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Kråkstad og Ski i 1916
I denne utgava går
vi 100 år tilbake i
tid og ser nærmere
på en rekke saker
og begivenheter
som var aktuelle i
vår kommune den
Kråkstad ILs resultater i 1913:
gangen.
8/6: Kråkstad – Steady 3-1

Året 1916 skulle
vise seg å bli
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort
begivenhetsrikt på
mange måter også
6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0
på lokalplanet her i
13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0
kommunen.
15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1

Kråkstad stasjon, 1916.

27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2
Fotonummer: 0213-010-0002. Fotograf: ukjent.
Første verdenskrig
Giver av bildet: Gunhild Berger. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5herjet noe som førte

til vansker med
av mat
og
brensel.
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1
24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)
forsyninger

PåSPK
høsten
14/9: Kråkstad – Bækkelagets
3-2
Arkivets
åpningstider
Vi holder åpent i
bibliotekets åpningstider. På enkelte
tidspunkt er arkivet
ubetjent. Det vil da bli
gitt begrenset hjelp
i bibliotekets
voksenavdeling.
Arkivet er vanligvis
betjent disse dagene
og tidene:
Mandag, onsdag,
torsdag og fredag:
Kl.10-15.30.
Tirsdag: kl.12-18.30.
Arkivet er ubetjent
11.-16.april (uke 15),
25.april og 6.mai.

R e k l a m e

f o r

var det
kommunevalg og
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1
denne gangen etter
et helt nytt system.
Utfallet førte til at
kommunen fikk ny
5 0 å r s i d e n
ordfører for første
Vi vet navnet på omtrent halvpargang på 31 år.
ten av spillerne på bildet ovenfor.

Ski stasjon, 1916.
Trafikken ved Ski stasjon var betydelig større enn i Kråkstad.
Her ser vi folk som venter på toget som skal gå kl.10.26.
Fotonummer: SKIH 068 032. Fotograf: Carl Normann.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Ski lokalhistoriske arkiv
- et godt sted for arkivmateriale!
- Har du gammelt arkivmateriale hjemme?
Kinoreklame fra
- Har ditt lag/forening slikt materiale liggende?
Kråkstad kommunale
Da kan det godt hende at materialet vil få det
kino (1956-64).
bedre hos oss. Ta kontakt og hør hva vi kan tilby!

Mannen lengst til venstre er
På de neste sidene
ukjent. Han er annerledes kledd
du
enn dekan
andre.
Er lese
dette enen
lagleder
eller kanskje
rekkedommeren?
små ogNumstore
mer to fra venstre er Weydahl
lokale
nyheter
fra
(fornavn ukjent). Deretter følger:
ukjent, 1916.
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,
S setter vi stor
pris på å få vite
ut det.e ogs

stil

å
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G y l n e

Lok ale

nyheter

11.januar
Gardbruker Peder Haug er død. Haug var født i
Rakkestad i 1836. I 1874 kjøpte han gården Haug i
Kråkstad og har bodd der siden. Han var dypt
involvert i det kommunale liv og var medlem av
herredsstyret i 27 år. Han var dessuten varaordfører i en periode. (Øieren 19.januar 1916)

i

S i d e r

1916

går mann av huse. Det kommer folk fra hele Follo
for å oppleve arrangementet. Da basaren var vel
gjennomført, satt arrangørene igjen med et pent
overskudd på rundt 1100 kr. (Øieren 21.januar, 2.
og 9.februar, samt 20.oktober 1916)

