Årsmelding 2011
Etter årsmøtet i Ski Historielag 15. februar 2011 består lagets tillitsvalgte for
2011 av følgende:
Styret består av:

Komiteer og utvalg:
Arrangementskomité:
Kalenderkomité:
Kulturstikomité:
Huskomité Ustvedthuset:
Lokalhistorisk utvalg:
Representant i styret
for Follo Historielag:
Valgkomite:
Revisorer:

Styrets arbeide i perioden:

Knut Falla (styreleder), styremedlemmer: Alf B. Godager,
Tom Rognstad, Jonny Bunæs og Christian Sundby.
Varamedlemmer; Elin Aas, Randi Bakken og Per A. Krogstie.
Eva Skau (leder), Eva Boger, Aase Klohs.
Åse Klohs (leder), Karl Olaf Løkenhagen, Knut Repstad,
Elin Aas, Ragnhild Sæthren og Bjørn Myrvoll.
Bjørn Myrvoll, Anders Back, Jonny Bunæs og Tom Rognstad.
Per A. Krogstie, Aase Klohs.
Elin Aas, Bjørn Myrvoll, Per A. Krogstie, David Dahl,
Jonny Bunæs og Knut Falla.
Henrik Klohs, vara Elin Aas.
Ivar Simastuen, Anne-Marie Endsjø, og Elin Aas.
Henrik Klohs, Frank Aas, vara Truls Erik Gedde.

Ski Historielag er forkortet SHL.

Styret. På første styremøte torsdag 24. februar 2011 konstituerte styret følgende roller: Jonny
Bunæs til nestleder, Tom Rognstad til sekretær. Ingen tilsa seg jobben som kasserer, og rollen har
vært utøvet av styrets leder. Styret har avholdt 9 styremøter, alle med bra fremmøte og varamedlemmer møter. Det er ført referat fra alle styremøter og som er distribuert styret og vara og
ledere for komiteer og utvalg. Utgifter har hovedsakelig blitt ført i styrereferatene.
Terminliste for 2011 og kontingentinnbetaling. Terminliste og betalingsgiro for kontingent
2011 ble distribuert til alle medlemmer innen utgangen av mars 2011. Kontingentinngangen har
vært bra og gir antydning om at det kan være et sammenheng mellom ulike aktiviteter og
distribusjon av beskjeder via postkort, e-post og avisomtale. Nye medlemmer har etter hvert
mottatt tilsvarende gjennom året, men her kunne rutinene ha vært bedre
Økonomien i laget er stabil, men 2011 har økede kostnader som også gir et potensial for økede
kontingentinnganger. Div. teknisk utstyr er innkjøpt. Regnskaper omdeles på årsmøtet.
Antall medlemmer pr 01.01.2012 er registrerte medlemmer 351, hvorav 59 er familiemedlemmer
og 3 æresmedlemmer, og 35 medlemmer fra 2010 eller tidligere har ikke betalt. Til sammenlikning
var det 31.12.2010 registrert 333 medlemmer, hvorav 57 familiemedlemmer og 3
æresmedlemmer, og 40 ikke betalt i 2010. Tilsig av nye medlemmer er stigende, mens også flere
eldre faller fra. Medlemsøkingen baserer seg fra fere kilder. Aktiviteter, kalender, kulturstier,
”Tilstedelisten” fra medlemsmøter og arrangementer, bred omtale i Østlandets Blad og vi er kjent
med at flere videresender e-post fra styret til venner og kjente i kommunen.
Kommunikasjon med medlemmene i perioden:
E-post, postkort og Østlandets Blad har vært hovedkanalen til medlemmene denne perioden.
Styret har gjevnlig distribuert informasjon om lagets aktiviteter og andre løpende aktivitetstilbud
fra samarbeidende foreninger på e-post. Utsendinger med 8 postkort i denne perioden til ca 120
medlemmer uten e-postadresse er løpende orientert om lagets aktiviteter. Porto pr utsending ca
kr 1.200. 183 medlemmer har e-postadresse registrert i historielaget. Postkortene og e-post har
økt direktekontakten og tilhørigheten mellom laget og det enkelte medlem. Møter og aktiviteter er
også formidlet via lagets hjemmeside, Østlandets Blad på avisens papirutgave ”hva skjer i
morgen”, i avisens nettutgave og gjennom flere brede omtaler i Østlandets Blad.
Salg av kalender og Follominne.
Kalender, det er solgt 660 eksemplarer av kalender 2012. Fordelt på ca 240 til medlemmer a kr
60 i kontingenten for 2011 og åpent salg ca 420 kalendere a kr 80. Det er solgt litt færre kalendere
i 2012 i forhold til kalender 2011, men utjevnes av prisøkingen på kr 10. Rabatten til medlemmer
gjennom kontingenten var i 2010 kr 10 og i 2012 kr 20. Opplag 1.000 eksemplarer til ca kr 25.000.
Salg gir et viktig bidrag til SHL’s drift og medlemsvedlikehold. Flere er ”samlere” av kalenderen.
Follominne er innbakt i kontingenten med kr 100. Åpent salg til kr 140 av ca 30 eksemplarer.
Kalender og Follominne er kun distribuert til betalende medlemmer.

