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Sommer, sol og fotball
Om sommeren ruller
fotballen på utallige
norske fotballbaner. Det
spilles kamper både i
eliteserie og på lavere
nivå.

Sommer, sol
og fotball
i underetasjen.
Her kan du se
mange fotballbilder og bli
bedre kjent
med lokal
fotballhistorie.

I V

Kråkstad ILs resultater i 1913:

Mange liker å gå på
kamp og heie fram sine
15/6: Kråkstad B – Steady
B 5-1 eller finner
favoritter,
fram
en ball og spiller
22/6: Kråkstad B – Ski
B uavgjort
sammen med naboer og
6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0
venner. Slike aktiviteter
13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0
er på ingen måte noe
Bortelaget scorer, 1953.
27/7:
Kråkstad
B
–
Snøgg
nytt. 5-2
På de neste sidene
Verken målvakt Tor Eriksen eller Tor Nilsen (i lys drakt)
kan forhindre at ballen går i mål. 10/8: Snøgg – Kråkstad
kan1-5du lese om fotballen
Fotonummer: 0213-175-0005. Fotograf: ukjent.
i Ski før i tiden.
Giver av bildet: Tor Eriksen. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
8/6: Kråkstad – Steady 3-1

24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)

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.
Tirsdag: kl.12-16.30.
Arkivet er
ubetjent i juli

Idrettsmannen 14/9:
Olaf
Frogner
Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1

Kråkstad IL, ca. 1910
Foran fra v.: Ellef Ruud,
Thoralf Berg og en ukjent.
I midten fra v.: Aksel
Sandaker,R
Aksel
e Tronaas
k l a m e
og Martin Lindahl.
Bak fra v.: Halvor Veidal,
Olaf Frogner, to ukjente
og Karl Veidal.
Fotonummer: 0213-007-0005.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Gunhild Berger.
Bildet er samlet inn
av Ski Historielag

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
som
nummer
to fra
pris på
å få vite det.

Her ser vi elleve staute
fotballspillere fra
Kråkstad. Bildet er tatt rundt 1910. Mannen som står
venstre helt bakerst er Olaf Frogner. Han skulle gjøre seg kraftig bemerket på
Kinoreklame utover
fra
idrettsbanen
på 1910-tallet, skjønt ikke på fotballbanen. Han ble en av
Kråkstad
kommunale
Norges fremste friidrettsutøvere med imponerende resultater på de korteste
kino (1956-64). og i lengdesprang. Du kan lese mer om ham på side 5-7.
løpsdistansene

Fotballen

kommer til

Ski

Fotballhistorien i Ski er over hundre år gammel, men den første tiden handlet det mest om venner
som møttes for å spille uten at det nødvendigvis var så organisert. Først i 1920 ble fotball en del av
tilbudet i den nystiftede idrettsforeningen i Ski. På disse sidene kan du bli bedre kjent med fotballen i Ski fram til Ski Turn og Idrettsforening slo seg sammen med AIL Fremad og dannet Ski IL.
Den første tiden
I Jubileumsavisen til Ski Turn og Idrettsforening, fra
1934, skriver Rolf Pytterud om idretten i Ski i gamle
dager. Han forteller at noen ungdommer i bygda
hadde spilt fotball tidlig på 1900-tallet, men i 1910
var interessen for fotball og annen sport helt utdødd.
I Kråkstad sto det derimot bedre til, skriver han. Der
var det stor interesse for både fotball og annen
sport.
Pytterud beretter videre at en del ungdommer i Ski
hadde begynt å spille fotball i 1913. De hadde
funnet seg en åpen plass i Birkelunden der det med
godvilje var mulig å spille litt. Området var på ingen
måte ideelt. Det rikelig med stein og stubber som
høyeste grad var til hinder for spillet. Heldigvis fikk
de etter hvert lov å bruke et av jordene ved depotet
og forholdene ble betraktelig forbedret.

Ansatte ved Den norske møbelfabrik i Ski, 1918.
Idrettsinteresserte ved denne fabrikken var blant ildsjelene
som sto bak stiftelsen av Ski Turn og Idrettsforening i 1919.
Foreningens første formann, Carl Christoffersen, er nummer
seks fra venstre i bakerste rad.
Fotonummer: 0213-103-0003.
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Esther Christoffersen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Jordet ved depotet fikk de bare bruke noen få år før
det var ut på flyttefot på ny.

