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”Styret i
Kråkstad ungdomslag ble innkalt til møte
20.oktober 1941
hvor det ble
framsatt forslag
om å gi kr.
15000 som gave
til kirken.”
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Kunne Ski stasjon
sett slik ut?
Tegningen viser hvordan Ski stasjon kunne
ha sett ut dersom forslaget om nybygg fra
1952 hadde vunnet
fram. Det nye bygget

var planlagt oppført ca.
100m nord for dagens
stasjonsbygning. En
kan jo spekulere på
hvordan dagens Ski
sentrum hadde sett ut

dersom byggeplanene
fra 1952 hadde blitt
realiserte.
Kilde:
Ski lokalhistoriske arkiv: Hus
som er revet B 134/19

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

Les mer om
denne gaven
på side 3

27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2
10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1

I DETTE
NUMMERET:

Ski-gutter
sprenger oljelager i Son!
Dokumentet:
Et gavebrev til
Kråkstad kirke
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14/9: Kråkstad
SPK
3-2
Denne tegningen av stasjonen og en rekke
andre– Bækkelagets
tegninger,
dokumenter
og bilder kan du se i Ski biblioteks underetasje i perioden januar - mars.
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1
Ski lokalhistoriske arkiv viser fram et lite utvalg av det som finnes i arkivets
hyller.
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Vi vet navnet på omtrent halvparten av spillerne på bildet ovenfor.
Mannen lengst til venstre er
ukjent. Han er annerledes kledd
enn de andre. Er dette en lagleder
eller kanskje dommeren? Nummer to fra venstre er Weydahl
(fornavn ukjent). Deretter følger:
ukjent, Petter Berg, ukjent, Ellef
Ruud, ukjent, Karl Weydahl, Olav
Frogner, ukjent, Oscar Weydahl.
Foran sitter målvakten, Torolf
Berg. Dersom du vet hvem noen
av disse ukjente er, setter vi stor
pris på å få vite det.
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Info om
Ski lokalhistoriske arkiv

f o r

Kinoreklame fra
Kråkstad kommunale
kino (1956-64).

Foto: 0213Ski200155, 0213Ski200169 og 0213Ski200152
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Ski-gutter sprenger
oljelager i Son!
Natten mellom 17. og 18.august 1944 setter fem unge menn fra Ski seg i en bil og
drar i retning Son. Der skal de sprenge
tyskernes tankanlegg i luften. Hvorfor
risikerer de livet for å gjøre dette? Vil de
komme fra aksjonen med livet i behold?

Hjemmefrontkarer med skytevåpen, 1945.
Foto: SKIH 333020.

ladninger med ulike tidsinnstillinger for å
forhindre redningsarbeidet mest mulig.
De fem fra Ski tok så med seg vaktpostene
opp i skogen og bandt dem der. Kjentmennene fra Son ble igjen for å trykke inn
tidsblyantene og dermed sette i gang nedtellingen.
En stor tank med 7000 tonn ubåtolje, en
tank med 400 tonn solarolje, tre mindre
tanker og diverse fat med bensin og diesel
gikk i luften ti minutter etter at tidsblyantene
ble aktivert. Eksplosjonen var voldsom og
alarmerte selvsagt umiddelbart tyskerne.
De fem på vei tilbake til Ski, klarte i siste
liten å stikke seg bort på en sidevei før det
begynte å kry av tyske kjøretøy langs
veiene.

De fem som satt i bilen var Frank Brenna,
Nils Otterness, Kåre Karterud, Oscar Mamen og Odd Mjønner. Fem dager tidligere
hadde de fått i oppdrag å gå til aksjon mot
drivstofflageret ved Son. Anlegget hadde
allerede blitt grundig rekognosert og
sprengstoff av typen P.E.2 var blitt gjort
klart til bruk. Bilen kjørte langs relativt lite
trafikkerte veier via Hølen til Laksa i Son. I
bakkene ved anlegget møtte de tre kjentmenn fra Son som skulle assistere dem under aksjonen.
Sabotørene kuttet først telefonlinjene til
anlegget. Deretter klatret de over gjerdet litt
nedenfor porten. De tre sivile vaktene ble
oppmerksomme på dem da de kom borti
noe jernskrammel som lå på bakken. Vaktene ble imidlertid fort tatt hånd om uten at
de kom til skade. Mens de andre fortsatte
mot oljetankene, passet Oscar Mamen på
vaktene. Det var viktig at mannskapet på
den tyske patruljebåten som lå like i nærheten, ikke ble oppmerksomme på hva som
var i ferd med å skje.
Brenna og Mjønner plasserte den ene hovedsprengladningen og Otterness og Karterud tok hånd om den andre. Ladningene
hadde en detonatorlunte og en timinutters
tidsblyant. I tillegg ble det lagt ut to magnet-