Per Krogstie har hatt ledelsen med utlevering til medlemmer og arrangert salg og salgsstand flere
steder og hovedsakelig i Ski storsenter. Nordli Bokhandel i Ski og flere andre næringsdrivende i
kommunen har prisverdig bidratt med et viktig salg.
”kaffepenger kr 30” er benyttet som bidrag til kostnadsdekning på medlemsarrangementer.
Bruken av kaffepenger er forankret i årsmøtevedtaket 15.02.2011. Betaling av kaffepenger har
vært frivillig på møter og arrangementer og det er ikke gjennomført noen utkvittering av betaling.
Digitale media og elektroniske verktøy:
Web-sted / hjemmeside. Idar Furuseth har tatt oppgaven og belastningen med vedlikeholdet av
hjemmesiden, hvilket årsmøtet er meget takknemmelig for. Styret har arbeidet med saken, men
heller ikke i 2011 egentlig kommet i mål med hjelp til Idar Furuseth.
ski.historielag@gmail.com er e-postadresse til styrets sekretær.
Facebook – side er under etablering med Susann Falla som administrator.
E-post er den viktigste informasjonskanalen fra styret til medlemmene.
Arkivalia som historielaget rår over er betydelige, og er etter omfattende innsamlinger og
betydelige bearbeidelser, men er ikke fult tilgjengelig. Arkivalia finnes i arkivkjeller, på kontoret og
noe i digitalisert versjon Ski biblioteks lokalhistorisk arkiv. Styret har drøftet ytterligere
digitalisering av arkivalia og har nedsatt et utvalg som har sett på behovet for tekniske løsninger
og praktiske muligheter for tiltak. En prosess som startet opp i desember 2011 i samarbeide med
bl.a. NAV. Innkjøpt digitalt speilreflekskamera med GPS og et videokamera.
Stabburet og Hagabua. Det er påbegynt vedlikehold i 2011. På dugnad er stabburet og Hagabua
skrapt for løs maling og vasket. Geir Hammer har ledet en gruppe som har påbegynt maling. Strøm
er frakoplet Hagabua. Det har vært drøftet og eventuelt flytte Hagabua for en bedre sikring.

Tilsluttede foreninger og lignende.
Follo Historielag. SHL er tilsluttet Follo Historielag sammen med de øvrige historielagene i
Folloregionen. Henrik Klohs er vår representant i Follo Historielags styre og Elin Aas møter som
varamedlem begge er valgt for 2011 og 2012. På årsmøtet i Follo Historielag i 2011 deltok fra SHL
Jonny Bunæs, styrets nestleder, Per Krogstie, Elin Aas, og Henrik Klohs. Knut Falla har deltatt på 2
formannsmøter sammen med bl.a. Elin Aas og Bjørn Myrvoll. Årskontingent kr 10 pr medlem.
Stiftelsen Follo Museums representantskap. For SHL har Henrik Klohs og Georg Stub (vara)
vært oppnevnt av styret i Follo Museum til museets representantskap.
Kurs- og møteinvitasjoner via Follo Historielag er distribuert til medlemmene på e-post.

