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100 år siden sprengstoffabrikken i Ski ble bygget
I år er det 100
år siden sprengstoffabrikken på
Drømtorp startet opp. I 67 år,
Kråkstad ILs resultater i 1913:
fram til 1984,
8/6: Kråkstad – Steady 3-1
ble det produ15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1 sert store
mengder
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort
sprengstoff her.
6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0

En oppfordring
fra 1917.

13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0

Les mer på
side 9.

10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5

Arkivets
åpningstider

27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2

Du kan lese
mer om fabrikken på de neste
sidene.

Ingeniør Helge Underland framstiller nitroglyserin,
24/8: Kråkstad –ca.
Ski1925.
6-1 (treningskamp)
Se også
Nitroglyserin var en viktig bestanddel i produksjon av sprengstoff.
utstillingen i
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1
Stoffet kan imidlertid være livsfarlig og
må behandles
bibliotekets
med høy grad av forsiktighet.
14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2
underetasje!
Fotonummer: 0213-005-0011. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Dyno Industrier A/S
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1

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
disse datoene:
20.februar, 20.mars,
og 24.april.

Bedrifter i Ski fram til 1960-tallet
På nettstedet
oversikt
som
R e lokalhistoriewiki.no
k l a m e f o finner
r 5du0nå en
å r
s i over
d e bedrifter
n
har eksistert i Ski fram til 1960-tallet. Oversikten er ganske
omfattende, men
Vi vet navnet på omtrent halvparten
av
spillerne
på bildet ovenfor.
på ingen måte komplett.
Mannen lengst til venstre er

ukjent. Han er annerledes kledd
Nettleksikon
enn de andre. Er dette en lagleder
eller kanskje dommeren? NumTanken med å lage oversikten er å
mer to fra venstre er Weydahl
starte opp noe som etter hvert kan bli til
(fornavn ukjent). Deretter følger:
ukjent, Petter Berg, ukjent, Ellef
et lokalhistorisk nettleksikon for Ski komRuud, ukjent, Karl Weydahl, Olav
Frogner, ukjent, Oscar Weydahl.
mune. Foreløpig er det sparsomt med
Foran sitter målvakten, Torolf
Berg. Dersom du vet hvem noen
informasjon om de fleste bedriftene, men
av disse ukjente er, setter vi stor
dette kan bli bedre på sikt dersom mange
pris på å få vite det.
nok bidrar. Det er forholdsvis enkelt å
Arbeidere ved Drømtorp bruk, 1942.
Kinoreklame
fraog skrive en tekst på dette Fotonummer: 0213-150-0001. Fotograf: ukjent.
registrere seg
Giver av bildet: Bjørn Bøhler.
Kråkstad kommunale
nettstedet. Kanskje dette er noe for deg?
kino (1956-64).
Ta gjerne kontakt med Ski lokalhistoriske arkiv for råd og tips.
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”Sprengen”
S p r e n g s t o f fa b r i k k e n i

Ski

I over 60 år var dette en av de viktigste industriarbeidsplassene i Ski. Mange hadde sitt arbeid her
og en del tilbrakte sågar hele sitt yrkesaktive liv ved virksomheten. Det meste av tiden het fabrikken Grubernes Sprængstoffabriker A/S, men på folkemunne gikk den under navnet ”Sprengen.”
Fabrikken på Drømtorp
Det var imidlertid under et helt annet navn fabrikken
startet opp. De to første årene het den A/S De norske Aerolit– og Fænghætfabriker. Bedriften startet

telsen av sprengstoffabrikken på Drømtorp. Han
hadde allerede startet en tilsvarende fabrikk i Danmark. Høsten 1916 kjøpte han gården Drømtorp
som da var lyst ut for salg.
Startvansker
Det var planlagt at fabrikken skulle kunne produsere
2 tonn sprengstoff og 30.000 fenghetter pr. dag,
men dette viste seg å være vanskelig. I løpet av
høsten og vinteren 1917 ble det totalt bare produsert 4,5 tonn sprengstoff og 15.350 fenghetter.

Tullepikene, ca. 1925.
Bildet viser produksjon av dynamittpatroner, også kalt
”gubber.” Disse damene pakket inn dynamitten for hånd.
(Tullet den inn i papir - derav navnet "Tullepiker).
Damene ble erstattet av automatmaskiner på 1950-tallet.
Fra fotografen og bakover ser vi: Elly Andresen, Sigrid
Johansen (gift Pedersen), Julie Johansen (gift Adamsson),
Hjørdis Brenna, Ruth Andersen (gift Klevstrand), Hildur
Andersen (gift Sjøstrand Husebye) og Hans Svendsen.

