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850-årsjubilanter!

de med

Kråkstad kirke og Ski kirke

fred,
eller full-

Kråkstad ILs resultater i 1913:

stendig

8/6: Kråkstad – Steady 3-1
15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1

kaos?”

22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort

Les om de
unges uro for
krig, vinteren
1940 (side 4).
Besøk våre nye
nettsider på
www.ski.no

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

Bilder: Over: Kråkstad kirke ved 800-årsjubileet i
1960 (0213 Ski 0064).
Til høyre: Ski kirke en fin vinterkveld i 1980
(SKIH 242 001).

Vi vet ikke helt nøyaktig når middelalder10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
kirkene i kommunen ble oppført, men mye
tyder på24/8:
at Kråkstad
de ble –reist
Ski 6-1i (treningskamp)
andre halvdel av 1100
-tallet, trolig rundt 1160. Både Kråkstad kirke
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1
og Ski kirke er dermed ca. 850 år i år. Du kan
14/9:
Kråkstad
– Bækkelagets
SPKpå
3-2 side 2-3. Ski
lese mer
om
Kråkstad
kirke
kirkes historie
finner du på våre nettsider.
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1
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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.

I DETTE
NUMMERET:

Vi har fått nye
nettsider

5 0

Kinoreklame fra
Kråkstad kommunale
kino (1956-64).

Foto: 0213 Ski 0184 (til venstre) og 0213 Ski 0181
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Kråkstad kirke
850 år
Ved besiktigelsen tretten år seinere, i 1688, ble
det avdekket flere og mer alvorlige forhold ved
kirken: ”Murene slår revner og begynner å sige, gulvet er brøstfeldig, pulpituret over kirkedøren trenger reparasjon.” Kirken hadde
dessuten nylig vært utsatt for innbrudd og
døren til koret var blitt ødelagt. Tyvene hadde
også brukket løs bøssen med almisser til de
fattige.

Kråkstad kirke, 1880. I 1880 var kirken i så dårlig forfatning at det
måtte foretas større reparasjoner. FOTO: SKIH 051 035.

Kråkstad kirke ble bygd i løpet av andre halvdel av 1100-tallet. Kirken er oppført i såkalt
senromansk stil med massive murer, runde
buer og rett avslutning på koret og er i hovedtrekk lik mange andre kirker fra samme
periode. Kirken er vest-øst orientert, med
koret i øst. Plasseringen av koret i øst hadde
en symbolsk funksjon. Solen som gikk opp i
øst var et symbol for Jesus.

I 1692 ble det utført større reparasjonsarbeider. Murene ble reparert, koret fikk nytt
tak og vinduene ble utvidet og forbedret slik at
det slapp mer lys inn i kirkerommet.
Kirketårnet var plassert midt på kirken. Klokkestrengen gikk ned gjennom et hull i taket og
det ble ringt nede fra kirken. I 1706 var tårnet i
en så dårlig forfatning at det ikke var forsvarlig
å ringe med klokkene lenger. Både tårnet og
taket måtte rives og bygges opp på nytt.

Opprinnelig hadde Kråkstad kirke bare skip og
kor. Mellom prestene i koret og menigheten i
skipet var det en massiv murvegg gjennombrutt av en lav korbue. Menigheten kunne
dermed knapt se hva som foregikk framme i
koret.
Kirkeveggene er rundt halvannen meter tykke
og hadde opprinnelig to sydvinduer i skipet og
et syd- og et østvindu i koret. Skikken med å
ikke lage vinduer på nordveggen var vanlig på
1100-tallet og kan sees i flere kirker fra denne
perioden. Mye tyder på at gammel overtro
med tanker om at det onde kom nordfra, kan
ha spilt inn her.
Kråkstad kirke har opprinnelig hatt tre inngangsdører, en i koret, en på sydveggen og en
på vestgavlen. Kirken hadde trolig også et våpenhus, men ikke sakristi og tårn.
I løpet av 1600-tallet ble det gjennomført to
besiktigelser av kirken. Ved den første
besiktigelsen foretatt i 1675, ble det pekt på at
det trengtes noen forbedringer. Blant annet
var det behov for et galleri og et sakristi.

Kråkstad kirke, ca. 1910. Ved ombyggingen i 1882 ble tårnet plassert
over våpenhuset. FOTO: SKIH 051 016.

