Årgang 5, nummer 3

17.november 2014

Gylne jule-Sider
S K I

”Et lys kan
tænde

E T
I N F O S K R I V
F R A
L O K A L H I S T O R I S K E
A R K

I V

Ski skolekorps fyller 90 år

tusen lys
uten at
tape noget
av sin

Kråkstad ILs resultater i 1913:

lysstyrke

8/6: Kråkstad – Steady 3-1

ved det ”

15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort

Dette skrev Nils
Gulbrandsen i
1917. Du kan lese
mer om å tenne
lys på side 4-5.

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)

ARKIVETS
ÅPNINGSTIDER
Vi holder åpent i
bibliotekets åpningstider. På enkelte
tidspunkt er arkivet
ubetjent. Det vil da bli
gitt begrenset hjelp i
bibliotekets
voksenavdeling.

Denne høsten har det gått 90 år siden Ski
ble
7/9:skolekorps
Kråkstad – Greiff
5-1stiftet. Jubileet ble
markert med en stor konsert i Rådhusteateret søndag 9.november. Bildet
14/9: Kråkstad
Bækkelagets
3-2
ovenfor er tatt under et stevne i Moss 30.mai
1948.–Her
ser viSPK
dirigent
Hans
Knutsen sammen med sine elever. Knutsen
25/9: dirigerte
Kråkstad B –korpset
Hobel 5-1 i hele 20 år, fra
1928 til 1948. Du kan lese mer om korpsets historie på side 7.
Fotonr.: 0213-148-0002. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Bjarne Syvertsen.

f o r 5 0 å r 1914
s i d e n
Jul på Oscarsborg,
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Vi vet navnet på omtrent halvparten av spillerne på bildet ovenfor.
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Arkivet er vanligvis
betjent disse dagene
og tidene:
Mandag, onsdag,
torsdag og fredag:
kl.10-15.30
Tirsdag kl.12-19.
Arkivet er ubetjent
mandag 24.november
og i perioden
20.desember —
4.januar.

Kinoreklame fra
Kråkstad kommunale
kino (1956-64).

Fotonummer: SKIH 018 027.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Kristine Kirste.
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Halvor Kleveland fr a Ski,
en av de som kom bort på hav e t

I februar 1918 forliste et norsk skip utenfor kysten av Øst-Afrika. Blant de som omkom var en ung
mann fra Ski.
Sjømannen fra Ski
Den unge mannen var Halvor Kleveland. Han var
født 22.desember 1888 i Øyestad i Aust-Agder.
Foreldrene het Knut og Josefine. Knut Kleveland var
opprinnelig fra Evje i Setesdal mens Josefine, født
Jacobsen, var fra Stavanger. Knut jobbet en tid som
lærer. Han reiste også rundt som emissær for indremisjonen.
Rundt århundreskiftet flyttet familien til vår kommune og bosatte seg på Vevelstad gård. De bodde
der noen år. Halvor ble konfirmert i Ski kirke i 1903.
I 1907 flyttet familien til Ski og kjøpte Villa Sand.
Huset står fremdeles, like bak Torvang
(Næssbygget).
Vi vet ikke akkurat når Halvor fikk hyre på sitt første
skip, men den gangen var det vanlig å gå ut i arbeid
etter at man var konfirmert. Det er ikke utenkelig at
Halvor bare var midt i tenårene da han dro til sjøs
første gang. Etter noen år på sjøen begynte Halvor
på Kristiania offentlige sjømannsskole. Målet var å
bli styrmann. Han hadde et godt hode og var blant
de som ble uteksaminert «med utmerkelse» våren
1910. Fire år seinere, i 1914, avla han skipsførereksamen ved samme skole og fikk karakteren «Meget
godt.»

