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Drøbak
Fotballklub – Kråkstad
2-0markerer
dette med en utstilling i bibliotekets
underetasje.

13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0

27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2

PåSnøgg
de neste
sidene
10/8:
– Kråkstad
1-5

kan du lese om
arbeidet med å få elektrisk kraft til
24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)
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7/9: Kråkstad – Greiff 5-1

Bildet viser anlegget ved Skiseng.

14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2
Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv S2-1001.
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1
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Har du gamle protokoller
R e k lliggende
a m e f o r hjemme?
5 0 å r s i d e n
Nylig fikk vi inn to protokoller fra Kråkstad eldre
kvinneforening av Det norske misjonsselskap.
Dette er ei kassabok og en møteprotokoll. Fra før av hadde vi kun ett
dokument fra denne foreningen. Denne
nye dokumentasjonen gir oss et fint
innblikk i foreningens liv og virke.
Har du noe slikt hjemme? Da kan det
godt hende at det beste stedet for
disse er her hos
Kinoreklame
fra oss. Ta kontakt og
hør hva vikommunale
kan tilby! Se baksida for
Kråkstad
kino
(1956-64).
kontaktinfo.

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.

Møtereferat fra 10.oktober 1967

Da strømmen
100 år

kom til Ski

med elektrisk

kraft

Det har nå gått hundre år siden de første elektriske lysene kunne tennes i Ski og Kråkstad. Helt
siden 1903 hadde det gått ei høyspentlinje gjennom kommunen uten at den kom lokalbefolkningen
til gode. I 1917 ble det endelig orden på dette og mange kunne møte høstmørket med nye
elektriske lamper.
De første kraftverkene
Utbyggingen av elektrisitet i Norge begynte på
slutten av 1800-tallet. De første vannkraftverkene
blei tatt i bruk rundt 1880. Dette var små kraftverk
knyttet til industrivirksomheter og produserte strøm
til belysning. I 1885 startet Laugstol Brug i Skien
opp produksjon av kraft og solgte som det første
kraftverket i landet, strøm til vanlige abonnenter.
Det første kommunale kraftverket kom i drift i
Hammerfest i 1891.

tilførselen for usikker.
Vannet kunne imidlertid brukes til lokal kraftproduksjon og gårdbruker Ivar Gundersen ved Fjeld gård
bygde opp et privat anlegg ved vannet i 1913. Dette
produserte nok strøm til å forsyne gårdbruker Gundersen selv, samt deler av nabolaget. Dermed var
det en liten utkant nordøst i kommunen som faktisk
fikk strøm først. Dette private anlegget var i drift
fram til 1966.

Det var imidlertid ikke bare fossefall som skapte
kraften i disse første kraftverkene. Da Christiania
Elektricitetsværk startet opp driften i 1892, var det
en dampmaskin som produserte strømmen. Det
første vannkraftverket som produserte strøm til
hovedstaden kom i 1900. Dette var Hammeren
kraftverk i Maridalen.
Lokal kraftproduksjon
Det skulle imidlertid ta noen år før de første abonnentene i Ski og Kråkstad kunne tenne de elektriske
lampene hjemme. Det første som måtte utredes var
hvor det kunne hentes elektrisk kraft fra. Vår kommune er jo forholdsvis flat, og selv om den er rik på
vann og dermed også bekker og elver, er det liten
fallhøyde på disse, noe som gjør de uegnet til kraftproduksjon i større skala. Riktignok undersøkte man
mulighetene for å bruke Bindingsvann til dette formålet, men kom til at kapasiteten var for liten og vann-

Kraftstasjonen ved Fjeld, 1972.
Her blei den første elektriske kraften i kommunen produsert.
Fotonr. SKIB 008 050. Fotograf: ukjent.
Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv S2-1001.

