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Da Samfunnsbygningen brant
Samfunnsbygningen, 1934
Fotonr. SKIH 265 004
Fotograf ukjent
Giver av bildet:
Ragnhild Kristiansen
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Kråkstad ILs resultater i 1913:

Du kan lese
mer om dette i
eventyret på
side 4.

8/6: Kråkstad – Steady 3-1
15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort
6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0
13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0
27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2
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10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
24/8:
Ski 6-1 (treningskamp)dersom
Denne høsten kunne Samfunnsbygningen
haKråkstad
feiret–90-årsjubileum
den fortsatt hadde stått på Ski torg. Dessverre
skulle
bygningens
historie bli
7/9: Kråkstad
– Greiff
5-1
så altfor kort. Etter å ha vært Skis storstue i knappe 16 år, forsvant dette
14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2
staselige bygget i et voldsomt flammehav.
Brannen var så intens at andre
bygninger i nærheten også sto i fare for å25/9:
bli Kråkstad
flammenes
rov.
B – Hobel
5-1 Til alt hell klarte
man å begrense skadeomfanget slik at ikke flere hus gikk tapt. Les mer om
den dramatiske brannen på side 2-3! I bibliotekets underetasje kan du denne
vinteren se en utstilling med bilder fra Samfunnsbygningens 16-årige historie.
R e k l a m e f o r 5 0 å r s i d e n

Follominne 2011 har kommet

Vi vet navnet på omtrent halvparten av spillerne på bildet ovenfor.
lengst til venstre er
Ski mannskor debuterte ved åpningen av Samfunns- Mannen
ukjent. Han er annerledes kledd
bygningen høsten 1921. I årets utgave av Follominne enn de andre. Er dette en lagleder
eller kanskje dommeren? Numkan du bli bedre kjent med korets 90-årige historie.
mer to fra venstre er Weydahl
(fornavn ukjent). Deretter følger:
For de jernbaneinteresserte er det også en godbit.
Petter Berg, ukjent, Ellef
Ingvar Dahl har skrevet en fyldig artikkel om Hølen via-ukjent,
Ruud, ukjent, Karl Weydahl, Olav
dukt. Viadukten ble reist i perioden 1876-78 og var i bruk
Frogner, ukjent, Oscar Weydahl.
Foran sitter målvakten, Torolf
i over 100 år.
Berg. Dersom du vet hvem noen
Sven Lindblad tar denne gangen for seg kriseåret 1773.av disse ukjente er, setter vi stor
pris på å få vite det.

Han viser til en øke i antall døde på Østlandet på over
12.000 fra 1772 til 1773. I Follominne kan du lese mer
Kinoreklame
om årsakene fra
til at denne krisen oppsto.
Kråkstad kommunale
Disse
tre artiklene og mange flere kan du lese i årets utgave av Follominne.
kino (1956-64).
Boken kan du låne på Ski bibliotek.
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Da Samfunnsbygningen brant
Samfunnsbygningen ble innviet for 90 år siden,
26.november 1921. Bygningen ble reist av byggmester K. Krogstad etter tegninger av arkitekt
G. Øiseth og kostet 230.000 kr alt i alt.
Skibyens svarte skjørt
Denne store trebygningen midt på torget hadde et
rikholdig innhold og en mangfoldig bruk. Østlandets
Blad (4/10-37) beskriver den som ”Skibyens svarte
skjørt;” den kunne brukes til det meste. Her fikk flere
skoleklasser undervisning, både middelskole og
elever fra overfylte Kontra.
Herredsstyret hadde møter
her. Bygningen ble
benyttet som rettslokale,
øvingslokale for kor og
korps, og turnere og skyttere benyttet lokalene til
trening. I kjelleren var det
folkebad og i 2.etasje var
det en stor forsamlingssal.
Her ble det arrangert konserter, årsmøter, teater og
Kinoannonse fra Østlandets fester. Salen ble også
Blad 1.oktober 1937.
brukt som gymsal og til
kinoforestillinger.
Brannen starter
Søndag 3.oktober 1937, rundt kl.19, begynte det å
brenne i kinoens maskinrom. Intetanende kino-

