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”De var
graableike i
ansiktet
og
begynte
aa gape
litt”
Hvorfor de ble
slik kan du
finne ut på
side 4-6.
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Kråkstad skole jubilerer
1911-bygningen fyller 100 år.
Denne høsten er det
100 år siden 1911bygningen på Kråkstad skole ble tatt i
Kråkstad ILs resultater
i 1913:
bruk.
Jubileet blir
8/6: Kråkstad – Steady markert
3-1
på Kråkstad
skole
15/6: Kråkstad B – Steady
B 5-122.-23. september. Du kan lese
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort
mer om bygningens
6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0
historie på side 2-3.
13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0

Bildet viser lærere og
elever avbildet foran 1911Fotonr. 0213-080-0003.10/8:
Fotograf
ukjent
i 1932.
Snøgg – Kråkstadbygningen
1-5
27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2

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

Stortingsvalget for 50 år siden
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1

14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2

I DETTE
NUMMERET:

1911-bygningen Side
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2-3
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25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1
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Vi vet navnet på omtrent halvparten av spillerne på bildet ovenfor.
Mannen lengst til venstre er
ukjent. Han er annerledes kledd
Johannes Johannesen (innfelt foto helt til høyre) rekker akkurat å avgi sin stemme før
stenger
kl.21.
Deretennvalglokalet
de andre. Er
dette en
lagleder
ter starter den spennende opptellingen. På bildet ser vi fra venstre: lensmannsfullmektig
Odd Aamodt,
kontorfullmektig
eller kanskje
dommeren?
NumArne Kramer-Johansen, ligningsfullmektig Rolf Nordby, lensmannsbetjent Roald Nielsen
Willy
Westgaard.
mer toogfralensmann
venstre er
Weydahl
Fotonr. SKIH 059 033. Fotograf ukjent
(fornavn ukjent). Deretter følger:
ukjent, Petter Berg, ukjent, Ellef
Ruud,Østlandets
ukjent, Karl Weydahl,
Mandag 11.september 1961 var det Stortingsvalg i Norge.
Blad Olav
Frogner, ukjent, Oscar Weydahl.
kunne berette om et valg med konservativ framgang. Venstre
gjorde
dessuten
Foran sitter
målvakten,
Torolf
Berg. Dersom du vet hvem noen
et svært dårlig valg i Oslo og Akershus.
av disse ukjente er, setter vi stor
pris på å få vite det.

Ski og Kråkstad var fremdeles delt i to kommuner i 1961 og valgresultatene fra
disse
to kommunene
var svært forskjellige. Størst ulikhet var knyttet til SenterKinoreklame
fra
Kråkstad
kommunaleI Ski fikk partiet 7,1% av stemmene, mens i Kråkstad gikk
partiets
oppslutning.
kino
(1956-64).
nesten hver tredje stemme til Sp (33%). Du kan lese mer om dette på side 7.
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fy ller 100 år

Denne måneden arrangeres det 100-årsjubileum for 1911-bygningen ved Kråkstad skole.
Jubileet markeres blant annet med en utstilling av gamle bilder fra skolen. Utstillingen blir
vist på Kråkstad skole 22-23.september. For de som ikke har anledning til å se bildene der,
blir utstillingen stående i Ski bibliotek en stund utover høsten.
Kråkstad i 1842. Høsten 1843 kjøpte han et hus
fra gården Dal i Ski og flyttet det til Kråkstad. Han
fikk tillatelse til å reise huset på prestegårdens
grunn, på et stykke som kaltes Hestehagen.
Huset stod ferdig høsten 1844 og 8.november
begynte Bergh å drive skole der. Formelt ble det
fast skole i Berghs hus fra januar 1845.

Kråkstad skole, 1890.
Den første faste skolen i Kråkstad ble tatt i bruk høsten
1844. På trappa ser vi lærer Karl Martin Berg.
De øvrige på bildet er ukjente.
Fotonr.: SKIH 018 031. Fotograf ukjent.

15.september 1849 ble det bestemt at tomten
Berghs hus sto på, samt 50 mål jord, skulle avgis
til skoletomt og lærerjord. Berghs hus ble da
kjøpt for 270 spd som skolelokale og lærerbolig.