Landslaget for lokalhistorie. SHL er medlem, og deltok på landsmøtet i 2011 på Eidsvoll med
Elin Aas. Landslaget distribuerer diverse interessante historieskrifter som er tilgjengelig på kontoret
i Ustvedthuset. Kun ca havparten av alle historielagene i landet er tilsluttet landslaget.
Årskontingent kr 10 pr medlem.
Fortidsminneforeningen Oslo / Akershus. SHL er via Follo Historielag medlem i
fortidsminneforeningen. Bjørn Myrvoll er historielagets kontaktperson. Foreningen inviterer årlig til
ulike kurs og ustillinger. Invitasjonene blir distribuert til medlemmers e-postdresser.
Norsk Arkeologisk forening, SHL er medlem, og historielaget mottar den interessante årbok
Viking som ligger tilgjengelig i Ustvedthuset. Foreningen var 75 år i 2011. Årskontingent kr 650.
Norsk namnlag, SHL er nytt medlem fra 2011 og namnlaget utgir ”Nytt om namn”. Fra
formålet: ”…laget skal vera en bindelekk mellom alle som har interesse for namn og namnegransking… har til føremål å vekkja interessa for og styrke kjennskapen til nam, namnevitenskap
og namnevern…” Kontingent årlig kr 300.

Skautraver’n. Ski Historielag deltar i Skautraver’n sammen med Oppegård Historielag for
etablering av kulturminneposter. Skautraver’n gjør deltakerne kjent med lokalhistoriske forhold.
Hvert år legges ut nye kulturminneposter. Hver post har en tavle med lokalhistoriske opplysninger.
Deltakerne besvarer spørsmål i en konkurranse. Kostnader alternerer årlig mellom Oppegård
Historielag og SHL. Elin Aas deltar fra SHL.
Årbøker og publikasjoner fra organisasjoner SHL er tilknyttet er tilgjengelig på historielagets
kontor i Ustvedthuset. Kontoret er åpent hver tirsdag fra kl. 11 til kl 14.
Langhusboken ved Jens Kåre Aalerud. SHL har gjennom en avtale rett til fritt fremtidig bruk
og gjengivelse av tekst og bildemateriale fra boken. Langhusboken er en viktig dokumentasjon, og
et viktig grunnlag for en fremtidig bygdebok.
Brukerråd – Kultur i Ski kommune Historielaget har vært representert i brukerrådet med styrets
leder Knut Falla og med Jonny Bunæs og Elin Aas som vara. Det har vært 2 møter i 2011.