Birkelunden, 1915.
Mellom steiner og stubber spilte ungdommen fotball her, men
området egnet seg lang bedre som beite for hester.
Fotballspillerne fant seg ganske snart mer egnede steder.
Fotonummer: SKIH 054 030. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Inger Simensen Byfuglien.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Møbler og fotball
Utover på 1900-tallet etablerte flere bedrifter seg i
og rundt Skibyen. Blant disse var Den norske
møbelfabrik som flyttet virksomheten sin hit i 1916.
De bygde opp et fabrikkanlegg ved Holteveien, ikke
langt fra stasjonen.
De ansatte ved Den norske møbelfabrik skulle spille
en viktig rolle ved oppstarten av et idrettslag i Ski.
Flere av arbeiderne her hadde lyst å drive med
idrett på fritiden, men tilbudet var ganske så magert.
Riktignok hadde Skimt startet opp noen år tidligere,
i 1915, men de konsentrerte seg hovedsakelig om
vinteridrett.

Med en noenlunde brukbar bane på plass var det
også mulig å spille kamper. I protokollene til Kråkstad IL ser vi at Ski spilte tre kamper mot de
Ski Turn og Idrettsforening
sommeren 1913. Den første kampen, 22.juni, endte
Ildsjelene ved møbelfabrikken fikk stelt i stand et
uavgjort. Lagene møttes så igjen i juli og august.
møte på Folkets hus vinteren 1919. Her ble den nye
Begge disse oppgjørene endte med tap for Ski.
foreningen stiftet. Kontingenten var på 3 kr i året
Fotballinteressen i Ski gikk litt i bølger den første
den første tida. Det første halvåret var Carl Christoftiden. Dette kan ha sammenheng med at det var
fersen formann.
vanskelig å finne et passende sted å spille på.

Det første året drev idrettsforeningen først og fremst
med turn og friidrett. Foreningen ønskte ikke å
konkurrere med den eksisterende fotballklubben,
Ski FK, derfor ble fotballen holdt utenfor. Det viste
seg imidlertid at mange var medlemmer i begge
klubbene derfor ble fotballen tatt med allerede i
1920.

Til opparbeiding av banen måtte det legges ned et
betydelig antall dugnadstimer, men utpå vårparten i
1925 sto endelig den nye banen, Sportsplassen,
klar til bruk. Den første kampen var mot Hølen og
hjemmebanen ble innviet med seier 2-0.

Egen bane
Laget spilte hjemmekampene sine på ”Fotballsletta.”
Dette var ei tomt på 100 X 55 m som Ski Turn og
Idrettsforening fikk låne. Den lå like ved Ski mekaniske verksted. På denne banen tok laget i mot
Moss FK til førsterundekamp i cupen i 1922.
Kampen endte med borteseier 0-6. Moss spilte seg
for øvrig helt fram til semifinalen dette året. Cupmestere ble Odd som slo Kvik Fredrikshald 5-1 i
finalen foran 8.000 tilskuere på Brann stadion.
Tomta ved Ski mek. blei solgt i 1923 og idrettsforeningen blei stående uten bane. De fikk trene på
et lite område ved ”Norumsaga,” men her var det
ikke plass nok til å spille kamper. Heldigvis fikk de
låne Kråkstad IL sin bane til kamparena.

Vinnere av Follocupen, 1936.
Turneringen gikk i Ås i begynnelsen av mai.
I finalen møtte Ski Hølen. Her ble det 12-12 i poeng,
men Ski vant fordi de hadde fått et frispark mer enn Hølen.
Det er uvisst hvordan poengene i disse oppgjørene ble regnet,
men uansett ble det en svært knepen seier til Ski.
Foran sitter Arnulf Halvorsen med pokalen. De to andre er
ukjente. Bak fra venstre: Bjørn Hemsen, to ukjente,
Olaf Taugbøl, Leif Larsen, Rolf Tørnqvist, Arne Halvorsen,
Henrik Norum og Thorleif Kjuus.
Fotonummer: 0213-216-0001.
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Inger Tørnqvist Strand.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Storhetstid
Fotballaget hadde sin storhetstid fra midten av
1920-tallet og fram til midten av 1930-tallet. Da vant
A-laget hele ti kretsmesterskap på rad. Også B-laget
gjorde det godt og tok fire mesterskap i sin klasse.