Årsakene til den lave produksjonen var flere. Det
var mangel på brensel til oppvarming og smelting av
sprengstoffmassen. Det var også vanskelig å skaffe
tilstrekkelig med råvarer til produksjonen. Dessuten
manglet bedriften kvalifisert arbeidskraft. Dette ble
imidlertid løst ved at åtte arbeidere fra De Danske
Sprængstoffabriker kom og jobbet ved fabrikken et
års tid.
Det var heller ikke uproblematisk å få introdusert en
ny type sprengstoff uten nitroglyserin på det norske

Fotonummer: 0213-005-0005. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Dyno Industrier A/S

opp produksjonen på Drømtorp høsten 1917. Første
produksjonsdag var 20.september. Da hadde oppbyggingen av fabrikken pågått siden januar.
Den første tiden ble det produsert fenghetter og et
sprengstoff som ble kalt aerolitt. Dette sprengstoffet
var utviklet og patentert av den danske ingeniøren
Knud W. Nielsen. I 1917 pågikk fremdeles
1.verdenskrig og nitroglyserin var ei mangelvare.
Fordelen med aerolitt var at den ble framstilt uten
bruk av nitroglyserin. Dermed var det lettere å
skaffe råvarer til produksjonen.
Det var for øvrig samme Knud W. Nielsen, sammen
med flere norske interessenter, som sto bak oppret-

Fabrikkområdet, ukjent år.
Fabrikkområdet besto av en rekke produksjonshus av tre med
beskyttende jordvoller rundt. Dermed var det mulig å begrense skadeomfanget ved ulykker. I tillegg var det en skogbevokst
sikkerhetssone rundt anlegget. Dermed var det mindre muligheter for at gjenstander som ble slynget avgårde i forbindelse
med eksplosjonsulykker, forvoldte skade i nabolaget.
Fotonummer: 0213-005-0017. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Dyno Industrier A/S
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Seinere samme år,
23.oktober, var uhellet ute igjen. Også
denne gangen døde
tre arbeidere, to
menn og ei kvinne,
under arbeid med å
fylle knallkvikksølv i
fenghettene.
Grubernes Sprængstoffabriker A/S
Vanskene med drifDe første ulykkene fant sted på
Fra knadehuset, ca. 1925.
ten de første årene
våren og høsten 1918.
I knadehuset foregikk selve produksjonen av dynamitt.
Ved begge tilfellene var uhell i
førte til behov for en
Her ser vi Helge Underland og Jens Jensen i full gang med
forbindelse med fenghetteproduksjonen. Underland ble ansatt som ingeniør ved
ny finansiering av
produksjon
årsaken. Til sammen
fabrikken i 1923. I 1930 ble han driftsbestyrer, en stilling
virksomheten. Etter
seks
arbeidere
døde disse ulykkene
han hadde fram til han ble pensjonist i 1960.
lange forhandlinger
Faksimile fra
Fotonummer: 0213-005-0012. Fotograf: ukjent.
Norske Intellingenssedler
Giver av bildet: Dyno Industrier A/S
utover våren i 1919,
23.oktober 1918
lyktes bedriftens
markedet. Selskapet ansatte derfor en erfaren bergledelse i arbeidet. På generalforsamlingen 30.juni
mann som reiste rundt og demonstrerte aerolitten.
1919 ble det vedtatt å arbeide for et nytt opplegg
I tillegg reklamerte sprengstoffabrikken for produktmed friske midler og forbrukskontrakter med entreene sine i flere av landets aviser. Dette viste seg å
prenører og gruveselskaper.
bære frukter og salget tok seg opp, men det varte
ikke lenge før nye vansker meldte seg. Denne gangen var det selve produktet, aerolitten, som viste seg
å ikke holde
mål. Årsaken til
dette var trolig
en kombinasjon av dårlige
råvarer og feil i
selve produksjonen.
Reklame for aerolitt.

Startvanskene
medførte sviktende inntekter og pengemangel. For å avhjelpe
situasjonen ble aksjekapitalen utvidet våren 1918.
Faksimile fra Norske Intelligenssedler
5.desember 1917

De første ulykkene
Produksjon av sprengstoff og fenghetter utgjør alltid
en risiko for ulykker. Ved 2-tiden om ettermiddagen
15.mai 1918 inntraff den første ulykken ved sprengstoffabrikken. Tre unge kvinner som jobbet med å
fylle knallkvikksølv i fenghettene, omkom. Trolig har
en av arbeiderne mistet ei skål med det eksplosive
stoffet i gulvet, noe som medførte en kraftig eksplosjon. To av kvinnene døde umiddelbart mens en
tredje ble fraktet til Ullevål sykehus i kraftig forkommen tilstand. Hun døde der kort tid etter ankomst.