Elever i middelskolen, 1936.
Fotografiet er tatt på baksiden av Samfunnsbygningen.
Elevene fikk undervisning i Menighetshuset og Salen etter at
Samfunnsbygningen brant ned.
Fotonr: SKIH 024031.
Fotograf: Hersson. Giver av bildet: Ester Mørck.

gjengere hadde akkurat satt seg til 2.akt av den
amerikanske filmen ”Sangen om skogens folk” med
Henry Fonda i hovedrollen. I maskinrommet holdt
kinomaskinist Sven Normann på å sveive tilbake
filmrullen fra 1.akt. Plutselig antente filmrullen i framviseren. Normann stengte øyeblikkelig det branntette skottet mot kinosalen og løp for å varsle publikum. Da han kom tilbake til maskinrommet hadde
flammene spredt seg og slo mot ham idet han åpnet
døren. Han kunne ikke gjøre annet enn å stenge
døren for å prøve å begrense brannen.
Brannmannskaper var fort på pletten, og kun to
minutter etter at brannen var varslet, var brannpumpen kjørt ut og plassert ved nærmeste brønn.
Denne lå ved Bogers hotell. Det viste seg imidlertid
at brønnen var for dyp. Det var hele 10 m ned til
vannoverflaten mens pumpa ikke hadde kapasitet til
å hente vann dypere enn 8 m. Brannmannskapene
måtte da lete etter en annen brønn som kunne brukes. I mellomtiden ble det lagt brannslanger helt opp
til maskinrommet i 3.etasje i det brennende huset.

Ski Turn og IFs juleforestilling ”Rømlingen,” 1935.
Brannen startet under en kinoforestilling i denne salen.
Fotonr. SKIH 047014
Fotograf: Thorbjørn Løchen. Giver av bildet: Chr. Westgaard

Sluknings- og bergingsarbeider
Brannsjef (og telegrafbestyrer) Aarstad dirigerte
brannpumpen til jernbanens store brønn på Solvang. Mens de arbeidet iherdig med dette fikk bran-

Å r g a n g

2 ,

n u m m er

3

nen tid til å utvikle seg. Flammene trengte først ut
gjennom utbygget mellom den store og små salen.
Inne i bygningen ble det koplet en slange til husets
egen vannforsyning som de prøvde å begrense
brannen mest mulig med, men trykket var for dårlig
så slukkingsforsøket måtte oppgis.
Det ble etter hvert tydelig at man måtte prøve å
redde det som reddes kunne. Kinomaskinist Sven
Normann var også vaktmester i bygningen. Han
hadde leilighet oppe i 3.etasje. Det lyktes modige
hjelpere å redde ut litt fra hans leilighet før røyken
ble så intens at det ikke lot seg gjøre å oppholde
seg der lenger.
Flere av de unge i Skibyen gikk iherdig inn for redningsaksjonen og klarte å redde ut en del av inventaret fra 1. og 2.etasje.
Blant tingene som ble
berget var et innrammet foto av kongeparet, Ski Turn og
Idrettsforenings
diplomer, en del
bøker, middelskolens
fane og noen pulter.
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ganger ble hotellet antent, men takket være innsatsen fra de frivillige, ble branntilløpene slukket.
Også de andre bygningene i nærheten ble truet av
flammene og beboerne begynte å redde ut det de
kunne.
I mellomtiden hadde brannmannskapene fått koplet
seg til vannforsyningen ved jernbanen, men på
dette tidspunktet var det nytteløst å prøve på å
slokke brannen i Samfunnsbygningen. Vannstrålene
ble i stedet rettet mot hotellet som lå mest utsatt til.
Siste akt
Klokka 20, en time etter at brannen startet, falt vestveggen. Etter dette raste bygningen sammen på alle
kanter. Noen kjemikalier til undervisningsbruk
antente og skapte små eksplosjoner.
Folk fra områdene
rundt hadde blitt oppmerksomme på hendelsen og strømmet til
for å bivåne dramaet.
Det ble lange bilkøer
langs veiene inn til
Ski. Østlandets Blad
anslo folkemengden til
rundt 4000 personer.