Halvor Kleveland som konfirmant, 1903.
Prest var Knud Martin Kollbye.
Halvor Kleveland står rett bak presten.
Fotograf: ukjent. Giver av bildet: Hans Mørck.
Fotonr. SKIH 023 013

Villa Sand, 1915.
Hit flyttet familien Kleveland i 1907.
Josefine Kleveland drev en tid pensjonat i bygget.
Fotograf: ukjent. Givere av bildet: Solveig og Knut Kleveland.
Fotonr.: SKIH 051 029

D/S Norefos
På bildet nede på neste side ser vi Halvor Kleveland
om bord på lastedampskipet Norefos i 1916. Kleveland står i midten bak. De øvrige er ukjente. Norefos
var bygd ved Nylands verksted i Oslo i 1914 og
tilhørte Den skandinaviske Øst-Afrikalinje.
Kleveland jobbet en tid på Norefos, men da skipet
forlot Mocambique 1.desember 1917 med kurs for
Europa, var ikke Kleveland med. Reisa til Europa
skulle bli den siste for Norefos. Utenfor kysten av
Vest-Afrika, ikke langt fra Dakar, ble skipet stoppet
av en tysk ubåt. Tyskerne forsynte seg av last og
proviant, satte mannskapet om bord i livbåtene og
senket skipet. Mannskapet klarte å ta seg inn til
Dakar og kom etter hvert trygt hjem.
D/S Mesnafos
Halvor Kleveland hadde gått inn i jobben som
førstestyrmann på Mesnafos, et annet av skipene til
Den skandinaviske Øst-Afrikalinje. Her vikarierte
han i jobben for en annen skisokning, Rudolf Mørck,
som skulle gifte seg.
Mesnafos var bygd ved Akers mekaniske verksted
omtrent samtidig som Norefos tok form hos
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Nylands. Skipet skulle etter planen gå i trafikk på
er utsatt for tropiske sykloner. I forbindelse med
Østersjøen, men på grunn av krigen ble det satt inn i slike værfenomener følger det gjerne ekstremt
trafikk på kysten av Øst-Afrika i stedet.
kraftig vind, tornadoer, svært kraftig regn, store
bølger og stormflo.

Hovedgata i Lourenco Marques, ca. 1905-10.
Omtrent slik så det ut i den østafrikanske byen da
Halvor Kleveland besøkte den for siste gang.
Foto fra Wikipedia. Fritt tilgjengelig for bruk.

I februar 1918 lastet skipet kull i byen Lourenco
Marques i det som den gang var Portugisisk ØstAfrika. I dag heter byen Maputo og er hovedstad i
Mocambique. De tok om bord mye kull, hele 1.250
tonn. Skipet var egentlig bygd for å ta maksimum
1.000 tonn så skipet forlot den østafrikanske byen
med en betydelig overlast. Skipet skulle riktignok
ikke så langt. Lasten skulle losses i Beira, et stykke
lenger nord i landet.

Mandag 11.februar 1918 ble Mesnafos truffet av et
slikt voldsomt uvær. Det hjalp ikke på situasjonen at
skipet hadde altfor stor last, men om dette hadde
noe å si for utfallet vet vi ikke. Bare en av mannskapet på tretti overlevde. Dette var en afrikansk sjømann som maktet å ta seg inn til øya Bartholomeu
Dias. Øya ligger et stykke nord på mocambiquekysten. Trolig gikk skipet ned et stykke øst for denne
øya. Skipet hadde da igjen omtrent ¼ av reisa til
bestemmelsesstedet. De øvrige besetningsmedlemmene omkom i forliset. 23 av disse var afrikanere og
seks var norske.
Skisokningene fikk vite om forliset og Halvor Klevelands skjebne en måneds tid seinere. Da sto følgende å lese i lokalavisen Øieren: «Styrmand Halvor
Kleveland, søn av emissær K. Kleveland Ski, er
efter en til familien indløpen meddelelse omkommet
paa sjøen. Hele skibet skal være gaat under i en
cyklon i Atlanterhavet. Halvor Kleveland var en
ualminnelig dyktig og begavet gut. Hans kamerater
hadde kun lovord om ham.» (Øieren 8.mars 1918).
Avisen bommet litt på hvilket hav Kleveland omkom
i, men siden han egentlig skulle ha vært om bord i
Norefos som ble senket i Atlanterhavet, er kanskje
ikke dette så underlig. Halvor Kleveland ble en av
de altfor mange sjømennene som omkom på havet.
Han ble bare 29 år gammel.
Trykte kilder:
Aftenposten 17.desember 1914 og 25.august 1915.
Norges Sjøfartstidende 9.mai 1910.
Rudvin, Ola: Indremisjonsselskapets historie, del 2, Lutherstiftelsen, Oslo
1970.
Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, 1914-1918, bind 4: 1918, Sjøfartskontoret, Kristiania 1918.
Ski indremisjonsforening 75 år, 1923-1998, Ski 1998.
Trondhjems Adresseavis 15.mars 1918.
Øieren 13.mars 1914 og 8.mars 1918.

