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Hos fotografen

ta billede
akkurat i det
rette øieblikk,
da Deres trekk
Kråkstad ILs resultater i 1913:

hadde et livlig

8/6: Kråkstad – Steady 3-1

uttrykk.”

15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1

På side 6-7
kan du lese om
et besøk hos
fotografen for
80-90 år siden.

22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort
6/7: Drøbak Fotballklub – Kråkstad 2-0
13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0
27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2
10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1

I DETTE
NUMMERET:

I samme båt
14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2
I denne båten ser vi både kjente og ukjente personer. Fra venstre sitter: ukjent, Thea Østby,
ukjent og Julie Berger. Thea het Berger til etternavn
hun giftet
seg,5-1
og var søster til Julie.
25/9:før
Kråkstad
B – Hobel
Fotonummer: SKIB 118 065. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Hans Runar Bjørstad.
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Noen ganger kan et gammelt fotoalbum
f o
r 5
r Det
s i gjorde
d e n
romme
en0litenåskatt.
dette
albumet (se bildene) Vi
som
vi fikk
låne for
et
vet navnet
på omtrent
halvparav spillerne
på bildet
ovenfor.
års tid siden. Her varten
det
side etter
side
med
Mannen lengst til venstre er
vakre bilder. En del av
bildene
er nå utstilt
ukjent.
Han er annerledes
kledd i
biblioteket. Ta gjerneenn
turen
innom!
kan
de andre.
Er detteDu
en lagleder
lese mer om dette påeller
dekanskje
nestedommeren?
sidene.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 disse ukjente er, setter vi stor
pris på å få vite det.

Kinoreklame fra
Kråkstad kommunale
kino (1956-64).

Et elegant fotoalbum

Bildene var i visittkortstørrelse (ca. 6 X 10 cm).
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Hos fotografen
Det fotografiske

visittkortet

Det fotografiske visittkortet ble introdusert i Norge på slutten av 1850-tallet og fikk sitt store
gjennombrudd i 1862. Da kunne Aftenposten rapportere at det hersket den rene visittkortfeberen
i hovedstaden.
Visitten
Det fotografiske visittkortet var en videreutvikling av
visittkortet. Visittkortet var knyttet til visitten som var
en sosial samværsform blant borgerskapet i byene.
Visitten var sterkt regelbundet og utviklet med tanke
på at man skulle kunne få nye bekjentskaper og
pleie omgang med andre i samme sosiale sjikt. Det
var lagt opp til en streng siling slik at man kunne
slippe å ha omgang med dem man ønskte å unngå.

dette ikke skjedde, måtte man betrakte besøket
som ren høflighet og at det ikke var noe ønske om
videre bekjentskap.

