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blikk.”

Denne gangen
får du også en
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romantikk
(på side 10).
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Ferieminner fra en svunnen tid
Sommeren er vanligvis ferietid og selv om
feriene nå er lengre
enn tidligere, reiste
mange på ferie for
80-90 år siden også.
Reisene gikk nok
sjeldnere til utlandet,
Kråkstad ILs resultater i 1913:
men mange benyttet
8/6: Kråkstad – Steady 3-1 sommertiden til å
komme seg ut på tur.
15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1
Les mer på side 2-3.
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort

Campingliv ved Dovre, 1934.

6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0

Sommerferie
Arkivet er ikke betjent i
uke 28-30 pga. ferie.
En begrenset hjelp vil bli
gitt i voksenavdelingen i
biblioteket.

13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0
27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2
10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1

Vi ønsker alle en

14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2

riktig god sommer!

R e k l a m e

25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1

f o r
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I fonna, 1939.
Sverre Moen sitter i ei snøfonn på
åfjellet
r ved
s Årdal.
i d e
Dun
kan lese mer
om Sverre
Moen
sidehalvpar4-5.
Vi vet navnet
på på
omtrent
ten av spillerne på bildet ovenfor.
Mannenmed
lengst til
venstre
er
Få også
deg
denne
ukjent. Han er annerledes kledd
utstillingen
biblioteket:
enn de andre.i 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
Frogner, ukjent, Oscar Weydahl.
Foran sitter målvakten, Torolf
Berg. Dersom du vet hvem noen
av disse ukjente er, setter vi stor
Ferieminner
pris
på å få vite det. fra

Ut på tur

På badetur til Nesset, 1928.
De fire jentene i forgrunnen er fra venstre: Kitty
Olsen, Ruth Schuman, Nini Olsen og Hjørdis Holm.
De tre guttene
i bakgrunnen er ukjente.
Kinoreklame
fra
Du kan lese mer om Nini Olsen på side 10.

Kråkstad kommunale
kino
Du (1956-64).
finner mer informasjon om disse bildene på siste side.

mellomkrigstiden
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Ut på tur
Ferieminner

fr a mellomkrigstiden

I våre dager har de fleste både tre og fire ukers sommerferie, men slik har det selvsagt ikke vært
bestandig. Dette er en utvikling som har pågått over mange år og som henger sammen med
velstandsutviklingen i det norske samfunnet.
sportslige utfoldelser i skog og
mark ble et massefenomen.
Dette førte til økt salg av telt,
hengekøyer, kanoer og annet
friluftsutstyr.
Flere biler
Samtidig økte også salget av
motorkjøretøyer. I 1913 var det i
underkant av 1.000 personbiler
her i landet. Dette antallet økte
kraftig utover på 1920- og 30tallet. Ved utgangen av 1939 rullet nær 63.000 personbiler rundt
på norske veier. I tillegg kom en
rekke lastebiler slik at antall biler
totalt sett var ca. 100.000.
Fisking i Valdres, 1929.
Aksel Tronaas prøver fiskelykken i Tisleia.
Fotonummer SKIH 062 013. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Gunvor Andersen. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Amerikanske biler dominerte
markedet. Tollreglene var slik
utformet at det var billigere å
importere bilene i deler og der-

Mer fritid
Dersom vi går litt over 100 år tilbake i tid, til 1914, var betalt ferie
ingen selvfølge. Den gangen
hadde bare 20% av de fagorganiserte et slikt gode. Utviklingen
skjøt imidlertid fart i de kommende årene og i 1928 gjaldt denne
ordningen nesten alle de fagorganiserte.
På slutten av 1930-tallet ble det
innført flere goder som de fleste
fikk glede av. I 1936 ble det lovfestet åtte timers arbeidsdag og
ni dagers ferie i alle yrker. Alle
tariffavtalene som LO og NAF
forhandlet frem, fikk nå inn
bestemmelser om to ukers ferietid. Folk fikk altså mer fritid og

