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Friluftslivets år
I år arrangeres friluftslivets år for tredje gang.
Dette blir markert med en
rekke arrangementer
rundt om i hele landet.
Kråkstad ILs resultater i 1913:

Målet med markeringen
er å få varig økt deltakelse i friluftsliv i alle deler
av befolkningen med
fokus på turer i nærheten
av der folk bor.

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

På bærtur i Skimarka, 1919.
til høyre er
Margrethe og Ingeborg
10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
Colbjørnsen fra Kapellsander.
er ikke identifiserte.
24/8: Kråkstad –De
Skiøvrige
6-1 (treningskamp)
27/7: Kråkstad B –De
Snøgg
to damene
5-2

Fotonr. SKIH 055 035.
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1 Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Klara Auestad.
er samletSPK
inn av
14/9: Kråkstad –Bildet
Bækkelagets
3-2Ski Historielag.

Arkivets
åpningstider

Fotoutstilling

25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1

Vi holder åpent i
bibliotekets åpningstider. På enkelte
tidspunkt er arkivet
ubetjent. Det vil da bli
gitt begrenset hjelp
i bibliotekets
voksenavdeling.
Arkivet er vanligvis
betjent disse dagene
og tidene:
Mandag, onsdag,
torsdag og fredag:
Kl.10-15.30.
Tirsdag: kl.12-19.
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På fisketur til Vientjern, 1938.
Vientjern var et populært utfartssted for kråkstinger.
Her er det familien Haakensen som nyter naturen
og prøver fiskelykken.
Fotonr. SKIH 032 006.
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Arne Haakensen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivet er ubetjent
9.-16.november og
14.desember.

Vi markerer friluftslivets år
åmed
r fotoutstillingen
s i d e n
På tur
i Ski
i gamle
Vi vet
navnet
på omtrentdager
halvparspillerne på bildet ovenfor.
(1900ten- av1960).
Mannen lengst til venstre er
Utstillingen
finner
du i kledd
ukjent. Han
er annerledes
enn de andre.
Er dette en lagleder
bibliotekets
underetasje.
eller kanskjeinnom!
dommeren? NumVelkommen
mer to fra venstre er Weydahl
(fornavn ukjent). Deretter følger:
ukjent, Petter Berg, ukjent, Ellef
Ruud, ukjent, Karl Weydahl, Olav
Frogner, ukjent, Oscar Weydahl.
Foran sitter målvakten,
SkTorolf
imnoen
Berg. Dersom du vet hvem
10
es vi tstor
av disse ukjente er, L
setter
his 0
pris på å få vite det. si
to

de

Kinoreklame fra
Kråkstad kommunale
kino (1956-64).
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gamle Nordbyveien

Enkelte kulturminner ligger lett tilgjengelige et kort stykke fra mer moderne ferdselsårer og bebyggelse.
Et slikt kulturminne finner vi like ved Nordre Finstad gård i Ski. Her kan de som ønsker det ta seg en spasertur på historisk grunn.

Det har pågått ferdsel i området rundt Ski i svært
lang tid, men mange av de gamle veiene har blitt
borte. Ofte har det gått til slik vi ser i Nordbyveien
der en ny vei blir anlagt der den gamle gikk. Andre
steder har nye behov meldt seg og området har blitt
tatt i bruk til andre formål, slik som jordbruk eller
boliger. Dessuten har nye veier gjerne gjort de
gamle overflødige og de har gått ut av bruk.
Dermed får vegetasjonen gode vekstvilkår og tar
tilbake grunnen.
Men ennå er det mulig å se spor av riktig gamle veifar rundt om i vår kommune. Det som gjerne viser
etter disse veiene er forsenkninger i terreng med
løse masser, såkalte hulveier. Noen steder kan disse veiene være svært tydelige, mens andre steder
er forsenkningene såpass små at de nesten ikke
viser. Veier som er så gamle at de sikkert kan dateres til tiden før reformasjonen, kalles oldtidsveier.
Slike veier er automatisk fredet etter Lov om kulturminner.