1911-bygningen er ikke den eldste skolebygningen i Kråkstad. Den første faste skolen i
Kråkstad ble opprettet allerede i 1845, 15 år før
det ble lovpålagt med fast skole. Det var lærer og
kirkesanger Christian Christophersen Bergh som
tok initiativ til dette. Bergh ble ansatt som lærer i

Kråkstad skole, 1912.
1911-bygningen ligger lett gjenkjennelig
til venstre på bildet.
Fotonr.: SKIH 253 020. Fotograf: Sigurd Bjerke.

I klasserommet i 1911-bygningen, 1950.
Ved ovnen står mangeårig lærer ved skolen,
Oscar Nordby. Du kan lese mer om ham på side 6.
Fra venstre ser vi: Randi Kristoffersen, Inger Mathisen,
Doris Bakstad, Odd Tyskeberg, Jorun Dingstad,
Astrid Bergersen, Marit Andersen, Asbjørn Svean,
Øyvind Floberg, Kari Dingstad, Ellen Hagberg, Knut
Weiby, Berit Eriksen, Ivar Andersen og Erik Hagbartsen.
Fotonr.: SKIH 014 014. Fotograf ukjent.

24.mai 1907 ble saken om et nytt og mer tidsmessig skolebygg i Kråkstad behandlet i skolestyret. Der ble det besluttet at Østby og Kråkstad
kretser skulle slås sammen når den nye bygningen sto klar til å tas i bruk. Skolestyret
besluttet også, med 6 mot 1 stemme, at den
gamle skolebygningen skulle bli stående og at ny
bygning skulle oppføres på nordsiden av nedkjørselen til skolegården. Plasseringen ble begrunnet med ”tildels af hensyn til Kjælderbekvemmelighed for Læreren i den nye
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Bygning” (Arkiv K1-1006). Sognestyret hadde allere- Det første året bygningen var i bruk hadde skolen
de en måned tidligere, den 30.april, gitt nybygget sin fem klasser. 1. og 2. klasse utgjorde småskolen
tilslutning.
mens 3.-5. klasse utgjorde storskolen. Elevene på
de to øverste trinnene hadde 18 ukers skole mens
de yngste elevene måtte nøye seg med 12 uker. Vi
har ikke opplysninger om elevtall for 1911, men fire
år seinere, i 1915 var elevtallet 117.

3.klasse ved Kråkstad skole, 1942.
Foran fra venstre står: Ragnhild Frogner, Solveig Furu,
Gudrun Kristiansen, Svanhild Bergersen, Berit Strøm,
Ragnhild Nyborg og Eli Myrbråten.
Bak fra venstre står: lærer Anne Bjørge, Lorang Johansen,
Odd Rustad, Kjell Navestad, Ole Rustad og Åge Budalen.
Fotonr.: SKIH 067 026. Fotograf ukjent.

Mye har forandret seg i løpet av de 100 årene som
har gått siden 1911-bygningen sto klar til å ta i mot
sine første elever. Dagens Kråkstad skole huser
rundt tre ganger så mange elever som for hundre år
siden. Skoleåret er kraftig utvidet og er nå på 38
uker, mer enn det dobbelte av det elevene ved
skolen hadde for hundre år siden. Det har også
kommet flere nye bygninger rundt 1911-bygningen.
Den første utvidelsen kom i 1962. Seinere har
skolen blitt utvidet i 1974, 1979 og med SFO-bygget
i 1997.

1911-bygningen var en flott skolebygning etter datidens standard og det er imponerende at den
1911-bygningen var klar til å tas i bruk like over nytt- fremdeles holder mål som skolebygning etter
år i 1911. Skolebygningen ble bygd i murstein og
hundre års drift.
kostet ca. 24.000 kr. Den hadde to klasserom og
sløydsal i første etasje, ett klasserom og lærerbolig i
Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv K1-1006, Aa0001.
andre etasje og lærerinnebolig og vaktmesterbolig i
Trykte kilder:
tredje etasje. I kjelleren var det planer om å innrede
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind I, Hamar 1929.
Nettkilder:
til skolekjøkken. Det var også et rom i 2.etasje som
Kråkstad skoles hjemmesider:
var satt av til lærerværelse og bibliotek.
http://www.ski.kommune.no/Skoler/Krakstad/

Muntre ungdommer i
leik, 1947.
Øverst sitter
Thor Lien, deretter
Tormod Martinsen
og nederst
Finn Halvorsen.
Fotonr. SKIH 001 011
Fotograf ukjent.