Visitten skulle foregå på bestemte tider. Aller helst
skulle man gå på søndager, etter kirketid og før
middag. Dersom man gikk på hverdager, var det
etter kl.18 som var mest korrekt. Man gikk ikke på
visitt på lørdager. Antrekket skulle være såkalt
‘formiddagsantrekk.’ Kvinnen beholdt yttertøyet på
Reglene for visitten blir nøye beskrevet i boka Skik under visitten mens mannen hengte fra seg yttertøy,
og bruk som kom ut i 1898. Her står det blant annet: men tok med seg hatt og hansker inn.
”Besøg (Visitt) er i Regelen det første Skridt til at
Når man først hadde knyttet en kontakt, var det
bane Vej for en nærmere, selskabelig Omgang.”
tydelige regler for når det var påkrevd å avlegge en
Det første besøket skulle vanligvis skje etter oppvisitt. Det var helt naturlig at dette skjedde i forfordring og burde ikke vare mer enn et kvarter. En
bindelse med familiehøytider som fødsler, konfirmagjenvisitt måtte finne sted innen åtte dager. Hvis
sjon, forlovelse og bryllup, samt ved dødsfall. Man
skulle også avlegge en visitt
etter et selskap. Skulle man
glemme seg og ikke holde seg til
reglene, blei dette ansett som en
fornærmelse.
Visittkortet
Visittkortet var et viktig element
ved visitten. Kortet hadde påtrykt
eierens navn. Det kunne også
ha med stilling og adresse. Når
man oppsøkte noen man ønskte
å avlegge en visitt, leverte man
kortet i døren og fikk vente i
hallen. Vertskapet fikk kortet fra
tjeneren eller tjenestejenta og
vurderte om de ville ta i mot
gjesten. Gjesten blei så ført inn i
et eget rom der visitten fant sted.
Dersom vertskapet ikke var
hjemme, kunne man legge visittFotografisk visittkort med trykt bakside
Kvinnen på bildet er ukjent. Fotograf var Ludwig Szacinski som virket i Kristiania i kortet i postkassen eller overleperioden 1867-94. Året 1887 står øverst på baksida. Det kan hende bildet blei tatt da. vere det til den av tjenestefolket
Szacinski var en av de ledende portrettfotografene i Norge på slutten av 1800-tallet. som åpnet døren. I slike tilfeller
Fotonummer: SKIB 118 036. Giver av bildet: Hans Runar Bjørstad.
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skulle man brette høyre hjørne
framover for å vise at det var
levert personlig. Man kunne
også skrive på hva visitten
gjaldt. Da ble franske forkortelser benyttet: p.c.: (pour condoler) for å kondolere, p.f.: (pour
féliciter) for å lykkeønske, p.r.:
(pour remercier) for å takke,
p.p.a.: (pour parler des affairs)
for å diskutere forretninger,
p.p.c.: (pour prendre congé) for
å ta avskjed.
Visittkort med bilde
27.november 1854 søkte André
Adolphe Disdéri om patent på
fotografiske visittkort. Disdéri
hadde utviklet en teknikk som
gjorde framstillingen av kortene
langt billigere enn de tidligere
Ukjent mann hos fotograf Rudolf Mansrud
portrettfotografiene. Det han
Mansrud holdt til i Askim og Mysen. I tillegg hadde han filial i Trøgstad. Nederst på
gjorde var å ta ti fotografier
baksida står det ’Pladen opbevares.’ Det var altså mulig å få ordnet med kopier.
Dessverre blei fotograf Mansruds glassplater dumpet i en dam i Askim.
samtidig på en glassplate. Han
Fotonummer: SKIB 118 024. Giver av bildet: Hans Runar Bjørstad.
kunne dermed kopiere opp ti
kopier av samme bilde med samme arbeidsinnsats
helt. I 1864 kunne en kroppsarbeider kjøpe seg sitt
som for ett bilde. Bildene var i størrelsen 6 X 10 cm.
portrett for en dagslønn. På slutten av 1800-tallet
De blei delt fra hverandre og limt på stiv kartong.
var det i realiteten bare de aller fattigste som ikke
Siden formatet var såpass lite slapp han også å
hadde råd til å gå til fotografen.
retusjere bildene, noe som var svært arbeidskrevende. Portrettene erstattet da navnene på visitt- Utstillingen
kortene. På baksiden reklamerte gjerne fotografene Bildene i utstillingen stammer fra et gammelt fotofor egen virksomhet.
album som vi har fått låne inn. Mange av bildene
viser medlemmer av familien Berger i Kråkstad, og
Det tok ikke så mange år før dette slo an også i
vi har fått god hjelp av et familiemedlem til å få idenNorge. I 1862 blei det som nevnt, den store moten.
tifisert en del av de avbildede. Likevel er det ganske
‘Alle’ skulle ha slike bilder. Det fotografiske visittmange som fremdeles er ukjente. Dette kan være
kortet erstattet imidlertid i liten grad det ordinære
personer som noen i familien kjente og som de
visittkortet. Til det var prisen for høy. Det blei i
hadde fått byttet til seg bilder av. Et håp med å vise
stedet populært å bytte bilder. Og bildene man
fram utstillingen, er at noen skal kunne kjenne igjen
byttet til seg kunne man sette inn i egne spesialen eller flere av personene. Hvis du skulle dra
lagde fotoalbum med lommer som akkurat rommet
kjensel på noen, er det fint om du forteller dette til
et bilde i størrelsen 6 X 10 cm. Fotoalbumet kunne
oss. Til og med en usikker identifikasjon kan hjelpe
så ligge framme når man fikk besøk og gjesten
oss litt på vei. Da kan vi se om vi finner flere bilder
kunne se hvilke venner man hadde.
av vedkommende og gjøre en sammenligning.
Selv om prisen var for høy til at man kunne gi bort
bilder ‘i øst og vest,’ var den likevel såpass lav at
Trykte kilder:
flere grupper som tidligere ikke hadde hatt mulighet Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! Forlaget Inter-View,
til å gå til fotografen, nå kunne avlegge et besøk og Våle 2000.
Nettkilder:
komme ut igjen med et sett bilder uten å blakke seg Lokalhistoriewiki: Rudolf Mansrud
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Norrøna 2.desember 1934:
Hos fotografen
I våre dager er det ikke uvanlig at fotografier justeres og rettes på for å forbedre motivet.
Noen ganger kan et portrett forandres så til de grader at personen på bildet er bortimot
ugjenkjennelig. Dette er imidlertid ikke noe nytt fenomen. Historien nedenfor er skrevet i
1934 og viser at dette også var en problemstilling den gangen.
En gang jeg var i byen fikk jeg lyst til å fotografere mig og gikk op til en fotograf og sa at jeg
gjerne vilde fotograferes. Fotografen så på mig
uten større begeistring. Han var klædt i grått og
gikk en smule foroverbøiet. Men det er ikke nødvendig å beskrive ham, alle og
enhver vet
hvordan en
fotograf ser ut.
- ”Sitt ned og
vent her,” sa
han.
Jeg ventet en
time. Jeg leste
hele ”Damenes
Journal” fra
1912, ”Småpikenes tidskrift” fra 1902
og ”Smårollingenes
Blad” fra 1888.