Før reformasjonen.
Denne veien er svært gammel og var i
bruk før Martin Luthers tid.
Foto: Dagfinn W. Jakobsen

Tar vi en liten tur
vest for Ski sentrum, til Nordre
Finstad, finner vi
deler av en slik
vei. Veien starter
rundt 100 m vest
for Nordre Finstad gård. Ved
en nordlig forgreining av veien, ikke langt fra
der den starter,
ligger for øvrig
en gravhaug fra
jernalderen.
Haugen ligger
tett inntil rundkjøringen der
Villenga og Vestveien møtes.
Veien passerte

opprinnelig også en gravhaug på Nordre Finstad,
men den har blitt fjernet i forbindelse med utbyggingsarbeider.
Det var for øvrig
svært vanlig å
anlegge gravhauger i nærheten av veier.
Selve veien går
inn i skogen
noen meter sør
for den eksisterende gravhaugen. Den er mye
i bruk som tursti
og er derfor lett
synlig der den
bukter seg inn
mellom trærne.
Forsenkningene
Historisk grunn.
i terrenget er her
Her
kan
du
tråkke i fotsporene etter
svært små.
utallige generasjoner skiborgere.
Deler av veien
Foto: Dagfinn W. Jakobsen.
går dessuten
over berggrunn. Den vesle veistubben tar fort slutt
og går antakelig over i en nyere sti. Det er også
mulig å følge deler av veien et stykke videre på
andre side av Søndre Tverrvei.
Sør for Rismyra i Ås kommune ser vi også spor av
denne veien. Der har den tydeligere form som hulvei. Ellers har mye av denne oldtidsveien blitt borte
både som resultat av nyere veibygging, boligbygging og jordbruk. Opprinnelig var dette den gamle
ferdselsåren mellom Ski og Nordby, altså den riktig
gamle Nordbyveien.
Trykte kilder:
Gustafson, Alfred: Turbok for Ski, Ski Historielag, Ski 1992.
Schou, Terje: Ski og Kråkstad, Forhistorisk tid, bind I, Ski kommune, 1990.
Taugbøl, Trond: Kulturminneatlas Follo, Ferdsel og vegfar, Follo museum,
1995.
Nettkilder:
Kulturminnesøk: http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Akershus/Ski/
Finstad-Nordre2 , http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Akershus/Ski/
Finstad-Nordre og http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Akershus/AAs/
THH-161-2AA
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En skitur i skogen kan jage bort vonde tanker og gjøre en lys og lett til sinns. Dette erfarte
forfatteren av denne historien for over 100 år siden, og dette er en medisin som mange tyr til
også i vår tid.

”Paa slik en
tur alene i
Guds natur,
tror jeg man
kan lære
mere end av
den bedste
præken.”

”Ute er det stille og klart.
Maanen lyser og enkelte
stjerner tindrer paa den
dypblaa himmel. Skogen
staar med nysne og ser
saa forunderlig hemmelighetsfuld ut. Hvem kan
være inde slik en kveld?

En skitur gjennem skogen
det er noget andet det.
Hvor en kjender sig frisk
På tur i skogen, 31. desember 1960.
En ung mann skuer utover det snødekte
og glad. Lyse tanker yrer
landskapet ved Kjølstadfjellet.
frem og i dit indre opsenFotonummer: SKIB 102 003.
Fotograf og giver av bildet: Gerd-Birgit Tjomsland.
der du en stille bøn til ham
som har skapt alt saa vakkert. Paa slik en tur
omkring os, naar vi bare kan bruke øinene, og
alene i Guds natur, tror jeg man kan lære mere
har lært at se det som er vakkert.
end av den bedste præken.
Menneskene er visst heller ikke saa onde, som
Man faar lyst til at kjæmpe mot alt det onde og
det ofte blir sagt. Thi intet menneske er saa ondt
stygge som gjør livet tomt og værdiløst. Man faar
at der ikke ogsaa findes noget godt i det. Der
findes nok mennesker som ved motgang eller
sorg er blit slike, at de sætter alle torne ut, for det
er dessverre slik, at det gode skrubbes først av,
eller blir gjemt tilside. Men vis et slikt menneske
lidt velvilje eller godhet, og du vil se hvor fort det
gode vaagner igjen.