På Sportsplassen, 1926.
Her ser vi spillere i Ski Turn og Idrettsforening på den nye
banen. Nr. 3 bak fra venstre er Bjørn Skotner.
De øvrige er ikke identifiserte.
Fotonummer: SKIH 053 023
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Ellen Ørjevik.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Baneproblematikken måtte imidlertid løses og
idrettsforeningen begynte å leite etter egnede steder
uten å lykkes. De fikk da et tilbud fra Andreas
Norum om å kjøpe ei tomt der idrettsparken nå
ligger. Kjøpesummen var 11.000 kr. En del av
beløpet, 3.000 kr, klarte de å samle inn. Kommunen
bidro med 500 kr, samt en lånegaranti. Resten
måtte de låne i banken. Klubben mottok også 6.000
kr fra fotballforbundet til opparbeidelse av banen.
Resten av de nødvendige midlene skaffet de seg
gjennom markeder, basarer og revyer.

En av de sentrale spillerne på denne tida var Ove
Brenna. Han var med på å vinne samtlige av de ti
kretsmesterskapene.
Laget vant dessuten Follocupen tre ganger på
1930-tallet, i 1931, 1933 og 1936. Turneringen ble
vanligvis arrangert på våren i månedsskiftet aprilmai, før selve fotballsesongen startet.
Ski Idrettslag
I 1941 besluttet Ski Turn og Idrettsforening og AIL
Fremad å slå seg sammen. Det nye idrettslaget fikk
navnet Ski IL.
Arkivkilder:
Arkiv P-1021: Ski IL.
Arkiv P-1065: Kråkstad IL.
Arkiv P-1069: Ski Håndverk og Industriforening.
Nettkilder:
Wikipedia: NM 1922: https://no.wikipedia.org/wiki/
Norgesmesterskapet_i_fotball_for_menn_1922
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Det har blit et svært rop nu igjen, om at ungdommen må ikke gå på skole nu. For det er så
overfyldt av slike folk at det blir rådlaust å skaffe
levebrød til alle disse, sier de.

mening i å høre på et rop som ikke eier kjærlighet
til de unge som kan og har lyst til å gå på skole!

Det er greidt, at alle må ha mat til å livberje sig
med. Så my vet alle som har noenlunde folkevet.
Men nu spørs det for det første: Hvor vil det ende
dette vildmandsjaget efter mat og penger. Det er
slet ikke opmuntrende å tenke på, at samfundet
vort skal bli sammensat av pengejagere, og det
er vanskelig å skjønne, at noen kan tro, at slikt er
til ophjelp for vort land. Det er en farlig samfundsånd i dette ropet, en egoistisk samfundsånd som
ikke bryr sig om hvorledes landets framtid blir.

”Rette mand på rette plass,” er et gammelt ord,
og der er nok av ”duglviser” i de forskjellige livsstillinger som er vokse op i et forkjært livssyn. Og
i en tid som denne, skulde vist passe bedst til
skolegang, for å vælge et livsyrke.

Det er ikke det, at de er blit så glad i ungdommen
og vil hjelpe ham på anden vis, end skolegangen,
Det er ganske merkelig å se hvor indsausa av
som er drivfjæren. Nei, det er helt andre ting som
materialisme folket er blit, når det spørs om hvad ligger bak. De allerfleste ungdommer som det er
en ungdom skal bli for noe, og da blir svaret:
no tak i, har stor lyst til et vist livsyrke, og den lyst
”Hvor er matfatet!”
bør de følge enten matfatet er fuldt eller tomt.

