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LO-skolen i Sørmarka fyller 80 år

Kråkstad ILs resultater i 1913:
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

Hva slags venn
dette er kan du
lese mer om
på side 9.

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

Sørmarka,7/9:
1954.
Kråkstad – Greiff 5-1
På de neste sidene kan du lese mer om historien til dette anlegget.
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på plassen sin på Skimorenen.

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
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.
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LO-skolen i Sørmark a
Fa g fo r e n i n g s s ko l e n
som blei til hotell
Det har gått åtti år siden de første elevene gikk inn dørene på skolen i Sørmarka. Anlegget som nå
er konferansehotell, var i mange år en viktig opplæringsinstitusjon for fagbevegelsen.

På kurs sommeren 1939.
Her ser vi medlemmer av Bygningsarbeiderforbundet som er på kurs sommeren for 80 år siden.
Fotograf: Wilhelm Råger. Foto fra Digitalt Museum fritt tilgjengelig for bruk. Lisens CC-BY-SA 4.0

Forhistorien
Historien om Sørmarka henger sammen med
Arbeiderpartiets og arbeiderbevegelsens historie.
Ved stortingsvalget i 1903 fikk Arbeiderpartiet valgt
inn sine fire første representanter. I tillegg hadde de
allerede mange representanter i kommunestyrer
rundt om i landet. Femten år seinere, i 1918, var
partiet landets største med en oppslutning på
31,6 %. Samtidig var også fagforeningene i frammarsj. Mange av de fagorganiserte hadde smått
med skolegang utover vanlig folkeskole. Det blei
derfor viktig å satse på opplæring og videreutdanning av de tillitsvalgte.
Allerede i 1918 begynte forberedelsene til det som

etter hvert skulle bli til Landsorganisasjonens skole i
Sørmarka. Da vedtok Arbeiderpartiet å utgreie
spørsmålet om reising av en egen arbeiderhøgskole. På den tiden var det imidlertid store indre
stridigheter i partiet. Striden sto om partiets ideologiske retning og munnet ut i to splittelser, en i 1921
og en i 1923. På grunn av den indre uroen blei
skoleplanene lagt på is ei stund.
I 1932 kjøpte Arbeidernes Opplysningsforbund
(AOF) en liten eiendom på Malmøya i Oslofjorden.
Her blei det holdt korte sommerkurs og kurs for Den
sosialistiske dagskolen. Kapasiteten blei etter hvert
sprengt. Dessuten blei det reist krav om at det
måtte opprettes en egen høgskole som hadde
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mindre propagandapreg enn skolen på Malmøya.
Haakon Lie var en sentral skikkelse i AOF. Han sto
bak opprettelsen av forbundet i 1931 og blei seinere
ansatt som sekretær. Lie jobbet hardt med å få reist
en egen arbeiderhøgskole. Han søkte etter et sted
der ungdom kunne lære i et uforstyrret skolemiljø,
og som også kunne tilby rom for sportslig utfoldelse.
Det var dessuten viktig at eiendommen ikke lå så
langt unna hovedstaden.
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skoledriften. Ved å drive
folkehøgskole etter godkjente læreplaner kunne
mye av driftsutgiftene
dekkes av statstilskudd.

Etter vedtaket på fagkongressen i 1938, kom
byggingen av skolen
snart i gang. Det blei
nedsatt en byggekomité
I 1930 hadde Oslo
Maren Hveem (1905-2002) med LO-leder Olav Hinkommune kjøpt Syverud
blei ansatt som husmor.
dahl som formann. I sepgård med skog. Handelen
Hun jobbet ved skolen fra
oppstarten i 1939 og fram til tember blei det valgt et
hadde funnet sted
skolestyre og Halvard M.
1953. Da gikk hun over i
gjennom et makeskifte og
stilling som kjøkkeninspektør Lange blei ansatt som
formålet var egentlig ikke
i Forsvaret.
styrer. I tillegg til Lange
Fotograf: ukjent.
å kjøpe eiendom, men å
blei det også ansatt ytterFotonummer: SKIB 005 133
kvitte seg med en trevareligere to lærere. Dette var
fabrikk som kommunen
Hjalmar Helgesen og Bertold Hasvoll. Maren Hveem
eide. Oslo kommune hadblei ansatt som husmor og Sverre Bakken som vaktde slik sett ikke noe behov
mester. Bakken skulle også forpakte gården like
for Syverud gård. I 1937
ved.
kontaktet Arbeidernes
Opplysningsforbund Oslo 22.oktober 1938 blei Østmarka Folkehøgskolelag
kommune med tanke på et konstituert. Laget skiftet seinere navn til Sørmarka
mulig kjøp av gården. Til- Folkehøgskolelag. Til stede på møtet var 28 repreHaakon Lie var sentral ved
budet førte til heftige dissentanter fra LO, AUF, Arbeidernes Avholdslandsopprettelsen av skolen.
kusjoner
i
bystyret
før
de
lag og Framfylkingen. Det første styret besto av LOFotograf: ukjent/ Norsk vasskraft
– og industristadmuseum.
besluttet å bortfeste eien- leder Hindahl, skoleinspektør dr. B. Ribsskog,
Foto fra snl.no fritt tilgjengelig for
bruk. Lisens CC-BY-SA 4.0
dommen til AOF. Den årli- professor Sverre Steen, professor Birger Bergersen
ge leien blei satt til 2.500 og sekretær Haakon Lie.
kr, med en leietid på 40 år.
Oppstart
Neste punkt på agendaen var å skaffe penger til
Etter planen skulle
bygging av skolen. Dette blei ordnet på LOs fagdet første elevkullet
kongress i 1938. Der blei det opprettet et fond som ved fagforeningsskulle gå til reising av arbeiderhøgskoler. Det skulle skolen begynne i
ytes 2 kr pr. medlem til fondet som fort kom opp i
slutten av april
580.000 kr. Skolen gikk da fra å være et AOF1939, men bygget
prosjekt til å bli Landsorganisasjonens skole. Dette var på langt nær
hadde imidlertid ikke så stor praktisk betydning. LO ferdig til oppstart så
og Arbeiderpartiet hadde et svært tett samarbeid og tidlig. Åpningen blei
AOF hadde under Haakon Lies ledelse, blitt en
derfor utsatt til etter
viktig rekrutteringsbase for parti og fagbevegelse.
17.mai. Søndag
21.mai skulle
To skoler i én
skolen etter den
Driften av skolen var todelt. I vinterhalvåret var det
nye planen åpnes
folkehøgskole og i sommerhalvåret var det fagmed middag til 60foreningsskole, samt noen kortere sommerkurs. En
Halvard M. Lange blei
70 gjester, men
viktig årsak til denne todelingen var finansieringen
skolens første styrer.
fremdeles var ikke
Kilde: ©Stortingsarkivet/Scanpix
av driften. Skolen mottok statsstøtte for folkehøg-
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Sørmarka, 1954.
I forgrunnen ser vi Syverud gård.
Fotonummer: SKIH WF 071777Fotograf: Fjellanger Widerøe A/S. Bildet er samlet inn av Ski Historielag