Strøm til hovedstaden
I og med at kapasiteten lokalt ikke var tilstrekkelig,
måtte man begynne å se seg om etter mulige kraftkilder utenfor kommunens grenser og da var det
Kykkelsrudanlegget
Kykkelsrud kraftverk ligger ved Kykkelsrudfossen like vest for Askim og utnytter vannkraften fra Glomma der den renner fra Øyeren
og videre sørover mot Sarpsborg og Fredrikstad.
Kraftverket ble eid av A/S Glommens Træsliberi
og ble påbegynt i 1900. Tre år seinere ble
anlegget satt i drift.
Kilde: Wikipedia.
Foto: Fotograf: Carl Normann.
Foto fra Wikipedia, fritt tilgjengelig for bruk.
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nærliggende å rette blikket østover mot Glomma.
Det var dessuten en svært god grunn for å vurdere
dette alternativet: Helt siden 1903 hadde det gått ei
høyspentlinje gjennom kommunen fra Kykkelsrudanlegget vest for Askim og inn til Kristiania. Strømmen hadde dermed på sett og vis kommet til kommunen. Problemet var bare at den ikke stoppet her,
men gikk tvers gjennom.
For mange var det nok
frustrerende å kunne se
kraftledningene der de
gikk fra anlegget ved
Glomma og inn til hovedstaden uten at de selv
kunne gjøre seg nytte av
strømmen de førte.
Lokale initiativ
En av de som grep fatt i
denne saken var daværende kommunelege i
Kråkstad, dr. Lorentz Chr.
Eger. Høsten 1909 tok
han kontakt med driftsbestyrer Bernhard Thams
ved Glommens Træsliberi.
Han rettet en forespørsel
til selskapet om mulighetene for å få anlagt ei
kraftlinje til Ski. Svaret han
fikk fra driftsbestyreren var
imidlertid nedslående. Et
slikt anlegg mente han
ikke ville lønne seg økonomisk å bygge.

3

motor i 1911. Kapasiteten ble fort sprengt og nye
abonnenter kunne ikke tilkobles. Spørsmålet var om
de burde kjøpe inn ytterligere ett dieselaggregat
eller om det lot seg gjøre å få strøm fra et eksternt
kraftverk.
En ettertraktet vare
Elektrisitetsspørsmålet engasjerte mange. I avisen
Øieren kunne en lese flere artikler om elektrisitetens
fortrinn. I januar 1910 kunne avisen fortelle at man
kunne bruke elektrisitet til
både matlaging og oppvarming til en billig penge
og viste til erfaringer fra
Sandnes.
Bøndene så for seg at den
elektriske kraften kunne
gjøre gårdsarbeidet lettere
blant annet ved å bruke
energien til å drive melkemaskiner. Ulike former for
småindustri kunne gjøre
seg nytte av strømmen til
å drive små motorer, noe
som ville lette arbeidet
betraktelig.

Direksjonen, 1919.
Selskapets ledelse besto av formennene i de kommunale
elektrisitetsverksstyrene. I Drøbak avløste A. G. Johansen
dr. Morterud. Derfor har de to personer med på bildet.

Flere kommuner i området
begynte også å opprette
egne elektrisitetsverk.
Både Spydeberg og
Rakkestad startet opp
arbeider med slike verk i
1912. I januar 1914 kunne
Øieren fortelle at Enebakk
skulle få sitt eget elektrisitetsverk.

Eger var ikke den eneste
Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv S2-1001.
som tok kontakt med kraftselskapet og fikk avslag. To år tidligere hadde Land- Follo Kraftselskap blir dannet
brukshøgskolen på Ås også rettet en forespørsel til Etter hvert var det tydelig at noe måtte gjøres for å
Glommens Træsliberi med spørsmål om å kunne ta løse situasjonen. Det blei arrangert et stort fellesut elektrisk kraft fra et punkt ved Kråkstad stasjon.
møte for de interesserte i elektrisitetsspørsmålet på
Landbrukshøgskolen hadde allerede et eget damp- Landbrukshøgskolen i Ås. På møtet ble det nedsatt
drevet kraftverk som ble satt i drift i 1901, men i
en komité med representanter fra Kråkstad, Oppe1907 var dette så tungt belastet at de prøvde å
gård, Ås, Nesodden, Drøbak og Frogn. Komitéen
hente energi fra et annet sted. Forhandlingene
utnevnte et arbeidsutvalg bestående av tre menn
førte i midlertid ikke fram og høgskolen valgte å
som skulle forhandle med Glommens Træsliberi om
bygge ut sitt eget anlegg.
bygging av ledningsnett og leveranser av energi.
I Drøbak fikk man etter hvert en lignende utfordring. Et slikt interkommunalt samarbeid skulle vise seg å
Der hadde de bygd et kraftverk drevet av en diesel- bære frukter. Så snart komitéen hadde skaffet seg

