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Løft vår sak
Løft vår sak frem ved sang.
La vår ildhug, tro og tanke
gjennem sangens pulsslag banke,
styrke takten på vår gang.
Fanen blafrer friskt i vinden
folkets fremtids vei vi går.
Seier uten sangens kraft er tapt, jeg spår.
Løft vår sak frem med sang.
Se de lange folkerekker,
som vårt tog til veien trekker,
syng dem tusen viljers trang.
Kraft har sangen på vår tunge,
gnist hos andre titt den slår.
La den runge hvor med fanen frem vi går.
Sverre Madsen
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Et 100 år langt løft
Det er litt av en prestasjon å nå en så anselig alder som 100 år, også for et mannskor. Ski mannskors historie strekker seg fra mellomkrigstiden og helt fram til vår
moderne tid. Da koret ble stiftet var radioen det nye massemediet. Seinere kom
lydfilmen, fjernsynet, videospillere, datamaskiner og internett. Samfunnet har gjennomgått voldsomme endringer siden 1921, og i alle disse årene, gjennom skiftende
tider og endrede moter, har Ski mannskor bestått. De har maktet å tilpasse seg nye
tider, nye medier og nye trender - hele tiden med det for å øye å løfte sin sak fram
ved sang.
Bakgrunnen for dette heftet
I forbindelse med 90-årsjubileet i 2011 skrev jeg en artikkel i Follominne. Der belyste jeg korets historie så langt, med hovedvekt på de første 60 årene. Kildematerialet
for tiden etter 1981 var heller sparsomt. Dermed var det vanskelig å skrive utførlig
om dette. Et par år etter at artikkelen hadde stått på trykk, kontaktet daværende
formann, Erling Brosvik, meg. Han ønskte at det skulle lages et jubileumsskriv når
koret kunne feire 100-årsjubileum. Jeg takket umiddelbart ja til oppgaven, men
understreket hvor viktig det var å få dokumentert de siste fire tiårene. Erling Brosvik
har lagt ned et imponerende arbeid med å samle inn dokumentasjon for denne
siste tiden. Dermed har det vært mulig å fortelle hele historien fra 1921 til 2021.

Den første delen av teksten er i all hovedsak lik den teksten som står i Follominne
2011. Den bygger på mannskorets eget arkiv som har blitt deponert hos Ski lokalhistoriske arkiv (nå Nordre Follo lokalhistoriske arkiv). Særlig viktig har jubileumsskrivet som ble utarbeidet til 50-årsjubileet i 1971, av daværende redaktør i Østlandets Blad, Harry Harsson, vært. Den siste delen, spesielt fra tiden etter 2003, bygger
på dokumentasjon som Erling Brosvik har samlet. Erling Brosvik har dessuten
skrevet det meste av teksten om dirigentene, på side 45-46.
Fotografiene stammer i all hovedsak fra mannskorets eget arkiv. Noen av de eldste
har Ski Historielag samlet inn for digitalisering og befinner seg elektronisk hos Ski
bibliotek. Disse har fotonummer som begynner på 0213 eller SKIH.
Jeg har valgt å skille ut spesielle hendelser og markeringer på sider med egen bakgrunnsfarge. På side 16 – 21 i heftet finner du 50-årsjubileet. Dette var kanskje det
største arrangementet i korets historie og fant sted i korets glansdager.
Ski, 23.november 2020
Dagfinn W. Jakobsen
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De første årene
Ski mannskor ble stiftet 30.mars 1921 etter initiativ fra
Trygve Bratland. Bratland hadde tidligere vært med på å
stifte kor både på Oppegård og Kolbotn før turen kom
til Ski. I Ski møtte han noe motbør i starten, men lyktes
da han fikk med seg pastor Hansen-Bauer som samarbeidspartner.
På stiftelsesmøtet denne vårdagen i 1921 møtte 17
mann fram. De valgte Andreas Norum til korets første
formann. De ble også enige om at det skulle holdes
øvelser en gang i uken. Medlemskontingenten ble satt
til 1 kr i måneden i sesongen som varte fra september til
mai. Trygve Bratland tok på seg å dirigere koret inntil
Trygve Bratland
videre. Han mottok en lønn på 15 kr pr. øving. Koret
Foto fra 1920.
Fotonr.: 0217-116-0002.
debuterte ved åpningen av Samfundsbygningen i
Fotograf: Christian Husebye.
oktober samme år.
Kilde: Digitalt museum.
De første årene varierte oppslutningen både fra år til år og noen ganger også fra
årstid til årstid. I 1921 var oppmøtet på øvingene svært godt fram til sommeren.
Høstsesongen startet imidlertid dårlig, men etter hvert som høstmørket la seg over
Skibyen, kom stadig flere til øvingslokalet. På 1920-tallet var for øvrig 1926 det beste året med hele 45 aktive sangere.
I 1922 ga Trygve Bratland seg som dirigent. Han hadde vært initiativtaker og drivkraft det første året. Han hadde imidlertid flere jern i ilden og hadde behov for avløsning. Koret fikk da kapellmester Leif Halvorsen som dirigent. Halvorsen var en
anerkjent fiolinist og tilførte koret en ekstra dimensjon. På konsertene opptrådte
han gjerne med fiolinstykker innimellom korsangene.
Skrøpelig økonomi var et tilbakevendende tema de første årene. Koret tjente litt på
konsertene, men dette var ikke tilstrekkelig til å dekke utgiftene. Lønn til dirigenten
var en av de største utgiftspostene. I 1929 prøvde de å forhandle ned lønnen til
dirigent Leif Halvorsen. Dette gikk imidlertid dårlig, og forhandlingene endte med at
koret måtte finne en ny dirigent.
For å rette på økonomien måtte mannskoret ty til andre aktiviteter enn bare
konserter. Utover på 1920-tallet ble det arrangert både markeder og basarer - med
vekslende hell. Markedet i 1923 ble en stor suksess med hele 1.500 kr i inntekt. Året
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Ski mannskor, 1927.
Dette er det eldste kjente bildet Ski mannskor. Det er tatt mens Emil Nielsen (1877-1942) var
dirigent. Nielsen var operasanger og dirigerte koret i perioden 1926-28. Han står her som
nummer tre fra venstre i fremste rekke på bildet. Like til høyre for ham (halveis bak ham) står
lærer og kirkesanger Mads Skotner. De øvrige på bildet er dessverre ukjente.
Fotonr.: 0213-100-0003. Fotograf ukjent.

etter prøvde koret å gjenta suksessen, men det hele ble en dundrende fiasko. Alt i
alt var likevel inntektene fra disse arrangementene svært viktige for korets videre
eksistens.
Det var for øvrig en basar som førte til at koret havnet i politiets søkelys i 1929. Det
hele berodde egentlig på en misforståelse. Koret hadde gått fram på vanlig måte og
søkt politiet om tillatelse. De regnet ikke med at det skulle bli noen problemer med
dette. Politiet trodde imidlertid at gevinstene var innkjøpt med korets midler, noe
som ikke var tillatt. Basaren som skulle arrangeres tre ganger, ble dermed stoppet.
Da misforståelsen var oppklart, var imidlertid skaden skjedd og inntektene bortfalt.
Korets historie kunne faktisk ha stanset allerede etter kun ti års virksomhet. Tidlig
på 1930-tallet sto koret uten 1.tenorer, noe som var svært dramatisk. På et styremøte holdt på Bogers hotell 21.januar 1932, foreslo formann Erling Endsjø at de
skulle fryse driften av koret, og ”oppebie andre tider.” Dette ble det imidlertid
ingenting av, men koret gjennomgikk en tung tid med dårlig oppmøte og svak
økonomi.
I 1933 overtok Olaf Røe som dirigent. Han kom fra korets egne rekker og tok lavere
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betaling enn flere av de tidligere dirigentene. På mange måter var han en billig
kriseløsning som skulle vise seg å bli korets viktigste dirigent i tiden før krigen.
Under Røes energiske ledelse vokste koret til rekordstor oppslutning. I 1936 var det
i perioder nær 50 aktive sangere.
I 1939 fikk Røe arbeid i en annen kommune. Reiseveien til øvingene ville da bli for
lang og Røe så seg nødt til å forlate Ski mannskor. På avskjedsfesten mottok han,
som første mann i koret, gullmedaljen. Dette var den gangen Ski mannskors høyeste
utmerkelse.
Røe holdt imidlertid kontakt med koret og var gjest både på 25-årsjubileet i 1946 og
50-årsjubileet i 1971. Røe kom også tilbake som dirigent en kort periode på slutten
av 1940-tallet, men reiseveien var fremdeles i lengste laget. Han måtte derfor si fra
seg dirigentjobben og ble avløst av Eivind Sværen utpå høsten 1948.
Sangerstevnet i 1936
Ski mannskor hadde vokst under Røes ledelse og var klare til å ta på seg større oppgaver. 14.juni 1936 ankom rundt 200 sangere (bare menn) fra store deler av Akershus Ski stasjon. Ski mannskor hadde fått i oppdrag å arrangere Akershus sangerforbunds årlige sommerstevne. Fra stasjonen marsjerte sangerne opp til torget der
den høytidlige åpningen fant sted. Ski mannskors formann, Karl Stenerud, ønskte
gjestene velkomne. Deretter sang mannskoret ”Ski mannskors sangerhilsen:”
Vi hvirvler velkomstsangens toneslør
i forårets sol og blest.
Vær hilset med en sangfanfare:
Øst og vest, Vær vel møtt som vår gjest!
Vær hilset glade sangerskare.
Øst og vest. Her vel møtt til vår fest!
Ja, hill deg, forårsglade sangerflokk.
Vær hilset i sol og blest.

