyers død ble eiendommen og forretningen over
tatt av hans svigersønn, Søren Thorne, og etter ham har da
huset fått navnet «Thornegården». Han døde i 1812. Etter ham
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overtok sønnen, Peter Thorne, gården. Han var Soons største
trelasthandler. Dessuten drev han brennevinsbrenneri i Thorne
gården, hvor han også seiv bodde, og tobakksfabrikk eller to
bakksspinneri som det den gang het, i nabogården som han også
hadde overtatt. Derav navnet «Spinderigården» som den frem
deles kalles. Peter Thorne døde i 1842. I 1849 ble Thorne
gården med uthus og sjøbuer og andre herligheter solgt ved
auksjon til firmaet Wold og Huitfeldt.

Konsul Rasmus Wold bodde i «Stoltenberggården» eller
«Woldegården» som den gjerne kalles.

Hans svigersønn og kompanjong var konsul Lars Huitfeldt
som bodde i Huitfeldtgården.

Disse bygninger som er nevnt ovenfor er praktfulle minnes
merker og har minneverdige tradisjoner fra Soons fordums
storhetstid og viser, ved sin rene stil og vakre linjer, på hvilket
høyt nivå husbygningsfaget stod på den tid. «Thornegården»
og «Spinderigården» er fredet. Thornegården som vel kanskje

Thornegården (til høyre) og Spinnerigården (til venstre).
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er den mest særpregede av disse bygninger, ble i 1875 overtatt
av kjøpmann Aimar Hansen, hvis far hadde vært fullmektig
hos konsul Lars Huitfeldt og har senere vært i denne fami
lies eie.

Da dampskibene mer og mer tok luven fra seilskutene, gikk
det også mer og mer tilbake med handelen og skipsfarten for
Soons vedkommende, og Soon er da idag et verdifullt minne om
en svunnen tidsepoke og ligger der med sin gamle vakre be
byggelse og trange gater som en fredelig idyll mellom to indu
strisentrer, Oslo og Moss.

Befolkningen idag består av sjøfolk og fiskere samt funksjo
nærer og arbeidere ved enkelte mindre industrielle bedrifter.

På grunn av sin maleriske og samtidig sentrale beliggenhet
er Soon et ettertraktet feriested. Og hver sommer er der tusen
vis av mennesker fra alle kanter av landet som henlegger sin
ferie til Soon, for å hvile og styrke sin helse ved herlige sjøbad,
og turer i naturskjønne omgivelser.
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Som et strandsted i Frogn anneks hørte Drøbak i 1699 til
Aas prestegjeld. Manntallsførere på landet var dengang sogne
prestene, som det pålå å inngi skatteangivelser til fogdene når
det gjaldt skatt lagt på personer og ikke på eiendom. Sogne
presten til Aas, Woldemar Flitz, har således forfattet angivel
sen til kop- og ildstedskatten for Drøbak nevnte år (kopskatt
betyr hodeskatt, skatt på hvert hode; «kop» av det tyske
«Kopf»). Denne skatt blev ikke ydet av bondebefolkningen, men
av dem som satt i administrative stillinger eller drev kjøb
mannskap, håndverk med borgerskap e, 1. Som vi ser betegner
året 1699 et dybdepunkt i Drøbaks utvikling.

Vi gjengir sogneprestens angivelse ordlydende

Drøbak.

Er en Husmandsplatz ved Stranden, hvor i forrige Tider,
da Seiglatzen florerede, boede de som kunde fortiene deris Op
hold ved at logere Fremmede ok brygge for Skippere. Men nu,
da ok velbaarne Brigader Hausman eyer Gotzet ok den tillig
gende Strand, da boer paa Drøbak en Leilænding, nærer sig
noget af Bondeafling ved samme Platz, saa ok af Auflingen
paa en Gaard Holter, som ligger strax ved Stranden; ok der
foruden som Færgemand kand fortienne 2 sk. af hver Person
at sætte ofver Fiorden. Transporterer endoksaa paa sin egen
Færge Soldater ok Officerer, som ere udi Kongens Erinde.