Smil

Det er så mye grettenhet
i alt vårt strev og slit slik gråværs-grin og skvettenhet
og kjegling hit og dit.
Det dystre alvor gjør seg bredt
og hilser med forakt,
det alvorsord som flagrer lett
i lunets lyse drakt.
Vi trenger smilet om vårt kinn
vi alvorsmenn her nord.
Kan hende når det lenger inn,
enn vi i farten tror.

Tos.

Diktet er hentet fra
Langhus ungdomslags
avis ”Varg i Veum,”
5.oktober 1947.
Arkivkilde:
Arkiv P-1033, Fa0001.
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23.juni 1917 la Nils Gulbrandsen ut på en reise fra Kråkstad til Hvittingfoss. Der skulle han besøke
vennene Antonie og Oskar Nordby. Det skulle bli en strabasiøs reise med mange forsinkelser og
mye venting før han omsider nådde målet. Gulbrandsen var en flittig bidragsyter til Norrøna og
forteller inngående om ferieturen i ungdomslagets avis. Gulbrandsens beretning gir oss et visst
inntrykk av hvordan det var å ta seg fram i Norge for snart hundre år siden. Samtidig som mye har
forandret seg, er det fremdeles flere ting en kan kjenne seg igjen i. Beretningen er litt forkortet.
Nu i sommertiden er også utfærdernes tid kommen.
I de fagre lyse sommerdage kommer utfærdshugen i
blodet. Reiser foretas kortere eller længre eftersom
en har tid og anledning til. Enhver der har slægtninger, venner eller kjendinger paa fjerntliggende
steder besøker gjerne disse, paa sommerstid som
en da kan komme litt ut fra det travle ensformige
hverdagsliv.

broket sammenblanding med oppakning av forskillig
farve og storleik, og av et ubestemmelig indhold.
Jeg spurte konduktøren om der var like fuldt overalt
paa toget? Ja, svarte han, det er ingen anden raad
idag, end at man faar staa paa sine egne ben og ta
det med ro inntil videre. Paa Moss tænker jeg at det
gaar ut en hel del. Ja, der skulde jeg ogsaa ut…

Det var om en utflugt i det smaa jeg her har tænkt
aa fortælle litt om […]. Det var lørdagsmaaraan den
23. i 6. det bar avsted. Kursen sattes først i nordnordvestlig retning til et sted som kaldes Ski—eller
rettere sagt det urolige hjørne hvor de nu med blæk
og pen slaas om vinterved og skatteligning m.v.
Jeg som for det første skulde reise til hovedstaden
Moss i det sydlige Norge, maatte finde mig i aa
vente her i 5 stive kvarter inden toget kom. Da dette
endelig indfant sig, var det saa stappende fuldt av
reisende i alle kupeer at non sitteplads var umulig
aa tænke paa. Der var kjærringer med store sække
og anden bagage, unge damer med pompadurer og
elegante reisevæsker. Gamle kaller og unge gutter i
Denne teksten er hentet fra Norrøna
1.juli 1917 (Arkiv P-1002, Fa0001).
Norrøna var Kråkstad frisinnede ungdomslags håndskrevne avis. Avisen ble
ikke trykt opp, men lest høyt på ungdomslagets møter som en del av underholdningen.
Første nummer kom i 1902. Tekstene i avisen skulle helst være
egenproduserte, men ofte tydde redaktørene også til mer kjente
forfatteres verk.
Ski lokalhistoriske arkiv har bevart Norrøna fra 1917-18 og
1925-56.
Tekstene i denne avisen gir et innblikk i hva unge i bygda var
opptatt av i første halvdel av 1900-tallet. Vi ønsker å formidle
denne lokalhistoriske litteraturen og presenterer derfor smakebiter fra Norrøna i våre infoskriv.

