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Kontra skole 100 år?

måtte være
å leve den
gang folk

Kråkstad ILs resultater i 1913:

brukte

8/6: Kråkstad – Steady 3-1
15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1

skredder-

22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort

timen”

6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0
13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0

Les mer om
dette på siste
side!

27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2
Kontra skole, 17.mai 1914. Årstallet 1912 viser tydelig høyt oppe på veggen.
10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
Fotonr. 0213-033-0006. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Ingar Bjørnstad
24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)

Besøk gjerne
våre nettsider:
www.ski.no/sla
I DETTE
NUMMERET:

Innvielsen av
Kontra skole

Side
2-3

Norrøna
22.april 1934:
Radio-dilla

Side
4-5

Syklubben
Skravla

Side
6-7

Kvinnetanker
20.nov 1951:
Skreddertimen

Side
8

De fleste som har beveget seg oppover Kirkeveien har trolig lagt merke til den
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1
staselige murbygningen som nå huser kulturskolen. Høyt oppe på veggen
over inngangen står årstallet 1912 (se bildet
ovenfor).
Det er dermed
rimelig å
14/9: Kråkstad
– Bækkelagets
SPK 3-2
anta at bygningen ble tatt i bruk for 100 år siden. Men er dette så helt sikkert?
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1
Ting tyder på at årstallet nok ikke er helt korrekt. Du kan lese mer om dette på
de neste sidene. Her vil du også få vite hvor gammel Kontra skole virkelig er!
R e k l a m e arkiv
f o
Ski lokalhistoriske
tar imot arkivmateriale
fra foreninger og lag i
Ski kommune. I arkivet
blir materialet registrert
og tatt godt vare på i
godkjente lokaler.
Velkommen innom!

Kinoreklame fra
Kråkstad kommunale
kino (1956-64).
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1946.
Vi vet navnet på omtrent
halvparFotonr.
0213
ten av spillerne på bildet
ovenfor.
-092-0002.
Mannen lengst til venstre
er
Fotograf:
ukjent. Han er annerledes
ukjent.kledd
enn de andre. Er dette
en lagleder
Giver
av
eller kanskje dommeren?
bildet:NumJorun
mer to fra venstre er Arnesen
Weydahl
(fornavn ukjent). Deretter følger:
ukjent, Petter Berg, ukjent, Ellef
Ruud, ukjent, Karl Weydahl, Olav
Frogner, ukjent, Oscar Weydahl.
Foran sitter målvakten, Torolf
Berg. Dersom du vet hvem noen
av disse ukjente er, setter vi stor
pris på å få vite det.

Besøk også utstillingen i
bibliotekets underetasje!
Der kan du se gamle foto
og bli bedre kjent med
Kontra skoles historie.
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Kontr a skole

Bildet nedenfor er fra den høytidelige åpningen av Kontra skole. En rekke prominente gjester står
oppstilt foran bygningen. Et norsk flagg, stukket ut gjennom et vindu i 3.etasje, vaier i vinden.
Under flagget ser vi tydelig årstallet 1912. Alt tyder på at denne begivenheten faktisk fant sted
dette året, men er det slik? Ble bygningen innviet i 1912?
Bildet viser åpningen av Kontra skole,
men når fant denne begivenheten sted?
De to personene lengst til venstre på
bildet er ukjente. Nummer tre er
Harald Nore. Deretter står Christian
Ruud, Johan Oskar Ottersen Opsand,
Sigrid Kraabøl, Harald Holmaas,
Kristian Bjerve, Jonas Wilhelm Gedde
Dahl, ukjent, Thorstein Kolbjørnsen,
Mads Skotner og Peder H. Smedstad.
Fotonr.: SKIH 051 021.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Ellen Ørjevik.