Oppe i 3.etasje sto
Sven Normann med
I løpet av et par timer
brannvesenets slange Ski sentrum med Samfunnsbygningen (til høyre) og hotellet (i midvar Samfunnsog ventet på at vannet ten), 1923. Brannen var så intens at også hotellet var i fare en stund.
Fotonr. 0213-033-0010.
bygningen brent ned til
skulle settes på. Han
Fotograf: Carl Normann. Giver av bildet: Ingar Bjørnstad.
grunnen. Alt som var
sto der til det også
igjen var grunnmuren og en stor askehaug. Rundt
begynte å brenne bak ham. Da var det på tide å
den utbrente ruinen lå det en rekke gjenstander som
komme seg unna.
var blitt reddet ut før flammene bredte seg.
Flammene begynte å trenge gjennom taket flere
Det meste av inventaret gikk tapt. Flere lag og
steder. Takstein løsnet og falt i bakken her og der
foreninger mistet mye av sitt utstyr. De som bodde i
og det begynte å bli farlig å oppholde seg i nærhuset mistet det meste av sine eiendeler. Men oppi
heten av den brennende bygningen. Samfunnsalt dette triste må det likevel ha vært en trøst at
bygningen var åpenbart ikke lenger mulig å berge.
ingen liv gikk tapt i denne dramatiske brannen.
Hotellet i fare
Det verserte en stund planer om å gjenreise bygget,
Ikke langt unna Samfunnsbygningen lå hotellet og
men disse ble aldri realiserte. Stedet der Samfunnsvarmen fra den intense brannen førte til branntilløp
bygningen lå er i dag en del av Ski torg.
også der. Blikkenslager Inge Johansen klatret opp
på hotelltaket. En hel rekke unge hjelpere langet
Kilder:
vann til ham mens han balanserte på mønet og
Østlandets Blad 1., 4. og 14.oktober 1937.
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind I, Hamar 1929.
tømte vann på de stedene der gnistene slo ned. Fire
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Eventyret om granen og furuen
Dette eventyret fikk medlemmene i Kråkstad kristelige ungdomslag opplest på et møte for over
hundre år siden. Forfatteren er ukjent, men var trolig medlem av ungdomslaget. Det er signert ”a.”
Det var midtvinters. Granen og furuen var paa sin
der, den vilde videre vestover ud mod fjordene, faa
vandring vestover naaet op paa en aasryg, der hvor sjøguvs og skvæt indover grenene og prøve kræfter
Kjølen holdt paa at forsvinde i slettelandet. De stod med nordenvinden. Og virkelig, den kom over Langhaand i haand og saa ned i dalen fremfor sig: der
fjeldene og nedi de trange fjorddale, hvor tyrifaklen
fandtes ikke livet dernede saa langt øiet rak, for
endnu af og til blafrer under bjelkerne i røgstuen.
hvem kunde ane liv i de nøgne, rimede løvtrær?
Det var længsel efter livet i veksling, som drev den
Markerne var en eneste hvid flade. Helt nedover
dit.
ørerne havde fjeldene i vest trukket snehætten, med Og granen den fandt ogsaa jordsmon nok, hvor den
et og andet hullet i, hvor
kunde gro, for den likte sig
bergvæggen stak frem. Det
godt i de lune dale. Den gruvar dødsstille for elvebrusen
perte sig om de dybe blanke
havde isen fanget, og fjældtjern, speilte sig i dem og
bækken var stivnet i sin
valgte omhyggelig sit toilette.
muntre dans fra afsats til
Skogen blev tæt, hvor den
afsats og hang nedover i
spredte sig, for hvert enkelt
kjæmpestore istapper.
træ, trængte ikke videre alKulden havde skræmt vildtet
buerom, da de havde sin beSkog ved Sværsvann, 1941
væk, for dybe lune skoge
stemte særlige maade at klæ
Fotonr. SKIH 040 001
fandtes ikke.
Fotograf ukjent. Giver av bildet: Ivar Barli
sig paa. Heller ikke trængte
- ”Her har vi en opgave for os,” sa granen, ”vi maa
live op her med vore vintergrønne dragter, vi maa
sprede os udover og gjøre det lunt i dalene og
dæmpe det bare og barske ved aassiderne.”
Ja, det syntes furuen om, og da isløsningen kom
med brag og med bulder satte den i vei ned i dalen.
I ujevne hop bar det i vei nedefter i takt med skrallene fra snefonnerne, men granen ventet til vaarvinden tog til at suse mellem dens grene, og saa fulgte
den med vinden ned i dalen efter sin sterke broder.
Furuen bredte sig udover store sandmoer for den
behøved ikke strides med nogen om pladsen. Den
maatte ha godt rum for sin deilige, freidige, uberegnelige vækst. Den tenkte ikke større paa sit udseende, men strakte grenene op hvor de kunde komme i
lyset, og den blaa himmel om den gav de grønne
barnaale et blaat skjær. Solen glødet den helt igjennem, saa saa stammen undertiden fik en varm rødbrun farve, og roden fik evne til at lyse og brænde
bedre end anden ved. Men da den syntes den havde løst sin opgave i østlandsdalene, var den igrunden kjed af den trygge stillhed, som stadig hersket

