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Siggerud kirke fyller 110 år
14.desember
1905 var en
gledens dag på
Siggerud. Da
fikk omsider
bygda si egen
kirke.
Kråkstad ILs resultater i 1913:

Siggerud kirke
het Siggerud
15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1 kapell helt fram
til 1997. Da ble
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort navnet endret i
og
6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad
2-0med at
Siggerud er
13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0
eget sogn.
8/6: Kråkstad – Steady 3-1

27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2

Siggerud kirke i vinterprakt, 1990-tallet.

10/8: Snøgg
– KråkstadMyrvoll
1-5
Fotonr.: SKIB 001 056. Fotograf: Stein Hvaal. Giver av bildet:
S. Hvaal/Bjørn

Les mer om
dette på s.2-3.

24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)

Arkivets
åpningstider
Vi holder åpent i
bibliotekets åpningstider. På enkelte
tidspunkt er arkivet
ubetjent. Det vil da bli
gitt begrenset hjelp
i bibliotekets
voksenavdeling.
Arkivet er vanligvis
betjent disse dagene
og tidene:
Mandag, onsdag,
torsdag og fredag:
Kl.10-15.30.
Tirsdag: kl.12-19.
Arkivet er ubetjent
14.desember.

Nytt lokalhistorisk lesestoff
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1

14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2

Tradisjonen tro kommer årets utgave av Follominne nå i det
Kråkstad B – kommer
Hobel 5-1
julegatene rundt om i distriktet åpnes. Ski25/9:
Historielag
også ut med sin lokalhistoriske
kalender. Forsiden prydes av et
R e k l a m e tog
f osom
r ruller
5 0inn under
å r jerns i d e n
banebrua ved Ski stasjon.
Vi vet navnet på omtrent halvparav spillerne
på bildet
ovenfor.
Denne brua har stått hertensiden
1938,
men
står
Mannen lengst til venstre er
nå for fall. Bakerst i kalenderen
kan
du
lese
ukjent. Han er annerledes kledd
enn de andre.
dette en lagleder
historien om jernbanebruene
i Ski.Er Kalenderen
eller kanskje dommeren? Numkoster 100 kr og selges på
biblioteket.
mer 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 vetkan
hvemdu
noen
interesse i Ski
kommune,
av disse ukjente er, setter vi stor
ut på Instagram
med
emneknaggen
pris på
å få vite
det.

Lokalhistorie på Instagram

Ser du noe av lokalhistorisk
fotografere det og legge det
du ser nedenfor. Det er fint om du skriver noe om hva du har tatt
bilde av. Vi legger et utvalg av bildene ut på våre hjemmesider.
Kinoreklame fra

Merk bildene med: #skilokalhistoriskearkiv

Kråkstad kommunale
kino (1956-64).
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Det har nå gått 110 år siden Siggerud kirke ble tatt i bruk. Det nye bygget var kjærkomment og
førte til at folk fra den nordligste delen av kommunen fikk betydelig kortere kirkevei.

Siggerud kapell, 1925.
I de opprinnelige tegningene fra 1901 var tårnet tegnet
spissere og høyere og mønekammene var formet i dragestil.
Arkitekten endret dette i de nye tegningene i 1904.

