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På sporet gjennom Nordre Follo

God jul!

Kråkstad ILs resultater i 1913:
8/6: Kråkstad – Steady 3-1
15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort

Vi har ikke så mange
nisser i arkivet, men
denne titter fram og
ønsker alle god jul!

6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0

Kilde: Arkiv P-1002, Fa0004

10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5

I DETTE
NUMMERET:
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holdeplasser
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Ved lokomotivet
på Ski stasjon

Side
6-7

Kolbotn apotek

Side
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13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0
27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2

24/8:
Kråkstad
Kolbotn stasjon,
ukjent
år.– Ski 6-1 (treningskamp)
Fotograf: J. H. Küenholdt A/S. Foto fra Nasjonalbiblioteket, fritt tilgjengelig for bruk (Public Domain)
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1

Helt siden 1879 har jernbanen vært en viktig
transportåre
i vår
kommune.
Den
14/9: Kråkstad
– Bækkelagets
SPK
3-2
har knyttet sammen områder nord i kommunen med områder i sør. I tillegg har
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1
den knyttet kommunen tett sammen med resten av Follo og det sentrale Østlandet. Ja, fra våre stasjoner ble det også langt enklere å reise til Sverige etter
at jernbanen åpnet.
I årene som har gått, har materiell blitt fornyet og forbedret. Både vestre og
k lelektrifisert
a m e og
f det
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5 0 ådobbeltspor
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ten av spillerne på bildet ovenfor.
knytte vår kommune enda tettere til hovedstaden.
Mannen lengst til venstre er
ukjent. Han er annerledes kledd

enn de andre.
Er dette en
lagleder
På de neste sidene kan du bli litt bedre kjent med jernbanen
i Nordre
Follo.

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
Dersom du vet hvem noen
Årets kalender fraBerg.
avSki
disseHistorielag
ukjente er, setterhar
vi stor
pris på å få vite
det. stasjon.
særlig fokus på historien
til Ski

Norrøna 1925: Side
10-11
Juleprat
Vidar 1900:
Skirendet i
Langlidbakken

Side
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Nytt fra arkivet

Side
14

Minneord:
Bjørn Myrvoll

Side
15

Ny kalender - med fokus på
Ski stasjons historie

Kinoreklame fra
Kråkstad kommunale
kino (1956-64).

Bildet på forsiden viser da Vernegruppen
for Ski stasjon fikk stanset rivningen i
1989 (den ble revet i 1993). Du får kjøpt
kalenderen i Ski bibliotek.
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eldste stasjonen i tidligere
Oppegård kommune:
Oppegård

stasjon

Oppegård stasjon ble oppført i 1878 og tatt i bruk da Smaalensbanen åpnet i januar 1879.
Stasjonen var betjent i over 100 år. Den ble fjernstyrt i 1988.

Oppegård stasjon, ukjent år.
Dette er trolig et tidlig bilde av stasjonen. Det står muligens 1877 til høyre, men oppføringen av bygget var neppe ferdig da og
stasjonen hadde nok heller ikke betjening så tidlig. Bildet kan være tatt en gang tidlig på 1900-tallet.
Fotonummer: B-00097. Fotograf: ukjent. Utgitt av forlaget Emil Ellingsen & Co.

Tekst: Dagfinn W. Jakobsen

Stasjonsnavnet
Oppegård stasjon ligger i nærheten av gården
Sætre, ganske langt sør i tidligere Oppegård
kommune, ikke langt fra grensen til Ski. Stasjonen
ligger imidlertid et godt stykke unna de gårdene
som bærer Oppegård-navnet. Søndre, Østre og
Vestre Oppegård ligger alle på Svartskog mye
lenger vest. Hvordan kan det da ha seg at stasjonen fikk navnet Oppegård og ikke f.eks. Sætre?
Regelen ved jernbaneutbygging den gangen, var at
hvert kirkesogn skulle ha en stasjon med navn etter
sognet. Oppegård stasjon er den første stasjonen
som ble reist i tidligere Oppegård kommune. Ja,
kommunen het ikke en gang Oppegård da stasjonen ble oppført. Oppegård var den gangen en del
av Nesodden. Oppegård kirke som ligger på Svartskog, var sognekirke. Dermed fikk den nyoppførte
stasjonen navnet Oppegård. Dette ga også etter

hvert navn til tettstedet rundt.
Det er faktisk en tilsvarende situasjon også i Ski.
Ski stasjon ligger ganske langt unna gårdene
Nordre og Søndre Ski, men middelalderkirken er
oppført på det som opprinnelig var grunnen til
gården Nordre Ski. Dermed fikk både kirken og
sognet navn etter gården, og i neste omgang også
stasjonen og tettstedet rundt.
Stasjonsnavnet Oppegård stasjon, har for øvrig
vært omstridt og ble tatt opp til revurdering i 1919.
Det ble da satt ned en komité som skulle se nærmere på flere stasjonsnavn i kommunen. Et vesentlig problem med navnet Oppegård stasjon, var at
posten ofte ble feilsendt. Brev og pakker som skulle
til Oppegård på Svartskog, havnet i mange tilfeller
på Oppegård stasjon til mottakers store frustrasjon.
Det ble også reist tvil om stasjonen hadde rett til å
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bære navnet Oppegård. I 1919 var den ikke lenger
den eneste stasjonen i kommunen og heller ikke
den med størst trafikk. Sentrumsområdet rundt
Kullebunden stasjon var i kraftig utvikling og trafikkmengden var klart større her. Oppegård stasjon lå jo
i nærheten av gården Sætre og i Greverud skolekrets. Enkelte mente derfor at et av de navnene ville
være mer passende.
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Ulykken i 1878
Historien om Oppegård stasjon begynner ganske
trist. I begynnelsen av desember 1878, før stasjonen hadde åpnet, inntraff det en tragisk ulykke.
Arbeidene med banen var da kommet så langt at
det var på tide å frakte personale ut til stasjonene
de skulle jobbe på. Det var ikke bare betjeningen
som skulle fraktes utover fra hovedstaden. De
hadde med seg både familie og flyttelass. Det ble
satt opp et eget tog til dette formålet. Det var mange
personer og mye gods skulle være med. Toget
besto av hele 37 vogner og ble trukket av to lokomotiver. Passasjervognene var bakerst og godsvognene foran, rett bak lokomotivene.

