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”Aa, men i
træet der
er en
apekatt,
aa der er
fler,
mange
apekatter!”
I dette nummeret kan du til og
med lese om
apekatter.
Se midtsidene.

Arkivets
åpningstider
Vi holder åpent i
bibliotekets åpningstider. På enkelte
tidspunkt er arkivet
ubetjent. Det vil da bli
gitt begrenset hjelp
i bibliotekets
voksenavdeling.
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Gjenforent i Kina på julaften

Bildet er ikke tilgjengelig i
nettversjonen av infoskrivet
pga bestemmelser i
Åndsverkloven §23, 4.ledd

På selveste julaften i 1938 ble Esther
Skraastad og Johannes Kollerøs gjenforent på misjonsstasjonen i Laohokow i
Sentral-Kina. Paret hadde da ikke sett
hverandre på over to år. Les mer på s. 2-4
I dette heftet retter vi blikket mot de fra Ski og
Ønsker du å lese artikkelen
Kråkstad som reiste ut som misjonærer. De
med alle bildene må du
Kråkstad ILs resultater i 1913:
spredte gudsord både i Asia og Afrika. Samtilese heftet i papirutgave.
dig brakte de også med seg tilbake inntrykk
finner
8/6: Kråkstad –Du
Steady
3-1 det i biblioteket.
fra fjerne land og riker i en tid da rapporter fra
Kråkstad B – Steady B 5-1
den store verden var sparsommelige og 15/6:
utenlandsreiser var for de få.
Foto
fraBboka
Brudeferden til Kina
22/6: Kråkstad B
– Ski
uavgjort

Bøker til utlån i 110 år!
Ja, omtrent så lenge har det vært
en form for offentlig utlån av bøker
her i kommunen.
Det blir imidlertid litt drøyt å hevde at
Ski bibliotek er 110 år gammelt.
Bibliotekdriften i Ski startet opp først i
1922 og begynner nå å nærme seg et
100-årsjubileum.
Tidlig på 1900-tallet ser vi de første
R e k l a m e

f o r

6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0

spirene til det som skulle bli til
kommune.

13/7:
Kråkstad B – Ski iBvår
1-0
folkebibliotek

27/7:
Kråkstad
B – iSnøgg
5-2overdro
Like
før jul
1906

Siggerud
ungdomslag
sin
boksamling
på 60
10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
bind til kommunen. Disse bøkene
24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)
skulle utgjøre grunnstammen i ei
folkeboksamling
7/9:
Kråkstad – Greiff 5-1 på Siggerud
I Kråkstad
var Kråkstad
14/9:
Kråkstad – Bækkelagets
SPK 3-2frisinnede
ungdomslag i gang med noe tilsvarende omtrent på samme tid. De
hadde opprettet boksamlingen sin i
1902. De første årene var imidler5tid0utvalget
å r magert
s i dogebare
n forbeholdt lagets medlemmer.

25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1

Vi vet navnet på omtrent halvpar-

ten av spillerne på bildet
ovenfor.
I 1907 ble boksamlingen
overdratt
Mannen lengst til venstre er
til Kråkstad kommune
og Kråkstad
ukjent. Han er annerledes
kledd
folkeboksamling
dagens
lys.
enn de så
andre.
Er dette en
lagleder

Arkivet er vanligvis
betjent disse dagene
og tidene:
Mandag, onsdag,
torsdag og fredag:
kl.10-15.30.
Tirsdag: kl.12-18.30.
Arkivet er ubetjent
disse datoene:
14. og 28.november,
12.desember og
24.-31.desember.
I 2017: 23.januar,
20.februar.

I V

eller kanskje dommeren? Num-

Bildet til venstre
den
første
mer toviser
fra venstre
er Weydahl
ukjent).
følger:
boka som ble(fornavn
innkjøpt
avDeretter
Kråkstad
ukjent, Petter Berg, ukjent, Ellef
frisinnede ungdomslag.
erOlav
en
Ruud, ukjent, KarlDette
Weydahl,
Frogner, ukjent,og
Oscar
Weydahl.
utgave av Asbjørnsen
Moes
sitter målvakten, Torolf
folkeeventyr Foran
fra 1896.
Boka er nå
Berg. Dersom du vet hvem noen
helt utslitt. av disse ukjente er, setter vi stor
pris på å få vite det.

Kinoreklame fra
Kråkstad kommunale
kino (1956-64).

Første bok i Kråkstad: Asbjørnsen og Moes folkeeventyr

Du kan lese mer om Kråkstad frisinnede ungdomslag på side 8-10.
(For kilder: se baksida)
Foto: Dagfinn W. Jakobsen
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Misjonærene
Esther

og

fr a Ski

G y l n e
S i d e r

Johannes Kollerøs

På selveste julaften i 1938 ankom den unge misjonæren Esther Skraastad misjonsstasjonen i den
kinesiske byen Laohokow etter ei lang og strabasiøs reise. Der ble hun gjenforent med forloveden
Johannes Kollerøs. De to hadde da ikke sett hverandre på over to år. Like over nyttår i 1939 giftet
de seg sammen med fem andre par.
Bakgrunn i kinamisjonen
Både Esther og Johannes kom fra kristne hjem og
hadde på ulikt vis fått kjennskap til kinamisjonen.
Esthers foreldre var
misjonærer og hadde
arbeidet i Kina i en
årrekke. Esther var født
i Norge, men tilbrakte
mange av barneårene
i Kina.
Far til Johannes, Holm
Kollerøs, var søndagsskolelærer ved Ski bedehus og dessuten aktiv
innenfor Ski kinamisjonsforening. Det er godt
mulig at farens engasjement i det kristne arbeidet
var med på å påvirke
Johannes i valg av yrke.

lov til å være sammen utenfor skolen. Men Johannes forteller i brevet at det siste forbudet ikke ble tatt
så alvorlig.

Avskjedsselskap for Esther, 1937.
I 1937 holdt Misjonssambandet avskjedsselskap for Esther
Skraastad. Hun skulle etter planen dra til misjonsmarkene i
Kina og gjenforenes med sin forlovede, Johannes Kollerøs.
På bildet ser vi Esther midt i andre rad. Hennes foreldre,
misjonærene Tora og Thorvald Skraastad sitter til høyre for
henne. Hennes tilkommende svigerforeldre, Mathilde og Holm
Kollerøs sitter til venstre for henne. De øvrige er slekt og
venner av paret. Kun en av disse er identifisert, det er Ruth
Kollerøs som er nummer fire fra venstre i bakerste rekke.

