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Heimdal i Kråkstad
Eiendommen Heimdal
ligger ikke langt fra
stasjonen i Kråkstad.
Huset ble oppført på
slutten av 1800-tallet.
Her var det butikk og
Kråkstad ILs resultater
også
i 1913:
muligheter for å
få utført en rekke
8/6: Kråkstad – Steady 3-1
andre tjenester.

Vi ønsker
alle lokalhistorieinteresserte
ei riktig

15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1

Du kan lese mer om
huset og de som bodHeimdal, ukjent år.
de– der
for 2-0
100 år siden
6/7: Drøbak Fotballklub
Kråkstad
Fotonr. 0213-001-0006. Fotograf: J.H.Küenholdt.
på
de
følgende
sidene.
Bildet er samlet inn av Ski historielag.
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort

13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0

god jul!

27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2

Kirkejubileum

10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
24/8: Kråkstad –Fram
Ski 6-1 til
(treningskamp)
Ski lokalhistoriske mottok
1.søndag i advent
nylig arkivet til Ski vest
blir
jubileet
markert med
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1
kirkeforening. Foreningen mange ulike arrangementer
14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2
hadde som mål å få
reist
i kirken.
ny kirke i Ski.
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1

ARKIVET ER
BETJENT
TIL DISSE
TIDENE:

Mandager,
onsdager og
torsdager

Kl. 1015.30

Tirsdager

Kl. 1219

Fredager,
lørdager og
mandag 19.12

Høsten 1988, for 25 siden,
var dette målet nådd. Den
Ski,
R e k l anye
m kirken
e fio
r med
5 0 å r
sentral plassering i Birkelunden, kunne innvies.
Søndag 27.november 1988
var det vigslingsgudstjeneste i Ski kirke. Biskop
Gunnar Lislerud forrettet.

Ubetjent

I jula er vi
Kl.10betjent mandag 14
23.12 og 30.12
Du kan henvende deg i
veiledningen når arkivet
ikke er betjent.

s i d e n
Vi vet navnet på omtrent halvparten av spillerne på bildet ovenfor.
Mannen lengst til venstre er
ukjent. Han er annerledes kledd
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 På
disseprogrammet
ukjente er, setterfor
vi stor
pris på å få vite det.

I tiden fram mot jul ble det
holdt en rekke arrangementer i kirken. Her kunne
interesserte få høre jazz25 år siden.
og orgelkonserter, delta på Søndag 11.desember 1988 framhøymesser og lysmesse og førte Ski kommunale musikkKinoreklame fra
skole kirkeoperaen ”Noas ark”
Kråkstad kommunale høre Hans Chr. Mamen
Åpningsprogram,
av Benjamin Britten i Ski kirke.
fortelle om kirker i Follo.
kino
(1956-64).
1988.
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På eiendommen Heimdal i Kråkstad må det ha vært et yrende liv tidlig på 1900-tallet. Her var det
butikk, telefonstasjon, poståpneri, smie og til og med avisekspedisjon og redaksjon.

Heimdal, 1905.
Foran bygningen ser vi fra v.: Aksel Tronaas (i kjerra), ukjent, Borghild Mørk, Anna Mørk, Kristian Mørk, Julie Gustava
Ruud, ukjent, Antonie Mørk, tre ukjente, Inger Mørk, Julie Mørk, Lagerta Mørk, ukjent, Ellen og Kristian Tronaas.
Fotonr. 0213-177-0007. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Terje Schou.

Familien Tronaas
Denne store bygningen ganske
sentralt i Kråkstad var bolig for
mange personer. I folketellingen
fra 1910 kan vi se at det bodde
hele 16 personer i huset. Her finner vi ekteparet Ellen og Kristian
Tronaas. Sammen med dem bor
Familien Tronaas, Heimdal, 1912.
Foran sitter foreldrene Kristian og Ellen.
Bak fra v.: Elise, Aksel,
Hans Kristian og Hilda.
Bildet er tatt i forbindelse med at
Hans Kristian var hjemme fra Amerika.
Fotonr. SKIH 025 029. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Astri Jahr.