Toget forlot Christiania om morgenen fredag
6.desember. Det hadde stopp på Bekkelaget og
Ljan stasjoner før Oppegård. På Oppegård stasjon
var det to spor, men det sporet som lå nærmest
stasjonsbygningen, var et buttspor som tok slutt like
ved en liten bergknaus. Da toget nærmet seg
stasjonen, ble det penset inn på dette buttsporet.
Tanken var at det ville være praktisk både for
passasjerene som skulle gå av toget og for lossingen av flyttegodset, å komme så nær stasjonen og
plattformen som mulig. Lokførerne var imidlertid
Oppegård kirke
ukjente i området og visste ikke at de ble ledet inn
Oppegård kirke er sognekirke og ligger på Svartskog, langt
på et buttspor. Selv om toget holdt lav fart, bare
unna stedet der Oppegård stasjon ble reist. Likevel ga den
navn til stasjonen. En stasjon i hvert kirkesogn skulle
rundt 20 km/t, lot det seg ikke stoppe i tide. Det ble
ha samme navn som sognet.
slått brems i alle de tre bremsevognene og lokførerFotonummer: S-00206. Fotograf: ukjent.
ne prøvde å stoppe opp ved å slå lokomotivene
Selv om det var vektige argumenter for et navneover i revers. Den svake hellingen inn mot stasjonen
skifte, vedtok kommunestyret at Oppegård stasjon
i kombinasjon med vekten av det svært lange toget,
skulle beholde navnet sitt. Det hører for øvrig med til gjorde at sporet rett og slett ikke var langt nok.
historien at kommunestyret også vedtok stasjonsnavnet Kullbunn, men her grep departementet inn
og bestemte at stasjonen skulle hete Kolbotn.
Plasseringen
Oppegård stasjon ble antakelig anlagt i nærheten av
gården Sætre fordi bebyggelsen i dette området var
forholdsvis konsentrert med flere andre gårder i
nærheten. Her gikk også den gamle kirkeveien til
Oppegård kirke. Her hadde folk i årtider gått og ridd
på vei til og fra gudstjenester, gravferder, bryllup,
konfirmasjoner og barnedåper. Veien fortsetter
dessuten fra kirken og går helt ned til Bunnefjorden
ved Bekkensten. Der kunne man ta båt over fjorden
til Nesodden kirke de søndagene det ikke var gudstjeneste på Oppegård. Det er også forholdsvis kort
vei fra stasjonen og ned til Gjersjøen som også var
en viktig transportåre.

Oppegård stasjon, 1909.
Til venstre står stasjonsmester Olaus Hansen. På benken sitter de to sønnene, Einar og Reinholt.
Fotonummer: S-00135. Fotograf: ukjent.
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Oppegård stasjon hadde egen stasjonsmester i
over 100 år, helt fram til 1.januar 1983. Den siste
stasjonsmesteren var Johnny Graham. Han var for
øvrig oldebarn av landets første lokomotivfører,
William Graham.
Stasjonen var betjent ei tid etter at den siste
stasjonsmesteren gikk av. Norsk Jernbaneklubb
opplyser at den var fjernstyrt, men betjent for ekspedering av gods og reisende i perioden 1988-91. Fra
1.januar 1991 var den ubetjent og fjernstyrt.

Utsikt fra Oppegård stasjon, 1937.
Til venstre ser vi eiendommen Høgda med sidebygning.
Til høyre ligger Emil Hansens butikk.

Bygningen er med på en oversikt over historiske
bygninger i Oppegård. Det ble satt opp eget informasjonsskilt på stasjonen i 2003.

Fotonummer: S-00129. Fotograf: Carl Normann.

Toget dundret dermed gjennom stoppbukken på
enden av sporet og videre inn i bergknausen. Det
fremste lokomotivet ble slengt over på siden og ble
liggende på hovedsporet. Det andre lokomotivet ble
stående tverrstilt inn mot fjellet. De fremste godsvognene braste så inn i dette og ble delvis knust til
pinneved. Passasjerene merket lite til ulykken siden
de var plassert bakerst. Langt verre var det for de
som opphold seg lenger framme. De fleste kom
Oppegård stasjon, 1922.
imidlertid fra ulykken med noen mindre skrammer.
Det
vesle
bygget
til venstre er stillverkshuset.
En konduktør var dessverre ikke like heldig. Han
Fotograf: Carl Normann. Kilde: Nasjonalbiblioteket.
Bildet er fritt tilgjengelig for bruk (Public Domain)
jobbet med bremsing da toget traff fjellet og fikk
brekkstangen i magen. Skadene han ble påført var
Trykte kilder:
så alvorlige at han mistet livet.
Barca, Eivind: Oppegård kommunes historie, 1965.
Stasjonen
På bildet til høyre ser vi stasjonen slik den så ut i
1922. Bygningen er oppført i sveitserstil etter tegninger av arkitekt Peter Andreas Blix. Den hadde
takoverheng over plattformen. Her kunne de reisende søke ly mot regn og snø. Inne i stasjonsbygningen var det leiligheter til både stasjonsmester og
ekspeditør. Stasjonsbygningen ble ombygd på midten av 1930-tallet. Da ble takoverhenget fjernet, og
det ble innredet innendørs venterom i 1.etasje.
Like ved stasjonsbygningen lå privetet (toalettet).
Det var ikke toaletter om bord på togene den første
tiden, men de reisende kunne bruke fasilitetene på
stasjonene. De måtte da varsle konduktøren slik at
han kunne holde igjen toget til passasjerene var klare til å dra videre.
Gylne Sider har kommet ut siden 2010. Eldre
utgaver er tilgjengelige på våre nettsider:

www.skibibliotek.no/sla

Langård, Geir-Widar og Ruud, Leif Harald: Sydbaneracer og
Skandiapil; glimt fra Østfoldbanen gjennom 125 år, Norsk
Jernbaneklubb, Oslo 2005.
Løvland, Birger: Hilsen fra Follo, Valdres forlag, Fagernes
1998.
Oppegård blir til; artikler med emner fra Oppegårds historie,
Oppegård kommune, 2015.
Nettkilder:
Lokalhistoriewiki: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Oppeg%
C3%A5rd_stasjon
Norsk Jernbaneklubb, stasjonsdatabasen: https://forsk.njk.no/
stdb/index.php?
mod=st&aut=&detaljert=1&Stnr=1307&sid=407&Stnr=1307
&stedid=407
Oppegård historielags kalender, 1994: http://www.oppegardhistorielag.org/4file/filer/kalenderfiler/kalender%201994.pdf
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Stasjoner og holdeplasser langs
Østfoldbanen i Nordre Follo
I 142 år har Østfoldbanen buktet seg gjennom det området som nå er Nordre Follo kommune. Ved
åpningen 2.januar 1879 var det bare to stasjoner i vår kommune. I årene som har gått, har det
kommet til flere stasjoner og holdeplasser - og noen har også blitt borte. Nå stopper togene på til
sammen ti plasser innenfor grensene til de tidligere kommunene Oppegård, Ski og Kråkstad.
De to eldste
De to første stasjonene i vår kommune fikk begge
navn etter kirkesognet. Dette var Oppegård, som
du kunne bli bedre kjent med på de foregående
sidene, og Ski.

Kråkstad
Stasjonen ble tatt i bruk da østre linje åpnet i 1882.
Stasjonsbygningen er oppført i sveitserstil. I likhet
med Oppegård og Ski, fikk også Kråkstad stasjon
navn etter kirkesognet.
Skotbu
Holdeplassen åpnet i 1908. Stasjonsbygningen ble
reist i 1923 etter en betydelig innsats fra lokalbefolkningen. Den var betjent fram til 1968.
Kolbotn
Stasjonen åpnet i 1895 som Kullebunden stoppested. Den ble oppgradert til stasjon i 1910. I 1922
fikk den dagens navn. Stasjonen var betjent fram til
1988.

Ski stasjon, 1900.

Fotonummer: 0213-073-0001. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Erik Bisgaard. Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Ski
Ski stasjon åpnet altså for trafikk 2.januar 1879.
Siden 1882 har stasjonen vært et trafikknutepunkt
på Østfoldbanen. Her møtes østre og vestre linje.
Det opprinnelige stasjonsbygget var i bruk i 110 år.
Det blei erstattet av et nytt bygg i 1989, og revet
noen få år seinere. Det bygges nå ny stasjon.
Kolbotn stasjon, ca. 1910-20.
Fotograf: ukjent.

Myrvoll og Langhus
Begge åpnet som holdeplasser i 1919 og ble oppgradert til stasjoner i 1932. Myrvoll var bemannet til
1966 og Langhus til 1980.
Solbråtan og Greverud
Begge holdeplassene åpnet i 1939.
Vevelstad
Holdeplassen åpnet i 1985.

Kråkstad stasjon, 1918.

Fotonummer: SKIB 013 031. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Hans Runar Bjørstad.

Nedlagte holdeplasser
Drømtorp og Langli (begge 1932-2012), Kjeppestad, Rådim/Løkenholtet, Vang, Ringnes og
Østreng (alle 1932-1947).
Kilder: Se siste side.
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Ski stasjon:

lokomotivet

Bildet er tatt en solskinnsdag et par år før krigen. På plattformen står tre menn i NSBs uniformer
og smiler til fotografen. En fjerde person kikker ut fra sidevinduet på lokomotivet. Hvem var disse
fire, og hva slags damplokomotiv ser vi på bildet?

Fire menn og ett lokomotiv, 1938.
Fotonummer: 0213-104-0003. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Odd Eriksen. Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Tekst: Dagfinn W. Jakobsen

Tre av de fire
Vi kjenner dessverre bare navnene til tre av de fire
på bildet. Lokfører er Olaf Stenerud. På plattformen
står Oscar Eriksen i midten. Karl Dammen står til
høyre. Mannen til venstre er ukjent.
Olaf Stenerud
Olaf Emanuel Stenerud var født i Moss i 1895. Både
faren og flere av brødrene hans jobbet i jernbanen,
så det var nok naturlig for ham å pense seg inn på
samme spor. Han ble opptatt som aspirant i 1914 og
tjenestegjorde forskjellige steder.

20.oktober 1917 ble han fast ansatt som fyrbøter og
stasjonert i Ski. I 1936 ble han lokomotivfører og
kjørte mye på strekningen mellom Vestby og Oslo.
Olaf Stenerud var gift to ganger. Han giftet seg først
med Hulda Marie Berg i 1924. De to var gift i åtte år,
fram til hun døde av lungebetennelse vinteren 1933.
I 1934 giftet han seg med Jenny Marie Eriksen.
I 1942, i forbindelse med at han hadde jobbet 25 år i
NSB, ble han intervjuet av Østlandets Blad. Stenerud forteller til avisen at han hadde funnet seg vel til
rette med sitt arbeid. Han setter pris på den utviklingen jernbanen hadde tatt i løpet av de årene han
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hadde jobbet der, fra små og tarvelige vogner, til
romslige og lyse vogner. Reisetiden mellom Oslo og
Ski hadde også gått betraktelig ned. Da han begynte, var den godt over en time. I 1942 var den nesten
halvert, til 37 minutter.
Stenerud var en dypt religiøs mann. Han satt som
leder av Ski Idremisjonsforening i perioden 19371943. Han var også medlem av menighetsrådet og
formann i styret for Ski menighetshus.
Olaf Stenerud ble ingen gammel mann. I 1945 ble
han alvorlig syk og innlagt på Rikshospitalet. Han
døde 15.august 1945, nær 50 år gammel.
Oscar Eriksen
Oscar Eriksen var født 12.august 1894. Faren var
vaktmester på kommunegården på Kjeppestad og i
tillegg banevokter. Unge Oscar var med far mange
ganger med dresinen. Det var derfor et naturlig valg
for ham å begynne i NSB.