Som liljen på strømmene båren
vår sang svømmer drømtung i våren –
Og den er vår krigerfane,
vårt lys over all vår ferd,
for til dåd og handling mane.
Vår sang er vårt riddersverd. –
Sangen var nykomponert til dette stevnet og Hampus Huldt-Nystrøm, fra manns-
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Sangerstevnet i 1936.
Den høytidelige åpningen fant sted på torget i Ski.
Fotonr.: 0213-095-0009. Fotograf ukjent.

korets egne rekker, var komponist og tekstforfatter. Åpningshøytidlighetene ble så
avsluttet med taler av ordfører Eger og formann Aks i Akershus sangerforbund.
Etter fellesmiddag på Bogers hotell, marsjerte sangerne, med Kolbotn Ungdomskorps i spissen, til Birkelunden der selve sangerstevnet skulle arrangeres. Korsangen
runget så utover Skibyen.
Etter at sangerne hadde avsluttet med å synge Fedrelandssangen, åpnet den mer
uhøytidelige delen av stevnet. Først var det tautrekkingskonkurranse mellom
korene. Her slo Oppegård Ski i
Sangere på båttur, 1939.
I 1939 reiste fire sangere fra Ski
mannskor på tur til Kristiansand.
Turen var i regi av Akershus Sangerforbund. Korets formann,
Georg Narten, beskrev turen som
uforglemmelig. Narten sitter lengst til
høyre på bildet. Like til venstre for
ham sitter Ole Herrefosser.
Helt til venstre ser vi Enok Eliassen.
De øvrige er ikke identifiserte.
Fotonr.: SKIB 001 016. Fotograf ukjent.
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finalen. Det var også andre former for underholdning, blant annet små sketsjer,
steppedansing, skyting og pilkasting. Dessuten underholdt De seks kamerater med
noen sangnumre. På restauranten var det dans til tonene fra Hotting boys. Stevnet
ble beskrevet av pressen som svært vellykket. Først ved midnatt ble arrangementet
avsluttet, og sangerne dro hjem hver til sitt.
Sangerstevnet i 1941
8.juni 1941 sto Ski mannskor som arrangør for sitt største arrangement til da. Koret
skulle arrangere Akershus sangerforbunds årlige sommerstevne for andre gang.
Denne gangen kom det bortimot 400 sangere fra hele fylket til Ski. Ski mannskor og
Ski damekor tok imot de andre korene på torget. Ski mannskors leder, Georg
Narten, og Skis ordfører, A. Chr. Paulsboe, ønskte sangerne velkomne. Etter
velkomsthøytidelighetene fortsatte sangerne til realskolen for fellesøving.
Klokka 17.00 marsjerte sangerne nedover Kirkeveien mot Birkelunden der selve
stevnet skulle holdes. Avisene forteller om et svært vellykket sangerstevne i strålende sol. Over 1300 betalende tilskuere var til stede og fikk høre koret blant annet
synge David Monrad Johansens ”Gamle Norig” (tekst av Ivar Aasen). Konserten ble
avsluttet med felleskoret som sang ”Sjømannssang” og ”Varde.” Etter at konsertprogrammet var avsluttet ble det folkefest med musikk og dans.

Sangerstevne i Birkelunden, ukjent år.
Her ser vi sangerne marsjere forbi Birkelunden..
Fotonr.: 0213-044-0004. Fotograf ukjent.
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Ski damekor, 1938.
Ski damekor ble stiftet i 1937. Her står de oppstilt på trappa foran menighetshuset sammen
med dirigent Hampus Huldt Nystrøm. Nystrøm dirigerte også mannskoret i perioden 1940 til
1946. Dette var nok en medvirkende årsak til at korene fikk et godt samarbeid.
Fotonr.: 0213-162-0007. Fotograf Thorstein Nielsen.

Samarbeid med Ski damekor
Ved flere anledninger har Ski mannskor samarbeidet med Ski damekor. Særlig på
1940– og 50-tallet var dette samarbeidet tett og hyppig. 14.januar 1940 arrangerte
de to korene Finlands-aften sammen i realskolens gymsal. Damekoret var også blant
gjestene på mannskorets 20-årsjubileum våren 1941, og like før jul samme år holdt
korene konsert for de eldre på realskolen.
En medvirkende årsak til at samarbeidet ble så vellykket var nok at Hampus HuldtNystrøm dirigerte begge korene i begynnelsen av denne perioden. Og korene satte
stor pris på den jobben dirigenten gjorde. Et godt eksempel på dette er at overskuddet fra en Grieg-aften som korene arrangerte sammen 15.juni 1943, ble brukt på
dirigenten. Pengene gikk til å betale opphold for ham på Vestlandske sangerforbunds dirigentkurs på Hordatun i Hardanger. Dirigenten kunne da få både et faglig
påfyll og en hyggelig sommerferie.
I mars 1943 arrangerte mannskoret og damekoret flere kabaretaftener sammen. I
løpet av to måneder med intense forberedelser hadde de to korene, med Sigurd
Sørhus som instruktør, satt sammen en revy på 22 avdelinger. Dette ble en stor
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suksess og Østlandets Blad kunne melde om billettkø utenfor Titt Inn. Særlig populære var innslagene som ga nazistene og tyskerne et lite kamuflert spark. Kabaretene ble holdt fem ganger før nazistyresmaktene grep inn og krevde avgift som
skulle gå til såkalte hjelpeaksjoner.
Det ble mange fellesarrangementer, både basarer og konserter utover, både under
krigen og i årene etter. I 1948 holdt de to korene en vellykket julekonsert og en uke
seinere, 1.nyttårsdag 1949, hadde de konsert sammen i Kråkstad kirke. Ingrid
Bjoner som var medlem av Ski damekor, medvirket der som solist.
I 1958 gikk de to korene sammen og arrangerte revyen
”For fulle mugger.” Premieren fant sted 11.februar 1958
og fikk strålende kritikker. Kjell Mørchs trio sto for
musikken og forestillingen startet med et stort fellesnummer der bussen Henry I var sentral. Deretter gjorde
Gjertrud Lanes reint bord i de kommunale kontorer i
nummeret ”Skurekona.” Det kommunale tempo fikk
også en smekk over fingrene av Einar Norum, Ragnar
Bech og Guttorm Poverud som blant annet framførte
”Hvis vi får løsst.” Østlandets Blad trekker for øvrig fram
Gunni Jordfald som et stort scenetalent som kommer
tydelig til sin rett i sketsjvisen ”Sitte – bare sitte.”
Avisens utsendte satte også stor pris på Mary Holmens
Plakat til revyen
opptreden
som fotballkone og skrev: ”Folk hylte av latter
For fulle mugger
og fru Holmen utfoldet en slik aktivitet og et slikt sprudlende humør i denne scenen at selv den mest kresne Oslo-kritiker måtte gi henne
full anerkjennelse” (Kilde: Østlandets Blad 12/2-58). Revyen ble en stor suksess og
gikk for fulle hus i Rådhusteateret over flere kvelder og ble til slutt sett av over 2000
personer.
Samarbeidet mellom korene fortsatte også utover i de følgende tiårene. Damekoret
var blant annet gjester da mannskoret feiret 50-årsjubileum i 1971 og høsten 1977
deltok Ski mannskor på damekorets 40-årsjubileum.
Tidlig på 1980-tallet ble det til og med diskutert om mannskoret og damekoret
burde slå seg sammen. De to korene hadde jo hatt et godt samarbeid ved flere
anledninger, ikke minst i de periodene de hadde hatt samme dirigent. Det ble imidlertid ikke noe av sammenslåingen og damekoret ble etter hvert oppløst. I stedet
ble Skikoret startet opp som et blandakor i 1985.
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På besøk i Danmark, 1950.
Koret besøkte det danske koret Ballerup Sangforening af 1868
for første gang i 1950. Seinere blei det flere besøk og gjenbesøk.
Fotonr.: SKIH 052 005. Fotograf: Edfort.

Med blikket rettet utover
På 1950-tallet begynte mannskoret også å rette
blikket utover. De knyttet kontakt med det
danske koret Ballerup Sangforening af 1868 og
besøkte dem i 1950. Det ble flere besøk og gjenbesøk utover på 1950- og 60-tallet, ofte i forbindelse med jubileer.