Vinteridyll i Holstadmarka, 1958.
Ei ung kvinne nyter utsikten over et vakkert
hvitkledt vinterlandskap.

Livet er nok værd at leves, om det en gang
imellem bringer lidt motgang. Især slik en kveld
er livet gilt. Da kan en sandelig forstaa gutten,
som græt av glæde fordi han var menneske.”
M - - - - d.

Fotonummer: SKIB 101 022.
Fotograf og giver av bildet: Gerd-Birgit Tjomsland.

ogsaa lyst til at finde frem det lyse og gode i livet, Denne fortellingen er hentet fra Vidar 7.februar 1909
(arkiv P-1001, Fa0002). Vidar var ei lagsavis for
for det er sikkert at livet er ikke halvt saa ondt
Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforening. Fortellingen
som mange vil ha det til.
Hvorfor skal en se saa pessimistisk paa tilværelsen? Saa meget vakkert som det er overalt

er signert med ”M - - - - d”. Vi vet ikke hvem som skjuler
seg bak disse bokstavene.
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Naturen med sine mange bilder og stemninger har i årtider inspirert fortellere og forfattere til å
skape gode historier. I denne fortellinga blir vi tatt med ut i ei tåkelagt sommernatt der møte
med ei hulder får dramatiske følger for et ungt par.
”Hvitgrå hang sommernatta over åser og langstrakte vidder, og svalende vinde for over åsane
efter de stekvarme dager. Arbeidet var til ende
der på sætra. Ljåer og river var sat optil buvæggen. Slipesteinen tagde stille, bare jevne åndedrag hørtes fra sæterstuene. Men ungdommen,
som var frisk på legem og sjæl, hadde samla sig
ute på sætervollen til leik og dans nu sommernatten.

Indover skogen gik hun i angst for å træffe ham i
følge med en anden, og hun ropte hans navn
flere gange uten å få svar. Det kom liksom en
tåke for øinene hendes i den stille sommernatten,
og hun syntes gjennem tåken, at hun så Halvard i
følge med no som lignet en hulder der langt inde i
skogen.
En vanvidsrid kom over hende og hun la på
sprang uten å sanse hvor det bar hen. Hun
sprang og sprang over
alle høider og knauser til
hun faldt overende på et
svaberg, og glei ut over
dypet til alt blev stille;
bare romlingen av jord og
stein hørtes; og elven
nede i dalen sang sin evige liksang som den har
gjort i gjennem alle tider.

Men en var det som ikke
var med der. Det var han
Halvard. Han gikk uglad
for sig selv derborte i
småskogen og sørgede
over sin triste lagnad.
Her inde var det han
møtte huldra en hvitblå
sommernat. Hun sat der
på en tue og så på ham
med øine så tindrende
Dagen efter fant de
mørkeblå og vakre, og
Huldra forsvant
hende nede i uren blodig
Akvarell av Theodor Kittelsen (1857-1914).
håret det faldt vidt ned
og sønderslåt.
Bilde hentet fra Wikipedia, fritt tilgjengelig for bruk.
over akslene. Han blev
Siden den nat var Halvard aldrig plaget av huldrestående og se på hende, men rørte sig ikke.
syn. Han sat med hodet i hændene og mindtes,
Da reiste hun seg op fra lyngtua og kom bort til
mens det liksom steg no grått op fra alle hauger
ham med håret flagrende i sommervinden, det var
og knauser indover skogen. Denne sommernatta
som det reneste guld. Og den blågrønne kjolen
stod for ham som et dystert gråhvidt minde.”
passet så tætt om hendes ungdomsmjuke
Denne gamle huldrehistorien sto gjenfortalt i
legeme. Men så fik han se rompa hendes bak*.
Norrøna 31.oktober 1926 (arkiv P-1002,
Da tok han skræk og snudde og sprang til sætra,
Fa0002). Hvorvidt det er en historie som har
stått på trykk et sted eller om det er en
og det var som han hele veien hørte hendes
historie som en av medlemmene i laget
sølvblanke latter efter sig. Siden den tid traf ikke
kjente til, har vi ingen opplysninger om.
Historien er iallfall ikke blant de mest kjente
Halvard huldra atter.
Men omtrent på samme tid, gik en ung lyslet jente
fra leiken på sætervollen indover mot skogen, for
om mulig å finde igjen Halvard. Hun tænkte, at
kanske hadde han en anden jente derinde som
han holdt sig til. Og det kunde hun umulig bære,
da han for flere år siden hadde vundet hendes
kjærlighet og trofasthet.