Det blei derfor kalt inn til et stort møte på Eikjol. Der
blei det vedtatt en henstilling til herredsstyret om at
de måtte nøye seg med å reparere den gamle
Fotonr. 0213-106-0022
kirken og at det måtte
Fotograf: Carl Normann.
bygges kirke på Siggerud
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
når dette var mulig å utføre. Dette lyttet herredsEi gammel kirke blir reddet
Da kirken sto klar til å tas i bruk i 1905, var dette
styret til og planene blei
etter en lang kamp. Allerede i 1858 forelå det planer
endret. Dermed maktet
om å få reist et kirkebygg på Siggerud, men det
folket på Siggerud å redskulle altså gå nær 50 år før planene ble realisert.
de middelalderkirken i Ski
og samtidig holde åpne
Ja, det kunne sågar ha gått slik at bygda ikke hadde
mulighetene for å få eget
fått noen kirke i det hele dersom planene for ei ny
kirkebygg i skogsbygda.
kirke i Ski på 1850-tallet hadde blitt noe av. Ski kirke
Knud Martin Kollbye
var da i dårlig stand og trengte sårt reparasjon.
Kollbye bidro kraftig til at Ny prest – ny giv
Dette ville imidlertid bli svært kostbart og herredsSiggerud fikk eget kirkebygg, I 1899 ble Knud Martin
styret hadde allerede begynt å legge planer for å få men fikk ikke oppleve innviel- Kollbye ansatt som ny
reist ei ny og mer tidsriktig kirke. På Siggerud så de sen. Han døde i august 1905. sogneprest i Kråkstad og
Utsnitt av foto SKIH 023 013
med sterk uro på dette. De antok, trolig med rette, at
med ham begynte også ei
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Hans Mørck.
deres sjanser for å få eget kirkebygg ville svinne
ny tid for kirkegjengerne
Bildet er samlet inn av
Ski Historielag.
dersom planene i Ski ble realiserte.
på Siggerud. Han holdt

årlig 6-8 bilbellesninger på hverdager på Siggerud
skole. Dette blei en forsiktig start på noe som skulle
bli til noe langt mere. I 1901 besluttet Ski sogns
kirketilsyn å sette i gang innsamling til nytt kapell på
Siggerud. Innsamlingen fikk stor tilslutning og det
ble gitt både tomt og materialer. Kollbye bidro med
kirkeklokke og penger. Presten sørget også for at
kirkeklokka fikk følgende inskripsjoner: «Sogneprest
Kollbye» og «Kom til Jesus.» Tegningene av den
nye kirken ble forelagt innbyggerne julen 1901 og
bygdefolket gikk enstemmig inn for at kirken skulle
bygges.
Innvielse
8.april 1905 passerte resolusjonen om reising av
Siggerud kirke statsråd i Stockholm. Deretter startet
byggingen. Den 13.desember 1905 sto bygget klart.
Dagen etter kunne den høytidelige innvielsen finne
sted.
Ei bygdekirke
Siggerud kirke er oppført i tømmer etter tegninger
av arkitekt Holger Sinding-Larsen (1869-1938). Sinding-Larsen tegnet i alt fem kirker tidlig på 1900tallet. Mest kjent av disse er Holmenkollen kapell
som ble oppført et par år før Siggerud kirke. Sinding
-Larsen var en markant arkitekt i sin samtid. Han var
forkjemper for en nasjonal byggeskikk der den gamle norske bygdekirken i tre dannet forbildet.

understreker den lave
og prunkløse stilen.
Stilmessig var dette et
brudd med den rådende stilen og det er
mulig å trekke linjene
bakover til 1600tallets byggeskikk.
Ei nødvendig
endring
Kirkens inngangsparti
blei endret i 1958.
Opprinnelig hadde
kirken to små svalganger på vestsiden.
I tilknytning til svalgangene var det innKirken sett fra vest, 1925.
gangsdører både fra
Det spesielle inngangspartiet
skapte vansker under begravelser nord og sør. Folk anog ble endret i 1958. Da kom det kom dermed våpendør midt på denne veggen.
huset fra en av sideFotonummer: SKIH 067 007
ne. Denne spesielle
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Ruth Skøelv.
løsningen medførte
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
imidlertid vansker i
forbindelse med begravelser. For å få kisten inn og
ut av kirken måtte den reises på høykant i inngangspartiet på grunn av den krappe svingen der. Problemet ble løst ved å lage ny dør midt i gavlveggen og
kle inne de to gamle svalene med tømmer.
Gammel døpefont
Det eldste klenodiet i kirken er døpefonten. Den er
av kleberstein og er av en type som hovedsakelig
ble produsert tidlig på 1200-tallet. Døpefonten sto
opprinnelig i Kråkstad kirke, men ble flyttet hit da
kirken sto ferdig. Det ble også flyttet hit et gammelt
harmonium fra Ski kirke, men dette har seinere blitt
byttet ut. Dagens orgel er av langt nyere dato. Det
ble innviet i 1992.