25.mai 1956 reiste Ski mannskor til Hamburg og
besøkte sjømannskirken. Koret hadde god
kontakt med sjømannsprest Tron Tronsen som
opprinnelig var fra Ski. Koret sang både i den
norske og den svenske sjømannskirken under
oppholdet. I tillegg var de på sightseeing med
båt på Hamburg havn, fikk omvisning på VW-
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fabrikken og var dessuten i
operaen og så Aïda.
Tre år seinere var koret tilbake i
Hamburg igjen. Denne gangen for
være med på å åpne den nye
norske sjømannskirken. Koret
reiste med charterfly fra Fornebu
og ble innkvartert på Hotell
Kønigsberger Hof. Søndag 26.april
Sangere på rundtur på Hamburg havn, 1956.
Fotonr.: SKIB 019 040. Fotograf: ukjent.
fant den høytidelige åpningen av
den nye kirken sted. Biskop
Ragnvald Indrebø og formann i byggekomiteen, generalkonsul Olaf Tellefsen, gikk i
spissen for følget de hundre meterne fra den gamle sjømannskirketomten til det
nye kirkebygget. NRK var til stede og sendte begivenheten på radio. Ski mannskors
dirigent, organist Hans Solum, satt ved orgelet og spilte preludiet. Seinere dirigerte
han koret gjennom flere stykker. Etter trosbekjennelsen sang koret ”Jubilante
Amen” av Halfdan Kierulf og ”Sanctus” av Frantz Schubert. Østlandets Blads redaktør, Harry Harsson, var også til stede og dekket begivenheten. I sitt referat hjem
skrev han blant annet: ”Aldri har vel koret sunget vakrere og mer fulltonende inspirert enn ved denne anledning” (Kilde: Ski mannskor 1921-1971). Koret avsluttet
med å synge ”Dette Norge vårt hjem” av Wendelborg/Bjørnsson og det var tydelig
at korets innsats ble høyt verdsatt. Ambassadør Vogt skal ha vært svært begeistret
og utbrutt spontant: ”Dette må være et av Norges elitekor!” (Kilde: Ski mannskor
1921-1971).
Våren 1968 feiret Ballerup Sangforening af 1868 100-årsjubileum og Ski mannskor
var invitert som gjester. Korets utenlandsreise ble behørig omtalt både i Østlandet
Blad og i Norsk Sang. Foruten å delta på en svært vellykket jubileumsfest, sang også
mannskoret i den norske sjømannskirken i København. I tillegg besøkte koret også
Skis vennskapskommune Gladsaxe og sang på det lokale pleiehjemmet, noe de
eldre på hjemmet satte stor pris på. Norsk Sang trekker fram koret som gode
ambassadører for Ski kommune og skriver avslutningsvis: ”Programmet ble da også
i sin helhet gjennomført på en glimrende og knirkefri måte, og koret har representert Ski kommune på en fin og verdig måte” (Kilde: Norsk Sang nr.4 1968).
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50-årsjubileet

Mannskoret åpnet konserten med Kjerulfs «Solvirkning.»
Fotonr.: SKIB 019 024. Fotograf: ukjent.

Våren 1971 kunne Ski mannskor virkelig feire seg selv.
Koret hadde da eksistert i 50 år. Jubileet ble markert
med en stor jubileumskonsert torsdag 22.april. Medvirkende var, i tillegg til mannskoret, Ingrid Sahlin
(solist), Follo orkesterforening og Ski guttekor.
I følge Østlandets Blad, åpnet koret noe nervøst og
oppjaget med Kierulfs ”Solvirkning,” men tok seg snart
inn igjen. De viste gode, gamle takter i framføringen
av den russiske folketonen ”Casatschok.” Der hadde
de også lagt inn en kosakkdans. Avisen gir solist Ingrid
Sahlin og akkompagnatør
Ingrid Sahlin
Ved pianoet i bakgrun- Svein Arne Lindemark blandenen ser vi Svein Arne
de kritikker for sitt parti, men
Lindemark.
framhever framføringen av
Fotonr.: SKIB 019 020.
Brahms ”Rapsodi” som et
Fotograf: ukjent.
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Follo Orkesterforening under ledelse av Kai Angel Næsteby
Scenen i Rådhusteatret måtte midlertidig utvides for at det skulle bli plass
til alle de medvirkende. Kyndige snekkere i mannskoret ordnet dette.
Fotonr.: SKIB 019 026. Fotograf: ukjent.

sluttnummer som satte kronen på verket.
Follo orkesterforening under ledelse av
Kai Angel Næsteby fikk strålende omtale
for sitt bidrag. Avisen skriver blant annet:
”Follo-bygdene bør prise seg lykkelig over
å kunne fremvise et amatørorkester av
denne standard.”
Det nystiftede Ski guttekor opptrådte
også. De hadde bare et knapt halvår med
øvelser bak seg, men høstet rosende
Kai Angel Næsteby
Fotonr.: SKIB 019 023. Fotograf: ukjent.
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Mannskoret og guttekoret.
Ski guttekor ble stiftet av to medlemmer av mannskoret, Svein Risdal og Olav Urke.
De reiste rundt på skolene for å rekruttere unge sangere. Tanken var at guttekoret skulle
fungere som et rekrutteringskor for mannskoret, en slags junioravdeling.
Dette ble det imidlertid ikke noe av og de to korene skiltes ad etter forholdsvis
kort tid. Flere av guttene har imidlertid fortsatt med sang seinere,
men da i andre kor enn Ski mannskor.
Fotonr.: SKIB 019 029. Fotograf: ukjent.

Ski damekor hyllet jubilanten med
”Sangermotto går over jord.”
Fotonr.: SKIB 019 022. Fotograf: ukjent.
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omtale i Østlandets
Blad. Avisen trekker
spesielt fram samsangen mellom guttekoret og mannskoret
som svært vellykket.
De satte særlig pris på
de to korenes framføring av spiritualen
”Mary and Martha.”
Under taktfast trampeklapp måtte korene
ut på scenen og gi en
da capo på dette
nummeret.

Mannskoret ved 50-årsjubileet.
1.rad: Arnt Sundsethaug, Kaare Haugland, dirigent Svein Arne Lindemark, Svein Risdal,
Olav Urke, Thorleif Bjerklund. 2.rad: Erling Brosvik, Bjørn Danielson, NN, Sandrup
Nordvoll, Aage Wamnes, Arne Hansen, Hans Brenna, Sigmund Nordnes.
3.rad: Carl Anton Brekke, Håkon Bjerkerud, Samuel Hagman, NN, Einar Larssen, NN,
Roald Wamnes, Ulf Johnsen, Einar Norum. 4.rad: Asbjørn Magnerud, Knut Amdahl,
Lars Dietz, Rolf Finstad, Arne Dammen, Per Kvæstad, Sigmund Ramnefjell.
Fotonr.: SKIB 019 027. Fotograf: ukjent.

Styret i jubileumsåret.
Foran fra venstre:
Thorleif Bjerklund,
Svein Risdal
og Olav Urke.
Bak fra venstre:
Kaare Haugland og
Arnt Sundsethaug.
Fotonr.: SKIB 019 028.
Fotograf: ukjent.
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To dager etter jubileumskonserten, lørdag
24.april, arrangerte koret en stor jubileumsfest på Ski restaurant, og det ble en
svært vellykket festaften.

Hans Høiby (til venstre) overrekker gave fra
det danske koret, Ballerup Sangforening.
Formann Svein Risdal til høyre.
Festmenyen.

Finn Ringstad overrekker en gave
fra Ski ungdomskorps.

Det kom telegrammer fra både
innland og utland. Dette kom fra
kommunestyret i Gladsaxe.
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Tidligere medlem og dirigent Olaf Røe,
holdt en tale for jubilanten. Han fortalte
at de 16 årene han hadde hatt i koret
var hans lykkeligste sangertid.

Rund 110 gjester var invitert. I tillegg til kormedlemmene med ektefeller, kom det også gjester fra det
danske koret Ballerup Sangforening, fra Akershus
sangerforbund, Ski damekor, Ski ungdomskorps,
Follo orkesterforening og fra Ski kommune, som ble
representert av varaordfører Åge Buller.
Jubilanten ble hyllet med en rekke festtaler, gaver og
penger. Det kom også inn flere telegrammer med
lykkeønskninger som alle ble lest opp.

Etter en kaffepause, inntok korets ordenskanselli
podiet. Olav Urke var for anledningen stormester.
Fem nye kormedlemmer ble slått til riddere.
Det spesielle denne kvelden
var at stormesteren selv også
ble hedret. Formann i Akershus sangerforbund, Arne B.
Christiansen, overrakte Olav
Urke fortjenestemedaljen i
gull, Norges sangerforbunds
høyeste utmerkelse.
Etterpå spilte Kjell Mørchs
orkester opp til dans og festen
varte til ut i de små timer.

Formann Svein Risdal
holdt festtalen.

Olav Urke mottar Norges landssangerforbunds gullmedalje. Til venstre står Lars Dietz og Rolf Finstad
(delvis skjult). Samuel Hagman står til høyre.
Kvelden ble avsluttet med dans.
Her ser vi Erik Thuesen fra
Ballerup Sangforening som
svinger seg i dansen sammen
med sin kone.
Kilde:
Østlandets Blad 26.april 1971.
Alle foto fra
Ski mannskors arkiv.
Fotograf ukjent.
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1970-tallet – et godt tiår
Ski mannskor hadde en
god periode etter 50årsjubileet i 1971. En
viktig grunn til dette var
at de ansatte Rolf
Wiklund som dirigent
høsten 1972. Dette ble
starten på et langt og
godt samarbeid. Rolf
Wiklund dirigerte
mannskoret i 25 år –
fram til høsten 1997 da
han måtte trekke seg
tilbake på grunn av
sykdom. Wiklund døde
tidlig på våren 1998,
nesten 71 år gammel.
Rolf Wiklund er med
sine 25 år som dirigent,
den som har ledet
mannskoret suverent
lengst.