12.januar
Kr. Hansen går av som lærer ved Bjerke skole i
Kråkstad. Han skal reise til Amerika. Der regner
han med å gå over i mer innbringende virksomhet.
(Øieren 12.januar 1916).
20.januar
Et frekt tyveri i Kråkstad. Kjøpmann Martin Nesten
får besøk av en uvelkommen gjest i Dal-gården der
han driver butikk. I det det mørkner om ettermiddagen, tar en person seg inn i et ulåst værelse i
Ved lokomotivstallen i Ski, ca. 1915.
Et stygt uhell fant sted her i februar 1916.
2.etasje og stjeler flere ting. Tjenestepiken mister en
Fotonr. SKIH 067 018. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Tor Emberland.
spaserdrakt og noen smykker. Tyven tar også med
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
seg smykker og 20 kr i kontanter fra kjøpmannens
21.februar
datter. Politiet nærer fort mistanke til en landstryker
Et stygt uhell finner sted på Ski stasjon. Lokfører
som var innom kjøkkenet dagen i forveien og fikk
Madsen har akkurat snudd lokomotivet på dreieseg litt mat. (Øieren 26.januar 1916).
skiva for å returnere til Kristiania, men idet han skal
kjøre framover, går maskinen over i revers. Lokføreren blir slått overende og påføres betydelige
kvestelser. Blant annet blir hofta kraftig skadet.
Lokomotivet fortsetter ferden bakover og stopper
først da det står helt på kanten av en 15 m høy
skråning. Lokfører Madsen blir kjørt til Rikshospitalet med store smerter. (Øieren 25.februar 1916).

Faksimile av annonse i Øieren 21.januar 1916.

28.januar - 9.februar
Skis Vel driftet i alt 50 parafinlykter, men snart skulle
disse skiftes ut og erstattes med 75 elektriske
lamper. For å kunne finansiere dette, arrangerer
Skis Vel en stor basar som går over flere kvelder i
månedsskiftet januar - februar. I tillegg til en
mengde flotte premier, er det også underholdning
ved revyskuespilleren Eugen Leongs og Ski sangforening. Tilstelningen er populær og svært godt
besøkt. Det er ikke bare lokalbefolkningen i Ski som

23.februar
47 hundeeiere får mulkt på 5 kr hver for ikke å ha
meldt fra om at de aktet å holde hund i 1915.
(Øieren 23.februar 1916).
25.februar
Etter press fra blant andre Skis Vel blir det satt opp
flere lokaltog til og fra Ski. (Øieren 25.februar 1916).
8.mars
Ordfører Opsand har et uhell med hest og slede og
skader foten. Ordføreren må holde senga i 8-14
dager. (Øieren 8.mars 1916).
24.mars
I Ski har man begynt å installere ledninger til elek-
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trisk lys i husene ved stasjonen. Arbeidet utføres av
folk fra Elektrisk Bureau. (Øieren 24.mars 1916).
25.mars
Ski arbeiderforening holder basar til inntekt for et
Folkets hus i Ski. (Øieren 15.mars 1916).
Ski og omegns binæringsforening har møte på
Kontra skole. Fru Signe Henrichsen holder foredrag
med lysbilder om kaninavl. (Øieren 22.mars 1916).
5.april
En gårdbrukersønn fra Kråkstad blir ilagt en mulkt
på 50 kr for uvøren kjøring over jernbanebroen i Ski.
Han holder så stor fart at sleden velter i det han skal
svinge ned Jernbaneveien. Hesten blir da skremt og
løper ut og holder på å feie overende et par personer som er på vei oppover mot broen. Til alt hell
går det godt. (Øieren 5.april 1916).
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straks utpå verandaen for se hva som var i ferd med
å skje. Han skimter en mann i mørket utenfor butikken. Da mannen ser bestyreren, varsler han de inne
i butikken. Tyvene får det travelt og stikker av. Dermed rekker de ikke å få med seg stort av verdier.
Selv om pengeskapet er åpnet, har de ikke rukket å
åpne skuffene. Der lå det 2000 kr i kontanter. Utbyttet ble dermed heller magert for skapsprengerne. Alt
de fikk med seg var rundt 40 kr i vekslepenger.
(Øieren 28.april 1916).
28.april
Ski sognestyre ønsker å øke sin andel representanter i kommunestyret fra 16 til 20. Samtidig foreslår de at Kråkstad sogns representasjon reduseres
fra 16 til 12. Etter en lengre diskusjon blir forslaget
forkastet med 17 mot 14 stemmer. (Øieren 28.april
1916).