Halvor Kleveland om bord på Norefos, 1916.
Kleveland står i midten bak. De øvrige er ukjente.
Fotograf: ukjent. Givere av bildet: Solveig og Knut Kleveland.
Fotonr.: SKIH 051 026.

Forliset
Mesnafos nådde imidlertid aldri bestemmelsesstedet. Været begynte å bli dårligere og vinden økte
i styrke. Området de befant seg i er et område som

Nettkilder:
Digitalarkivet:
- http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037197003286
- http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000478610
- http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000000654252
- http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000479031
- http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000479439
Skipet no: http://www.skipet.no/skip/skipsforlis
Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Tropisk_syklon
Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Opplysninger i fotoperm 14.
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Julelys

og

Tænd lys! - Skal juleglæden være hel og rik, maa
julelyset skine i sin fulde pragt; ti med lys følger
glæde, og glade maa alle være i julen. Vi har saa
ofte paa julefesten sunget: ”Glade jul, hellige jul,”
og naar vi med begeistring synger denne julesang er det et utslag fra hjertets inderste vraa. Derfor:
Tænd lys i mørket! Ute hyler
vinterens ublide dæmoner iaar
som ellers. Mange ser med
mistrøstighet og uro imot en
lang barsk vinter, men saa
kommer julen - al glædes fest og lyser op i vort ensformige
travle liv. - Julen er ogsaa en
mindernes fest; vi husker fra vi
var smaa hvor glade vi var
naar det lakket til jul, gladere
og gladere blev vi jo nærmere
det led mot høitiden, og hvor
begeistret vi blev naar julelysene var tændte. Alt var da
lyst og fagert set med barnets
øie. Men nu naar vi er blit
voksne og har faat litt sur livserfaring er kanskje barnets
rene juleglæde kjølnet av os.
Derfor: Tænd lys!

j u l e - S i d er
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juleglæde
likblaa ansigt blev glaamsynt - ettslags stille vanvid som kunde gjøre selv de modigste rædde
som smaabarn naar det blev mørke om kvelden.
Vi har nok av glaamsyn i vor tid ogsaa, men
under et andet navn. - Det er
mange eksempler paa hvorledes mørket kan ha magt
over sindet hos mange
mennesker i de avstængte
daler eller ute ved havets
uendelighet. - -

Uendelighet - for os uendelighetens barn er der no rædsomt ved den. - En uendelighet uten indhold - en evighet
uten Gud gjør mennesket
glaamsynt. Derfor staar det
ogsaa etsted: ”Gaa bort fra
brinken i tide du tause
stirrende mand.”# Menneske! Gaa bort og tag dig no’ bedre
for end at se efter Glaam. Mennesket er den eneste
jordiske skapning som kan
tænde lys. - Glad i lys er
igrunden al naturen; men selv
det klokeste dyr kan ikke saa
Olga Ambjørnrud ved juletreet, 1919.
Fotograf: Hilda Ambjørnrud.
meget som aa ripe i en fyrstikk
Vore gamle forfædre i overtroGiver av bildet: Olga Ambjørnrud.
for at gjøre det lyst omkring
Fotonr.: 0213-161-0036
ens tidsalder hadde det meget
sig. - Vi kan tænde lys og leve
værre end vi. - Ikke hadde de
i lys naar mørket lægger sig ind paa alle ruter.
vor tids kunstige lysmidler til at drive mørket ut
med, og ikke hadde de det indre lys, som kristen- Tænd lys! - - Alltid flere lys indigjennem sjælen.
tro og større kundskap gir i vor tid. - De gamle
Væk op nye interesser. Søk stadig nyt lys over
var anderledes i naturmagternes vold end vi er.
gamle og nye sandheter. - Se og kjend livet
omkring dig. Det at leve i lys er at holde sit lys
De tænkte sig disse naturmagter som onde
væsener. Naar vinterstormene indunder jul - eller brændende. - - Og vi kan tænde omkring os. - Et
lys kan tænde tusen lys uten at tape noget av sin
i julen - hylte og raste, saa var det Aasgaardsreien som for gjennem luften, eller naar stormen lysstyrke ved det.
tok tak saa det knaka og braka i væggene, var
det ”Glaam” som red paa mønsaasen og skaka
huset. Ifølge den tids tro var nok denne Glaam*
selve dødsrædselen. Den som fik se ind i hans