oversikt over energibehovet, henvendte de seg til
Glommens Træsliberi som påbegynte undersøkelsen av å bygge en fjernlinje fra Skiseng, via
Ås, til Drøbak. Våren 1914 fikk Glommens Træsliberi konsesjon på denne linja.
I slutten av mai 1914 ble det avholdt et nytt møte,
denne gangen i Drøbak. Her møttes representanter
fra samarbeidskommunene og driftsbestyrer ved
Glommens Træsliberi, ingeniør Parmann. De
frammøtte var enige om at et samarbeid mellom
kommunene var viktig for å få til en gunstig løsning
på elektrisitetsspørsmålet.

Høsten 1917 ble et skip på vei fra København til
Oslo oppbrakt av et tysk marinefartøy. Fartøyet
fraktet blant annet elektrisk utstyr bestilt av Follo
Kraftselskap. Utstyret blei beslaglagt av tyskerne.
Mye av utstyret ellers blei levert av norske firma.
Dermed fikk ikke den pågående verdenskrigen så
store konsekvenser for selskapet. Jernmastene blei
levert av et firma i Larvik og betongsoklene av A.
Kristensen i Askim. Firmaet i Askim fikk dessuten
oppdraget med å sette opp master, strekke ledninger og montere transformatorkiosker i alle kommunene med unntak av i
Kråkstad. Her benyttet
kommunen seg delvis
av sine egne folk.

Formennene i de
kommunale elektrisitetskomitéene dannet
Strømmen kommer
et arbeidsutvalg som
Om morgenen søndag
skulle jobbe videre
8.juli 1917 ble strømmed saken. Våren
men satt på i Kråkstad
1915 kom arbeidsutkommune. Med dette
valget med et forslag
var ei helt ny tid komom at det skulle danmet til kommunen selv
nes et interkommunalt
om langt fra alle hadSkiseng, ca. 1918.
kraftselskap med
de fått innlagt strøm.
Den store bygningen er en koblingsstasjon bygget av Glommens
navnet Follo KraftselI første omgang var
Træsliberi. Strømmen fra Kykkelsrud-anlegget kom hit og ble så
videresendt til kommunene i Follo kraftselskap. Den lille bygningen det bare området
skap. Dette selskapet
til venstre er hovedtransformatorstasjonen for Ski og Kråkstad.
skulle stå for bygging
rundt Ski stasjon som
Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv S2-1001.
og drift av ei 20.000
ble koblet til nettet. En
volts kraftlinje fra Skiseng og videre til de respektive knapp måned seinere blei strømmen koblet til transkommunene. Hver enkelt kommune skulle så ha sitt formatoren ved Kråkstad stasjon. Utbyggingen av
eget fordelingsnett.
nettet gikk deretter sakte, men sikkert fram.
Saken blei forelagt kommunestyrene i samarbeidskommunene og enstemmig vedtatt. Dermed var
Follo Kraftselskap dannet. Lover for selskapet blei
vedtatt i desember 1915.