Medlemsrettede aktiviteter:
Medlemsmøter. Det er avholdt 19 medlemsarrangementer i perioden og laget har vært invitert
som gjester til 4 andre foreningers arrangementer. Medlemsmøter har tradisjonelt blitt avholdt på
Waldemarhøy men også i Kråkstad samfunnshus, i Biblioteket og i Rådhusteatrets foaje.
Terminlisten har vist oversikt med datoer for aktiviteter i tillegg kunngjøring med e-post og
postkort. Fremmøte på medlemsmøtene har vært bra med et gjennomsnitt på ca 65.
Arrangementskomiteen har vært en avgjørende god støtte for gjennomføring av medlemsmøtene
med servering av kaffe, te og dagbokringle, et bidrag som har skapt et trivelig møtemiljø.
Vi har søkt samarbeide med andre organisasjoner til deltakelse på medlemsmøtene og aktiviteter
for å utbre interessen for lokalhistorie.
15. februar, årsmøte for 2010, et kort resymé: Styrets leder åpnet møte, og innkallingen og
dagsorden ble godkjent. Per ble valgt til møteleder. Alf ble valgt til referent og Jan S. og Grethe Z
valgt til protokollvitner for å undertegne protokollen sammen med møteleder og referent.
Årsmelding og regnskaper ble godkjent. Styret finner frem til en ordning med deltakeravgift /
kaffepenger på medlemsmøter o.l. Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling på alle punkter. Møtet
ble avbutt av Elin og Knut som bar frem en hyllest til lagets æresmedlem Per som noen dager
senere fylte 80 år. Nyinnkjøpt høyttaler ga god lyd.
15. februar medlemsmøtet etter årsmøtet: Start med Dagbokringle og prinsessekake! kaffe /
te. Jonny B med en interessant revy over gamle kart, bl. militærkart fra Ski fra 1871 stemplet
hemmelig. Kartene blir til salg via SHL og kan bestilles ferdig innrammet.
3 åpne arrangementer i regi av Ski Historielag i samarbeide med Ski Bygdekvinnelag, Ski
Husflidslag og Grünerløkken husflidslag:
-- 28. mars Husflid gjennom 100 år, foredrag av Jorun V. Bekkby, tidl. mangeårig leder for Oslo
Fylkeshusflidslag og nestleder i Grünerløkken Husflidslag. Kvinners arbeidsoppgaver på bygda på
1800-tallet og inn i 1900-tallet av Ski Bygdekvinnelag ved dets leder Marit Repstad. Ski Husflidslag
ved studieleder Synnøve Røysland om lagets aktiviteter de siste årene. Kringle, kaffe / te.
Sted: Rådhusteatrets foajé kl 19. Tilstede 71. Omtale i ØB.
-- 28. mars til ca 5. april Utstilling i Rådhusets vestibyle: Gamle gårdsgjenstander som
illustrerer kvinnenes rolle i gårdsdriften og landbruket i 17 – 18 og 1900-tallet. Mange interessante
objekter blant tidligere tiders husflid med flere prototyper. Sted: Rådhusets vestibyle. Utstillingen
var godt besøkt av publikum og av skoleklasser. Omtale i ØB.
-- lørdag 2. april i Rådhusets vestibyle: Dag Feldborg: Restaurering av gamle møbler og
inventar og drøftet flere mulige restaurerings- og vedlikeholdsløsninger.
Knut Solberg om kvinnenes arbeidsområde på gårdene på 1800-tallet. Innimellom kringle, kaffe
og te. Tilstede ca 48. Omtale i ØB
8. mai frigjøringsdagen 1945. 2 minnearrangement i regi av Ski Historielag og Ski- og omegn
forsvarsforening i samarbeide med flere.
-- 8. mai kl avduket minneplakett ved Mosquitosleiren. Initiativtakere var Karl Olaf
Løkenhagen, Kjell Haug, Ola Øymo og Tryggve Syversen. Filmet til DVD av Thor Borger til en
fin historisk dokumentasjon. Fin omtale i ØB. Tilstede ca 45.
-- 8. mai kl 18 v/ Ski krk. Tale for dagen ved ordføreren, kransnedleggelse, honnør og allsang:
Ja vi elsker og deretter fredsmarsj. Samarbeide med: kommunen, NROF-Follo, musikk ved
Finstad Glabrazz. Ca 40 tilstede.
10. mai, dugnadsinvitasjon til vask og maling av stabburet og Hagabua. Dugnadsleder: Tom
Rognstad for 7 ”arbeidere”. Geir Hammer tok stafetten videre med maling av stabburet utover
høsten sammen med 2 hjelpere. Bra resultat, forsetter når ”isen går”.
28 mai med deltakelse på Ski Kulturfestival. Informasjonsstand for kontakt med publikum.
SHL lyktes ikke med samme driv på medlemsverving som tidligere. Flere medlemmer kom innom.
16. juni, medlemsmøte om Oscarsborg festning. Torstein Aamodt ga oss en bred, interessant
og redegjørelse om forsvarsverkets historie og utvikling. Bjørn Næss om Blücher.
Sted: Waldemarhøy, Dagbokringle kaffe, te. Tilstede 36. Arr.leder og etter ide fra Bjørn Næss.
18. juni medlemsutflukt til Oscarsborg. En interessant omvisning på festningsanlegget og med
dykk ned i torpedobatteriet, spennende guidet av Torsten Aamodt. Lunsj på kafeen. 18 deltakere.
26. juni, medlemsutflukt til Gammelvalla, i Sverige, busstur. Rikholdig med gjenstander,
demonstrasjoner og bruktsalg + servering. Fellesarr. med Grünerl.husflidslag: Fra Ski: 5.
6. august lørdag jubileumsutflukt Ski Radiostasjon Vostok II fra 1961 passerte over Ski.
På dagen 50 år etter Ski Radiostasjon avslørte at Sovjet som i alle hemmelighet hadde sendt opp
romskipet ”Vostok 2”. Romferden ble oppdaget av Knut Samuelsen som hadde radiovakt og slapp
nyheten ut til verdenspressen. Kåseri av Jens Hansen om Vostok I og Vostok II. Knut Samuelsen

