
Kristiansands Haandverker Sangforening prøver i Jubileumsboka ”Mannskorsang gjennom generasjoner” å gi en korrekt
framstilling av korbevegelsen både lokalt og sentralt. Ved å belyse samme begivenheter flere ganger gjennom ulike personers framstilling,

mener vi å oppnå en mest mulig balansert behandling. Kronologisk orden er derfor ikke alltid fulgt.
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Forord
 
Arbeidet med å skrive en bok om Kristiansands Haandverker 
Sangforenings historie har gjennom årene vært oppe til debatt mange 
ganger, men aldri blitt satt ut i livet.  
 
Da Håndverkerforeningen i forbindelse med 150-årsjubileet i 1997 fikk 
laget sin jubileumsbok ”Kvalitet gjennom generasjoner”, der 
Sangforeningens historie fikk en god og interessant beskrivelse, ble ønsket 
om en egen, enda mer omfattende beskrivelse igjen luftet. Et av våre 
medlemmer hadde deltatt i koret siden 1940 og kunne tenke seg å fortelle 
sin historie som aktiv sanger og musikkelsker. Dermed kunne deler av 
historien beskrives fra minst to sider – utenfra og innenfra – av journalister 
og sangere.  
 
Det tok tid før ideen ble til virkelighet, men da bokprosjektet ble satt opp 
som et av tiltakene i markeringen av 160-årsjubileet i 2007, ble det mer fart 
i arbeidet med boka: ”Mannskorsang gjennom generasjoner”. 
 
Øystein Aarstad, William Holthe, Edvard Næset og Gunnar Gundersen ble 
valgt til redaksjonskomite.  
 
Arbeidet var endelig i gang og innsamling av stoff og bilder kunne 
intensiveres. Grundig rydding i gamle kott og lager tilstøtende 
øvingslokalet gav nye oppdagelser og mer stoff.  
 
Men hva skulle så vektlegges?  
 
Redaksjonskomiteen valgte å vektlegge følgende områder: 
  

Håndverkerforeningens og Sangforeningens opprinnelse. 
Mannskorsangens opprinnelse. 
Mannskorbevegelsen – historien – nasjonalt og lokalt. 
Begivenheter beskrevet av ulike personer og profesjoner. 
Sangens betydning for sangere og samfunnet i hverdag og fest. 
Dagens situasjon og veien videre framover. 

Det som har slått oss under arbeidet er den store betydning 
mannskorbevegelsen har hatt både sosialt, kulturelt og musikalsk i perioden 
fra 1850-årene til 1960-årene. 
 
Deretter har konkurransen fra mer profesjonelle krefter innen musikk, 
samfunnsliv og ikke minst media, gradvis blitt sterkere og sterkere, og 
korsangen er ikke lenger noen massebevegelse. Svært mange kor har blitt 
nedlagt de siste 50 årene. 
  
I skrivende stund er det motiverende igjen å kunne registrere en viss 
økende interesse for korsang i samfunnet. Samarbeid og sammenslåing 
med Jernbanekoret har ført til ny optimisme i vår hverdag på det lokale 
plan. 
 
Vi vil ellers takke for bidrag, ideer, bilder og innlegg. Vi håper boka vil 
bevare og bedre kunnskapen om mannskorbevegelsen, og om historien til 
Sørlandets eldste kor gjennom medgang og motgang.  
 
Undertegnede har i arbeidet blant annet lært følgende: Protokoller ført med 
omhu og ”andakt”, brev, avisutklipp, bilder og stevneprogrammer er av stor 
betydning for ettertidens ”historieskrivere”.  
 
”Graver du dypt nok blir du aldri ferdig.” 
 
Se forøvrig www.khsang.org 
 
 
  For redaksjonskomiteen 

 
   
 

Øystein Aarstad  
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Haandverkerforeningen stiftes
 
Kalenderen viser 9. juli 1847. 
 
