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”Er jeg
mann for
å love en
ting er jeg
også mann
for at gå
ifra det.”
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Ski og Kråkstad
for 75 år siden
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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

Du kan lese
mer om slike
løfter på side 4

27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2
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Bildet ovenfor viser Ski fotomagasin
10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
som lå i Jernbaneveien, like bak
stasjonen.
24/8: KråkstadBildet
– Ski 6-1er
(treningskamp)
tatt for 75 år
siden. Den gangen var det Thorstein
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1
Nielsen som drev butikk her. På bildet
Kråkstad
– Bækkelagets
3-2
til 14/9:
venstre
ser
vi Anna SPK
Kristiansen
og
Aslaug
Hilton
som
er
iført
nye
drakter
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1
fra Elise Brækkes systue. Bildet
nedenfor viser bussene til Henry
”Buss” Solberg en gang for 75 år
bildene
f o r siden.
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denne
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på bildetvåren.
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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lå de første gårdene
Ski og Kråkstad?

S i d e r
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gården, opphavsgården, har gått ut av bruk og
inn i glemmeboka. Men også i Kråkstad er det
svært sannsynlig at den første gården lå der
den beste jorda var.

Ski sentrum slik det så ut i 1963. I forgrunnen ligger
gården Sander Østre. Det er i dette området og på moreneryggen i Kråkstad vi finner de første gårdene i
kommunen (foto: SKIH WF 141 521).

Gården Sander blir regnet som den første
gården, opphavsgården, i Ski. Det er flere
grunner til dette. Selve gårdsnavnet, Sander,
kan tyde på at gården er av eldre dato. Jordsmonnet der gården ble ryddet har gitt den
navn. Slike naturgitte navn blir gjerne knyttet
til de eldste gårdene. Navnet Sander beskriver
for øvrig et stort område. Dette tyder på at
gården opprinnelig har omfattet et større
område enn dagens Sander-gårder.
Noen kilometer øst for Sander ligger gården
Oppsand, på gammelnorsk ”Uppsandar” som
betyr noe sånt som Øvre Sander. Navnet
tyder på at gården en gang lå under Sander,
men seinere ble skilt ut som egen gård. Dette
peker også i retning av at Sander en gang var
en større gård. Sander ligger dessuten sentralt plassert på raet som går gjennom Ski.
Dette er et svært gunstig jordbruksområde.
Det er funnet en rekke gjenstander fra yngre
steinalder og bronsealder i området, blant
annet skafthulløkser som trolig har blitt brukt i
nyryddingsarbeid. Funn av fortidsminner fra
bronsealder og jernalder i området mellom
Sander og Oppsand er dessuten svært stort.
Her ligger en rekke gravminner og skålgropristninger. De mange sporene fra fortiden
peker dermed ut Sander som et sannsynlig
arnested for jordbruket i Ski.
I Kråkstad har det vært vanskeligere å finne
kjerneområdet til opphavsgården enn i Ski.
Her er det ikke noe gårdsnavn som peker ut et
sted som opprinnelsesstedet. Det er derfor
nærliggende å tro at navnet på denne første

Den beste jorda i Kråkstad finner vi, som i Ski,
på raet. En rekke funn og fornminner vitner om
tidlig jordbruk i dette området. I grenseområdet
mellom Harastad, Bjastad og Tomter ligger en
rekke gravminner. Her ligger blant annet en
rund steinlegging. Tilsvarende steinlegginger
fra bygdene sør i Østfold har vist seg å inneholde branngraver fra førromersk jernalder
(500 f.Kr. - 0). Denne steinleggingen kan
dermed stamme fra en tidlig fase av opphavsgårdens historie. Gravminner fra jernalderen
var gjerne plassert i nærheten av gården. Det
er derfor ikke urimelig å anta at selve opphavsgården har ligget i nærheten av disse fornminnene.

Skafthulløks funnet på Haugland gård tidlig på 1900
-tallet (foto: SKIH 007 012).