Karl Dammen på jobb, 1960.
Bildet er tatt i stillverket på Ski stasjon. Karl Dammen sitter
foran. De to bak er Thorbjørn Rønningen og Bjarne Åserud.
Fotonummer: 0213-201-0004. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Åse Hansen. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

verksbetjent, på Ski stasjon.
Han begynte som lærling ved Ski stasjon i 1911
med fast ansettelse fra 1913. Han gikk gradene som Dammen var også engasjert i lokalpolitikken og
representerte Arbeiderpartiet. I 1938 kom han inn i
stasjonsbetjent og skiftekonduktør.
herredsstyret etter at et av de faste medlemmene
17.august 1929 giftet han seg med Anna Leverbøn. hadde flyttet fra bygda. Dammen hadde mange
Paret bosatte seg på eiendommen Oddvang i Ski.
ulike politiske verv. Han døde høsten 1969, nær
72 år gammel.
1.mai 1934 fikk han stilling som stillverksbetjent. I
1938, da det store bildet ble tatt, hadde han jobbet i Lokomotivet
25 år i jernbanen. Mye av fritiden brukte han på
Lokomotivet er av NSBs type 32c. Det blei produhagestell. Oscar Eriksen ble en svært gammel
sert av amerikanske Baldwin Locomotive Works i
mann. Han døde 24.mai 1991, 96 år gammel.
1919. NSB mottok i alt syv lokomotiv av denne
typen. De ble satt i drift på Smaalensbanen
(Østfoldbanen), Kongsvingerbanen, Bratsbergbanen, Størenbanen og Bergensbanen.
Dette lokomotivet, nr. 386, ble bestilt 29.mars 1919.
Det ble satt i drift 21.april 1920 og var i bruk flere
steder. Det ble tatt ut av bruk i desember 1956.
Lokomotivene av type 32 var mye brukt i lokaltrafikken og som skiftelokomotiv på stasjonene. Ingen av
damplokomotivene av type 32c er tatt vare på, men
ett av type 32a, nr. 288, var i drift helt til 1969 og ble
siden overført til Jernbanemuseet.
Oscar Eriksen som stillverksbetjent, 1930-tallet.
Oscar Eriksen står bakerst. De to andre er Johan Stallerud og
skiftformann Ole Bratli (til høyre).
Fotonummer: 0213-030-0001. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Albert Hilton. Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Karl Dammen
Karl Martin Dammen var født 26.oktober 1897. I
1919 giftet han seg med Henriette Olsen. Han jobbet som stasjonsbetjent og etter hvert som still-

Trykte kilder:
Bjerke, Thor m.fl.: Damplokomotiver i Norge, Norsk Jernbaneklubb,
1987.
Hedemarkens Amtstidende 12.juni 1919.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 1.oktober 1931, 6.februar 1933,
30.juni 1934, 1.august og 1.november 1938, 20.oktober 1942,
11.august 1944 og 17.august 1945
Nettkilder:
Digitalarkivet: https://www.digitalarkivet.no/view/387/
pc00000001775363
Digitalarkivet: https://www.digitalarkivet.no/view/327/
pv00000005759138
Gravminner: https://www.slektogdata.no/gravminner/grav/6e3ca97abe27-4754-92c9-1d8ccaa4a7ec
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På vei

mot

S i d e r

vår tid:

Det første apoteket

på Kolbotn

I 1926 fikk Kolbotn eget apotek. Det holdt til i trevillaen Sundby som lå ved Kolbotnveien, like ved
brua over jernbanen. I tillegg til å være apotek, var dette også det private hjemmet til den første
apotekeren, Haakon Hench. Historien om det første apoteket er også, langt på vei, historien om
ham.

Kolbotn apotek, ca. 1930.
Apoteket var et av landets minste. Det holdt til i Villa Sundby i perioden 1926 - 1934.
Fotonummer: 0217-041-0004. Fotograf: Narve Skarpmoen.