Samtidig vedtok skolestyret
også at bygningen skulle stå
ferdig 1.november 1912.
Det tar imidlertid sin tid å bygge
et såpass stort bygg og forDen gamle skolestyreprotokollen er til hjelp
sinkelser er ikke noe ukjent fenomen i våre dager
heller. Det blir etter hvert tydelig at datoen
Personen som står som nummer to fra høyre er
Mads Skotner. Skotner ble ansatt ved Kontra skole 1.november 1912 var noe optimistisk. I skolestyreprotokollen (27/6 1912) kan vi lese at det er uvisst
1.mars 1913. Han kom da fra Enningdalen ved
Halden. Det hersker liten tvil om at det faktisk er han om den nye skolebygningen kan tas i bruk like over
nyttår eller ikke. Etter hvert ser det ut som skolesom er med på dette bildet. Samtidig er det ingen
grunn til at han skulle være med på åpningen av en styret regner med at skolen kan tas i bruk 1.mars
skole lenge før han ble ansatt. Det er med andre ord 1913. Etter planen skal skolen da gå over til å bli 7
-delt.
god grunn til å anta at bildet ble tatt en gang etter
1.mars 1913. Men når ble skolen åpnet og hvorfor
På et møte 25.april
står det 1912 på veggen?
1913 behandler
Her kan gamle protokoller til god nytte. Ski lokalhistoriske arkiv oppbevarer de gamle protokollene til
Ski skolestyre. Her kan vi følge framdriften i
byggingen. Først på høsten 1911 ble skoletomten
kjøpt og det ble sendt ut innbydelse til å komme
med anbud på bygging av den nye skolen.
De innkomne anbudene ble behandlet på et møte i
skolestyret 25.oktober 1911. Etter noe forviklinger
fikk murmester O.A. Brække oppdraget. Brække
hadde for øvrig også tegnet skolebygningen.

skolestyret en forespørsel fra lærerinne Sigrid Kraabøl
(den eneste kvinnen
på bildet til venstre).
Den gamle skolestyreprotokollen fra perioden
1890-1913 er slitt og
velbrukt. Her kan vi se
hvilke vedtak som ble
fattet i forbindelse med
skolebyggingen.
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Hun ønsker å flytte inn
i leiligheten i Kontra og
får skolestyrets velsignelse til dette. Forutsetningen er imidlertid
at hun er villig til å forlate leiligheten dersom
skolestyret finner det
nødvendig. Ting tyder
altså på at bygningen
begynner å bli klar til å
tas i bruk i slutten av
april 1913.
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årgang vi måtte bla i. Det viste seg da at bildet på
side 2 opprinnelig ble publisert i avisen Øieren 2.juli
1913 (Øieren var forløperen til Østlandets Blad).
I forbindelse med bildet omtales den høytidelige
åpningen av Kontra skole som fant sted 31.mai.

Du kan lese mer om Kontra
Skolestyremøtet
skoles historie i Follominne 2010.

25.april ble for øvrig
holdt i kommunehuset på Kjeppestad. Dersom det
Barn på vei hjem fra skolen, 1915.
nye skolehuset hadde stått ferdig hadde antakelig
Fotonr. 0213-033-0007.
skolestyret holdt møtet der. Trolig gjensto det fremFotograf: ukjent. Giver av bildet Ingar Bjørnstad.
deles litt arbeid med nyeskolen. Det kan hende at
de første skolebarna gikk inn dørene ved skoleårets Hvorfor står det 1912 på veggen?
start, 1.mai 1913 (Skolestyret vedtok 17.februar
Nye Kontra skole ble absolutt bygd i 1912, men den
1913 at skoleåret skulle starte 1.mai).
sto ikke ferdig ved årets utløp. Først fem måneder
inn i 1913 kunne bygningen høytidelig innvies. Årstallet 1912 som er hengt opp over inngangen, er
dermed noe misvisende. Det meste av bygningen
var nok reist i 1912, og det er godt mulig at det ble
holdt kranselag for å markere at taket var tett i løpet
av dette året. Kan hende er det denne begivenheten
årstallet 1912 skal vitne om? Det kan også hende at
man trodde at det skulle være mulig å overholde
den opprinnelige fristen som var 1.november 1912,
og derfor bestilte inn tallet ”1912”. Årstallet kan så
ha blitt hengt opp i løpet av dette året.
Dette blir likevel spekulasjoner og saken er at selve
bygningen ikke ble tatt i bruk før langt utpå våren
1913 og høytidelig innviet 31.mai.