På biltur, 1936.
I 1936 reiste fire menn med bil fra Kråkstad til Trondheim. Målet med turen var
landsskytterstevnet i Trondheim. Dette bildet er tatt på Gjøvik. Bilen var en
Chevrolet 1929-modell som tilhørte Hans Jahr. Det er trolig han som sitter
bak rattet. Vi vet ikke hvem de tre andre i bilen var.
Fotograf ukjent. Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv
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etter montere de i Norge, enn å
importere hele biler. Derfor grodde det opp en rekke monteringsfabrikker flere steder i Norge,
blant annet ved Kambo utenfor
Moss, på Strømmen og i Oslo.
Flere dro på ferie
De mulighetene økt fritid og lettere tilgang til transport førte til,
gjorde at mange utover på 1930tallet benyttet sjansen til å legge
ut på landeveien. Mange pakket
nistekurven og dro på søndagsutflukt med bil. Turene kunne da
gå til byer, tettsteder og severdigheter i nærheten. Flere dro også
på ferie, men reisene begrenset
seg ofte til Sør-Norge eller kanskje over grensen til Sverige og
Danmark. Det var vanlig å ha
med telt og overnatte ute i det fri.
Maten ble gjerne tilberedt på
medbrakt primus.
Folk dro selvsagt ikke bare på
ferie med bil. Dette var først og
fremst forbeholdt de med god
økonomi. Det rimeligste var jo å
ta seg fram ved hjelp av egen

På campingtur til Sørlandet, 1938.
Bildet er tatt ved Fevik. Foran teltet sitter Ingegerd Five.
Fotonummer 0213-162-0002. Fotograf: Johannes Bieltvedt.
Giver av bildet: Tordis Five Frugaard. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

muskelkraft og mange hadde
muligheten til å skaffe seg en
sykkel. Der kunne de surre fast
telt, sovepose og bagasje og
legge i vei. Et annet forholdsvis
rimelig alternativ var å skaffe seg
motorsykkel og dra på tur med
den. Da gikk det gjerne an å ha
med en passasjer også. Rundt
20.000 motorsykler var ute i

Klar for årets sommertur, 1935.
Ved styret sitter Henry Lauritzen. Passasjer er Åge Kaspersen.
Hunden skulle antakelig ikke være med.
Fotonummer SKIH 062 013. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Gunvor Andersen. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

trafikken i 1939. I tillegg var det
mange som benyttet offentlig
transport som buss, tog og båt til
å komme seg ut på tur i ferien.
Utstillingen
Utstillingen viser folk fra Ski og
Kråkstad på ferie i mellomkrigstiden. Flere av bildene viser folk
som har søkt seg innover i landet
og oppover i dalene. Noen har
sågar kommet helt oppå fjellet.
Andre har oppsøkt severdigheter
som kirker og andre historiske
bygninger. Hvor representativt
dette er for ferievanene den
gangen, vet vi ikke, men det gir
et lite innblikk i ferielivet for snart
100 år siden.
Trykte kilder:
Bertheau, Øistein: Made in Norway?
Historien om forsøk på bilproduksjon i Norge,
Norsk teknisk museum, Oslo 1991.
Kjeldstadli, Knut: Et splittet samfunn, 1905-35,
Aschehougs Norgeshistorie, bind 10. Aschehoug, Oslo 1994.
Lange, Even: Samling om felles mål, 19351970, Aschehougs Norgeshistorie, bind 11,
Aschehoug, Oslo 1998.
Mykland, Knut (red.): Norges historie, bind 13,
Cappelen, Oslo 1988.
Nettkilder:
Statistisk årbok 1928: tabell 87.
Statistisk årbok 1940: tabell 135.
Teknisk museum: Camping og ferieliv.
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Flere av bildene i sommerens utstilling er tatt av Sverre Moen. Han bodde i Ski og på Langhus i
hele sitt voksne liv. Han var en ivrig og dyktig amatørfotograf. Feriene tilbrakte han ofte ulike
steder i Sør-Norge og fotografiapparatet og sykkelen var trofaste følgesvenner.