tek på Kolbotn. Tettstedet var i kraftig utvikling etter
åpningen av jernbanen i 1879, og særlig etter at
Haakon Hench – den første apotekeren
Kolbotn stasjon åpnet i 1895. I 1925 kjøpte han Villa
Apoteket på Kolbotn åpnet dørene for publikum i
Sundby og innredet apotek der. 1.mars 1926 kunne
1926 og ble drevet av apoteker Haakon Hench.
kundene benytte seg av apotekets tjenester for førsHench var født i Mosvik i Trøndelag 14.juli 1882.
te gang. Apoteket på Kolbotn var blant landets
Han avla apotekereksamen i Trondheim våren
minste. I tillegg til Hench, jobbet bare medhjelperen
1904. Hench jobbet ved flere apotek, for det meste i Reidun Holst (1902-1997) der.
Trondheim, men i årene 1915-1916 jobbet han i
Vi kjenner ikke til bakgrunnen for at Hench ønskte å
Østfold, og deretter to år ved Grünerløkkens apotek
starte apotek akkurat på Kolbotn. I løpet av det året
i Oslo. Han returnerte til Trondheim i 1918 og jobbet
han jobbet i Østfold, kan han har reist flere ganger
på Apoteket St. Olaf. Da det nye Elefantapoteket
forbi Kolbotn med tog. Det kan hende han likte det
sto ferdig i Trondheim i 1922, ble han bestyrer for
han så gjennom togvinduet. Nå var det imidlertid
dette.
ikke slik at man kunne starte opp et apotek der man
Hench syslet imidlertid med planer om å starte apo- ønskte. Det måtte gis en bevilgning. Krefter i lokalTekst: Dagfinn W. Jakobsen
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samfunnet hadde jobbet for apoteksaken i flere år
før Hench kom til bygda. I 1919 foreslo dr. Bjarne
Mørch at man burde opprette et apotek på Kolbotn.
To år seinere, i 1921, sendte formannskapet en søknad til Sosialdepartementet om dette. Bevilgningen
til å opprette apoteket på Kolbotn ble gitt i kongelig
resolusjon av 5.desember 1924. Det var ikke bare
Hench som hadde ønske om å åpne apotek i bygda.
Hele ti personer søkte om å få starte slik virksomhet
på Kolbotn. Av disse, var
det altså Haakon Hench
som fikk oppdraget.
Et tiltalende anlegg
Under et tilsyn i 1929 blir
lokalene omtalt slik:
«Samtlige lokaler er lyse,
tilstrekkelig store og heldig
anordnet. Kjellerlokalene
Pastilleske solgt på
Kolbotn apotek, 1920-tallet. har sementert gulv og er
Fotograf: ukjent.
tørre og frostfrie. Såvel
Kilde: Digitalt museum.
tincturkjelleren som også
Lisens: CC– BY-SA 3.0
Ingen endringer gjort.
materialkammeret er utstyrt med smukt, malet
treinventar og ensartede brune standardglass med
glasspropp. I kjelleren er også innredet skyllerum
med stort veggskap for rene glass. Videre, ildfast
skap og en provisorisk støtebod. Hele anlegget
virker særdeles tiltalende og nett og vidner om en
omhyggelig planleggelse og en i alle detaljer nitid
utførelse» (gjengitt i ØB 1.mars 1934).

S i d e

9

Det er godt mulig at den dårlige tilstrømmingen av
kunder førte til at Haakon Hench begynte å se seg
om etter andre muligheter. En slik mulighet bød seg
i 1933. Da døde Erling Michael Valeur Dahl, innehaveren av Hokksund apotek. I slutten av juli overtok Hench dette apoteket. Han drev en tid begge
apotekene, men utpå våren 1934 overtok Theodora
Ramløff apoteket på Kolbotn. Det hører for øvrig
med til historien at Reidun Holst ble med Hench til
Hokksund. Hun jobbet der fram til 1939.
Haakon Hench drev apoteket på Hokksund i over 20
år, fram til han gikk av for aldersgrensen i 1954. Han
døde i Hokksund 17.september 1961, 79 år gammel.

Villa Sundby etter at apoteket hadde flyttet
Villaen var oppført rundt 1914. Den ble revet i 1980.
Både huset og hagen ble regnet for å være
blant de vakreste på Kolbotn.

Hench fyller 50
Sommeren 1932 fylte Haakon Hench 50 år. Østlandets Blad viet begivenheten oppmerksomhet og
hadde en liten omtale av jubilanten. Her beskrives
apotekeren som en lun og elskverdig mann som har
gått fullt og helt opp i arbeidet sitt. Videre forteller de
at apoteket bærer preg av Hench sin ordenssans.
Både huset og hagen hans ble regnet for å være
blant de vakreste på Kolbotn.

10.september 1934 åpnet Kolbotn apotek i nye
lokaler i forretningsbygget Kringsjå som lå noen få
hundre meter fra Villa Sundby. I dag finner vi
Kolbotn terrasse her. Hench eide Villa Sundby i flere
år etter at han flyttet fra Kolbotn. Eiendommen ble
solgt til inkassosjef Syver Chr. Ultvedt for 30.000 kr
høsten 1940. Bygget ble revet i 1980.

Hench drar og apoteket flytter
Selv om både apoteket og apotekeren fikk de beste
skussmål, valgte mange å benytte apotekene i Oslo
i stedet. Det kan hende lokalene ble ansett for å
være små og at utvalget kanskje ikke var like godt
som i hovedstaden. Mange jobbet gjerne i Oslo, og
da kunne det være lettvint å gå innom et apotek der
før de dro hjem igjen. Østlandets Blad viser til en
visitasjonsprotokoll som konkluderer med at «Det er
beklagelig at bygdens befolkning ikke alle som en
søker dette utmerkede apotek, men for en stor del
holder seg til Osloapotekene» (ØB 1.mars 1934).

Trykte kilder:
Akershusposten 30.januar 1926.
Barca, Eivind: Oppegård kommunes historie, 1965.
Buskeruds Blad 31.januar 1933.
Drammens Tidende og Buskeruds Blad, 19.september 1961.
Kolbotn Apotek 70 år, 1924-1994.
Norges apotek og deres innehavere, bind II (G-K), Oslo 1953.
Norges apotek og deres innehavere, bind 6, tillegg og rettelser, Norges Apotekerforening, Oslo 1960.
Norges apotekere og farmaceutiske kandidater, A. M. Hanches forlag,
Oslo 1933.
Norsk Kunngjørelsestidende 20.desember 1924.
Oppegård blir til, Oppegård kommune, 2014.
Stortingsforhandlinger 1926.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 13.juli 1932, 1.mars og
11.september 1934, 4.november 1940.