I 1936 ble Johannes
Kollerøs innviet til
misjonær. Seinere
samme år dro han til
Laohokow i Sentral-Kina.
Forloveden Esther skulle
følge etter seinere. I følge
kinamisjonens regler den
gangen skulle mannen
reise ut først. Det første
året skulle han vie fullt og
helt til språkstudiene.
Dersom alt gikk etter
planen kunne da den
tilkommende bruden reise
ut året etter.

Esthers reise
I mai 1937 fikk Esther
Johannes
Etter endt grunnskole
brev fra forbundet med
arbeidet Johannes som
beskjed om at hun kunne
handelsbetjent i tre år.
begynne å pakke. Avreise
Deretter tok han artium
skulle finne sted i august
Fotonummer: SKIH 043 029.
og gikk videre til Norsk
og reisa skulle gå med
Fotograf: ukjent
Bildet er samlet inn av Ski Historielag
luthersk misjonstog gjennom Sibir.
sambands skole på
Bagasjen måtte imidlertid
Fjellhaug i Oslo. Her møtte han for øvrig Esther som sendes for seg selv med båt. På toget kunne hun
også studerte ved samme skole. De to forlovet seg i bare ha med håndbagasje.
januar 1935.
Slutten av 1930-tallet var ei urolig tid i Kina. I løpet
Etter to år på Fjellhaug dro Johannes til Skottland.
av sommeren 1937 invaderte japanske soldater
Der studerte han ved Bible Training Institute i Glas- deler av landet og situasjonen for misjonærene ble
gow. Utpå høsten 1935 sendte han et brev til sine
usikker. Esthers avreise ble utsatt i påvente av
venner i Ski Indremisjons ungdomsforening. Her
nyheter rundt forholdene for misjonærene. Esther
forteller han om sitt opphold i Skottland. Han
brukte ventetiden til å lære seg kinesisk.
beskriver forholdene ved skolen som strenge. Selv
Først i september 1938 var situasjonen slik at det
om elevene var voksne mennesker, var det forbudt
var tilrådelig å reise. Det ble imidlertid ingen togreise
for kvinner og menn ha omgang utenom foregjennom Sibir, men derimot ei lang båtreise.
lesningene. De bodde adskilt og hadde heller ikke
Sammen med Esther reiste også fem andre unge
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De hadde også norske misjonærer om bord, men
disse var på vei hjem. Dette var et kjærkomment
møte for misjonærene som var på vei til Kina. Det
hadde vært sparsomt med nyheter mens de var
underveis. Nå kunne de endelig få førstehåndsinformasjon fra gode kollegaer.
Natt til 30.september ble München-avtalen undertegnet og stormaktene styrte unna konflikt enn så
lenge. For passasjerene på M/S Potsdam betydde
det at skipet kunne fortsette til Hong Kong.
Den pågående krigføringen i Kina førte til at reisefølget fikk problemer med å forlate Hong Kong.
Først etter to uker kunne de dra videre. Reisa gikk
Foto fra Dykkepedia.com. Fritt tilgjengelig for bruk.
da med båt til Hanoi som den gangen var en del av
kvinnelige misjonærer. I likhet med Esther hadde de Fransk Indokina. Derfra måtte de dra videre nordBildet er ikke tilgjengelig i nettversjonen av infoskrivet
også en tilkommende brudgom som ventet på
pga bestemmelser i Åndsverkloven §23, 4.ledd
misjonsmarken i Kina. Det var dessuten med et par
mer erfarne misjonærer i reisefølget.
D/S Kong Ring
Første del av reisa, fra Oslo til Hamburg i september 1938,
gikk med dampskipet Kong Ring.

Første etappe gikk fra Oslo til Hamburg med D/S
Kong Ring. I Tyskland gikk de om bord i Norddeutscher Lloyds passasjerskip M/S Potsdam. Dette
prektige fartøyet skulle føre Esther og de andre
misjonærene til Hong Kong.
Mens skipet krysset Middelhavet, gikk gjennom
Suezkanalen og videre over Det indiske hav,
brygget det opp til ei
Bildet er ikke tilgjengelig i
nettversjonen av infoskrivet politisk krise i
Europa. Hitler
pga bestemmelser i
Åndsverkloven §23, 4.ledd gjorde krav på deler
av Tsjekkoslovakia
og Europa var på
randen av krig.
Esther og hennes
reisefeller befant
seg på et tysk skip
på vei mot en britisk
koloni. Dersom det
Ønsker du å lese artikkelen brøt ut krig kunne
med alle bildene må du lese
ikke M/S Potsdam
heftet i papirutgave. Du finner
anløpe Hong Kong.
det i biblioteket.
Skipet ankret derfor
opp ved Belawan på
På vei over Middelhavet
Sumatra og avvenReisa gikk videre til Hong Kong med tet nyheter fra hjemdet tyske skipet M/S Potsdam. Her
ser vi Esther sammen med kusina, landet. I motsatt retIngrid Skraastad, som også skulle ning kom
reise til Kina som misjonær.
M/S Scharnhorst.
Foto fra boka Brudeferden til Kina.

Ønsker du å lese artikkelen med alle bildene må du
lese heftet i papirutgave. Du finner det i biblioteket.
Fellesbryllup i Kina, 1939.
5.januar 1939 giftet Esther og Johannes Kollerøs seg i
Laohokow. Fem andre par ble giftet samtidig.
Parene ble viet i alfabetisk rekkefølge. Esther og Johannes
Kollerøs er par nummer fire fra venstre på bildet.
Foto fra boka Brudeferden til Kina.

over med tog, buss, bil, båt og til fots gjennom de
indre delene av Kina. Krigshandlingene la stadig
hindringer i veien for reisefølget og ferden mot
Laohokow ble ekstra lang. Først på julaften i 1938
nådde de målet og ble gjenforent med sine kjære.
Esther hadde da ikke sett Johannes på over to år.
Like over nyttår i 1939 ble det arrangert et stort
fellesbryllup for de nye misjonærene. Hele seks
brudepar ble viet denne vinterdagen. På grunn av
kulde kunne de ikke holde seremonien i kirken.
I stedet ble Skoleheimen benyttet. Brudeparene
trådte inn i salen i alfabetisk rekkefølge mens en
grammofon sørget for musikken.
Et farlig arbeid
Det var slett ikke et ufarlig arbeid misjonærene sto
overfor i Kina. I 1914 ble den norske misjonæren
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dr. Tønnes Frøyland drept i Laohokow av kinesiske
røvere. En annen misjonær ble samtidig hardt
skadet. I 1936, samme år som Johannes Kollerøs
dro ut, ble en annen norsk misjonær, Knut Samset,
tatt til fange av røvere. Iherdige forsøk på å få ham
løslatt lyktes ikke og han døde i fangenskap etter
noen måneder.