Den endelige overleveringen av linjeanleggene foregikk lørdag 28.juni 1919. Dette ble markert med en
stor fest hos gårdbruker Thorleif Johannson på
Søndre Ski. Menyen inneholdt flere lekre retter som
gjestene satte stor pris på. Siden gården ligger like
Utbygging og verdenskrig
ved Skiseng, blei det også anledning til en liten omDa utbyggingen av ledningsnettet i Follo startet, var
visning på det nye anlegget. Driftsbestyrer O. Klavedet ei urolig tid både i Europa og i verden ellers.
stad loste forsamlingen rundt og forklarte hvordan
1.verdenskrig herjet og i 1917 kom revolusjonen i
det hele var bygd opp.
Russland. Selv om krigføringen ikke berørte Norge
Arkivkilder:
direkte, førte den til ulike utfordringer også her til
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv S2-1001: Follo Energiverk.
lands. Follo Kraftselskap hadde bestilt inn store
Trykte kilder
mengder kobbertråd fra USA til en rimelig penge,
Hagemann, Gro: Aschehougs Norgeshistorie, bind 9, Aschemen før det var mulig å få fraktet den til Norge ble
houg, Oslo 1997.
Øieren, følgende utgaver: 19.januar 1910, 16.november 1912,
det innført utførselsrestriksjoner. Som en følge av
27.november 1912, 7.desember 1912, 23.januar 1914,
disse, fikk selskapet bare lov å sende rundt 40% av
Østlandets Blad 27.juni 1919, 1.juli 1919 og 8.juli 2017
kobbertråden ut av landet. Resten ble liggende ei
(nettversjon) – artikkel skrevet av Helge Aas og Harald Stokstund på lager i USA før den blei solgt med en pen keland.
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind 1, Hamar 1929.
fortjeneste.
Nettkilder:
Statnett.no.

Dokumentet
Undersøkelse

av strømbehov

Våren 1915 blei dette skjemaet sendt ut til husstandene i kommunen. Innbyggerne blei bedt
om å angi hvor stort strømbehov de antakelig ville ha. Her ser vi besvarelsen fra tidligere
stasjonsmester A. Nilsen. Overskriften P.P. betyr for øvrig per prokura, etter fullmakt.

Kilde: Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv S2-1001: Follo Energiverk.

Norrøna 28.oktober

1917:

Selvkri ttik og damedr agter
Hør nu kvinnfolk! Dette er et tema som godt kun- andet enn knokler og bein under kjolens folder,
de optas til grundig drøftelse
og det kjedelige ord: Kostepaa spindesiden – men ikke
skaft dukker uvilkaarlig op i
saa at forstaa at bare jenterens løbske tanker.
ne er underkastet krittik.
Hvad siger saa damerne om
Mandfolk med en ofte altfor
at jeg har trængt mig ind i
sid boksebak, kunde en
deres intime forhold? Som
gang imellem ha godt av en
motvegt hertil bør de ta
lignende portion saavel som
overtvers og skrive i
kvindekjønnet.
«Norrøna» om gutternes
Nu vel! dyder og udyder. Enslags
mening har nok jenterne
Fyldige kvinder bør ikke ha
herom ogsaa bare de vil ut
for stramt sittende klær – det
med den. Den ene part maa
framhæver kun formye
ærte den anden, før blir der
fedme paa en pinlig maate.
intet liv og røre i «Norrønas»
Bløte stoffer og ikke for tætspalter.
sittende faconer er mere
barmhjertige i smaken og
Maaske jenterne syns vi ser
mere dækkende, ser de.
formye paa dem, men det er
Endvidere bør de vælge
ikke tilfældet; jenterne blir
glatte og ensfarvede eller
der aldrig set formye paa.
I siste mote, ca. 1920.
med smaa striper. Og hvis
Og her skal bare tilføies, at
Kvinnene er kledd i siste mote. Fra venstre ser
der endnu skulde henstilles vi: Gunhild og Ester Rustad, samt Hjørdis Dahl. det var en gang en kat som
Mennene er Erling Rustad og Oscar Neidet.
en ting til de litt for fyldige,
saa paa en konge.
Fotonr.: SKIH 018 010. Fotograf: ukjent..
saa skulde det være: Bruk
Bildet er samlet inn av Ski Historielag
N.G.
ikke nedringede kjoler – ja
Denne teksten finner vi i Norrøna 28.oktober
1917 (arkiv P-1002, Fa0001).
vist vet jeg at ingen av lagets damer bruker slike
kjoler, men det er saa rart med det, moten er
Norrøna var Kråkstad frisinnede ungdomslags
håndskrevne avis. Avisa ble ikke trykt opp, men
smitsom og farlig at komme ut for, vet de. Ha
ble lest høyt på lagets møter som en del av
underholdningen. Første nummer kom i 1902.
altid ærmer som dækker i det minste overarmen.
Tekstene i avisa var en blanding av
Kjoler uten ærmer er saa forbløffende kritisk at
egenprodusert materiale og avskrift av mer
kjente forfatteres verk.
se til – rent ut sagt uklædelig.
De magre damer bør helst søke at avrunde sin
figur gjennem litt rynkede underklær, og ikke med
en uendelighet av folder og rynker utapaa sjølve
kjolen, der virker som en lei smak i halsen naar
en ser det. I saa fald ser man bare kjolen og
skimter neppe den menneskelige form under
denne, og en faar sig ikke til aa tro, at der findes

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.

