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Gylne Sider
God sommer!
”Så
skulde de
nok få se
at firkløveret
var ikke
norske
jenter for
ingenting.”
Hvem
firkløveret var
kan du finne ut
på s. 4-6.

NÅR ER
ARKIVET
BETJENT I
SOMMER?

Juni
Man, ons og tors:
kl. 10-15
Tirsdager:
Kl.12-17.
Juli
Kun 29.-31.juli med
tider som i juni.
August
Man, ons og tors:
kl. 10-15
Tirsdager:
Kl.12-17.
Når arkivet er ubetjent
kan du henvende deg i
veiledningen.
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100 år med stemmerett
Det har nå gått 100
år siden kvinner fikk
stemmerett på lik
linje med menn ved
stortingsvalg. Jubileet markeres med
en plakatutstilling i
Kråkstad ILs resultaterbiblioteket.
i 1913:
Du kan
lese
mer
på
side 2-3.
8/6: Kråkstad – Steady 3-1
15/6: Kråkstad B – Steady
5-1 ser vi foran fra v.:
PåBbildet
Alf Opsahl, Brantenberg
22/6: Kråkstad B – Ski B(fornavn
uavgjortukjent), Klara Solheim,
ordfører Lorentz Chr. Eger, Lars
6/7: Drøbak Fotballklub Larsen,
– Kråkstad
2-0 Svendsen og
Hartvig
Gunnar Ween.
13/7: Kråkstad B – Ski BBak
1-0 fra v.: Harald Mørk,
Kristian Bjørklund, Wilhelm
27/7: Kråkstad B – SnøggDietrichson,
5-2
Sofus Arnesen,
Karl Dammen, Albert O. BroSki kommunestyre, 1930-tallet.10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
vold, Lars Bjertnes, Wattum
Klara Solheim var den eneste kvinnen i kommunestyret
(fornavn ukjent), Anton Barlie,
i Ski før krigen. Først i 1945 endret dette
24/8:seg.
Kråkstad – Ski 6-1 Hans
(treningskamp)
Stubberud, Helge UnderFoto: Østlandets Blad
land, Johan Arnt Haugen og
Fotonummer: 0213-119-0002 7/9: Kråkstad – Greiff 5-1Karl Stenerud.
14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2

Idrett og
likestilling

25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1

I våre dager ser vi
kvinneligeRidrettse k l a m e
utøvere på TV så å
si daglig. Stort sett
konkurrerer de
innenfor de samme
idrettene som
menn.
Innenfor idretten har
imidlertid ikke likestilling bestandig
vært en selvfølge.
Lenge var det bare
noen få idretter
Kinoreklame fra
som var åpne for
Kråkstad kommunale
kvinner. Dette var
kino (1956-64).
gjerne øvelser der

f o r
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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
enn de andre. Er dette en lagleder
eller kanskje dommeren? Nummer to fra venstre er Weydahl
(fornavn ukjent). Deretter følger:
ukjent, Petter Berg, ukjent, Ellef
Ruud, ukjent, Karl Weydahl, Olav
Ski ILs oppvisningstroppFrogner,
i turn,ukjent,
1950.Oscar Weydahl.
sitter målvakten,
Torolf
Fotograf: ukjent. Giver av bildet:Foran
Gudrun
Tharaldsen.
Berg. Dersom du vet hvem noen
Fotonummer: SKIHav061
010.
disse ukjente er, setter vi stor
pris på å få vite det.

det estetiske ble vektlagt
framfor det målbare og der
konkurranseaspektet var
sterkt nedtonet. Kvinner
måtte gjerne være elegan-

te og stilfulle og opptre i
lekre drakter, men de skulle helst ikke se slitne og
andpustne ut. (Les mer på
side 7)
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stemmerett