7.klasse ved Kontra skole, 1925.
Lærer var Mads Skotner.
Etter datidens system underviste mennene i de øverste klassene
mens kvinnene underviste i småskolen.
Det er egentlig litt tidlig å markere Kontra skoles 100
Fotonr. SKIH 054 005.
-årsjubileum allerede nå, men vi lar tallenes tale
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Odd Iversen.

Avisen Øieren gir oss svaret!

gjelde og gratulerer den ærverdige bygningen med
jubileet!

Men når fant den høytidelige innvielsen av skolen
Arkivkilder: Arkiv K1-1007, Aa0001: Skolene i Ski,
egentlig sted? For å finne svar på dette måtte vi ty til forhandlingsprotokoller for Ski skolestyre 1890-1913.
gamle aviser. Dette ble enklere da vi visste hvilken Trykte kilder: Øieren 2.juli 1913.
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R a d i o - d i l l a
At ny teknologi både kan være til glede og ergrelse, kjenner vi til også fra vår egen tid. Historien
nedenfor er nesten 80 år gammel. Den gangen var det radioen som var det nye og spennende, men
det var ikke riktig alle som satte like stor pris på alle sider ved det nye fenomenet.
Jeg må smile. Det vil si når jeg tenker på de første
dagene det var radio i huset. Kan du huske et
stykke i en av de gamle Rolfsens lærebøker: ”Da vi
fikk den første lampen” – eller noe slikt?
Altså: Da vi fikk den første radioen. Og
eneste hittil, for den saks skull. Aa det var
herlige dager, fylt av eventyr og spenning.
Man trykket på knappen, flyttet på kontakten, man skrudde og dividerte – og vek ikke
fra apparatet uten når trangen til mat og en
smule søvn eller de aller-mest påtrengende
gjøremål tvang en til det.

lenger for å høre en høitaler, tvertimot. Man flyr kilometer til skogs for å slippe å høre den. Slik går det
når en god ting mis-brukes. Da hender det jo så titt,
at det som egentlig skulde være en velsignelse går over til å bli en forbandelse.

”Alt blev
slukt rått
og i store
porsjoner”

Og jeg gad gjerne vite om der idet-heletatt
finnes noe mer missbrukt enn høitalere
rundt om i de tusen hjem? Og noe mer
humørdrepende og nervesønderslitende
enn en høitaler, som remjer i et sett fra den
tidlige formiddag til den sene kvell?

Du sitter i det rom som litt fordringsfullt
Alt blev slukt rått og i store porsjoner, alt fra formid- kalles ”kontor” for å skrive – ja, for eksempel noen
dagens første børsnotering til ætheren engang utpå petit-linjer om kjempetemaet radio – men det er
morrasia jussom var tappet tom for toner. Alt var like umulig å få orden på ord eller tanker; For i rummet
nytt og like interessant og vidunderlig. Goe naboer
ved siden av – i ”kjøkken-kammerset,” ”arbeider”
og sådant mere rasset
radioen. Det er en høi og
ut og inn av dørene for
nokså skjærende dameå høre vidunderet. Og
stemme som tomler med
om søndag formiddaet eller annet emne. Hvilgen kom gamle
ket, er umulig å avgjøre.
kjerringer og kæller
Det er bare stumper og
over plassen for å høre
brokker som når inn til dig
gudstjenesten. De satt
fra denne høitaler. Men
aldeles henført med
allikevel nok til at du omsifollede hender og tårer i
der rasende hiver blyanten
aua og sa, at å nei å
i bordet, ruser op og river
Kolbjørn Jahr i stua på Villa Granli, 1936.
nei, så mye rart vi ska
Radiolytting ble en populær forlystelse utover på 1930-tallet. op døra til kammerset:
Fotonr. SKIH 027 028
opleva au da! Nei –
””Men få da for svingende
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Astrid Jahr.
detta –. Og du satt og
mennesket til å holde kjeft
krodd dig og følte dig neste sjøl som en ordets
- !”
forkynner og nyttige kunnskapers spreder.
Tablå: Kammerset er tomt. Der sitter absolutt ingen
Ak ja. Det var dengang. Nå går ingen kilometervis