Ski stasjon, 1916.
Reisen gikk først til Ski der Gulbrandsen måtte vente i over en
time på toget. Da han omsider kunne gå om bord, var toget så
fullt at han måtte stå hele veien til Moss.
Fotonr.: SKIH 068 032. Fotograf: Carl Normann

Fra Moss skulde jeg reise videre med dampskipet
Bastø over fjorden til Horten. Men da vi kom til Moss
var Bastø allerede løpet sin vei, og vi som skulde
være med blev staaende igjen med en mer end
almindig lang næse. Riktig hyggelige utsikter.
Om en stund fik vi den besked, at Bastø kom tilbake
kl.12.55 saa det varmet et smule i det sure veir som
da begynte aa komme, og det blev da bare en 3
timers tid aa vente.
Jeg gik og drog mig en stund i gatene og saa paa
de gode borgere i Moss for aa slaa ventetiden ihjel,
og tiden gik som den pleier aa gaa paa Moss.
Klokken blev 12.55, den blev 12.60, 1.05, 1.10,
1.15, 1.20 uten at nogen Bastø kom…
Endelig hørtes et forferdelig brøl ute i sundet som
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kunde faat enhver mindre nervesterk til aa sprette
himmelhøit av bare forskrækkelse. Det var Bastø
som meldte sin ankomst.

5

mindre hyggelig, og naar en først er kommen ut,
faar en ta veir og forhold som de er.

Klokken blev ikke 6.23, men 6.50 før toget kom av
Saa bar det da endelig tilsjøs. Reisen over fjorden
sted. Men du alverden for en menneskemasse der
var igrunden morsom fordi det blæste noksaa
var paa reise. Jeg funderte paa hvad alle disse
haardt. Vinden som stod ret paa skipssiden fik det til reiste efter. Ved nærmere eftertanke kom jeg til den
aa slænge som en hengehuske. Enkelte ombord
slutning, at de reiste i samme erinde som mig selv.
likte vist ikke no større denne huskingen. De var
Det var jo Sankthans og utferdshugen brændte i
graableike i ansiktet og begyndte aa gape litt da
blodet paa non hver.
baaten var i fjordmunningen.
Skopum! Skifte tog, skrek konduktøren. Skienstoget
Med det samme jeg nu nævner blæsten, skal jeg
kom her samtidig med toget fra Horten, og litt efter
tilføie, at sjøen aldrig har havt non slem indflytelse
kom toget fra Kristiania som krydsede her.
paa mig de gange—baade tidligere og nu—jeg har Her var menneskemassen enda større end i Horten,
været ute i storm. Og da ingen av os vet hvor en
en maatte bokstavelig albue
kan komme til aa færdes, ensig frem for aa komme ind i
ten paa land eller sjø. Har en
toget. Saa bar det av sted
da tendens til til aa bli sjømed mer end almindelig norsk
sjuk, gjør en rettest i aa holde
jernbanefart gjennem de vaksig paa dækket saafremt detre landskap fra Skopum, vestte er gjørlig; holde sig godt
over forbi Nykirke, og førend
fast, ikke se paa bølgetoppeen vidste ordet av var vi i Holne og det opprørte vand, men
mestrand. Klokken var da
se ret ut eller op, da vil en
henved 8 aften, altsaa hadde
undgaa mest mulig den plage
jeg fra Ski og hit brukt en tid
aa bli sjøsjuk. Naaja, dette
av omtrent 11 timer. Hurtig
På båttur, ca. 1920.
blev et kapittel for sig selv.
reise, ikke sant? Men saken
Mannen er Sigurd Bjerke. Han har fotografert det

Saa var omsider Horten isigvar den, at en del tog var ogene bildet på side 2. De øvrige her er ukjente.
Fotonr.
SKIH
253
022.
Fotograf
ukjent.
te, og vi kom iland uten nonsaa indstillet her.
slags viderverdigheter. Kl. var da 2.10 em.
For mig var reisens maal endnu ikke naadd. Jeg
Efter rutetabellen paa jbst i Moss skulde et tog her
korrespondere med Bastøs ankomst saa var aa begi
sig hurtigst mulig til stationen. Jeg spurte en telegrafist om tog gaar snart til Holmestrand? Kl.6.23
lød svaret. Dermed punktum. Nu hadde en da no aa
rette sig—eller indrette sig efter. En ting blant
mange andre som jeg var gal over, var at timerne
her i Horten var saa forskrækkelig lange sikkert trefire gange som timerne hos os—en kunde mest tro
det var en hel maaned fra kl.2.10 til 1/2 7 em. Trods
i at jeg syntes tiden gik uhyre smaat, saa er Horten
likvel en pen by. Husene ligger no spredte med treplantninger imellem som virker idyllisk paa tilskueren. Jeg kunde havt god tid til aa bese mig der,
men det sure veir og regnskurene gjorde ventetiden