Den 11.juni 1913 vedtok Stortinget en endret §50 i grunnloven. Med denne endringen på plass fikk
norske kvinner stemmerett på lik linje med menn ved stortingsvalg. Kvinnene hadde da hatt
stemmerett ved kommunevalg siden 1910. Nå kunne de også avgi stemmer ved stortingsvalgene.
Den nyvunne stemmeretten kunne imidlertid ikke benyttes umiddelbart. Neste stortingsvalg var
først i 1915.
stått er disse vervene i de beste hender. Det dette
Den første kvinnen i Ski kommunestyre
Selv om kvinnene fikk stemmerett på lik linje med
forteller oss er at 25 år etter at kvinnene fikk stemmenn tok det ei god stund før dette gjenspeilte seg i merett, var det ennå ganske så uvanlig at kvinner
innvalgte representanter i styre og stell. Kvinnene
innehadde tillitsverv. Og de som fikk en slik posisjon
hadde hatt stemmerett i over 20 år før den første
måtte nok, i langt større grad enn menn, bevise at
kvinnen ble valgt inn i Ski kommunestyre. Dette var de var verdig en slik oppgave.
Klara Solheim. Hun ble valgt inn som fast represenValget i 1945
tant i 1935 etter å
Det første kommuha møtt som varanestyrevalget etter
representant i
krigen fant sted
perioden 1932-34.
3.desember 1945.
Ei annen kvinne
Dette valget markesom fikk et viktig
rer på mange måter
verv på 1930-tallet
kvinnenes inntog i
var lærer Barbro
lokalpolitikken i Ski.
Myhre. I 1938 ble
Riktignok hadde
hun valgt til nestlesom tidligere nevnt,
der i Ski skolestyKlara Solheim møtt
re. Om valget skrii kommunestyret på
ver Østlandets
Kvinnelige kommunestyremedlemmer på befaring, Krokhol,1946.
1930-tallet, men det
Fra venstre ser vi Olga Dyrhol (Ap), Klara Solheim (Ap),
Blad: ”Frøken BarMargit Øverbyhagen (NKP) og Petra Øystese (Ski kvinneliste).
var først etter kribro Myhres valg
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Bjørg Kjølstad.
gen hun fikk selbetegner for så vidt
Fotonummer: 0213-088-0026.
skap av medsøstre
en milepæl i bygi kommunestyresalen. Da ble ytterligere to kvinner
dens historie, som hun er den første kvinne der er
betrodd et varaformannshverv i Ski.” Videre skriver valgt inn. Det er disse tre, samt en kvinnelig vararepresentant vi ser på bildet ovenfor. Helt til venstre
de: ”Når Ski skolestyre så gladelig overlot varaforstår Olga Dyrhol. Hun var partikollega med Solheim
mannsplassen til frøken Myhre var det fordi hun
i Arbeiderpartiet og sto helt nede på 14.plass på
gjennem mange års medlemsskap har tilegnet sig
utmerket innsikt i det arbeide som skolestyret vare- partiets liste. Det var imidlertid mange som gav henne en ekstra stemme og hun avanserte kraftig på
tar. Hun har dertil vist sig som en forstandig og
rettenkende dame, hvis dyktighet i lærergjerningen listen og ble valgt inn som nummer sju (av ti fra Arbeiderpartiet). Ved siden av henne står altså Klara
er ubestridelig” (ØB 11.01.1938).
Solheim som på dette tidspunktet hadde blitt en veBarbro Myhre fikk altså en svært rosende omtale i
teran i politikken. Deretter ser vi Margit Øverbyhaavisen, men samtidig sitter man også igjen med et gen. Hun sto på kumulert plass på NKPs liste i Ski
inntrykk av at de ønsker å berolige sine lesere ved (5. og 6.plass). Kommunistene fikk imidlertid bare
å understreke hennes gode kvalifikasjoner. På sam- inn to representanter i kommunestyret. Øverbyhame avisside kan vi lese om valg til ligningsnemnd,
gen manglet bare håndfull stemmer for å danke ut
menighetsråd og fattigstyre. Til alle disse vervene
sin mannlige partikollega på plassen foran, men
ble det valgt menn, men vi får ikke vite noe om de- måtte ta til takke med en varaplass.
res bakgrunn og kvalifikasjoner. Nærmest underfor-
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Den siste på bildet er Petra Øystese. Hun representerte Ski kvinneliste. Det at det ble dannet en egen
kvinneliste i Ski og at denne til og med fikk valgt inn
en representant viser et sterkt engasjement blant en
rekke kvinner i kommunen for å få valgt inn kvinner i
kommunestyret. Riktignok var det ikke bare i Ski
kvinnene stilte egen liste ved dette valget. Det samme skjedde også i Oppegård kommune og der ble
det valgt inn hele fem kvinner i kommunestyret i
1945. I Kråkstad som var egen kommune i 1945, ble
det derimot ikke valgt inn noen kvinner i hele tatt.
Det gikk ikke upåaktet hen at kvinnene i Ski stilte
med egen liste. Flere kritiske røster ble hevet mot
tiltaket og ulike former for hersketeknikker ble forsøkt. Noen framholdt at kvinnelisten ville stå i veien
for en felles borgerlig front mot Arbeiderpartiet.
Andre tydde til mer ufine metoder som latterliggjøring og hån. På offentlige møter og i Østlandets
Blad ble det framført ironiske dikt og reine nidviser.
Tross slike simple
knep klarte altså
kvinnelisten å
erobre en av plassene i kommunestyret, og to andre
kvinner ble valgt
inn på fast plass.
Det kan også nevnes at ytterligere
tre kvinner sto som
første vararepresentant på ulike
lister og trolig også
fra tid til annen
møtte i kommunestyret. Dette var
Lydia Kværner
(KrF), Anlaug Flakstad (Kvinnelisten)
og som allerede
nevnt; Margit Øverbyhagen (NKP).
En liten merkverdighet med valget i 1945 er Ski
reguleringsstrøks liste. Øverst på denne listen sto to
kvinner; Hjørdis Hafslund og Magnhild Skotner.
Ingen av disse var kumulert og da stemmene var talt
opp var kvinnene forduftet. De fikk ikke nok stem-