lyttende eller kunnskapstørstende ungmø eller mat-

Denne teksten er hentet fra Norrøna 22.april 1934. 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 visst innblikk i hva unge i bygda var opptatt av i første halvdel av 1900-tallet. Flere av
tekstene holder så høy kvalitet at det er god grunn til å presentere de i Gylne Sider.
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rone for å samle op de
gullkorn som med slik
intens påtrengenhet
slynges ut av høitaleren.
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lett for å gi sig uttryk i ord
av tilsvarende beskaffenhet.

Der smelles i dører, der
For en fred der med ett
leses høit, der skrikes og
blev over hele huset,
skråles – til du i fullt sinne
efter at man hurtig og
går sta og stenger av midt
resolutt hadde bragt
opp i gudstjenesten. For
mennesket til taushet!
en lite fredfull søndags
Men det er det gammle!
alvorsstund man kunne
På kjøkkenet i Villa Huseby, Ski sentrum, 1929.
En eller annen av
hatt om alle gårdens folk,
Til venstre sitter Ingeborg Asperud og lytter på radio.
husets folk som
som dertil måtte føle trang,
Borghild Asperud og Alma Frogner dekker bordet mens
passerer radio-rummet
i respektfull stillhet hadde
Baltzer Frogner leser avisen.
Fotonr.
SKIH
067
035.
skal høre om der er noe.
samlet sig om radioFotograf: ukjent. Giver av bildet: Astrid Holt.
Trykker på knappen,
apparatet og under gudshører noen setninger, pøh – var dette noe å høre
tjenesten forsøkte å skape noe av den høitid som er
på! Og går videre uten å stenge av. For det kunne jo kirkens, gudstjenestens egen - -. Og så alle landskampreferatene da midt oppi den stund som fra
snart komme noe som var morsomt å høre på.
Arilds tid* på hver en bondegard har været hellig og
Eller du sitter en søndagsformiddag og vil høre
ukentlig, - timene efter en god og solid søndagsgudstjenesten. Du forsøker å stemme sinnet til
middag. Men hvad kan dette nytte - - ? Vi har støtt
andakt og eftertanke, å innstille dig på den kirkeså mye å klandre programmer og ledelse for. Enn
stemning som en radiogudstjeneste jo forresten
om vi ofret vår egen omgang med radio’n en liten
aldrig helt kan fremkalle. At den helt uteblir når
tanke - ?
kjøkkendøra skal stå på gløtt for at de som driver
der også skal bli delaktige i ordets forkynnelse, sier Helsing frå n’ ”Niclas”
sig selv. En ikke absolutt lågmelt debatt om hvorvidt
* Uttrykket ”fra Arilds tid” har ingenting med navnet Arild å
stekesausen er passe spedd eller ikke, midt oppe i
gjøre, men kommer fra det norrøne uttrykket ”ár alda” som
betyr ”tidlig i tidene.”
prekenen, stemmer ikke sinnet til andakt. Men til
Kilde: Store Norske Leksikon: snl.no
bittre og onde tanker som dessværre også har så
Litt norsk radiohistorie
De første ordinære radiosendingene kom i gang rundt midten av 1920-tallet. Det private selskapet Kringkastingsselskapet A/S
startet da opp sendinger i Kristiania. I årene som kom dukket det opp flere private radioselskaper rundt om i landet. Da NRK ble
opprettet i 1933 overtok Staten de private selskapene og innlemmet disse i NRK.
I 1930 var det 77.000 radiolisenser i hele landet. Ti år seinere var lisenstallet oppe i over 400.000. Dermed hadde omtrent halvparten av landets husstander eget radioapparat.
Innholdet i sendingene var i starten noe tilfeldig. Politikk og alt som kunne skape splid forsøkte en å unngå. Derfor ble det en
god del musikk og folkeopplysende foredrag om relativt ufarlige emner. Programmene de første tiårene henvendte seg hovedsakelig til voksne lyttere, men noen programmer for barn var det også. Mest kjent er trolig Lørdagsbarnetimen. Dette programmet,
den gang med tittelen Barnetimen, ble sendt første gang 20.desember 1924. Programleder de første årene var Carl Bødtker
(”Onkel Bødtker”). Programmet går fremdeles og kan med stolthet kalle seg verdens eldste, fortsatt eksisterende, radioprogram.
Trykte kilder:
Arntzen, Jon Gunnar (red.): Barndom 30-tallet, Vega Forlag, Oslo 2011.
Bull, Edvard: Norges historie, bind 13, Cappelen, Oslo 1988.
Kjeldstadli, Knut: Aschehougs Norges Historie, bind 10, Aschehoug, Oslo 1994.
Nettkilder:
Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8rdagsbarnetimen
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Et av de minste arkivene hos Ski lokalhistoriske arkiv er arkivet etter Syklubben Skravla. Dette lille