Fotonummer: B-00003. Fotograf: ukjent.
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Norrøna 1925:
Juleprat

Juleselskap, 1933.
Foran fra venstre: Aase Mosgaard, Thora Lundegaard, Else (etternavn ukjent), Eva Dingstad.
2.rekke fra venstre: ukjent, Tordis Jensen, ukjent, Lisbeth Hovind, Birgit Bjørnstad, Bjørg Dietrichson.
Bakerst fra venstre: Finn Hemsen, ukjent (delvis skjult), Erling Oternes, Gunnar Five (med hatt), Ingar Bjørnstad (litt
bak), Kåre Falkendal (personen bak ham er ukjent), Tore Gjelsvik, Odd Gjelsvik, Hampus Nystrøm, Jens Knutsen og
ukjent. Leif Årstad og Ove Karud var også tilstede. Kanskje de er blant de som er helt eller delvis skjult.
Fotonummer: SKIH 002 009. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Thora Lundegaard. Bildet er samlet inn av Ski Historielag .
Tekst: Nils Gulbrandsen

Og nu er det jul igjen, og jula varer til påske, er
det sagt.
Ja, virkelig er det jul i år også, enda om my anna
ikke er blit. Og godt er det at jula kom, efter alt
ståket som må til for å ta imot den på en værdig
måte ifølge gammel skik og bruk. Er en frisk, så

er det enslags moro med dette juleståket, det har
en annen eim over sig end ellers nu føre jul. Det
liksom lugter høitid av alt en har for sig, hvor
ufyse det kan være. Og før en vet ordet av, er en
ung igjen og midt oppi alt ståket. Gamle minder
fra længst svundne barnedager livner op på nyt
lag. Slik var det da, og slik er det nu. Når jeg
tænker tilbake på den tid, synes jeg det var my
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mer ståk til jul før, end det er nu tildags. Men om
ståket virkelig var større før end nu, vet jeg ikke,
eller om det ruvde større fordi jeg sjøl var liten,
skal være usagt, men jeg tror de ofra både mere
tid og mer omtanke på julestellet sit da end nu.
Lys skulde støpes, øl skulde brygges, og kamkake og kringlelefse og hvidlefse var en selvsagt
ting som skulde være på julebordet. Ja, det gjilt å
væra liten dengang. Om det er like gjilt nu, vet jeg
ikke, men jeg får håpe det. Jula hører barna til
først og fremst. Og jul uten barn og juletræfest.
Hvorledes vil det føles?
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uhyggelig den er å tænke på da. Men når den
virkelig kommer når disse hvite stjernene fylder
lufta, da er det som et eventyr og et under. Så
myke kommer de glidende og dækker over al
armodsdommen som griner imot os av en gråkold
høst.
Verda er blit som ny igjen og du selv er blit som
ny, for du ser hvidt og tænker hvidt; og det er blit
julehelg i dit sind om det så er bare i svarte
adventa.

Ungdommen skal fæste ikveld og imorgen må de
sove litt længer end vanlig. Men småkrabbane er
Men var det herligt på mange måter da jeg var
ute og vælter sig i snøhaugen og har sin største
liten, var det og tungsamt mangen gang. Det var
moro der. Manden, familiens overhode - han Ola
disse storesøskende som ikke vilde ha os små
menneske - pusler med ethvert ute. Kanhende
med sig på julemoro. Men vi vakta på dem hvor
han må snart ut med snøplogen, og da liker kallen
de gik og stod og gjætte hvert ord de sa for å
sig trods det er romjul. For da kan det bli prat om
komme efter hvor det skulde være julemoro den
hester, og da kan du være sikker på at gubben
og den kvelden. Så gik vi små til mor og tigget om
fryder sig. «Fram då frendar,» sier han til gampå få være med, men da var straks disse større
ane, og avsted ber det med svimlende fart, og
tøsene og guttene fremme med sit: «Hvad skal
formanden i bondelaget holder en gild tale for
ongane der?»
disse raske dyr, som ikke sjøl skjønner sig det
Det var ikke ungdomshus og fester da som nu.
minste på ros og skryt.
Det var dans og selskaper omkring på gårdene
Kanske det nu har været nok av juleprat. Jeg vil
den gang. Jeg minnes en jul det var dans og
tilslut ønske alle medlemmer i laget et godt nyt år
leven mest hver nat i julehelgen. Bare dans med
med tak for det gamle som snart går til sine
possetiv og brennevin hele natten. Ingen mente
forgjængere. Og så får vi håpe at alle som er her
det var no gale. Det var julemoro slik som den
ikveld - både fra øst og vest, fra nord og syd, fra
skulde være.
op og ned, at alle slår ring om laget i det
Dansen har nu omgjort sig til leik, og fester med
kommende år.
foredrag og taler, og violin og piano isteden for
N.G.
bæljespel. Selvsagt et omskifte til det gode. Leia
er den rette, om det endnu er høgt op og langt
Denne teksten finner vi i Norrøna nr. 8, 1925
fram til alt blir fuldkomment. Storparten av æren
(arkiv P-1002, Fa0002).
for dette omskifte må vist folkehøiskolene få.
Norrøna var Kråkstad frisinnede
Det er juletræfest i ungdomslaget i kveld. De
gamle har glemt sin egen ungdomstid og mener
at ungdommen raser formy nu. Jeg er ikke så
gammel endnu at jeg har glemt min ungdomstid
hvorledes den var, men jeg glær mig over og
sympatiserer med de unge for at de har kommet
ind i et annet spor med sin fornøielse, end hvad
de gamle holdt så gjævt.
Det blev sne til jul, og det blev helg med hvite
barneminner og myke juletanker. Der er pussig
med denne sneen. Om somren når jeg tænker på
den, synes jeg den er jevngod med dauen, så

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.

Nordre Follo 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 1900tallet. 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.
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18.februar 1900:

Skirendet

i

Langlidbakken

Hopprenn i Langlibakken, 1915.
Hun som skrev denne teksten, etterlyser lokale hoppere som kunne ta opp konkurransen med de som kom utenbygds fra.
Fotonummer: SKIH 025 008. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Astri Jahr. Bildet er samlet inn av Ski Historielag .
Tekst: Ukjent forfatter. Den er signert «a.»