Dernæst kan en vel spørre sig selv om hvor my
sandt det virkelig er i dette skriket? Det høres fælt
ut, at så og så mange hundre som har gåt den
eller den skole er arbeidsløse. Men at dette hører
til en almen krisetid og er bare rimelig sammenligna med andre livsyrker, passer de sig vel for å
nevne. Hvorledes er det i andre livsstillinger nu?
Og hvor mange arbeidere, som aldrig har gåt på
offentlige skoler, som er arbeidsledige nu?
Hvorledes er det i håndverk og jordbruk? Hvor
mange reiser fra sin jord til andre land hvert år?
De kan tælles i tusental! Sandheten er grei nok.
Det er trange tider nu som gjør det vanskelig over
alt.
Det kan kanske være helsebot nu at nævne om
hvorledes det gik med dem som i krigstida ropa
høgst om, at alle måtte gå på handelsskoler for
disse skolerne lærte ungdommen til å bli fine
forretningsmænd. Ingen skolefolk er vel blitt verre
stelt med, end disse da det lei om en tid efter.
Det er nok så, at det er liten mening i å se det
således, at bare en kommer ind på en skole, er
alting greidt og klart. Men det er enda mindre

Da opgangstidene kom ropa sværmen: ”Denne
tida slutter aldrig!” Nu når nedgangstidene kom,
samme skrålet igjen, at den aldrig slutter! Å jo,
den slutter den også, men det kan gå lengere
eller kortere tid før forandringene kommer.
De som vil søke skoler må huske på, at hvis man
vil studere går det lang tid inden en er færdig
med eksamen. Men ingen av disse må tvinges
eller skræmmes til å være jordbruker, liksålitt som
den der er vant med jordbruk skal træle med
bøker og lekser, istedenfor spade og greip!
N.G.

Denne teksten finner vi i Norrøna 21.mars 1926
(arkiv P-1002, Fa0002).
Norrøna var Kråkstad frisinnede ungdomslags
håndskrevne avis. Avisa ble ikke trykt opp, men
ble lest høyt på lagets møter som en del av
underholdningen. Første nummer kom i 1902.
Tekstene i avisa var en blanding av
egenprodusert materiale og avskrift av mer
kjente forfatteres verk.
Ski lokalhistoriske arkiv har bevart Norrøna fra
1917-18 og 1925-56.
Tekstene i denne avisa er til dels godt skrevet og gir et innblikk i hva unge
(i alle aldere) i bygda var opptatt av i første halvdel av 1900-tallet. Vi har
derfor en fast spalte med smakebiter fra Norrøna i våre infoskriv.
Bak signaturen N.G. finner vi Nils Gulbrandsen, tidligere redaktør i avisa
Øieren, forløperen til Østlandets Blad. N.G. var en svært aktiv bidragsyter
i Norrøna. Gulbrandsen var født i 1853. Han var dermed godt over 70, og
slett ingen ungdom lenger, da han skrev denne teksten i ungdomslagets
avis.

Stjerneskuddet

som sluknet

Idrettsmannen

Olaf

br ått

Frogner

På kirkegården i Kråkstad finner vi et høyreist gravminne reist over grava
til Olaf Frogner. Vi ser av inskripsjonene at han ikke blei så gammel, bare
godt og vel 25 år. Hvem var denne mannen som gjorde seg så bemerket
i sitt korte liv, at det blei reist et slikt staselig minne til hans ære?
Unge år
Olaf Andor Olsen
Frogner ble født
på Riisplads i Ås
28.august 1893,
men vokste opp
på gården Mellom
-Frogner i Kråkstad. Foreldre var
Vilhelmine og
Julius Olsen
Frogner.
I 1907 ble han
konfirmert i Kråkstad kirke og fikk
anført karakteren
«Godt+» i protokollen. Samme år
Olaf Frogner i fotballdrakt, 1910.
ble Kråkstad
Utsnitt av fotonr.: 0213-007-0005.
Fotograf ukjent.
Idrettslag stiftet
Giver av bildet: Gunhild Berger.
og Olaf Frogner
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
var med fra første
stund. Han var aktiv på fotballaget, men deltok etter
hvert også i friidrett og i 1912 fikk han sin første
seier i en løpsøvelse under et friidrettsstevne.
I 1913 ble han plukket ut som en av fem fra Kråkstad IL til å delta i Eidsiva ungdomslags idrettsstevne på Elvestad i Eidsberg. Utøverne fra Kråkstad gjorde det riktig skarpt under stevnet og kom
hjem med pokalen etter å ha blitt beste lag under
konkurransene.
Sommeren 1915 var Frogner i militæret. Han gikk
på rekruttskolen i ingeniørvåpenet på Hvalsmoen
leir ved Hønefoss. Her gjorde han seg for første
gang bemerket som idrettsmann. Under et stevne i
militærleiren tok han førstepremien og fikk overrakt
et gulldiplom for prestasjonen.