Wennebek.

Er en Strand strax ved Drøbak, der boer Christen Christen
søn, som nærer sig af en ok anden smaa Handtering, enten hos

Drøbak i 1699 og eldre eiendomsforhold på stedet.

Ved Hans Kr ag.
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Bønder, heller hos Skippere at veilede dem til deris Ladning at
mdkiøbe, andføris som en Strandsidder, ok har hand andgifvet
sig mundtlig:

Den øfrige Rest af dem som boer ved Stranden ere aftakkede
Dragoner, heller de som endnu virkelig i Tienist ere; derfor
uden en gammel Fisker Ole Hansøn, som mestendel tigger udi
sin Alderdom. Saa ok Johannes Michelsøn, hvilken har en And
part i en liden Bondegaard at bruge som kaldis Røs, hvoraf
hand skatter som Bonde. Hans Storøen, en gammel casseret
Under-Officer; Lars Larsøn, som har vaaret engang udi Ost
indien, har ingen Brug heller Drift, opholdis af sine paarørende
Venner, eftersom hand hverken kand hugge med Øx heller roe
med Baad, heller paa andre Maader sit Brød erhverfve. Der
findis oksaa Baadtzmænd, Halvor Skiphelle, Ole Erichsøn, Da
vid Matzøn, Ole Larsøn, som ere færdig til Kongens Tiennist
naar paabydes; som de ikke nu vaare tilstæde, berættes af
andre at de hafver tient tilforen paa Flaaden, ok Halvor Skip
helle at hafve Pas fra Admiralitetet. Disse ofven bemælte
Baatzmænd ok Dragoner boer samptlig som Husmænd under
Holter ok Gloslie, hvor de aarlig svarer Proprietarierne, ok ikke
anderledis nærer sig end som Bønder med at hugge, tærske, roe,
fiske ok hellers i Dagetal lader sig leje for 6 å 8 sk. om dagen.
Ok naar saadan Occasion kand forefalde at 3 heller 4 Skibbe
ladder der paa Hafnen, da fortienner de noget ved Ladningen.
Saaledis veed jeg bæst deris Tilstand at mælde som af den
største Del ikke har faaet 1 sk. udi 5 Aars Tid for min Betien
ning, hvormed jeg har opvartet baade i Kirken ok dem i deris
Svaghed, hvilket jeg med Æd kand bekræfte.

Udi Husevig
- Som er en Strand norden for Drøbak, der boer sl. Oberst

lieut. Rhodis Efterlefverske, lefver udi stor Fattigdom ok haf
ver intet til Ophold, uden hvad hendis Venner kand tilskyde;
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hun hafver ikke andgifvet sig, saasom hun hafver aldelis intet
at betale med, ok for hendis slette Tilstand forfalder baade
Hus ok Tag.

Aas Præstegaard d. 31. Decemb. 1699.

Som vi ser, er det bare én mann med sin familie som sitter
slik i det, at han kan pålegges skatten. Det er Christen Christen
sen på Vennebekkstranden som driver som enslags megler, vel
vesentlig ved kjøp og salg av trelast. Drøbak er et ferjested,
var tidligere også gjestgiveri, men rangerer nu ikke høiere enn
«en husmannsplass ved stranden». Husmannen nærer sig som
ferjemann og av avlingen på gården Holter, som Drøbak hører
under. Holter lå altså øde, brukt bare som slåtte og beite under
sin egen husmannsplass Drøbak. Av ferjestedet hadde husman
nen ikke en slik næring, at han kunde pålegges å betale kop
skatt. Han skatter derfor som bonde. Det samme gjør en av de
andre strandsitterne på Vennebekkstranden som eier en del i
gården Røis. Husvik hadde tidligere vært kremmerleie og krem
meren hadde vært borger av Kristiania; nu bodde der bare en
fattig officersenke, som heller ikke kunde betale skatten.