3

mer og tre menn kom inn som representanter i kommunestyret. Kvinnene var ikke en gang å finne blant
listens fem vararepresentanter. Nå skal det også
bemerkes at det ble store omveltninger blant listens
kandidater da stemmene ble talt opp og ingen av de
fire første ble valgt inn. Dette viser likevel nødvendigheten av å stille med egen kvinneliste.
Den første kvinnelige
ordføreren i Ski
Selv om flere kvinner ble
valgt inn i kommunestyret
skulle det gå mange år før
Ski fikk sin første kvinnelige ordfører. Dette skjedde
først i 1976. Da ble Ingvill
Raaum (fra Høyre) valgt til
dette vervet. Hun beholdt
jobben i hele tolv år, fram
til 1988. Da Raaum tiltrådte i 1976 var det bare et
Skis første kvinnelige ord- fåtall kvinnelige ordførere i
fører, Ingvill Raaum, 1987. landet. Hun var ikke bare
Bildet er fra åpningen av den første kvinnen som
Waldemarhøy bygde- og
inntok denne toppjobben i
kultursenter i 1987.
Fotograf: Arne Ramstad. Ski, hun var også den
Fotonr. 0213 Ski 0085
første kvinnelige ordføreren i Akershus.
Etter henne har Ski hatt kvinnelig ordfører i perioden
2003-05 (Gunvor Eldegard fra Arbeiderpartiet), og
etter valget i 2011 overtok dagens ordfører, Anne
Kristine Linnestad (fra Høyre), jobben. I dagens
kommunestyre sitter for øvrig nesten dobbelt så
mange menn som kvinner (27 menn og 14 kvinner).
Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1020, F0006.
Trykte kilder:
Østlandets Blad: Følgende utgaver: 11.januar 1938, 19.oktober 1945,
30.oktober 1945, 6.november 1945, 5.desember 1945, 14.desember 1945.
Nettkilder:
Høyre: http://www.hoyre.no/www/hoyre_der_du_bor/akershus/lokalforening/
ski_hoyre/aktuelt/Minneord+Ingvill+Raaum.d25-TMBHW3H.ips
Ski kommune: http://www.ski.kommune.no/Global/Politikk/Kommunestyret/
Kommunestyret.pdf
Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/a/kortnavn/kommvalg/histtab/t1945prosent.html og http://www.ssb.no/a/kortnavn/kommvalg/histtab/t1945abs.html
Store norske leksikon: http://snl.no/Stemmerett_for_kvinner_i_Norge.
Stortinget: http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/
Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=GUE
Østlandets Blad: http://www.oblad.no/ski/forste-kvinne-som-styrte-ski1.5473481
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En sommerdag på 1930-tallet la fire unge jenter ut på sykkeltur. De skulle tråkke seg hele
veien fra Kråkstad til Flå i Hallingdal. Jentene fikk lite oppmuntring, men de ville vise hva de
var lagd av. Ei av jentene skrev seinere om turen i Kråkstad frisinnede ungdomslags håndskrevne avis, Norrøna. Teksten er skrevet halvveis i diktform og undertegnet ”Lisa” (trolig
et pseudonym). Vi har også flere bilder som antakelig stammer fra den samme turen.