de tre barna Elise, Aksel og Hilda.
Elise var riktignok ikke noe barn
lenger. I 1910 var hun 22 og jobbet
som sypike. Aksel var noe yngre, 17
år gammel, skoleelev og smedlærling. Hilda var 15 år gammel og bodde også hjemme. I tillegg hendte det
en sjelden gang at eldstemann,
Hans Kristian, var hjemme. Han
emigrerte til USA i 1903, bare 16 år
gammel. Han var hjemme i Kråkstad i perioden 1912-13, men reiste
tilbake til Amerika igjen. Du kan lese
mer om ham og hans opphold i
Amerika på side 6 og 7.
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Kristian Tronaas var smed og drev smie på eiendommen. I tillegg jobbet Kristoffer Olsen som smed
der. Han bodde også i huset. Sønnen Aksel gikk
som nevnt i lære hos faren. Det samme gjorde
Ragnvald Karlsen Monsrud og Arne Halvorsen. De
bodde også i huset.
Familien Mørk
I 1901 ble huset solgt til ekteparet Anna og Kristian
Larsen Mørk. De drev landhandel i bygningen. Paret
hadde fem barn, alle jenter. I 1910 ser vi at den
eldste jenta, Inger, jobbet som sypike hjemme. Antonie jobbet i butikken, Julie gikk på amtsskolen
mens de to yngste, Borghild og Lagerta, fremdeles
var barn.

Heimdal, 1915.
Foran huset ser vi noen av beboerne.
I sidebygningen til høyre hadde avisen Øieren sitt første
lokale. Dette var forløperen til Østlandets Blad.
Fotonr. 0213-215-0001. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Karen Nordby.

Selv om de solgte huset, bodde familien Tronaas
videre i bygningen. Vi vet ikke akkurat når de flyttet
ut, men i 1915 overtok Kristian gården Tronaas etter
sin far. Det kan godt hende at de flyttet ut da.
i 1853. Han var en kort periode i USA før han dro
videre til Stockholm. Der tjenestegjorde han i Den
Ellen Tronaas drev telefonsentral i bygningen. Etter
norske Garde i fem år. Siden flyttet han til Kristiania
hvert overtok Inger Mørk denne jobben. Hun drev
og jobbet som snekker. Midt på 1880-tallet kom han
sentralen fram til 1938.
til Kråkstad. De første årene bodde han på Glenne,
men flyttet etter hvert til Heimdal. Selv om Gulbrandsen var
snekker var det helt andre ting
Dette var forløperen til
som lå hans hjerte nærmest.
Østlandets Blad
Han var svært glad i å skrive,
og i 1908 var han med på å starte avisen Øieren.
Gulbrandsen bodde i 2.etasje i hovedbygningen,
men til-brakte mange timer i sidebygningen. Der
hadde avisen redaksjon og ekspedisjon. På de neste to sidene kan du lese noe av det han har skrevet.
Fram mot vår tid
Ekteparet Mørk drev landhandelen fram til 1938. Da
Familien Mørk, Heimdal, 1913.
Foran sitter foreldrene Anna og Kristian. Bak står alle døtrene. overtok datteren Lagerta og ektemannen Oscar
Fra v.: Borghild, Julie, Lagerta, Inger og Antonie.
Veidal forretningen. De drev butikk her fram til 1961.
Fotonr. 0213-215-0043. Fotograf: ukjent.
Seinere ble det drevet kiosk og gavebutikk i huset.
Giver av bildet: Karen Nordby.
Forretningsdriften ble avsluttet i 1981. Ni år seinere,
i 1990, ble bygningen revet.
I 1919 ble poståpneriet i Kråkstad flyttet fra jernbanestasjonen til Heimdal. Borghild Mørk overtok da Trykte kilder:
Ski historielags kalender: Januar 1985 og mars 1996.
jobben som poståpner. En av pliktene som fulgte
Zakariassen, Olav: Slik ble ØB ØB, Jubileumshefte om Østlandets
stillingen var å henge opp værvarselet på veggen i Blads historie fra 1908 til 1919, Østlandets Blad, Ski 2008.
Østlid, M.: Kråkstad – en bygdebok, bind I, Hamar 1929.
posthuset.
Østlid, M.: Kråkstad – en bygdebok, bind II, Faksimileutgave, 1980.
Redaktøren
I en liten sidebygning like ved hovedhuset holdt Nils
Gulbrandsen til. Han var født i Horg i Sør-Trøndelag