han med bryting, men det er friidretten som ligger
hans hjerte nærmest. En kveld legger han turen
oppom Bislett og blir med på ei trening der. Her
vekker han umiddelbart oppsikt med gode prestasjoner og blir raskt innlemmet i friidrettsgruppa.
Allerede i mai 1916, kort tid etter at han gikk over til
friidrett, vinner han tre førstepremier under et
idrettsstevne som klubben hans, IF Ørnulf, arrangerer. Han vinner 100 m med tida 11,7 sek, diskos
med 53,12 m (sammenlagt – et kast med hver
hånd) og lengde med 6,17 m. Morgenbladet legger
merke til prestasjonene hans og beskriver ham på
denne måten: ”Den unge Frogners Resultater er
særlig bemerkelsesværdige. I 100 m Løp og Læng-

Konfirmanter i Kråkstad, 1907.
Olaf Frogner er trolig nummer tre fra høyre i bakerste rad.
Fotonr.: 0213-045-0001. Fotograf: P.P. Herdenberg.
Giver av bildet: Gudrun Tharaldsen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

desprang var han bedre enn alle Seniors. Frogner
er helt ny paa Idrætspladsen, og man tør efter den
lovende Begyndelse vente sig smukke Resultater.
Under Træning skal han ha hoppet 1,76 m i Høidesprang” (Morgenbladet 29.mai 1916).

Og flere ”smukke” resultater ble det. Frogner var
På friidrettsbanen
fremdeles junior og 18.juni 1916 ble det arrangert et
Like før jul i 1915 begynner Frogner på politiskolen i nasjonalt stevne for juniorer på Bislett. 120 delKristiania. Den første vinteren i hovedstaden driver

takere var påmeldt. Frogner vant hele fire øvelser:
100 m, lengde, diskos og spyd. Han ble dermed
stevnets bestemann.

løpere. Fra nå av ville han være en å regne med
helt framme i tetsjiktet både i norske og skandinaviske konkurranser.

Svenska spelen
Sommeren 1916 raser fremdeles første verdenskrig
i Europa. De planlagte olympiske leker i Berlin blir
derfor avlyst. I stedet inviterer Sverige nabolandene
Norge og Danmark til en idrettskonkurranse,
Svenska spelen, i Stockholm 8.-16.juli. Dette blir et
slags mini-OL med konkurranser i bryting, sykling,
roing, fotball og friidrett.
Norge sender tretten utøvere til idrettslekene. Blant
disse er Olaf Frogner. Han deltar i de to korteste
løpsøvelsene, 100 m og 200 m, og på stafettlaget
på 4 X100 m. Frogner klarer å kvalifisere seg til
finalen på 100 m, men kommer helt sist på en
sjetteplass.
Den skuffende sisteplassen har antakelig tent Frogner ekstra og det er en revansjehungring kråksting
som stiller til start på 200 m. Selve løpet blir beskrevet slik i boka Norsk fri-idretts historie: ”Frogner
hadde svoret å besørge Norges oppreisning for 100
m, og vi ventet oss litt av hvert av ham, skjønt de 5
svensker han måtte slå for å holde ord var et utsøkt
selskap. Men «Frogner fra Kraakstad» lot seg ikke
forbløffe av motstandernes store navn som sprintere
og deres tidligere seire. Da skuddet gikk hersket der
stor stillhet. Men da Frogner allerede fra starten
holdt godt følge, varte det ikke lenge før det kom liv i
«kolonien.» Man skrek seg hese, og Frogner «sto
i.» 50 m fra mål er han på 4.plassen. Men nå begynner hans uventede finish. 10 m fra mål er han fram-

Olaf Frogner i kjent stil - først over mållinjen.
Foto fra boka: Idrettsforeningen Ørnulf gjennom 50 år (side 142).