9.april
Lydia Graff holder foredrag på møte hos Kråkstad
ungdomslag. Her forteller hun om sine opplevelser i
Amerika og fraråder de unge mot å reise dit. Hun
mener mulighetene for å klare seg godt er større her
hjemme. (Øieren 12.april 1916).

17.mai
Butikkene stenger kl.10. En halv time seinere er det
gudstjenester både i Ski og Kråkstad. Skolebarna
går så i tog. I Ski avsluttes dagen på Kontra. Der er
det lek og bevertning med kaffe og melk. Barna må
selv ta med seg mat. (Øieren 17. og 19.mai 1916).

26.april
Skapsprengere slår til mot lokalene til Ski handelsforening. De bryter seg inn i butikken der det står et
pengeskap som de ønsker å åpne. Det tyvene
antakelig ikke vet er at meiersken bor i et værelse
over butikken. I 3-tiden om natta våkner hun av at
hun hører folk nede i butikken. Hun tror først det er
en ansatt, men plutselig hører hun et sterkt og
dumpt knall. Hun løper da ut og over i nabobygningen der bestyreren bor, og vekker ham. Han går

24.mai
J. Hagman i Ski tilbyr privat skyss med automobil.
Det er mulig å bestille både kortere og lengre turer.
(Øieren 24.mai 1916).

Ski provianteringsråd, 1918.
Fotonr. 0213-119-0001. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: ØB.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

2.juni
Valg av styre i Kråkstad folkeboksamling. Det gamle
styret bestående av Oline Aas, Ivar Haug og Nils
Gulbrandsen, blir gjenvalgt. Kommunen bevilger
dessuten 125 kr til innkjøp av bøker.
(Øieren 2.juni 1916).
Provianteringsråd
Under 1.verdenskrig var forsyningssituasjonen i
Norge dårlig. For å sikre at folk fikk nødvendige
forsyninger av mat og brensel, grep staten inn med
flere former for reguleringer. Det ble innført eksportforbud på nødvendige varer, monopol på kornimporten og i 1916 ble det opprettet et eget provianteringsdepartement. Det ble også fastsatt maksimalpriser på
en rekke varer. Rundt om i kommunene ble det opprettet egne provianteringsråd. Også i Kråkstad
kommune ble det opprettet slike råd. Ved å følge
med på annonser i avisene, kunne folk finne ut hvilke
varer som var tilgjengelig hvor og til hvilke priser.
Kilde: Furre, Berge: Norsk historie 1914-2000, Samlaget, Oslo 1999.

5.juni
Det blir arrangert såkalt kåringsskue, eller fesjå, på
Sandersletta i Ski. Dette er ei husdyrutstilling der
måler er å få godkjent flest mulig dyr. Slike stevner
startet opp her til lands på 1850-tallet og var svært
viktige for husdyravlen.

30.juni
Ski og omegns binæringsforening har møte i menighetshuset. De beslutter å opprette avlsstasjon for
kaniner i Ski. Det blir også avholdt pakkeauksjon
som innbringer 40 kr. Pengene skal brukes til å
hjelpe medlemmene med å skaffe bisvermer eller
kaniner. Kirkesanger Skotner underholder med
Frammøtet på Sandersletta denne sommerdagen er
opplesning og Ski sangforening med sang.
svært godt. Det blir framvist 94 dyr, noe som er 3-4
(Øieren 5.juli 1916).
ganger så mange som vanlig. 87 av dyrene blir godkjente og premierte. Joh. Kværner og T. Johannson Sommeren 1916
er de to som hadde flest godkjente dyr med henFlere hingster står klare til å ta i mot hopper ulike
holdsvis 16 og 15 hver. (Øieren 31.mai og 9.juni
steder i kommunen. Hos Adolf Refsum i Jernbane1916, samt Store Norske Leksikon: snl.no).
veien står hingsten Fjeldur klar. Fjeldur er seks år
gammel og kommer fra Seielstad i Gudbrandsdalen.
For å få hoppa bedekket må man betale 10 kr i
såkalte ”springepenge.” (Øieren 26.mai 1916).
9.juli
Kinamisjonen har stevne i Ski. Blant talerne er
Ludvig Hope som seinere bosetter seg i Ski.
(Øieren 5.juli 1916).
9.juli
Kråkstingen Olav Frogner vinner 200 m i Svenska
spelen med tida 22,5. Dette er ny norsk rekord. For
denne prestasjonen blir han tildelt en gullplakett og
Sturehofs ærespris. Frogner løper for IF Ørnulf i
Kristiania. (Aftenposten 10.juli 1916).
Fesjå på Opsansletta, ca. 1915.
Slike stevner var viktige for husdyravlen.
Fotonr. SKIH 025 024. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Astri Jahr.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