Ti år senere gjør opgangen sig gjeldende. Skjærbåtskatten
som blev utskrevet i 1710 i anledning av krigen med Sverige,
blev betalt av følgende personer i Drøbak og Vennebekk: Hans
Pedersen Bærøe og Jacob Carlsen, og skipperne Jørgen Hen
richsen og Christen Pedersen Skiøtte. Tallet på ikke skatte
pliktige strandsittere var da steget tilsvarende.

I en opgave fra 1645 over jordeiende bønder i Frogn hvor
eiendommene bare er angitt med sin skyld, ikke med navn, fin
nes opført Amund Hallang som eier bl. a. av 1 rdl. penges
oppebørsel. Den eneste eiendom i Frogn som da er skyldsatt i
penger (og ikke i korn eller salt) og nettop med samme beløp,
1 rdl., er Husvik. Amund Hallang bodde på nordre Hallangen

Woldemar Flitz.
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og eide også hele eller det meste av denne gård. Om vi herav
kan slutte at Husvik også i eldre tider har hørt til Hallangen,
er et åpent spørsmål. Som meddelt var Drøbak en plass under
Holter, men var ikke særlig skyldsatt før i 1723. Beboerne av
Vennebekk i 1699 sies å være husmenn under Holter og Glosli.
Når Holter nevnes her, tør vi gå ut fra at vedkommende plas
ser sammen med ferjestedet Drøbak har utgjort et sammenhen
gende areal og at disse plasser egentlig må sies å ligge til Drø
bak. Foruten Glosli hadde også Ermesjø grunn på Vennebekk
stranden. Det fremgår både av folketellingen 1665, da en
strandsitter under gården uttrykkelig kalles Wennebech, like
som av panteboken for 1744, hvor det er nevnt et stykke jord
og et england på Vennebekkstranden under Ermesjø.

Sett på bakgrunn av gårdsnavnenes alder er det rimelig å
anta at Holter, Glosli og Ermesjø oprinnelig har eid grunnen
hele veien ned til stranden, og ikke bare - sammen med Hallan
gen - den grunn Drøbak by nu ligger på.
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Da laget ikke har hatt försvarlig lagringsplass, har en ikke
kunnet foreta noen systematisk innsamling av museumsgjen
stande. Men en har likevel mottatt en rekke gaver, og skal for
disse uttale lagets beste takk. Dette viser en interesse for og för
ståelse av vårt arbeid, som gir den beste oppmuntring, og hvor-
for laget er meget takknemlig.

I 1949 og 1950 er mottatt:

1. Skap med rosemalte dører
2. Kammerladningsgevær m/ ba-

3. Sabel
4. Kiste
5. Toppseng
6. Smiebelg
7—8. 2 kvernsteiner
9—10. 2 melkebøtter av tre

11. Toppseng m/ krone
12. Himmelseng
13. Kiste
14. Bas
15—16. Tobakksdåse
17. Rennebukrus
18. Flosshatt i blikkeske
19. Huspostill
20. Salmebok m/ sølvbeslag
21—22. Almanakker, bøker og

23. Kistebrev
24. Ramme i bjerk
25. Terrin m/ lokk
26. Sausenebb
27. Kjøttkvern
28. Laup
29. Herresadel m/ teppe
30. Ridebissel
31. Lett-seletøy

A. LØSØRE:
Hans Thoresen, Havsjødalen,
Frogn:

jonett

Fanny og Erling Aschim,
Kroer, Ås:

hefter

GAVER

32. 1 par ski
33—34. 2 geværer
35. Krutthorn
36. Haglpose
37. Ammunisjonsbelte
38. Rokk
39—40—41. 3 garnvinder
42. Benkekarde
43. Linhekle
44. 1 pose linstry
45. 1 bunt lingarn
46. Bandgrind
47. Pipjern
48. Platesaks
49. Tautvinner, 2 deler
50—51. 2 fjøslykter
52. Trespade m/ jernskoning
53. «Skjærsåks»
54. Sukkertopp-øks
55—56—57. 3 sigder
58. 1 bunt sveier
59. Veske m/ messinglås