alle grene at komme i lyset, for toppen fik sollys nok
til den dybe mørke farven, den bedst likte og granskogen blev vakrere end al anden skog. Men af og
til kunde en enkel furu rag tilveiers mellem granerne,
som kuplen paa en domkirke mellem alle de spidse
taarn, og furuen likte sig godt mellem granerne, for
de forstod saa godt dens natur, og gav den rum til
dens eiendommelige vækst. Men menneskene kan
ikke altid like furuen, de kan ikke forsone sig med
dens form, før den ligger opstablet i planke og bord,
afpasset og opsaget. I mang en fjelddal paa vestlandet, hvor granen endnu ikke er kommet efter
furuen, staar prestefruen endnu og samler furuens
gjenstridige naale og grene for at faa julepynten
hængt paa træet. Ofte smetter grenene unda taget
og spriker fra hinanden mer end nogensinde i vild
protest, men de maa gi sig tilslut og faa pynten paa.
Ogsaa har den da faaet sin belønning, fordi den er
grøn ogsaa om vinteren. Den staar der i alt julelyset
og tænker: ”At folk da ikke forstaar at der findes det,
som ikke er skabt til at bære glitter og stas!”
a
Kilde: Vidar 17.02.1907. Arkiv P-1001, Fa0002.
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K a n e fa r t m e d k n a l l o g fa l l
I februar 1950 var en del av medlemmene i Kråkstad bondeungdomslag på kanefart. Turen med
hest og slede ble behørig referert i ungdomslagets protokoll. Selv om avslutningen var dramatisk,
hadde nok ungdommene hatt en hyggelig kveld.
Søndag den 5.februar hadde laget kanefart. Henry
Furu hadde stilt sin residens på Tømt til vår rådighet. Det var ca. 30 av lagets medlemmer som deltok
fordelt på 6 overlessede sleder.
Starten foregikk fra Kråkstad skole
ca. 20.15. Med formannen i spissen
gikk turen Løkenveien over Hundebølbrua forbi Vaslestad til Tømt.
Dessverre viste ikke værgudene den
blideste side. Månen var blindet av
et tykt skydekke som gav litt nedbør
av og til.

gikk leken med munterhet. Underholdningen vekslet
med narreleiken, ordleker og tyven med litt dans
innimellom. Et par av guttene var også ute og gjenoppfrisket barndomsminner med snøballkrig. Tida
gikk fort og før vi visste av det hadde
klokka alt kommet ut i de små timer
og vi måtte tenke på hjemveien.