9.juni
Siggerudsaken blir avgjort i Høyesterett. Kråkstad
kommune får medhold i at de kan benytte forkjøpsretten og står da som eiere av Siggerud gård.
(Øieren 9.juni 1916).

15.juli
Fotball: Kråkstad - Tomter 6-1. (Øieren 19.juli 1916).
16.juli
Voldsomme regnskyll vanskeliggjør slåttonna.
(Øieren 21.juli 1916).
4.august
Dobbeltspor mellom Kristiania og Ski er oppe til
debatt. (Øieren 4.august 1916).

12.juni
Klokka ti om formiddagen, 2.pinsedag, ankommer et
ekstratog til Ski. Om bord sitter mange som skal på
misjonsstevne i Birkelunden. Været viser seg
imidlertid fra sin våte side og møtedeltakerne må
trekke i hus i kirken. Her avholdes gudstjeneste.
Ved middagstid klarner været opp og stevnet kan
fortsette i Birkelunden slik som planlagt, med taler,
sang og hornmusikk. (Øieren 14.juni 1916).

16.september
Mekaniker Nilsen fra Tomter kjøper fabrikktomt like
ved A/S Træskos lokaler sentralt i Ski. Planen er å
opprette en mekanisk bedrift på tomten.
(Øieren 16.september 1916).

28.juni
Tidligere kirketjener i Nordstrand kirke, O. G. Lund,
forærer Siggerud kapell ei stor lysekrone som han
selv har laget. I slutten av juni 1916 blir den hengt
opp i kapellet. (Øieren 28.juni 1916).

27.september
Skis vel søker etter ny lyktetenner.
(Øieren 27.september 1916).

22.september
Kjøpmann Adolf Refsum fra Ski skyter tre elger
under elgjakten i Spydeberg.
(Øieren 27.september 1916).

Alterkalken og lysestakene får stå urørt. Inntrengerne tar seg ut gjennom sakristidøren.
(Øieren 18.oktober 1916).
20.oktober
Arbeidet med å bytte ut parafinlykter med elektrisk
veibelysning i Ski settes i gang.
(Øieren 20.oktober 1916).
20.oktober
Brann på husmannsplassen Bulte, ikke langt fra
Midsjøvannet og Nærevannet. Takket være rask
hjelp fra Herusti gård, blir ilden slukket før den gjør
stor skade. (Øieren 1.november 1916).
Villa Sand, ca. 1915.
I dette bygget drev familien Kleveland hotell.
Høsten 1916 forsynte tyver seg av sølvtøyet og stakk av.
I bakgrunnen skimter vi bygget til Kråkstad sparebank.
Fotonr. SKIH 051 029. Fotograf: ukjent. Givere av bildet:
Knut og Solveig Kleveland. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

2.oktober
Tyveri i Klevelands hotell i Ski. To overnattingsgjester som lå i spisestuen, forsyner seg av sølvtøyet og stikker av ut gjennom vinduet.
(Øieren 4.oktober 1916).

31.oktober
Martha Colbjørnsen har sin siste arbeidsdag som
bestyrer ved Ski central og rikstelefonstasjon. Hun
har hatt denne jobben i 23 år, men må trekke seg
tilbake pga svekket helse. Fru Fagerhus overtar
stillingen. (Øieren 1.november 1916).
10.november
Stasjonsmester J. L. Ryen drar fra Kråkstad for å
overta stillingen som stasjonsmester i Fetsund. Han
har vært ansatt i Kråkstad i fem år. Ny stasjonsmester i Kråkstad blir Olaf Johansen.
(Øieren 10. og 29.november).