Fire av byens menn, garvermester Jacob Just, bakerimester Morten 
Grøntoft, garvermester Styr og boktrykker S. A. Steen har en tid diskutert 
håndverkernes stilling i byen. I Kristiansand, som i andre byer, har den 
vært usikker gjennom mange år. Ønsket om å komme i ordnede forhold er 
sterkt. Denne dagen går det ut følgende innbydelse:  
 
”Da vi har Grund til at antage, at man, som paa flere andre Steder, 
saaledes også her i Byen, ønsker istandbragt en Haandverkerforening, hvis 
Hovedøyemed det skal være dels ved Afbenyttelse af dertil indkjøbte 
tekniske Verker, dels ved Foredrag over forskjellige til Hensikten svarende 
Gjenstande at bidrage til Utvidelse af gavnlig Indsigt og Dannelse blant 
Byens Haandverkere, så tillader vi os herved at indbyde disse saavelsom 
dannede Mænd udenfor Haandverkerstanden, der interesserer sig for 
sagen, og uden hvis velvillige Bistand det tilsigtede Formaal ikke kan 
fremmes, til og med os at indgaa i en saadan Forening. Naar et 
tilstrekkelig Antal Medlemmer haver tegnet sig, vil Møde blive berammet 
afholdt, hvor det videre fornødne kan afhandles og vedtages”. 
 
Innbydelsen ble godt mottatt, og ikke mindre enn 156 håndverkere og 
andre borgere sluttet seg til ideen og underskrev innbydelsen. Allerede 29. 
juli 1847, knappe tre uker etter at den var brakt ut, ble det første møtet 
holdt, og den nye forening konstituert. 
 
Ved et veiskille i håndverkets lange historie var det truffet et valg og en ny 
kurs stukket ut. Forsamlingen valgte en lovkomite, som besto av 
Sogneprest Sandberg, Garvermester Jacob Just, Cand. teol. Grimsgaard, 
Skipsbyggermester J. N. Tønnessen og Infanteriløytnant Torstrup. 
 

Knappe to måneder senere, den 19. september 1847 ble det holdt nytt møte. 
80 håndverksmestre og andre interesserte møtte. Det framlagte lovforslag 
ble vedtatt og foreningen stiftet. Garverimester Just, sogneprest Sandberg, 
skipsbyggermester J. N. Tønnesen, infanteriløytnant Torstrup, bakeri-
mester Morten Grøntoft, cand. teol. Grimsgaard og boktrykker Steen ble 
valgt til bestyrelse - Sandberg ble formann, Tønnesen viseformann og 
Grimsgaard ble sekretær. Garverimester Styr ble kasserer og 
regnskapsfører, revisor ble kjøpmennene O. A. Strømme og Hans Johnsen, 
bokbinder K. C. Grøntoft ble bibliotekar. 
 

 
 

Kristiansand sett fra Østerhavna i begynnelsen av 1800-tallet mens Stadshauptmann 
Heyerdahls store mølle ”Den Gode Hensigt” ennå sto på Torvet. 
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Sangforeningen stiftes 
 
Kalenderen viser 3. oktober 1847. 
 
Dessverre er de eldste protokoller 
borte, men i jubileumsskriftet for 
Haandverkerforeningens 75-års 
jubileum i 1922 forteller 
Haandverkerforeningens arkivar og 
korets mangeårige dirigent, lærer 
August Abrahamson, at det var 
løytnant Torstrup som tok initiativet. 
Han var også sentral da 
Haandverkerforeningen ble stiftet. 
August Abrahamson forteller også i 
samme jubileumsskrift at stiftelses-
dagen var 3. oktober 1847.  
 

 
 

Haldor Kristian August Abrahamson. 

 
 

Koret i 1890-årene – 21 mann. Sangforeningen sammen med sin populære dirigent August Abrahamson i midten på første rad. August 
Abrahamson ble avløst etter 45 år med takstokken av Georg Andersen i 1905/1906. Bildet viser fane nummer 2.  
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Sangforeningens første 150 år
 
Sanggleden har vært håndverkerens 
følgesvenn gjennom alle tider, og den 
melodont finnes knapt som ikke er 
nynnet over håndverkerens lepper 
gjennom arbeidets gang. Sanggleden 
hører håndverket til og et klokt hode 
har engang sagt at håndverkerens 
meditative ro skyldes at han nynner 
hele tiden mens han arbeider. 
 
Bare et par uker etter at Håndverker-
foreningen var stiftet, så også 
Kristiansands Haandverker 
Sangforening dagens lys. Fra 19. 
september til 3. oktober er det bare 14 
dager. Den raske reaksjonen kan vel 
ses på som et bevis på at der 
håndverkere ferdes er det også sang. 
 
Korets første instruktør var organist 
Simonsen som etter et år ble avløst av 
organist August Rojan, og flere fulgte 
etter med taktstokken. Vi vet lite om 
denne tiden. Fra 1912, i 14 år, fram til 
oktober i 1926, var det liten eller 
ingen virksomhet. 
 