til å kaste et blikk på mig - så var han ute igjen
og begynte å rive i taket med en i den ene ende
bøiet kjepp - fullstendig vill efter lys og luft. Derpå krøp han atter inn i maskinen og trakk et lite,
sort teppe over hodet. Denne gangen holdt han
sig aldeles
stille der inne.
Da fotografen
endelig kom ut
igjen, så han
meget alvorlig
ut og rystet på
hodet.
- ”Ansiktet er
aldeles umulig,
” sa han.
- ”Jeg vet det,”
sa jeg rolig,
”jeg har alltid
visst det.”
- ”Jeg tror
ansiktet vilde
ta sig bedre ut i
tre fjerdedels
profil,” sa han
og sukket.
- ”Ja det vilde
det ganske
sikkert,” sa jeg.

Efter en times
To brødre hos fotografen
forløp åpnet
Her ser vi brødrene Lauritz (til venstre) og Karl Berger.
fotografen den
Begge har vært hos fotografen da de avtjente verneplikten.
Fotonummer: SKIB 118 017 (til venstre) og SKIB 118 004
indre dør.
Fotograf: Gustav Larsen Sollem (begge)
Giver av bildet: Hans Runar Bjørstad (begge)
- ”Kom ind,” sa
han strengt og
jeg gikk ind.
Og fotografen tok mit hode mellem sine hender
- ”Sitt ned,” sa fotografen.
og vred det så langt til siden som det gikk an, og
blev derpå stående og se på det. Så sukket han
Jeg satte mig ned i en solstråle, som silte ind
igjen.
gjennem et tykt stykke bomullstøi, som skjulte
- ”Jeg liker ikke dette hodet,” sa han. Derpå gikk
det frosne glastak. Fotografen rullet en maskin ut
han tilbake til maskinen og tok sig en ny titt.
på gulvet og krøp ind i den bakfra. Han var bare
et øieblikk der inne - han fikk akkurat så vidt tid
- ”Lukk opp munnen litt,” sa han. Jeg gjorde som
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han befalte.
- ”Lukk den,” tilføide han hastig.