Ansatte ved fabrikken, 1926.
Foran fra venstre: Hjørdis Brenna, Inga Thorvaldsen,
Minda Lundgren, Borghild Olsen, Oline Hansen, ukjent,
Hildur Sjøstrand, Borghild Fredriksen, ukjent.
2.rad fra venstre: Magnus Aas, Helge Underland, ukjent,
Sigrid Johansen, Maggi Normann, Oline Johansen,
Marie Hultmann, Gudrun Jensen,
Enok Eliassen og Asbjørn Simensen.
3.rad fra venstre: Karl Kristiansen, Hans Jensen,
Alf Sjøstrand, Karl Lundgren, Henrik Lauritzen,
Jens Jensen og Oscar Martinussen.
Bakerst fra venstre: Theodor Andersen,
Kristian Hultmann, Karl Thorvaldsen, Bjarne Andersen,
Anderson (fornavn ukjent), Arvid Nicklasson,
Ragnvald Fredriksen, Juul Pettersen og Karl Lundgren.
Fotonummer: 0213-005-0008. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Dyno Industrier A/S
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Konstituerende generalforsamling i den nye virksomheten fant sted 1.desember 1919. Omleggingene innbar blant annet at den danske ingeniøren
Knud W. Nielsen som sto bak opprettelsen av
selskapet, nå forlot driften.
Den nye fabrikken fortsatte å produsere aerolitt en
stund etter omleggingen, men snart ble både denne
produksjonen og produksjon av fenghetter nedlagt.
I og med at krigen var slutt, var det lettere å skaffe
råvarer til produksjon av nitroglyserin. Dermed kunne fabrikken begynne å produsere dynamitt. De utviklet et eget sprengstoff kalt Lynit som inneholdt
10% nitroglyserin.

Arbeidere ved sprengstoffabrikken, 1945.
Kristian Lauritzen er nr.3 fra venstre og Jens Jensen er nr. 9.
De øvrige er ikke identifiserte.
Fotonummer: SKIH 062 007. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Gunvor Andersen

Etterkrigstid
Bedriften kom seg velberget gjennom 2.verdenskrig
blant annet takket være velfylte råstofflagre. De
første tretti årene hadde produksjonen hovedsakelig
foregått med manuelt arbeid. Etter krigen gjorde
mekaniseringen sitt inntog og flere halvautomatiske
maskiner ble innkjøpt. I 1952 gikk sågar bedriften til
anskaffelse av den første helautomatiske maskinen
for patronering av plastisk sprengstoff i Norge.

Fabrikkområdet, ukjent år.
Bedriftens hovedkontor lå i Oslo, men de hadde også et
kontorbygg på Drømtorp. Det er det hvite huset i bakgrunnen.
Til høyre for kontorbygget ligger fyrhuset.
De andre byggene er trolig lagerbygninger og verksteder.
Det er ikke sikkerhetsvoller rundt byggene så det
pågikk neppe risikofylt produksjon der.
Fotonummer: 0213-005-0001. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Dyno Industrier A/S

Mellomkrigstiden var en tung periode for mange
bedrifter. Flere selskaper slet økonomisk, blant
annet gruveindustrien som jo var en viktig kundegruppe for Grubernes Sprængstoffabriker. Fabrikken ble derfor i perioder sittende med fulle varelagre
og måtte innimellom stanse produksjonen. For å
komme helskinnet gjennom krisa var det også nødvendig å redusere lønningene.
Salget tok seg imidlertid opp og i 1930 nådde virksomheten produksjonsmålet fra 1917 på 600 tonn
sprengstoff i året. Utover på 1930-tallet fikk også
selskapet orden på økonomien og 1.januar 1937
kunne styreformannen meddele at Grubernes
Sprængstoffabriker A/S var gjeldfri.

Ole Olsen ved hylseviklemaskinen, 1952.
Etter krigen ble det økt fokus på mekanisering.
Fotonummer: 0213-005-0002. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Dyno Industrier A/S

I 1959 satte fabrikken i drift et kontinuerlig nitroglyserinanlegg. Dette var utviklet i Sverige og Grubernes Sprængstoffabriker var den første virksomheten
i verden utenfor Sverige som tok i bruk denne
produksjonsmetoden.
Ulykker
Heller ikke etterkrigstiden skulle være fri for ulykker.