G y l n e

S i d e r

Johannes dro seinere også ut som misjonær til
Taiwan i 1965. Han ble der fram til 1974. De siste
årene var også Esther sammen med ham der ute.

Sølvbryllup på TV
I januar 1964 kunne Esther og Johannes feire sølvbryllup. Det hadde gått 25 år siden de, sammen
med fem andre brudepar, ble viet i Kina. NRK og
Den japanske framErik Bye hadde fått nyss
Bildet er ikke tilgjengelig i nettversjonen av infoskrivet
marsjen i Kina påvirket
om det nært forestående
pga bestemmelser i Åndsverkloven §23, 4.ledd
også misjonærenes
sølvbryllupet og ønskte å
situasjon i Laohokow.
gjøre noe ekstra ut av
De første årene lå dette
feiringen. Alle brudeområdet et godt stykke
parene ble invitert til å
unna krigshandlingene,
delta i programmet Vi går
men urolighetene kom
om bord. Elleve av de
stadig nærmere. I 1944
tolv involverte var i
inntok japanerne provinNorge og det lot seg
Ønsker du å lese artikkelen med alle bildene må du lese
sen Honan og Laohokow
heldigvis gjøre å samle
heftet i papirutgave. Du finner det i biblioteket.
ble utsatt for bombealle disse i universitetets
Sølvbryllup på TV, julaften 1963.
angrep. I løpet av januar
aula til sending på jul1944 ble ekteparet Kolle- Her er alle de seks parene samlet sammen med programleder aften i 1963. Siste mann
Erik Bye i Universitetets aula etter sending.
røs, sammen med de
var Agnar Espegren. Han
Ekteparet Kollerøs står lengst til høyre.
Foto fra boka Brudeferden til Kina.
øvrige misjonærene,
var stasjonert i Hong
evakuert til India av
Kong og kunne derfor
amerikanske fly. Der ble de vel mottatt av Santalikke være med – trodde alle. Men siden programmisjonens utsendte og nøt godt av deres gjestfrihet. met skulle gå på julaften måtte de jo også ha med
en julenisse. Og bak nissemaska var nettopp Agnar
15.mars 1946 gikk Esther og Johannes Kollerøs om
Espegren. Hans kone Olga ble selvsagt fryktelig
bord på skipet Thalatta i Calcutta. Omsider kunne
glad. Senere har scenen der nissen avsløres for
dra hjem igjen til Norge. Hjemreisen ville ta rundt to
Olga blitt en klassiker fra TV-ens barndom.
måneder.
Hjemme i Ski
Misjonsvirksomheten i Kina fortsatte en kort tid etter
Etter tiden på misjonsmarken kom ekteparet
krigen, men i juni 1948 var det slutt. De siste norske
Kollerøs tilbake til Ski. Her hadde de eiendommen
misjonærene måtte da forlate området.
Solstad, og Esther og Johannes tilbrakte penUt igjen
sjonistårene sine her. Johannes Kollerøs døde i
Esther og Johannes ble hjemme noen år etter den 1988, 79 år gammel. Esther Kollerøs døde i 2003,
dramatiske tiden i Kina. De ble småbarnsforeldre
90 år gammel.
og Johannes jobbet som lærer ved Hurdal Verk i
Trykte kilder:
Aftenposten 16.april 1946.
et par år.
I 1950 bar det imidlertid ut igjen. Denne gangen
gikk ikke ferden til Kina, men til et helt annet
kontinent. Nå sto misjonsmarken i Etiopia for tur.
Ekteparet jobbet først i hovedstaden Addis Abeba.
De var hjemme en liten periode i 1956-57.
Johannes jobbet da på Fjellhaug misjonsskole.
I 1957 gikk ferden tilbake til Etiopia. Denne gangen
var målet den vesle byen Irgalem (Yirga Alem), 31
mil sør for hovedstaden. Der virket de fram til 1962.

Fedrelandsvennen 3.januar 1935 (forlovelse)
Kollerøs, Esther: Brudeferden til Kina, Lunde, Oslo 1973.
Norsk Misjonsleksikon, Nomi forlag, Stavanger 1966.
Thorvaldsen, Johannes: «Kristenliv i Østfold og Akershus» i Follominne
1974, Follo Historie- og museumslag, Drøbak 1974.
Uglem, Olav: Norsk misjonshistorie, Lunde, Oslo 1979.
Arkivkilder:
Arkiv P-1026: Ski Indremisjons Ungdomsforening, Fa 0001.

Nettkilder:
Arkivverket: http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000327933
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036368002502
Menighetsbladet for Ski og Kråkstad: http://www.mediamannen.no/menblad/
pdf/12604132542mb%20nr%202%202004%20til%20web.pdf
NLMleksikon: https://sites.google.com/site/nlmleksikon/nlm-k
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Bible_College

Misjonærer

fr a

Ski

og

Kråkstad

Flere fra vår kommune har reist ut som misjonærer til fjerne strøk i løpet av de siste 200 årene.
Nedenfor følger en liten oversikt over en del av disse. Lista bygger hovedsakelig på informasjon
hentet fra Norsk Misjonsleksikon og inneholder ikke misjonærer som fremdeles er aktive.
født i Sør-Afrika. Beretningen på de to neste sidene
Oscar Michelsen (1844-1936)
Michelsen ble født i Ski. Han var sønn av daværen- er skrevet av deres datter Erikka (1889-1920).
de lensmann Christian Michelsen.
Borghild Frogner (1905-1987)
I 1867 emigrerte han til New Zealand. Den første
Født i Kråkstad. Misjonær i Sørtiden jobbet han som handelsbetjent. Seinere
Afrika (1930-1936) og Kongo
begynte han å selge bibler og kristne bøker.
(1940-1971).
I 1878 reiste han til Ny-Hebridene (Vanuatu) som
misjonær. Her virket han blant menneskeetere på
øya Tongoa. Gjennom uredd og iherdig arbeid fikk
han slutt på kannibalismen på øya. Etter 11 års
arbeid var hele befolkningen på Tongoa døpt.
Michelsen giftet seg med Jane Langmuir under et
besøk på New Zealand i 1880. Hun ble med
mannen tilbake til Tongoa året etter. Jane døde i
London under et europabesøk i 1892, to uker etter
at parets fjerde barn var født.

