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 Gammelt flyfoto av Askim, trolig fra begynnelsen av 1950-tallet. 

 
 
 

Lokalhistoriske filmer lagret på DVD 
 

Denne oversikten omfatter originale lokalhistoriske filmer som Askim 
Lokalhistoriske Arkiv har lagret på DVD-kopier og som interesserte kan 
låne. Oversikten er ordnet i grupper som omfatter Askim Gummi-
varefabrikk, Viking Askim, aktiviteter og hendelser med tilknytning til 
Askim og befolkningen og kraftproduksjonen. 
 

 
� Askim Gumivarefabrikk: 

 
Arbeidsstudieavdelingen 
     1.   Bygging av langstøvel – ”Gapping” 
     2.   Bygging av langstøvler. 

3. Metodefilm – Fottøy MTM; denne film viser eksempler på gammel og ny 
arbeidsmetode. Disse tre første filmene er laget på fabrikken her i Askim og 
viser arbeidet i fottøysproduksjonen på 1940- og -50-tallet. Kommentarer: Egil 
Johansen, ansatt 1942 – 1987. 

4. Vurdering av arbeidsytelser-RB 500 – Opplæringsfilm for innsatsvurdering. 
5. Vurdering av arbeidsytelser-RB 530 – Opplæringsfilm for innsatsvurdering. 
6. Vurdering av arbeidsytelser-RB 540 – Opplæringsfilm for innsatsvurdering. 

Rene opplæringsfilmer uten lyd, distribuert med enerett av professor Ralp M. 
Barnes, copyright 1947.  
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”Bare et minne” 
Film om fabrikkens utvikling helt fram til nedleggelse 31.12.1991 
 
Bildekk-divisjonen 
 

1. ”Bildekkproduksjon i Askim”. Filmen er laget i 1969, og viser produksjon av 
bildekk ved Askim Gummivarefabrikk i den tiden da radialdekkene kom på 
markedet. Filmen har original lyd og kommentar. 

2. ”Bildekk- divisjonen”. En reklamefilm laget av Viking Askim i 1981. Filmen 
viser glimt fra produksjonen og introduserer det nye radialdekket ”Sport 
Steel”. Også testkjøring og salgsarrangementer vises i denne filmen. 

   
 

”Fra Sahara til Daytona” 
 
1. Er laget av Fiat-Castiglioni, og handler om å krysse Sahara med en 

lastebilkaravane. Få ville vel tro det kunne være så krevende å krysse Sahara. 
Filmen er å finne i Vikings arkiver, og den kom sikkert dit på den tiden da 
Askim Gummivarefabrikk solgte lastebildekk fra italienske Pirelli. Den 
italienske filmen har engelsk kommentar. 

2. Er fra Daytona i USA, og er laget av Firestone Tire And Rubber Co. En film 
laget på 50’tallet, og viser Firestone Racing Teams deltagelse i det utrolige 
bilracet ”Daytona 500”. Filmen kom inn i Vikings arkiver fordi Firestone 
gjennom mange år var teknologileverandør til Askim Gummivarefabrikk. 
Filmen har original engelsk kommentar. 

 
 
 
 
 
 
 
”God dekkbehandling” 
 

1. ”God dekkbehandling” viser stell og riktig bruk av bildekk på den tiden 
dekkene var armert med bomullscord. 

2. ”Dette skal de tåle” viser de forskjellige dekktypene fra Viking; hva de var ment 
å brukes til og litt om hvilke egenskaper de hadde. Original kommentar. 

 
 
”Historien om en sko”                        
  

1.   En film fra Askim Gummivarefabrikk, ”Historien om en sko”. Dette er en 
reklamefilm med original kommentar. 

2.   Cherrox ”fottøy” fra Otta, som er e reklamefilm fra Viking Askim, og viser 
hvordan cherrox ble utviklet og produsert.  
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3.   Cherrox ”fottøy” fra Askim, dette er samme film som Cherrox fra Otta, men 
denne versjonen har teknisk orienterte kommentarer, fremført av tidligere 
ansatte ved Askim Gummivarefabrikk og senere Askim Viking. 

 
 

 Industrimaskiner i bruk hos Viking 
 
2 presentasjonsfilmer som viser noen av de kompliserte maskinene i fabrikken og 1 
om rasjonalisering. 
 