Å r g a n g

8 ,

n u m m er

1

S i d e

5

Riktignok var ikke ulykkene ved Grubernes Spræng- knadehusene eksploderte.
stoffabriker flere eller større enn ved andre industriFjernstyring og fusjon
bedrifter, men siden de produserte sprengstoff, ble
Disse ulykkene som til sammen kostet ti mennesker
gjerne ulykkene mer dramatiske og fatale.
livet, førte til økt fokus på sikkerhet. Det ble iverksatt
Seinsommeren 1948 gikk nitroglyserinanlegget i
et større arbeid for å gjøre de mest risikofylte
lufta, men til alt hell ble ingen skadet. De to som
arbeidsoperasjonene fjernstyrte. Arbeidet med dette
jobbet inne i bygget så hva som var i ferd med å
var allerede i gang da den siste ulykken i 1971 innskje og løp i sikkerhet. Eksplosjonen var så voldsom traff. Utover på 1970-tallet ble dette arbeidet fullført
at det ristet kraftig i husene inne i Ski sentrum. Også og bedriften framsto da som en av de mest avanved Langhus stasjon, rundt 5 km unna, kjente de
serte og komplette fabrikker for sivilt sprengstoff i
kraftige rystelser.
verden.
På 1960-tallet inntraff flere ulykker og ved disse
tilfellene gikk menneskeliv tapt. I november 1961
døde en mann ved en eksplosjonsulykke utenfor
denitreringsanlegget. I mars 1962 omkom to arbeidere da denitreringsanlegget eksploderte. Et knapt
år seinere, 25.februar 1963, omkom to arbeidere og
en tredje ble alvorlig skadet da et av knadehusene
gikk i lufta.
Om formiddagen 22.september 1969 gikk et patroneringshus i lufta. Tre personer mistet livet og en
ble skadet i ulykken. Mellom 300 og 400 kg dynamitt
ble oppbevart i bygningen da ulykken inntraff. Patroneringshuset ble bortimot pulverisert i eksplosjonen.
De tre som omkom var rutinerte arbeidere som hadde jobbet sammen i flere år. Den skadede personen
befant seg i et nabobygg og ble truffet i hodet av en
flygende gjenstand som kom inn gjennom vinduet.
24.mars 1971 var uhellet ute igjen. Da mistet to
arbeidere livet og tre ble lettere skadet da et av

Fem ulykker på ti år
I perioden 1961-71 døde ti arbeidere i til sammen fem ulykker
ved fabrikken. Bildet er tatt i forbindelse med ulykken i 1969.
Fotonummer: SKIH 059 030 Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Odd Lauritz Aamodt

Grubernes Sprængstoffabriker fyller 50 år, 1967.
Det var ei bedrift i framgang og med god økonomi som feiret
50-årsjubileum i januar 1967. Bildet er fra festmiddagen på
restaurant Najaden. Samtlige ansatte med ektefeller deltok.
Fotonummer: SKIH 057 031. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Kari Furuseth

En medvirkende årsak til dette var sammenslåingen
med Norsk Sprængstofindustri i 1971. De hadde
utviklet en spesiell bygningskonstruksjon ved fabrikken på Gullaug ved Drammen, et såkalt stålhus.
Stålhusene kunne erstatte de plasskrevende jordvollene. Sammenslåingen førte også til at produksjonen kunne spesialiseres og effektiviseres.
Norsk Sprængstofindustri var markedsleder i det
norske sprengstoffmarkedet. I 1959 hadde de 77
prosent av markedsandelene mens Grubernes
Sprængstoffabriker hadde de resterende 23 prosentene. Produksjonen tok seg imidlertid opp på Drømtorp og selskapet økte sine markedsandeler. I 1965
hadde styrkeforholdet endret seg til 62% mot 38%,
fremdeles med Norsk Sprængstofindustri som storebror, men det var tydelig at bedriften i Ski var i ferd
med å ta kraftig innpå.
På slutten av 1960-tallet begynte Norsk Sprængstofindustri med sonderinger med tanke på en
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stoffmarkedet seg drastisk. Det ble i stadig større
grad tatt i bruk sprengstoff som kunne blandes på
bruksstedet eller som kunne produseres med enkelt
utstyr. Forbruket av de typer sprengstoff som fabrikken i Ski produserte, pulversprengstoff med nitroglyserin, ble halvert fra 24.000 tonn i 1977 til 1213.000 tonn i 1984. Det blei dermed uforsvarlig å
opprettholde driften ved to fabrikker, både i Ski og
på Gullag. Det blei vurdert å flytte hele produksjonen over til Ski, men her var det ikke nok plass.
Fabrikken i Ski ble derfor nedlagt sommeren 1984.
En moderne fabrikk, ca. 1980.
Utover 1970-tallet ble de mest risikofylte
arbeidsoperasjonene fjernstyrte.
Fotonummer: 0213-005-0006. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Dyno Industrier A/S

fusjon mellom de to bedriftene. Det pågikk harde
forhandlingene ei god stund før de to selskapene
besluttet å slå seg sammen høsten 1971. Det er
ikke utenkelig at de to ulykkene i 1969 og 1971
medvirket til at flertallet av aksjonærene i Grubernes
Sprængstoffabriker til slutt godtok tilbudet fra Norsk
Sprængstofindustri. Det nye selskapet fikk navnet
Dyno Industrier A/S.
Fabrikken i Ski legges ned
Mot slutten av 1970-tallet endret det norske spreng-