alt klart. Inne manglet det stoler og bord og ute sto
gresset på plenen meterhøyt. LOs daværende
sekretær, Lars Evensen, var en av gjestene. Han
tok affære, treiv en ljå og satte i gang med å slå
plenen. Elevene som skulle starte på skolen, hjalp
også til med å sette bygget i stand.

Fagforeningsskolen
LO-skolen ved Syverudtjern var høyeste trinn i
arbeiderbevegelsens opplæringsvirksomhet. For å
få plass her måtte man først ha gjennomgått sosialistisk kveldsskole eller seks måneders studiearbeid.
Alle som blei tatt opp måtte også ha gått gjennom
forberedende korrespondanseundervisning før
Tross iherdig innsats fra mange, måtte den offisielle
skolen begynte. Skolen tok i mot LO-medlemmer og
åpningen av skolen ytterligere utettes. Først den
medlemmer fra andre fagorganisasjoner som sam28.juli, samtidig med avslutningen av det første LOarbeidet med LO. Man siktet seg først og fremst inn
kurset, blei skolen offisielt åpnet.
på elver som var unge voksne,
Da skolen omsider sto klar, hadde den plass til 50
helst i alderen 20-35 år.
elever i enkeltrom på internatet. UndervisningsAndreas Wormdahl (1911-2001)
bygningen hadde to klasserom og lesesal. I tillegg
som var elev på det første
var det gymnastikk- og festsal, matsal og dagligkurset sommeren 1939, skreiv
stue. Skolen hadde også eget vaskeri der klærne
om oppholdet i bladet Arbeiderblei vasket en gang i uka. Det var også dusjbad og
Ungdommen. Han beskriver en
dessuten bademuligheter i Syverudtjernet like ved.
vanlig dag slik: ”Vi står opp kl.7.
Det blei også anlagt idrettsplass. Den blei blant
De neste 20 min. er det renannet til ved hjelp av 10-15 sudettyske flyktninger
gjøring av rommene. Vi må sjøl
som Haakon Lie fikk plassert ved skolen vinteren
Andreas Wormdahl re opp senga, tørre støv og
Kilde: ©Stortingsarkivet/
1938-39.
vaske golvet. Fra 7.30 til 8 er det
Scanpix
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mosjonsgymnastikk, deretter kall dusj og påkledning. Kl.8.30 er det frokost.” Han forteller så videre:
”Kl.9.15 tar så undervisninga til og varer til kl.12.45
bare avbrutt av små hvilepauser. Kl.13 er det middag og kl.16.15 kaffe. Fra kl.16.45 er det så skole
igjen til kl.18.30. Da er det kveldsmat, og kl.22.30
skal det være ro på rommene.” Wormdahl hadde
allerede vært lokalpolitiker i flere år hjemme i
Orkanger før han begynte på skolen i Sørmarka.
Seinere skulle han bli innvalgt på Stortinget og satt
der i perioden 1958-69.

S i d e

5

annen måte enn den tradisjonelle der læreren holdt
et foredrag. I stedet blei det lagt vekt på å lære
elevene å arbeide selvstendig.
Skolen hadde et rikholdig bibliotek. Far til Halvard
M. Lange, Christian L. Lange, hadde testamentert
1.000 bøker til skolen. Elevene jobbet ofte i små
grupper. De oppsøkte hyppig biblioteket for å finne
stoff til ulike oppgaver de var satt til å løse. Løsning
og framføring blei diskutert av lærer og elever.

Folkehøgskolen siktet
seg inn på elever i
Fritida innimellom underalderen 17-25 år, altså litt
visningstimene skulle
yngre elever enn fagforeelevene bruke til selvningsskolen. Skolen
studium. Dessuten var
hadde kapasitet til å ta i
det jo viktig å bruke litt tid
mot 50 elever, men sleit
til friluftsliv. Tjernet ligger
med å få fylt opp alle
jo like ved skolen og blei
plassene det første
hyppig benyttet til bading
skoleåret. Prisen var
og skogen rundt egnet
såpass høy at mange
seg godt til turer.
ikke kunne ta seg råd til
Elevene deltok også på
dette. Et stipend fra LO
en rekke ekskursjoner.
var imidlertid til hjelp og
Wormdahl nevner at de
førte til at de fleste elevblant annet besøkte
plassene blei fylt. Den
Askim Gummivarefabrikk,
første vinteren var det 45
Gruppearbeid i biblioteket, 19.februar 1962.
Borregård i Sarpsborg,
elever ved skolen. 11 av
Fotograf: Leif Krohn Ørnelund.
Foto fra Digitalt Museum fritt tilgjengelig for bruk. Lisens CC-BY-SA 4.0
Rånåfoss kraftverk,
disse var jenter. Rundt
Arbeiderbladet, Folkehalvparten var fra Oslo
museet på Bygdøy og ymse kooperative bedrifter i
og omegn, resten kom fra hele landet.
Oslo.
Etterkrigstid
Det blei avholdt elevkveld en gang i uka. Her var det Etter krigen overtok Hjalmar Helgesen som styrer
foredrag og diskusjoner, lagsavis, sang og filmfram- ved skolen. Bertold Hasvoll og Hagbart Røise blei
vising. I blant fikk de også besøk av ungdomslag fra ansatt som faste lærere. I tillegg blei en rekke
osloområdet. Da blei det også anledning til leik og
eksterne foredragsholdere og lærere engasjert.
dans.
Lærerne Hasvoll og Røise sa opp stillingene sine i
1950 etter en del strid med skolens styre om
Folkehøgskolen
De første folkehøgskoleelevene begynte på skolen i arbeidsforholdene. Erling Rønneberg blei da ansatt
begynnelsen av oktober 1939. Undervisningen
som ny lærer. Rønneberg var fra Ålesund og hadde
skulle etter planen avsluttes i slutten av april 1940,
hørt om Sørmarka under et studieopphold i Cammen den tyske invasjonen 9.april førte til at skolebridge. Han tok kontakt med Helgesen med ønske
året blei avsluttet noen uker tidligere enn planlagt.
om å få seg jobb etter endte studier. Rønneberg
hadde bakgrunn i motstandsbevegelsen og hadde
Det viktigste målet med folkehøgskolen var å hjelpe
blitt alvorlig såret under et fluktforsøk i april 1945.
elevene til å lære seg en arbeidsmåte de kunne
Han var ikke medlem av Arbeiderpartiet (det blei
bruke til selvstudium da de var ferdige med skolen,
han først en tid seinere). For skolens styre var ikke
og gi de et kunnskapsgrunnlag for et slikt selvdette så viktig. De sjekket imidlertid bakgrunnen
studium. Undervisningen var derfor lagt opp på en
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Utbygging
Anlegget blei utvidet flere ganger på 1960-tallet. Dette bildet er tatt 9.mai 1966.
Hvis vi sammenligner med bildet på side 4 fra 1954, ser vi at flere nye bygg har kommet til siden den gang.
Fotograf: Leif Krohn Ørnelund. Foto fra Digitalt Museum fritt tilgjengelig for bruk. Lisens CC-BY-SA 4.0