K v i n n e ta n k e r 14 . j a n u a r 19 5 4 :
Arbeid

deg glad

Hver eneste en av oss har sikkert oplevd hvordan
ulyst – uoplagthet – ja, simpelthen livslede kan
sige inn over en uten noen som helst påviselig
grund. Som klamme tåkeskyer tørner op i horisonten og trekker over himmelen som før var klar
og blå, gjemmer solen bort, slukker spillet av lys
og skygge – slik sniker det seg inn dette ubestemmelige uten noen som helst meterologisk
varsel.

da tilfredsheten ved å utføre et bra stykke arbeid
– lite eller stort – betydningsfullt eller såre dagligdags – er smurning nok. Det lille hjulet snurrer
atter rundt – knirker ikke lengre og tåkebanken
som var dyster nok – opløser seg til ingenting.
Himmelen er blå, og verden er deilig og livet er
en gave…!

Er man husmor møter en denne gode kjenslen
ved velgjort arbeid. Klesvasken på snoren, klyper
Selvsagt kan uopplagthet ha sin forklarlige grunn, i muntert geledd, - seieren er din!
det vet en jo, men svært ofte har den det ikke.
Og kjøkkenskapet, som slett ikke hadde stått for
Den er der bare en dag. Livet som slett ikke har
kritisk inspeksjon – med dine to hender – menvært så verst hittil, fortoner seg som no bortimot
neskenes vidunderligste, allsidigste arbeidsreden jammerdal. En finner store og små ting å
skap – med såpe, og vann – en klut – ja, se bare
utsette på sine omgivelser, og det verste
hvordan en slik hverdagens kjøkkenskaprevolusymptom: en synes så inderlig synd på seg selv.
sjon får humøret på topp, når den er vel overstått.
Er en husmor, så føles det som et ork å starte en
Men forutsetningen for at aksjonen mot det
almindelig dag. Opvasken er uutholdelig, drepdårlige humøret kan gjennomføres vellykket – er
ende kjedelig. Klesvasken ikke til å snakke om –
at en stiller den riktige diagnosen – og helst på et
ikke til å tenke på engang. At en ikke akkurat
tidlig tidspunkt!
virker inspirerende på familien for øvrig – sånn til
Søker en huslegen, som altså er en selv og
sinns – er forsåvidt unødvendig å nevne.
denne forteller deg – verden er presis som i går –
En er kommet inn i et uføre – og alle chanser er
hverken verre eller bedre, det er bare deg selv
tilstede for en mislykket dag – om en ikke ser og
det er aldrig så lite galt med. Det er bare deg som
komme seg ut av det igjen. Ser og komme ut av
har tatt de gale brillene på i dag, kommet med
dødvannet – og ut i strømmen igjen.
den gale foten ut av senga!
Et gammelt ordspråk, og gamle ordspråk skal en
Livets brusende symfoni er like fulltonende som i
ikke blåse av – de er konsentratet av generagår. Det er bare deg som har satt sordin på ditt
sjoners livsvisdom og erfaring – sier jo at med
eget instrument – og det låter nærmest vet du.
ondt skal ondt fordrives. I dette tilfelle direkte
Legg brillene bort, ta sordinen av! Gå ikke rundt
oversatt: har du ikke lyst på jobben – så sett i
bøygen, men ta kampen op! Du skal se det
gang alikevel – gå på med krum hals!
nytter!
Visst går det trått til å begynne med… TreghetsUkjent
momentet gjør seg gjeldende her som i andre
forhold i livet, men litt etter litt får en bedre gli på
Denne teksten finner vi i Kvinnetanker 14.januar 1954
tingene. En får faktisk det – og nå er en på rett
(arkiv P-1063, Fa0001). Dette var Kråkstad bygdekvinnevei. En arbeider seg inn i det stadium –
lags håndskrevne avis. Forfatteren er dessverre ukjent.
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Unge kvinner i