17.oktober
Innbrudd i Ski kirke. Innbruddstyvene benytter et
6.desember
nedhugget tre som stige, knuser et vindu og
kommer seg inn i kirken. De tar imidlertid bare med Trelasthandler A. Norum kjøper Kråkstad dampsag
seg noen småsaker fra ei eske som tilhører presten. og høvleri for 20.000 kr. (Øieren 6.desember 1916).
Kommunevalget i 1916.
Høsten 1916 var det valg på nytt kommunestyre i det som den gangen het Kråkstad kommune. De to
sognene, Ski og Kråkstad, skulle velge 16 representanter hver. Valget i 1916 var det første forholdstallsvalget i kommunen. Fram til da hadde man benyttet flertallsvalg.
Det var 1.368 stemmeberettigede i kommunen, men bare 577 av disse, drøyt 42%, valgte å bruke
stemmeretten. Valgresultatet blei som følger:
Kråkstad sogn

Ski sogn

Til sammen

Den liberalkonservative forening

6 representanter

6 representanter

12 representanter

Venstre

8 representanter

5 representanter

13 representanter

Ski arbeiderparti

(stilte ikke liste)

3 representanter

3 representanter

Mørk kreds upolitiske liste

2 representanter

(stilte ikke liste)

2 representanter

Ski upolitiske parti

(stilte ikke liste)

2 representanter

2 representanter

For å få flertall måtte man samle 17 representanter bak seg. Valgresultatet i 1916 ga dermed et noe
uklart politisk bilde og ordførervalget ble så jevnt at det måtte loddtrekning til for å kåre vinneren. Den
endte med at Venstres Christian August Retvedt ble ordfører. Oskar Opsand som representerte Den
liberalkonservative forening (Høyre), måtte dermed gå av etter 31 år i ordførerstolen. Varaordfører ble
stykkjunker Christian Ruud, også han fra Venstre.
Kilder: Øieren følgende utgaver: 27.oktober, 1.november og 13.desember 1916.

Osk ar Opsand:
Ordfører i

31 år

Ved årsskiftet 1916-17 overlot Oskar Opsand ordførervervet til C. A. Retvedt etter å hatt denne
stillingen i 31 år. Det var en markant skikkelse som da fikk avløsning, men han ble på ingen måte
arbeidsledig. Opsand hadde et utall av tillitsverv og var sågar også en liten tur innom Stortinget.
I tillegg manglet det ikke
på tillitsverv foruten ordførervervet. Han var forlikskommissær, medlem
og formann i fylkesskolestyret, formann i overstyret for fylkets husmorskole, overformynderrevisor, formann i Follo
Brandassuranseforening i
30 år, stifter og regnskapsfører i Follo telefonselskap og formann i
prestegårdstilsynet i
Ordfører Opsand, ukjent år.
Oskar Opsand står i midten. De to andre er ukjente.
Akershus. I tillegg var han
Fotonummer: 0213-174-0104.
vararepresentant til StorFotograf: H. P. Bjørnstad.
Giver av bildet: Tulla Bjørnstad.
tinget for Høyre i perioden
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
1925-27, og møtte i den
I januar 1873 døde Otter
sammenheng i Sosialkomiteen i juni 1926.
Opsand av tæring (tuberkulose). Han ble bare 48 år
gammel. Oskar hadde da ennå ikke fylt 18.
En gammel mann
Oskar Opsand blei en riktig gammel mann. Da han
Oskar gikk på mange måter i farens fotspor. Han tok
døde sommeren 1941, hadde han rukket å fylle 86
først lærerutdanning ved Asker seminar. Seinere
år. Han ble begravet fra Kråkstad kirke fredag
gikk han på Den gymnastiske centralskole. Denne
11.juli, og det var ei fullsatt kirke som tok farvel med
skolen skiftet seinere navn til Statens gymnastikkden tidligere ordføreren. En rekke representanter for
skole. I 1875 ble han ansatt som lærer og kirkedet offentlige liv var til stede. Også biskop Berggrav
sanger i Ski.
sendte en siste hilsen. I sitt minneord til Oskar
I 1885 ble Oskar Opsand valgt inn i kommunestyret. Opsand sier han: «Hans minne reiser sig som en
Samtidig overtok han også ordførervervet. Det var
bauta i alle våre tanker som kjente ham og arbeidet
imidlertid nære på at han ikke hadde fått vervet. En sammen med ham i mange år. Der er velsignelse i å
annen kandidat, Peder Haug, fikk like mange
ha kjent ham og slik vil det også bli signing i hans
stemmer og det hele ble avgjort ved loddtrekning.
bygd over hans navn hos slektene som
Det smått ironiske er at da Oskar Opsand gikk av
kommer.» (ØB 14/7-41).
ved årsskiftet 1916-17, var også dette etter loddtrekning. Da var det C.A. Retvedt som trakk det
Trykte kilder:
lengste strået.
Øieren: 13.desember 1916.
Som far så sønn
Johan Oskar Ottersen
Opsand ble født i Ski i
1855. Da Oskar var fire
år gammel, ble hans far
Otter Opsand ordfører i
kommunen. Otter hadde
dette vervet i til sammen
tolv år, fordelt på to
bolker. Først i 1859-1867
og deretter i 1869-1873.
Han var for øvrig varaordfører i perioden
mellom disse bolkene.
Otter Opsand var
dessuten lærer og
kirkesanger i Ski.