skulde reise fra Holmestrand paa anden bane som
de kalder ”Tertitten” d.e. privatbane. Den skulde
efter reisetabellene avgaa herfra kl.8.20 til Vittingfos
i ytre Sandsvær, men det blev ikke noe av. Den
hadde en dampbaat et-steds ute i sjøen som den
maatte vente paa. Ingen vidste naar baaten kunde
komme. Saa blev det aa vente igjen. […]
Tertitten er en kvikk liten kar. Da den hadde faat forbindelse med dampbaaten reiste den av sted med
slik fart som om en viss mand hadde lovt den en
mark. Den gik baklængs et stykke til den kom borti
fjeldskraaningen der smat den ind i et hul hvor der
var bækkende svart inntil den kom ut paa andre
siden av fjeldet.
Fortsetter på neste side
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Opgjennem de vakre bygdelag Botne, Hillestad og
Hoff gik det med glimrende fart. Det eneste en
kunde ha aa si var, at den stansede ved næsten
hver gaard for aa avlevere en pakke, et tomspand
eller lignende. Og naar en tar
i betraktning den tætte bebyggelse langs jernbanelinjen
blir det mange stansinger.
Etsteds i Hoff kjørte den borti
et avhul og avleverte non
diverse varer. Herfra maatte
den rygge tilbake for aa
komme ind paa selve sporet
som laa paa en aasryg tilhøire.
Av hvad jeg kunde iagtta fra
toget, fik jeg det indtryk, at
aaker og eng i disse vældyrkede bygder hadde lidd av
den lange tørke. Væksten der
aa se til, var omtrentlig som
her hos os.

S id e r

Numedalslågen og landskapet paa den anden side.
[Skolebygningen] består av 6 lyse venlige skolesale,
4 i første etage og 2 i anden etage. Nordby, som
hadde sin klasse i 2den etg hadde bare aa gaa
gjennem gangen fra privatleiligheten ind i skole-stuen. Indlagt
vand og lys selvfølgelig. De har
kraftstation i fossen straks nedenfor. Her er ogsaa træsliperi
og papirfabrik hvor omkring
100 mand har stadig arbeide.
Jeg fik anledning til aa se hvorledes papiret blir tilvirket og ferdiglavet fra først til sidst, og det
er ganske eiendommelig aa se
for den der ikke har set det før.

Reisen bortover vil jeg netop
ikke rose no videre paa grund
av de lange ventetider og den
fæle trængsel paa jernbanen,
men da jeg var kommet frem til
kjendsfolket, hadde jeg det
som kua i grøn eng. Veiret var
Ekteparet Antonie og Oskar Nordby, 1915.
Endelig gav ”Tertitten” signal
Det var disse vennene Nils Gulbrandsen dro for å Sankthansdag ikke det allerfor Vittingfos—reisens endebesøke i Hvittingfoss. Oskar Nordby (f.2/2 1891) fra bedste saa vi kunde ikke gaa
punkt. Klokken var da 11.15
Kråkstad var utdannet lærer og jobbet først som
lærer og kirkesanger i Lardal. Deretter hadde han ut no videre. Tiden fordrev vi
nat. Værtsfolkene, lærer
lærerjobb i Hvittingfoss og Borre før han ble ansatt
Oskar Nordby og Antonie der som lærer og kirkesanger i Kråkstad i 1918 (kilde: med passiar, avislæsning og
anden læsning, samt mat og
hadde en følelse av, at non
M. Østlid: Kråkstad, en bygdebok, bind 1, s.377).
drikke i overflod. Hvad mer
Fotonr.: 0213-215-0002. Fotograf ukjent
skulde komme, var selvsagt
kan en da forlange?
oppe endnu.
Da jeg fik se den prægtige og stilfulde skolebygning, hvor de bor, var det som non sa til mig: Her
kan de ogsaa bygge prægtige skolehus—ikke stenkaserner—men nydelige trebygninger.
Skolebygningen med de nødvendige uthuse ligger
paa en høi bakkeskrænt med en vakker utsigt over
Denne teksten er skrevet av Nils Gulbrandsen (18531931). Gulbrandsen var født i Horg, Støren i SørTrøndelag 18.januar 1853, men feiret av en eller annen
grunn alltid fødselsdagen sin 24.august.
19 år gammel dro Gulbrandsen til USA sammen med
sin to år eldre søster, men ble der bare en kort tid.
Seinere tjenestegjorde han for Den norske Garde i
Stockholm i fem år.
Nils Gulbrandsen. Utsnitt av foto fra 1912.
SKIH 025 025. Fotograf: ukjent