hans for å forsikre seg om at han ikke var kommunist. De blei beroliget av at han hadde borgerlig bakgrunn i Ålesund og ansatte ham. Rønneberg blei
ansatt som styrer ved skolen i 1955 etter at Helgesen hadde sagt opp jobben. Helgesen jobbet
seinere ved Den nordiske folkehøgskolen i Genève.
Utover på 1950-tallet begynte folkehøgskolen å
slite. Endringer i tilskuddsordningen førte til økonomiske vansker. Offentlige skoler blei prioritert foran
arbeiderhøyskoler. I 1954 måtte derfor folkehøgskolen innstille driften. Fagforeningsskolen fortsatte
imidlertid sin del av virksomheten. På slutten av
1950-tallet blei også tilbudet utvidet litt. Det blei da
arrangert fireukers faglig-politiske ungdomskurs på
vinteren.

tjenestemannsforbund hadde stilt seg opp på
verandaen for fotografering, sviktet hele verandaen
og en kursdeltaker blei såpass hardt skadet at han
blei sykemeldt i lang tid etterpå.
1960-tallet: Utvidelser og en folkehøgskole som
gjenoppstår og forsvinner
1960-tallet kom med ny giv. Arbeiderbevegelsen sto
foran flere utfordringer og så behovet for en styrket
topputdanning. Folkehøgskoledriften blei derfor
gjenopptatt høsten 1960. Samtidig utvidet LOskolen driften til to årlige 8-ukers kurs, ett på våren
og ett på høsten. Disse skulle gå parallelt med folkehøgskoleundervisningen noe som førte til behov for
mer plass.

Et nytt internatbygg blei oppført i perioden 1962-64.
Selve skolebygningen begynte også å skrike etter
Her skulle det bli plass til ytterligere 40 elever. Det
vedlikehold. At det sto ille til blei helt åpenbart våren blei også bygd 13 grupperom, et større under1958. Da deltakerne på et kurs i regi av Norsk Toll- visningsrom og et oppholds- og konferanserom.
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aker folkehøgskole som nå blei arbeiderbevegelsens eneste folkehøgskole. Bakgrunnen for nedleggelsen var delvis at det hadde vært en nedgang i
antall søkere til folkehøgskolen i Sørmarka. Men
den viktigste grunnen var nok at LO ønskte å forbedre toppskoleringen av sine tillitsvalgte ytterligere. De ville derfor utnytte hele kapasiteten ved Sørmarka til dette formålet
1970-tallet: Fra bygging i bredden til bygging i
dybden
Tidlig på 1970-tallet blei skolen ytterligere utvidet.
Det blei bygd egne boliger til betjeningen, renseanlegg og et eget administrasjonsbygg. Byggene
sto ferdige høsten 1974. Skolens ledelse meinte da
skolen var blitt stor nok og at ytterligere utvidelser
ikke var nødvendige. De fryktet at en for stor skole
ville føre til fremmedgjøring og tap av intimitet. SkoErling Rønneberg sammen med folkehøgskoleelever, 1960. len skulle ikke bare være en kunnskapsformidler,
Erling Rønneberg hadde lenge jobbet for at folkehøgskolemen også et sted der elevene trivdes og følte seg
driften skulle gjenopptas. Høsten 1960 kunne han ta i mot det hjemme. Skolen skulle derfor ikke vokse mer i bredførste elevkullet. Driften blei imidlertid kortvarig.
den (bygninger), men i dybden (kvalitet).
I 1965 blei folkehøgskolen nedlagt for godt.
Fotograf: Leif Krohn Ørnelund.
Foto fra Digitalt Museum fritt tilgjengelig for bruk. Lisens CC-BY-SA 4.0

Fra 1970 av blei skolen delt inn i to trinn. Det første
trinnet var et seksukers kurs og det andre trinnet