Arne Løes, Nesodden:
60. Treharv

Atle Skjær, Holen, Nesodden:
61. Kanonkule, jordfunn

62. Spinett

63. Stekefat av tre

Gerd Karlsen, Bomansvik,
Nesodden:

Guhia Krange, Søndre Krange,
Nesodden:
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64—65. 2 kårder

66. Salmebok m/ sølvbeslag

Johan Fuglesang, Frogn:
67. Bibel

68. Sofabenk
69. Kårde
70. Smykkeskrin

Ingvald Hokholt, Nesodden:
71. Mangletøy
72. Munnladningsgevær
73. Trefat
74. Trebolle
75. Linhekle
76—77. 2 skakekniver

Harald Fossum, Ås:
78. Spinnestein, jordfunn fra Ås
79. Bryne,

80. Kole
81—97. Flasker, karafler, glass
98. Bordlampe
99. Orkdals-krukke

100. Barokk tekanne
101. Engelsk kaffekanne
102. Krus
103. Tomling i tinn
104. Vase
105. Nisselykt
106. Bornholmerkrukke
107. 16 grønne vindusruter
108. Gorojern
109. «Aposteljern»
110. Sukkerform i tinn
111. Pipjern
112. Fyrtøy
113. Spinnestein
114—115. 2 gafler
116—119. 4 kryddervekter
120—122. 3 lyseklyper
123. Blekkhus
124. Eske i lakkarbeide
125. Medaljong i sølv (svamphus)
126. Skruflaske i tinn
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Ingar Grøsiad, Hellvik,
Nesodden:

Synøve Skaug, Bløylaget,
Frogn:

Ole Samuelsen og frue, Østli,
Nesodden:

Erling Strand, Fjellstrand,
Nesodden:

127. Brennevinskagge
128. Lysesaks i jern
129. 1 nøste ««håregarn»
130. «Skolemesterens briller»

131. 6 spiseskjeer, forsølvet, hvitt
metall

132. Suppeøse i sølv
133. Mosaikknål m/ gullinnfatning
134. Metalleske

135. Malmgryte

Herman Seiersten, Ås:
136. Morter?, klebersteins, jord

funn i Ås

Arne Brun, Ås:
137. Klebersteins skål, rektangu

lær, jordfunn i Ås

138. Utstyrskiste
139. Skipskiste
140. Skap
141. Medisinskap
142. Speil
143. Kaminstol
144—145. Tiner
146. Fønnekurv
147. Fisketine
148—149. Målerier
150. Globus
151. Brennevinsdunk
152. Stavkjerne
153. Brannspann
154. Skorejern
155. Takke
156. Håndjern og fotjern
157. 1 sett dirker
158—159. Trespader med jern

skoning
160. Hundehalskjede m/ pigger
161. Vadsekk
162. Flintøks
163. Jernøks (jordfunn)
164. Slakteøks
165. Merkeøks
166. Neverkonte
167. Reisestøvler
168. Springstøvler
169—170. Bismere av tre

Sigrid og L. Th. Bjercke,
pr. Bløylaget, Frogn:

Ragnhild Evensen, Holt,
Nesodden:

Wilhelm og Elida Grøstad,
Nesodden:



171. Stor vekt av stål
172. Mindre vekt av stål
173. Messing pipejern
174. Stekefat av tre
175. Telefonapparat
176—177. Kvernsteiner for hånd
178. Smørtine
179. Håndsymaskin
180. Forhalingsblokk
181. Pengepung
182. Kaffebrenner
183. Kaffeknuser
184. Saltenu av 1 stamme
185. Fiskemorter av eik
186. Banketre
187. Hekle
188. Vaffeljern
189. Kromkakejern
190. Gorojern
191. Munkepanne
192, Stekepanne for egg
193. Melkesil av tre
194. Strykejern
195. Kransag med trehåndtak
196. Trelaup
197. Brynelaup
198. Tøvebrett
199. Treskøyter for herrer
200. Treskøyter for damer
201—202. Potetrivere
203. Greip
204. Slegge
205—208. Pølsehorn
209—212. Borvinder av tre, bronse

eller jern
213. Messing bjelle
214. Siselert klave
215. Drill
216. Issag
217. Issaks
218. Ishake
219. Dameridesadel
220. Travsele
221. Boktrer
222—224. Stangbissel og andre

bisler
225. Høvre av bein
226—229. Hestesko
230—231. Stigbøyle
232. Rytterspore
233. Verkejern
234. Navar
235. Hæl av tre (hegd)
236. Lås
237. Sigd
238. Kvistekniv