Arnhild Gilhuus Reichelt
(1910-2009)
Datter av prost Ebbe Chr. Ebbemoe i Ski. Utdannet sykepleier.
Giftet seg i 1932 med Gerhard
Meidell Reichelt. Misjonær i
Hong Kong 1938-1962.

Borghild Frogner,
1922.
Utsnitt av foto:
SKIH 068 003.
Fotograf ukjent.
Bildet er samlet inn av
Ski Historielag.

Martha Eikli (1912-2004)
Født i Kvam i Hordaland. Datter
av lekpredikant Ludvig Hope som var aktiv i kinamisjonen. Familien bodde i en periode i Ski da
Martha var ung. Gift med Gabriel Eikli. Reiste til
Kina som misjonær i 1937. I Japan 1949-1959.

Aase Jørgensen (1917-2012)
Født i Kråkstad. Misjonær i Karwi i India i perioden
1948-2006. Fikk kongens fortjenestemedalje i sølv
for sitt arbeid blant fattige i 1994.
Kirstin Hagen (f. 1922)
Vokste opp i Ski. Misjonær i Japan 1950-ca. 2003.
Inger Johanne Jørgenrud (f. 1931)
Født i Kråkstad. Misjonær i Japan 1959-1990.
Michelsen var kjent som en uredd misjonær. Her viser han
ei gruppe bevæpnede menn sitt våpen - Bibelen.
Foto fra boka Menneskeetere vunnet for herren.

Michelsen reiste tilbake til Ny-Hebridene etter
konas død og jobbet på Tongoa fram til 1931.
87 år gammel flyttet han tilbake til New Zealand.
Han døde i Auckland i 1936, nær 92 år gammel.
Louise Amalie (1856-1946) og
Lars Larsen Berge (1851-1934)
Ekteparet virket som misjonærer i Sør-Afrika i
perioden 1880-98. De var ikke opprinnelig fra Ski,
men flyttet hit og bodde her i en periode tidlig på
1900-tallet. Paret hadde sju barn. Fem av disse var

Hovedkilde: Norsk Misjonsleksikon, Nomi, Stavanger, 1965-1967.
Kilder (Michelsen):
Mamen, H. Chr. (red.): Norske misjonærer som bibeloversettere,
Egede-instituttet, Oslo 1950.
Michelsen, Oscar: Menneskeetere vunnet for herren, Terje Nærland
A/S, Rakkestad.
Kilder (Berge):
Folketelling for Kråkstad herred 1910.
Kilder (Frogner):
Det norske misjonsforbunds ytremisjon
Kilder (Reichelt)
Fra Nanking til Tao Fong Shan, Den Nordiske Kr. Buddhistmisjon.
Kilder (Eikli):
https://sites.google.com/site/nlmleksikon/nlm-e
Kilder (Jørgensen):
http://www.dfef.no/cat/633.aspx/299
Kilder (Hagen):
Østlandets Blad 27.november 2010 (nettutgave).
Kilder (Jørgenrud):
Asias millioner nr.3 2011.

Vidar
Med

2 9 . o k t o b e r 1916 :

oksevogn

i

Sydafrik a

Denne fortellingen kan vi lese i den håndskrevne avisa Vidar fra 1916. Her forteller misjonærdatteren Erikka Berge litt fra sin barndom på misjonsmarken i Sør-Afrika på slutten av 1800tallet. Fortellingen inneholdt opprinnelig noen ord som seinere har blitt ansett som nedsettende og diskriminerende. Disse har vi valgt å omskrive. Ellers er teksten gjengitt i original form.
Det er på den deilige missionsstationen vor.
Solen brænder, himmelen er tindrende blaa. De
vakre appelsin– og citrontrær staar hvite av
blomster, som fylder luften med sin duft. Ferskentrærne (som blomstrer paa bar kvist), ser med
sine skjønne lyserøde blomster ut som et firike.

bunden, vognkisten fremme fuld med forskjellige
matvarer, sengeklærne anbragt i sengestedet,
som hænger i remmer midt i vognen, gryter og
kjedler hængt paa kroker under vognbunden. Der
kommer zulugutten med okserne. 16 pene store
okser (svære horn har de, og er slankere og
vakrere bygget end
I dag er der liv og røre
okserne her hjemme).
rundt overalt. Vi barn
Par om par spændes de
farer omkring, indfødte
før aagene lægges paa
gaar frem og tilbake.
nakken. Saa kommer
Den store vogn trekkes
”driveren” med sin
ut av vognskuret, vi faar
umaadelig lange bamdet travelt med at
bussvepe, den halvhjælpe mor at bære
voksne zulugutten som
proviant, kokekar o.s.v.,
skal være ”leder” (som
vognen skal jo rustes ut
det kaldes) griper tømtil en flere ukers reise.
men mellom de forreste
Oksevognreiserne er
okser.
rent festtider for missio- ”Oppi med dere,” sier
Zulukraal i nærheten av Umlazi, 1849.
nærbarna, det betyder
Umlazi ligger like sør for Durban.
far, og av sted bærer
mangeartet avveksling
Illustrasjon fra Wikipedia. Fritt tilgjengelig for bruk.
det. I gallop er det synd
og glæde i det ellers
at si det gaar, men sommetider lange stykker i
noksaa ensformige liv.
rask dilt. Vognens tak og vægger dannes av bueDen gang mine foreldre arbeidet blant zuluerne i hvælvet træsprinkelverk, hvorover der er spændt
Sydafrika var det primitive forhold i mange maadobbelt seilduk (det inderste oljet, saa det er
ter. Saaledes var det eneste befordringsmiddel til vandtæt), vognen er som et lidt langt, smalt litet
de lange reiser, de store tungvinte oksevogne og værelse, forsiden aapen. Derfor er der ogsaa
veiene, om de kunde kaldes saa, rent ut elendige. saan kappestrid blant os barna, om at faa sitte
Svære stene, dype groper og bratte bakker, ret
paa vognkisten ved siden av far saa vi kan faa se
som det var store floder, naturligvis ingen broer,
os om. For jammen er der lidt av hvert at ta med
saa det gjaldt at finde det rette overgangssted,
for de vaakne barneøine! Der reiser vi forbi et
hvor der ikke var for dypt. Maalet for disse reiser zuluhjem, en ”kraal,” som det heter, flere runde
er: ned til byen Durban for at proviantere 1 gang straatækkede hytter ligger indenfor en tornehæk.
aarlig, eller den aarvisse missionskonferens paa Jo flere koner en zulu har raad at kjøpe sig, des
en av de andre missionsstationer, eller for at
flere hytter blir der i kraalen. En hel flok zuluunger
bringe eller hente barna til eller fra skolen, hvor
i nationaldragten sin, Adamsdragt, farer mellem
de sammen med de andre norske missionærbarn hytterne; nu stanser de og ser nysgjerrige efter
bor hele skoleaaret.
den hvite ”infundisis” (lærers) vogn. En kone med
et spædbarn paa ryggen, ligger paa knæ og
Saa nu er vognen færdig utrustet. Kasser i