Sverre Moen på sykkelferie i Hemsedal, 1938.
Sverre figurerer selv på flere av bildene han tok. Han stilte opp kameraet på et høvelig sted og brukte selvutløseren.
Fotonummer SKIB 112 023

Til Ski
Like før jul i 1921 flyttet familien
Moen inn i Trudvang ved Nordbyveien. Familien besto av mor,
Amanda Louise Sophie, og fem
barn. Ektemannen, Johan Christian Moen, hadde vært stasjonsmester på Skøyen, men døde i
februar 1921. Ekteparet hadde til
sammen ni barn, men fire av disse var voksne og hadde flyttet
hjemmefra da familien dro til Ski.
Sverre Moen
Sverre var yngstemann i barne-

flokken. Han var født 15.februar
1906 og var dermed en ungdom
på 15 år da familien flyttet inn i
Trudvang. I unge år var han
medlem av Ski skytterlag. Sverre
tok en teknisk utdannelse og fikk
seg jobb hos NSB i Oslo.
Sverre var interessert i natur, historie, kultur og klassisk musikk.
Han var dessuten en svært habil
hobbyfotograf og kameraet var
en fast følgesvenn når han dro
på tur. Som NSB-ansatt kunne
han reise gratis med toget. Ture-

ne gikk gjerne oppover i dalene
og noen ganger også helt over
fjellet til Vestlandet. Han hadde
med seg sykkel på reisene. Dermed kunne han komme seg til
områder der toget ikke gikk.
I august 1941 giftet Sverre seg
med Tone Jonsås i Skien. Ekteparet bosatte seg på Langhus.
De fikk ei datter, Gerd Synnøve.
Sverre Moen døde i 1959, 53 år
gammel.
Kilde: Gerd Synnøve Moen.

Grøndalen i Hemsedal, 1937.
I forgrunnen står Sverre Moens sykkel.
Fotonummer SKIB 112 018

Fra Sverre Moens fotoalbum

Utenfor hytta, Gol, 1938.
Fotonummer SKIB 112 022.

Toget har ankommet Otta stasjon, 1939.
Fotonummer SKIB 113 027

Vettisfossen, Sogn, 1939.
Fotonummer SKIB 113 038
Til høyre:
Bukkeritt? Sveum i Ringsaker, 1939.
Jenta er Ragnhild Moen, Sverres niese.
Fotonummer SKIB 113 034

Samtlige bilder er tatt av Sverre Moen.
En stor takk til Gerd Synnøve Moen
som har latt oss få kopiere
og bruke disse bildene!
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M o s s

En lørdagskveld i 1933 reiste sju ungdommer fra Kråkstad til Moss. Der var de med på en fest
i et lokalt ungdomslag. Turen er beskrevet delvis på dialekt og i en slags diktform i Kråkstad
frisinnede ungdomslags avis Norrøna.
Langt nede i Østfold der ligger Moss,
bekjent for sine kvikke jenter og sin skrekkelige os!
Det reiste 7 muntre kråkstinger en lørdagskveld,
og ingen angrer på det lell.
Alle godt kjente og med glimrende humør.
Men så hadde vi også verdens hyggeligste chauffør.
Nå er det nemelig slik at noen jenter i Moss
har kasta sine øier på noen gutter hos oss.
Det skal jo være sånn mangel på mannfolk der.
Men jeg vil si det er ikke noe bedre her.
Så jeg anbefaler å gå en annen stann
hvis de skal forsøke å fekte en mann.
Nå skulde det være fest dernede.
Og en av disse guttane hadde fått innbydelse med flere.
Da mente vi jenter at nå kunde vel vi få være med.
Men det skulde ette være snakk om det.
Nei å ha med sig jenter der som er så mange fra før.
En må da veta litt hvad en gjør.
Døm ga sig da tilslutt. Men Jim så til oss.
Vi kan ette ha så mange. Det er jenter nok i Moss.
Vi hadde nå mest lyst for å væra med å se.
Om det det var sån stas med dem som dem utmalt det.
Døm var dernede i jula. Og skulde vi sendt døm alene nå.
Det var ikke godt å veta hosse de kunde gå.
Moss er jo en by. Det er best å passe på.
Med månen som følgesvenn drog vi av sted
ut i det ukjente område.
Med ”Krølles” flotte syvseter blev km tilbakelagt.
Det gikk i ett til vi kom til Aas.
Der stod Jim på vagt.
Det skulde nok ikke bli det eneste stoppested nå.
En stund senere blev alle bremser satt på.
Et rådyr skulde la sin ferd over landeveien gå.
Men havna på bilen støtfanger og vi det ei mere så.
Vi lette inni skog og kratt, men det fordufta var.
Vi måtte nøie oss med hårdotten som støtfangeren bar.
På ny blev bilen satt i gang og nå skulde det vel gå.
Men takk skjebne. Der punkterte forringen og der måtte vi stå.