Far og mor tænder lys, læreren tænder lys - og
det vesle barnet som smiler i vuggen - det er
kanske den bedste av alle lystænderer! Alle kan

vi lyse op omkring os, bare vi holder vort eget lys
brændende. - Nu er julelyset tændt, det deiligste
av alle lys - lyset som brænder naar alle jordiske
lamper og blus slukner - lyset som kaster glans
bakenom det ytterste mørke. - - Julelys, julesang,
juleglæde - for minder det vækker! Aarrækker har
glid hen over os med sorger,
glæder og skuffelser. - Mangt vi ventet paa kom
ikke, og det som kom var annerledes end vi
hadde tænkt. Men julen slaar aldrig feil, den kommer naar den skal komme og alltid er den seg
selv lik; alltid med den stemning over sig som
gjør, at vi føler, der er bare jul en gang om aaret. Ja julen er alltid sig selv lik, men det er ikke menneskene, - om julekvælden er de alltid litt snildere
av sig end ellers. Og kanske litt
sandere! - Og aldrig lyder et ønske saa godt og
sandt og hjertefyldt som naar vi siger hverandre
Glædelig jul!!
N.G.
Denne teksten finner vi i Norrøna
29.desember 1917 (arkiv P-1002, Fa0001).
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.
Bak signaturen N.G. finner vi Nils Gulbrandsen, tidligere redaktør i avisa
Øieren, forløperen til Østlandets Blad. N.G. var en svært aktiv
bidragsyter i Norrøna. Gulbrandsen var født i 1853. Han var dermed godt
over 60, og slett ingen ungdom lenger, da han skrev denne teksten i
ungdomslagets avis.
Gulbrandsen har høyst sannsynlig hentet inspirasjon til denne
teksten fra H. K. Buslands tekst om Glåm i Norske Intelligenssedler
24.desember 1916. Gulbrandsen skriver om mye av det samme som
Busland og enkelte avsnitt er ganske like, men Gulbrandsens tekst er
ingen avskrift av Buslands fortelling.

* Glåm: Dette er en skikkelse vi kan lese om i Soga um
Grette Aasmundsson. Der står det i kapittel 35: ” For kvar
natt er Glaam van aa rida husi eller brjota upp dører, som
du og ser merke etter.”
Kilde: Røkke, Ola: Soga um Grette Aasmundsson,
Samlaget, Oslo 1913.
# Her siktes det nok til en tekst av Sophus Schandorph.
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Julesne!
Julesne!
Aa nei, men se
hvor den myldrer ned!
Let og hvit
den kommer hit
med bud om fred.
Fred paa jord!
Englekor
sang det hist engang.
Nu paany
ned fra sky
Toner samme sang.
Sagte sus –
som orgelbrus
klinger vakkert med
skjønne kvad,
som gjør meg glad!
Skjønne julesne!
Bløtt og stilt,
kjærlig, mildt,
venlig som en mor –
dækker den
nu igjen
denne svarte jord.
Aas og li,
vei og sti –
samme dragten faar.
Skogens trær
i hvite klær
høitidsfulle staar.
Alt – beredt
og festlig klædt –
venter høie gjest. –
Julesne,
du er det
som har pyntet mest.
Julaften 1914, O.S.
Teksten er hentet fra Vidar, lagsavis for Kråkstad og Ski kristelige
ungdomsforening (Arkiv P-1001, Fa0004). Hvem som skjuler seg bak
signaturen O.S. er vanskelig å si. Ut fra reglementet for Vidar kan vi
lese dette i punkt 3: ”Ethvert medlem har adgang til at indsende stykker
til avisen. Disse maa være underskrevne med fuldt navn, dog med
adgang til at bruge en anden signatur i avisen. Signaturen kan byttes
saa ofte man ønsker” (Hentet fra Vidar nr.1, 28.mars 1897). O.S. kan
med andre ord være hvem som helst og bokstavene O og S trenger ikke
være dikterens initialer.
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skolekorps