Samtidig blei den gamle bygningen ominnredet og
modernisert. Et tredje internatbygg blei påbegynt
kort tid etter og i 1966 hadde da skolen fått plass til
110 elever.
Erling Rønneberg gikk av som styrer i 1963. Han
blei da ansatt som rådmann i Ski kommune. Styrervervet blei da delt i to. Birger Breivik blei ansatt som
ny styrer. Han skulle ha det øverste ansvaret på
Sørmarka og lede skolens faglige sektor. Ketil Nordahl blei ansatt som rektor på folkehøgskolen.
Breivik var utdannet kystskipper. Han hadde bakgrunn fra fagbevegelsen og hadde ledet LOs
distriktskontor i Trondheim. Han var en engasjert og
allment orientert sosialist som ønskte å gjøre Sørmarka til et politisk og ideologisk kraftsentrum. Ketil
Nordahl var utdannet lærer. Han var sønn av daværende LO-leder Konrad Nordahl (LO-leder 1939-65).
Han hadde tidligere blant annet undervist ved Den
nordiske folkehøgskolen i Genève.
Ketil Nordahl blei bare ved Sørmarka i to år, fram
til 1965, før han sa opp jobben og dro tilbake til
Genève. Der gikk han inn i en jobb hos ILO (FNs
organisasjon for arbeidslivet). Folkehøgskoledriften
blei da nedlagt og videre drift blei overført til Rings-

På konferanse.
Her ser vi deltakere på den faglige sommerkonferansen i
august 1965. Fra venstre: Jan Balstad (Jern og metall, Oslo),
Arvid Jacobsen (Oslo AUF), Svein Ruud
(Litografiarbeiderforbundet, Oslo), Torstein Pedersen
(Skog og land, Kongsberg) og Jens Sverre Gursli
(Transportarbeiderforbundet, Moi).
Fotograf: Leif Krohn Ørnelund.
Foto fra Digitalt Museum fritt tilgjengelig for bruk. Lisens CC-BY-SA 4.0

Å r g a n g

1 0 ,

n u m me r

3

var et åtteukers kurs. I løpet av ett år arrangerte
skolen tre kurs på trinn I og ett kurs på trinn II. Det
var 25 elever på hvert kurs og bare rundt en tredjedel tok begge trinnene.
En av de mest populære lærerne ved skolen på
denne tiden var Tryggve Aakervik. Han var kjent
som ‘Mannen med den røde gitar’ og hadde allerede en lang karriere som musikant og tillitsvalgt bak
seg. Aakervik med sin røde gitar spilte en stor miljøskapende rolle. To ganger i uka ledet han fellessang
om morgenen. Sangen foregikk i hallen der elevene
oppholdt seg mellom frokost og kl.9. Han sto også
for arrangementer om tirsdagskveldene. Disse
sangstundene blei svært populære og var noe som
kursdeltakerne satte særlig stor pris på. Aakervik ga
ut en LP med arbeidersanger, ‘Sleggene synger’,
sammen med Ragnar Danielsens orkester i 1974.
Aakervik jobbet ved skolen fram til han gikk av med
pensjon i 1983.
Midt på 1970-tallet fikk biblioteket en solid oppgradering. De flyttet inn i nye og større lokaler i den
gamle internatbygningen. I januar 1977 ansatte
skolen en bibliotekar i deltidsstilling. Stillingen blei
utvidet til heltid fra 1981. Satsingen på biblioteket
gjenspeilte seg også i utlånsstatistikken. Fra 1977 til
1982 økte det samlede utlånet med over 1000 bøker
årlig, fra 1319 til 2360. Størsteparten av økningen
kom på utlån av faglitteratur.
1980-tallet: Storstilt modernisering
I 1982 vedtok LO-sekretariatet å modernisere Sørmarka. Den gamle internatdelen blei revet og et nytt
bygg blei oppført. Det nye bygget skulle inneholde
et moderne lyd- og bildestudio, et opplegg for EDBopplæring og et tolkeanlegg til bruk ved internasjonale kurs. I tillegg blei rommene i de øvrige internatene modernisert. På slutten av 1980-tallet blei
dessuten administrasjonsbygningen utvidet.
Den som fikk det daglige ansvaret med å lede
skolen mens bygge- og moderniseringsarbeidene
pågikk, var Jakob Grava. Grava blei ansatt som ny
styrer sommeren 1983 da Breivik gikk av med
pensjon. Grava hadde blant annet bakgrunn som
distriktssekretær i LO og kontorleder i Arbeiderpartiet.
I 1989 blei skolen en selvstendig enhet underlagt
LO. Den endret da navn til Sørmarka LOs studieog konferansesenter.
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1990- og 2000-tallet: Ny toppskolering og A/S
På 1990-tallet blei det lansert en ny toppskolering
for fagbevegelsen. Einar Sigurd Birkeland var
ansvarlig for det nye tilbudet ved skolen. Den nye
modellen la opp til mer hjemmearbeid enn tidligere.
Det var lagt opp til seks sentrale fagområder;
økonomi, historie/ideologi og samfunn, arbeidsrett,
organisasjonsteori og ledelse, miljø og internasjonale spørsmål.
I 2001 blei Sørmarka omdannet til et aksjeselskap.
Anlegget skulle reindyrkes som et kurs- og konferansesenter. I 2004 blei undervisningsavdelingen
og toppskoleringen skilt ut som en større enhet og
flyttet til AOF.
Sørmarka i dag
Mye har endret seg i Sørmarka på 80 år. Siden
2012 har anlegget vært konferansehotell med et
mangfoldig tilbud. Det drives som et vanlig hotell der
hvem som helst kan ta kontakt og bestille rom. Fagbevegelsen er nå bare til stede på eiersiden. Men
kanskje, hvis man besøker området og snuser inn
atmosfæren, kan man fremdeles fornemme noe av
fortidens sus i veggene og i skogen rundtomkring?
Trykte kilder:
Aftenposten 27.august 1937.
Arbeidsmanden nr.4 1997.
Berntsen, Harald: ‘Sørmarka – fra skole til studie- og konferansesenter’ i Arbeiderhistorie 1989, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, 1989.
Berntsen, Harald: Fagorganisasjonens høyskole, Sørmarka 19391989, Tiden, Oslo 1989
Dagsavisen 27.januar 2006.
Damms store leksikon, Damm, Oslo 1988.
Morgenbladet 27.august 1937.
Sørmarka folkehøgskole 1947, Skolelaget, Sørmarka.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 25.juli 1938, 3.januar 1940,
21.februar 2008 og 15.juni 2018.
Nettkilder:
AOF: https://www.aof.no/ (besøkt 5.juli 2019 kl. 8.50).
Arbeiderpartiet.no
Discogs: https://www.discogs.com/Tryggve-Aakervik-RagnarDanielsens-Orkester-Sleggene-Synger-Arbeidersanger/
release/5928175 (besøkt 4.september kl.8.44)
Oslo kommune, byarkivet: https://www.oslo.kommune.no/OBA/
tobias/tobiasartikler/t3983.htm
(besøkt 5.juli 2019 kl. 8.40).
Stortinget: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/
Representantene/Representantfordeling/Representant/?
perid=ANWO&tab=Biography
(besøkt 7/10-19 kl.10.35)
Sørmarka konferansehotell: https://www.sormarka.no/
(besøkt 9.september 2019 kl.10.00)
Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/
Splittelsene_i_Arbeiderpartiet_1918%E2%80%931923
(besøkt 4.juli 2019)
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8rmarka
(besøkt 4.september 2019 kl.13.39)
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Norrøn a 1. feb ruar 19 31:
Hvem