Det første konfirmantkullet, 1954.
Her ser vi prest Birger Lerche Dahl bak alterringen omgitt
av de første konfirmantene i Siggerud kirke.
Fra venstre: Karin Gjevik, Liv Haug, Randi Olsen,
Kjell Nilsen, Karin Gustavsen og Aase Gustavsen.
Fotonummer: 0213-132-0029.
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Petra Olsen
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Siggerud kirke er oppført i denne tradisjonen. Den
har et bortimot kvadratisk kor som åpner seg mot et
rektangulært skip. Veggene er lave og oppført i
laftet tømmer. Vinduene er i breddeformat noe som

110 år
Siggerud kirke har tålt tidens tann godt og det er et
riktig fint bygg som nå fyller 110 år. Vi gratulerer!
Trykte kilder:
Christie, Sigrid og Håkon: Norges kirker, Akershus, bind 1 og 2, Forlaget Land og
Kirke, Oslo 1969.
Eldal, Jens Christian: Kirker i Norge, Bind 3: Med historiske forbilder: 1800-tallet,
Arfo 2002.
Fossum, Birger Henrik: «Da Skogsbygda i Ski fikk eget gudshus» i Follominne
1973, Follo historie- og museumslag, Drøbak 1973.
Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind I, 1929.
Nettkilder:
Arkivverket: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000001297146
Norsk biografisk leksikon: https://nbl.snl.no/Holger_Sinding-Larsen
Norske kirkebygg: http://norske-kirkebygg.origo.no/-/bulletin/
show/714777_siggerud-kirke?ref=checkpoint
Østlandets Blad: http://www.oblad.no/underholdning/spiller-for-siggerud-orgelet/
s/2-2.2610-1.3692283
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J u l e - p r ø v e n
Vinteren var hvit og vakker. Sola hadde vært
oppe en liten stund, såpass som den orket det
20.desember, langt nord i landet og litt høyt til
fjells.

den inn i gangen, men inn skulle den!

Da sleden var tom, ble han med far i stallen og
satte inn Bruna, rusket løs et kraftig høyfange og
rullet opp i krybba til henne. Det ble liksom litt
Harald kom hjem fra skolen. Skiene gled lett på
bedre når han drev med noe.
den faste, fine veien, og han hadde fått juleferie i - ”Gjør læreren forskjell?” spurte far. ”Det hadde
dag. Var han ikke glad? Det så ikke slik ut.
jeg ikke trodd om Tornes. Du har da likt deg så
Hendene hans var sinte og harde da han kjørte
godt på skolen i høst. Dette var ikke bra.”
skiene ned i snøhaugen ved trappa hjemme, og Nå kom vel læreren til å få! Og det var ham vel
skoleveska slengte han
unt! Harald plukket opp
fra seg i gangen – gadd
skolevesken i gangen
ikke ta den med inn og
og tok den med seg inn.
henge den på plass.
Når far hadde spist,
Middagsmaten hans
skulle han få se hva
ventet. Han kastet seg
læreren hadde gjort i
over den og glemte
dag. Der var regnemed vilje bordbønnen.
kladden og arket med
Når alt var så vrangt,
de maskinskrevne oppfikk han ta igjen litt, det
gavene. Han ble kvalm
lønte seg ikke å gå her
bare av å se på dem.
og være snill gutt
Far skjønte nok at det
Eksamen, 1946.
lenger. Han kjente at
Elevene i 1.real er opptatt med eksamen. Nærmest fotohastet, for han gjorde
mor så på ham, men
grafen ser vi Thor Lien, Terje Bamrud og Jakob Nordang. seg fort ferdig med
Lenger bak ser vi Anne Berit Aas, Arne Vikeby
hun sa ingenting. Han
maten og rakte hånden
og Alf Jensen. De øvrige er ikke identifisert.
ble nok nødt til å synge
etter oppgavene.
Fotonr. SKIH 001 015.
ut, og han kjente han
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Thor Lien.
- ”Ja –a,” sa han da han
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
måtte, for han var så
hadde sett igjennom
sinna at han hadde mest lyst til å grine. Nå skulle
dem, ”dette var sandelig ikke lett. Hvor mange
mor og far få vite hva slags kar den nye læreren
rakk du å regne av disse da?”
var – de som til og med hadde takket Gud for at
- ”Rakk?” sa Harald hånlig, ”Jeg rakk å regne alle
han var kommet hit.
sammen – det var ikke det -.”
Akkurat da kom heldigvis far. Han hadde vært
Far fikk seg en blyant og ga seg god tid, tok stykhos handelsmannen og kom hjem i riktig perleke for stykke i kladden og kontrollerte. Han så
humør med pakker og kasser på sleden. Harald
opp:
stormet ut til ham.
- ”Men dette ser da bra ut,” sa han glad, ”så vidt
- ”Nå?” spurte far, ”hvordan gikk det med regnejeg kan se har du bare et par fillefeil. Har det gått
prøven i dag?”
bra for de andre -.”
- ”Filleveien!” sa Harald sint. ”Vriene stykker og
Far fikk ikke sagt mer, for nå sprang bomben:
så mange av dem at jeg gikk rent i surr – og så –
- ”De andre,” sa Harald rasende, ”du skjønner det
så gjør læreren grundig forskjell.”
far, - de andre har hatt lettere stykker, de. Det var
Nå kom tårene. Han tok seg kraftig sammen og
bare Kjell og Jorun og jeg som fikk disse – beista.
bøyde seg over en stor pappeske på sleden. Den
Jeg er så sinna på læreren.”
var så tung at det var så vidt han klarte å bære