S i d e r

finstas

På moten rundt

1900

I finstas
Fra venstre sitter Johanne Ruud, Tilla Krakestad, Maren Ruud og en ukjent.
Fotonr.: SKIH 034 004. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Anne Helene Foss. Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Trolig sitter Johanne Ruud lengst til venstre. Til
Bildet viser hvordan unge kvinner gjerne gikk
kledd rundt århundreskiftet. Idealet den gangen høyre for henne sitter Tilla Krakestad og dernest
Maren Ruud. Den siste jenta er ukjent.
var den modne kvinne med stor byste, smal
midje og velformede hofter.
Vi vet ellers ikke så mye om jentene på bildet, men
Denne kroppsformen ble oppnådd ved hjelp av
siden vi har navnene til tre av dem, kan vi leite de
korsett og understreket av fasongen på de fotside
opp i folketellinger og andre registreringer. Dermed
klærne. Korsettet hadde lenge vært omdiskutert og er det mulig å få vite mer om tre av disse fire.
framholdt som helseskadelige. Rundt 1900 lanserte
Maren og Johanne Ruud
en fransk korsettmaker et nytt korsett som ikke gikk
Maren og Johanne er søstre. Maren er født 4.april
opp over bysten. Lungene ble dermed mindre inn1875 og Johanne fem år seinere, i 1880. I folketelsnørte og kvinnene kunne puste friere. Kjolene
lingen for 1900 finner vi ut at Johanne bor på Ruud
skulle være høyhalsede, også om sommeren, for
gård sammen med sine foreldre, Anton og Amalie,
kroppen skulle være ærbart tildekket. Et unntak her
samt en yngre bror. I tillegg bor det ytterligere åtte
var i selskapslivet. Da var det tillatt å vise mer bar
personer på gården, både barn og voksne. Johanne
hud.
blir imidlertid ikke så gammel. Hun dør allerede
Vi kjenner bare navnene til tre av damene på bildet. våren 1904, bare 24 år gammel. Hun var ugift og
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hadde ingen barn. Dødsårsak er oppgitt å være
lungebetennelse.
Maren finnes det mange opplysninger om. Hun blir
konfirmert i Ski kirke høsten 1889 og får karakteren
«Meget godt.» Vi finner henne igjen seinere i folketellingen fra 1900. Da er hun bosatt i bosatt i Henrik
Wergelands gamle bolig som ble flyttet til Ski og
gjenreist i Nordbyveien under navnet Wergelands
Minde. Der driver hun landhandel sammen med den
tredje kjente kvinnen på bildet, Tilla Krakestad.
To år seinere, sommeren 1902, gifter Maren seg
med Torstein Thoresen Opsand i Ski kirke. De
bosetter seg på hans gård, Opsand Store. Maren
skifter da etternavn til Opsand. Året etter blir dattera
Aslaug Helene født.
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Ved århundreskiftet bor hun i Wergelands Minde og
driver som nevnt, landhandel der sammen med
Maren Ruud.

Nordbyveien, ca. 1910.
Wergelands Minde er hus nummer to på venstre side.
Ved århundreskiftet drev Maren Ruud og
Tilla Krakestad landhandel her.
Fotonr.: 0213-204-0001. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Inge Rojhan.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

30.november 1902 gifter hun seg med Nils Hansen
Torp. Nils er snekker. Han hadde vært gift tidligere,
men kona døde av tæring (tuberkulose) i januar
1902. I folketellingen fra 1910 ser vi at ekteparet bor
i Wergelands Minde sammen med seks barn, to av
disse er fra Nils’ første ekteskap.
Barnedåp på Opsand, 1943.
I 1933 blir Maren og Torstein besteforeldre for første gang.
Seinere får de flere barnebarn. Dette bildet er tatt i anledning
barnedåpen til deres yngste barnebarn, Karin. Aslaug Mortensen holder dåpsbarnet. Den vesle gutten foran er Torstein
Mortensen. De øvrige er fra venstre: Torstein Opsand, Maren
Opsand, Sigvald Mortensen, Ingeborg Stubberud, Hans Stubberud, Agna Mortensen og Thorvald Mortensen.
Fotonr.: 0213-186-0005. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Ingrid Høibraaten Faarlund.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