knuser mais mellem to stener (med en lten paa Efter hvil bærer det avsted igjen.
en stor flat). Deres maate at male den umodne
Se saa styrtregner det, og vi som snart skal over
mais paa.
Tugelafloden, hvorledes skal nu det gaa? Regnet
Længre frem passerer vi en boerfarm. Her utbre- øser ned slik som bare troperne kan fremvise, og
der sig veldyrkede mais og amabeleakre. Boeren inden vi naar floden er den steget slik at det ikke
med sin store skyggehat gaar omkring i kjøkken- er tale om at røre sig uti. Okserne kan ikke naa
haven sin, hvor det bugner med forskjellige sorter bund og strømmen vil ta hele greia. Saa er det
græskar, bønner o.s.v.
ikke andet at gjøre end at slaa leir og oppbie
bedre tider (Floderne stiger med en rivende fart,
Kjørt et stykke til faar vi øie på en flok vildbukker
men det gaar ikke saa mange dage før de atter
og langt borte farer nogle zebraer avsted med
falder). I det hele taget kan der komme mange
lynets fart. Senere reiser vi gjennem et tørt, golt
forhindringer og vanskeligheter paa en slik lang
landskab, hvor kaktus er omtrent eneste vegeoksevognsreise. For de voksne blir det ofte baade
tation, kaktus og atter kaktus. Men for vakre
prøvsomt og besværligt.
blomster! Aa saan mængde nydelige kaktusblomster. Landskabet skifter, jorden fuktigere
Vi nærmer os maalet, der blir mere folksomt. Se
derfor rikere vegetation, vakre palmer og bregner, nu bare alle disse mennesker i de brogede filler,
store trær og en uendelighed av slyngplanter.
hvis primitive hytter vi nu reiser forbi, hvad er det
Aa, men i træet der er en apekatt, aa der er fler,
for folk? Det er indvandrede indere, hvorav der i
mange apekatter!
Sydafrika er en hel del. De dyrker jorden og bring- ”Faa se, faa se,” roper det i kor inde i vognen,
er sine produkter til byerne. Med sit lange sorte
og der blir formelig slagsmaal fremme paa vogn- haar, brogede drakter og støiende fremtræden,
kisten.
virket de paa os barn helt fantastiske. Paa en
reise blir vi engang vidne til en av deres avgudsNu nærmer vi os en av de vanlige utspanspladse.
feste. Det var et malerisk skue. I nærheten av en
Baade folk og okser trænger hvile og mat. Det blir
flod, yrende fuld av indere, høie papirtempler
liv i leiren. Oksene spændes fra og faar græsse i
pyntet med silkepapir i alle mulige farver, mængnærheten. Brænde hentes, brandjern og gryte tas
der med kulørt papir overalt, al denne papirstas
fra krokene under vognen, og snart er mor i fuld
skal opbrændes til gudens ære. Et surr og larm,
gang med tilberedelsen av den efterlængtede
og ut av dette opfanges et og andet ord av deres
mat. De indfødte tænder ogsaa ild og faar koke
forunderlige sprog. Det hele gjør et selsomt
sig maisgrøt, deres almindeligste føde. Haard
indtryk paa os barn, som for første gang er vidne
maisgrøt, som de oftest spiser med fingrene.
til en saadan ”indisk” avgudsfest.
Imens farer vi barna om kring paa opdagelsesreise. Mange vakre blomster og frø finder vi, for- Vi er ved reisens maal, nye indtryk og oplevelser
skjellige rare dyr og insekter ser vi. Vilde figen og følger. For missionæren er det at træffe kolegaer
bær, vi vet er spiselige, maa vi smake paa. Men
eller andre hvite folk en sand opfriskelse, og han
isek, de vilde figenerne er ikke noe goe, mark er reiser hjem og tar fat paa arbeidet paa den
der i dem og. Alt dette er morsomt, men efterpaa ensomme missionsst. med nyt mot.
kommer det som er alt andet. Som vi har vasset
Nu er disse oksevognreiser i Sydafrika en saga
der gjennem det høie græs, er vi blit fulde av
blot. Kvægpest har ryddet ut en mængde kvæg
”flot,” en slags bittesmaa sortbrune insekter, som
dernede. Der er bygget jernbaner og anlagt
sitter tæt paa græsset. De brer sig ind under huordentlige veie. Mangesteds gaar motorvogne i
den og volder kløe og ubehag. Mor faar en hel
fast rute. Den engelske regjering har sørget for
sjau, før hun faar pillet hele flokken fri for ”flot”
mer ordnede og siviliserede forhold. Letvintere og
hver aften. At faa indredet sengepladse til hele
bekvemmere er det at komme frem og masse tid
flokken inde i vognen er en hel kunst. De indfødte
spares. Men saa interessant og morsomt som at
har sit eget telt, som de slaar op i nærheten av
reise med oksevogn blir det nu ikke.
vognen. Ofte kjøres der om natten, da det er
Arkiv P-1001: Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforening,
bedre okserne faar hvile i heteste middagssolen. Kilde:
Fa0004: Vidar 1914-1918.
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En fritid
Kråkstad