arkivet består av kun to arkivstykker. Det ene arkivstykket er en svært medtatt sangbok og det
andre er en enkel liten regnskapsprotokoll for perioden 1921-32. I tillegg er det tre bilder av
syklubben i fotografibasen.
hadde de også pakkefester. Detaljene rundt pakkeHva kan så dette arkivmaterialet fortelle oss om akti- festene hos Syklubben Skravla kjenner vi ikke så
viteten i syklubben? Sangboken er utgitt av Norges godt til, men fra andre steder i landet fortelles det at
inni pakkene var det gjerne mat. Det var ofte unge
Kristelige Ungdomsjenter som lagde pakkene.
forbund. Dette tyder på
Dersom det da var en som
at det, i tillegg til
hadde et godt øye til denne
håndarbeide og prat,
jenta, bød han gjerne på
også ble sunget en del
akkurat hennes pakke. Det
på møtene, og da
kunne sågar bli dyrt hvis
gjerne religiøse sanger.
han var veldig interessert,
Det er likevel noe
men på den annen side
begrenset informasjon
kunne jo gevinsten bli langt
å hente ut fra dette
større enn bare ei lita
arkivstykket.
pakke! Dersom noen
Damene i Syklubben Skravla forbereder seg
Langt mer interessant
kjenner til disse pakketil kostymerenn, 1942.
er da regnskapsFra venstre ser vi: Hanna Kullebund, Karen Barli, Miriam
festene som Syklubben
Barli, fru Askmann, Aslaug Kristiansen og fru Jansen.
protokollen. Her går det
Skravla arrangerte, er vi
Fotonr. SKIH 040 007.
an å følge aktiviteten i
Fotograf ukjent. Giver av bildet: Ivar Barli.
svært interessert i å høre
syklubben gjennom
om dette. Ta kontakt!
disse årene. Vi kan se at klubben har hatt symøter
en til to ganger i måneden. De har blitt holdt veksel- Syklubben Skravla må ha skapt mye liv og røre
vis på ulike gårder. Onsdag 7.september 1921 møt- rundt seg og betaling til spillemann var nærmest en
fast utgiftspost ved de fleste
tes de for eksempel på
arrangementene. Til og med
Sæthra. Tre uker seinere
på bilturer var det nødvendig
var det ny samling på Fjeld
å hyre inn spillemann. Biltuog i slutten av oktober var
rene gikk til byer ikke langt
det nytt møte på Hytten.
unna. I 1927 var de til EidsSeinere møttes de også på
voll, året etter gikk turen til
Tangenhagen, Barli, Nordli
Drammen og i 1930 var de i
og Sagstuen. Som gårdsSarpsborg. Medlemmene i
navnene tyder på, holdt altsyklubben likte trolig også å
så Syklubben Skravla til i
kle seg ut. To av bildene fra
området ved Siggerud.
fotobasen er hentet fra et
Fest, hygge og spillemenn 18.april 1927 arrangerte syklubben pakkefest på Bru kostymerenn i 1942 og bildet
store. Etter at utgiftene til kaffe, hus og spillemann var
Syklubben Skravla drev
trukket fra, sto de igjen med et overskudd på 61,88 kr. oppe til høyre viser et karneKilde: arkiv P-1040, Ra0001.
med mye mer enn søm,
val i 1946.
sang og skravling. De
En syklubb med sosialt engasjement
arrangerte også en rekke festlige sammenkomster.
Norge på 1920-tallet var ganske ulikt Norge slik vi
Hvert år arrangerte de juletrefest. Flere ganger
Symøter
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kjenner det i dag. Den enorme rikdommen som
penger på de vanlige symøtene. Inntektene her lå
preger dagens samfunn og det sosiale sikkerhetsvanligvis et sted mellom 15 og 30 kr. Det fremgår
nettet som nå finnes, er av langt nyere dato.
ikke av protokollen om det var fra salg, utlodning,
Mellomkrigstiden var en vanskelig periode for
mange. Antall konkurser økte kraftig fra under 200 i
året i 1920 til over 1300 i året seks år seinere.
Mange ble dermed arbeidsledige. Bøndene fikk
vanskelige forhold, særlig de som hadde gjeld. For å
betjene det samme lånet i 1928 som i 1920, måtte
en bonde levere nesten dobbelt så mye varer.
Damene i Syklubben Skravla viste et sosialt engasjement og hadde omtanke for de som ikke hadde
det så lett. Flere steder i protokollen ser vi at de har
gitt penger til trengende. 15.desember 1925 gir de
30 kr til Ski menighetsråd. Pengene skulle brukes til
fattige til jul. Året etter ga de penger til en mann som
måtte oppsøke lege. Seinere samme år fikk han
også penger til konfirmasjonsklær. I 1927 ga de 10
kr til kringkastingsleie til gamle. Trolig er dette
lisenspenger. Andre steder i regnskapsprotokollen
ser vi at penger er gitt ut til enkeltpersoner uten
nærmere presisering. Trolig dreier dette seg også
om menn og kvinner som hadde havnet i en vanskelig økonomisk situasjon og som fikk kjærkommen
hjelp fra syklubben.