Om hjemreisen er i det væsentlige intet aa fortælle
som kan være av non betydning. Jeg reiste fra
Holmestrand kl.11.46 over Drammen til Kristiania
med ankomst hertil kl.2.50. Mange folk var med
ogsaa nu, men ikke paa langt nær slik som
Sankthanskvelden […]
N.G.

Etter hvert flyttet han til Kristiania der han jobbet som snekker. Midt på
1880-tallet kom Gulbrandsen til Kråkstad. Han hadde blitt invitert til bygda
av bonden på Glenne som mente bygda trengte en dyktig snekker.
Nils Gulbrandsen meldte seg inn i Kråkstad frisinnede ungdomslag i 1894
og var formann i laget i perioden 1900-09. Han var en ivrig bidragsyter til
ungdomslagets håndskrevne avis, Norrøna. I enkelte perioder sto han bak
store deler av innholdet.
Nils Gulbrandsen var også den første redaktøren i Øieren, forløperen til
Østlandets Blad.
Kilde: Zakariassen, Olav: Slik ble ØB ØB, Østlandets Blad, Ski 2008.
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Stortingsvalget i 1961 markerer et skille i norsk politikk. For første gang etter krigen mistet
Arbeiderpartiet sitt rene flertall på Stortinget og måtte støtte seg til sin nyfødte lillesøster på
venstresiden, Sosialistisk Folkeparti. På denne måten kunne Einar Gerhardsen fortsette i statsministerposten et par år til. Men etter Kings Bay-krisen i 1963 fikk SFs støtte en midlertidig bråstopp og Gerhardsens regjering måtte gå av. Landet fikk da en borgerlig regjering som satt kun i
fire uker før Arbeiderpartiet nok en gang kunne flytte inn i regjeringskontorene.
T A B E L L :
O P P S L U T N I N G
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O G

I

1 9 6 1

K R Å K S T A D S A M M E N L I G N E T
S O M H E L H E T .

M E D

L A N D E T

Ski

Kråkstad

Prosent

Prosent

Prosent

Repr.

Arbeiderpartiet

46,4

39,7

46,8

74

Høyre

20,6

11,4

20,0

29

Norges
kommunistiske parti
Kristelig Folkeparti

2,4

0,8

2,9

0

6,7

4,7

9,6

15

Senterpartiet

7,1

33,0

9,4

16

Venstre

8,0

6,3

8,8

14

Sosialistisk Folkeparti

8,9

4,1

2,4

2

P o l i t i s k e p a r t i e r
a r k i v m a t e r i a l e
Ski lokalhistoriske
arkiv fikk nylig inn
arkivmateriale fra
Ski Høyre. Dette
materialet, samt
noe arkivmateriale fra Ski Senterparti, er alt vi har
av arkivmateriale
fra politiske parti i
Ski. Noen partier
har avlevert sitt
materiale til en
sentral arkivinstitusjon. Ski Arbeiderparti og Ski SV
har f.eks en del materiale hos Arbeiderbevegelsens
arkiv og bibliotek. Hvor de øvrige partiene i kommunen oppbevarer sitt materiale er ukjent for oss.
Materiale fra de ulike politiske partiene i kommunen