Rolf Wiklund ved pianoet, ukjent år.
Wiklund dirigerte mannskoret i 25 år og er dermed den
som har ledet koret lengst. Wiklund var for øvrig en mye
brukt dirigent i Ski og ledet flere andre kor. I tillegg jobbet
han som organist i Ski kirke.
Fotonr.: SKIB 001 023. Fotograf: ukjent.

Størst suksess i årene etter 50-årsjubileet hadde koret antakelig med forestillingen
”Light music evening - korsang på en annen måte” som ble arrangert 18.november
1975. Rundt 300 personer fant veien til Rådhusteateret denne høstkvelden. I tillegg
til mannskoret medvirket også Økern damekor, Bryn mannskor og Ski damekor. Det
var ikke tilfeldig at tittelen på forestillingen var på engelsk. De fleste av sangene
som ble framført denne kvelden var kjente engelske sanger som ”The sound of
music,” ”Over the rainbow” og ”My way.” Det var tydelig at sangene falt i god smak.
Østlandets Blad kunne fortelle at ”Publikum var til de grader med at stemningen
mange ganger, rent faretruende nærmet seg forholdene under en rockekonsert” (Kilde: Østlandets Blad 19/11-75).
Koret fortsatte også sin reisevirksomhet, men reisene var hovedsakelig innenlands.
På høsten ble det gjerne turer til høyfjellshotell. Men en og annen utenlandstur ble
det også. I 1974 dro koret med M/S Peter Wessel til Fredrikshavn. Årsmøtet dette
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året ble tatt ombord på båten. I 1975 forelå det nye planer om en tur til Hamburg,
men denne ble det ikke noe av. Bare et fåtall sangere meldte sin interesse for turen.

Koret ved 55-årsjubileet, 1976.
Dirigent Rolf Wiklund sitter på stolen foran koret.
1.rekke fra venstre: NN, Gunnar Brattvold, Arne Hansen, Ulf Johnsen, Hans Brenna,
Torleif Bjerklund, Asbjørn Langmoen, Guttorm Poverud, Anders Wivelstad,
Rolf Finstad, Odd Gaustad, Sandrup Nordvoll.
2.rekke fra venstre: Børre Børresen, Kai Grødal, Jens Lydersen, Lars Dietz,
Sigmund Ramnefjell, Olav Urke, NN, Håkon Bjerkerud, Arthur Tvedt,
Kåre Haugland. Bakerst fra venstre: Per Nytorpet, Frank Johansen, Carl Anton Brekke,
Øyvind Egeli, Kristian Johannessen, Inge Mellum.
Fotonr.: SKIB 001 020. Fotograf: ukjent.

I 1976 markerte koret sitt 55-årsjubileum med jubileumskonsert på Ski skole
30.mars. Ski damekor, tidligere dirigent Hans Solum, komponist Arnljot Kjeldaas og
organist og daværende dirigent Rolf Wiklund deltok også på konserten. Blant innslagene som særlig vakte oppsikt var Kjedaas og Solums firehendige klaverinnslag der
de framførte ”Marche petite” og ”Karusellen.” Begge stykkene var komponert av
Arnljot Kjeldaas. En spesiell opplevelse må det også ha vært å se de to dirigentene
Hans Solum og Rolf Wiklund spille Griegs ”Norsk dans nr.4” firehendig. I 1976 var
Solum, med sine 14 år, den som hadde dirigert koret lengst. Seinere skulle Wiklund
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Arnljot Kjeldaas og Hans Solum ved pianoet, 1976.
De to spilte to av Kjeldaas sine komposisjoner
firehendig under jubileumskonserten i 1976.
Fotonr.: SKIB 001 017. Fotograf: ukjent.

overgå dette med klar margin, men denne vårkvelden
satt altså de to som til sammen har dirigert koret i rundt
40 av de nå 100 årene, side
om side ved klaveret. I Ski
mannskors sammenheng må
vel dette nærmest betegnes
som et historisk øyeblikk!
Jubileumskonserten ble avsluttet med to fellesnummer
av Ski mannskor og Ski
damekor. Tradisjonen tro ble
jubileet også markert med
en jubileumsfest 2.april med
en rekke innbedte gjester.

Styret i 1976
Fra venstre ser vi Sandrup Nordvoll, Frank Johansen, Rolf Finstad (formann),
Anders Wivelstad og Sigmund Ramnefjell.
Fotonr.: SKIB 001 022. Fotograf: ukjent.
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60-årsjubileum i motbakke
Det var et kor i motgang som kom sammen for å markere 60-årsjubileet våren 1981.
I programmet til jubileumskonserten skriver daværende formann, Arne Kolerud, at
koret sliter med rekrutteringen. Han sier at det er så godt som umulig å få med
yngre krefter. Likevel ser han ikke bare mørkt på situasjonen. Opp gjennom årene,
påpeker han, har det gått i bølger med gode og tyngre perioder. Han tilføyer at selv
om gjennomsnittsalderen i koret er høy, tenker de ikke fossilt. Han trekker fram det
gode samarbeidet med Ski Storband som et eksempel på det motsatte.
60-årsjubileet ble da også markert med bravur. Søndag 29.mars kl.15 ble det holdt
en stor jubileumskonsert i Rådhusteatret. Mannskoret samarbeidet som nevnt med
Ski Storband. I tillegg deltok også deres trofaste samarbeidspartner helt siden
krigens dager, Ski damekor. Dessuten fikk de besøk av Akershus representasjonskor
som sang et par sanger. Konserten ble svært vellykket, og en fullstappet kinosal fikk
høre et rikt utvalg av kjente sanger og melodier.
60-årsjubileet var ikke slutt med bare en jubileumskonsert. 18.september ble det
markert med en jubileumstur til Nevra høyfjellshotell ved Lillehammer. En av kormedlemmene tok på seg å skrive et utførlig referat fra denne turen. Her var det i
mindre grad sang, men derimot hygge og sosialt samvær som var i fokus. Jeg har
valgt å ta med hele dette referatet fordi det viser så godt at det å delta i et kor er så
mye mer enn bare å synge sanger sammen med andre.
SKI MANNSKORS JUBILEUMSTUR TIL «NEVRA» DEN 18. SEPT. 1981.
Det var 50 forventningsfulle personer som steg om bord i en svær buss på terminalen, fredag den 18.sept., litt før klokken 15.00. Det var Ski Mannskor med sine bedre
halvdeler, pluss et gledelig antall passive og livsvarige medlemmer som skulle til
fjells for å feire korets 60 års jubileum, og stedet var nærmere bestemt «Nevra Høyfjellshotell» ovenfor Lillehammer.
Selve bursdagsdatoen var 30.mars, og koret markerte dette ved å holde en vellykket
konsert for en fullpakket kinosal i Ski Rådhusteater, søndag den 29.mars, et avvik på
bare en dag fra stiftelsesdatoen. Det tallrike publikum visste å sette pris på vårt fyldige program.
Men, - tilbake til fjellturen og vi begynner med begynnelsen. Buss ble bestilt fra Oslo
og Follo busstrafikk, og så vidt vi kunne forstå var det selveste «flaggskipet» vi fikk,
en 58 seters Mercedes. Nydelig sak. Men,… en fin buss er en ting. Bussens sjåfør er
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noe annet. Når et lystig lag, som vi er, skal ut på en lang busstur, har det mye å si
at sjåføren har den rette innstillingen og har glimtet i øynene. Det skulle vise seg at
Svein, som sjåføren het, var midt i blinken og gikk inn i alles hjerter. Etter å ha presentert seg, innbød han oss til å bruke mikrofonen til vitser o.l., og det var ikke få
gullkorn som fløt ut av høyttalerne. Svein selv var en kløpper til å fortelle vitser og
vi lo så tårene rant. Det ble etter hvert en høy og munter stemning som ikke avtok
da Frank og Øyvind trakk fram trekkspill og fele. Det ble musikk, allsang og vitser
hele veien.
Vi tok oss tid til en kopp kaffe på «Espa Veikro.» Etter kafferasten fortsatte turen
langs Mjøsas østside, gjennom «flatbygdene» som Hedmark gjerne blir kalt, og for
referenten sitt vedkommende var det herlig, for en gangs skyld, å ikke være sjåfør
selv, men bare sitte og nyte utsikten. Det var som å ferdes på nye trakter. Vi la mil
etter mil bak oss, gjennom Prøysens Ringsaker, hvor vi hadde bygdas flotte kirke
like ved veien, og vi fortsatte gjennom Brøttum, Bergseng, Søre Ål og gjennom
Lillehammer, før vi endelig begynte å klatre oppover mot Nordseter, og vi stoppet
utenfor «Nevra» presis klokken 19.00.
Etter å ha sjekket inn, flidd oss og kledd oss om, møttes vi i spisesalen hvor koldtbord og forskjellige varmretter ventet på oss. Det var godt å få litt mat i livet, for
mange av oss hadde måttet rusje rett fra jobben, uten nesten å ha tid til å stikke
hjemom. Vi plukket sågar opp et par stk. i Oslo.
Etter maten trakk vi oss tilbake for å la maten synke, men etter hvert inntok vi
dansesalen. Vi danset og hygget oss til uti begynnelsen av de små timer, og våre
egne musikere spilte i pausene slik at de som hadde «kondis» til det kunne holde
det gående non stop. Ja, - Frank og Øyvind holdt det faktisk gående etter at den
faste spillemannen hadde «tatt kvelden,» og så vidt vites spilte de så lenge folk
orket å danse. De fleste køyet relativt tidlig, for mange hadde nok bestemt seg for
å ta en spasertur på lørdag formiddag, dessuten var det jo lørdag alle regnet som
«bursdagskvelden.» Lørdagen opprant med fint, men skarpt vær, men vi hadde
tatt med varmt tøy, så det ble en fin tur i høstfarget fjellnatur. Referenten frøs på
fingrene, men det var bare bagateller.
Bursdagsfeiringen tok til med en halvtimes cocktail-treff i baren, hvor koret og
Ragnar Bråthe ble gratulert med 60 års dagene. Dirigent Rolf Wiklund fikk overrakt
en konfektskål i tinn hvor det var inngravert en takk for god innsats og ekstrainnsats foran jubileumskonserten, dessuten var skålen prydet med mannskorets
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vakre emblem. Vår førsteklasses bussjåfør som også var tilstede, fikk den ros han
fortjente, noe han satte stor pris på. (I den forbindelse skal nevnes at brev vil bli
sendt til busselskapet, hvor vi vil takke for gunstig pris, og Svein skal få vår beste
attest og anbefalinger. Vi vil også i samme forbindelse takke Rolf Finstad, for det
var han som forhandlet om bussprisen og fikk den på det hyggelige nivået.)
Under cocktail-treffen ble det også uttrykt glede over at såpass mange av de
passive og livsvarige medlemmene hadde funnet anledning til å bli med på turen,
noe vi håpet måtte gjenta seg ved en annen anledning. Denne halvtimen ble en
riktig kosestund.