I 1713 ble det utført ytterligere reparasjoner.
Da ble det satt opp et nytt våpenhus og utført
en del innvendige reparasjoner. Det ser også
ut til at det ble lagd ny altertavle.
4.mai 1801 skriver sognepresten, prost
Hørbye, følgende: ”Efter Embedes Pligt maa
jeg herved underdanig indberette, at Krogstad
Kirke Mandagen den 4de Mai Kl.4 Eftermiddagen ved en af Lynild i Taarnet antænt Ild
er ganske lagt i aske.” Kråkstad kirke ble
sterkt skadet ved brannen i 1801 og bare
murene stod igjen. Kirken ble gjenreist og stod
ferdig sommeren 1802. I forbindelse med dette
arbeidet fikk kirken også to nordvinduer, et i
skipet og et i koret. I tillegg ble det trolig også
reist et sakristi.
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Bildet lengst til venstre viser kirken slik den så ut
rundt 1880. Kirken var da i så dårlig stand at det
ble besluttet at det skulle gjennomføres et større
restaureringsarbeid. Tårnet som stod på mønet av
selve kirkeskipet, hadde lenge vært i dårlig forfatning og måtte rives. Våpenhuset ble revet for å gi
plass til en ny tårnfot. Tårnet fikk da sin nåværende
plassering i vest, over inngangspartiet. Kirken fikk
også ny prekestol, nytt orgel og ny døpefont.
Kirken var ferdig restaurert i 1882.
V i
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Ski kommune har nå fått nye nettsider. Dette
har ført til forandringer for de som ønsker å
finne Ski lokalhistoriske arkivs sider og fotografibasen vår. Den enkleste måten å finne fram på
er antakelig denne:
1.
2.
3.
4.

Gå inn på www.ski.no
Oppe til høyre på denne siden er det et
søkefelt. Skriv inn ”arkiv” i dette feltet.
Et stykke nede på neste side får du da
opp en kort liste. Velg ”Ski lokalhistoriske
arkiv.”
Du kommer da til nettsidene våre
(se nedenfor).

På nettsidene våre kan du finne mange interessante opplysninger. Vi ønsker å rette særlig
søkelys mot det som ligger i venstre marg på
hovedsiden (markert med rød ring). Her kan du
finne opplysninger om bedrifter i Ski fram til
1960, om gårdene i Ski i den gamle bygdeboken, om utvandrere fra kommunen og lese
om Magasinplassen. Dessuten kan du lese en
rekke lokalhistoriske artikler.

Dersom du klikker på ”Søk i fotografibasen,” kan
du lete etter gamle bilder i vår rikholdige fotografibase med over 2500 bilder fra perioden 18602002.
Bilder i høyere oppløsning og uten vannmerke,
kan bestilles fra oss. Husk å oppgi bildets
nummer. Vi brenner vanligvis en kopi av bildet på
en CD. Pris kr. 20,- Ved publisering av bildet må
Ski lokalhistoriske arkiv oppgis som kilde.

SKI LOKALHISTORISKE ARKIV:
WWW.SKI.KOMMUNE.NO/SERVICETORG/ADMINISTRASJON/VIRKSOMHETER/BIBLIOTEKET/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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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, hvad vil vel dette året bringe
oss før det går til ende. Vi har
sett begynnelsen, og den ser
ikke lys ut. Krigen raser ute i
verden, drepende og ødeleggende der den farer frem. Vi
hører stadig om byer som blir
bombardert og ødelagt, båter
som blir senket, enten ved
minesprengning eller torpedering, og stadig flere menneskeliv som går tapt. Menne-sker
og hjem blir splittet. Kvinner og
barn må flykte fra hjemmet og
alt de har kjært over i fremmede
nye forhold. Vi ser hvordan et
litet heltemodig folk tappert forsvarer sig mot en stor og overmektig fiende. Det som har tatt
årtider å bygge op, blir kanske

helt ruinert og ødelagt på noen
dage. Også her i Norge har vi
føling med krigens redsler, og da
spesielt våre sjøfolk. Siden krigens begynnelse, til nå er det blitt
senket ikke mindre enn 39 norske
båter, og som følge derav har
nesten 300 norske sjømenn mistet livet. Det reiser sig uvilkårlig et
spørsmål. Hvorfor all denne ødeleggelse av mennesker og materiell? Det må vel være bare et
svar på det, og det er herskesyke
og maktbegjær. De enkelte individers hensynsløse higen efter å
legge alt under sig. Hvor lenge
skal det fortsette? Skal året 1940
ende med fred, eller fullstendig
kaos? -Karsten Hansen
Kilde: Ski lokalhistoriske arkiv: P-1002, Fa0007.