Han ”Krølle” lot som ingen ting og sa,
ja nå har det punktert for meg også da.
Så var det å bytte ring og nu gikk det bra.
Til Moss vi kom.
Der var det lett omtåkete, da vi så oss om.
Månen var forsvunnet, den var ikke å se.
Kanskje vi var omtåkete.
Da vi kom til ”Troskapsbåndet” var festen alt i gang.
Og så var det å få ytterklærne av sig, så ventetiden
ikke blev så lang.
Jim måtte være stumtjener for noen klæshenger fantes ei.
Men det blev han snart lei.
Det kom ei Mossejente ut. Og våre klær kom av i en fei.
Du kan tru døm glante da vi kom.
Ja, det var ikke no å si no om.
Døm ante jo ikke at visste om det.
Og spurte om vi hadde Mosseaviser, men da måtte jeg le.
Men velkommen var vi det er sikkert,
det kunde vi se uten å bruke kikkert.
Frk. Sem holdt foredrag
og siden gikk det med leik, slag i slag.
Jeg synes ikke det var så reint lite med gutter lell.
Det er sandelig dårligere hos oss en leikekveld.
Så fikk vi kaffe og den smakte skal jeg si,
selv om det ikke var føte i.
Så blev der leik og enhver som kunde skulde ta
med sig en ukyndig en.
Og de var ikke sene om å finne sig en.
Frk. Sem fikk blomster av Moss sin veggpryd.
Og det skapte glede og fryd.
Det hele var preget av liv og fest.
Og vi hadde følelsen av å være velkommen gjest.
Men klokka gikk og turen var lang.
”Krølle” ventet, vi måtte starte med en gang.
Det var nok leit å reise derifra.
Så mye kjekke jenter og gutter da.
Hver gang vi treffes, vi snakker om Moss.
Jeg undres om døm snakker så ofte om oss.
Vil tilslutt få lov å presentere,
deltagerne av Mosseturen for dere.
Det skulde bare mangle jeg hadde glemt å sette det i avisa.
Det var: Astrid, Emilie, Petter, Karl, Einar, Jim og Lisa.
Lisa
Kilde: Arkiv P-1002, Fa0005
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Denne turen fant antakelig
sted en gang på slutten av
1920-tallet. Forfatteren som er
ukjent, foretok ei reise til
Trondheim og besøkte de
største severdighetene.
Trønderhovedstaden var et
vanlig reisemål og bildene på
denne sida er fra en helt annen reise foretatt i 1931.
For nogen år siden fikk jeg
være med på en tur til Trondhjem. Byen hette jo Trondhjem
enda den gang. Jeg gledet mig
lenge i forveien, og en solblank

Trondheim, 1931.

Lillehammer, 1931.

hever sig op mot himmelen, og
nede i dalbunnen slynger elven
sig frem som et sølvbånd. Da vi
kom til Hjerkinn kom konduktøren og meldte at Snehetta
var synlig. Alle sammen styrtet
til vinduet for å betrakte den,
men jeg syntes ikke den var så
overveldende stor som jeg
trodde allikevel. Det kom vel av
at vi også var oppe på fjellvidden. Efter mange timers forløp
suste toget inn på Trondhjem
stasjon, og vi kjørte til Trønder-

sommermorgen reiste vi, først
med toget til Oslo og videre
med Trondhjemstoget til Trondhjem.
Rundt om så vi de store, fruktbare slettebygder med vakre,
velstelte bondegårder. Næsten
overalt var de færdig med slåttonnen, men akrene bølget enda i vinden. Gudbrandsdalen
syntes jeg næsten var det vakreste sted vi reiste igjennem.
Der er det jo en mere vekslende natur. De høie, mektige fjell

Erkebispegården og Nidarosdomen, 1931.

heimen og overnattet der.
Dagen efter gikk vi ut i byen for
å bese oss. Trondhjem er en

lå vakkert til omgitt av store,
gamle trær.
Tidlig neste morgen reiste vi i

motorbåt ut til Munkholmen.
En gammel mann viste oss omkring, og fortalte meget interessant om stedet, blant annet om
Griffenfeldt som satt der ute på
Munkholmen festning i 18 år.
Vi beså de fleste severdigheter i
byen, og en dag gikk vi til Lerfossene. Det var nogen prektige
vannfall. Tilslutt var vi på Gråkallen. Den er liksom Trondhjems Holmenkollen. Det er en
storartet utsikt der oppe. Man
kan se helt til Snehetta. Vi skulde vært på Stiklestad også, men
det blev ikke tid til det for vi måtte reise hjem igjen nokså snart.