Klokken 18.30 inntok vi så spisesalen hvor det til middag ble servert mør, fin kalvestek med tilbehør, og i anledning jubileet spanderte koret rødvin til maten, noe vi
alle satte pris på, og referenten på sin side har aldri syns rødvin har smakt bedre.
Etter middagen tok vi en kort pause før koret stilte opp og sang tre sanger, noe vi
skilte oss fra brukbart, og etter hvert sivet vi ned i dansesalen hvor det selvsagt ble
danset, sunget og pratet, og nye bekjentskaper og kontakter etablert. Det ble en
tvers igjennom vellykket avvikling av vår 60 års jubileumsfest.
Søndag ettermiddag var det så tid for å pakke sammen, og etter lunchen var inntatt
og vi hadde gjort opp for oss, tok vi farvel med vert og tjenerskap og begynte på
hjemturen.
Vi spurte sjåføren om han ville kjøre på vestsiden av Mjøsa nedover igjen for
variasjonens skyld, og det imøtekom han velvillig, og selv om regnet høljet ned fra
åpen himmel, nydet vi utsikten og synet av Hedmarks-bygdene som vi nå skuet fra
andre siden av Mjøsa.
Vi stoppet på «Lygnseter kafe» for å få oss litt i livet, men der var det fullt så vi
måtte reise videre med uforrettet sak, men vi hadde mer hell med oss i «Knut Oves
Kro» ved Harestua, et trivelig bevertningssted hvor kaffe og nystekte vafler gle villig
ned. Etter endt rast fortsatte vi i regnværet, og vi var hjemme i Ski ca. klokken
18.00.
Vi var enige om at det hadde vært en fin tur, og håper det ikke blir alt for lenge til vi
kan ta en tur igjen.
Referent.
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60-årsjubileet hadde vært svært vellykket, men koret hadde likevel en følelse av å
kjempe i motbakke. Det var vanskelig å rekruttere nye sangere og økonomien var
ikke den aller beste. Koret hadde et medlemstall på 31 da de feiret 50-årsjubileum i
1971. Ti år seinere, ved 60-årsjubileet, var fremdeles medlemstallet godt over 20,
men det som var bekymringsfullt var at tilveksten av yngre medlemmer hadde så
godt som tørket ut. Den eldre garde som hadde vært med i årevis, fortsatte så lenge
helsa holdt, men koret var rett og slett i ferd med å dø ut. En løsning som ble foreslått, var å slå seg sammen med damekoret og dermed bli et blandakor, men dette
ble det som tidligere nevnt, ikke noe av.

Årsmøte i Sverige, 1986.
I forbindelse med at koret feiret 65-årsjubileum, ble årsmøtet i april 1986 lagt til Hotell Fars
Hatt i Kungälv. Sittende helt foran: dirigent Rolf Wiklund. Fremste rekke fra venstre:
Gunnar Sundvoll, Øyvind Egeli, Erling Brosvik, Kaare Haugland, Bjørn Danielson,
Gunnar Brattvold, Tor Johansen, Torleif Bjerklund, Asbjørn Langmoen.
Bak fra venstre: Kristian Johannessen, Håkon Bjerkerud, Rolf Finstad,
Anders Wivelstad (delvis skjult), Ulf Johnsen, Børre Børresen,
Arne Kolerud, Jens Lydersen, Sigmund Ramnefjell.
Fotonr.: SKIB 001 025. Fotograf: ukjent.
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En festmiddag med ”feil” akevitt
Flere av årsmøtene ble arrangert i private hjem der det var plass nok, eller på Ski
helsehus som var gratis å leie. Der var det alltid god mat og god drikke, og høy
sosial stemning. Noen ganger var også ektefeller med.
På et av disse årsmøtene hadde festkomiteen kommet i skade for å kjøpe ”feil”
akevitt. Etter enkeltes meining hadde den innkjøpte akevitten en lammende innvirkning på muskler og en uheldig innflytelse på balansen. Dette medførte at en av
sangerne, etter et visst inntak av den berusende drikken, falt om kull og tok med
seg en gammel stålampe i fallet. Etter denne episoden kunne stålampa aldri mer
brukes til sitt opprinnelige formål og en passet nøye på å ikke kjøpe inn ”feil” akevitt flere ganger.

Festlig sammenkomst, ukjent år.
Bildet viser en festlig sammenkomst i etterkant av et årsmøte. Bildet er tatt på Helsehuset,
men er ikke nødvendigvis tatt samme år som det ble kjøpt inn ”feil” akevitt.
Fra høyre ser vi Arne Kolerud, Rolf Børre Børresen, Per Helland, Erling Brosvik,
Frank Johansen. Helt til venstre ser vi Anders Wivelstad.
Fotonr.: SKIB 019 034. Fotograf: ukjent.
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Inni en ny tid
Ski Mannskor trådte på sett og vis inn i en ny tid i 1998. Korets mangeårige dirigent,
Rolf Wiklund, måtte trekke seg på grunn av skrantende helse og døde utpå vårparten i 1998. For første gang på 25 år måtte koret se seg om etter ny dirigent.
Sigmund Ramnefjell fra korets egne rekker, overtok dirigentansvaret på midlertidig
basis slik at de kunne holde vedlike sangene de allerede kunne.

To formenn, ukjent år.
Rolf Børre Børresen (til venstre) og Erling Brosvik slår av en prat i forbindelse med
en festlig sammenkomst. Børresen var formann i koret i perioden 1998-2003.
Da tok Brosvik over ledervervet og hadde dette i over ti år.
Fotonr.: SKIB 019 033. Fotograf: ukjent.

En av sangerne hadde en kamerat som han mente kunne egne seg. Han het Andor
Hansen. Han var pensjonist og bosatt i Horten. På hobbybasis drev han et par andre
kor og sa seg nå villig til å hjelpe mannskoret en stund. Som vederlag krevde han å
få dekket reiseutgiftene mellom Horten og Ski. Andor Hansen dirigerte koret i fire
år, fram til 2003. Da flyttet han til Setesdal og videre engasjement var ikke mulig.
Koret måtte da nok en gang se seg om etter ny dirigent. I mellomtiden ledet Kjell
Overrein, en av korets aktive sangere, øvingene inntil videre. Koret risikerte også at
den dårlige økonomien kunne bli ytterligere forverret. De benyttet musikkrommet
på Finstad skole som øvingslokale og så langt hadde dette vært gratis, men brått
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fremmet kommunen krav om at koret skulle betale leie for å bruke lokalene. Korets
formann, Rolf Børre Børresen, gikk imidlertid i dialog med Ski kommune og oppnådde at leiekravet bortfalt.
Ifølge gammel tradisjon i koret, ble det delt ut medaljer til sangere som fylte kravene etter medlemskap i 5, 10, 15, 20 og 25 år. Støpeformene hadde imidlertid blitt
utslitt og noen av dem hadde også forsvunnet. Det ville bli svært kostbart å erstatte
disse. Det ble derfor bestemt at det skulle vises annen form for oppmerksomhet
ved disse anledningene.