”Da hun kom
til seg selv var
kanefart og
fest helt
ukjente ting”

Hjemturen gikk dessverre ikke uten
uhell for den kvinnelige kjørekaren.
Etter vitners utsagn var farten for
stor ved passering av en møtende
bil. Sleden gikk i grøfta og veltet
med den følge at innholdet ble
Turen ble åpnet med temmelig stor
liggende igjen. Takket være John
fart, som skyltes at Vangshestene,
Bjoners snarrådige handling ble den
som gikk i teten, hadde hjemlengsel.
stoppet før det ble noen skade på
Men da Vang var passert gikk farten
seletøy og slede. Innholdet i sleden
betraktelig ned. Blandet med bjellesom var en fem – seks jenter, fikk en ganske hard
klang kunne sang og skrål høres lang vei. Turen
forløp uten uhell av noen art, og det må vel tilskrives medfart. Verst gikk det utover kjørekaren. Hun
gode kjørekarer. Det eneste det ble klaget over var hadde fått en smell i hode så hun var borte en
stund. Da hun kom til
at hestene viste stor apetitt
seg selv var kanefart og
for kål, de ville gå med hofest helt ukjente ting.
dene oppi sledene som var
Men omsider klarnet det
foan.
visst litt. Etter hva
Ved framkomsten til Tømt
redaksjonen har hørt er
var alle i festhumør. Jenter
ikke minnene etter
og gutter påkledt som om
ulykken gått ut av kropdet skulle være 20 kuldepen enda.
grader tumlet ut av sledeMed gunstigere vær og
ne. En jente var så uheldig
føreforhold hadde jo
å dette på den våte isen og
Med hest og slede, ca. 1920.
kjøreturen blitt meget
Fotonr. 0213-018-0032
det var visstnok ubehaglig
Fotograf ukjent. Giver av bildet: Gunhild Berger
morsommere, men jeg
å sitta før det meste hadde
har ikke hørt at noen av deltakerne har angret på at
tørket. Kjørekarene innfant seg etter å ha satt inn
de ble med. Håper at kanefart for ettertiden går inn
hestene.
som årlig tradisjon i laget.
Etter en liten stund ble kaffen servert og utvalget av
Referent ukjent
kaker og smørbrød var rikholdig.
Omsider var hungeren stilt og leiken begynte. Under
frøknene Bjoners og formannens dyktige ledelse

Denne teksten er hentet fra Varden 26.februar 1950.
Varden var Kråkstad bondeungdomslags håndskrevne
avis. Arkiv P-1019, Fa0001.
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Gamle julesanger og gode minner
Julen er gjerne tiden for å tenke tilbake og minnes tidligere juler og julefeiringer. Det er ganske
individuelt hva som utløser slike tilbakeblikk. Det kan være en spesiell lukt, smaken av julemat,
god drikke, glade barn eller kanskje gamle julesanger. Teksten nedenfor er utformet som et brev til
den håndskrevne avisen Norrøna julen 1935 og forteller om nettopp slike minner.