Firkløveret klar til avreise.
Fra venstre ser vi Astri Ruud, Else Krogh, Astrid Frestad og Grethe Hjell.
Fotograf ukjent. Giver av bildet: Astri Jahr. Fotonummer: SKIH 027 010.

Sol og sommer lokket oss til å dra ut på tur
til Norges stolte fjelde, og herlige natur.
I tankene vi hadde oplevet turer mange
gange i vinterens løp. Men andre trodde
naturligvis det hele bare var spøk –
Men turen den var bestemt helt fra i fjor.
Og vi skulde vise dem at jenter også kan holde
ord.
På sykkel skulde vår eventyrlige ferd gå.
Tur og retur. Kråkstad – Oslo – Flå. –
Med telt og ryggsekk skulde vi kampere i det fri
og nyde livet riktig herlig. –
«Dere på tur. Jo det skal bli et fint turkløver å
sende av sted.
Når dere kommer til Oslo er det bare knappene
å se.

Dere sykle 18 mil.
Aa nei det skal nok både vilje og energi til.»
Det var ikke store tanker de hadde om oss,
men slike småting fikk nok ikke oss til å
forandre mening.
De kunde bare vente til vi fikk hjulene i sving.
Så skulde de nok få se at firkløveret
var ikke norske jenter for ingenting.
Vi måtte naturligvis rådsmøte ha.
Det var den provianten som skulde ordnes da.
Men da jeg vilde ha med 6 poteter skulde du
hørt på spell.
6 poteter, nei, bevaremig vel.
Aa Lisa, du blir så lidderlig dom.
Ja det er før så det bryr jeg mig ikke noe om.
Forresten drar ikke jeg på tur for å sulte i hel.
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Tidlig en morgenstund dro vi av sted.
Ut i det ukjente område,
spent på hvad vi vilde opleve.
Godt utrustet og beredt til å møte alle farer.
Ja selv om det skulde stå om liv
så hadde den ene Astri en øks og den annen
en tollekniv.
Med Astri Ruud som kartleser var ferden
i de beste hender lagt. Og med mig som
anfører for hele banden blev mil efter mil
tilbakelagt.
Astri med den berømte tollekniv var nummer 3.
Og den som avsluttet troppen var Grethe.
Snart nådde vi Gjersjøen og jeg hørte de bakerste si:
«De må huske på
at detta skal ikke
væra noe flåeri.»
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Men plutselig målbevisst ho Astrid har sett på
himmelen mystiske tegn. For med et megetsigende blikk i sine kloke blå øine utbrøt hun
ganske stille «Nå jenter blir det snart regn.»
Glitrende vann og blånende fjell
fulgte oss nu næsten helt til kveld.
Snart en elv med buldrende foss det var
for like efter å renne stille og umerkbar.
Store tunge graner stod æresvakt på vår vei
og vugget forskrekket på sine hoder over slik en
åsgårdsrei.
Litt nedenfor Norderhov, blev vi overfalt.
Ja, av tordenvær, da, forståss.
Mens vi beskjedent mumlet at han «Tor»
behøvde ikke gjøre
noe bryderi for oss.
Vi vinka til ei budeie på en gård
nær Hønefoss.
Men trur dere ikke
ho snudde ryggen
til oss.
Og ville ho ikke vinke kunde ho la væra da.
Vi vinka til en
sveiss, og det gikk
ihvertfald bra.