1. The Askim Story. Maskinleverandøren David Bridges film om 
industrialiseringen av Askimsamfunnet. Blanderimixer og vulk.presser. 
Orginal engelsk kommentar. 

2. Injeksjonsmaskiner for PVC og gummi. M.A.S. produserte maskinene for 
Viking. Original engelsk kommentar. 

3. Gammel teknikk mot Mc Neil og Bag-O-Matic vulk.presser. Rasjonalisering 
ved nye maskiner, gamle og nye teknikker. Kommentarer ved Joar Kristiansen, 
ansatt 1947 – 1991 og Roar Abrahamsen, ansatt 1955 – 1991. 

  
 
 
”Norske spor på norsk jord”.   
 

1. ”Norske spor på norsk jord”, fullversjonen av dokumentarfilmen fra 1935. Her 
vises hele prosessen fra rågummi til ferdige bildekk og slanger. 

2. ”Norske spor på norsk jord”, reklamefilm produsert av Askim 
Gummivarefabrikk ca. 1935. 

3. ”Norske spor på norsk jord”, produksjonsfilm med teknologisk utvikling fra 
årene 1935 til ca. 1950. 

4. ”Norske spor på norsk jord”, introduksjonsfilm fra 1958. Originalversjon med 
original kommentar. 

”Produksjon av trålkuler.” 
 

1. Den første filmen viser produksjon av både trålkuler og lenkestykker til 
erstatning av de konvensjonelle stålproduktene som ellers ble brukt. 

2. Den andre filmen viser test av trålkulene i en modelltank i Hull, Storbritannia, 
og undervannsopptak av praktisk bruk av trålkulene ved et fisketokt i 
Østfinnmark.  
 

 
 
”Testing av bildekk” 

 
1. Opptak av dekktest på Hunderdammen og Gardermoen 1979. 
2. En svensk film om bruk av piggdekk, denne filmen er fra Fagersta Bruks AB 

som en tid var en av flere piggleverandører til Viking. 
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3. Isbanetest på Hunderdammen og bakketest ved Lillehammer. Kommentarer 
ved Jon Herwig-Karlsen. 

4. Denne filmen er et samarbeidsprosjekt mellom Viking Askim og Volvo; uten 
kommentar, men viser nærbilder av dekkene på biler i fart. 

5. Opptak fra de ulike testbaner og testmetoder som ble brukt årene 1970-1974. 
Disse opptak er gjort på Oppdal, Hunderdammen og Gardermoen. Filmen er 
kommentert av ingeniørene Werner Badin og Gunnar Åmli, produktutviklere 
ved Viking Askim og senere Viking Dekk. 

 
”Vikingdager og kongebesøk” 
 

1. Vikingolympiaden, 1952. 
2. Vikingdagen, 1953. 
3. Vikingring arrangerer skirenn for voksne, 1959. Disse tre filmene er 

kommentert av Joar Kristiansen, ansatt 1947 – 1991 og Roar Abrahamsen, 
ansatt 1955 – 1991. 

4. H.M. Kong Olav V besøker Askim Gummivarefabrikk den 7. april 1964. 
Original kommentar. 

 
”Vikingferd”. 
 

1. Denne filmen er laget i 1934-35 og viser utvikling og produksjon av fottøy og 
modeller av den rikholdige kolleksjonen. Kommentarer er ved Tor Svanstrøm, 
Egil Johansen, Leiv Flåskjer og Joar Kristiansen. 

2. En film laget på 60’tallet av Askim Gummivarefabrikk, Vestlandske 
Gummivarefabrikk og Mjøndalen Gummivarefabrikk i fellesskap. Den viser 
hvordan gummien blir til og hva den brukes til, en opplæringsfilm for skole og 
næringsliv. Filmen har original kommentar. 

 
 

 
”Viking i Malaysia”. 

 
1. Viking Askim flyttet i 1973 fottøyproduksjonen til Malaysia og 12 Vikingansatte 

startet det hele opp i den nye fabrikken med en gruppe malaysiere som hadde 
vært i Askim til opplæring. Denne filmen viser hvordan forholdene ble både 
ved selve fabrikken, og i miljøet rundt bedriften i Penang. 