er

Det er ikke alltid vi ungdommer betenker at valget av venner er en viktig ting i livet. Sandheten i
det gamle ordtak: ”si mig hvem du omgaaes
med, og jeg skal si dig hvem du er,” viser sig at
bestaa nu som før. Efter de venner man velger
blir man bedømt, som rimelig er, for valget viser
uten tvil hvad man tiltrekkes av og i hvilket nivaa
ens interesser ligger. Det røber mangt og meget
om en selv. Rigtignok betyr det ofte
ikke meget hvad verden mener
naar man gaar sin rolige gang og
gjør sin plikt. Det skjebnesvangre
er imidlertid at den som velger sig
daarlige venner, ikke bare selv
kommer til at regnes som en av
dem, men før eller senere blir han
paavirket av den daarlige inflytelse
saa han blir trukket nedover.

din ven?
betenker sig paa med hjertets takt ærlig at si sin
mening. En som man vet aldrig trekker frem dine
feil til kritik for andre. Han kan nok oprigtig si sin
mening direkte, men han taaler ikke kritik utenfra.
En virkelig ven morer sig aldrig paa din bekostning, eller fremhever sin egen fuldkommenhet
paa bakgrund av din dumhet eller daarlighet. Og
heller ikke røper han til nogen dine betroelser. En
virkelig ven er slik at selv om livet
skulde skille dere ad, kan hende til
og med ved en misforståelse, saa er
den du har stolt paa av saa’n kaliber
at ingen kan friste ham til at blotte dit
hjertes hellige skatter for profane
blikke.

”Efter de
venner
man
velger
blir man
bedømt”

Derfor er det for alle, og særlig for
den let paavirkelige ungdom av stor
betydning at velge sine venner med
omtanke. Ikke bare ta hensyn til de
ytre omstendigheter, men mere til
det menneskes indre verdi, som man blir tiltrukket av.

Hvis du er saa lykkelig at finde en
slik ven, saa har du vundet en stor
skat. Vær du til gjengjeld ham en
trofast ven og hvis nøden banker
paa hans dør, leg da et stort offer
paa venskapets alter. Vis ham og
andre at dine følelser er av en slik
gehalt at den holder farven saavel i
motgang som i lykkens dager.
A.Ø.

Selv om man følger sig ensom og uforstaat maa
man ikke gripe den første den bedste haand som
rekkes en. Et verdifuldt venskap vindes ikke saa
let, men det kan derimot bli aarsak til en stor
skuffelse. Og et følsomt menneske kan derved
for lang tid fremover miste troen paa at et sandt
og ekte venskap findes.

Denne teksten finner vi i Norrøna
1.februar 1931 (arkiv P-1002, Fa0004).
Teksten på de to neste sidene finner vi i
Norrøna nr.3 fra 1935 (arkiv P-1002,
Fa0005).

Det er heldigvis mange hyggelige og elskverdige
mennesker i verden. Men selv om to mennesker
føler hjertelig velvilje for hverandre, saa er det
derfor ikke sikkert at dette kan danne grunden til
et godt venskap. Men det kan nok hende at man
mellem dem kan finde en virkelig ven som man
kan stole paa. En for hvem man kan aapne sit
hjerte og være viss paa at finde forstaaelse eller
medfølelse hos, om det trengs. En ven som ikke

Ski lokalhistoriske arkiv har bevart
Norrøna fra 1917-18 og 1925-56.

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 var en blanding
av egenprodusert materiale og avskrift
av mer kjente forfatteres verk.

Tekstene i denne avisa 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.
Vi har derfor en fast spalte med smakebiter fra Norrøna i våre infoskriv.
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Ungdommen og
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1935:

sporten

Hopprenn i Holmenkollen, 1938.
Her ser vi Trygve Gundersen fra Skimt som setter bakkerekord med et mesterlig hopp på 54,5 m.
Fotograf: ukjent. Fotonummer: SKIB 001 008.

Søndag 3.mars 1935 reiste fem ungdommer fra Kråkstad til Oslo for å bivåne hopprennet i
Holmenkollen. Opplevelsen blei skrevet ned og sendt til Kråkstad frisinnede ungdomslags
avis, Norrøna. Selve rennet blei vunnet av kongsberghopperen Hans Beck, bare 0,1 poeng
foran svenske Sven Selånger. Selånger skulle seinere bli første utlending som vant hopprennet i Holmenkollen, men det skjedde først fire år seinere, i 1939. Lengste stående hopp hadde
for øvrig Trygve Gundersen (bildet) med 51 m. Rundt 50.000 tilskuere var tilstede.
Nå ikveld sitter jeg her sån aleine og da får jeg
plutselig slik lyst til å skrive litt til ”Norrøna.”

dilla.

Men hvad i all verden skal jeg skrive til overskrift
da, det er jo så rart slikt første gangen, uff nei
den overskrifta hopper jeg likesågodt over. Men
nå snøger det så veldig ute at jeg får lyst til å
skrive litt om ungdommen og sporten.

Nå i våre dager har sporten tatt mere den sørgelige vending, at det blir bare en evindelig higen
efter første-plassen, og det fører mange ødeleggende virkninger på ungdommen som da
benytter alle mulige knep og tricks for å nå frem
til første-plassen.