var tilstede. Salg av historielagets nye jubileums førstedagsfrimerke til dette 50-årsjubileet på postkort og i hele ark. Enkel lunsj i fint vær. Betydelig ØB-omtale. Arr.v/Jonny og Tom. Tilstede 76.
20. august Topp-Tur til Håøya, invitert av Bærekraftig Follo/LA21. SHL-deltakelse ikke kjent.
25. august, medlemsmøte, Kong Ludvig den II av Bayern og hans fantastiske alpeslott
kåseri ved Jens Hansen. Dagbokringle, kaffe og te. Tilstede 25. Arr. v/Alf.
28. august, søndag, medlemsutflukt til Spydeberg prestegård. Vi ble guidet rundt i den vakre
presteboligen og dens omgivelser. Prestegården hadde sin viktige betydning i vår norgeshistorie
under krigshandlinene i augustdagene i 1814. Enkel servering. Arr.v/Tom. Tilstede 12.
11. september søndag, Nasjonal kulturminnedag, kultursti – Kråkstad, medlemsutflukt.
Etter synfaring av Telthuset, kulturstien fra Kråkstad krk over gravhauger nordover, over E18,
kongevei til Prestegårdskogen med sine gravhaugfelt og steinring. Kåseri om gravhauger ved
arkeolog Margrete Figenschou Simonsen. Tom påviste hulvei og en ”ny” steinring på 5 steiner i
Prestegårdskogen. Lunsj kaffe og te. Svenn Bjerke påviste gravhauger og steinring ved
Glenneveien. Tilbake til telthuset v/Kråkstad krk. Gode tilbakemeldinger fra 30 deltakere i
vekslende vind, regn, yr og sol. Fin omtale i ØB. Arr. v/Tom og Knut.
13. september, medlemsmøte med Erik Tandberg spennende og interessant om sovjetisk
aktivitet i verdensrommet med fokus på Vostok I og II. Boksalg og salg av historielagets
jubileumsfrimerke. Dagfinn Jacobsen orienterte om lokalhistorisk bibliotek. Ca 100 tilsted i Ski
bibliotek. Kaffe, te og dagbokringle. Meget vellykket. Fin omtale i ØB før og etter. Arr.v/ Jonny.
24. september lørdag, medlemsarrangement, Ringvesenet og trebåtsamlingen på
Slørstad. Akershus fylkes ukjente trebåtsamling på Slørstad i Ås, omvisning av Follo Museums
leder Stein Barli. Interessant kåseri av Jan G. Langfeldt og om det ukjente Ringvesenet, et vesen alle
har sett men ingen har hørt om. Boksalg. Fint vær, lunsj, kaffe, te. Arr.v/Tom og Knut. Tilstede 25.
16. oktober, ”Ut på tur”. Et årlig arrangement i regi av LA21 (LokalAgenda 21-århundre) i
samarbeid med idrettslag og flere foreninger bl.a. Ski Historielag. Bjørn Myrvoll bemannet posten
for SHL ved steinparken. Mange turdeltakere som kom innom, vellykket.
26. oktober, medlemsmøte lokale arkeologiske forekomster ved fylkesarkeolog Kjartan
Fønstelien i Kråkstad samfunnshus. Frida Mørck var den aktive ideleverandøren bak arkeologimøtet