Kjære Norrønalyttere!

da julekveldene med mor og far og alle de andre hjemme.
Når dette blir lest op – hvis det da finner nåde for redak- Jeg syns jeg kjenner duften av ribbe og pølse og surkål –
og ser juletreet med alle lysene og alle oss i en ring omtørens øine og ikke går i papirkurven – har dere vel alt
festet en god stund. Gått rundt juletreet og sunget alle de kring. Og jeg kan rent merke den følelse jeg hadde av
gamle, deilige, kjære julesangene. Julesangene ja! Det er tindrende glede og forventning når jeg gikk der og sang og
snuste inn den kjendte, kjære duften av juletreet – og
altså de som har fått mig til å skrive disse linjene. Har
dere noen gang tenkt på hvordan det vilde være, hvis vi kikket i smug til pakkene under det. Og funderte i mitt
stille sinn på hvadmon var til mig? Og
ikke hadde julesangene? Ingen jul
når jeg så endelig satt med dem i
med juletre og fest og glede og alt
fanget – jeg syntes bestandig det varte
som godt er? Da vilde vel vinteren
fryktelig lenge før vi kom så langt –
bli lang og trist! Tenk på desember
så måtte jeg føle på dem en stund for
med all juletravelheten og forventå prøve å gjette hvad det var, før jeg
ningen – som får den til å gå som en
med skjelvende fingrer åpnet.
røk, så vi nesten ikke merker hvor
Og så våkne juledags morgen og vite
grått og mørkt det ofte er og at solen
at nå var det jul og det skulde vare en
nesten aldri er å se.
hel uke – ja enda lenger!
Når jeg sitter her om kveldene og
Og så siden utover i julen, juletrepusler med litt av hvert som skal
Inger Nyland i stua, julen 1959.
Fotonr.
SKIH
014
025
være ferdig til julekvelden, syns jeg,
festene og all den andre moroen og
Fotograf ukjent.
Giver av bildet: Inger Nyland
hyggen. Ja, jeg skal ikke komme nærjeg må ha litt underholdning. Og så
synger jeg julesanger. Det pleier jeg forresten gjøre hvert mere inn på noget av alt det, for da blir det vel ikke slutt
år. Jeg henter dem frem igjen fra underbevisstheten hvor på dette. Og jeg hadde da tenkt å fatte mig i korthet.
de har ligget gjemt siden forrige jul, og prøver om jeg hus- Jeg skal forresten slutte nå og ikke ta bort mer plass. Jeg
ker dem. Og jeg skal si jeg får underholdning! Minnene
vil bare føie til at når jeg sitter her og føler mig rent rik
velter frem! Det er vel ikke meget som kan mane frem
ved å eie så mange gode minner – så er det først og fremst
minner, slik som det å sitte sånn og småsynge for sig selv julesangenes skyld. De får mig hver jul til å føle mig som
– og da aller mest julesanger. Jeg syns rent det er jul
barn igjen. Og så lenge jeg husker dem, mister jeg nok ikke
mange ganger, så levende står alt for mig. Først og fremst minnene.
Kari

Denne teksten er hentet fra Norrøna julen 1935 (Arkiv P-1002, Fa0005). Norrøna var Kråkstad frisinnede
ungdomslags håndskrevne avis. Avisen ble ikke trykt opp, men ble lest høyt på lagets 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.
Arkivet ønsker å presentere smakebiter fra Norrøna i våre informasjonsskriv.
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I forrige utgave av Gylne Sider hadde vi med fotografiet til venstre med tittelen:
”Ukjent kvinne, Siggerud, 1948.” Nå har denne kvinnen blitt delvis identifisert. Hun
ble kalt ”Mor Nordløkken. ” Fornavnet hennes er dessverre fremdeles ikke kjent.
Nå er det ikke bare denne kvinnen som er ukjent i vår fotobase. Flere hundre
personer er fremdeles ikke identifisert. De fleste av dem er med på store gruppebilder, gjerne av skoleklasser eller konfirmantkull.
Oppglødd av en viss suksess med identifiseringen av kvinnen på bildet til venstre,
prøver vi oss på en ny utfordring for våre lesere. Se bildet nedenfor.
V e t

d u

h v e m

d i s s e

e l e v e n e

e r ?