239—240. Hakkekniver
241—242. Tranlampe av messing

og av jern
243. Rifle
244. Kavalerisabel
245. Bajonett
246. Krutthorn
247. Patrontaske
248—249, Listhøvler
250—251. Kobberkjel og -gryte
252. Kaffekjel av kobber
253. Mål av kobber
254—255. Sølvbeslåtte merskums

piper
256—257. Merskumspipehoder
258—259. Lommeur av sølv
260. Pipebord
261. Tobakksdåse
262-—263. Kanner av tinn
264. Kaffekjel av tinn
265. Hammer
266—267. Tenger

268. Rødmalt laup
269. Vugge
270. Harv, treramme
271. «Sporra»
272. Stavkjerne
273—274. Aspedunk
275. Lauvkniv
276. Potetklubbe
277. Trebismer
278. Alen-mål
279. Lite, rundbuet kråskap
280. Treskuffe for kornkasting
281. Vevspenner
282. Stavdunk
283. Mangletøy
284. Lommebok
285. Jernmorter
286—287. 4-armete kandelabre
288. Suppeterrin
289. Bjerk hylle

290. Treplog

291. Lommeur i sølv

292. Fajansefat

293. Høytjuv (jordfunn)

Karoline Mortensen,
Nesodden:

Arne Løes, Nesodden:

Natalia Frølich, Oslo:

Ansten Hokholt, Oppegård:

Harald Fossvm, Ås:
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294.

295
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Rolf Olsen, Nordby, Nesodden:
Årelaterkniv

Henry Busk, Nesodden:
Messingdåse m/ primstav

B. BYGNINGER:
Anton Johnsen, Smedbøl, As;
Kjone

Thorleif Thoresen, Havsjø
dalen, Frogn:
Stabbur

C. ARKIV OG BIBLIOTEK:
Ingvald Hokholt, Fjellstrand,
Nesodden:
Hj. Berner: Nesodden Herred

Agnes Brække, Nesodden:
25 fotografier

Karl Presterud, Vestby:
Hjertaas: Vestby prestegjeld

Sofie Granerud, Nesodden:
En del fotografier

Karoline Mortensen,
Nesodden:
En del fotografier

Olav Dalen, Nesodden:
Hj. Berner: Nesodden herred

Gunnar Bjerke: Landsbebyg
geisen i Norge

D. PENGEBIDRAG:

Frogn kommune kr. 250.-
Drøbak kommune » 100.-
Son kommune » 50.-
Ås kommune » 200.-
Ski kommune » 100.-
Nesodden kommune » 200.-

Frogn kommune » 250.-
Vestby kommune » 400.
Kråkstad kommune » 70.-
Ski kommune » 250.-
Oppegård kommune » 260.-
Nesodden kommune » 200.

Drøbak kommune » 100.-
Oppegård kommune » 260.
Nesodden kommune » 200.

Kråkstad og Ski

Ås Sparebank » 500.
Frogn Sparebank » 100.
1950:
Kråkstad og Ski

Frogn Sparebank » 100.-

Harald Rød, Frogn:

1948/49:

1949/50:

1950/51:

1949:

Sparebank » 50.

Sparebank » 50.-

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»



Folio historie- og museumslag har til formål
1) å samle og ta vare på alt som gir kunnskap om liv og skikker i

2) start og drift av museum,
3) spreding av opplysning om slike emner.
Laget skal søke tilknytning til Landslaget for Bygde- og Byhistorie

og Norske Muséers Landsforbund.