huldrehistoriene. Vi velger å presentere den
her for å trekke den fram fra glemselen og
gjøre nye generasjoner kjent med den.

Norrøna var Kråkstad frisinnede
ungdomslags håndskrevne avis. Avisa ble
ikke trykt opp, men ble lest høyt på lagets
møter som en del av underholdningen.
Første nummer kom i 1902. Tekstene i avisa er en blanding av
egenprodusert materiale og avskrift av mer kjente forfatteres verk.
Tekstene er til dels godt skrevet og gir et innblikk i hva unge (i alle
aldere) i bygda var opptatt av i første halvdel av 1900-tallet.
Ski lokalhistoriske arkiv har bevart Norrøna fra 1917-18 og 1925-56.

*Huldrene blir ofte framstilt med kuhale.
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Skiklubben Skimt ble stiftet vinteren 1915. Dette skal ha vært en snørik og gunstig vinter for skisport noe som nok var en medvirkende årsak til at klubben ble stiftet. Dessuten ble bakken som
etter hvert skulle bli til hoppbakken Møllebakken, funnet denne vinteren.
stad. I følge referenten fikk medlemmene servert en ”splendid
aftens.” Vertinnen blir særlig høyt
verdsatt i det samme referatet:
”Fru kjøbm. Bjørnstad maa tilskrives den væsentligste ære for den
glimrende maate hvorpaa denne
enestaaende aften blev feiret.”

Den første konkurransen
Søndag 14.februar 1915 ble de
første konkurransene i hopp og
langrenn arrangert. Noen ildsjeler
hadde jobbet hardt for å få Møllebakken i stand til dette første
rennet. Klubben hadde også
sørget for å få autoriserte hoppdommere fra Kristiania og publikumsoppslutningen var stor.
Rundt 300 hadde møtt fram for å
bivåne de dristige hopperne.
Lengst av alle hoppet Jorulf
Bjørnstad fra Ski. Han landet på
26 m i 1.omgang og på hele 30 m
i 2.omgang, men dessverre falt
han og fikk dermed ikke noen
topplassering.
Det blei hoppet i to klasser. Best i
klasse 1 var K. Stallerud. Han
fikk også Damenes pokal for det
stiligste svevet. I klasse 2 vant
Kaare Bratt.
Etterpå var det langrenn.
Løypa var på 12-13 km og
gikk fra hoppbakken til
Nordby og tilbake over
Hebekk til Kontra skole.
Bestemann var Halv.
Weydahl som brukte i
overkant av en time.
Weydahl ble for øvrig nr.
2 i hopprennet og fikk
også lensmann Kolbjørnsens premie for beste
kroppsføring.
Siden det ikke fantes
høvelige forsamlingslokaler i Ski, fant premieutdelingen sted hjemme
hos kjøpmann H.P. Bjørn-

Hopprenn i Møllebakken, ukjent år.
Klubben fikk leie den nederste delen av
bakken for 15 kr i året. Den øverste delen
eide S. Eriksen. Han lot Skimt bruke den
vederlagsfritt. Som takk, ble Eriksen
utnevnt til æresmedlem.