med

S i d e r

kvalitet

Historien om
frisinnede ungdomslag

Kråkstad frisinnede ungdomslag var i drift fra 1894 til et lite stykke ut på 1940-tallet og bidro på
mange måter til å gi unge i Kråkstad en meningsfylt fritid. På forsiden er boksamlingen nevnt,
men laget hadde mye mer å tilby til unge i alle aldere i bygda. Det hele startet faktisk som en
indirekte konsekvens av at Kråkstad fikk jernbanestasjon i 1882.
”at samle ungdommen til sømmelig adspredelse.
Ved oplæsning, samtaler, fortælling, leg og muligens foredrag over emner, der kan interessere ungdommen, samt diskution over spørgsmaal der kan
ansees at være tjenlige og nyttige.” Politikk var det
imidlertid ikke lov å diskutere. Kontingenten var i
starten 2 kr for menn og 1 kr for kvinner. Foreningen
hadde et styre på seks medlemmer.
I 1897 forandret foreningen navn til Kråkstad frisinnede ungdomslag. Samme år meldte de seg inn i
Eidsiva ungdomslag (fylkeslaget).
Møtene
Møtene ble i starten holdt i private hjem. På Nordre
Frestad hos Josefine og Anders Ruud ble det holdt
På Tyrigravåsen, 1912.
Tyrigravåsen var tidligere et yndet utfartssted for foreninger i mange møter den første tiden. Fra rundt 1903
Kråkstad. Sittende foran fra venstre: Nils Gulbrandsen, Elise møttes de også i kommunehuset på Kjeppestad,
Tronaas, Agnes Hjell, Dorte Ruud, Ivar Haug, Torolf Berg,
men veien dit var lang for mange. Om somrene ble
Sigurd Wollebek og Petter Berg. Stående i bunad ser vi Emilie
møtene holdt utendørs på et selvbygd ”gølv” i
Berg (f. Haug). To hakk til venstre for henne står Synnøve
Dingstad. De øvrige er ukjente.
Midsemhagen, ”Messemgølve.” I 1911 fikk de fast
Fotonr.: SKIH 025 025. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Astri Jahr.
tilholdssted på Kråkstad nye skole.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
Stasjonsgåing
Etter at jernbanen kom til Ski og Kråkstad ble
stasjonene et yndet tilholdssted for unge, særlig på
lørdags- og søndagskveldene. Flere var av den
oppfatningen at det var en fattig glede de unge fikk
der og ønskte å skape en motvekt til dette.
To av disse var telegrafist Olaf Ottersen og
stasjonsbetjent I.A. Harlem. De hadde sett seg lei
på all ”stasjonsgåingen” og tok derfor kontakt med
noen av de unge i bygda. Resultatet ble Kraakstad
Fest i 1911-bygningen, 1920.
selskabelige forening. Foreningen ble stiftet i begynHer ser vi festkomiteen ved et ferdigdekket bord.
nelsen av desember 1894 og fikk fort stor oppFra venstre ser vi ukjent, Arne Halvorsen, Edith Fossum,
slutning. Første uka fikk de 28 innmeldinger og i
Trygve Berg, Anne Bjørge og Karl Berger.
Fotonr.: SKIH 058 012. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Edgar Berger.
løpet av 1895 meldte ytterligere 69 seg inn. RiktigBildet er samlet inn av Ski Historielag.
nok meldte ti seg ut relativt fort, men medlemstallet
Hva dreiv så ungdomslaget med? Et referat fra
var likevel imponerende høyt.
lagsmøte 27.mars 1938 kan si noe om lagets
Ut fra foreningens lover kan vi lese at formålet var
aktiviteter:
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”Søndag 27.mars hadde laget møte. Formannen
ønsket velkommen ved halv otte tiden, og så sang
vi ”No livnar det i lundar.” Vi hadde i anledning det
påtenkte scenekurs besøk av Dosent Trummler fra
Mysen, som på sin festlige måte spilte noen stykker

9

Tor som mannsideal og Ragnarokk. Religiøse og
filosofiske spørsmål som Kristus og hans samtid,
Tankelivet – er man ansvarlig for sine tanker? og
Hvorfor synd i menneskelivet? stod også på dagsordenen. Foredragsholderne var fra flere ulike
yrkesgrupper. Selvsagt var det mange lærere, men
også prester, forfattere, musikere og militære. De
hadde også folk fra Landbrukshøgskolen på Ås og
to ganger hadde de besøk av stortingsmann Olaus
Islandsmoen. Mest kjent i våre dager er kanskje
forfatteren Oscar Bråthen som besøkte laget i mars
1922. Ikke overraskende handlet foredraget hans
om fabrikklivet i Kristiania. Folkemusikeren Sigbjørn
Bernhoft Osa var også gjest hos laget ved flere
anledninger.