Alle kan bli medlemmer av laget mot å betale kr. 4.— for året, eller
kr. 60.— en gang for alle.

Kontingenten for livsvarig medlemskap går til et fond, hvorav ikke
mer enn 10 °/o kan tas til inntekt for årsregnskapet uten etter vedtak
av årsmøtet med % av de avgitte stemmer.

Medlemmene får lagets vanlige trykte meldinger gratis, likeså ad
gangskort til samlingene.

Laget ledes av et styre på 5 medlemmer. De 4 med personlige vara
menn velges av årsmøtet, det 5. medlem med varamann blir oppnevnt
av departementet. (Inntil dette er ordnet, velger årsmøtet alle 5.)

Styremedlemmene tjenstgjør i 3 år og kan gj envelges. Men et styre
medlem har rett til å si fra seg gjenvalg for de neste 3 år.

Av styremedlemmene går hvert år ut etter tur 1, 2 og 2 (etter lodd
trekning i styret til en er kommet i tur).

Formannen velges årlig direkte av årsmøtet, mens styret seg imellom
velger varaformann, kasserer og sekretær også hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved
tak skjer med vanlig flertall, ved stemmelikhet gjør formannens stemme
utslaget.

Styret leder lagets forretninger, avgjør kurante saker og det som års
møtet har gitt det fullmakt til. Det legger fram for rådet forslag til
virksomheten i kommende år med budsjett. For årsmøtet legger det fram
arbeidsmelding for siste året og godkjent regnskap. Videre sørger det for
de valg som er nevnt i disse lovene.

Ved siden av styret står et råd på 18 medlemmer, som også tjenst
gjør i 3 år og kan gjenvelges, men har rett til å si fra seg gjenvalg for
de neste 3 år.

Folio gjennom tidene, ved dokument-, navne- og slektsgransking,
oppmåling og freding av karakteristiske gamle bygninger og min
nesmerker,

Folio historie- og museumslag
Vedtatt 12. desember 1948

§ 2. Medlemskap.

Lover
for

§ 1. Formål.

§ 3. Styre.

§ 4. Råd.
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Hver av de 9 Follo-kommunene (Drøbak, Frogn, Kråkstad, Nesodden,
Oppegård, Ski, Son, Vestby og Ås) velger ett medlem med personlig
varamann til rådet, resten, også med personlige varamenn, velges av
årsmøtet etter samme prinsipp. Av hver av disse grupper er 3 på valg
hvert år. (Inntil en er kommet i tur trekker styret ut de som skal på
valg.)

Rådet organiserer seg seiv.
Rådet skal behandle og gi innstilling om styrets framlegg til arbeids

plan og budsjett for kommende år og legge dette fram for årsmøtet
sammen med forslag til styremedlemmer.

Årsmøtet velger for ett år av gangen 2 medlemmer som ikke sitter
i styret eller rådet, til å godkjenne regnskapet.

Styret nevner opp minst en ombudsmann i hver kommune. Råds- og
styremedlemmer kan også oppnevnes.

Ombudsmennene hjelper til med å kreve inn kontingent, tegne nye
medlemmer og melde til styret om forhold av interesse for laget og dets
virke.

Styret tillyser møter i lokalavisene eller ved direkte melding til med
lemmene med minst 14 dagers varsel.

Årsmøte skal holdes innen 1. juli.
På eget tiltak kan styret innkalle til ekstra medlemsmøter til avgjerd

av særlige saker. Slikt møte må styret også lyse til når minst 30 med
lemmer skriftlig krever det, og rådet har godkjent det.

Lysinger må nevne sakene som skal behandles.
Andre møter og stevner kan styret innby til så ofte som det finner

det tjenlig.

Rett til å stemme har alle medlemmer som har betalt kontingent og
møter personlig.

Vedtakene skjer med vanlig flertall på årsmøtet og ekstra medlems
møter.