Muntre sangere, 2006.
Fra venstre ser vi: Frank Johansen (litt bak), Christian F. Kierulf, Rudolf Vik (bak),
Bjørn Danielson, Hans Nesbø (bak), Anders Westgård (bak, delvis skjult), Odd Gaustad,
Per H. Kvæstad (bak), Erling Brosvik, Sigmund Ramnefjell (bak),
Gunnar Brattvold, Axel Larssen og Kjell Overrein.
Fotonr.: SKIB 019 041. Fotograf: ukjent.

I 2003 måtte Rolf Børre Børresen trekke seg som formann på grunn av sykdom.
Erling Brosvik overtok da ledervervet. Koret fikk også ny dirigent. Knut Nordgård ble
ansatt i juni 2004. Koret meldte seg også inn i Akershus korforbund (seinere kalt
Akershus Sangerforum).
Medlemstallet fortsatte å falle. I 2006 hadde koret kun 12 aktive sangere. Koret
prøvde likevel å holde i gang driften. Tradisjonen tro sang de flere steder på 17.mai.
2.oktober sang koret i Ski middelalderkirke og besøkte deretter frimurerlosjen.
Koret deltok også på adventskonsert i Ski nye kirke og sang under gudstjenesten i
middelalderkirken 2.juledag. Koret hadde også et svært vellykket julebord på Kiwa-
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85-årsjubileum med besøk av
Lars Klevstrand, 2006.
Lørdag 6.mai ble jubileet behørig
markert med en stor konsert i
pinsemenighetens lokaler, Salen,
i Ski. På bildet til venstre ser vi
fra venstre: Odd Gaustad, Bjørn
Danielson, Erling Brosvik,
Christian Kierulf og dirigent
Knut Nordgård. Helt til høyre
ser vi Frank Johansen.
Fotonr.: SKIB 019 252 (til venstre)
og SKIB 019 253 (over).
Fotograf: ukjent.

nishuset på Siggerud. I tillegg til pinnekjøtt med tradisjonelt tilbehør, fikk koret også
et overraskende og hyggelig besøk av en damegruppe fra Nordbykoret.
Koret gikk også nye veier for å øve inn sanger. Akershus Sangerforum hadde utviklet
et system med kormateriale på MIDI-filer. Dette var gratis for kormedlemmene å
bruke, og var til stor nytte ved innlæring av nytt materiale hjemme.
Våren 2006 kunne koret feire 85-årsjubileum. Begivenheten ble markert med en
stor konsert i Salen. Lars Klevstrand var innleid som gjesteartist. Gjennomgangstemaet var sanger av Erik Bye. Ann Sæthre var en ypperlig akkompagnatør på
flygelet. I overkant av 60 personer løste billett og fikk seg fin konsertopplevelse.
Den påfølgende lørdagen var det festmiddag for kormedlemmer med følge, samt
innbedte gjester i Odd Fellows lokaler i Ski.
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Oppsving med ny dirigent
På høstparten i 2006 måtte koret ta en liten pause på grunn av dårlig oppslutning.
Knut Nordgård fristilte seg derfor som dirigent. Koret tok da kontakt med Ann
Sæthre som hadde gitt uttrykk for at de hadde bra kvalitet i stemmene. Etter en
tenkepause sa Ann ja til å overta som dirigent fra 10.januar 2007.
Ann Sæthre var en ressurs innen musikklivet i Ski og hadde en rekke kontakter.
Gjennom sitt nettverk klarte hun å skaffe flere gode sangere til mannskoret. Dette
førte til at koret fikk en god balanse i stemmegruppene. I løpet av et par år under
Ann Sæthres iherdige ledelse steg medlemstallet til 21 aktive sangere. Aktiviteten
økte også i denne perioden og koret arrangerte flere konserter i lokalmiljøet.
18.oktober 2008 deltok koret i en nasjonal korkonkurranse på Norges Musikkhøyskole. Der framførte de to sanger og fikk hederlig omtale fra dommerne som mente
at de hadde fin dynamikk, utstrålte sangglede, hadde fin energi og var et karslig kor
med en sjarmerende formidling. Poengfangsten blei imidlertid noe mager og koret
endte opp nest sist i sin gruppe. Likevel var dette en positiv opplevelse for sangerne
som satte pris på kommentarene fra dommerne.

Mannskoret med nye sangergensere, 2009.
Foran fra venstre: Frank Johansen, Erling Brosvik, Christian Kierulf,
Frank Wessel, dirigent Ann Sæthre, Anders Westgård og Per Helland.
Bak fra venstre: Kjell Overrein, Gudmund Smerud, Arnfinn Beisland,
Johnny Solli, Per Henrik Kvæstad, Hans Nesbø og Tore Fredriksen.
Fotonr.: SKIB 900 001. Fotograf: ukjent.
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Henimot jul i 2008 hadde koret et par oppdrag. Onsdag 3.desember sang de julesanger i vestibylen til Thon hotell i Ski. Lørdag 6.desember deltok de ved arrangementet “Konsert i advent” i Ski nye kirke sammen med koret Pekosa, Det norske
guttekor, sopranen Elizabeth Balfour, musikerne Iwona Lipinska (klokkespill) og Ellen
Bjørnebye (fløyte).
To uker inne i 2009 arrangerte koret nyttårsbord. Her kunne medlemmene trekke
på seg de nye sangergenserne. Før måltidet, mens genserne ennå var reine, blei det
tatt gruppebilde av kor og dirigent (se forrige side). Dette bildet blei brukt på korets
hjemmeside, skimannskor.no, som blei lansert samme år. Ski Mannskor var dermed
blitt digitale.
5. desember 2009 arrangerte koret egen adventskonsert i Ski middelalderkirke. Der
var også Pekosa invitert, samt de to unge sopranene Elizabeth Balfour og Kaja Løvsjø
Solberg. Adventskonserter og julekonserter har for øvrig ofte stått på programmet,
de seneste årene i samarbeid med Skikoret. Koret har også ofte sunget for beboerne
på kommunens bo– og servicesentre. At dette har blitt satt pris på, viser blant annet
et takkekort koret mottok fra Kråkstadtunet. Der forteller de at konserten hadde
vært det store samtaleemnet ved frokostbordet neste morgen.
Avslutningen av vårsemesteret 2010 skulle bli heller travel for koret. 8. mai holdt
koret konsert ved Siggerud hagelags 40-årsjubileum. Konserten var svært vellykket
og koret ble engasjert til å synge ved en privat 50-årsfeiring på Siggerud 28.mai.
Koret deltok også på en konsert som ble arrangert på Waldemarhøy i forbindelse
med Ski kulturfestival i begynnelsen av juni.
Årets store begivenhet fant imidlertid sted på Røros 11.-13.juni. Da deltok mannskoret på Røros Korfestival. Både sangere og ektefeller la turen til Bergstaden denne
helga. Koret deltok på flere av enkeltkonsertene og fellesopptredenen, samt på festmiddagen. Koret fikk gode tilbakemeldinger på sine opptredener og ble dessuten
inspirert til å forsøke seg på mer tradisjonelle verk.

Høstsemesteret 2010 startet opp onsdag 1.september med øving kl.19-21 som
vanlig. 6.november inviterte Finstad Gla’ Brazz til Korpskafe i Salen i Ski. Mannskoret
var invitert som gjester og framførte flere numre.
Ann Sæthre dirigerte flere kor enn bare Ski mannskor. Lørdag 11. desember inviterte tre av korene hennes, deriblant mannskoret, til adventskonsert i Ås arbeidskirke. I tillegg opptrådte også to solister, som også var elever av Ann Sæthre, og
bidro til at det ble en vakker og stemningsfull opplevelse i adventstiden.
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90-årsjubileum med brask og bram
Torsdag 31.mars 2011 feiret mannskoret 90-årsjubileum med en stor
konsert i Salen i Ski. Konferansier var
Vidar Lønn-Arnesen som ledet forestillingen med stødig hånd. Tre andre
mannskor sto på gjestelista. Dette var
Frogn Mannskor, Rygge Mannskor og
Mandssangerne fra Ski.
Publikum fikk også delta i sangen.
Vidar Lønn-Arnesen er jo blant annet
kjent for å ha ledet allsangprogrammet
Da Capo på TV. Sammen med Philip
Kruse ledet han an, og publikum, 87
betalende i alt, fikk stemme i sammen
med korene. I et kvarters tid runget
allsangen ut i forsamlingslokalet midt i
Ski sentrum. Ski kommune støttet
Plakat til jubileumskonserten.

konserten med 8.500 kr. I
tillegg ytte ulike sponsorer
3.500 kr til konsertprogrammet.
Lørdag 2.april var det jubileumsmiddag i lokalene til Odd
Fellow. 24 medlemmer, de
fleste med ektefeller, samt
ytterligere noen gjester
samlet seg til en hyggelig festaften. Ordfører Georg Stub
var også til stede og kastet
glans over festen. Han holdt
en fin tale og hadde dessuten
med seg en gave på 3.000 kr
til jubilanten.