sammen med Elin Buene fra kulturavdelingen. Kåseriet var også et forløp til et kurs i registrering av
arkeologiske forekomster i Frestadskogen i Kråkstad påfølgende uke. Sted: Kråkstad samfunnshus.
Underetasjelokalet, vanskelig akustikk, ca 50 tilstede, dagbokringle, kaffe og te. Det var nok ventet
mer fokus på lokale forekomster. Ønske fra flere deltakere om å følge opp med mer lokalarkeologi.
ØB-omtale.
1. november, kurs i registrering og oppmåling av arkeologiske forekomster. Innledende
lunsj på Kråkstad samfunnshus før feltopplevelser i Frestadskogen med fylkesarkeolog Kjartan
Fønstelien og en medarbeider: ca 22-25 gravhauger, veifar, og rikt med grevlinghuler. Prøver av
kull i kokegropen for tidsangivelse. Grått vær og kaffe og boller og fyrstekake i bryggerhuset hos
Frida Mørck ved 15-tiden smakte godt. Hyggelig og interessant kurs. 12 deltakere.
22. november, Hvem skjøt egentlig Karl den XII, Tom Vernang ledet oss gjennom den svenske
krigerkongens mange felttog. Mange tilstede i stuene, på kjøkken og i gangen på Waldemarhøy
denne kvelden, det ble trangt og varmt. Utdeling av kalender for 2012 og Follominne til
medlemmer. Ønsker fra flere om oppfølgingsmøte om kongens dødsfall og hva kongen gjorde i
Follo. Dagbokringle, kaffe og te fra arr. komiteen. Bred ØB-omtale. Arr. v/ Alf.
23. november, Invitasjon til medlemsmøte i Follo Geologiforening. Krig om
mineralressurser; Grekere mot persere for 2500 år siden, interessant. 3 fra historielaget deltok.
24. januar, medlemsmøte, Terje Kristoffersen om 830S som sannsynligvis var Norges nest
største ettterrettnings- og sikringsorganisasjon under siste krig. Han guidet oss gjennom et ukjent
stykke norsk historie med dels grufulle forhold fra siste krig. Boksalg. ØB-omtale. Tilstede ca 76
Dagbokringle, kaffe og te fra arrangementskomiteen.
Tirsdagsåpent kontor i Ustvedthuset. Historielagets kontor i Ustvedthuset har vært holdt
åpent tirsdager fra kl 11 – kl 14, første gang 4. oktober 2011. Hensikten er at det skal være et
uformelt møte- og treffsted for medlemmer. Vekslende besøkt. Årbøker og publikasjoner fra
organisasjoner SHL er tilknyttet er tilgjengelig på historielagets kontor i Ustvedthuset.
På forespørsel fra kommunens demenskoordinator Aino Bunæs har historielaget hatt besøk hver 2.
tirsdag i måneden av en demensgruppe. En liten utstilling av gjenstander er tilrettelagt.
Tilstedelister fra de fleste møter og arrangementer som viser deltakelse og er en gjestbok og en
dokumentasjon for kommende tider om virksomheten til historielaget. Kilde til oppdatering av
medlemsregistret og nye medlemmer.