- ”Det må du ikke være,” sa mor, hun kom inn
med kaffekjelen og skjenkte oppi til far.
Harald satt og tygde fattigmann. Sinnet var
liksom blitt lysere. Far hadde ikke sagt noe på
en lang stund. Nå så han på Harald og spurte:
- ”Dere har vel ikke hatt det bibelhistoriestykket
om talentene på skolen enda?” *
- ”Jo, da,” sa Harald og fortalte det han hadde
lært.
Far sa:
- ”Han gjorde forskjell han også, men det var
rettferdig.”
- ”Ja, på en måte,” sa Harald, ”men jeg synes nå
han kunne gitt alle 5 talenter jeg.”
- ”I bibelhistorien min stod det at han ga «hver
etter som han var dugelig til.» Han måtte sikkert
slite hardt han som hadde fått 5 talenter. Det
skulle mer til å tjene 5 nye enn 1 ny. Herren
gjorde forskjell, men det var ikke urettferdig.
Han ventet ikke at han som bare hadde fått 2
skulle ha tjent 5.”
Nå tenkte far sikkert på læreren, ellers ville han
ikke sagt 2 ganger dette om at herren gjorde
forskjell.
- ”Hvorfor tror du Jesus fortalte dette om talentene?” spurte far – han var veldig alvorlig nå.
- ”Vi skulle lære noe om hvordan Gud er,” svarte
Harald fort.
- ”Ja,” sa far, ”og her syns jeg vi lærer at Gud
venter mye av den som har fått mye. Jeg tror
hverken du eller jeg har fått hele 5 talenter, men
jeg tror du har fått litt mer regnevett enn Leif.
Så det var kanskje ikke så urettferdig at han fikk
lettere regnestykker enn du, selv om dere er like
gamle?”
Harald tidde, han var ikke tilfreds med far. Det
forstod far. Da Harald litt senere ble med mor og
søstrene i fjøset, ringte han til læreren.
Slik gikk det til at da Harald dagen etter hadde
ærend forbi skolen, ropte Tornes ham inn. Det
var så vidt han vant skikkelig over seg selv
såpass at han kunne hilse ordentlig på læreren.
Det bar bent inn i bestestua. Dette var fælt! Var
læreren sinna for noe? Det så ikke slik ut heller.
Det var stille en lang stund.
- ”Ble du harm på meg i går, Harald?” spurte
læreren.
* Matt. 25, 14-30