Milorggutter fra Ski, 1945. Foto: SKIH 057 028.

Alle åtte, både de fem fra Ski og de tre fra
Son, risikerte livet dersom de ble oppdaget.
Var dette verdt risken? Var det nødvendig å
gjennomføre denne sabotasjeaksjonen?
Hadde det ikke vært enklere og mindre risikabelt å bombe tankanlegget fra luften?
Trolig var faktisk den aksjonsformen som
ble valgt den mest skånsomme. En bombing fra luften ville vært langt mindre presis
og kunne lett ha rammet sivile mål i nærheten. Det er ikke utenkelig at flere av tankanleggets naboer fryktet nettopp et luftangrep. Vi kjenner jo til fra nyere tids
hendelser hvor ofte sivile mål blir rammet
av såkalt kirurgisk bombing med dagens
høyt utviklede våpen. (Artikkelen fortsetter
på neste side)
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(Fra s.2) Teknologien og presisjonen for over 60
år siden var langt dårligere enn i våre dager, og
et luftangrep kunne fort ha fått katastrofale følger
for lokalbefolkningen i Son. Aksjonen var dessuten viktig med tanke på å ramme de tyske drivstofforsyningene. Anlegget i Son var tyskernes
siste hovedlager av ubåtdrivstoff i Norge. Aksjonen påvirket dermed ubåtaktiviteten i Nordsjøen. Trolig var aksjonistene dermed med på å
spare sjøfolk for lidelser. Slik sett var det nødvendig å gjennomføre aksjonen selv om
konsekvensene for de involverte kunne vært
fatale.
Anlegget brant i ti dager og tankene smeltet helt.
Svart røyk la seg over hele Son, men bortsett fra
et par knuste vinduer, ble bebyggelsen skånet.
Ingen mennesker kom til skade under aksjonen.
Både de fem fra Ski og de tre fra Son slapp unna.
Vaktpostene ble imidlertid mistenkte for å være
medskyldige og ble sendt til Grini. De satt der i 56 måneder.

D o k u m e n t e t
Vårt utvalgte dokument er fra Kråkstad
frisinnede ungdomslags arkiv.
Dokumentet er et
gavebrev fra 1941.
Kråkstad kirke hadde
behov for nytt kirkeorgel. Det gamle
orgelet var i dårlig
forfatning. Sokneprest
Selmer henstilte

derfor til bygdefolket
om midler til anskaffelse av et nytt
instrument. Kråkstad
frisinnede ungdomslag hadde en del oppsparte midler som var
ment å skulle
brukes til eget bygg.
De fryktet imidlertid at
midlene kunne bli
konfiskert av naziststyret. Ungdomslaget
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1.juli 1945 besøkte de alliertes øverstkommanderende for
Norge, general Sir Andrew Thorne, Laksa. Sabotørene fra
Ski var tilstede og rekonstruerte aksjonen for generalen.
Thorne mente at aksjonen var profesjonelt utført og overrakte militære diplom signert av Dwight D. Eisenhover til
sabotørene. Foto: SKIH 341 008
Kilder:
Hjemmestyrkene i Follo, Drøbak/Frogn Forsvarsforening og Frogn Historielag, 1982.
Holm, Jon Harald: Mil. Org. Distrikt nr.11, Militær motstand i Østfold og
S.Akershus, Lectus, 1988.

hadde dessuten tapt
mye av den oppslutningen de hadde tidligere og drømmen om
et eget hus virket trolig
svært fjern. På en
ekstraordinær generalforsamling 23.oktober
1941 besluttet ungdomslaget å gi 15.000
kr til nytt kirkeorgel i
Kråkstad kirke.
Kilde:
Ski lokalhistoriske arkiv:
P-1002, Da0001.