Ja nu er det over igjen for iaar ogsaa, og der var
jo nokså mange deltakere, men de fleste fra
andre bygder, medens vi ungdommen fra Kraakstad og Ski er de samme stakkarne som vi har
været før til at deltage i rendet. Det er stor skam
af os, at naar vi har rend ingen af os skal forsøge
at konkurrere med udenbygdingerne, hverken
gutter eller jenter, det er jo som bekjendt nok af
begge dele i disse to bygder.
Skulde vi ikke øve os rigtig? Saa vi til næste
vinter kunde deltage i rendet. Det er jo ikke saa

store stunden en har til at være ude og staa paa
ski, naar en blir voksen, men det er viljen som det
gjelder, har vi en god vilje blir der nok tid f.eks.
om aftenen naar der er maaneskin, at sætte
udover bakken i flygende fart, mon ikke det er
sundere end at sidde inde og læse, som gutterne
i almindelighed gjør om vinterkveldene, da slutter
de jo tidlig med udearbeidet.
Og vi jenter vi kunde nok have tid vi ogsaa hvis vi
vilde, det er jo ikke saa mange aftener det er
maaneskin om gangen, saa om vi fik gjort lit
mindre eller lagt os en time senere end alminde-
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lig det kunde vi tage igjen de mørke vinterkveldene. Hvis det blev lidt mere almindelig at
den voksne ungdom var ude og stod paa ski om
aftenen vilde det ikke blive lagt saa meget merke
til, eller snakket saa meget om, som ellers man
saa ofte hører, det er rart han eller hun, ikke kan
finde paa noget nyttigere end at løbe paa ski o.l.
Men det er nyttigt for legemet, som for aanden,
efter at have arbeidet om dagen, at faa sig et
rigtig godt snebad efterpaa.
Og saa en ting til, skulde vi ikke forsøge, om vi
ikke kunde have en sammenkomst, fest eller hvad
en nu vilde kalde det, hvor der ikke er berusende
drikke, det er sørgeligt at se hvor ofte en ung gut
blir saa beruset, at han hverken ved hvad han
siger eller gjør, og saa, al den bandingen som en
da hører. Jeg tror det kunde bli ligesaameget
moro, om det ikke var berusende drikke, og en
sundere moro. Men jeg har hørt flere herrer sige

1 3

at blir det ikke saa blir de ikke med. Ialfald efter et
skirend syns jeg det allermindst hører hjemme, at
det skal være berusende drikke, for sport og drik
burde ikke forenes.
Det viste sig dessverre her, at det var nogle som
ikke kunde lade være at tage formeget til livs;
men det er ikke blot her, for efter hvad aviserne
fortæller skal det efter det store Holmenkolrend,
beruselse og deraf følgende raahed have været
stærkt fremtredende.
Det er sørgeligt at den norske ungdom i vor
oplyste tid ikke er kommen længre i dannelse, at
de ikke engang ved saadanne leiligheter holder
sig forgode til sligt, for det ødelægger jo alt hvad
der kunde være sundt og forfriskende ved en
saadan dag.
Kilde: Arkiv P-1001, Fa0001: Kråkstad og Ski kristelige
ungdomsforening, Lagsavisen Vidar.

Langlibakken klargjøres til renn, 1915.
Aksel Tronaas står i midten med sag. De to andre er ukjente.

Fotonummer: SKIH 025 004. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Astri Jahr. Bildet er samlet inn av Ski Historielag .
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fr a arkivet

Det å åpne en nylig innkommet protokoll, er noen ganger som å åpne ei dør inn til det ukjente.
Teksten på etiketten kan til en viss grad gi en pekepinn på innholdet, men slett ikke alltid. Noen
ganger kan man bli overrasket og akkurat det skjedde nå i høst.

Protokollen og noe av det den skjulte.
Tekst: Dagfinn W. Jakobsen

En torsdag godt ut i oktober fikk jeg besøk her i
Lokalhistorisk arkiv. Gjesten hadde med seg ei lita
eske med papirer. Denne hadde han redda fra et
uthus i Kråkstad. Noen skulle rydde opp i gammelt
skrot og hadde funnet esken. De hadde kontaktet
mannen som nå besøkte kontoret mitt, siden de
visste at han kunne være interessert i de gamle
papirene. Mannen så umiddelbart at innholdet var
verdt å ta vare på og tok med seg esken hjem. Og
denne torsdagen i oktober kom han altså hit til
Lokalhistorisk arkiv med esken.
Hva var det da som lå oppi esken? Jo, her lå det
noen håndskrevne papirer, en del små hefter og
bøker, noen aviser fra 1920-tallet og to protokoller,
en blå og en grønn.
Da gjesten min fortalte meg hvem den opprinnelige
eieren av esken var, ble jeg ekstra interessert. Det
viste seg at den hadde tilhørt Nils Gulbrandsen,
mannen bak avisa Øieren. Dette var forløperen til
Østlandets Blad og kom ut første gang i 1908. Den

blå protokollen hadde påskriften «Fortegnelse over
indkommet kontingent 1921-22-23 og 24.» Dette
kunne tyde på at vi ville finne en oversikt over abonnentene av ØB tidlig på 1920- tallet, men dette
skulle vise seg å være feil. Gulbrandsen hadde
mange jern i ilden. Han var aktiv i ungdomslaget (se
side 10-11) og hadde også ansvaret for utlån av
bøker i Kråkstad. Den gangen var det ikke gratis å
låne bøker. Man måtte betale en kontingent. I 1920
var den på 2 kr i året, og det var dette protokollen
hadde en oversikt over.