Når vi snakker om ungdommen og sporten må vi
jo først ha klart for oss hvad sporten er. Det vi
leser i ei avis under overskriften ‘Sport,’ det kaller
ikke jeg sport, men en del resultater av sports-

Jeg mener selvfølgelig ikke at ungdommen skal
forbys å konkurrere, for da svekkes jo bare sports
-interessen, men målet skal ikke være fine
pokaler og medaljer, men å skaffe sitt legeme en
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sund og kraftig bygning.

var denne gang strålende syntes jeg, for sandelig
stod det ikke en bil der og venta på oss. Men da
Sporten må heller ikke bli en ungdommens alt,
vi nærmet oss Ski forstod jeg nok litt mer om
for hvad hjelper det vel om en gutt eller ei jente
bilen, jeg var nok ikke aleine om å forsove meg
er en mester i sport og har ett på alle måter sundt
da.
legeme, hvis vedkommende er en slendrian når
det gjelder arbeide.
Til Oslo kom vi. Jeg for min del var veldig spent
på hvorledes dagen skulde arte sig, for det er rart
Ungdomslagenes optagelse av sporten den er
å være femte hjulet på vogna da. Ved Majorstua
veldig heldig. Derigjennem blir det banet vei for
traff vi to Mossinger og vi blev alle i følge opover
at den åndelige og legemlige kultur kan gå hånd i
til bakken, som vi nådde efter tre timers march. Vi
hånd utover i alle bygder, og på
gikk og vi gikk, lo og sang, spiste
den måten opfylle sportens motto:
og hvilte og til sist på pletten stod.
”En sund sjel i et sundt legeme.”
Klokka ett var det fem minutters
Nei nå kommer jeg visst for langt ut
høitidelighet, siden kom løperne
på glattisen, for jeg er i grunnen
så fort slag i slag at en nesten
ingen sportskvinne.
ikke fikk sukk for sig. Jeg for min
Ja, så var det litt om Holmendel blev litt efter litt mere optatt av
kolldagen da. Den dagen har jo blitt
livet omkring mig enn selve hoppreint en national-dag eller rettere
løpet. Plutselig roper en og sier:
sagt en internasjonal dag. Å skrive
”nå kommer n’ Alf -?” Ja efternoe om selve rennet, premierekka
navnet får jeg vel ikke røbe her for
eller ”bikja,” det behøves vistnok
Astri sier: ”Å gid dersom han får
ikke, for det har vel alle lest i
premie er jeg buden med ham på
avisene. Premierekken den er nok
premieutdeling i Rokokkosalen i
forresten nokså ukjent for mig, å jo
kveld.” Du verden, det var ikke
jeg veit da hvem som tok kongesmåtteri på en kjelke heller. Å for
pokalen og damenes også da.
et spennende øieblikk, vi var glad
på hennes vegne, men selvfølgeSøndag blev det i all hast bestemt at fem stykker
av oss skulle dra innover å se på denne høitide- lig litt misundelige også, for han så jo veldig kjekk
ut, og det er jo tingen. Men resultatet blev nok en
ligheta vi hadde hørt så mye snakk om da. Ja
den søndagen kom som vanlige søndager, med sørgelig tildragelse, for han Alf ramla før han kom
til hoppet. Ja, slik er det, å glede sig for tidlig går
en halv–times forsovelse fra min side. Men ”i
største knipa er hjelpa nærmest,” sier et gammelt aldrig bra. Vi var da i bakken til første omgang
var ferdig, men da gikk vi.
ord, og sandelig var det ikke slik, for Astri som

”Men
resultatet
blev nok en
sørgelig
tildragelse,
for han Alf
ramla før han
kom til
hoppet.”

skulde komme oppom mig kom en halv time før
tida.

Hadde vi sliti med å komme opover, kunde vi ta
det pent nedover igjen, for enten stod vi stille på
glattisen eller så lå vi alle sammen i en haug.
Du verden sto ho ikke der og banka på ruta
klokka halv syv da. ”Se å kar deg op nå jente,” sa Mange var det nok som slog sig litt, men vi hardho, ”du veit vel at vi skal væra ved Furua klokka hausene fra Kråkstad greide oss bra. Den dagen
halv otte.” ”Er de andre like tidlig ute som dig har var det mye moro, og jeg skal gjerne reise i Holmenkollen neste år også og være femte hjulet.
døm vel stått der ei god stønn alt,” sier jeg, og
må se å få på mig i en fart.
Hilsen Brita
Omsider drar vi da bortover, men at vi skal greie
å nå 9-toget fra Ski med å gå er jo helt i det blå
det forstår vi jo, men resultatet av min forsovelse

Kilde (om hopprennet i 1935):
Vaage, Jacob og Kristensen, Tom: Holmenkollen.
Historien og resultatene, De norske Bokklubbene, 1992.
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3.januar

Spurven
Juledags morgen sat to spurver langt inde i skogen. Efterat de hadde hilst og ønsket hinanden
glædelig jul, blev de to enige om at fortælle hvad
de hadde oplevd julaften.

1 2

1909:

forteller
et litet træ, for de hadde jo ikke saa meget at
pynte det med, og det var bedre at ha et litet pent
træ end et stort som ikke var pent.
Men tys! Der hørtes kirkeklokkerne som ringte julen
ind. Faren blottede sit hode
og foldet hænderne. Han
bad visst en bøn, barna saa
paa sin far og gjorde likedan.
- ”Hører du hvad kirkeklokkerne sier?” sa storesøster.
- "Nei, hvad sier de da?” sa
storebror.
- ”Hør de sier: Gud er god,
vær glad. Gud er god, vær
glad.”
- ”Det sier de vist ogsaa,”
sa storebror.
- ”Men vi er jo glade ogsaa
vi,” sa storesøster.