P å s k o l e n f o r 1 0 0 å r s i d e n :
E l e v e r v e d Ø s t b y s k o l e k r e t s 1 9 0 9 - 1 0
Østby skolekrets
hadde lokaler på Hjell
gård fram til 1911. Da
sto et nytt bygg klart i
Kråkstad og elevene
ble flyttet over dit.

Foto: SKIH 036 014

Bildet viser et av de
siste elevkullene ved
Hjell skole. Lærer var
Oline Aas (g. Holmen).
Vi kjenner også navnene til noen få av

barna på bildet: Borgine
Iversen (1.rad lengst til
høyre), Ragna Myrbråten
(nr.2 fra venstre i rad 2),
Erling Nygaard og Ella
Telterud (nr.1 og 6 fra
venstre i rad 3), Hans
Myrbråten og Anna
Stensrud (nr.2 og 6 fra
venstre i rad 4).
Kilde:
Østlid, M: Kråkstad, en bygdebok,
bind 1, Hamar 1929.

SKI LOKALHISTORISKE ARKIV:
WWW.SKI.KOMMUNE.NO/OM_SKI/SKI-LOKALHISTORISKE-ARKIV


Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er
en del av Ski bibliotek. Arkivet holder åpent i
bibliotekets åpningstider.



Ski
bibliotek

Ski lokalhistoriske arkiv har til oppgave å samle
inn, registrere og ta vare på materiale av lokalhistorisk verdi. Arkivet skal dessuten bidra til å

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

gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for
kommunens innbyggere.

Telefon: 64 91 49 37
E-post: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no



Arkivet har registret 129 ulike arkiver, omtrent likt
fordelt mellom kommunale og private. De kommunale arkivene er mest omfattende.

Gylne Sider er et informasjonsskriv fra Ski
lokalhistoriske arkiv. I dette skrivet ønsker vi å
rette søkelyset mot ulike sider ved lokalhistorien
og prøver å få fram til dels glemte sider fra Ski
kommunes historie og kulturliv.
Alle tekster er skrevet av Dagfinn W. Jakobsen
med mindre noe annet er angitt. Samtlige bilder
er fra Ski lokalhistoriske arkiv.



Ski lokalhistoriske arkiv forvalter også en
betydelig fotosamling. Over 2500 bilder er digitaliserte og gjort tilgjengelige via bibliotekets nettsider. Foto i høy oppløsning kan bestilles ved
henvendelse til arkivet.

N o r r ø n a
4 . m a r s 1 9 1 7
Gode ord gjør stundom
store verk.

Norrøna var Kråkstad frisinnede
ungdomslags håndskrevne avis. Avisen
ble ikke trykt opp, men ble lest høyt på
lagets møter som en del av
underholdningen.
Første nummer kom i 1902. Tekstene i
avisen skulle helst være egenproduserte,
men ofte tydde redaktørene også til mer
kjente forfatteres verk.
Ski lokalhistoriske arkiv har bevart
Norrøna fra 1917-18 og 1925-56.
Tekstene i denne avisen gir et innblikk i
hva unge i bygda var opptatt av i første
halvdel av 1900-tallet. Arkivet ønsker å
presentere smakebiter fra Norrøna i
våre informasjonsskriv.

Ja, saa sier ordtaket, og jeg
trur det er sanning, - ja ikke
bare trur det, men veit det.
Men de gode orda maa komme fra et godt hjerte. De søte, tomme orda som ikke er
hjertelig ment, gjør ingen god
virkning, og en skjønner saa
snart, om det som blir sagt er
hjertelig ment eller ikke Naar du gaar hugsjuk og
saar, eller noe har gaat dig
imot, aa hvor godt gjør det
ikke at møte medfølelse, og
faa høre et godt ord fra en
som forstaar dig og vil dig

vel. —Eller er du hard og
kald, og kanskje bitter, for du
syns du har lidd uret paa en
eller anden maate, da kan et
godt ord mildne dig. Derfor
burte vi prøve og hjelpe hverandre paa den maaten, med
at skape lys og tru, trøst og
fred i di tvilende og sorgfulde
sind.
H.T.
Kilde:
Ski lokalhistoriske arkiv: P-1002, Fa0001.