Stiftsgården, 1931.

rolig koselig by, synes jeg. Ved
torvet, på en veldig høi søile,
står statuen av Olav Trygvesøn,
byens grunnlegger. Først og
fremst gikk vi i domkirken. Den
var praktfull både utenpå og
inne, og jeg syntes det var enda
mere høitidelig å gå inn der enn
i en annen kirke. Dernest
besøkte vi stiftsgården. Det var
morsomt å gå gjennom alle de
vakre saler. Stiftsgården er innrettet til kongebolig. Siden tok vi
en tur til gården Lade, Ladejarlenes gamle herresete. Den

Munkholmen, 1931.

Det regnet da vi reiste hjem, så
omgivelserne var ikke fuldt så
strålende som da vi reiste
opover, men den hyggelige
Trondhjemsturen glemmer jeg
aldrig.
Et medlem
Kilde: Arkiv P-1001: Fa0005.
Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforening.

Lade kirke og Lade gård, 1931.

Fotografiene:
Fotograf ukjent.
Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv.
P-1020, Ua0002, mappe 01.
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Sommeren 1939 blei den første Lingiaden arrangert i Stockholm. Arrangementet skulle hedre 100årsminnet til den svenske gymnastikkens skaper, Pehr Henrik Ling. En liten delegasjon fra Ski
deltok også på dette stevnet og for en av disse utøverne blei dette mer enn bare en idrettsfest.
Aslaug Bruun. Alle tolv skal være
med på bildet. I tillegg deltok
også to menn; Georg Narten og
Rolf Skonnord. Det blei tatt egne
gruppebilder av mennene så de
er ikke med på dette bildet.

Norske turnjenter i lyseblå drakter, avbildet under Lingiaden i 1939.
Fotonummer 0213-095-003. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Randi Skoghus. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Fire dagers idrettsfest
Torsdag 20.juli 1939 marsjerte
7.399 utøvere fra 37 land inn på
Stockholms stadion. Idrettsfesten
skulle vare i fire dager og blei
åpnet av svenske kong Gustav
V. Den største delegasjonen kom
fra Danmark som stilte med
1.900 deltakere. Størst oppsikt
vakte antakelig den store tyske
troppen. Hele 1.000 tyske utøvere ankom med passasjerskipet Wilhelm Gustloff.
Den norske troppen var mer
beskjeden, men det var den
største idrettsrepresentasjonen
Norge noensinne hadde sendt
utenlands. Her deltok 350 damer,
70 veteraner og 125 menn. I tillegg deltok også to elitetropper,
både menn og kvinner. På bildet
ser vi en del av den norske

kvinnetroppen, alle iført lyseblå
drakter. Dette er ett av i alt seks
gruppebilder som blei tatt av de
norske damene.
I de påfølgende dagene fulgte
oppvisningene slag i slag. På
stadion var det masseoppvisninger der store turntropper opptrådte samlet. I tillegg var det 52
eliteoppvisninger innendørs fordelt på fire av Stockholms største
lokaler.
Deltakere fra Ski
Fra Ski Turn og Idrettsforening
deltok disse tolv kvinnene: Gudrun Sørhus, Gunn Borgen, Cicilie
Christensen, Erna Hagen Johansen, Nini Olsen, Ragna Lydersen, Jenny Schjønberg, Astri Pedersen, Målfrid Viken, Randi
Kristoffersen, Kirsten Brenna og