Nettkilder:
Arkivverket: Folketelling 1910 for 0212 Kråkstad herred.
Ski lokalhistoriske arkiv: Månedens bilde november 2007.
Fotografier:
Samtlige bilder er samlet inn av Ski Historielag.
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En livsskjæbne
Nils Gulbrandsen var ikke bare redaktør for Øieren. Han var også en svært viktig bidragsyter
til Kråkstad frisinnede ungdomslags håndskrevne avis, Norrøna. Denne teksten og diktet
som følger etterpå, kan vi lese i julenummeret av lagsavisen fra 1925.
Der går en sår tone gjennem hele livet hans
Jørgen skomaker. Som barn levet han i trange
kår hjemme hos forældrene som hadde en
skarve husmandsplass i min grannebygd. Fra
han Jørgen var en næve stor måtte han arbeide
og slite hårt hele dagen i den tunge, steinette
jorda på Bjørkeli, som plassen kaldtes. Lite mat
var det ofte, men det tunge arbeide minket ikke
derav.
Omtrent 12 år gammel måtte Jørgen
ut til fremmede og tjene sit livsophold. Han blev gjetergut om somrene
langt oppe i fjeldet. Så vel i stygveir
som i godtveir måtte han traske med
bølingen. Der var ingen forskjel på
yrke eller helg. Dag ut og dag ind,
det samme så længe somrene rak.
Husbonden var sinna og skjændte
støtt for den mindste bak-atel og alle
de andre på gården hadde heller
intet godt øie til ”husmandsnurven,”
som de kaldte ham.

det var ingen fremtid for ham hjemme.

Den første tid i Amerika var det tufs med ham.
Han hadde tat land etsteds i staterne og bodde i
en jordhytte og levde fra hånd til mund, som man
sier. Senere gik det bedre og han glemte ikke at
sende penger hjem til mor som da var blit enke.
Men riktig lykkelig var han ikke. Heimlængselen
kom over ham. Længta efter de høie fjeld og djupe daler. Og enda mer længta han
efter ei lita lyshåret jente med vakre
”Den eneste blå øine og et hjerte av guld. Det var
nok vesle Kjellaug fra gjeterdagene.
på gården Nu var hu vokse sig stor siden den
som var
kvelden han tok avsked med henne
snil mot før han reiste.

ham, var
vesle
Kjellaug,
datra til
den sinna
gubben . ”

Den morgenen han reiste, gråt hu og
bad han endelig skrive ofte. Det
gjorde han også og fik mange koselige breve igjen til svar.

Men så var det at han fik det siste
brevet med den bleke blåsymra indi,
som han gjemte som en helligdom i
Den eneste på gården som var snil
skuffen sin. Hu skrev at far hennes
mot ham, var vesle Kjellaug, datra til
vilde ta alle breva han sendte henne herefter, og
den sinna gubben. Hun var jevngammel med
at han hadde overskjændt henne om, at den
Jørgen - en lita lyslett og pen jente. Somme
dager stjal hun sig av sted til gjetergutten med litt plassfanten fik hu slå ut av grillene sine. Hu bad
han leve godt og glemme henne. Nei, glemme
god mat og ymse anna godt fra kjøkkenet. Da
disse gode blide øine kunde han ikke.
sat hun gjerne og snakka med ham - slik som
barn pla snakke - inntil han skulde drive krøtøra Så var det en dag han fik brev fra sin mor. Hu
heimat om kvelden. Da trippa hu ivei føre, så
fortalte ymse nytt fra heimbygda, og i slutten av
ingen skulde merke hvor hu hadde været henne. brevet om at Kjellaug hadde gifta sig med en fin
Han var hos den sinte husbonden til han var
herre fra byen, som hadde vært der i sommerkonfirmert. Og hvis jeg ikke hadde lært å kjenne ferien. Han læste brevet gang på gang. Han forJørgen senere i livet, kunde jeg ikke vite hans
stod det aldeles ikke. Han gik ind i sig sjøl. Han
livssaga.
blir kold og folkevond mot alverden. Det gik nedVåren efter konfirmationen reiste han til Amerika. over med ham. Han mistet al arbeidslyst, kunde
ingen ting ta sig til. Sent en høst kom ulykka for
Mor hans gråt da han reiste. Men hu skjønte at

alvor: Han fik en sjuke i den ene foten, og efter et
langt sjukehusleie blev det til at foten måtte sættes av. Da han endelig kom op igjen måtte han
stavre sig fram på to krykker. Nu var han engang
blit gammel og ufør. Og nu kom heimlængten
over ham for alvor; han længta efter at kunne stå
på heimlig grund under heimlig himmel.
En dag solgte han sin farm og
alt han eide og reiste heimatt.
Mor hans var også død og
alle søskende spred for alle
vinde.