Arbeide i komiteer, utvalg og andre oppgaver.
Deler av historielagets arbeider utføres i komiteer og utvalg.

Arrangementskomiteen, årsmøteoppnevnt. Komiteen har besørget servering på alle av
lagets medlemsmøter. Komiteen har gitt et viktig bidrag til trivsel på medlemsmøtene.

Kalenderkomiteen, årsmøteoppnevnt. Kalenderkomiteen har arbeidet frem en flott
kalender for 2012. Komiteen har hatt 6 møter i tillegg til flere arbeidsmøter for enkeltområder.
Kulturstikomiteen, årsmøteoppnevnt. Komiteen har hatt 2 møter:
”Alfred Gustavsons Sti” på Hebekk / Nøstvedtmarka: Alle tavler og oppslag er registrert med
tanke på fornyelser og registrering digitalt på googlemap. Det er også i år gjort noe vedlikehold og
fornyelser av tavler og oppslag av Anders Back og Jonny Bunæs. Hovedtavlen mangler kart og
glass. Vedlikeholdet er tidvis krevende.
Kultursti Kråkstad. Det er arrangert 1 fellestur langs turstien. Stien er forsiktig merket men står
på historielagets innsendte skilteplan til fylket. Start ved Kråkstad kirke / Telthuset – nordover
gravhauger, over E18 og kongevei nordover til Prestegårdskogen med gravhaugfelt, syd-vest mot
Glenne og gravhauger, over E18 til Kråkstad kirke – og retur til Kråkstad samfunnshus. Kultursti
ved Tom Rognstad, med assistanse fra Bjørn Myrvoll og Knut Falla.
Kultursti i Frestadskogen. Arkeologikurset 1. nov ble første fellestur. Flere store gravfelt og
tilstøtende kongevei. Forsiktig merket siden uavklart med enkelte grunneiere. Området står på
historielagets innsendte skilteplan til fylket. Planarbeidet har vært ledet av Tom Rognstad, med
assistanse fra Frida Mørch, Bjørn Myrvoll og Knut Falla.
Ustvedthuset, huskomiteen, årsmøteoppnevnt. Huskomité for Ustvedthuset består av
husets leietakere og brukere. Det har vært ett møte i huskomiteen, høsten 2011. Det er
utfordringer med rømmingsvei fra 2. etg, og husets 2. etg har vært stengt og til ulempe for
brukeren Ski Husflidslag. Midlertidig rømningsvei, en utvendig trapp, er nylig etablert på gavlvegg
mot nord. Fylkesmuseale myndigheter mener trappen er et stilbrudd på husets opprinnelige
utforming. Historielaget har gått i mot fjerning av den utvendige rømningsveien.
Lokalhistorisk utvalg, årsmøteoppnevnt. Komiteen har hatt 1 møte, og bidratt til
besvarelse av henvendelser om lokalhistoriske forhold.
Vardehaug. Oppgavene består av sporadisk oppsyn, vedlikehold, rydding av området med et
betydelig antall gravhauger tett ved / øst for Ski Sykehus. Avtale med Ski kommune om slått av
gress og lignende for området er i 2011 ikke utført og påtalt. 4. klassetrinn på Ski Skole gjorde
også i 2011 et viktig ryddearbeide med entusiastiske elever og lærere, meget bra. Fin omtale i ØB.

Fotoarkivalia. Motoren i fremskaffelse av historiske fotos og detaljopplysninger er Bjørn Myrvoll.
Historielagets arkiv består av flere tusen bilder og en betydelig mengde dokumentasjoner. Bildene
ligger dels i Ustvedthusets magasinkjeller og dels digitalisert i lokalhistorisk arkiv i Ski bibliotek.
Arbeidsgruppe har startet opp forberedelser til digitalisering. For Widerøeprosjektet har det vært
ett oppklaringsmøte i regi av Follo Historielag i 2011 der Bjørn Myrvoll redegjorde for sin metode
for identifisering av gamle bilder.

Utvalg for planlegging av bilde- og dokumentbehandling. Utvalget har utredet aktuelle
behov for tekniske hjelpemidler for digitalisering, fotografering og digital lagring av eksisterende
arkivalia og påtenkt innhenting av nye og historiske fotos og dokumenter. Utvalgets innstilling på
teknisk utstyr har vært til behandling i Lokalhistorisk utvalg før det ble fremmet for styret. I tillegg
har utvalget sett på behovet for teknisk utstyr til bedring av lyd på medlemsmøtene. Utvalget har
vært ledet av Alf B. Godager og bestått av Jan Svendsen, Tom Rognstad, Knut Falla og Jonny
Bunæs. Innkjøp: digitalt speilreflekskamera med GPS, ett videokamera og høytaleranleg.
Over i ny fase i desember: Iverksatt kurs og arbeidspraksis for 2 personer i historielagets regi i
samarbeide med NAV for 6mndr ad gangen. Tiltaket danner mulighet for tilførsel av arbeidsressurser til SHL for bearbeiding av eksisterende arkivalia, fotografering, innhenting, registrering og
bearbeiding av til nå ikke kjente historiske dokumentasjoner og bilde av gjenstander og steder.
Jonny er ansvarlig kontakt med NAV og leder arbeidsgruppen. Digitalisering av samlingen
Follominne er godt i gang.
Skilting av kulturminner Etter initiativ fra Akershus fylkeskommune er kommuner og
historielag invitert til å fremsende en prioritert plan for skilting av kulturminner i kommunen. Styret
oppnevnte en komité under ledelse av Christian Sundby med Elin Aas, Knut Falla og inviterte
kommunen til å delta med Elin Buene. Henvendelse til medlemmer via e-post og til publikum via
oppslag i ØB med ønske om innspill. Det ble opprettet en egen e-postadresse:

shl.kulturminneskilting@gmail.com for å effektivisere tilbakemeldinger. Prioritert plan ble utferdiget og
levert fylket innenfor fristen 15. september. Planen er distribuert til medlemmer vis e-post og har
ligget tilgjengelig for gjennomsyn på historielagets kontor i Ustvedthuset.