Festkledte jubilanter, 2011.
Foran fra venstre: Gunnar Smerud, Erling Brosvik,
Anders Westgård, Christian Kierulf. Bak fra venstre:
Arnfinn Beisland, Per Helland, Kjell Overrein,
Hans Nesbø, Tore Fredriksen, Frank Wessel,
Jan-Arne Storvik og Rudolf Vik.
Fotonr.: SKIB 019 260. Fotograf: ukjent.
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Jubileet ble også markert med en fotoutstilling i Ski bibliotek. I tillegg ble det markert med en artikkel i Follominne samme høst. Der kunne interesserte lesere gjøre
seg bedre kjent med korets historie.

Minikonsert i biblioteket, våren 2012.
Ski mannskor holdt en minikonsert i biblioteket lørdag 5.mai. Konserten startet kl.12 og varte
i ca 20 min. 20-25 personer hørte på. Fra venstre: Gudmund Smerud, Jan Arild Becker
(skjult), Erling Brosvik, Christian F. Kierulf, Johnny Solli, Frank Wessel, Knut Tuveng,
Rudolf Vik, Øystein Lysne (innleid for anledningen) og Hans Nesbø.
Dirigent var Knut Kristian Mohn.
Fotonr.: SKIB 800 005. Fotograf: Dagfinn W. Jakobsen.

Unge og inspirerende dirigenter
Koret hadde hatt en god periode under Ann Sæthres ledelse, men etter hvert
begynte det å oppstå gnisninger i samarbeidet. Sommeren 2011 gikk Ann Sæthre av
som korets dirigent.
I årene som kom skulle koret få stifte bekjentskap med flere unge, spennende
dirigenter. De fleste av disse hadde utdanning fra Norges Musikkhøyskole. Den
første av disse var Knut Kristian Mohn som hadde utdanning i klassisk sang og direksjon. Han virket som dirigent i perioden 2011-12. Da han ga seg på grunn av oppdrag med et annet kor, fikk koret inn Ragnhild Briseid. Hun var utdannet pianist og
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Minikonsert i biblioteket med ny dirigent, høsten 2012.
Lørdag 17.november holdt Ski mannskor en minikonsert i Ski bibliotek. Konserten startet
kl.12.30 og varte i en liten halvtime. Koret ble ledet av sin nye dirigent Ragnhild Briseid.
På bildet ser vi fra venstre: Gudmund Smerud, Jan-Arild Becker, Frank Johansen, Inge
Helland, Erling Brosvik, Christian Kierulf, Frank Wessel, Steinar Olsen, Knut Tuveng,
Helge Fossheim, Rudolf Vik og Hans Nesbø. Fire faste medlemmer var ikke til stede.
Fotonr.: SKIB 800 025. Fotograf: Dagfinn W. Jakobsen.

hadde også noe utdanning innen direksjon. Hun ledet koret fram til 2014, med unntak av ett semester da hun måtte ha permisjon. Koret fikk da inn operasangeren
Torunn Avelsgaard Lien som vikar. Disse tre hadde sin styrke i ulike sjangere, noe
som tilførte koret nyttige og inspirerende impulser.
Høsten 2014 ble Aleksander Waaktaar ansatt som ny dirigent. Waaktaar er født i
1991 og var altså i begynnelsen av 20-årene da han tiltrådte. Selv om aldersspranget
mellom dirigent og sangere var stort, fikk Waaktaar full tillit og respekt allerede fra
første stund. De foregående tre unge dirigentene hadde ledet koret i forholdsvis
kort tid før de gikk videre til andre oppdrag. Aleksander Waaktaar blei imidlertid
korets dirigent i fem gode år før han måtte trekke seg etter vårsemesteret 2019 på
grunn av stort arbeidspress. Dirigent i tiden etter ham har vært Kjell Magnus
Sandve.
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Høstkonserter
Koret arrangerte høstkonserter med innbedte gjester flere ganger midt på 2010-tallet.

Fra gjester til arrangører
Den siste delen av tiden med Ann Sæthre som dirigent, hadde koret ofte deltatt på
større fellesarrangementer der de var inviterte som gjester. De opptrådte gjerne
med noen sanger alene og var i tillegg med på store fellesnumre. Det ble ganske få
arrangementer som de selv hadde ansvaret for. Noe av uenigheten med dirigenten
lå nettopp i dette, og det var tydelig at kor og dirigent ønskte ulike ting. Derfor var
det naturlig at de gikk hver sine veier sommeren 2011.
Med ny dirigent på plass ble det også endringer. Ved flere anledninger arrangerte
koret egne konserter og opptredener, ikke minst etter at Aleksander Waaktaar overtok som dirigent. Under hans ledelse arrangerte mannskoret store høstkonserter
med en rekke innbedte gjester i årene 2015-17. I 2015 hadde de invitert den unge
fiolinisten Oda Holt Günther og jazzkvartetten Høylytt. Året etter deltok den unge
saksofonisten Erik Egge Jordheim med band, messingkvintetten Faustino V og Langhus veldig blandede kor. I 2017 arrangerte koret konsert i Ski kirke med Ås korforening som gjester.
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Det har også blitt et årvisst oppdrag for koret å delta i minnemarkeringen 8.mai
utenfor middelalderkirken i Ski. Her har en gruppe sangere stilt opp trofast som
forsangere ‘i alle år’- unntatt i 2020 som jo har vist seg å bli et svært spesielt år.
2020 - Korsang i koronaens tid
I 2020 består mannskoret av 13 aktive sangere. De har fast øvingstid på Ski ungdomsskole hver onsdag fra klokka 19.00 til 21.00. 2020 har imidlertid blitt ganske
annerledes enn de foregående årene. Torsdag 12.mars ble landet på mange måter
stengt ned på grunn av sterk økning av koronasmitte i samfunnet. De fleste kulturelle aktiviteter ble stanset - noe som også påvirket Ski mannskor. Vårsemesteret
ble avsluttet allerede 12.mars i stedet for rundt månedsskiftet mai - juni. De måtte
også avlyse en planlagt opptreden på Langhus Bo– og Servicesenter. Koret skulle
dessuten ha deltatt på Akershus Sangerforums korfestival på Gjerdrum, men den
ble avlyst. Koronarestriksjonene ble gradvis opphevet utover våren og sommeren.
Koret kunne derfor gjenoppta øvingene da høstsemesteret startet. Usikkerhet
rundt smittesituasjonen har imidlertid ført til at koret ikke har kunnet planlegge
aktiviteter for resten av året. På senhøsten 2020 er det atter økende smitte i
samfunnet. Hvordan dette påvirker korets videre øvinger og markeringen av
jubileet våren 2021, gjenstår å se.
Løft vår sak frem ved sang
I 100 år har Ski mannskor hatt ”Løft vår sak frem ved sang” som motto. Og koret
har virkelig gjort dette. De har sunget ved små og store arrangementer. De har vært
et viktig og tydelig innslag i Ski kommunes kulturliv. Ved flere anledninger har de
også vært Skis ansikt utad og markert kommunen med bravur. De har gjennomlevd
både tunge oppstartsår, vanskelige krigsår, gylne tider og tyngre tider. De har samarbeidet med en rekke andre kor og gledet mange tusen med sin korsang. Ski
mannskor har gjennom sine 100 år utvilsomt løftet fram sin sak ved sang. Håpet er
at mannssangen skal fortsette å glede kommende generasjoner og at koret får
mange flere gode år.

Arkivkilder :
Nordre Follo lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1050, Ski mannskor.
Trykte kilder:
Harsson, Harry (red.): Ski mannskor 1921-1971, Østlandets Blads trykkeri, Ski 1971.
Norsk Sang nr.4 1968.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 15/6-36, 9/6-41, 19/3-43, 23/3-43, 22/6-43, 12/2-58, 31/568, 23/4-71, 26/4-71, 19/11-75, 31/3-76.
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Hederstegn

Herderstegnets råd i virksomhet, 2015.
Rådet består av tre aktive sangere som har rollen som henholdsvis seremonimester,
kansler og stormester. Her ser vi Christian Kierulf i midten, ikledd den røde
stormesterkappen. Til venstre står Gunnar Smerud som for anledningen er seremonimester. Kansler Frank Johansen står til høyre. Bildet er tatt i forbindelse
med at Erling Brosvik ble slått til kommandør i mai 2015.
Fotonr.: SKIB 019 262. Fotograf: ukjent.