kom frem under hatten. Han stirret ind i disse blå
øinene - og så svartna det for ham.
Da han slo øinene op igjen, lå han i sin egen
seng, og den fremmede manden stod over ham
og tok temperaturen (Han var nemlig doktor).
”Jeg tænker han får hvile snart,” sa han og gik ut.
Men den byklædte kona gik bort til senga og tok
hånden hans. ”Jørgen,” sa hu
og brast i gråt. Da han slo
øinene op, og et lyst smil gik
over ansigtet hans idet han
hviska: ”Vesle Kjellaug.” Så
drog han et lang suk, og med
et smil om munden sov han
ind.

Et par dage før jul gjenså han
sin fødebygd efter mange års
fravær. Han kjøpte plassen
hvor han var fødd, men ingen
Våren efter stod det en
kjendte ”husmannsnurven”
Familien Mørk på kirkegården, 25/12 1913. vakker mindesten over den
igjen. Her slo han sig ned
fremmede skomakers grav.
Fra v.: Inger, Anna og Antonie Mørk.
Bak
står
kirketjener
Karl
Aurud.
som skomaker. Håndverket
Folk undret sig over hvem det
Fotonr. 0213-215-0016. Fotograf: ukjent. kunde være som hadde sat
hadde han lært av far sin da
Giver av bildet: Karen Nordby.
han var smågut. Han stræva
op denne mindestøtte over et
Foto innsamlet av Ski Historielag.
trutt med håndverket, men
fremmed menneske. Og enda
der lå en hellig lyske over hans ansigt.
mer forundret blev de at på juledag var sat en
nydelig potteblomst ved siden av mindestenen.
En solblank vårmorgen gik han ut i haven og så
på blomsterne og lydde på fuglesangen. Da så
Kjellaug og manden hendes, var som regel der
han der kommer folk opover til huset hans. Det er hver sommer i ferien, og da stelte hu bestandig
en ældre mand og en kone, som skal til gårdene med blomsterne på Jørgens grav. Manden
etsteds, tænkte han. Da de kom nærmere så han hendes spurte hvorfor hun hadde slik omsorg?
nøiere på dem. Det var en ældre kone i bybunad Da bøide hu hodet og blanke tårer faldt ned på
med blå milde øine og gråsprengt lyst hår som
graven.
N.G.
Den unge møy
Eg såg eingong ei gjente som smilte og lo
når ofte eg dei møtte - best minnes eg ho
i syttande året
med ljosfagre håret
rikt fløymande um akslane—flettor tvo

Å du - ei rose med blømande kinn
so livsfrisk i hugen, med sollyse sinn
all tyngsla og tvilen
for vårvarme smilen
kverv burt - ja, du glæda i stova ber inn.
N.G.

Kilde:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1002, Fa0002: Norrøna 1925-1928.
Norrøna var Kråkstad frisinnede ungdomslags håndskrevne avis. Avisen ble ikke trykt opp, men ble lest
høyt på lagets møter som en del av underholdningen. Første nummer kom i 1902. Ski lokalhistoriske
arkiv har bevart Norrøna fra 1917-18 og 1925-56.
Tekstene i denne avisen gir et innblikk i hva unge (og eldre) i bygda var opptatt av i første halvdel av
1900-tallet. Flere av tekstene er unike og holder en såpass god kvalitet at vi mener de bør komme fram
fra glemselen og presenteres for dagens lokalhistorieinteresserte.
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Hans Kristian Tronaas reiste til Amerika i 1903, bare 16 år gammel. Hans Kristian har etterlatt seg
en beretning om sine opplevelser i USA og Canada. Ut fra dette kan vi følge han på hans reiser i
”Det nye landet.”
Hans Kristian forteller at
han reiste til Amerika sammen med onkelen Ole
Martin. Turen gikk først
med båt til Hull i England
og deretter med tog til
Liverpool. Der måtte de
vente i 11 dager før båten
”Lake Cimmco” kunne
frakte de over til St.John i
New Brunswick, Canada.
De drog så videre til
Minnesota.

der. Denne pendlinga mellom Canada og Minnesota
gjentok seg også i 1906 og 1907. Først da hadde
han lagt opp såpass med penger at han kunne
kjøpe okser, kyr og redskaper og starte for seg selv.
Det gikk imidlertid ikke så godt med gårdsdriften.
Han hadde for lite fôr til dyra og måtte etter hvert
selge noen og sette bort andre i ”pensjon.” Riktignok
tjente han en del på gjeddefiske i innsjøene i nærheten, men han måtte likevel innse at det ikke gikk
an å leve av gården og solgte dyr og utstyr.