Kommet forbi
Sandviken hvilested et snodig syn
vi så: 2 jenter løp
for livet for å
henge på. Med en
bykjørs, men det
var naturligvis ikke
råd.
Straks nådde vi
Jentene tok seg en dukkert i Tyrifjorden.
dem igjen, og jeg
hørte kartleserens De to jentene i bakgrunnen er ukjente. I forgrunnen ser vi fra venst- I Veme slo vi leir og
re: Astri Ruud, Else Krogh og Astrid Frestad. Fotograf: Grethe
stemme om litt:
der, traff vi de koHjell. Giver av bildet: Astri Jahr.
«Aa Lisa, jeg var
sligste mennesker
Fotonummer: SKIH 027 014.
så redd de skulde
på kloden her
henge sig fast i
Like ved kommunesteikepanneskaftet mitt.»
lokale og landhandleri.
Der drev en og øvde sig på trekkspill og så danSå var det Oslo da. Og det store spørsmål var set naturligvis vi.
Men vi blev snart trette. 10 ½ mil. Det hadde
hvordan vi skulde klare den trafikken.
tatt på vår energi. Og straks efter sovnet
Det hele gikk brillefint, når undtas at
landeveiens døtre til Soknas sakte skvulp
Astrid i gledens rus, på grunn av for dårlige
og trekkspillets melodi.
bremser holdt på å kjøre overende en buss.
I Bærum var første rast på ferden,
5 mil på 3 ½ time – du store verden.
Helt glorin syns vi naturligvis:
Solen stekte fra skyfri himmel og,
oppover til Sollihøgda trodde jeg simpelthen,
at det bare hadde blitt en våt flekk av mig igjen.
Snart bar det heldigvis nedover igjen,
og om litt nådde vi Tyrifjorden.
Her holdt vi en lang middagshvil, og det blev
filmet i stor stil. Alle var i strålende humør.

Dagen efter regnet det, men vi måtte
allikevel av sted. Da vi snakket om at vi
hadde mye med oss lo han Matias Modalen og
sa: «Ja en veit itte å en har før en ska fløtta.»
Før vi reiste skulde vi ha brus, og vi sendte
Grethe av sted, men hun svarte med et smil:
«Trur dere virkelig de er så lettsindige her oppe
at de har det.» Straks efter sa vi farvel
og takk for oss og drog av sted, videre videre
mot nye eventyr, ut i det ukjente.
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Snart nådde vi Soknedalsbakkene.
De verste bakkene en skulde se.
Og nu gjaldt det at bremsene dugde.
I øsende regnvær syklet vi. Men det hadde
ikke noe å si. Snart nådde vi Krøderen
og der fikk vi en
forskrekkelse hver
i sær.
Grethe var blitt
borte for oss. Du
verden
hvor hadde hun
montro satt koss.

S id e r

noe rart i for overalt blev hun tatt for søstra mi.
Og noen skulde jo ha skylda så det hadde ikke
noe å si.
Dagen efter skulde vi hjem. Vi måtte henge i
for vi hadde over 12
mil. Det var langt
frem.
Veien var bare bakke
og sving.
De vi hadde hatt
opover var ingen ting.
½ 9 var vi i Oslo, og vi
begynte nu jo,
å nærme oss de
hjemlige bo.