Norrøna
Ellers på møtene hadde de ulike former for underholdning. I starten var det mye opplesning, samt
35-årsjubileum, 1929.
En del av medlemmene i ungdomslaget hadde blitt godt voksne dans og leik. I 1902 begynte laget å skrive egen
siden oppstarten i 1894. I midten foran ser vi to av de ledende avis, Norrøna. Norrøna var håndskreven og kom ut
skikkelsene; mangeårig formann Ivar Haug og Nils
til hvert møte. En del av underholdningen var oppGulbrandsen som ofte var redaktør for avisa Norrøna.
lesing av avisa. Tekstene i avisa er en blanding av
Fotonr.: SKIH 029 024. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Gunhild Berger. Bildet er samlet inn av Ski Historielag. egenproduserte tekster og mer kjente forfatteres
verk. Norrøna fra 1917-18 og 1925-56 er bevart hos
for oss og plystret noen små sanger til eget
Ski lokalhistoriske arkiv. Dersom noen har de mangakopagnement. Derefter snakket vi litt frem og
lende årgangene av avisa, er vi svært interessert i
tilbake om talekor, og Trummler gav oss en liten
overta ansvaret for disse.
forklaring på hva det egentlig er, og så lot han oss
prøve selv ved å lese en sang i kor. Før vi fikk mat
sang vi så ”Det går et stille tog.” Da vi hadde spist
og koset oss en times tid, samlet vi oss i salen igjen
og Trummler fremsa: ”Morgenen før slaget på Stiklestad,” en scene av Arnljot Gelline, av Bjørnson.
Og så leste han et skuespill som han hadde skrevet
selv, ”Te i Shanghai.” Referat og avis ble så oplest
av henholdsvis Maren Kvilesjø, og Gunhild Tronaas.
Scenekurset ble så drøftet litt igjen og flere medlemmer blev optegnet. Det første møte blev fastsatt til
torsdag efter påske. Vi hadde utlodning som innLeikarringen, 1930.
bragte kr. 14. Efter mye bråk fikk vi da leika litt. Og
Fra 1904 ble folkeviseleiken en viktig del av aktivitetene.
Foran fra v.: Asbjørn Østby, Astrid Frestad, Aagot Nøkleby,
vi dannet broderkjede og sang: ”Syng kun i din
Astrid Tollefsrød, Else Krogh, Ella Telterud og Torvald Østerungdoms vår.” ”
Per Tronaas.
Det var gjerne foredragsholdere på møtene, noen
fra egne rekker, men også mange utenfra. Spennet i
temaene som ble tatt opp var stort. På den ene
siden kunne det være mer dagligdagse og jordnære
ting som helsespørsmål, avhold og jordbruk. Men
på den andre siden også mer spenstige emner som

eng. Bak fra v.: Jens Iversen, Ragnar Iversen, Olga (?), Karl
Berger, Anne Bjørge, Aase Kandahl, Aagot Frestad og NN.
Fotonr.: 0213-215-0015. Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Astrid Tollefsrød.

Folkeviseleik
I 1904 ble tre medlemmer sendt på et firedagers
folkeleikkurs i Kristiania. Etter dette ble folkeviseleiken en sentral del av aktivitetene. Musikk og sang
var også viktig og laget stiftet eget sangkor i 1904.
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Stevner
Ungdomslaget deltok også på fylkeslagets stevner
som ble holdt midtsommers. Det første Eidsivastevnet ble holdt i Spydeberg i 1897. I 1911 stod
Kråkstad frisinnede ungdomslag som arrangør for
stevnet. På stevnene var det leikarring, musikk,
sang og foredrag. I tillegg ble det også arrangert
idrettskonkurranser.
Teater
Laget drev, som referatet ovenfor viser, også med
teater. Flere av medlemmene var på kurs og i 1938
oppførte laget eventyrspelet ”Liti Kjersti” av Hulda
Garborg.
Sviktende oppslutning
Ungdomslaget var i full
virksomhet fra 1894 til
1940. De siste årene før
krigen begynte medlemstallet å falle. Ivar Haug
som var formann i laget
fra 1909-37, rapporterer i
flere av årsmeldingene til
Norges Ungdomslag om
fallende oppslutning:
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ler, blant annet gjennom gaver. I 1941 besluttet de å
gi hele sin disponible formue på 15.000 kr til nytt
orgel i Kråkstad kirke.
Etter krigen stoppa driften av laget helt opp. De
gjorde riktignok et lite forsøk høsten 1945. Da
arrangerte de høstfest på Kråkstad skole.
”Fremmøte var ellers dårlig, men vi som var tilstede
hadde en hyggelig kveld,” står det i protokollen.
Den neste innføringen i protokollen er fra 1956.
Ungdomslaget hadde noen midler som hadde stått
urørt i mange år. I alt dreide det seg om i overkant
av 5.000 kr. Spørsmålet var hva man skulle gjøre
med disse pengene. Det
ble besluttet at de skulle
brukes til å kjøpe et flygel
til samfunnshuset. På
flygelet skulle det stå en
liten plakett med inskripsjonen: ”Til minne om
Kråkstad frilyndte ungdomslag og Ivar Haug.”

Takk for alt det vi fikk
Kråkstad frisinnede ungdomslag var i vigør i
15.februar 1936:
knappe 50 år. Gjennom
”Lagsarbeidet i 1935 har
deres
innsats fikk KråkSangkoret, 1915.
Koret ble stiftet i 1904. Dirigent Ole Haug i midten foran. stad både bøker, kirkevært vanskeligere enn på
Mangeårig formann, Ivar Haug, står til venstre helt bakerst.
mange år. Det er så
orgel og flygel. UngdomsHan var for øvrig ordfører i Kråkstad i en årrekke.
meget som lokker unglaget fikk trolig også mye å
Fotonr. SKIH 453 001. Fotograf: P.P. Hardenberg.
Bildet
er
samlet
inn
av
Ski
Historielag.
dommen og som kan se
si for mange av de unge
gildere ut enn hva laget
som var medlemmer der.
kan by. Det er da særlig alle fester med dans og
På lagsmøtene fikk de en fritid med kvalitet. Der fikk
annen moro som trekker.”
de verdifulle erfaringer og kunnskap som kunne
være god å ha med seg videre i livet.
23.januar 1937: ”Tilslutningen til laget går tilbake,
og det er i grunnen den litt eldre ungdom som
”Her kunne alle møtes og få næring for ånd og tanholder laget oppe. De nykonfirmerte og de helt unge ke – ja føle tiden på pulsen – drøfte problemer –
er det lite å se til. Disse søker helst til kino eller
føle samvær – ta vare på, men også tenke videre –
steder hvor der er dans og moro.”
være like og bare ungdom.” Dette skriver Maren
Kvilesjø Mehren som var medlem i laget på 193021.februar 1938: ”Bondelaget har startet Bondeungtallet, i en artikkel i Follominne 1982. Hun ser tilbake
domslag i bygda og får bondeungdommen over dit.
på tida i ungdomslaget med takknemmelighet og
Så er vel Kråkstad ungdomslags dage snart talte.”
avslutter med å si: ”…vi takker for alt det vi fikk!”
Og Ivar Haug hadde helt rett i det; lagets dager var
snart talte. Lagsarbeidet stoppa stort sett opp under Arkivkilder:
krigen. Medlemsprotokollen forteller om sterk ned- Arkiv P-1002: Kråkstad frisinnede ungdomslag.
Trykte kilder:
gang i medlemstallet fra 26 i 1939 til 14 i 1942.
Gaver til bygda
Laget hadde etter hvert samla opp betydelige mid-