Kilder:
Bøker:
Halvorsen, Ragnar: Dyno Industrier, fra nasjonal til internasjonal bedrift,
Dyno ASA, 2000.
Handelsregistre for kongeriket Norge, 1917: Nr. 101.
Krogstie, Per A.: «Sprengstoffabrikken i Ski» i Follominne, årbok 1985,
Follo Historie- og Museumslag, 1985.
Sprengstoffer og sprengningsteknikk, Grubernes sprængstoffabriker A/S,
1965.
Aviser:
1ste Mai 23.februar 1916 og 22.juli 1918.
Adresseavisen 2.november 1961, 19.mars 1962 og 25.februar 1963.
Aftenposten 4.januar 1917, 26.august 1948, 19.mars 1962, 26.februar 1963
og 23.september 1969.
Bergens Tidende 9.januar 1918 og 25.mars 1971.
Dagbladet 10.april 1918.
Nordenfjeldsk Tidende 23.september 1914.
Norges Handels og Sjøfartstidende 7.juli 1917.
Norsk Kundgjørelsestidende 23.desember 1916.
Norske Intelligenssedler 5.desember 1917, 16.mai og 23.oktober 1918.
Østlandets Blad 3.november 1961, 21.mars 1962 og 22.september 1969.

En viktig aktør i sprengstoffabrikkens historie er Brynjulf Skotner (1900-1984).
Han var født i Idd, men flyttet til Ski som barn. Hans far, Mads, jobbet som lærer
ved Kontra skole. Etter å ha tatt artium i 1919, reiste han til Trondheim og tok
ingeniørutdanning ved NTH. Her var han ferdig utdannet bygningsingeniør i 1923
og jobbet en tid hos ingeniør Bjerke i Oslo. Deretter reiste han til Tyrkia og jobbet
med jernbanebygging i perioden 1927-29. Han giftet seg med Judith BorgenHelgestad i 1929. Samme år tiltrådte han som driftsingeniør i firmaet Singel &
Ønsker du å lese artikkelen med
Sand A/S i Oslo. Han ble
bildet må du lese heftet i papirutgave. Du finner det i biblioteket
ansatt som disponent ved
Grubernes SprængstofBrynjulf Skotner
fabriker i 1937. I 1954 ble
Foto fra boka Vi fra NTH.
han administrerende direktør,
en stilling han hadde fram til han gikk av med
pensjon i 1970. I hans tid ved roret vokste fabrikken
til å bli en sterk aktør i det norske sprengstoffmarkedet. Skotner var også en habil idrettsutøver.
I 1926 tok han 1.plass i kombinert i Holmenkollen
og 3.plass i Hovedlandsrennet.
Bildet er ikke tilgjengelig i
nettversjonen av infoskrivet
pga bestemmelser i
Åndsverkloven §23, 4.ledd

Kilder:
Aftenposten 28.november 1984.
Brochman, Georg (red.): Vi fra NTH, De ti første kull, Dreyer, Stavanger 1934
Norske skiløpere, Østlandet Sør, Skiforlaget, Oslo 1956.

Familien Skotner feirer 17.mai i Birkelunden, 1936.
Judith og Brynjulf er nr.2 og 3 fra venstre.
Fotonummer: SKIH 005 019. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Karl Johan Schjønberg
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Hk under panseret

Kommunen kjøper

ny lastebil

Våren 1951 kunne lokalavisa annonsere at kommunen skulle kjøpe ny lastebil. Valget hadde falt på
en Fargo F2J 152 med 114 Hk under panseret.
Stolte arbeidere
På bildet ser vi de to
kommunearbeiderne
Jacob Andersen
(til venstre) og Karl
Beck som stolt viser
fram kommunens
nye arbeidshest.
Bak lastebilen
skimter vi samvirkelaget og til venstre
ser vi Arveset og
Ski hotell.