I folketellingen fra 1910 ser vi at familien fortsatt bor
på Opsand Store. I tillegg til de tre, har familien
også tatt til seg to fosterbarn. De har dessuten to
ungdommer i tjeneste. Mureren Holm Kollerøs bor
også på gården sammen med ei fosterdatter.
Maren Helene Opsand dør 12.september 1951, 76
år gammel.

Landhandelsdriften ser ut til å ha opphørt. Tilla er
bare oppført med yrke ’hustru.’ Det å ta seg av
mann og seks barn er nok absolutt en fulltidsjobb i
seg selv. Det er derfor ikke spesielt merkelig at Tilla
har innstilt forretningsdriften.
Tidlig i januar 1925 dør Tilla Torp. Hun blir 58 ½ år
gammel.
Trykte kilder:
Aftenposten 7.januar 1925.
Flakstad, Ottar: Halvor Olsen Lille Brattås og hustru Mari
Rolfsdatter fra Rakkestad og deres etterslekt 1626-1968, 1969.
Kjellberg, Anne: Mote, C.Huitfeldt, Oslo 2000.
Nettkilder:
Arkivverket:
Folketelling 1900 for 0212 Kråkstad herred
Folketelling 1910 for 0212 Kråkstad herred
Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld 1870-1879
Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld, Ski sokn 1880-1892
Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld, Ski sokn 1893-1917

Tilla Krakestad
Tilla Jonette Krakestad ble født 29.juli 1866. Hun
vokste opp på gården Krakestad, 3-4 km nordøst for
Nasjonalmuseet: http://harriet.nasjonalmuseet.no/
Ski sentrum. Høsten 1881 blir hun konfirmert i Ski
draktgallerier/1900-tallet/
kirke og får karakteren «Meget godt+.»
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Besetningen selges
Kuauksjon på Søndre

Ski

Høsten 1954 ble det holdt en stor kuauksjon på Søndre Ski. Gårdsdriften skulle legges om til
kornproduksjon og hele besetningen skulle selges.

Kuauksjonen fant sted tirsdag 14.september 1954.
Mange hadde møtt opp da hele besetningen på Ski Søndre skulle selges. De fleste var nok skuelystne,
men en rekke oppkjøpere med velfylte lommebøker var også tilstede.
Fotonr.: SKIH 018 016. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Borghild Johannson. Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Folk og fe
En rekke oppkjøpere fra store deler av Østlandet
var til stede, og denne septemberdagen satt de
store sedlene løst. I tillegg hadde mange skuelystne, trolig rundt 400-500 personer, møtt opp for å
bivåne hendelsen.
Hele 76 dyr var til salgs, samtlige av rasen Norsk
rødt og hvitt fe (NRF). Av disse var det 33 voksne
kyr. I tillegg kom 15 drektige kviger og 28 andre
ungdyr. Lensmann Willy Westgaard var for anled-

ningen auksjonarius og styrte det hele med stødig
hånd.
Godt planlagt
Hele arrangementet var nøye gjennomtenkt og godt
planlagt. Det var utarbeidet en katalog der hele
besetningen var grundig beskrevet. Denne hadde
blitt sendt ut til interessenter på forhånd slik at de
kunne sikte seg inn på aktuelle dyr. Katalogen ble
også utdelt ved inngangen. Et jorde i nærheten
fungerte som parkeringsplass. I vognskjulet var det
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for anledningen opprettet kafé. Her kunne man få
kjøpt kaffe, kaker, øl, melk og ertersuppe.
Dyrene ble ledet innenfor en lang innhegning slik at
både skuelystne og oppkjøpere kunne ta kyr og
kviger i nærmere øyensyn. Deretter ble dyrene, ett
etter ett, auksjonert bort til høyestebydende.
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vakre høstdagen. Prisene pr. dyr lå dermed rundt
1.000 kr høyere enn det som var vanlig. En viktig
årsak til dette var den høye kvaliteten på bestanden.
I tillegg virket nok også den profesjonelle måten det
hele ble avviklet på, inn.