Syklubben Skravla arrangerer karneval, 1946.
Fotonr. SKIH 039 013.
Fotograf ukjent. Giver av bildet: Ivar Barli.

innsamling eller fra betaling for mat og kaffe at
pengene kom inn i kassen, men penger fra disse
møtene brakte iallfall inn flere hundre kroner årlig.
Syklubben tjente også en del på festene de arrangerte. Pakkefestene er allerede nevnt og disse var en
fin inntektskilde. Pakkefesten på Bru store i april
1927 brakte for eksempel inn et overskudd på 61,88
kr i kassen (se side 6). Da hadde de trukket fra utgifter til hus, kaffe og spillemann.
Finnes det mer?

Syklubben Skravla arrangerer kostymerenn
ved Sværsvann, 1942.
Fotonr.: SKIH 040008.
Fotograf ukjent. Giver av bildet: Ivar Barli.

Vi har dessverre bare disse to arkivstykkene og de
tre bildene som forteller om Syklubben Skravlas
virksomhet. Regnskapsprotokollen er bare ført fram
til 1932 og bildene er tatt på 1940-tallet. Syklubben
var åpenbart i virksomhet et godt stykke utover på
1940-tallet og kanskje enda lenger? Når syklubben
ble nedlagt kjenner vi ikke til. Det er slett ikke
utenkelig at det finnes mer materiale fra Syklubben
Skravla hjemme hos noen. Ski lokalhistoriske arkiv
tar gjerne i mot mer materiale fra både denne
syklubben og andre lokale foreninger og lag.