Mehren, Maren Kvilesjø: ”Kråkstad frisinnede ungdomslags
liv og virke” i Follominne 1982, Follo historie– og museumslag, 1982.
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Små tanker

ved

Man kan tenke med sig selv: Denne julen vil jeg
spare, ta det ganske letvint bare, selv om det er
julekveld! Det har hendt oss mange ganger at vi til
oss selv har sagt: Nå i år skal ingen makt få mig til
å gi presanger! Ikke mas og ikke stille! Men når
julen står for døren, vet man ikke ordet førenn det
blir gjort, allikevel.
Og når dagen rykker nær, er det som om folk får
vinger, slik de maser, slik de springer.
Det skal hentes juletrær, det skal bakes
julekaker, man skal pusse lysestaker,
ordne sine gamle klær, kjøpe nøtter,
appelsiner, ost og dram og tyllsgardiner,
røkelår og grisetær.

1939:

en stor

helg

Og når fjerne barndoms jul hvisker til os, og du
taler om de englene som daler stadig ned pånytt i
skjul. Deilig er den himmel blå, også julen med sin
glede, og et barn er født hernede, kommer dine
arme små! Og vi nynner hele tiden mens vi steller
til, og siden mens vi går og klær oss på.
Jul, det lille trylleord som betyr de overfylte fat
med pølse og med sylte på det store julebord,
som betyr små barn som snakker om
nære pakker som de håper, som de
tror, de skal få av far og mor, som betyr
en har av minner om de juler som forsvinner uten noe synlig spor, bud som
bærer tunge sekker, brev som bugner,
brev som sprekker av de mange søte
ord, og de hvite englehærer i de høie
himmelsfærer stemmer himlens jubelkor - dette og så meget annet ligger
gjemt og sammenbundet i det ene lille
ord.

”Deilig er den
himmel blå,
også julen med
sin glede, og et
barn er født
hernede,
kommer dine
arme små! ”

Denne søtejuletid griper om sig som
nevrose, som en smittende psykose
med intens og huslig flid, hvor man ordner, gjør i stand, hvor man støver, gnir
og rister, hvor man fester kristtornkvister hvor man syns det går an, hvor man
stabler runde store kakeberg fra kjøkkenbordet ned i bokser og i spann, hvor man syr
og hvor man klipper, og de eneste som slipper er
ens egen ektemann! Nei, forresten, han må ta
barna, stakkar, til butikken, hvor de står i rad og
kikker på de ting de helst vil ha, hvor de strekker
sig på tå, hvor de snakker, hvor de peker, hvor de
velger dyre leker som de syns de må få, og hvor
pappa må forklare om den edle kunst å spare og
at han har dårlig råd, skjønt han intet heller vilde,
enn å ringe og bestille alt hvad ungen pekte på!
Så en dag er maset slutt, og de store klokker
svinger og de ringer og de ringer uten at man kan
forklare hvorfor, julen er der bare, intensivt og
uavbrutt.

Og en nynner der en går gamle sanger, ømt og
stille mens man legger kruspersille om de røkte
fårelår, mens man ordner blomsterstengler husker
man kan hende engler som med stjerner i sitt hår
hang i lange glitterstropper på ens barndoms tre.
En stopper - barndom? Det var som i går!

Julens rike melodi med de mange
unnerstemmer som en ellers ofte glemmer eller
nekter plass fordi den er arvet fra det fjerne, lite
praktisk, umoderne, denne gamle melodi med en
duft av lys og graner som bedre enn vi aner i vår
drøm og fantasi.
Som en snehvit fuglesky svever den i lette flokker
frem igjen når kirkeklokker ringer over land og by,
med de gamle juleskikker, rolig, hjemlig, trygg og
sikker, like gammel, alltid ny.
Ukjent
Denne teksten finner vi i Norrøna 8.mai 1927
(arkiv P-1002, Fa0007).
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.
Ski lokalhistoriske arkiv har bevart Norrøna fra
1917-18 og 1925-56.
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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Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er
en del av Ski bibliotek. Arkivet holder åpent i
bibliotekets åpningstider.
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1400 SKI
Telefon: 64 91 49 37
E-post: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no

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.

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.
Samtlige bilder er 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.

Baksida
Misjon i arkivet
Deler av denne utgaven av Gylne Sider er viet de
som dro ut som misjonærer. Bak de som dro ut sto
mange tilknyttet lokale misjonsforeninger. Vi har
bevart noe arkivmateriale fra noen slike foreninger
i arkivet Her finner vi først og fremst materiale fra
flere indremisjonsforeninger, men også fra to
kvinneforeninger tilknyttet Det norske misjonsselskap. Vi har imidlertid plass til mer. Ta gjerne
kontakt hvis du hvis du vet om slikt materiale som
bør oppbevares trygt hos oss.
Norgeshistorie.no
Norgeshistorie.no er et historienettsted som er utviklet ved
Universitetet i Oslo. På nettstedet
finner du artikler, bilder, kart og
annet materiale som forteller om Norges historie fra
steinalderen til i dag. Her kan du lese om steinalderjakt, historiske kriger og forbrukersamfunnets framvekst. Bak innholdet står over hundre av Norges
fremste historikere, arkeologer og andre fagfolk.

God jul!
Misjonsbøker på nb.no
Har du lyst å lese mer om
Esther Kollerøs’ spennende
reise til Kina eller Oscar
Michelsens fascinerende
historie fra Vanuatu?
Begge bøkene er mulig å
lese på Nasjonalbibliotekets
sider: nb.no.
Brudeferden til Kina har vi for
øvrig til utlån her i biblioteket.
Mens Menneskeetere vunnet
for herren bare finnes
tilgjengelig på nettet. Begge
bøkene er godt skrevet og gir
et fint innblikk i ei svunnen tid.
Kilder (til tekst nederst på side 1):
Arkiv P-1002: Kråkstad frisinnede ungdomslag.
Øieren 8.april 1908.
Østlandets Blad 15.november 1922, 13.desember 1922 og
24.januar 2001 (nettutgave).