 
”Viking 1991” 

 
1. Omvisning på området og fabrikken. 1991. 
2. ”Mønster for livet”, reklamefilm 
3. ”Viking Dekk” viser  produksjon, salgsapparat etc. 
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”NRK-innslag om Fottøy, Askim Gummivarefabrikk A/S” 
intervju med Ragnhild Haraldsen og Gunnar Halstvedt. 
 
 
� Andre bedrifter: 
 
”Vær stolt av Glava!”  
Film om Glava. 
 
 
 
� Askim-relaterte filmer: 
 
”Askimfilmen 1958-1962.”   
Kopien er dårlig, men vi lager ny i løper av 2007. 
 
”Askim 2000.” 
Filmen om livet i Askim gjennom år 1999 til nyttårsnatten 2000. 
 
”Forest for the Future” 
 Tømmerhogst på den gamle måten i Canada med Askim-mannen Katralen. 
  
”Fossum-masjen 1995.” 
 Film fra fredsmasjen 1995 langs Glommabuen. Frigjøringsjubileet. 
 
”Glomma- ælva som lever.”  
Film om Glomma gjennom Østfold 
 
”Jørgen Holm om Hvite Busser til Auschwitz.”  
Intervju i 1998. 
 
”Langnes Skanse 1814”. 
DVD-film fra Lystleiren v/Langnes Skanse i Askim august 2004. Copyright: Langnes 
Skanse v/Ole Lien, Egil Gundersen, Torleif Olsen og Harald P. Johnsen. 
”Tømmerfløting i Glomma”. 

 
Filmen viser lensing av tømmer fra Øyeren og ned tømmertunnelen ved Solbergfoss. 
Filmen er funnet i arkivene fra Askim Gummivarefabrikk, og er trolig tatt opp på 
60’tallet av Vikings egen fotograf Eryk Czypionka. Filmen er tatt opp på 16 mm 
fargefilm. 
 
”Tømmerfløting på Glomma”  
Filmen er redigert av ungdomsskoleelever fra Skiptvet og viser et bredt spekter av 
tømmerfløting fra Øyeren og forbi Nes lense. 
 



Askim Lokalhistoriske Arkiv, 
Høvleriet 

Tlf 69 81 91 83 

e-post askimarkiv@gmail.com 

 

 

6 

 

 
”Av det gamle gror det nye. Kornet”.  
Kortfilm om gamle såmetoder, kværnsteiner og brødbaking. Manus av Jens Grønset.  
 
”Håndverk.”  
Kortfilm om tradisjonshåndverk i Askim: behandling av lin, smiarbeid, lysstøping, 
behandling av ull og skomakerarbeid. Manus av Jens Grønset. 
 
”Ung i Askim, 1980” 
Tilbud til ungdom i Askim, kommentet av Willy Johansen, daværende 
ungdomssekretær i Askim 
  
”Åpning BMX-banen 1986” 
Sykkelbane for ungdom. 
 
”Norsk speiderpikeforbund og Norsk speiderguttforbund slåes sammen 
til Norsk speiderforbund. 1978” 

1. Feiringen av sammenslåingen 
2. Kanokurs eksamen 
3. ”Revejakt” med radio 
4. Sykkeltur til Øyeren til leiren hvor de treffer de som padlet opp Glomma 

 
 
”Seilflytur til Sverige” med Willy Johansen, daværende ungdomssekretær i Askim. 
”Åpningen av Askim Rideklubb 1972” 
 
� Kraftproduksjon: 
 
”Et kraftverk blir til” 
”Med energi og tradisjoner mot nye mål” 
Hafslund ASAs presentasjonsvideo fra 1998.  
”Modellforsøk av Vamma kraftanlegg, flomluker” 
”Utbygging FKF Kykkelsrud 1960-64.” 
”Utbygging FKF Kykkelsrud 1960-64 1982-85” 
”90-års jubileumsfest i Oslo.”  
”Skade på og reparasjon av turbin 1” 
 
”Solbergfoss 2”. 
Fra åpningen av den nye kraftstasjonen. (Bilde og lyd) 
 

1. Innledning. 
2. Driftsdireksjonen for Mørkfoss Solbergfossanlegget. 
3. Statkraft. 
4. Stortingets energi- og industrikomité. 
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5. Asea Per Kure. 
6. Kværner Bruk. 
7. Norsk Elektrisitetsverkers Forening. 
8. Medieinnslag etter den offisielle åpningen av anlegget. 

 
 
 
Denne listen er ajourført oktober 2007. 
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