- ”Ja.”
- ”Du syntes jeg gjorde forskjell?”
- ”Ja.”
- ”Husker du hvordan det var sist dere hadde
regneprøve? Du – og de andre to gjorde unna
det meste på en time. Siden satt du og koste deg
med innføringen og smilte litt over til Leif som
ennå svettet over det andre lette stykket. Vet du
hva jeg tenkte da? Det er synd på Harald, Jorun
og Kjell – de har for lite å løfte på. De slipper å
anstrenge seg noe større. Det er ikke bra for
dem. Slik gikk det til at jeg laget de «stygge»
stykkene til dere. Det var ikke fordi jeg ønsket å
gjøre det hardt og strevsomt for dere -, det var for
at dere skulle få nok å løfte på. Det betyr trening
Harald, å bli nødt til å anstrenge seg litt mer hver
dag. Skjønner du hva jeg mener?”
- ”Ja.”
- ”Men du er fremdeles harm på meg?”
- ”Ikke så ille som i går.”
- ”Da tror jeg, jeg våger vise deg hvilke skumle
planer jeg har for regnetimene på nyåret.”
Læreren gikk bort til et skap og fant et flunkende
nytt regnehefte.
- ”Du kan ta det med deg hjem og så får vi bli
enige om at vi skal gå løs på det etter jul. Det er
ganske mange gode stykker der.”
Harald bladde interessert. Så så han opp:
- ”Det er fint,” sa han og reiste seg. ”Og nå må
jeg nok gå – jeg skal på posthuset.”
Læreren reiste seg også og rakk ham hånden:
- ”Du får tilgi meg at jeg laget de stygge stykkene
i går, da – de var for lange, jeg tilstår det.”
Harald visste ikke om at han klemte den store
hånden riktig fast; han skyndet seg bare å få
sagt det som sprengte seg oppe fra hjertet:
”Du må tilgi at jeg ble så sinna på deg,” sa han
fort og fòr mot døra.
Dagen var aldeles ny da han kom ut. Han skyndte seg og spente på seg skiene. Læreren stod i
gangdøra og så etter ham.
- ”God jul, Harald!”
- ”God jul!” ropte Harald tilbake.
Forfatter: ukjent.
Kilde:
Arkiv P-1009: Kråkstad yngres avdeling av Kråkstad indremisjon,
Fb0001: Yngresavisen.
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Fra vi var barn kjenner vi dette ord, og vi vet alle
når det lød første gang. Det var en tung tid for
menneskeheten den gang. Krigen raste, nød og
elendighet, fattigdom og fortvilelse rådet. Menneskene sukket efter bedre tider,
ventet på «tidens fylde,» på
Fredsfyrsten, som profetene
hadde sagt skulde komme, og så
lød sangen der ute på markene en
natt: «Fred på jorden.»

S i d e r

19 3 6 :

j o r d e n
selv, da vil det bli fred i hjertene, i sinnene, mellem samfundsklasser og nasjoner. Da vil menneskene bli snilde mot hverandre og gi rum for hverandre. Da vil det bli mer av den ånd som kjærlighetens apostel mante til:
«Mine barn, elsk hverandre,» La oss håpe at
menneskene engang må
komme lenger på den vei
enn de er nu.