19.februar 1895 giftet Oskar seg med Maren Elise
Midsem i Kråkstad kirke. Paret fikk etter hvert tre
barn: Ottar, Hjørdis og Margit.
Mange verv
I 1912 søkte Oskar Opsand avskjed som lærer. Han
kjøpte gården Midsem i Kråkstad og drev den.

Østlandets Blad, følgende utgaver: 7.juli 1941, 14.juli 1941.
Østlid, M: Kråkstad, en bygdebok, bind I, Hamar 1929.
Nettkilder:
Arkivverket, Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld 1870-1879: http://
digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000001056878
Arkivverket, Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld, Kråkstad sokn
1893-1931: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/
pv00000001347828
Arkivverket, Folketelling 1910 for 0212 Kråkstad herred: http://
digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036368002735

Vidar

2 9 . o k t o b e r 1916 :

Konfirmantfest
Denne teksten er hentet fra den håndskrevne avisa, Vidar. Dette var lagsavisa til Kråkstad og
Ski kristelige ungdomsforening. Denne høsten for 100 år siden, hadde de invitert inn årets
konfirmanter. Teksten er utformet som en tale og gir et lite innblikk i foreningens aktiviteter.
”Det er konfirmantfest her i dag; vi har indbudt
dere unge til vor forening for at dere skal se hvor
hyggeligt vi har det. Nu er dere konfirmerte og
skal træde ind i de voksnes lag. De fleste synes
kanske det er svært gildt, men det kan godt
hænde at de blir skuffet. Jeg husker godt min
egen konfirmantfest her i foreningen, det er alt
flere aar siden, tiden gaar saa fort. Det var en tid
jeg følte mig fremmed, hvor jeg kom, ikke var jeg
barn og ikke voksen. Saalenge man gaar paa
skolen, har man kammerater og fælles interesser,
men senere blir man liksom saa alene. Jeg skrev
mig ind som medlem av ungdomsforeningen, men
Konfirmanter i Ski, 1916.
jeg maa tilstaa at i førstningen synes jeg det var
Fotonr. SKIH 009 002. Fotograf: ukjent. Giver av bildet:
Marit Andersen. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
lite hyggeligt, men eftersom jeg blev kjendt, likte
jeg mig bedre og bedre. Flere av mine andre
kammerater sa: ”Jeg kan ikke skjønne, du kan
første gangen, og jeg var hende svært taknemlig.
like dig der; nei, kom og bli med os vi har da moro Jeg vil si til de ældre medlemmer, det gjør saa
meget for de unge, om de ældre hjælper dem litt,
tar sig av dem, og faar dem til at føle sig hjemme.