Selv om gårdene Bjastad og Tomter ikke er
spesielt gamle gårder, peker gårdsnavnene
bakover i tid og i retning av en eldre gård.
Bjastad het på gammelnorsk Bjástađir. Første
ledd i dette navnet betyr gård. Navnet Bjástađir
kan dermed oversettes til ”Gårdsstedet.”
Navnet Tomter er lettere å forstå. Dette
kommer av det gammelnorske Tomtir som
betyr ”Husgrunn.” Dette kan tyde på at Bjastad
og Tomter er bygget like i nærheten av et
tidligere gårdssted. Mye taler dermed for at
utgangspunktet for det første jordbruket i
Kråkstad lå like i nærheten av disse gårdene.
Litteratur:
Lillehammer, Arnvid: Aschehougs Norgeshistorie bind 1, Fra jeger til
bonde, Aschehoug, Oslo 1994.
Schou, Terje: Ski og Kråkstad, forhistorisk tid, bind I, Ski kommune,
1990.
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Ski lokalhistoriske arkiv har en fotobase med nesten 2600
gamle bilder fra Ski og Kråkstad. Det eldste bildet er av ekteparet Gunnhild og Christian Christophersen Bergh fra ca. 1860.
Over halvparten av bildene er fra perioden 1930-60. Alle bildene er digitaliserte og gjort tilgjengelige på våre nettsider. På
nettet presenteres bildene i lav oppløsning med vannmerke.
Billedkopier i høy oppløsning (og uten vannmerke) kan bestilles
ved henvendelse til arkivet (kontaktinfo finner du på siste side).
Du må da oppgi bildets nummer. Vi brenner en digital kopi til
deg på en CD. En slik CD kan inneholde flere bilder og koster
20 kroner. Du kan selv skrive ut bildet hjemme eller ta med CD- Ekteparet Gunnhild og Christian Christopheren til en fotograf og få det gjort der. Dersom bildet skal publise- sen Bergh, ca. 1860 (foto: SKIH 018 030).
res, må Ski lokalhistoriske arkiv oppgis som kilde.
H v o r d a n

f i n n e

f r a m

i

f o t o b a s e n

En del av våre brukere lurer på hvordan de skal finne de historiske fotografiene på nettet. Vi har
derfor laget en liten bruksanvisning som vi håper kan være til hjelp.

1. Gå inn på Ski lokalhistoriske arkivs nettsider:
http://www.ski.kommune.no/Om_Ski/Skilokalhistoriske-arkiv/
Klikk på SØK ETTER HISTORISKE BILDER

2. Du får da opp ei side som ser slik ut. Her må du
passe på at katalogen som er valgt er
”Lokalhistorie.” I feltene nedenfor kan du søke etter
steder, personer, bygninger, årstall m.m.
F e r i e l i v f o r
7 5 å r s i d e n
Søstrene Ranveig
(til venstre) og Ruth
sammen med faren,
Daniel Jansen (1895
-1975), i robåt ved
Rolandsjøen sommeren 1935
(foto: SKIH 067
009).

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

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

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.
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Forlovelse

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.

Et gammelt ordsprog sier: Er jeg
mann for å love en ting, er jeg
også mann for å holde det! Men
de fleste av oss har gjort om
dette ordsprog litt og vi siger: er
jeg mann for å love en ting er
jeg også mann for at gå ifra det.
Ja det er i sandhet meget letvintere at love både det ene og
det andet til alle og enhver. Da
blir mann vell tatt for at være
både hjelpsom, hyggelig og
snild. Og mange ganger kan det
være nokså vanskelig og sige
nei. Meget greiere og letvintere
at svare ja både til Per og Pål.
Men efterpå, ja hvis vi skulde
være så uheldig å bli minnet om

vort løfte, da har vi nok dessverre
glemt altsammen og det var da
ordentlig kjedelig og leit og vi smigrer og ber om undskyldning og
vi er så kje og lei oss for at vor
glemsomhet har spilt oss en
sådan strek og vi kan ikke forstå
at vi aldrig kan lære oss til at
huske bedre. På den måten
forsøker vi å unse vor samvittighed. Men skal vi være helt
ærlige må vi nok tilstå at vi aldrig
har tenkt en døit på å innfri vort
løfte. Ja det skal være sikkert det
er sandelig lett å forlove sig, på
den måten iallefald.
Jo-Jo
Kilde:
Ski lokalhistoriske arkiv: P-1002, Fa0005.

