
Elektrisk lys til kommunegaarden på Ask og til kretsskolene.  (fra herredsstyreprotokollen 1911) 
 
1911 1. juni  H 442 sak 7 
Andragende fra herredets lærere dat 30 mai sistl om at der på kommunens regning blev indlagt 
elektrisk lys i samtlige skolehus og oplyser at der er tegnet 20 16 lys lamper - altså 5 til hver skole. 
Lamperne blir i likhet med skolehusene kommunens eiendom. Lærerne forplikter sig til at svare den 
for lampene fastsatte avgift a kr 4,50 pr lampe med undtagelse av lærer Wulfhoft, der kun vil betale for 
3 lamper. 
Enstemmig besluttet: 
Det bevilges de fornødne midler til indlægning av 5 lamper i lærerens privatleilighet, 2 lamper i 
Storskolestuen og 1 lampe i Smaaskolestuen paa hver skole. Hvor læreren svarer det aarlige 
abonnemang av 5 lamper og forpligtes til at overlate fornøden lysmengde til lampene i skolestuerne 
naar dette ved forskjellige anledninger maatte trenges. Samtlige de indlagte 8 lamper vedlikeholdes av 
vedk lærer. 
 
 
Gjerdrum Herredstyre 1. juni 1911,  443 sak 9 
 
Lensmand Laache fremsatte saadant forslag: Der nedsettes en kommite til at underhandle med de i 
kommunelokalet boende private om benyttelsen av elektrisk lys og med økonomen om fordelingen av 
aarsavgiften mellem ham og kommunen. I tilfælde av at der saaledes opnaaes en for herredstyret 
tilfredsstillende ordning, bevilges det fornødne beløp til indstallering av elektrisk lys for 
kommunegaarden.  
Dette forslag tiltraadtes enstemmig.  
Til ovennævnte kommite enedes man om at velge 3 medlemmer hvortil blev valgt M. Nærløs, Kristian 
Aarstad og Kr. Brodal. 
 
1911 16 aug H  448 sak 8 
Til at forestaa og paase indstalleringen av elektriske lys for kommunegaarden samt paa kommunens 
vegne at underhandle med elektricitetsværkets bestyrelse om abonnemangspris med v velges en 
kommite paa 4 medlemmer, hvortil utkaaredes M. Nærløs  Kr. Aarstad  Kr. Brodal og H. Schei Rustad. 
 
Gjerdrum Herredstyre, 16. august 1911. 
Innstilling fra en komite som skulle foreslå en ordning for elektrisk lys i kommunehuset.  
 
Forslag 1. 
I tilfælde indlæggelse af Elektrisk lys i Kommunelokalet faareslaaes følgende ordning. 
For Kommunens regning indstalleres 26 16 lys lamper med tilbehør. 
Saafremt Økonom M. Olsen overtager belysningen foreslaaes. 
1. Økonomen bibeholder sin nuværende løn. 
2. Som Utgift har han at betale til Komunen Kr 50,00 samt forpligtelse at vedlikeholde samtlige lamper 
til enhver tid, alt for aar. 
3. Som indtægt for ham bliver Menighedssøsterens abonnemang for 2 lamper Kr 9,00 samt den 
komunale belysning efter hans opgave beregnet til Kr 22,00 samt hans private belysning. 
4. For de privat utleiede værelser foreslaas følgende pristarif benyttet. 
I de 6 Vintermaaneder   for Salen           Kr 5,00     for  Skolestuen      3,00 
For hver af de øvrige værelser   Kr 1,50. 
I de 6 Sommermaaneder halvparten af ovenanførte pris. 
Denne overenskomst gjælder 1 aar fra den datum lyset tages i bruk, og fører Økonomen regnskap 
over Indtægt og Utgift. 
I tilfælde tap for ham ved den nye ordning utreder Komunen det mulige underskud. 
 
Forslag 2. 
Saafremt belysningen iværksettes af og for Komunens regning, har Økonom M. Olsen at betale til 
Komunen for 3 16 lys lamper i sine private leiligheter, samt vedlikehold af samme. Likeledes de i 
forslag 1 nævnte Kr 22,00 for den komunale belysning samt forhøielsen af leien for de utleiede 
værelser efter den opførte tarif. 
Menighetssøsteren betaler for 2 16 lys lamper Kr 9,00 pr aar vedlikeholdet paahviler Komunen. 
Regnskapsførsel paahviler Økonomen som i forslag 1 nævnt. 



Da belysningen i Komunelokalet staar i en særstilling forsaavidt som det hele antal lamper kun 
periodisk blir benyttet, foreslaaes valgt en komite der har i opdrag at underhandle med selskapet om 
en tilfredsstillende ordning for begge parter. 
 
Efter et vilkaarligt skjøn, finder komiteen at nævne lampernes anbringelse og antal fordelt saaledes. 
Utenfor Indgangen 1 lampe 25 eller 32 lys. I gangen 1 16 lys. Skolestuen 3 16 lys i række efter 
midten. I Menighetssøsterens værelse 2 lamper 16 lys. 
I Økonomens 3 leiligheder 3 16 lys lamper. 
2den Etage. 
1 16 lys lampe i gangen. I Bankværelset 2 16 lys lamper. Doktorværelset 1 16 lys. I Venteværelset 1 
16 lys. I Salen 6 eller syv 16 lys der vel bør anbringes i 32 lys eller 25. 
I Stalden 1 16 lys flytbar saa den kan benyttes under vedhugning. 
Priveten 1 16 lys. Utenfor Stalden 1 25 lys. 
Loftet i priverne maa i tilfælde indlæggelsen af lys forandres saaledes at den ene lampe kan gjøre 
tjeneste for samtlige rum.  
 
Paa Komitens vegne    M. Nærløs 
Hermed oversendes til Gjerdrum Herredstyre forslag for indlæggelse af Lys i Komunelokalet, og den 
ordning, som komiteen har underhandlet med Økonomen om. 
 
 