Steinmuren på Waldemarhøy: I forbindelse med boligbygging er løsmasse lagt dels over
muren. Per og Elin Buene har hatt kontakt med utbygger på stedet for utbedring.
Desember 2011. Plan- og tilbakeblikkmøte med styret, komiteer, utvalg og hjelpere. Flere
mulige aktiviteter for 2012 ble drøftet.

Motorveitrase gjennom Kråkstad. Historielaget tilstede på veivesenets info-møte om
alternative trasevalg. Fremførte historielagets bekymringer om vern av kulturminner generelt og
Prestegårdskogen, Glenneområdet og Frestadskogen spesielt og henviste til tidligere innsendte
merknader. E-post til medlemmene med referat fra møtet. Intervjuet av ØB, og omtale i ØB.
NRK Østlandssendingen med tv intervju: historielagets bekymringer fremførte på ny. E-post til
medlemmene samme dag med informasjon om intervjuet som ble vist i tv og sendt i radio.
Historieomvisninger i Ski. Per Krogstie har hatt flere omvisninger i og om Ski for grupper og
holdt kåserier i forskjellige organisasjoner og skoler i kommunen.

Den kulturelle skolesekken og Vikingleiren 2011 i Waldemarhøyparken.
På forespørsel fra Kulturavdelingen i kommunen bidro historielaget med hjelp også i år i forskjellige
aktiviteter. Elever og lærere i 7. klassetrinn i vikingkostymer ble rikholdig engasjert med
dramatisering, fortellinger, deltakelse i formingsaktiviteter og matlaging. Fra historielaget, alle i
”vikingekostyme”, ble opplevet: Per Krogstie, Grethe Zahl, Elin Aas og Sidsel Kandahl.

Bygdebok. Styret har egentlig ikke kommet lenger med utgivelse av bygdebok. Konklusjonen
enn så lenge er at utvikling av en bygdebok er meget ressurskrevende og krever utvikling av en
bredere og dypere dokumentasjonsbase i historielagets arkiver. Innsamlings- og digitaliseringsprosjektet som er startet opp i desember 2011 vil bl.a. styrke grunndokumentasjoner for en
bygdebok.
Oppegård Historielag – 25års jubileum 5. november 2011. Overlevert hilsningsadresse til
Oppegård Historielag fra Ski Historielag.
Mediedekning i perioden:
Østlandets Blad: Historielaget har av ØB fått det ærefulle: ”Dagens ros”. 3 forsideoppslag, 3
forsidehenvisninger, 2 sistesideoppslag, 6 x 2 helsiders oppslag, flere mindre oppslag. ”Hva skjer i
morgen”-spalten.
Østlandets Blad fremstår som et viktig kommunikasjonsmedia til publikum i vår region.
NRK Østlandssendingen TV og radio om historielagets bekymringer for motorvei gjennom
historiefølsomt områder i Kråkstad og. Programmet er vist på flere regionale tv-sendinger over hele
landet.
TV-Follo, runde med reportasje på kulturstien Kråkstad – Prestegårdskogen.
Epilog
Sammendrag for perioden: Styret har i perioden arbeidet for å oppfylle lagets hovedmålsetting.
Takk til alle som har deltatt på aktiviteter og med assistanse i perioden som har gått.

For styret i Ski Historielag

Ski, 6. februar 2012

Knut Falla, styreleder. Jonny Bunæs, nestleder. Tom Rognstad, sekretær.
Alf B. Godager og Christian Sundby, styremedlemmer.
Vara: Elin Aas, Randi Bakken Per Krogstie.