Den ene fortalte: Jeg har i
hele vinter holdt til hos en
fattig garversvend, men
tænkte at til jul fik jeg se at
flyve et andet sted for at
finde julekost; thi han
hadde ikke noget kornneg
at sætte op til os fugle.
Men saa en dag kom han
hjem med et kornbaand
under armen og jeg hørte
han si til sin kone, at nu
hadde han kjøpt juleneg til
fuglene sine. Du kan tro
jeg blev glad; thi jeg har
bestandig likt mig saa godt
der ved hytten til garversvenden. Da garversvenden igaar kom hjem
De fandt da juletræet og
fra sit arbeide ved middrog hjemover; men da de
dagstid, var det alt fest i
kom hjem og julepakkerne
hytten, alt var vasket og
blev aapnet, blev nokk
pudset til helgen. Konen og
glæden paa det høieste.
barna stod nyvaskede og
- ”Tænk, at far kjøpte saa
Et spent barn ved juletreet, 1920-tallet.
pyntet i døren og tok imot
Fotonummer: 0213-174-0032.
meget rart, han som ikke
ham, og ønsket ”Glædelig
Fotograf: ukjent.
har saa mange penge
Giver av bildet: Tulla Olsen.
jul!” Du kan tro der blev
Bildet er samlet inn av Ski Historielag
heller,” sa storesøster.
glæde paa barna da de fik
Lillesøster klappet i hænderne og hoppet og lo.
se alle pakkene som far hadde med, for han
Far og mor maatte ogsaa være med at pynte julehadde nok været inde hos kjøbmanden paa hjemtræet; Far maatte sætte paa lysene, for det var
veien; men far sa: Pakkene maatte ikke aapnes
det vanskeligste, de vilde gjerne skakke paa sig;
før i aften naar juletræet skulde pyntes. Saa gjalt
men far fikde rætte han. Mor maatte klippe
det at faa far ind saa ogsaa han blev pyntet og
kurvene for det var ogsaa vanskeligt. Juletræet
færdig. En stund efter kom far og begge de
blev pyntet under jubel og glæde. Siden maatte
ældste av børnene ut, de skulde til skogen efter
de gaa rundt og synge. Men saa maatte mor ut i
juletræ, en bitte liten jente stod i vinduet indenfor,
kjøkkenet og koke julegrøten. I mens dækket
hun vilde vist ogsaa gjerne med. Da de kom til
storesøster bordet, far hjalp ogsaa lidt til, for
skogen var det ikke godt at vælge juletræ, for det
bordet maatte være rigtig pent nu julaften.
var saa mange pene; men far sa; at de maatte ta
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Nordre Finstad gård i vinterprakt, 1915.
Fotonummer: 0213-174-0067. Fotograf: Hans Petter Bjørnstad. Giver av bildet: Tulla Olsen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Da julematen var færdig, satte de sig alle til
bords. Før de spiste læste far juleevangeliet og
saa var julaften forbi.
- ”Nu faar du fortælle fætter spurv!”

pynte juletræ. Gaa og faa mor til at hjælpe dere.”
Men mor hadde heller ikke tid til at hjælpe, for
paa kjøkkenet var der tusinde ting som skulde
gjøres og ordnes, for i morgen kom alle julegjesterne. Jentene gik og var sure og grætne, for
Den anden spurv fortalte:
de syntes de skulde være fri arbeidet julaften. Ja
Jeg var paa en stor bondegaard. Folkene der var
endelig var de færdige alle sammen. Inde i stuen
vist meget rike. Mange tjenere var der og en
hadde ogsaa barna faat juletræet i stand. Nu
svare strid med at faa alt i stand til jul. I gaar
skulde alle ind i stuenog faa sine julepresenter.
eftermiddag gik tjenestegutten til skogs efter juleDa alle hadde faat hver sit, det var ikke smaa
træ. Da han kom hjem med det, kom der 3 børn
gaver heller, gik de rundt juletræet og sang. Men
ut for at se paa juletræet. De sa ikke stort, men
du! Jeg saa ikke glæden lyse ut av et eneste øie,
de syntes dog at træet var stort og pent. Træet
skjønt her var aldt der kunde faaes for penge.
blev bragt ind i en stor fin stue og barna skulde
pynte det, men det var likesom det ikke var
M---d-nogen større moro med det; fordi de hadde ingen
til at hjælpe sig. De gik ind til far, som sat i en
anden stue og læste avisen. De bad ham hjælpe Kilde:
Arkiv P-1001: Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforesig, men han sa: ”Nei, barn det maa dere selv
ning, Fa0002, lagsavisen Vidar.
hjælpe dere med, jeg kan ikke noget med at
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Et liv

i

arbeid og nøysomhet

På den vesle husmannsplassen Myrås, ikke langt fra Skotbu, bodde en gang ekteparet Carl og
Jenny Olesen med sine to barn. Her oppe mellom fjellnabber og steiner hadde de gjennom hardt
slit opparbeidet det reneste mønsterbruket.

Ekteparet Carl og Jenny Olesen
Gjennom et møysommelig arbeid bygde de opp et mønsterbruk på den tungdrevne plassen.
Fotograf ukjent.

Carl og Jenny
Carl Olesen var født i Viborg i Danmark 1.juni 1880.
Han var utdannet gartner. I 1919 flyttet han til Norge
og bosatte seg på Stabekk. Her blei han kjent med
Jenny Baumann. Hun var født i 1897 og var altså en
god del yngre enn ham. Jennys far, Vilhelm, var
også gartner og det er ikke utenkelig at det var
gjennom ham at Carl blei kjent med Jenny.
14.februar 1925 giftet de seg. Da hadde de allerede
fått en sønn sammen og nummer to var på vei.
Myrås
Sommeren 1930 flyttet hele familien til Skotbu. Her
hadde de kjøpt den vesle gården Myrås. Gården
ligger høyt oppe i åsen et stykke øst for Skotbu
stasjon, ikke langt fra fylkesgrensa mot Østfold.

Gården skal ha blitt skilt ut fra Løvstad i 1866. Den
er på 8 mål, hvis man regner med både innmark og
utmark. For å komme til Myrås den gangen måtte
Carl, Jenny og de to barna gå opp ei bratt fjellkløft.
Fra toppen av kløfta gikk veien videre innover. Den
gikk på skogstier og over fjellnabber i rundt 1,5 km
før de var framme på gårdstunet. Dette var ingen
kjørbar vei. Alt som skulle fraktes til og fra gården
måtte altså bæres. Etter hvert blei det anlagt en vei
til nabogården Myra. Den gikk imidlertid fra Tomter,
via Stokstad gård, så det blei uansett en omvei.
Gården hadde stått til nedfalls i mange år da Carl og
Jenny kjøpte den. Hovedbygningen var i elendig
stand. Den hadde ikke grunnmur og golv og tak var
råttent. Gjennom iherdig innsats greide de å sette i
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stand huset. I tillegg bygde de også hønsehus.
Jorda inneholdt store mengder stein og var også,
som gårdsnavnet tilsier, myrholdig. Carl og Jenny
gikk på med krum hals og fjernet stein og røtter,
gravde grøfter og la ned drensrør. I 1938 hadde de
maktet å dyrke opp 5 mål jord gjennom et møysommelig og strevsomt arbeid. På det oppdyrkede
arealet hadde de plantet poteter, kålrabi, jordbær,
bringebær og bærbusker.