Gode priser
Auksjonen forløp omtrent slik, i følge Østlandets
Blad (15/9-54):
- Kom med bud på Ranja, sa lensmannen.
- 2.000.
- Ja, det er en prektig kvige.
- 2.500.
- Ja, det var bare noen centimeter fra hammeren.
- 3.000.
- Sa noen 3.500? Kviga tilhører Skis mest kjente
kufamilie.
- 3.600!
- Ja, hun skal kalve i november.
-3.900.
Dyrene ble ledet innenfor en lang innhegning.
- Første og siste gang.
Fotonr.: SKIH 018 015. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Borghild Johannson.
Dermed var den to år
Bildet er samlet inn av Ski Historielag
gamle kviga Ranja solgt
til Fossum bruk.
Stille i fjøset
Ranja ble dermed den Da auksjonen var avsluttet, sto fjøset på Søndre Ski
tomt. En æra på gården var over. Thorleif Johannav kvigene som oppnådde høyest pris. Aller son hadde drevet Søndre Ski siden 1913 og husdyrhøyest pris av samtlige bruket hadde vært hans store lidenskap. Nå skulle
dyr oppnådde imidlertid snart yngre krefter overta og nye tider med blant
annet dårlige melkepriser, krevde omstilling.
kua Grimelin. Hun var
født i 1949, var drektig
og en fremragende
melkeprodusent. Hun
leverte 4.790 kg melk i
Thorleif Johannson
året. Da lensmannen
(1890-1972)
Johannson hadde drevet
slo hammeren i bordet
Søndre Ski siden 1913.
hadde prisen på kua
Nå skulle yngre krefter overta
kommet opp i 5.450 kr.
og driften legges om.
Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv
Ny eier av Grimelin ble
godseier Arne Omsted fra Grue. Det hører for øvrig
med til historien at to av dyrene ble solgt til daværende kronprins Olav på Skaugum. Dette var
kvigene Gina (1.800 kr) og Guri (2.000 kr).
Alt i alt ble det solgt dyr for rundt 170.000 kr denne

Nytt liv
Fjøset på Søndre Ski ble imidlertid ikke stående
ubrukt. I begynnelsen av oktober 1954, en knapp
måned etter auksjonen, kunne lokalavisa melde at
gårdbruker Johannson hadde inngått en avtale med
Norges Landbrukshøgskole om leie av fjøset. De
ønskte å drive avlsdyr- og foringsforsøk på Søndre
Ski. Dermed ble det ikke stille i fjøset så veldig
lenge.
Trykte kilder:
Aftenposten 15.september 1954.
Asker og Bærums budstikke 15.september 1954.
Hamar Arbeiderblad 15.september 1954.
Østlandets Blad 15.september og 4.oktober 1954.
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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
Telefon: 905 26 356
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 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.

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
Er du glad i gamle kart?
I slutten av august kunne vi lese i flere aviser, samt
se på TV, at Nasjonalbiblioteket hadde fått en unik
kartsamling i gave. Amerikanske William B.
Ginsberg hadde samlet en stor mengde historiske
norgeskart siden 1980-tallet. Kartsamlingen ble
kjøpt av Sparebankstiftelsen DNB tidligere i år og
altså gitt til Nasjonalbiblioteket.
Det vil nok ta noe tid før hele denne kulturskatten er
tilgjengelig for publikum, men fram til da finnes det
gode muligheter til å finne gamle kart på nettet via
Kartverkets sider.
Slik gjør du det: Gå inn på kartverket.no. Velg Kart
og videre Laste ned historiske kart. Deretter er det
mulig å filtrere søket og begynne å leite. Kartene
kan lastes ned i trykkvalitet.
Kartet til høyre viser Akershus amt i 1827.
Kilde: Kartverket. Kart over Agershuus amt, 1827.
Kobberstikk. Målestokk 1:200000.
Karttegner/oppmåler: Niels Arentz Ramm/Gerhard Munthe.