aldeles bortkastet på fotografen, ”er den min?”
- ”Den er blitt behandlet,” sa han. ”Den sitter for
lavt. Jeg fant at jeg ikke kunde bruke den.”
Derpå tittet han igjen.
- ”Men ørene?” sa jeg, ”de ligner virkelig aldeles
- ”Ørene er ikke bra, senk dem litt mer. Takk. Og
mine.”
nu øinene. Skjul dem litt mer med øienlokkene.
- ”Ja,” sa fotografen tankefullt, ”det er nok sant,
Vær vennlig å holde hendene på knærne og
men det kan jeg forandre før trykningen. Vi har
vend ansiktet en smule opad. Nu er det bedre.
en ny metode - sulfidmetoden - til fullstendig å
Utvid nu brystkassen. Sånn ja! Og trekk maven
fjerne ørene. Jeg skal ordne med det.”
ind - slik ja! Og trekk hoftene høiere op - sånn
ja! Jeg er ennu ikke fornøid med ansiktet, det er Nu er fotografiet endelig ferdig, og først nu har
kanske ennu en smule for meget en face, men-” jeg opdaget hvor smukk og charmerende jeg er.
Men så har fotografen brukt alle sine metoder,
Men nu var jeg blitt utålmodig og tænkte derfor
både nye og gamle og dyppet mig i sulfid,
på å gå min vei, dessverre for sent. Knepp!
bromid, oxid og fyfoid, byttet bort øinene, rettet
Fotografen hadde klemt på kulen. Fotografiet
på pannen, klippet håret, justert ansiktet, restauvar tatt. Jeg kunde se hvordan maskinen ennu
rert lebene, forandret slipset, rekonstruert
rystet efter begivenheten.
vesten, presset buksene og tilslut belagt det
- ”Jeg tror,” sa fotografen, i det han formet
hele restaureringsarbeide med tynn ferniss,
lebene til et smil. ”Jeg tror det lykkes mig å ta
sannsynligvis for at jeg skal bevare min ungdom
billede akkurat i det rette øieblikk, da Deres
og skjønhet resten av livet; for dette blir nok
trekk hadde et livlig uttrykk.”
både den første og den siste skjønnhetskuren
- ”Jaså!” sa jeg bitende.
jeg kommer til å koste på mig.
- ”Ja, kanske trekkene. Men la mig få se
-Jo-Jobilledet.”
- ”Å, det er ingen ting å se ennu,” sa han; ”først
må jeg fremkalle negativet. Kom igjen lørdag, så
skal De få se et prøvetrykk.”
Lørdag kom jeg igjen. Fotografen vinket mig ind.
Jeg syntes han så roligere og alvorligere ut end
før. Jeg hadde også indtrykk av at hans ansikt
hadde et uttrykk av stolthet. Han la et prøvetrykk
foran mig, og vi beskuet det begge i taushet.
- ”Skal dette være mig?” spurte jeg.
- ”Ja,” sa han rolig ”det er Dem.”
Og så fortsatte han å se på billede.
- ”Øinene,” sa jeg nølende, ”øinene ligner ikke
mine.”
- ”Nei,” sa fotografen med et flyktig blikk på mitt
ansikt, ”øienbrynene er flyttet. Vi har nu en
metode - delfidmetoden - til å anbringe andre i
stedet. De kan selv se hvordan vi har anvendt
den for å skille håret fra øienbrynene. Jeg liker
ikke langt pannehår.”
- ”Nei jaså, ikke det,” sa jeg.
- ”Nei,” sa han, ”jeg liker det ikke.”
- ”Og munnen,” sa jeg med en bitterhet som var

Dersom du drar kjensel på teksten, er ikke dette så
rart. Den ble også presentert i Gylne Sider nr. 1,
2011. Den er presentert på nytt i denne utgaven
siden den passet så godt til temaet for sommerens
utstilling.
Denne teksten finner vi i Norrøna 2.desember
1934 (arkiv P-1002, Fa0005).
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.
Vi vet ikke hvem som skjuler seg bak signaturen ’Jo-Jo.’
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1908:

Ihærdighet
Denne fortellingen ble lest høyt på et møte hos Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforening for
111 år siden. Her blir vi kjent med seks år gamle Ole som tjener ei krone på pengeinnkreving.
Ei krone den gangen tilsvarer rundt 68 kroner i dagens penger så det var ei fin inntekt for Ole.
Den rike godseier Hansen havde den slemme
vane eller heller uvane, som saa mange har, at
de aldrig kan faa betalt sine smaa regninger, selv
om de aldrig saa godt kan. Saaledes havde blikkenslager Pedersen for lidt arbeide, han havde
utført for Hr. Hansen, en liten regning paa noen
faa kroner, som han forgjæves havde presenteret
flere gange i løpet af det aar, som var gaaet siden
arbeidets utførelse.

saa igjen en anden dag.”
Ole bukker og gaar. Der var den første dag
gaaet, tænkte han.