Den blå protokollen hadde imidlertid en hemmelighet til. Den skjulte seg helt bak, og nå skal vi tilbake
til Øieren og året 1908. Her står det ei sirlig ført liste
over alle i Ski som abonnerte på Øieren ved starten
i 1908. Du ser første side ovenfor.
Innholdet i den vesle esken er en liten lokalhistorisk
perle. Jeg tenker med gru på at denne var så nær
ved å gå tapt. Tenk om dette hadde blitt kastet i
søppelet! Til alt hell kom den i gode hender og har
funnet et trygt hjem her i arkivet. Jeg vil sende en
stor takk til mannen som reddet dette for ettertiden!
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Minneord:
Bjø rn M y rvo l l ( 19 3 5 - 2 0 21 )

Bjørn Myrvoll sammen med gode venner, 1955.
Bildet er tatt på takterrassen på restauranten på Nesset. Midt i bildet ser vi Bjørn Myrvoll.
Til venstre for ham sitter Rolf Kristiansen. Bak Rolf ser vi Asbjørn Svean. Rett bak Bjørn ser vi Rolf Huse.
Til høyre for Bjørn sitter David Mørk og Rolf Olsen.
Fotonummer: SKIH 027 003. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Bjørn Myrvoll. Bildet er samlet inn av Ski Historielag

I slutten av august mottok vi det triste budskapet
om at Bjørn Myrvoll var død. Det var ikke uventet.
Vi som kjente ham, hadde sett at helsa hans hadde
skrantet ei god stund.

historier. Jeg husker godt et møte vi hadde med en
researcher fra TV Norge. Hun skulle innhente informasjon om ungdomsklubben Kjeller’n i forbindelse
med innspilling av en episode av TV-programmet
Da jeg tiltrådte stillingen som leder for lokalhistorisk Åndenes makt. Researcheren fra TV Norge fikk
servert en rekke festlige historier om både ånder og
arkiv i 2007, ble jeg fort kjent med Bjørn. Han var
svært aktiv i Ski Historielag, og hadde i en årrekke skrømt, samt en god porsjon lokalhistorie. Latteren
sto til tider i taket. Jeg tror det må ha vært det livvært sentral i arbeidet med innsamling av gamle
ligste møtet jeg noensinne har hatt på kontoret mitt!
bilder fra Ski og Kråkstad. Flere tusen bilder har
gått gjennom hans hender, blitt møysommelig
Bjørn var svært belest og kunnskapsrik. Han var en
registrert med fotograf (der det var kjent), givers
ivrig bibliotekbruker og slo ofte av en prat når han
navn, sted, dato/årstall, navn på avbildede pervar innom. Spennet i interessefeltet hans var stort.
soner og ytterligere tilleggsopplysninger. Takket
Han kunne like gjerne prate om idrett som geologi.
være denne formidable frivillige innsatsen, har vi nå Jeg vil gjerne takke Bjørn for de gode stundene og
en fotografibase med rundt 5.000 bilder.
lyse fred over hans minne.
Bjørn hadde mye humor og var full av gode

Dagfinn W. Jakobsen

WWW.SKIBIBLIOTEK.NO/SLA
•

Nordre Follo lokalhistoriske arkiv består av de to
lokalhistoriske arkivene i Oppegård og Ski.

•

Arkivet holder åpent i bibliotekets åpningstider.

•

Lokalhistorisk arkiv har til oppgave å samle inn,
registrere og ta vare på materiale av lokalhistorisk

Ski
Nordre
Ski Follo
bibliotek
bibliotek
bibliotek
Nordre Follo lokalhistoriske arkiv
v/Dagfinn W. Jakobsen
Åsenveien 6
1400 SKI

verdi. Arkivet skal dessuten bidra til å gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for kommunens innbyggere.
•

Nordre Follo lokalhistoriske arkiv forvalter også en stor
fotosamling. Ski historielag har samlet inn nær 5000
bilder som nå er digitaliserte. Disse bildene er gjort

Telefon: 905 26 356
E-post:
dagfinn.jakobsen@nordrefollo.kommune.no

tilgjengelige via våre nettsider. I Oppegård ble det
samlet inn en stor mengde bilder i forbindelse med
bokutgivelsen i 2015. Rundt 1000 bilder er gjort

Gylne Sider er et informasjonsskriv fra Nordre
Follo 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 Nordre Follo kommunes historie og
kulturliv.

tilgjengelige via Kolben biblioteks nettsider.
•

Foto i høy oppløsning kan bestilles fra oss.

•

Har du lokalhistoriske spørsmål eller ønsker å se på

Samtlige bilder er fra Nordre Follo lokalhistoriske
arkiv med mindre noe annet er angitt.

arkivmateriale? Ta kontakt! Kontaktinfo finner du til
venstre på denne sida.

Baksida
Vil du lese mer om Østfoldbanen?
På de sju første sidene i dette heftet har du kunnet
lese om jernbanen som går gjennom vår kommune.
Tanken bak dette har vært å
rette blikket mot noe som binder
den nye kommunen sammen.
Det er på ingen måte noen fullstendig oversikt over jernbanens historie i vårt distrikt. Jeg
håper imidlertid at dette kan
være med på å gi lyst til videre
lesning og fordypning. Jeg vil
Anbefalt lesestoff om
derfor komme med et lite leseØstfoldbanen.
tips for de som er interessert i
både jernbanehistorie og lokalhistorie.
I 2005 kom det ut ei fin bok om Østfoldbanens
historie. Den har tittelen Sydbaneracer og Skandiapil - Glimt fra Østfoldbanens historie gjennom 125
år. Boka er ført i pennen av Geir-Widar Langård og
Leif-Harald Ruud. Du kan låne boka på biblioteket.

Nytt Follominne
Som vanlig når vi begynner å
nærme oss jul, kommer en ny utgave av Follo Historielags årbok.
Årets utgave er den 59. i rekken.
Fra vår kommune kan du lese om
husmannsfolk i Kråkstad, Gottfrid
på Strevopbråtan, Ski sykehus,
sanitetskvinnene i Oppegård og
Ski og kulturminner i Nordre Follo. I tillegg er det
mye interessant stoff fra hele Follo.
Ny kalender fra Oppegård
Vi nærmer oss nytt år. Dette betyr også ny kalender
fra Oppegård Historielag. Årets kalender starter
hele 12.000 år tilbake i tid, men tar også for seg
nyere tema som bevaring friområdet Kollen. Kalenderen selges blant annet i Kolben bibliotek.
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