I juni 1909 drog han vestover sammen med Oscar
Foster. De reiste rundt og så på jord som var til
Hans Kristian Tronaas
Fotonr.: SKIB 001 120
I Minnesota bygde han ei salgs. Samtidig benyttet de også sjansen til å
Fotograf: ukjent.
lita hytte og deltok i gårds- besøke verdensutstillingen i Seattle. Han kjøpte en
arbeid flere steder. I tillegg rettighet til jord i Montana, men fant ut at jorda var
for dårlig og gav opp etter to sesonger. Han tok seg
plukket han bær og drev med jakt. Dette forteller
i stedet arbeid på et sagbruk og ble etter hvert saghan om andejakten: ”Det var mange grunne tjern
bruksbestyrer.
hvor ænder holt til, det var å lure seg i sivet ut til
vannkanten å så vente til en fikk en rad i fin retning
å etter skuddet var det å klæ seg naken å dra uti og
plukke opp ænder.”
Våren 1905 drog Hans Kristian til Canada. Reisa
gikk først til immigrantkontoret i Winnipeg der han
forhørte seg om forholdene vestover i landet.
Deretter gikk turen til Quill Lake der det var planlagt
ny jernbanestasjon. Jernbanen gikk imidlertid ikke
helt fram. Han måtte derfor først ta toget til Sheho
og fortsette til fots i fire dager før han nådde målet.
I Quill Lake oppsøkte Hans Kristian vennen John
Dahl. Han ble også kjent med Oscar Foster som
han fikk bo hos mens han såg seg rundt etter et
eget ”homestead.” Han tok etter hvert land ni mil fra
Watson der det var planer om å bygge stasjon.

I rugåkeren, Tronås, 1920.
Etter at han kom tilbake til Kråkstad i 1919, overtok Hans
Kristian gården Tronås etter foreldrene.
Her ser vi han i åkeren sammen med søsteren
Hilda (til venstre) og svogeren Ellef Ruud (til høyre).
Fotonr. 0213-018-0004. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Gunhild Berger.

For å etablere seg trengte han imidlertid penger og
utstyr. Han jobbet først hos Oscar Foster. Deretter
reiste han tilbake til Minnesota i juni 1905. Der var
det slåttonn, skuronn, tresking og høstpløying på
gården til Haglund. Utpå høsten drog han tilbake til
”homesteaden” i Canada og bodde der i seks måne-

Vinteren 1911-12 reiste han til Watson i Canada
igjen. Der hørte han at John Dahl hadde tenkt seg
en tur hjem til Norge. Hans Kristian bestemte seg
for å bli med. Våren 1912 drog de hjemover til
gamlelandet.
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Etter å ha reist litt rundt i Canada, returnerte han til
Watson igjen sommeren 1914. Der kjøpte han nabogården til John Dahl og de to vennene hjalp hverandre med arbeidet. Hans Kristian forteller også at
John Dahl reiste til Winnipeg utpå høsten. Han kom
hjem igjen med kone. ”Å da ble det jo bedre med
matstellet,” skriver han.
I 1914-15 fikk han spørsmål fra foreldrene om han
ville overta gården hjemme. Han takket ja til dette,
men på grunn av krigen (1.verdenskrig) ble returen
til Norge utsatt. Først i april 1919 kom han hjem
igjen til Norge.
Hans Kristian Tronaas med selvbinder, Tronås, 1919.
Selvbinderen kom i deler fra Amerika. Hans Kristian
og broren Aksel (til høyre på bildet) satte den sammen.
Bildet viser en prøvekjøring i 1919.
Fotonr. 0213-018-0039. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Gunhild Berger.