Saasnart Ole næste morgen hadde faaet klærne
paa, og frokosten til livs, traver han afsted med
regningen igjen. Hr. Hansen er endnu ikke oppe,
men piken, der netop har været inde hos ham
med hans morgenkaffe, gaar ind med regningen.
Da Hansen faar se papiret, blir han saa sint, at
Saa sier Pedersen til sin lille søn Ole:
han gir et hop i sengen og slaar ut med armene,
- ”Hvis du i løpet af tre dage kan faa Hansen til at med den følge at brettet med kaffekop, fløtebetale den regningen, skal du faa en krone!”
kande, og kakkefat med deres respektive indhold
trinser bortover gulvet.
Ole, der er en kvik liten seksaaring, synes det er
- ”Skal man da ikke faa sengero! Aa hils den
svære penge at tjene, og mener, at det maa vel
rakkerungen og si, at han kan reise dit peperen
kunne gaa an at faa halet de kroner ut af den rike
gror med sin paatrængenhed!”
Hr. Hansen, begir sig straks afsted og træffer Hr.
Piken samler restene op af gulvet og skynder sig
Hansen selv. Ole hilser høitidelig og sier:
ut, hvor hun riktig slaar latterdøren op, og sier til
- ”Jeg har nok en regning til Hr. Hansen.”
gutten:
Hansen, venlig:
- ”Men hvorfor kommer du med regning paa
- ”Jasaa, gutten min, lad mig faa se den! Hm, ja.
denne tid?”
Jeg kan nok ikke betale den nu, men du faar
Ole svarer like rolig:
komme igjen i den nærmeste fremtid, saa skal vi
- ”Han bad mig igaar komme igjen en annen dag,
se til at klare det.”
og det er vel det nu!”
Ole havde ventet dette, putter regningen til sig og
gaar.
Naa, Ole maatte gaa igjen med uforettet sak,
men noen timer efter er han paa pletten og komUtpaa eftermiddagen er Ole paa vei til Hansen
mer anstigende med regningen i haanden. Da blir
igjen, banker paa kontordøren og træder ærbødig
Hansen saa sint, at han har den største lyst til at
ind og sier:
luse til gutten, men betvinger sig og gneldrer:
- ”Jeg har nok en liten regning!”
- ”Skal jeg da aldrig bli kvitt deg!?”
Hr. Hansen svarer uklanderlig:
Ole lar sig ikke skræmme, men sier:
- ”Men jeg har jo sagt, at jeg ikke kunne betale
- ”Nei, ikke før jeg har faaet pengene!”
den nu!”
Men nu har han vundet. Hansen betaler, og glad
Ole sier like stø og rolig:
løper Ole hjem med pengene, og sin krone, som
- ”Det var i formiddag, og da bad De mig komme
han ærlig har fortjent, putter han paa sparegrisen
igjen i den nærmeste fremtid, og det er vel det
paa hylden. Det er en pen indtægt paa halvanden
nu!”
dag, tænker Ole.
Hansen:
- ”Jasaa, naa; men saan taes ikke saa bokstave- L.B.
Kilde: Arkiv P-1001, Fa0002
Nettkilde: ssb.no (priskalkulator)
lig det, din pjok. Vil du se til at pille afsted, og kom
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1948:

En millionær
En gammel prest hadde uforskyldt fått ord på seg
for å eie mange penger. En dag han hadde vært
ute i sykebesøk møter han skatteligningsmannen
som med en gang tar ham i skole:
- ”Er det sant at De har en formue?”
Den gamle presten stod litt.
- ”Ja, ” sa han, ”det stemmer nok det, jeg er en rik
mann.”
- ”Jaså,” sa skatteligningsmannen, tok fram blyant og notisblokk for å notere.
- ”Hvor mye eier De egentlig?”
- ”Ja, jeg eier en god helbred, og sunnhet er
bedre enn rikdom.”

Vi

Skatteligningsmannen ser forundret på ham.
- ”Nåvel, men hva eier De mer?”
- ”En god hustru, velskapte barn, borgerskap i
himmelen, åndens forvissning i hjertet om at jeg
er et Guds barn.”
Likningsmannen blir forundret.
- ”Eier De ellers mer?”
- ”Nei.”
- ”Nåvel, jeg skjønner nok at De er en rik mann,
men likevel, De kan ikke skattlegges.”
Ukjent
Kilde: Arkiv P-1003, Fa0003

retter opp

Partitilhørighet for

en

feil

Lars Larssen

I forrige utgave av Gylne Sider kom vi i skade for å plassere ordfører Lars Larssen i Arbeiderpartiet. Dette er feil. Han var valgt inn i kommunestyret på Ski reguleringsstrøks fellesliste.
Lars Larssen
Lars Larssen var født i
Aurskog 22.november
1878. I 1900 blei han
ansatt ved jernbanen
og var blant annet
baneformann på
Bergensbanen ei
stund.

side, var en ihuga venstremann. Han blei valgt inn i
kommunestyret første gang i 1919 og markerte seg
som svært frittalende og tydelig. Han var særlig opptatt av sosiale spørsmål og edruskapspolitikk. Han
var også sterkt i mot kommunedelingen i 1931. Han
meinte at dette ville være et feiltrinn, og at både Ski
og Kråkstad ville komme svekket ut av denne skilsmissen.