Norge

o g

Resultatene for Ski i 1961 skiller
seg forholdsvis lite ut fra landet
ellers. Størst forskjeller er knyttet
til oppslutningen om KrF, Sp og
SF. De to førstnevnte partiene
fikk 2-3% lavere oppslutning i Ski
enn i landet ellers mens SF lå
hele 6,5% høyere i Ski enn på
landsbasis.
Valgresultatene fra Kråkstad
skiller seg derimot kraftig ut fra
Norge ellers, og det er først og
fremst Senterpartiets oppslutning
på 33% som utgjør den store
forskjellen. Partiet var dermed
klart nest størst i Kråkstad.
Trykte kilder:
Furre, Berge: Norsk historie 1914
-2000, Samlaget, Oslo 1999.
Østlandets Blad: 13.09.1961
Nettkilder:
Statistisk sentralbyrå: ssb.no

Follo Høyres festmøte på Åsgård i Ås,
1930.
Nummer fem fra venstre i fremste rekke
er Follo Høyres formann dr. Lorentz
Christian Eger fra Ski. Eger ble seinere
ordfører i Ski. Til høyre for Eger sitter
stortingsrepresentantene Finn Blakstad
og Ole Bærøe. Bærøe var statsråd i Ivar
Lykkes regjering 1926-28
(kilde: regjeringen.no).
Fotonr. SKIH 051 031. Fotograf ukjent.

kan absolutt være med på å fortelle noe om Skis
historie. Det er derfor viktig at dette blir tatt godt
vare på. Ski lokalhistoriske arkiv tar svært gjerne
imot slikt arkivmateriale. Ta kontakt dersom dette er
aktuelt for ditt parti.

WWW.SKI.NO/SLA
•

Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er
en del av Ski bibliotek. Arkivet holder åpent i
bibliotekets åpningstider.

•

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

Ski lokalhistoriske arkiv har til oppgave å samle
inn, registrere og ta vare på materiale av lokalhistorisk verdi. Arkivet skal dessuten bidra til å
gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for
kommunens innbyggere.

Telefon: 64 91 49 37
E-post: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no

•

Arkivet har registret 130 ulike arkiver, omtrent likt
fordelt mellom kommunale og private. De kommunale arkivene er mest omfattende.

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.
Alle tekster er skrevet av Dagfinn W. Jakobsen
med mindre noe annet er angitt. Samtlige bilder
er fra Ski lokalhistoriske arkiv.

•

Ski lokalhistoriske arkiv forvalter også en stor
fotosamling. Ski historielag har samlet inn nær
5000 bilder som nå er digitaliserte. Ca. 3500 av
disse er gjort tilgjengelige via våre nettsider. Foto
i høy oppløsning kan bestilles hos oss.

F o t o g r a f i e r

o g

n a v n

Bildet viser en eldre kvinne som sitter på en benk i hagen på Nordløkken
gård like ved Siggerudveien en gang i 1948. I bakgrunnen ser vi gården Bru
lille.
Det er over 60 år siden bildet ble tatt. Vi kjenner ikke
navnet til verken fotografen eller kvinnen på bildet. Det
eneste vi vet er at bildet ble gitt til Ski historielag i 1997,
samt giverens navn.

Ukjent kvinne, Siggerud, 1948.
Fotonr. SKIH 031 008.
Fotograf ukjent.

SJEKKLISTE:
HVEM:
- er avbildet?
- er fotograf?
NÅR og HVOR
ble bildet tatt?

Vi kan selvsagt anta at kvinnen på bildet var bosatt på
Nordløkken. Vi kan tippe på at hun er rundt 75 år
gammel og begynne å lete etter henne i gamle folketellinger. Det kan sågar hende at vi finner noen som passer inn, men vi kan
umulig vite at det vi har funnet ut er korrekt. Det kan jo være nabo eller en
slektning som har kommet på besøk. Det finnes dessverre mange eksempler
som dette. Det er derfor viktig å få notert ned vesentlige opplysninger om
fotografier før det er for seint (se sjekklisten ovenfor).

I arkivets fotobase er det nå registrert rundt 3.500 bilder. Vi forsøker å være
så nøyaktige som mulig når vi legger inn opplysninger om bilder, men likevel
kan det oppstå feil. I tillegg er det dessverre svært sparsomt med opplysninger knyttet til enkelte bilder. Vi
vil derfor svært gjerne ha din hjelp, både til å rette opp feil og til å komme med utfyllede opplysninger.
Ta kontakt dersom du har opplysninger som kan gjøre fotobasen enda bedre. Kontaktinfo finner du øverst.