Norske mesterskap
Olaf Frogner var aktiv i kun en kort periode og
deltok bare i tre norske mesterskap, i 1916, 1917 og
1918. I alle disse tre mesterskapene vant han 100
m. Han vant dessuten 200 m både i 1917 og i 1918.
For prestasjonen på 200 m i 1917 med tida 22,8,
fikk han dessuten kongepokalen. I tillegg til disse
seierne var Frogner også på pallen i flere av de
andre øvelsene. Vi presenterer en kort oversikt over
NM-resultatene hans her:
1916: NM i Trondheim.
100 m: 1.plass med tida 11,3 sek.
200 m: 2.plass med tida 23,4 sek.
400 m: 2.plass med tida 55,3 sek (lik tid som vinneren, men
dømt bak).
1917: NM i Kristiania.
100 m: 1.plass med tida 11,1 sek (etter omløp).
200 m: 1.plass med tida 22,8 sek og kongepokal.
Lengde: 2.plass med et hopp på 6,52 m.
1918: NM i Kristiania.
100 m: 1.plass med tida 11,1 sek.
200 m: 1.plass med tida 23,4 sek.
Lengde: 2.plass med et hopp på 6,71 m.

Olaf Frogner vinner 200 m under Svenska spelen, 1916.
Foto fra boka: Idrettsforeningen Ørnulf gjennom 50 år (side 29).

me ved Larsson på første plassen, og nå kan ingen
holde hans fart, og vi opplever at den norske junior
av i år dokumenterer seg som skandinaviens dyktigste 200 m løper.”
Svenska spelen sommeren 1916 blir Olaf Frogners
internasjonale gjennombrudd. Med en enorm
vinnervilje hadde han slått langt mer meritterte

Triumfer i Stockholm
Det var på mange måter i Stockholm Frogner
virkelig gjorde seg bemerket. Svenska spelen i 1916
hadde vært hans store gjennombrudd. To år
seinere, sommeren 1918, var han tilbake i den
svenske hovedstaden og denne gangen overbeviste
han i enda større grad. Her satte han ny skandinavisk rekord på 60 m med tida 6,8 sek. Han satte
også nye norske rekorder både på 200 m (med tida
22,3 sek) og i lengde med et hopp på 7,08 m.
Disse rekordene skulle bli stående som Frogners

personlige rekorder. Han deltok i flere stevner
nede står navn og datoer og helt nederst ”Reist av
utover på seinsommeren og høsten 1918 uten å for- idrætsforeningen Ørnulf.”
bedre noen av disse. Det siste internasjonale
I Norsk Idrætsblad og Sport (gjengitt i boka Idrettsfostevnet han deltok i var i Købenreningen Ørnulf gjennom 50 år )
havn 1.september. Der vant han
skrev John Falchenberg følgenoppskriftsmessig 100 m med tida
de minneord: ”Som et stjerne10,8 sek.
skud dukket han op paa vor
Den siste konkurransen han delidrætshimmel, tegnet sin straatok i skulle vise seg å bli Njaals
lende bane og sluknet braatt.
stevne på Dælenengen
Landet, idrætten, kameratkred15.september. Her ble Frogner
sen staar fortapt tilbake og stirnummer to på 100 m og vant
rer efter ham, der han forsvant.
lengde.
Han var eventyret i norsk idræt
– bondegutten, Askeladden,
Utenfor idrettsbanen
som kom, saa og vandt, som
Frogner jobbet et knapt års tid
kastet glans over landet og over
som politi i Kristiania etter endt
sin kjæreste idræt. Han var
politiskole. Deretter tok han seg
umistelig, uerstattelig for os, og
arbeid som sjåfør på legevakten
dog – vi har ham ikke mere.
og var ansatt der i ett år. Da fikk
Men minderne vil leve – de rike
han jobb som kontorist hos
straalende minder om en fuldløaksjemegler G. Thrane-Nielsen,
dig idrætsmand.”
en stilling han hadde fram til sin
død.
Imponerende meritter
Bautaen på kirkegården i Kråkstad.
Frogners personlige rekorder er
Høsten 1918 forlovet Olaf
Foto: Dagfinn W. Jakobsen
ganske imponerende og tåler
Frogner seg med Nille Bru fra
godt en sammenligning med dagens friidrettsprestaRyfylke, men det kom ikke til å bli noe bryllup for det
sjoner. Vinneren under fjorårets NM (2015), Jaysuunge paret.
ma Saidy Ndure, vant på 10,82 sek. Frogner løp
Spanskesyken
samme distanse i Bergen 17.juni 1917 på 10,7 sek.
Spanskesyken var en influensaepidemi som herjet
Hans beste lengdesprang på 7,08 (Stockholm 1918)
over hele verden i årene 1918-1919. Mellom 50 og hadde holdt til en 7.plass i fjorårets NM. Det må
100 millioner mennesker mistet livet, av disse var
være lov å la seg imponere av disse prestasjonene.
13.000 – 15.000 nordmenn. Sykdommen rammet
Kanskje de også kan tjene som inspirasjon for frammange unge i alderen 20-40 år, og særlig menn i
tidige friidrettsutøvere?
alderen 25-29 år.
En av de mennene som dermed var i faresonen var
Olaf Frogner. Han fylte 25 år sommeren 1918. Vi vet
ikke akkurat når Frogner ble smittet, men trolig var
han ekstra utsatt siden han deltok i idrettsstevner
både i Norge og i nabolandene og dermed lett
kunne bli eksponert for smitte flere steder. Utpå vårparten 1919 (18.mars) dør Olaf Frogner som en
følge av den nådeløse sykdommen, 25 ½ år
gammel. En stor idrettsmann som var helt i starten
av karrieren, hadde dermed gått bort.
Minner om en idrettsmann
På kirkegården i Kråkstad, like ved kirken, reiste
idrettskameratene i Ørnulf en bauta til hans minne.
Steinen har en ganske enkel inskripsjon. En stor
”Ø”, logoen til IF Ørnulf, preger øvre del. Lenger