Larssen blei etter hvert varaordfører. Da kommunen
I 1911 flyttet han
blei delt sommeren 1931, blei han ordfører i Ski.
sammen med familien Høsten 1931 frasa han seg imidlertid gjenvalg. Larstil Ski. Larssen hadde sen kom likevel snart tilbake i lokalpolitikken og blei
da blitt ansatt som
sittende i kommunestyret fram til utgangen av 1947.
Lars Larssen.
Ordfører 1.juli-31.desember 1931. kontorist på distriktsLars Larssen døde 17.mars 1959, 80 år gammel.
Kilde: Ski kommune
sjefens kontor i Kristiania. Han steig seinere i gradene og blei etter hvert
Trykte kilder:
førstefullmektig.
Aftenposten 19.mars 1959.
Larssen blei som nevnt, valgt inn på Ski reguleringsstrøks fellesliste. Dette var ei borgerlig liste med
medlemmer fra flere politiske partier. Larssen på sin

Østlandets Blad, følgende utgaver: 28.august 1931, 21.november 1938,
20.desember 1946, 5.januar 1948, 19.november 1948.
Nettkilder:
Digitalarkivet: Folketellingen for 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/
person/pf01036469002335
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Stamfar

S i d e r

og emblemhund

Elghunden Skrubb
Dyrlege Torleif Hemsen (1882-1955) drev i mange år med oppdrett av elghunder. Flere av disse
høstet stor heder på utstillinger og noen reiste dessuten helt til Amerika. Men den som høstet
mest heder og ble best kjent var Skrubb.
Skrubb
Elghunden Skrubb ble født 25.januar 1923. Fem år
gammel, i 1928, fikk han championat. Han skal ha
vært den vakreste og mest velbygde elghunden
man hadde sett her til lands. Elghundeksperten
Johnny Aarflot fra Åmot i Østerdalen uttalte at
Skrubb av Glitre ble ansett for å være helt feilfri.
Han hadde aldri sett en mer typisk og velbygd elghund. Så vakker og velbygd var Skrubb at et foto-

grafi av ham ble brukt som grunnlag da Norsk
kennel klubb skulle utforme sin logo. Skrubb ble
derfor også populært kalt ‘emblemhunden.’
En så flott hund var selvsagt populær i avlssammenheng og Skrubb ble stamfar til riktig mange
etterkommere. På Norsk Kennel klubbs utstilling i
juni 1933 var hele 15 av de totalt 70 påmeldte
hundene i klassen for ‘grå dyrehunder,’ etterkommere etter Skrubb.

Navn

Elghunden Skrubb
Bildet er tatt på nordsida av familien Hemsens hus, Glitre, ved Kirkeveien.
Fotonummer: 0213-036-0003. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Ellen Five. Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Å r g a n g

1 0 ,

n u m me r

2

S i d e

9

Presidentens hund
Her ser vi Ronnie, eller Weegie som han ble kalt i USA, sammen med president Herbert Hoover og kona , Lou.
Bildet er tatt på Camp Rapidan 19.august 1932. Hoover var president i perioden 1929-33.
Fotograf ukjent. Foto fra: Herbert Hoover Presidential Library. Gjengitt etter tillatelse.

Valper til Amerika
I Aftenposten Historie nr.1 2018, kan vi lese om en
av valpene til Skrubb, elghunden Ronnie. Ronnie
ble kjøpt av American Elkhound Association og gitt i
gave til daværende president Herbert Hoover. En av
Hoovers hunder, King Tut, døde i oktober 1929 og
presidenten som var svært glad i hunder, ønskte
seg en ny hund. 22.januar 1931 reiste vesle Ronnie
fra Oslo til New York med D/S Stavangerfjord. Reisa
tok i overkant av ei uke. 2.februar var han framme i
Amerika og ble overrakt den amerikanske presidenten. Ronnie, som fikk navnet Weegie i Amerika, ble
hos familien Hoover i ti år fram til 1941. Da ble han
gitt til Elizabeth Hanna, en venn av familien.
En annen av Skrubbs etterkommere, Belleau, ble
også sendt til Amerika. Han fikk en ganske annen
tilværelse enn halvbroren Ronnie. Han ble maskot

på luftskipet USS Akron. Akron var den gangen
verdens største luftskip og fungerte som et flygende
hangarskip. Det kunne frakte med seg fire små
jagerfly som ble hentet inn og satt ut ved hjelp av en
trapesanordning. Elghunden var hovedsakelig tiltenkt ei rolle på basen nede på bakken, men var
med luftskipet fra tid til annen. Natt til 4.april 1933
fløy luftskipet inn i en voldsom storm og havarerte.
Bare tre av de 76 personene om bord overlevde
ulykken. Det er uvisst om Belleau var med på dette
toktet.
Trykte kilder:
Aftenposten 23.januar 1931, 20.juli 1931, 9.mai 1935.
Aftenposten Historie, nr.1, 2018.
Bergens Tidende 5.april 1933.
Dammann, Rolf: Elghunden og elgjakten, Eget forlag, 1950.
Hohle, Per: På elgjakt med løshund. Marit Løvenskiold forteller til Per Hohle, Gyldendal, Oslo 1972.
Nordisk Tidende 4.februar 1932
Om elghunder og elgjakt i Norge de siste 50 år, Oslo 1949.
Katalog over Norsk Kennelklubs hundeutstilling 17.-18.juni 1933 i Oslo, Oslo 1933.
Nettkilder:
Arkivverket: https://dokumenteneforteller.no/2016/11/03/en-norsk-elghund-i-det-hvite-hus/ (besøkt 1/218 kl.12.56)
Herbert Hoover Presidential Museum and Library: https://hoover.archives.gov/hoovers/first-familys-pets
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Komponisten fr a Langhus
Arnljot