Hans Kristian ble i Norge til 1913. Hjemme i Kråkstad arbeidet han bl.a. for kommunen med å legge
vannledninger og annet forefallende arbeid.
Hans Kristian hadde fremdeles eiendommen sin i
Watson og drog tilbake dit i 1913. Han dyrket opp
mer av jorda og solgte deretter eiendommen til
naboen.
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Gården i Canada solgte han ikke før i 1933. Gården
hjemme drev han fram til 1945. Da solgte han den til
svigerinnen som var blitt enke.
Hans Kristian avslutter sin beretning med følgende
sitat fra Terje Vigen: ”Best var det kan hende at det
gikk som det gikk.” Hans Kristian Tronaas døde i
1977, over 90 år gammel.
Litteratur:
Dahl, David og Krogstie, Per A.: ”En utvandrers historie” i Follominne
2001, Follo historielag, Drøbak 2001.
Krogstie, Per Asbjørn: ”Utvandringen til Nord-Amerika” i Slektsveven
nr.1 2004.
Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1020, F0006: Hans Kristian Tronaas’
beretning
Fotografier:
Bildene er samlet inn av Ski Historielag.

Det har gått 80 år siden disse var samlet
til fest og hygge. Foran fra venstre ser vi:
Aase Mosgaard, Thora Lundgaard, Else
Herredstvedt og Eva Dingstad. Bak disse
sitter fra venstre: ukjent, Tordis Jensen,
ukjent, Lisbeth ”Tuttu” Hovind, Birgit
Bjørnstad og Bjørg Dietrichsen.
De fremste guttene er fra venstre:
Finn Hemsen, Gunnar Five, Kåre Falkendal, Odd Gjelsvik, Hampus Nystrøm, Jens
Hemsen, ukjent. Helt bakerst fra venstre
står: ukjent, Erling Otternes, Ingar Bjørnstad og Tore Gjelsvik. Leif Arstad og Ove
Karud var også med på festen. De er
kanskje delvis skjult bak andre.
Fotonr. SKIH002009. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Thora Lundgaard.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Besøk gjerne våre hjemmesider: www.ski.no/sla

WWW.SKI.NO/SLA


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: 64 91 49 37
E-post: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no

Arkivet har registret 130 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. Ca. 4200 av
disse er gjort tilgjengelige via våre nettsider. Foto

Alle tekster er skrevet av Dagfinn W. Jakobsen
med mindre noe annet er angitt. Samtlige bilder
er fra Ski lokalhistoriske arkiv.

i høy oppløsning kan bestilles hos oss.

J u l e q u i z
Klarer du tolv rette i vår uhøytidelige julequiz? Svarene finner du nederst på siden. Lykke til!
1. En nyttig liten gjenstand, omtalt i en julesang, ble funnet opp av engelske James Henry
Atkinson i 1899. Han kalte oppfinnelsen
”Little Nipper.” Hva var det han hadde funnet
opp?

7. Dompapen (se bildet) er en kjær fugl i juleneket, men hvilken familie tilhører den?
8. Hvilken gigantbygning, reist i 1850-51, har
gitt navn til en engelsk fotballklubb?
9. Denne øya ble oppdaget 1.juledag 1643.
I 2001 var den i nyhetsbildet i forbindelse med
M/S Tampa-affæren. Hva heter øya?

2. Innenfor hvilken mannsdominert vinteridrett
gjorde Nusse Braskerud og Johanne Kolstad
seg bemerket på 1930-tallet?

10. Hva var spesielt med ”piltdownmennesket”
som ble oppdaget like før jul i 1912?
Hvilken familie tilhører
dompapen? (spørsmål 7)
Foto: Dagfinn W. Jakobsen

5. Like før jul for 100 år siden kunne avisa The New York
Worlds lesere prøve seg på en helt ny hjernetrim skapt av
Arthur Wynne. Hva var dette?
6. Hvilken berømt film, basert på ei bok av Stephen King, ble
spilt inn på The Overlook hotel?

12. Hvilken liten og mye brukt sak i førjulstida sto den
engelske statsfunksjonæren Henry Cole bak?
7. Den tilhører finkene
8. Crystal Palace
9. Christmasøya (Christmas Island).
10. Det var en forfalskning.
11. Boston Teaparty (teselskapet i
Boston)
12. Julekortet

4. Den tysk-romerske keiser Henrik IV var den
første som måtte legge ut på en slik ydmykende marsj. Hva kalles fotturen han foretok vinteren 1077?

11. Et berømt opprør fant sted 16.desember
1773 i Boston. Opprøret har inspirert en bevegelse i dagens amerikanske politikk. Hva kalles
opprøret?

Svar:
1. Musefella (Omtalt i ”Musevisa”)
2. I skihopping
3. Han var billedhugger.
4. Kanossagang.
5. Den første kryssorden.
6. Ondskapens hotell

3. Innenfor hvilken kunstart gjorde danske
Bertel Thorvaldsen (1770-1844) seg særlig
bemerket?