Vi fant henne da
tilslutt hvor hun
var,
ivrig i snakk med
Fra Oslo var det
en kjekk slåttekar.
næsten uråd å komTeltet er slått opp i Flå.
Sykkelen hennes
me forbi,
Teltet var uten bunn og det hendte ikke så reint sjelden at en kunne alle de som syklet og
hadde slått klikk,
våkne halvveis på utsiden om morgenen. Fra venstre ser vi Grethe
og da nødvendig
gikk ute i det fri.
Hjell, Astri Ruud og Astrid Frestad. Stedet der de satte opp teltet
hjelp hun fikk.
Vi måtte sno oss
tilhørte slekta til Else Krogh.
Nu gikk det bra til
frem, og vi hørte ofte
Fotograf: Else Krogh. Giver av bildet: Astri Jahr.
vi kom til Flå.
og titt: «Nei, se: fire
Fotonummer SKIH 027 011.
Der skulde det bli
jenter på sykkelritt.»
godt å hvile ut nå.
½ 12 var vi i Kråkstad, og vi kunde nok være
glad,
I tre dage vi dovnet oss der, mens regnet silte
at ingen så oss da.
ned.
Du skulde aldri sett slikt vær.Noen lyse øieblikk 12 mil, det var en hård tørn, det var vi enige om.
Men hovedsaken var jo at hjem til fastsatt tid vi
iblandt,
kom.
og da var vi elleville, det er visst og sant.
Tror ikke de er mere begeistret i Nordland når
de får solen å se,
Nu lever vi jo på minderne om en herlig tur.
enn vi var da den sendte sine stråler over oss
Det var jo deilig selv om det av og til kom en
ned.
regnskur.
Terreng og natur var vildt som oss selv.
Vi var blitt brunt av sol og vind og ingen uhell.
Den fjerde dagen måtte vi forlate Flå.
Ofte vi ønsker nu og da,
Og turen tilbake om Drammen skulde gå.
at det skulde vært sommer og vi av sted skulde
Ved Hole gård i Sysle slo vi leir for natten.
dra.
Å skrive noe om det har jeg utelatt.
Men det er sikkert; det blev en urolig natt.
Kartleseren og jeg fikk skylda, og det var ikke
Lisa
Denne teksten er hentet fra Norrøna 11.november 1934. Arkiv P-1002, Fa0005.
Teksten er signert ”Lisa”, men mye tyder på at hun antakelig het noe annet. Trolig er hun med
på noen av bildene. Bildene er enten fra denne turen eller en tilsvarende tur noen år seinere.
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. Ski
lokalhistoriske arkiv har bevart Norrøna fra 1917-18 og 1925-56. Vi ønsker å gjøre vår samling
mest mulig komplett og tar med glede i mot flere bevarte utgaver av Norrøna. Tekstene i denne
avisen gir et fint innblikk i hva en del unge i alle aldre var opptatt av i første halvdel av 1900tallet. Vi presenterer derfor smakebiter fra Norrøna i våre informasjonsskriv.
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(Fortsettelse fra s.1) Turn var blant de første idrettsgreinene der kvinner fikk delta på lik linje med
menn. Riktignok ble de to første landsturnstevnene,
i 1886 og 1890, arrangert uten kvinnelige deltakere.
Men fra 1895 fikk kvinner delta ved disse stevnene.
Kvinneandelen var imidlertid lav de første 20 årene.
Først ved stevnet i Trondheim i 1918 deltok mer enn
100 kvinner. Fra da av økte til gjengjeld kvinneandelen hurtig og ble nær tidoblet fram til stevnet i Stavanger i 1934.
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og tilbake til idrettsplassen. Løypa ble anslått å
være 10 km. Vinner ble Else Krogh på 1,09,24 (nr.3
fra venstre på bildet under). Tiden tyder på at hun
var i god fysisk form.