Kjeldaas

I 1956 ble Arnljot Kjeldaas ansatt som organist i Ski. Han var da en anerkjent musiker, dirigent,
organist og komponist. Han bosatte seg på Langhus og ble boende der fram til sin død i 1997.

Ved pianoet, 1976.
Her ser vi Kjeldaas som spiller firhendig piano sammen med Hans Solum. Kjeldaas sitter nærmest fotografen.
Bildet er tatt i anledning Ski mannskors 55-årsjubileum 31.mars 1976.
Fotonummer: SKIB 001 017.Fotograf: ukjent. Bildet er en del av arkiv P-1050: Ski Mannskor.

Unge år
Gunnar Arnljot Kjeldaas ble født i Halden 22.januar
1916. Faren, som også het Gunnar, var en kjent
organist og komponist. I 1919, da Gunnar Arnljot
var tre år gammel, flyttet familien til Holmestrand.
Faren jobbet som lærer og organist der fram til
1926. Da ble han ansatt på Jar i Bærum og familien
flyttet dit.
Gunnar Arnljot valgte å gå i farens fotspor og blei
etter hvert både lærer og organist, han også. Han
studerte ved Musikkonservatoriet i Oslo i perioden

1935-41. I 1939 debuterte han som organist i Vår
Frelsers kirke i Oslo og høstet svært gode kritikker.
Året etter tok han organisteksamen og i 1941 avla
han skolesanglærereksamen.
I barndommen blei Gunnar Arnljot kalt VesleGunnar, men etter hvert som han vokste til blei
dette kallenavnet unaturlig. For at han ikke skulle
forveksles med sin far, som jo hadde samme fornavn og samme yrke, valgte han å ta bort fornavnet
Gunnar og bare kalle seg Arnljot Kjeldaas.
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Organist og dirigent
I 1940 jobbet Kjeldaas en tid på Kino-paleet i Oslo.
Der spilte han kinoorgel i 10 minutter før filmene
skulle vises. Seinere under krigen, fra 1942-44,
jobbet han som organist på Hønefoss. Like etter
krigen, i 1945-46, jobbet han som musikkritiker i
Arbeiderbladet. Han vendte også tilbake til kinoen
igjen. Denne ganger
ledet han et orkester
på 30 mann som opptrådte i forkant av en
del av kinoforestillingene på Colosseum
kino.
16.juni 1946 giftet
Arnljot seg med
Ingeborg Mørtvedt
som var jordmor på
Gran. Paret fikk etter
hvert tre barn.
Samme år flyttet
ekteparet Kjeldaas til
Rjukan. Arnljot jobbet
som organist der i tielleve år, fram til
1956.
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Komponisten
Da Arnljot Kjeldaas døde i 1997 omfattet opuslisten
hans over 300 verker. Dette var verker som han
hadde jobbet med parallelt med organistjobbene
opp gjennom årene. Den omfattet en rekke stykker
for orgel og klaver, sanger, korverk, og sonater for
fiolin, bratsj, cello og klaver, samt flere marsjer for
janitsjarkorps.
Kjeldaas fikk flere stipender. Han blei blant
annet tildelt Statens
komponiststipend
både i 1943 og 1949.
Han studerte hos flere
kjente norske komponister som Ludvig
Irgens-Jensen og
Bjarne Brustad. Han
reiste også til Frankrike og studerte hos
den kjente komponisten Jean Rivier som
var professor ved
Conservatoire de Paris.

Kjeldaas dirigerer Ski Menighetskor, 1959.
Dirigenten har ryggen til. Det har også Berit Bergsjø (til v.)
De to øvrige foran er Greta Nysæther og Ruth Nordahl.
Bak fra v.: Erik Hellerud, Ulf Bergsjø, Torger Nore, Hans Ihlen
Nistad, Gunvor Lande, Josef Dammen, Sigrid Nistad, Signe Brovold, I 1963 ble Kjeldaas
Sigfrid Ruud, ukjent og Elsa Fagermoen.
intervjuet av Musikkens
Fotonummer: 0213-104-0002. Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Odd Eriksen.