Klubben får navn
Den første tiden var skiklubben
navnløs noe klubbens styre ble
sterkt kritisert for i flere leserbrev
i Øieren (forløperen til Østlandets
Blad). Det ble blant annet stilt
spørsmål ved hvor lenge styret i
en forening som ikke hadde verken lover eller navn, kunne sitte.
Ikke helt uten sarkasme foreslo
brevskriveren at klubben kunne
kalles ”Resolut.” Dette mente han
at i det minste burde betegne den
ånd som skulle herske i en skiforening og dens styre.

Fotonr. SKIB 000 014. Foto fra Skimts arkiv.

Hoppdommerne er på plass, 1936.
Bildet er tatt i forkant av Skimts vårhopprenn, palmesøndag
1936. Til venstre ser vi Gunnar Gundersen og Thorleif Hemsen (med flagg). Rolf Skonnord står i bakgrunnen med hoppski. De to lengst til høyre er Karl Pedersen ”Calle P.” (med
veske) og Jacob Kleveland. De øvrige er ikke identifiserte.
Fotonr.: SKIH 055 021. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Helene Solberg.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Nå ble imidlertid ikke
navnet Resolut, men
Skimt. Navneforslaget
kom fra klubbens første
formann, Thorleif Hemsen, og ble vedtatt på
generalforsamlingen
30.oktober 1915. I protokollen kan en for øvrig
lese at oppslutningen om
møtet var laber. Foruten
styret var det bare et par
medlemmer til stede.
Snørike vintre
De kommende vintrene
var snørike og gunstige
for skiinteresserte. Skimt
arrangerte flere hopprenn
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og langrenn
og arrangerte
dessuten festlige sammenkomster for
sine medlemmer – også
utenfor skisesongen.
Skimt meldte
seg tidlig inn i
Norges skiforbund og allerede i 1917
var klubben
arrangør av et
kretsrenn. Det
Nummer 10 passerer, ukjent år.
ble konkurrert
Personene er ikke identifiserte.
Fotonr.: SKIB 000 028.
både i langFoto fra Skimts arkiv.
renn og hopp.
Langrennet startet ved Ski stasjon. Løypa var på 14
km og gikk til Bekkevar og tilbake over Nærevannet.
Hopprennet i Møllebakken samlet ca.400 tilskuere.
Det lengste stående hoppet på 30 m hadde Karl
Weydahl som vant kombinertkonkurransen.

S i d e r

vansker enkelte ganger. I 1925 måtte langrennet
avlyses pga snømangel og i 1929 stod hele arrangementet i fare fordi snøen var i ferd med å smelte
bort. Langrennet ble flyttet fra området ved stasjonen og lagt til traktene ved Grøstad – Askerud og
inn mot Gaupestein. Hoppbakken var også i ferd
med å bli snøfri, men etter at det ble fylt på 500 lass
med snø kunne også rennet der arrangeres. I 1929
fikk for øvrig Skimt for første gang ansvaret for å
dele ut kongepokal. Pokalen ble vunnet av Peder
Belgum, B.U.L.
Klubben arrangerte også flere landsrenn utover på
1930-tallet, men snømangel satte stopper for renna
i 1930 og 1932. Selv om snøen glimret med sitt
fravær, var det imidlertid is og klubben arrangerte
skøyteløp i stedet. I 1933 var det også lite snø. Det
var derfor bare mulig å arrangere hopprenn.
Prinsesser
Skimt slet stadig med å få budsjettet til å gå i
balanse. For å prøve å rette på en skranten klubbøkonomi, tenkte styret i nye baner. I 1936 ble Folloprinsessen kåret for første gang. Dette var en slags
lokal missekåring med dertil hørende festivitas.
Kåringen ble holdt i Birkelunden på sommerstid.
Rannveig Braathe fra Ås ble utnevnt til prinsesse.