Tross alt er nu allikevel
Julen fredens fest, stort
sett. Endog de krigsførende lar gjerne våbnene hvile
Juledagen. En stille, forunHver eneste jul, lyder dette ord
derlig, uforklarlig fred hviler
igjen, i hjemmene, i kirken, i hjerover både land og by juletene. Kanskje er det for mange
kvelden. Ferdselen stilner.
blitt til en frase, dette herlige ord,
Alle som har et hjem, og
om frelse på jord. Når vi tenker på
på noen måte kan, søker
den fryktelige verdenskrig, som
dit. Og hjemmet er, og bør
mange har opplevet, og vi tenker
være, et fredet sted julepå tiden, hvordan den arter sig i
kvelden. De fleste menFredfylt vinter ved Ski stasjon, 1907.
dag, med kamp og strid over alt,
nesker er snilde da. Det er
Fotonr.: 0213-174-0062
Fotograf: H. P. Bjørnstad.
med hat og hevn, klasse mot
få som har frekkhet nok til
Giver av bildet: Tulla Bjørnstad.
klasse, land mot land, bror mot
på denne (dag) kveld å forBildet er samlet inn av Ski Historielag.
bror innen samme land, ja da kan
styrre freden med hyl og
det nok være grunn til å si som det står i verset:
skrik på gater og veier. Julekveld og julenatt er
«Borte er gleden og freden, blandt menneskedet mere fred på jorden enn noen gang ellers og
heten.»
sikkert også mere fred i menneskehjertene enn
noen annen gang i året. «Fred på jorden» er såleDet kan nok være grunn til å se mørkt på fordes tross alt ikke bare en innholdsløs frase.
holdene, slik som de utvikler sig i verden for tiden.
Fredsfyrsten har nok enda ikke fått tilstrekkelig
B.H.
makt over menneskehjertene. Det er dog ikke
Denne teksten finner vi i Norrøna 3.juledag 1936
(arkiv P-1002, Fa0006).
Fredsfyrstens, men menneskenes skyld. Når
Vi vet ikke hvem som skjuler seg bak initialene B.H.
menneskene, de enkelte mennesker, begynner å
Norrøna var Kråkstad frisinnede ungdomslags
føre krig mot sig selv, begynner å holde dommehåndskrevne avis. Avisa ble ikke trykt opp, men ble
lest høyt på lagets møter som en del av
dag over sig selv, begynner å føre kamp mot trolunderholdningen. Første nummer kom i 1902.
Tekstene i avisa var en blanding av
lene i hjertets og hjernens hvelv, som Ibsen sier.
egenprodusert materiale og avskrift av mer kjente
forfatteres verk. Tekstene i denne avisa er til dels
Når vi begynner å kjempe mot smålighet, egoisgodt skrevet og gir et innblikk i hva unge (i alle
aldere) i bygda var opptatt av i første halvdel av
me og alt som er urent og syndig inne i oss selv,
1900-tallet. Vi har derfor en fast spalte med
og når vi på den måten har vunnet seier over oss
smakebiter fra Norrøna i våre infoskriv.
Siden så lenge som verden står
lyder det om igjen år for år:
Fred over jorden, Guds velbehag,
verdens frelser er født i dag.

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

Å r g a n g

6 ,

n u m m er

V e d

3

S i d e

o r g e l e t
O r g a n i s t

i

S k i

i

J o h a n

ov e r

6 0

7

å r

H a n s e n

Fra 1893 til 1955, i hele 62 år, trakterte Johan Hansen orgelet i Ski kirke. I tillegg jobbet han også
som organist i Nordby kirke og dirigerte dessuten flere kor.
Talentfull ung mann
Johan Hansen (18701956) startet sin musikerkarriere som belgtråer i Nordby kirke da
han var i konfirmasjonsalderen. Samtidig fikk
han også opplæring i
orgelspill av den daværende organisten.
Hansen viste seg å være
svært talentfull og kunne
etter hvert steppe inn
som vikar ved behov.
I 1888, 18 år gammel,
overtok han jobben som
organist i Nordby på
permanent basis.
Organist i Ski kirke
Ryktet om Hansens
orgelspill spredte seg
raskt og han ble oppfordret av sogneprest
Peter Schult om å søke
den ledige stillingen som
organist i Ski. Presten
omtalte Hansen som
”særlig musikalsk
begavet.”

Dirigent og lærer
Hansen ledet også sangforeninger både i Ski og i
Ås. I 1901 og 1902 arrangerte han, i samarbeid med
Kråkstad sangforening,
store sangerstevner for
Ås, Ski og Kråkstad. Disse
stevnene gikk det gjetord
om lenge etter.
Hansen virket også som
musikklærer, både i piano
– og orgelspill, samt i
teoretiske fag i en årrekke.

Johan Hansen ved orgelet, 1943.
Her ser vi Hansen ved det gamle Hollenbach-orgelet
som sto i Ski kirke fram til 1952.
Fotonr.: 0213-194-0001.
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Åse Hansen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

I 1893 tiltrådte Hansen som organist i Ski kike,
samtidig fortsatte han i stillingen i Nordby. I tillegg
studerte han ved Musikkonservatoriet i Kristiania og
tok eksamen i orgelspill, kontrapunkt og komposisjonslære. Seinere utdannet han seg også i pianospill ved konservatoriet.