Romanse og bryllup
For en av deltakerne fra Ski blei
stevnet helt spesielt. Under Lingiaden blei Nini Olsen (nummer
fire fra venstre i første rekke på
bildet) kjent med en ung svensk
mann, Sven Eifrém. Slik beskriver Østlandets Blad deres første
møte: ”En av damerne Nini
Olsen, Eikli, var nok enda mere
fornøid og glad enn de andre.
Hun hadde nemlig truffet en ung
brytende kjekk kar, Sven Eifrem,
også deltager i Linguiaden. Han
hadde ved første øiekast fått
Ninis hjerte til å banke hastigere
og hennes blod hadde fått en
langt hurtigere sirkulasjon. Er det
ikke det man kaller kjærlighet ved
første blikk.” (ØB 2/7-43).
Til tross for krig og en forholdsvis
stor geografisk avstand, holdt de
to forholdet varmt. De forlovet
seg sommeren 1941, og i juli
1943, gifter de seg i Stockholm.
Nini flyttet da til Sverige og
bosatte seg der. Hun blei for
øvrig ei svært gammel dame.
Hun døde i 2011, 97 år gammel.
Trykte kilder:
Akershus Amtstidende 6.juni 1941.
Mitt i Söderort Liljeholmen 17.mai 2011.
Norges Gymnastikk- og Turnforbund 50 år, 18901940, Norges Gymnastikk- og Turnforbund og
Norges Turnveteraner, Tønsberg 1941.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 17.juli 1939,
2.juli 1943.
Nettkilder:
Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lingiaden
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Natt til 1.september 1939 krysset tyske tropper grensen til Polen. To dager seinere erklærte Storbritannia og Frankrike krig mot Tyskland og 2.verdenskrig var et faktum. Dagen før den tyske invasjonen fant sted, befant to fettere fra Kråkstad seg i den tyske hovedstaden.

Fotonummer SKIH 022 005 (til venstre) og SKIH 022 004 (til høyre). Fotograf og giver av bildene: Hans Mørck.
Bildet til venstre er tatt med selvutløser. Bildene er samlet inn av Ski Historielag.

Fetterne Mørcks ferie
Fetterne Hans A. og Hans Kr.
Mørck visste lite om at de befant
seg i Tyskland på et historisk
tidspunkt. De hadde fulgt en kusine til Weimar og fant ut at de ville
benytte anledningen til en liten
ferie.
De reiste bl.a. en tur ut til slottet
Sanssouci (på norsk: Sorgenfri).
Slottet ble reist av den prøysiske
kong Fredrik den store på 1740tallet. Det ligger i Potsdam like

vest for Berlin. Slottet og parken
er i våre dager en svært populær
turistattraksjon. Sanssouci kom
på UNESCOs verdensarvliste i
1990. Fredrik den store døde for
øvrig sittende i en lenestol på
slottet. Hans siste ønske var å bli
begravd der, et ønske han fikk
oppfylt først i 1991. Bildet til
venstre er tatt i hagen utenfor
slottet.
Bildet til høyre er tatt i paradegaten, Unter den Linden, samme

dag. Gaten er pyntet og gjort klar
til en militærparade. De to fikk
imidlertid ikke lov til å fotografere
selve paraden. Fotoapparatet blei
forseglet før soldatene kom marsjerende.
Dagen etter, på ferja mellom
Stettin og København, fikk fetterne Mørck høre nyheten om det
tyske angrepet på Polen.
Kilder:
Fetterne Mørcks beretning.
Flamsholt Christensen, Jytte: Turen går til Midttyskland, Politiken, København 2006.
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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 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: 905 26 356
E-post: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no



Arkivet har registret 156 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.



Ski lokalhistoriske arkiv forvalter også en stor
fotosamling. Ski historielag har samlet inn nær
5000 bilder som nå er digitaliserte. Disse bildene

Alle tekster er skrevet av Dagfinn W. Jakobsen
med mindre noe annet er angitt.

er gjort tilgjengelige via våre nettsider. Foto i høy

Samtlige bilder er fra Ski lokalhistoriske arkiv.

oppløsning kan bestilles hos oss.

Baksida
Nye nettsider
Denne våren har vi fått nye nettsider. De nye sidene er lagt opp
slik at de mest etterspurte tjenestene er plassert tydelig og lett

God sommer!

tilgjengelig helt øverst.
Månedens bilde og tidligere
utgaver av Gylne Sider finner du
like nedenfor. I midten finner du
bl.a. kontaktinfo og åpningstider.

Nettadressen er den samme
som før: www.ski.no/sla.
Klikk deg gjerne inn og ta en titt!
Bildene på side 1:
Øverst: Fotograf ukjent.
Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv
I midten: Fotonr.: SKIB 112 053.
Fotograf: Sverre Moen
(selvutløser). Giver av bildet:
Gerd Synnøve Moen.
Foto fra Ski lokalhistoriske arkiv
Nederst: Fotonr: SKIH 004018.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Randi Skoghus.
Bildet er samlet inn av
Ski Historielag.