Ski mannskor har visst å hedre sine medlemmer. De mest vanlige utmerkelsene er
årsmedaljene som har blitt delt ut for henholdsvis 5, 10, 15, 20 og 25 års medlemskap. Etter krigen, i 1946, ble det stiftet et egen ordenskanselli som skulle ta hånd
om utmerkelsene. Ti år seinere, 14.april 1956, ble det vedtatt nye lover for tildeling
av hederstegn. Da ble følgende bestemt:
- 1. Hederstegnets råd skal bestå av tre aktive sangere, med en varamann, fortrinnsvis sangere som tidligere er tildelt hederstegn. Funksjonstid er to år.
- 2. Korets styre innstiller i forslags form kandidatene for hederstegnets råd, som
har den avgjørende myndighet for tildelingen av et hederstegn.
- 3. Det skal kun tildeles hederstegn til den sanger eller dirigent som har utvist stor
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interesse og innsats for koret. Årsmedaljer har
ingen innflytelse for tildeling av et hederstegn.
- 4. Hederstegnets grader er:
A. Ridder.
B. Kommandør.
C. Storkors.
Siden den gangen har det blitt delt ut en rekke
utmerkelser. Vi gjengir her en oversikt over de
som har mottatt hederstegn siden de nye lovene
ble vedtatt i 1956.
Ridder
1956: Henrik Norum
1961: Roar Pedersen
1961: Samuel Hagman
1966: Thorleif Bjerklund
1966: Kristian Johannessen
1971: Carl Anton Brekke
1971: Einar Norum
1971: Guttorm Poverud
1971: Svein Risdal
1971: Harry Harson
1976: Kaare Haugland
1976: Rolf Wiklund
1981: Håkon Bjerkerud
1986: Ulf Johnsen
1986: Jens Lydersen
1986: Sigmund Ramnefjell
1986: Erling Brosvik
1991: Anders Wivelstad
1991: Bjørn Danielson
1996: Gunnar Sundvoll
1996: Arne Kolerud
2011: Frank Johansen
2017: Frank Wessel

Kommandør
Hederstegnet som Erling Brosvik
mottok i 2015.

Kommandør
1956: Henry Kvæstad
1961: Rolf Finstad
1966: Henrik Norum
1976: Einar Norum
1981: Carl Anton Brekke
1986: Kristian Johannessen
1991: Rolf Wiklund
1996: Thorleif Bjerklund
2015: Erling Brosvik
Storkors
1981: Olav Urke

Olav Urke
Urke er den
eneste i koret
som har mottatt
storkorset
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Formenn
1921-1925: Andreas Norum

1969-1970: Erling Brosvik

1925-1926: Asbjørn Løkke

1970-1971: Svein Risdal

1926-1928: Josef Andersen

1971-1976: Rolf Finstad

1928-1929: Andreas Norum

1976-1977: Kaare Haugland

1929-1931: O. Hundseth

1977-1979: Sigmund Ramnefjell

1931-1932: Erling Endsjø

1979-1986: Arne Kolerud

1933-1937: Karl Stenerud

1986-1989: Sigmund Ramnefjell

1937-1939: Enok Eliassen

1989-1998: Gunnar Sundvoll

1939-1945: Georg Narten

1998-2003: Rolf Børre Børresen

1945: Knut Skoghus

2003– 2014: Erling Brosvik

1945-1946: Bjørn Skotner

2014-2016: Helge Fossheim

1946-1947: Henrik Norum

2016-2019: Inge Helland

1947-1948: Birger Aranger

2019- : Gudmund Smerud

1948-1949: Bjørn Skotner
1949-1953: Olav Urke
1953-1956: Henrik Norum
1956-1958: Adolph Dammen
1958-1959: Bjørn Skotner
1959-1961: Ragnar Back
1961-1963: Henrik Norum
1963-1965: Kaare Haugland
1965-1966: Roar Pedersen
1966-1967: Asbjørn Manglerud
1967-1969: Guttorm Poverud
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Formenn etter 1971

Rolf Finstad
1971-1976

Gunnar Sundvoll
1989-1998

Helge Fossheim
2014-2016

Kaare Haugland
1976-1977

Sigmund Ramnefjell
1977-1978 og 1986-1989

Rolf Børre Børresen
1998-2003

Inge Helland
2016-2019

Arne Kolerud
1979-1986

Erling Brosvik
1969-1970 og
2003-2014

Gudmund Smerud
2019-
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Dirigenter
1921: Trygve Bratland

2012-2014: Ragnhild Briseid

1922-1926: Leif Halvorsen

2013: Torunn Avelsgaard Lien (vikar)

1926-1928: Emil Nielsen

2014-2019: Aleksander Waaktaar

1928-1929: Leif Halvorsen

2019- : Kjell Magnus Sandve

1929-1930: Arne Ertnes

1930-1932: Erling Tonstad
1932-1933: Melvin Simonsen
1933-1939: Olaf Røe
1940-1946: Hampus Huldt-Nystrøm
1947: Olaf Røe
1948-1950: Eivind Sværen
1950-1962: Hans Solum
1962-1963: Knut Raude
1963-1965: Marius Johnsen
1965-1967: Odd Haugan
1967-1969: Hans Solum
1969-1972: Svein Arne Lindemark
1972-1997: Rolf Wiklund
1998: Sigmund Ramnefjell (midlertidig)
1998-2003: Andor Hansen
2004: Kjell Overrein (midlertidig)
2004-2006: Knut Nordgaard
2007-2011 : Ann Sæthre
2011-2012: Knut Kristian Mohn
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Dirigenter de siste 50 årene
Rolf Wiklund (1972-1997).
Rolf Wiklund var korets dirigent i hele 25 år. Ingen har
hatt lengre sammenhengende funksjonstid i Ski mannskor
enn ham.
Rolf var en mann av få ord, i alle fall når det gjaldt egne
prestasjoner. I sine unge år var han bl.a. «hyggepianist»
på finere restauranter i København. Han hadde sin utdannelse på piano, orgel, sang og direksjon. Han flyttet seinere til Egersund hvor han var dirigent for minst ett kor.
I 1972 flyttet han og familien til Ski hvor han ble ansatt som organist i Ski kommune. Det gikk bare kort tid før Ski mannskor fikk engasjert ham som sin dirigent.
Deretter ble han også dirigent for Ski damekor. Senere var han dirigent for Finstad
skolekorps og Hebekk skolekorps. Rolf var en meget populær og dyktig person. Han
var høyt respektert i Skis musikkliv.
Andor Hansen (1998-2003)
Andor drev koret på hobbybasis. Som honorar var han
fornøyd med å få dekket reiseutgiftene til og fra Horten,
hvor han bodde. Han satte kameratskapet til medlemmene
som god nok godtgjørelse. Andor sluttet i 2003 da han
flyttet til Setesdal.
Knut Nordgård (2004-2006)
Nordgård var en ektefødt «Berlevåger». Hans lynne
var både «heftig og begeistret,» en egenskap han fikk
med seg fra miljøet i byen der filmen med samme
navn i sin tid ble skapt. Knut var en positiv og fleksibel person som fikk sin utdannelse og erfaring som
profesjonell musiker i Forsvarets Musikkorps, NordNorge, samt ledererfaring i samme organisasjon i
over 30 år.
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Ann Sæthre (2007-2011)
Ann var født i England og vokste opp i Barnsley. Hun hadde
utdannelse fra Royal College of Music i London der hun
studerte klaverpedagogikk. Seinere studerte hun også ved
Universitetet i Edinburgh, Musikkhøyskolen og Universitetet
i Oslo. Hun hadde vært aktiv korleder i Follo-området og i
Oslo i bortimot 40 år da hun overtok
som dirigent for mannskoret.
Gjennom sitt store nettverk rekrutterte hun flere dyktige sangere til
mannskoret.
Knut Kristian Mohn (2011-2012)
Knut Kristian dirigerte koret i to år. Han har utdannelsen fra
Musikkhøyskolen og Universitetet i Oslo, samt fra NTNU i
Trondheim. Han har hovedsakelig utdannelse innen klassisk
sang, men også innen direksjon.
Ragnhild Briseid (2012-2014)
Ragnhild har også sin utdannelse fra Musikkhøyskolen i Oslo,
med flygel/piano som hovedinstrument. Ragnhild har også
flere studier i lyttelære, både fra inn– og utland. Hennes
dyktighet og joviale væremåte gjorde
henne svært godt likt i koret.
Aleksander Waaktaar (2014-2019)
Aleksander er sanger, arrangør,
komponist og dirigent. Han har
mastergrad i musikkvitenskap fra
Universitetet i Oslo. Han har også
videreutdanning i jazzkomposisjoner.
Kjell Magnus Sandve (2019- )
Kjell Magnus var tidligere fast ansatt sanger ved operaen i
Bjørvika. Han hadde nylig blitt pensjonist da han overtok jobben som dirigent for
mannskoret. Sandve har dirigert flere andre kor og har også hatt oppdrag utenfor
landets grenser. Med sin stemmeprakt har han kunnet tilføre sangerne mye viktig
kunnskap om stemmebruk og pusteteknikk.
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Dette jubileumsskrivet har blitt til med støtte
fra Nordre Follo kommune.

Nordre Follo bibliotek

Ski mannskor ved kirken, 17.mai 1965.
Ski mannskor har sunget ved muntre og triste begivenheter, ved høytid og i hverdag. På bildet ser vi
koret ved minnesteinen utenfor kirken. En årlig begivenhet er å hedre de som ofret sitt liv under krigen.
Fra venstre ser vi: Ragnar Back, Carl Anton Brekke, Osvald Andersen, Roar Pedersen,
Kristian Johannessen, Gustav Gustavson, Rolf Finstad, Kaare Haugland, Svein Risdal,
Erling Brosvik, Rolf Wibukt, Roald Wamnes, Ragnar Bråthe, Aage Wamnes, Almar Nilsen,
Torleif Bjerklund, Olav Urke, Henrik Norum, Arnold Hultmann og Guttorm Poverud.
Fotonr.: SKIB 001 141. Fotograf: ukjent.