En livslang gjerning
Våren 1955, 85 år gammel, valgte han å avslutte
sin gjerning ved orgelet i
Ski. Han fortsatte imidlertid som organist i Nordby i
nesten ett år til, fram til sin
død i februar 1956. Da var
han i sitt 86. år og hadde
vært organist i 62 år i Ski
og i utrolige 68 år i Nordby. En virkelig imponerende livsgjerning hadde dermed kommet til sin ende.

Trykte kilder:
Christie, Sigrid og Håkon: Norges kirker, Akershus, bind 1 og 2, Forlaget Land og
Kirke, Oslo 1969.
Nordby, Oscar: ”Orgler og organister i Kråkstad prestegjeld,” i Follominne 1973,
Follo historie– og museumslag, Drøbak 1973.
Østlid, M: Kråkstad, en bygdebok, bind I, 1929.
Nettkilder:
Ski kirke: http://www.ski.kirken.no/ski/maler/artikkel/article/1353061
Østlandets Blad: http://www.oblad.no/historie/ski/historier/neste-ar-blir-det-nyttorgel-i-middelalderkirken/s/2-2.2610-1.8353072

Orgelet i Ski kirke
I disse dager har Ski middelalderkirke nettopp fått nytt orgel. Dette er det tredje orgelet som står i kirken.
Det første orgelet, bygget av den tyske orgelbyggeren Hollenbach, ble satt inn i det ærverdige bygget i
1890. Dette var i bruk helt fram til 1952. Da ble det erstattet av et orgel fra J. H. Jørgensen, Oslo. Etter
godt og vel 60 års tjeneste blir altså dette orgelet byttet ut med et fra det eldste orgelbyggeriet i Norden,
Marcussen & Søn fra Aabenraa i Danmark. Det nye orgelet ble innviet i slutten av november.
(Kilder: se blått felt ovenfor).
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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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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
Telefon: 64 91 49 10 (sentralbord, bibliotek).
Mobil: 905 26 356 (direkte, lokalhist. arkiv).
E-post: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no
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 har til oppgave å samle

gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for
kommunens innbyggere.


Arkivet har registret 146 ulike arkiver, omtrent likt
fordelt mellom kommunale og private. De kommunale arkivene er mest omfattende.



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

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

er gjort tilgjengelige via våre nettsider. Foto i høy

Samtlige bilder er fra Ski lokalhistoriske arkiv.
Bildene er samlet inn av Ski Historielag.

oppløsning kan bestilles hos oss.

Baksida
Nye nettsider
I løpet av desember kan vi presentere helt flunkende nye nettsider. Vi håper at sidene vil være mer
brukervennlige enn de gamle. Nettadressa vil være
den samme som tidligere, altså: www.ski.no/sla.
Her vil du blant annet finne digitale utgaver av
samtlige nummer av infoskrivet Gylne Sider.

Liker du å lese gamle aviser?
På Nasjonalbibliotekets sider nb.no kan du finne en
rekke gamle norske aviser. Her kan du blant annet
lese Øieren som
var forløperen til
Østlandets Blad.
I denne faksimilen
fra Øieren
31.desember
1915, kan vi lese
om en juletrefest i
Kråkstad tredje
juledag. Blant de
som opptrådte var
organist Johan
Hansen som ble
omtalt på forrige
side.

Nytt telefonnummer
Onsdag 18.november gikk biblioteket over til et nytt
telefonsystem. I den forbindelse fikk vi nytt telefonnummer. Det nye
nummeret er 905 26 356.
Dersom du ringer dette
nummeret, kommer du
direkte til Lokalhistorisk
arkiv. Du kan også ringe
bibliotekets sentralbord
Øieren 31/12 1915. Kilde: nb.no
Vårt nye nummer:
og bli satt over. Dette
nummeret er det samme Ønsker du hjelp til å finne fram til disse avisene, er
som før: 64 91 49 10.
det bare å ta kontakt med oss på biblioteket.

905 26 356