Møllebakken
Utbedringer av Møllebakken var et tilbakevendende
tema de første årene. Det var forholdsvis dårlig
plass på sletta nedenfor bakken. Hopperne hadde
dermed vansker med å få til en skikkelig sving da
de skulle bremse opp. Det var derfor nødvendig å få
felt flere trær. Overgangen mellom underrennet og
sletta var dessuten for brå. Dette medførte at flere
hoppere hadde problemer med å holde seg oppreist
i overgangen. Dessuten ble det drøftet om det var
behov for et stillas for å øke farten i overrennet.
Møllebakken ble forbedret i 1924-25. Det ble
sprengt bort en del ujevnheter og sletten ble flatet
ut. Store mengder torv ble hentet fra Hebekkmåsan
for å jevne ut underrennet. Det ble dessuten bygd
stillas, tribuner, dommertribune og trapper. Bakken
ble inspisert av viseformannen i Skiforbundet, Chr.
Aug. Fjeld. Han var svært fornøyd med det han så.
Landsrenn
Arbeidet med bakken bar frukter og klubben ble belønnet med å få holde landsrenn flere ganger utover
på 1920-tallet (1925, 1926, 1927, 1929). Samtlige
renn ble vellykkede, men snøforholdene skapte

Folloprinsessen med terner, 1936.
Bakerst sitter prinsessen, Rannveig Braathe. De fire ternene
er Gerd Haug, Gerd Linnestad, Mary Heie og Gudrun
”Lilleba” Jakobsen. Vi vet ikke hvem som er hvem av disse.
Fotonur. SKIB 001 085.
Fotograf: Thorstein Nielsen.. Giver av bildet: Bjørn Myrvoll.

Om prinsessen skrev Østlandets Blad (6/7-1936):
”Prinsessen er født 16.august 1917 og er altså blottende ung, bare 19 år. Prinsessen var i en vakker
hvit silkekjole med hvit cape, foret med rød silke. På
hodet et smykke med kongelig diadem, i favnen en
stor bukett med roser og i tillegg fikk hun også et
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bredt sølvarmbånd med initialer til tegn på sin kongelige verdighet.” Festen holdt på til langt på natt og
brakte et pent overskudd i klubbkassen og ble gjentatt i 1937 og 1938. Den siste gangen oppstod
imidlertid en del vansker med avviklingen av arrangementet og klubben la derfor videre prinsessekåringer på is.

Et langt svev, 1938.
Her ser vi Trygve Gundersen som setter bakkerekord
i Holmenkollen med et svev på 54,5 m.
Fotonr. SKIB 001 008. Foto fra Skimts arkiv.