Inntekter
Hvor fikk så syklubben inntektene sine fra? Litt fikk
de inn på kontingent, men det kostet bare 50 øre i
året å være medlem av klubben og medlemstallet
overskred sjelden 20 i den perioden vi har kjennskap til. Det ser imidlertid ut til at de har fått inn

Arkivkilder:
Arkiv P-1040: Syklubben Skravla
Trykte kilder:
Kjedstadli, Knut: Et splittet samfunn 1905-35, Aschehougs
Norgeshistorie bind 10, Aschehoug, Oslo 1994.
Nettkilder:
Historier.no: http://www.historier.no
Lenvik museum: http://lenvik-museum.no
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Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er
en del av Ski bibliotek. Arkivet holder åpent i
bibliotekets åpningstider.

•

Ski
Ski
bibliotek
bibliotek
Ski lokalhistoriske arkiv
v/Dagfinn W. Jakobsen
Åsenveien 6
1400 SKI
Telefon: 64 91 49 37
E-post: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no

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.

•

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. 3800 av
disse er gjort tilgjengelige via våre nettsider.
Foto i høy oppløsning kan bestilles hos oss.

S k r e d d e r t i m e n

Det var en sur og regntung eftermiddag i høst, jeg
så i radioprogrammet at det skulle være klaverkonsert og da det er noe av det beste jeg hører i
radio så satte jeg meg rett ned med hendene i fanget for riktig å nyte tonene. Det blev en kosestund av
de sjeldne, det var så forunderlig fredelig å sitte der
å lytte til de vakre melodiene mens skumringen
senket sig over stuen. Da slo en tanke ned i meg.
Hvor godt det måtte være å leve den gang folk
brukte skreddertimen, for en hvile det måtte være.
Men det er lenge siden, det var den gang menneskene hadde tid til å leve tross alt strevet. Den gang
hadde ikke folk råd til å tende lyset før det var blitt

helt mørkt, men skredderen f.eks. kunne jo ikke se å
arbeide i skumringen, derfor ble timen i overgangen
mellem dagens lys og kveldens mørke kalt skreddertimen, og den blev brukt til en stille hvilestund.
Livet i våre dager har så lett for å bli bare mas og
uro, vi glemmer å leve, glemmer å være menneske
og vi glemmer å hvile. Men det rare er at verden går
sin gang selv om vi setter oss ned en stund for å
hvile. Mer enn noen gang før trenger vi til en slik
stille stund, det ville være en avslappelse og en
hvile for spente nerver. Var det ikke en tanke å ta op
igjen den gamle skikken med skreddertimen alle
som kan ha anledning til det. Prøv og dere vil se
hvor liten en selv er og hvor uendelig lite vi og vår
egen lille verden betyr for menneskene.
Stille skumring mot min rute
mørket kommer snart derute,
men jeg sitter lunt og godt
og tenker over stort og smått.
Selv om byrdene var svære
var jeg slik jeg burde være?
Gikk jeg kjærlighetens vei?
selv om ingen elsket mig.
Stille skumring gi mig svar
la mig se mig slik jeg var.
La mig gjøre rett imorgen
det jeg gjorde galt idag.

Teksten er hentet fra Kvinnetanker 20.november 1951. Både
tekst og dikt er signert ”A.J.”
Kvinnetanker var Kråkstad
Bygdekvinnelags håndskrevne
avis. Kilde: Ski lokalhistoriske
arkiv: arkiv P-1063, Fa0001.
Fotografiet viser ei eldre,
ukjent kvinne ved symaskinen
en gang på 1930-tallet.
Fotonr. 0213-032-0002.
Fotograf ukjent.