Fargo lastebiler
Fargo lastebiler ble
produsert i USA og
Canada i perioden
1933-87. Egentlig var
Fargo-ene og Dodgeene samme bilmodell
med litt forskjellige
pyntedetaljer. Begge
ble produsert av
Chrysler som organiserte eksporten slik
at forhandlerne enten
solgte Chrysler og
Med kommunens nye lastebil, 1955.
Lastebilkjøpet
Plymouth eller Dodge
Bildet er litt skadet i høyre kant.
Lastebilen ble som
Fotonr.: SKIH 063 023. Fotograf: ukjent.
og De Soto. Av disse
nevnt, kjøpt inn
Giver av bildet: Gunvor Andersen.
merkene var det bare
våren 1951. Dette
Dodge som var både lastebil og personbil. For at
var bare seks år etter krigen og det var restriksjoner
førstnevnte forhandlere skulle få selge lastebiler
på bilkjøp. Kommunen hadde imidlertid fått tillatelse
også, løste konsernet dette med å introdusere et
til å foreta handelen.
nytt merke; Fargo.
Valget sto mellom tre merker; Volvo, Dodge og
I starten var det flere detaljer som skilte de to bilFargo. Kommuneingeniøren anbefalte at kommumerkene fra hverandre, men etter hvert ble de mer
nen kjøpte en Volvo og hadde mottatt et tilbud fra
og mer like. Det kunne sågar hende at biler ble
Isbergs bilforretning om en modell til 28.550 kr.
levert med Fargo-merke i fronten mens det sto
Den billigste av de tre ville for øvrig være en Dodge.
Dodge på rattet. Lastebilen som Ski kommune
Den kostet 22.650 kr. Men valget falt altså til slutt
kjøpte i 1951, er ikke noe unntak i så måte. Den er
på Fargo-en som kostet 27.580 kr. Årsaken til at
svært lik en Dodge B-3 F-152. Tallet 152 viser for
nettopp denne modellen ble valgt var at den skulle
øvrig til akselavstanden i tommer (= 3,86 m).
være kraftigere enn konkurrentene. Dessuten var
mer utstyr inkludert i prisen.
Prisen på 27.580 kr virker svært rimelig når vi ser
på hva biler koster i dag. Ser vi på utviklingen av
kronekursen siden den gang tilsvarer dette et beløp
på i overkant av 464.000 kr i dag (ssb.no).

Besøk gjerne
våre nettsider:

Kilder:
Rolseth, Asbjørn: Norsk lastebilleksikon, bind II, Lastebiler i Norge 19401990, Bilforlaget, Oslo 2009.
Statistisk sentralbyrå: ssb.no
Østlandets Blad 9.april 1951.
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Her finner du mer
lokalhistorisk stoff

No r r ø n a 2 9 . j u l i 1917
Selvbehersk else
I januar fikk USA ny president. I den forbindelsen kan det kanskje passe å ta med et råd som
en av hans forgjengere i stillingen, ga til sin sekretær. Rådet kan sikkert være verdt å tenke
over uansett hvilken posisjon man har i samfunnet. Historien er ført i pennen av Nils Gulbrandsen og ble formidlet til medlemmene av Kråkstad frisinnede ungdomslag for 100 år siden.
Naar en er kommen litt tilaars, forstaar en først
størst lyst dertil, og si ham dine tanker rentut.
hvad selvbeherskelse er for no. Det er da liksom Haan ham ikke, men si ham alt hvad du har lyst
alle indtryk virker mere intens paa tankerne i den til aa si.”
modne alder end i den
Skrivekaren skrev derefter et
reflekterende ungdomstid.
brev hvori han ikke sparte no
Er en i den modne alder blit
ord for aa uttrykke den
saaret av en eller anden
harme som gjæret i ham.
grund, har en heller ikke saa
Brevet foreviste han sin chef.
let for at glemme dette.
”Det er godt,” sa Lincoln
Tankerne vil liksom ikke vike
leende da han hadde læst
bort fra det som er sagt eller
brevet. ”Nu staar det bare
gjort. Saa begynder en aa
igjen aa rive det i stykker.
leite efter grunde og aarsaSlike breve kan nok skrives
ker, og de virkninger en faar
naar det behøves, men aldrig
av et ord som er sagt i
avsendes. De vil gjøre tidobhastighet eller ubesindighet,
belt mere skade end gavn.”
blir gjerne en lang og indDette raad som Lincoln den
viklet historie. Og da blir det
gang gav sin skriver, kunde i
som oftest til det, at en tuller
Abraham Lincoln, 1861.
Fotograf: ukjent
mange tilfælder ogsaa være
seg ind i en væv som en tilFoto fra: Wikipedia
efterfølgelsesværdigt for os.
Fritt tilgjengelig for bruk. (PD-US)
slut ikke kommer helskindet
ut av.
N.G.
Alle vet vi hvor ondt det gjør aa føle sig forurettet
i en eller anden retning, og [hvor] vanskelig det
er aa tilgi og glemme, naar fornærmeren ikke vil
erkjende sin uret. Men en skal aldrig forhaste sig
med aa dømme andre før en er sikker i sin sak.
Den amerikanske statsmand Abraham Lincoln
forhastet sig aldrig, fortælles det. Men han viste
en betænksomhet og sagtmodighet som forbauset alle der kom i berøring med ham. Skrivekaren hans var en gang blit forærmet paa en
person, og han utbrøt i sinne: ”Jeg skal skrive til
dette uforskammede menneske og la ham faa
vite hvad jeg tænker om ham.” ”Ja, gjør det,” sa
Lincoln rolig. ”Men skriv straks mens du har