Utøvere
Skimt hadde flere dyktige utøvere som gjorde seg
bemerket både lokalt og nasjonalt i tida før krigen.
Brynjulf Skotner vant flere distriktsrenn og hadde
også gode plasseringer i flere landsrenn. I 1926 tok
han 1.premie i kombinert klasse B i Holmenkollen.
Andre løpere som gjorde det godt i denne perioden
var Eugen Krogstad, Reidar Lybæk, Rolf Lybæk,
Johan Skårer og Karl Weydahl. Like før krigen
markerte også Trygve Gundersen seg kraftig med et
stort antall bakkerekorder og gode plasseringer.
I 1938 satte han bakkerekord i Holmenkollen med et
hopp på 54,5 meter.
Krig og etterkrigstid
Krigen satte sine spor også hos Skimt. De nye
makthaverne i landet overtok styringen med klubben
og alle eiendeler, arkiver og penger ble beslaglagt.
I 1941 ble det besluttet at klubben skulle slås
sammen med Ski IL.
Etter krigen gikk Skimt ut av Ski IL igjen, men hadde
store vansker den første tiden. Klubbkassa var tom
og bankkontoen inneholdt kun et mindre beløp. Det
viste seg at noen hadde så godt som tømt kontoen
like før freden. Kommunen trådte da støttende inn
og bevilget 1000 kr til klubben.
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Hjelpa fra kommunen kom godt med og Skimt kom
seg forholdsvis fort på beina igjen. Møllebakken ble
satt i stand og etter hvert ble også flere anlegg
bygd. I løpet av 1946-47 ble det også opparbeidet ei
slalomløype i Roåsskogen.
Flere av Skimts sentrale utøverne i åra før krigen,
var også langt framme utover på slutten av 1940tallet. Trygve Gundersen, Trygve Stenerud, Finn
Hemsen og Erling Aavik gjorde det alle sterkt i
denne perioden. På 1950- og 60-tallet var Lars
Holmen en sentral utøver. Han deltok både i
Holmenkollen og i NM (i kombinert) ti år på rad. En
tiende plass i NM var beste resultat.
Den første norgesmesteren
Det skulle imidlertid gå nesten femti år fra oppstarten før Skimt fikk sin første norgesmester. Det
skjedde i 1963. Da vant Markus Svendsen NM-gull i
kombinert og fikk også kongepokalen for sine
prestasjoner. Samme år ble han, som sjette nordmann, tildelt Lahti-pokalen. Svendsen gjentok NMsuksessen i 1968. Han deltok også i OL i Grenoble
samme år.
Et tilbud uten ski
Fram til begynnelsen av 1960-tallet hadde Skimt
hovedfokus på skisport, men i 1964 utvidet klubben
repertoaret og opprettet ei orienteringsgruppe.
Klubben fikk dermed flere bein å stå på og utøverne
fikk også et tilbud utenom vintersesongen.
I 1996 inngikk Skimt og Kolbotn IL et samarbeid der
de dannet et felles orienteringslag. Et av de mest
suksessrike prosjektene som klubbene samarbeider
om er turorienteringsopplegget, Skautraver’n. Dette
er en fin måte for hele familien til å komme seg ut i
skog og mark.
100 år
I hele 100 år har Skimt bidratt til å gi folk gode friluftsopplevelser. At 100-årsjubileet faller sammen
med markeringen av friluftslivets år er derfor bare
rett og rimelig. Vi gratulerer!
Arkivkilder:
Arkiv P-1066: Skimt.
Trykte kilder:
Jubileumsskrift: Skimt 75 år, 1915-1990, Ski 1990.
Øieren: 17.februar, 24.september og 8.oktober 1915
Østlandets Blad 6.juli 1936.
Nettkilder:
Skimt: https://sites.google.com/site/skimtno/skimt
Skautraver’n: http://www.skautravern.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.
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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
Telefon: 64 91 49 37
E-post: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no

Ski lokalhistoriske arkiv har til oppgave å samle

gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for
kommunens innbyggere.


Arkivet har registret 142 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 med
mindre noe annet er angitt.

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

Baksida
Friluftslivets år 2015
I denne utgava av Gylne Sider har vi fokus på Friluftslivets år 2015. Friluftsliv har vært en viktig del
av folks fritid i lang tid. Det er slik
sett helt naturlig å fokusere på
dette også i lokalhistorisk
sammenheng. Det er dessuten slik at man gjerne må
ut i naturen for å kunne oppleve flere av de kulturminnene som finnes rundt oss.

Du finner gode turtips
på biblioteket.

Det finnes imidlertid
god hjelp å få på
biblioteket. Her har vi
flere turbøker og
brosjyrer som kan gi
deg gode tips om
løyper og turer som
kanskje ligger rett
utenfor stuedøra di.
Velkommen innom! w
Du finner også
mange turtips på Ski
kommunes nettsider:

ww.sk
i.

Ski kommune er i kraftig
vekst og folketallet nærmer
seg nå 30.000. Mange har
Turbøker:
Løvland, Birger og Haugen,
flyttet hit i løpet av de siste
Reidar: Til fots i Sørmarka,
årene og kjenner kanskje
44 turer i nærområdet,
ikke til det mangfoldet av
Dreyer, Oslo 2012.
turmuligheter som finnes like
Gustafson, Alfred:
Turbok for Ski,
i nærheten av der de bor.
Ski Historielag, Ski 1992.
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