I 1901 dannet William Farre Norges første skolekorps ved Møllergata skole i Oslo. Tanken om
skolekorps spredte seg også til Ski og Kontra skole
der det ble tatt initiativ til dannelsen av Ski guttemusikk. Konstituerende møte ble holdt på Østlandets Blads kontor 26.november 1923. To uventede
dødsfall førte imidlertid til at korpset først kom i
gang med øvelsene 25.september 1924.

fyller

j u l e - S i d er

90 år

hornblåsere og paukeslagere fikk Jerikos murer til å
synke i grus» (ØB 11.juni 1934).
Utover mot slutten av 1930-tallet støtte korpset på
motgang. Rekrutteringsarbeidet hadde ikke vært
godt nok og medlemstallet sank. Da krigen kom til
Norge i 1940, ble det vanskeligere å gjennomføre
opptredener. I 1943 var medlemstallet helt nede i
14. Det økte noe mot slutten av krigen, men var
likevel på under 20.
Jentene ble holdt utenfor de første tretti årene.
Riktignok hadde de bidratt på sitt vis tidligere også. I
1935, i forbindelse med en forsinket jubileumsfest,
tok tre unge jenter initiativ til innsamling til et fanefond. Etter hvert engasjerte også bondekvinnelaget
og Ski røde kors seg i arbeidet og korpset fikk egen
fane i 1937.

Ski guttemusikk, 1928.
Fotonr. 019 025. Fotograf og giver av bildet: ukjent.

Bildet ovenfor er det eldste vi har av korpset. Det er
trolig fra 17.mai 1928. Ski guttemusikk hadde flere
ting på programmet denne dagen. Av protokollen fra
1928 kan vi lese at de begynte programmet allerede
kl.8. Videre står det at de kl.10.30 gikk i spissen for
barnetoget til Birkelunden der de spilte for barna.

Jentene kom med for fullt midt på 1950-tallet. Da
ble rekrutteringsarbeidet lagt inn under skolen.
Dette hjalp godt på tilveksten og medlemstallet
økte. Korpset endret også navn, først til Ski skolemusikkorps og deretter til dagens navn, Ski skolekorps, i 1963.
I 1964 fylte korpset 40 år.
Jubileet ble markert
behørig med feiring i Ski
skoles aula. Samme år
fikk de også egen drilltropp.

Ski guttemusikk hadde gode tider med et økende
medlemstall de første årene. Fra 1924 til 1927 ble
antallet aktive mer enn fordoblet fra 12 til 27.

1974 kunne Ski skolekorps feire 50-årsSki skolekorps fikk ny fane til jubileum. Som et ledd i
40-årsjubileet i 1964.
Sommeren 1934 arrangerte korpset kretsstevne i
markeringen var korpset
Foto hentet fra korpsets arkiv.
Ski. 300 musikanter fra sju guttekorps og tre ungansvarlige for kretsstevdomskorps fra Østfold og Follo deltok. I korpsets
net dette året. Rundt 1700 musikere fra 38 korps
arkiv kan vi lese at stevnet «blev usedvanlig vellykankom Ski søndag 9.juni. Været blåste dessverre
ket – en ren festdag for Ski.» Været var fint, guttene
arrangørene en lang marsj og dundret i vei med sitt.
var blide og spilte godt og publikum strømmet til.
Vind, regn og voldsomme haglskurer trommet løs
Rundt 1200 personer løste billett i Birkelunden
på musikantene. Tunge tordendrønn overdøvet til
denne sommersøndagen. Forestillingen ble avtider musikken og stevnet måtte til slutt avbrytes.
sluttet med flere fellesnumre. Østlandets Blad var
på pletten og omtalte avslutningen slik: «Det var
Medlemstallene har falt de siste 40 årene, men
både kraft og velde over disse stykker, som måtte
korpset har tross alt tålt alderen godt og det var en
kunne høres langt inn i nabobygdene. Vi kan efter
sprek 90-åring som nylig jubilerte. Vi gratulerer!
dette levende sette oss inn i hvordan de israelitiske
Kilder:
Arkiv P-1060: Ski skolekorps.
Østlandets Blad 11.juni 1934.
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Julekryssord

Fosfor

Lagmannens
dom
(gammelt
uttrykk)

Dagfinn W.
Jakobsen,
2014.