Konfirmanter i Kråkstad, 1916.
Fotonr. 0213-111-0003. Fotograf: ukjent. Giver av bildet:
Thora Nielsen. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Jeg tror det vilde være bedre i foreningen om
medlemmer fra Kraakstad og Ski var omgjængeligere mot hverandre. De er jo kjendte de fleste,
men de har saa godt for at dele sig; skulde det
ikke bli hyggeligere om vi alle forsøkte at gjøre
vort bedste, saa vi kunde være mere et. Og naar
vi har fester og tilstelninger, at arbeidet blev litt
mere fordelt paa medlemmerne, at ikke de
samme hadde strævet bestandig, det kunde
hænde, at mange likte sig bedre, naar de fik være
med og ha litt at arbeide for. Da vilde de ikke
kritisere heller.

Og dere, som er vore gjester idag, vilde vi saa
gjerne ha med. Skriv dere ind som medlemmer,
vi, baade leker og dans!” Men jeg gik helst til
kommunegaarden, der var jeg hjemme og der var og gaa ikke bare paa festene, men paa hvert
møte, og dere skal se dere kommer til at like dere
likesom saa trygt og godt. De mange gode foregodt, og vil ikke angre paa det.”
drag og den deilige musik har været hyggelig
mange, lange vinteraftener. Og saa vort bibliotek
Et medlem
med de mange gode bøker, vil jeg raade dere til
Kilde:
at benytte dere av. Jeg husker godt en av foreArkiv P-1001: Kråkstad og Ski kristelige ungdomsningens damer hjalp mig med valg av bøker den forening, Fa0004: Vidar 1914-1918.

WWW.SKI.NO/SLA


Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er
en del av Ski bibliotek. Arkivet holder åpent i
bibliotekets åpningstider.
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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 10 (sentralbord)
Mobil: 905 26 356 (direkte)
E-post: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no
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.



Arkivet har registret 146 ulike arkiver, omtrent likt
fordelt mellom kommunale og private. De kommunale arkivene er mest omfattende.



Alle tekster er skrevet av Dagfinn W. Jakobsen med
mindre noe annet er angitt.
Samtlige bilder er fra Ski lokalhistoriske arkiv. Bildene
er samlet inn av Ski Historielag.

Ski lokalhistoriske arkiv forvalter også en stor
fotosamling. Ski historielag har samlet inn nær
5000 bilder som nå er digitaliserte. Disse bildene
er gjort tilgjengelige via våre nettsider. Foto i høy
oppløsning kan bestilles hos oss.

Baksida
Savner du artikkel fra Norrøna?
Den observante leser har nok lagt merke til at dette
heftet er i all hovedsak viet året 1916. Fram til nå
har vi brukt litt spalteplass på den gamle håndskrevne avisa, Norrøna. Vi vet av omtale at den ble
laget også i 1916, men vi
har dessverre ikke denne
årgangen i våre hyller.
Derfor har vi ikke med
noen artikkel derfra i
dette 1916-nummeret.
Til trøst kan vi nevne at vi
har hele 1917-årgangen.
Gotisk håndskrift
Sliter du med å lese
gotisk håndskrift? Fortvil
ikke - det finnes hjelp!
Arkivverket tilbyr denne
gratisappen.
Bilde fra arkivverket.no

Arkivverket har nå utviklet en app (applikasjon)
som gjør at du kan trene
på å kjenne igjen ord og
bokstaver med slik skrift.
Du laster den enkelt ned
på en smarttelefon eller
nettbrett og setter i
gang.
Ny lokalhistorisk
litteratur
Like før jul kom boka
Motstand og matauk,
Livet i Kråkstad og Ski
1940-45. Det er Ski Historielag som står bak denne
utgivelsen. Her kan du lese en mengde artikler som
omhandler krigens dager i vår kommune. Du kan
låne boka på biblioteket. Den er også til salgs på
biblioteket og i bokhandel. Prisen er 300 kr.