Lovendringer krever % flertall. (Jfr. og § 2, annet ledd.) Forslag til
endringer i lovene må være levert styret innen 1. mai for å komme opp
på årsmøtet samme år. Styret sender slike forslag til rådet med sin ut
talelse før årsmøtet.

Historiske eiendeler og museumsgjenstander skal merkes og noteres
försvarlig, så opprinnelse og ervervelse er klar til en hver tid.

De kan ikke selges, men vel — etter enstemmig styrevedtak — nyttes
som byttemiddel når dette ansees å være til fremme av lagets formål,
og eventuell giver ikke har tatt forbehold mot det.

Om laget skulle opphøre, avgjør rådets kommunevalgte medlemmer
sammen med Departementets representant i styret med vanlig flertall
hvilke institusjoner eiendelene skal føres over til. Kommunene må i så
fall være orientert om forholdet minst 3 rnåneder forut.

54

§ 5. Revisjon.

§ 6. Ombudsmenn.

§ 8. Avstemning.

§ 9. Samlinger.

§ 7. Møter.
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1949
STYRET

Medlemmer

Personligevaramenn

FinnEliassen,Ås,sekretær HansKrag,Drøbak,varaformann OsvaldMartinsen,Ski,kasserer KarlPresterud,Vestby ErlingStrand,Nesodden,formann

Johs.Bieltvedt,Kråkstad AndreasDahl,Frogn KarlThingstad,Oppegård ArvidBalstad,Son IngvaldHokholt,Nesodden

RÅDET

Kommune

Valgtavlaget

Valgtavkommunene

Medlem

Personligvaramann

Medlem

Personligvaramann

Drøbak Frogn Kråkstad Nesodden Oppegård Ski Son Vestby ÄS

J.Feght-Holst HaakonØdegaarden HansAmbjørnrud ThorleifHolth AnstenHokholt Wilh.Dietrichson IvarHermansen JosteinElset SverreKrogh

A.Wessel-Berg HaakonKrogsrud PeterBerg CarlGranerud AlfredSætre OleHerrefosser J.Kr.Strøm NilsJegstad TrygveEng

KnutEvensen HaraldRød Frk.AnnaBjørge K.Langfjell HansAanrud LarsLarssen ReidarJacobsen ErlingNortvedt J.Eskerud

TrygveAasheim KarlGarder FruKasparaMørk AntonNygaard A.H.Helland HaraldHolmaas ReidarLarsen HenryNygård S.Balstad

Revisorer

FormannirådeterHaraldRød,Frogn. VaraformannirådeterKnutEvensen,Drøbak.

AsbjørnDahle HaraldJohnsen
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1950
STYRET

Medlemmer

Personligevaramenn

FinnEliassen,Ås HansKrag,Drøbak OsvaldMartinsen,Ski KarlPresterud,Vestby ErlingStrand,Nesodden

Johs.Bieltvedt,Kråkstad AndreasDahl,Frogn KarlThingstad,Oppegård ArvidBalstad,Son IngvaldHokholt,Nesodden

RÅDET

Kommune

Valgtavlaget

Valgtavkommunene

Medlem

Personligvaramann

Medlem

Personligvaramann

Drøbak Frogn Kråkstad Nesodden Oppegård Ski Son Vestby Ås

J.Feght-Holst HaakonØdegaarden HansAmbjørnrud ThorleifHolth AnstenHokholt OleHerrefosser IvarHermansen JosteinElset SverreKrogh

A.Wessel-Berg HaakonKrogsrud PeterBerg CarlGranerud AlfredSætre BentVale J.Kr.Strøm NilsJegstad TrygveEng

KnutEvensen HaraldRød Frk.AnnaBjørge K.Langfjell HansAanrud LarsLarssen ReidarJacobsen ErlingNortvedt J.Eskerud

TrygveAasheim KarlGarder FruKasparaMørk HaraldJohnsen A.H.Helland HaraldHolmaas ReidarLarsen HenryNygård S.Balstad

Revisorer:FormannirådeterHaraldRød,Frogn. AsbjørnDahleVaraformannirådeterKnutEvensen,Drøbak. OlavDalen
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