Denne teksten finner vi i Norrøna 29.juli 1917
(arkiv P-1002, Fa0001).
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 slett ingen
ungdom lenger, da han skrev denne teksten i ungdomslagets avis.

Vidar

1. april

1917

B o k a n b e fa l i n g e r
På et medlemsmøte i Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforening palmesøndag i 1917, fikk
medlemmene høre om nye bøker innkjøpt til foreningens bibliotek. I tillegg fikk de anbefalt et
par bøker som sjelden var på utlån. Kanskje et 100 år gammelt boktips kan være noe for deg?
Vi hadde pakkeauktion sidste
møte. Det gik over
forventning godt.
Det bydende
publikum til ære,
og det gode formaal til gavn.
Mange gode bøker
har vi før som dere
kjender til alle som
benytter sig av
biblioteket. Nu faar
vi 15 nye bøker.
De er allerede
Lesestund i stua, 1900.
Bildet
er
tatt
på
Waldemarhøy.
Ved ovnen til høyre sitter Johanna Kloubestemt, saa nu
man og leser avisen. Ved bordet sitter døtrene Jonna og Else og leser.
har vi noget nyt at
Fotonummer: 0213-225-0007. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Ulrica Myhre.
glæde os til.
Men forbausende
er det at flere
ypperlige bøker av
de vi allerede har
saa sjelden faar
sig en trip ut av
skapet. Der har vi
f.eks. Selma
Lagerløfs:
Jerusalem-bøker,
at de omtrent
aldrig er ute, det er
da rent synd. Faa
tag i dem og læs
dem og du skal se
du angrer saavist
ikke på det.

To anbefalte bøker:
Selma Lagerløf: Jerusalem. Denne kan du låne på Ski bibliotek.
Johannes Einrem: Gjennom grønne briller.
Denne boka kan biblioteket låne inn til deg.
Begge bøkene kan du også lese på Nasjonalbibliotekets sider: nb.no

Flere andre fængende og gode bøker i vor

samling har
samme skjæbne.
Det kommer vel av
at de ikke er
”oppdaget” endnu.
Senere engang
kan ”Vidar” nævne
flere av disse.
Einreims:
”Gjennem grønne
briller” er det vist
ogsaa faa som har
hat kloen i. Den er
saa livlig og
fornøielig skrevet
at en faar et friskt
pust derute fra
Madagaskar og
levende interesse
for missionæren og
hans arbeide, og
forholdene der ute.
La os saa faa vort
medlemskort i
orden og forevise
det for bibliotekaren, og flittig
benytte os av vort
skatkammer, som
vi hørte paa forrige
møte, er det rikeste
i hele kredsen.
-----a

Kilde:
Arkiv P-1001: Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforening, Fa 0004.

Fra familien Lønnegraffs
fotoalbum, 1916-1920
Familien Lønnegraff kom
opprinnelig fra Vrådal i Telemark.
Steffen Lønnegraff var skogeier
og trelasthandler.
De bodde i Villa Beverly i Ski.
I dag er dette Eikeliveien 8.
Huset var bygd noen år tidligere,
rundt 1910-11 av en amerikaner.
Fotonr. SKIH 068 037. Fotograf: ukjent.

Familien flyttet inn i april 1916.
Bildet til høyre er tatt 27.april 1916
i forbindelse med innflyttingen.
Foran sitter ekteparet Ingeborg
og Steffen Lønnegraff sammen
med datteren Anna. Den andre
datteren, Gunhild, sitter på rekkverket. Ingeborgs foreldre,
Sveinung og Gunhild Haugsjå,
sitter til venstre og høyre. Steffens
foreldre, Halvor og Maren
Lønnegraff, sitter i midten.
Fotonr. SKIH 069 013. Fotograf: ukjent.

Giver av alle bildene: Bjørg Løken.
Kilder: Se baksida

Anna og Gunhild
er klare for skitur i
1917. Mellom dem
ser vi onkelen,
Torkild Haugsjå.
Mor og far står
på trappa.

Gjestene har kommet, 1918.
Fotonr. SKIH 068 033. Fotograf: ukjent.