Under landssangerVerden. I intervjuet
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.
stevnet i Bergen
trekker han fram
sommeren 1956 høstet Kjeldaas stor heder som
Schumann, Bartók, Honegger, Britten og nettopp
dirigent. Han dirigerte Telemark Manssangerforomtalte Jean Rivier som de som har hatt størst
bunds store felleskor med 100 medlemmer under en betydning for hans utvikling som komponist. Om
kirkekonsert. Så vakkert sang de at både sangere
komposisjonene sine sier han: ”Mine verker må
og publikum hadde tårer i øynene etter konserten.
spilles slik jeg har nedtegnet dem i notesproget og
Kjeldaas selv beskrev opplevelsen som ”himmelsk
de får tale for seg selv. For øvrig er jeg fullstendig
gripende.” (Asker og Bærums budstikke 18.juni
imot enhver form for musikk som det er gått ‘mote’ i
1956).
å lage. Musikken må komme fra hjertet, derved vil
også komposisjonene bli preget av ens egen perTil Ski
sonlighet uansett i hvilket tonesprog de er skrevet.”
I 1956 blei Kjeldaas ansatt som organist i Ski.
(Musikkens Verden 1963, rubrikk 1554).
Familien bosatte seg på Langhus og Arnljot blei
boende der resten av livet. Han jobbet som organist Trykte kilder:
Aftenposten, følgende utgaver: 15.juni 1945, 6.april 1997
fram til 1963. Da byttet han beite og blei han
Asker og Bærums budstikke, følgende utgaver: 29.mars 1939, 8.januar 1941,
musikklærer ved Ski gymnas og deretter ved Ski
18.juni 1956.
Cappelens musikkleksikon, bind 4, Cappelen, Oslo 1979.
ungdomsskole. Her jobbet han til han gikk av med
Dagbladet 17.mars 1939.
pensjon i 1983. I tillegg til musikklærerjobben var
Musikkens verden, Musikkens verden forlag, Oslo 1963.
Norsk musikkhistorie, Minileksikon, Aschehoug, Oslo 1999:
Kjeldaas også mye brukt som dirigent
Ringerike Blad 17.september 1942.
Arnljot Kjeldaas døde palmesøndag 23.mars 1997.
Han blei 81 år gammel.

Studentene fra 1935, Bokkomiteen for studentene fra 1935, Oslo 1960.
Telemarksavisa 22.januar 1996.
Nettkilder:
Store Norske Leksikon: https://snl.no/Arnljot_Kjeldaas
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Rivier
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Alle tekster er skrevet av Dagfinn W. Jakobsen med
mindre noe annet er angitt.
Bildet på s.9 er fra Herbert Hoover Presidential Library.
De øvrige er fra Ski lokalhistoriske arkiv.

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
En bit i puslespillet
Dypt inne i magasinet til Ski lokalhistoriske arkiv
står to protokoller med påskriften ’Kirkespiret.’ Dette
var lagsavisa til Kråkstad kristelige ungdomsforening. Den eldste teksten her er fra 7.desember
1950. Vi kan også se at dette er 6.årgang. Lenge
manglet vi de fem første årgangene, men for tre år
siden fikk vi inn et helt arkivskap fra Ski menighet.
Inni dette befant det seg mye interessant materiale
og en av protokollene som dukket opp hadde gledeEndelig gjenforent
lig nok påskriften ’Kirkespiret.’ Her var de fem
Den røde protokollen til høyre inneholder de fem første
årgangene av Kirkespiret. Samlingen er komplett!
manglende årgangene (samt resten av 6.årgang)!
Foto: Dagfinn W. Jakobsen
Den korte teksten på side 7 er hentet fra denne
protokollen. Det er lite sannsynlig at det finnes flere En viktig bit i historien om Kråkstad kristelige ungårganger av denne lagsavisa. Protokollen som inne- domsforening har dermed kommet på plass.
holder 1955-årgangen, er på langt nær fullskrevet. Kanskje det finnes flere biter som kan ytterligere
komplettere bildet? Øverst på ønskelista står nok
Noen ganger kan en enslig protokoll gjøre en stor
forskjell. Nå har den røde protollen med årgang 1-5 protokoller med møtereferater, men også regnkommet på plass ved siden av de andre årgangene. skapsoversikter kan gi nyttig innsikt. Om noe slikt
finnes vil framtida kanskje kunne vise.