Arkivkilder:
P-1002: Kråkstad frisinnede ungdomslag, Aa0001.
P-1065: Kråkstad IL, Aa0001.
Trykte kilder:
Aftenposten 16.september 1918 og 21.mars 1919.
Idrettsforeningen Ørnulf gjennom 50 år, 1893-1943, Oslo
1946.
Morgenbladet 29.mai 1916 og 19.mars 1919.
Norsk fri-idretts historie fra 1896 til 1950, Nasjonalforlaget,
Oslo 1952.
Norske Intelligenssedler 19.juni 1916 og 6.oktober 1918.
Øieren 28.juli 1916
Nettkilder:
Arkivverket: Ministerialbok for Kråkstad sogn 1893-1931.
Tidsskrift for den norske legeforening: http://tidsskriftet.no/
article/462099/
Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_spelen og
https://no.wikipedia.org/wiki/NM_i_friidrett_2015
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Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er
en del av Ski bibliotek. Arkivet holder åpent i
bibliotekets åpningstider.
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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
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.

Ski lokalhistoriske arkiv har til oppgave å samle

gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for
kommunens innbyggere.


Arkivet har registret 146 ulike arkiv, 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 med
mindre noe annet er angitt.

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

God sommer!

Hva finnes i arkivet?
Som du ser i det gule feltet ovenfor, er det registrert En oversikt over hvilke privatarkiv som befinner seg
146 ulike arkiv hos Ski lokalhistoriske arkiv. Det er
i våre hyller, finner du på våre nettsider:
de kommunale arkivene som tar mest plass.
www.ski.no/sla. (Klikk på ”Våre arkiv”).
De kommunale arkivene stammer hovedsakelig fra
tidligere Kråkstad kommune og sto igjen i kjelleren
på samfunnshuset etter kommunesammenslåingen
i 1964. Senere har det kommet til noe materiale fra
sentralarkivet i Ski kommune.
I tillegg har vi fått inn en god del privat arkivmateriale. Dette er protokoller og dokumenter som
lokale lag og foreninger har overført hit til trygg
bevaring. Her finner vi historiene til Ski mannskor,
Kråkstad frisinnede ungdomslag, Finstad skolekor
og Langhus sanitetsforening, for å nevne noen få.
Dessuten har vi fått inn en del materiale fra lokale
idrettslag, blant annet Ski IL og Kråkstad IL. Det er
ved hjelp av informasjon fra dette sistnevnte
materialet vi har kunnet lage sommerens utstilling.

PS!
Det er ennå plass til mer materiale i våre hyller.
Kjenner du til arkivmateriale som ville fått det bedre
hos oss, er det bare å ta kontakt!

Fra arkivet
I disse hyllene ligger det materiale
fra tidligere Kråkstad kommune.
Foto: Dagfinn W. Jakobsen