Stillstand
________

Engelsk
Forbryt- kvinneelsen
navn

Lawrencium

Engelsk :
smal vei

________
Tegn

Bane til
kappløp

Åsen

Foto fra
1915.
Giver:
Astri Jahr

NB!
_________

Vemme
-lige

Hjemløse

Redskap

Yrke

Hele
______
Berømt

Merkedag
28/12

Geistlig
med minst
50 års
erfaring

Ukjent

Engelsk
musikkavis
(fork.)

Bakhun

Land

________

Lageret
________

________

Bånd

Golv

Inntok

Side

Man

Vanlig
forkorting

Plaggdelen
Insekt

Tærte

_________

Frukt

Ukjent
________

OBS!

Holder
munn

Man

Lærested
(fork.)

________

————-Bib. Navn

Meisemat

Retning

Måle
Landvern

Vektenhet

Navn

Land

________

________
Norsk
flyplass
(kode)

Romertall

Ensformig

Lever

Skoleleder

Ost

Pluss

________

________

Norge

Slagsted

Åndelig
vesen
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Greier du å løse kryssorden? I de brune feltene får du fram en kort tekst som forklarer hva du ser på bildet.
I tillegg er det seks rosa felter. Bokstavene som kommer i disse feltene danner to like lange ord. Dersom
du løser dette riktig får du fram et vanlig ønske på disse tider. Se neste side for mer info om løsningen.
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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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Ski lokalhistoriske arkiv har til oppgave å samle
inn, registrere og ta vare på materiale av lokalhistorisk verdi. Arkivet skal dessuten bidra til å

Ski lokalhistoriske arkiv
v/Dagfinn W. Jakobsen
Åsenveien 6
1400 SKI

gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for
kommunens innbyggere.

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



Arkivet har registret 142 ulike arkiver, omtrent
likt fordelt mellom kommunale og private. De
kommunale arkivene er mest omfattende.



Alle tekster er skrevet av Dagfinn W. Jakobsen med
mindre noe annet er angitt.
Med unntak av fargebildet på side 3, er samtlige bilder
fra Ski lokalhistoriske arkiv. Alle disse bildene er samlet
inn av Ski Historielag.

Baksida

Ski lokalhistoriske arkiv forvalter også en stor
fotosamling. Ski historielag har samlet inn nær
5000 bilder som nå er digitaliserte. Ca. 4500 av
disse er gjort tilgjengelige via våre nettsider. Foto
i høy oppløsning kan bestilles hos oss.

NB!

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.

Siden sist har vi fått inn noe arkivmateriale og
det setter vi stor pris på!
Har din forening eller lag materiale som vil få
det bedre og tryggere her? Ta kontakt!

Eldre utgaver
Har du lyst å lese eldre utgaver av
Gylne Sider? Du finner de på våre nettsider www.ski.no/sla ,ved å skanne QR
-koden under eller du kan stikke innom
og få gamle papirutgaver hos oss. Vi
kan skaffe de fleste, men kan fra tid til
annen være tom for enkelte utgaver.
Du kan også få Gylne Sider tilsendt på
epost (i pdf). Send en forespørsel hit:
dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no.
Løsning på kryssorden
Løsning på kryssorden på forrige side
finner du på våre nettsider sammen
med gamle utgaver av Gylne Sider.
Dersom du ønsker løsningen på papir,
kan du stikke innom Lokalhistorisk
arkiv. Ordet fra de rosa feltene finner
du til høyre, rett over tegningen.

Jul
Vi lar disse dansende nissebarna,
hentet fra Norrøna, hjelpe oss
med å ønske alle lesere av Gylne
Sider en riktig

God jul!
Dansende nissebarn, 1941.
Kilde: Norrøna 1941. Arkiv P-1002, Fa0007.