S i d e

Gartner Olesen var en anerkjent fagmann. Hjemme
hadde han et lite bibliotek med nyttige fagbøker. Ute
på eiendommen podet han frukttrær og drev med
ulike andre forsøk.
Carl var ikke en som likte å stikke seg fram. Han blir
beskrevet som snill, omgjengelig, stillfaren, lun og
tenksom. Selv om han hadde mye å stå i med
hjemme på gården, hjalp han gjerne andre.
Carl Olesen bodde på Myrås i 15 år. Han døde
20.januar 1945 etter kort tids sykeleie. Han blei 64
år gammel. Han blei begravd på Kråkstad kirkegård
ei uke seinere. En stor skare, særlig fra Skotbu,
møtte fram for å ta farvel
med en kjær nabo.

Inntekter
Hovedinntekten til Carl og Jenny kom på salg av
gårdsprodukter og da særlig egg. I 1938 hadde de
fått oppført to hønsehus
og hadde alt i alt rundt
300 høner. På vårparten i
1938 hadde de nylig mottatt 200 kroner i æresgave fra Stangs legat.
Dette var penger som
ville komme godt med,
for ekteparet ønskte å
bygge enda et hønsehus
slik at de kunne øke
bestanden ytterligere til
Brødrene Fredrik Wilhelm (til venstre) og Jan Alf Olesen
Fotograf ukjent.
500.
To ganger i uka reiste Jenny med toget inn til Oslo
og solgte egg på torget. I bærsesongen måtte hun
reise ytterligere en gang i uka. I løpet av 1937
hadde det blitt 112 turer inn til hovedstaden. Etter
hvert opparbeidet hun seg en fast kundekrets på
Majorstua, så da reiste hun direkte dit og leverte
varene på døra til kundene. Togbillettene finansierte
hun med å selge blomster som de også dyrket fram
på gården.
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Jan Alf Olesen
Eldstesønnen til Carl og
Jenny het Jan Alf. Han
var født i Oslo 18.mars
1920. Jan utdannet seg til
skimaker.
Han forlovet seg med
Aslaug Grefsli fra Ski i
april 1945. De to blei
seinere gift.

Jan hadde epilepsi noe som skulle vise seg å bli
skjebnesvangert. Sommeren 1948 jobbet han på en
gård i Eidsberg. En dag han skulle hente vann i
gårdsbrønnen, fikk han et epileptisk anfall. Han falt
nedi brønnen og druknet. Jan Alf Olesen blei bare
28 år gammel.

Jenny og Fredrik
Jenny Olesen blei ei gammel dame. Hun døde
sommeren 1983, nær 86 år gammel. Da hadde hun
Familien levde svært nøysomt. De beste varene blei vært enke i over 38 år. Samme år døde også den
siste av de fire som bosatte seg på Myrås i 1930.
solgt. Det som var i en slik stand at det var uegnet
Yngstemann, Fredrik Wilhelm Olesen, døde like før
til salg, men mulig å spise, spiste de selv.
jul. Han blei bare 58 år gammel.
Gartneren
Carl Olesen var som nevnt, utdannet gartner. En tid
påtok han seg oppdrag utenfor gården, men det
Trykte kilder:
viste seg at dette gikk altfor mye utover driften
Asker og Bærums budstikke 16.februar 1925.
hjemme. Mens kona var i byen, hadde han hovedNationen 13.juli 1948.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 25.mars 1938, 26.februar
ansvaret med å drive gården. Hver dag gikk han
1940, 23. og 30.januar 1945, 13.april 1945, 14.juli 1948.
den lange veien ned til Skotbu for å levere varer.
Nettkilder:
Ofte hadde han tung bør hjem igjen også. ArbeidsArkivverket: Folketelling for 1910: https://
dagen blei vanligvis lang. Selv regnet han med at
www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036373006247
han hadde en effektiv arbeidstid på 14 timer daglig. DIS-Norge: Gravminner.
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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: 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.



Alle tekster er skrevet av Dagfinn W. Jakobsen med
mindre noe annet er angitt.
Bildene hentet 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. Disse bildene
er gjort tilgjengelige via våre nettsider. Foto i høy
oppløsning kan bestilles hos oss.
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Kom gjerne med lokalhistorisk materiale
Vi kommer til å fortsette med å ta i mot arkivmateriale som er av lokalhistorisk interesse. Dette
kan for eksempel være protokoller og dokumenter
fra lokale lag og foreninger. Vi låner gjerne også inn
gamle bilder/fotoalbum for skanning og bevaring for
ettertiden. Ta kontakt og hør hva vi kan tilby!

Ny kommune— nye tider
Når 2019 snart ebber ut, opphører Ski kommune å
eksistere. I stedet blir vi en del av nye Nordre Follo
kommune.
Selv om Ski kommune blir borte, kommer Ski lokalhistoriske arkiv til å bestå. Men i stedet for å bare
være et lokalhistorisk arkiv for Ski, vil vi etter nyttår
få et utvidet ansvarsområde. Da vil arkivet ta hånd
om lokalhistorien til hele den nye kommunen. Dette
vil bli en gradvis overgang der ulike måter å gjøre
ting på må tilpasses i en ny organisering. Vi ser
fram til et utvidet ansvar og håper å kunne betjene
hele den nye kommunen på best mulig måte.

Skyttere, ukjent år.
Dette bildet var ett av mange som vi
fikk låne inn og kopiere for ett års tid siden.
Ingen av personene er identifiserte.
Fotonummer SKIB 114 010
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Hans Runar Bjørstad.