Det finnes også dokumentasjon på at kvinner i Ski
Turn og Idrettsforening drev med fotball rundt 1930,
”men det er av mindre betydning,” står det i jubileumsskrivet til idrettslaget fra 1934. Et viktigere tema
var derimot det estetiske. Jubileumsskrivet presenterer dametroppen i turn. De deltok i pinsen 1933 på
Etter hvert ble flere idretter åpnet for kvinner. I 1946 et kretsturnstevne på Høybråten. Det blir trukket
var tolv av idrettsgrenene hos Norges idrettsforbund fram at dametroppen fikk masse ros for sine vakre
drakter. Selve prestasjonen nevnes derimot ikke
tilgjengelige for kvinner, men fremdeles sto sterke
krefter imot. Flere idrettsledere mente at kvinneidrett med et ord.
burde være vesensforskjellig fra herreidrett både av
Bildet på denne siden ble brukt i en avisartikkel med
estetiske og idrettslige grunner. Valg av idretter og
øvelser burde velges med tanke på i hvilken grad de følgende tittel: "Da fire Kråkstadjenter i turnsko og
skjørter, med lange fletter
støttet opp under den
og "fighting spirit" beseiret
tradisjonelle kvinneBislets publikum." Artikkerollen. Styrke- og
len er et tilbakeblikk og
utholdenhetsidretter ble
beskriver de fire jentenes
derfor motarbeidet.
innsats på 4 x 60 meter
stafett på Bislet 10. juni
Selve gjennombruddet i
1931. Ved samme anledde fleste mannsdominerning skulle de også ha
te idretter kom først på
løpt individuelt på 1001970-tallet. Etter suksesmeteren, men rakk ikke
sen for de kvinnelige
fram i tide fordi starten på
langrennsløperne under
denne ble fremskutt en
VM i Oslo i 1966 ble det
halv time slik at Sonja Hemer akseptert med kvinnie kunne nå et fly. Henie
nelige langrennsløpere.
ble for øvrig nr.4 i denne
Også innenfor idretter
øvelsen. Avisartikkelen er
som sykling, fotball og
Lettbeinte jenter fra Kråkstad, 1932.
skrevet av Anton Schou,
skiskyting fikk kvinnene
Fra venstre: Hjørdis Thorvaldsen, Maren Kvilesjø,
men vi kjenner ikke til hvilstørre innpass. Noe seElse Krogh og Randi Weydahl.
ken avis den ble publisert
nere kom også kraftidretFotograf:
ukjent. Fotonummer: 0213-054-0001
i eller hvilken dato.
ter som vektløfting og
bryting med på programmet. Grete Waitz’ og Ingrid Kristiansens formidable Fotografiet viser de fire jentene under et stevne i
Drammen 29.mai 1932. Der ble stafettlaget nummer
prestasjoner innenfor maraton og langdistanse på
1980-tallet var i høyeste grad med på å åpne døren tre på 4 X 60 m. Ved det samme stevnet ble det
for at kvinner kunne drive med utholdenhetsidretter. også arrangert individuell 60 m. Der ble Hjørdis
Thorvaldsen nr. 4 og Maren Kvilesjø nr. 5. Begge
I vår kommune ser vi klare trekk av den samme ut- fikk samme tid: 8,9 sek.
viklingen som i landet ellers. De eldste bildene vi har
av kvinnelige idrettsutøvere er hovedsakelig av tur- Det var jenter som disse fire som gikk foran og viste
nere, friidrettsutøvere og håndballspillere. Friidretts- veien for de mange som seinere har kommet til og
utøverne deltok for øvrig hovedsakelig på korte dis- hatt stor glede av å drive med idrett.
tanser som 60 m og 100 m. Det finnes dokumentasjon på at kvinner drev med utholdenhetsidrett, men
Trykte kilder:
dette er oppgitt til å være marsjkonkurranser. I Kråk- Kirkebøen, Stein Erik: Idrettsjenter – veien til topps, Universitetsforlaget, Oslo
1986.
stad Idrettslags protokoll kan vi lese at det ble arVon der Lippe, Gerd: ”Glimt fra kvinneidrettens historie” i Kvinner og idrett –
rangert en marsjkonkurranse 16.mai 1932 mellom
fra myte til realitet, Gyldendal, Oslo 1982.
Ski og Kråkstad. Løypa gikk fra idrettsplassen i
Arkivkilder:
Kråkstad via Frogner, Ski, kommunegården, Løken Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1020: Ski IL, Xa0001.
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1065: Kråkstad IL, Aa0003.
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Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er
en del av Ski bibliotek. Arkivet holder åpent i
bibliotekets åpningstider.
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Ski lokalhistoriske arkiv har til oppgave å samle
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



Arkivet har registret 136 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. 3900 av
disse er gjort tilgjengelige via våre nettsider. Foto
i høy oppløsning kan bestilles hos oss.

S a n k t
En tid med rytme og farver
slik sommeren skaper her nord.
Ett døgn som har lyset lenger
enn dagen som forut for.
Ja, lenger enn dagen som kommer
og selv om det enda er sommer
så aldri vel lyset flommer
som i døgnet rundt Sankt Hans.

H a n s
Hele naturen lever
i lyset, intenst og gla
og vet at i nærmeste time
bøyer det hele av.
Som avglans fra høyere soner
sommerens farver og toner
gjør at vi oss forsoner
med det som livet oss gav.
Vi går på en vei som stiger
mot lyset rundt Sankt Hans
og når vi passerer toppen
så gjør vi kanskje en stans,
ser veien slik vi har fått den,
i glede og sorg har vi gått den
og hvis vi har rett betrådt den
vi lærte å visne gla.
K.M.

Sankt Hansaften i havnehagen, 1916
Arkivkilde:
Maren Ambjørnrud (til venstre), Astrid Grydland (i midten) og Arkiv P-1063, Fa0001: Kråkstad bygdekvinnelag:
Lina Ambjørnrud sitter i prestekrageenga på Ambjørnrud gård. Kvinnetanker, 24.juni 1964.
Fotograf: Hilda Ambjørnrud. Fotonr. 0213-161-0011.