Fotonr. SKIH 069 008. Fotograf: ukjent

Gunhild Lønnegraff underholder
gjestene med pianospill 27.april
1916. Fra venstre ser vi Halvor og
Maren Lønnegraff og deretter
Sveinung og Gunhild Haugsjå.
Bak disse står mor, Ingeborg og
Anna. Til høyre, ved pianoet står
Ingeborgs søster, Lena Haugsjå.
Fotonr. SKIH 069 013. Fotograf: ukjent.

Bildet til høyre er tatt i 1916. Familien har
fått besøk. Vi ser gjestene som sitter
og leser i stua. Ingen av personene
er identifiserte.
Fotonr. SKIH 069 002. Fotograf: ukjent.

Her ser vi søstrene Anna og Gunhild
22.juni 1919. Begge er iført hardangerbunader.
Dette var svært populære drakter den gangen.

Bildet under viser familien
Lønnegraff i hagen foran huset
sommeren 1920.
Familien bodde ikke så lenge i Ski.
I 1921 solgte de huset og flyttet.

Anna Svanaug («Anni») var født 23.april 1905. Hun giftet
seg i 1933 med lektor Sevald Simonsen fra Stavanger.
Paret bosatte seg i Stavanger og fikk etter hvert fire barn,
to gutter og to jenter. Anna ble ei riktig gammel dame.
Hun døde i 2001, 96 år gammel. Hun hadde da rukket
å bli både bestemor og oldemor.
Gunhild var to år yngre enn Anna. Hun var født 6.juni
1907. Våren 1930 giftet hun seg med presten Johan
Hilmar Løken. Han var den gangen sogneprest i Hyllestad i Sogn. Seinere bodde paret flere steder før de
etter hvert slo seg ned i Oslo. De fikk seks barn.
Gunhild døde våren 1986, 78 år gammel.
Fotonr. SKIH 069 005. Fotograf: ukjent.
Fotonr. SKIH 069 003. Fotograf: ukjent.
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Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er
en del av Ski bibliotek. Arkivet holder åpent i
bibliotekets åpningstider.



Ski
Ski
bibliotek
bibliotek

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
Tlf.: 905 26 356 (direkte) 64 91 49 10 (bibl.)
Epost: 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 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 (unntatt på side 8) er fra Ski
lokalhistoriske arkiv. Bildene er samlet inn av
Ski Historielag med mindre noe annet er oppgitt.

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
Historie her og nå
Et lokalsamfunns historie er ikke utelukkende noe
som skjedde en gang for lenge siden. Lokalhistorien
er stadig i
utvikling.
Store og
små avgjørelser
setter sitt
preg på
nærmiljøet
Snart historie
og brått har
I gågata har butikken Frank Tailor
noe blitt
opphørssalg. Om kort tid er et fast
endret.
innslag i gatebildet borte.

Om noen år
blir Ski slått
sammen med en eller flere av sine nabokommuner.
Dette vil på sitt vis sette sine spor i lokalsamfunnet
og Ski kommune går inn i historien
Foto: Dagfinn W. Jakobsen

Flere steder bygges det nye boliger. Kanskje må

eldre bygninger vike for de nye, eller jorder og skog
fjernes og erstattes av blokker og rekkehus.
Byggingen av Follobanen er i full gang. Et helt
landskap blir endret. Når banen åpner, vil nærheten til Oslo bli enda tydeligere og lokalsamfunnet
vil gjennomgå forandringer av foreløpig ukjent omfang.
Se deg om. Legg merke til endringene som skjer
rundt deg. Ta gjerne et bilde, gjør et filmopptak
eller skriv ned det du vet og husker. Brått er det
som ”alltid” har vært der blitt historie.
Ski lokalhistoriske arkiv er kommunens hukommelse. Vi tar i mot dine minner og oppbevarer de trygt
for ettertiden. Kontaktinfo finner du øverst på sida.
Kilder (familien Lønnegraff, side 10-11):
Aftenposten 16.april 1986.
Bakken, Olav: Kviteseid bygdesoge, bind II, 1962.
Norges filologer og realister, Dreyer, Stavanger 1933.
Norges filologer og realister, Dreyer, Stavanger 1950.
Norges prester og teologiske kandidater, Hanches forlag, Oslo 1958.
Norske gardsbruk Telemark fylke II, Norske gardsbruk, Oslo 1955.
Simonsen, Sevald: Etterkommerne til Ole Olsen Bergeland og Aasa Eriksdatter Førre, Stavanger, 1969.
Ski Historielags kalender, 2009.
Stavanger Aftenblad 1.desember 2001.
Trondsen, Sven: Aaraksætta i Treungen, Treungen 1958.