Bildet viser elever ved Ski skole for 50 år siden, i 1961. Dessverre mangler vi navn
Mor Nordløkken, Sigge- på både lærer og elever. Det kan godt hende at noen har en kopi av dette bildet
rud, 1948. Fotonr. SKIH hjemme og kanskje har en komplett navneliste? Kan du hjelpe oss? Ta kontakt!

031 008. Fotograf ukjent.

Dersom du vet hvem
noen av disse barna er
kan du tipse oss på
følgende måter:

Du kan sende en e
-post til:
dagfinn.jakobsen@
ski.kommune.no

Du kan ringe Lokalhistorisk arkiv:
Tlf. 64 91 49 37.

Du kan sende oss et
brev: Ski lokalhistoriske arkiv,
Postboks 23,
1401 Ski.

Eller du kan ta en tur
innom. Vi holder til i
underetasjen i Ski
bibliotek.
H a r

d u

Elever ved Ski skole, 1961. Fotonr. 0213-089-0004. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Wilhelm Klose

g a m m e l t

a r k i v m a t e r i a l e

h j e m m e ?

Ligger det gammelt arkivmateriale i skuffer, skap, på loftet, i garasjen eller i kjelleren hjemme?
Dette kan kanskje være noe som burde få et nytt tilholdssted hos Ski lokalhistoriske arkiv.

I vårt magasin får arkivmaterialet et trygt
tilholdssted i et stabilt klima.

Hvorfor bør gammelt arkivmateriale overføres hit?
* Hos oss blir materialet oppbevart i trygge og godkjente lokaler.
* Her blir materialet ordnet, registrert og gjort tilgjengelig for andre.
* Arkivmateriale er ikke til hjemlån. De som ønsker å se på dette
må studere materialet her.
* Materiale i privat eie kan bli kastet av personer som ikke har
kjennskap til dets verdi. Da blir det borte for alltid.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon. Du finner kontaktinfo i det grå feltet midt på siden.

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

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

gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for
kommunens innbyggere.

Telefon: 64 91 49 37
E-post: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no
Besøk også våre nettsider: www.ski.no/sla
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.



j u l e k o r t

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



Ski lokalhistoriske arkiv forvalter også en stor
fotosamling. Ski historielag har samlet inn nær
5000 bilder som nå er digitaliserte. Mer enn 3600
av disse er gjort tilgjengelige via våre nettsider.

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

E t

Ski lokalhistoriske arkiv har til oppgave å samle

Foto i høy oppløsning kan bestilles hos oss.

f r a

1 9 0 4

Dette julekortet ble sendt fra
Ski like før jul i 1904. Kortet
viser Skibyen og en travel Ski
stasjon for over hundre år
siden. Den gangen var skikken
med julekort forholdsvis ny.
Det første julekortet ble sendt
julen 1843. Bak dette julekortet
sto den britiske forretningsmannen Henry Cole. Cole hadde
ikke tid til å skrive brev til alle sine
venner og slektninger. Han fikk i
stedet kunstneren John Calcott
Horsley til å lage et kort for seg.
Dette ble trykt opp i rundt tusen
eksemplarer.

Ski stasjon, ca. 1904.
Fotonr. 0213-215-0009.
Fotograf ukjent. Giver av bildet: Karen Nordby.

Kilde: Berg, Knut Anders: Julen i norsk og
utenlandsk tradisjon, Gyldendal, Oslo 1993.

Det første norske kortet ble trykt i
Bergen i 1870, men den norske
julekortproduksjonen kom ikke
skikkelig i gang før på 1880-tallet.
Motivene på de første norske kortene lignet en del på de
utenlandske, men ganske snart kom nasjonalromantiske
motiver som Adolph Tidemans maleri Norsk Juleskik (fra
1843), i bruk. Den første julekortnissen, tegnet av Wilhelm
Larsen, kom i 1883. Geografiske motiver som fortalte hvordan det så ut der man bodde, slik kortet over er et godt
eksempel på, var også mye brukt.