Det var dekoratør Bendix Nielsen 
som tok initiativet for å få fart i 
tingene igjen. Nytt styre ble valgt 
med Nielsen som formann og i 
desember ble musikkløytnant i 
divisjonsmusikken, Adolf Salvesen, 
ansatt som dirigent.  

Han la et godt grunnlag for den neste som overtok, nemlig overlærer Oscar Hellevig i 1928. Men helsen sviktet 
og i 1936, etter åtte år, ble hans siste konsert med taktstokken Pinselandsstevnet i Drammen. Da overtok Erling 
Bakke, som dessverre døde i 1939. 
 
 
 

 
 

Koret i 1926 - 45 mann . Dirigent Musikkløytnant Adolf Salvesen er nummer 6 fra venstre i første rad. 
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Sangforeningen blomstrer 
 
Årene før 2. verdenskrig var fylt med sangglede og hardt korarbeid. På det 
meste var det 53 aktive medlemmer. Koret hadde et meget godt musikalsk 
renomé, og var populært hvor det viste seg. Koristene frydet seg i miljøet. 
De opptrådte på mange slags tilstelninger. Selvsagt ved moderforeningens 
arrangementer og svennebrevutdelinger. Fra sangerstevnene begynte i 
1890-årene var Kristiandsands Haandverker Sangforening med, først på 
endagsstevnet i Arendal i 1894. Neste gang ble det arrangert et todagers 
stevne her i byen, hvor den store bua på Reinhardts Verft ble innredet for 

anledningen. Siden ble det Skien i 1899 og et festlig todagers stevne med 
avreise pinseaften og hjemkomst 2. pinsedag i Flekkefjord i 1903. Koret 
hadde også sine egne interne arrangementer og båtturer på fjorden. En gang 
med Drangestrand som mål, en annen gang la de seg ved Rona og sto hele 
dagen om bord og sang og ble tiljublet av lokalbefolkningen som strømmet 
til. Etterpå ble det måneskinnstur ut Østergapet om bord i D/S ”Skjold”. 
Kaptein Hans Kvåse ville ikke gi slipp på stemningen, og de kom ikke 
hjem før uti de små timer, mette av sangglede og opplevelser. 

 

 
 

På tur til konsert i Mandal med ”Alfen” i 1907 sammen med Brigademusikken, som Divisjonsmusikken dengang het. To konserter – i Ungdomslokalet og i Furulunden. Masse tilhørere og 
stor begeistring. En strålende og minnerik tur. 
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Oppturer og nedturer
 
Men det har også vært tragiske 
begivenheter. Under turen med kyst-
båten tilbake fra et stevne i Skien i 
1899, blåste det opp til en forferdelig 
storm. En ung vognmann i koret 
blåste da over bord og druknet. Det 
var et fryktelig slag, som satte sitt 
preg på medlemmene i lang tid. Det 
var ikke første gang koret hadde møtt 
storm og uvær, og det ble heller ikke 
siste. Skagerakkysten kan være 
lumsk, og flere ganger, ikke minst på 
hjemtur fra stevnet i Arendal i 1894, 
blåste det opp en nordveststorm da 
koret var om bord i D/S ”Skjold”. 
Skipet fikk maskinhavari, men 
heldigvis klarte mannskapet å få 
maskinen i gang igjen før skipet drev 
til havs. 
 
Koret grep nær sagt enhver anledning 
til å lufte strupene. Når et kormedlem 
giftet seg, når fremtredende 
personligheter i byen skulle hedres på 
noe vis. En gang koret møtte opp på 
Bellevue hos general Wergeland, kom 
de så sent at generalen allerede hadde 
trukket dynen over seg. Men da 
sangen fra de glade håndverkere 
nådde ham, sto han resolutt opp og 
takket hjertelig for oppmerksomheten. 
Også ordfører Stabel fikk en gang sin 
musikalske hilsen i Gravane.  
 

 
Det var en stor begivenhet med rekordoppslutning fra byens befolkning. Det ble en folkefest uten like. 
 
Ravnedalen var også et yndet konsertrom, og her holdt byens kor av og til felleskonserter. Koret var populært, og 
ble stadig spurt om å delta. Da Wergelandsstatuen på Torvet ble avduket i 1908, i forbindelse med dikterens 100-
års fødselsdag, var koret , sammen med Handelsstandens Sangforeing og et damekor, til stede med Kristian 
Ursin, som leder og solist. 17. mai var koret alltid en sentral del av feiringen. Den gang som i dag er det med å 
sette sitt preg på nasjonaldagen. I gamle dager var det år om annet store varemesser, og Haandverkersangerne 
stilte alltid opp. Ved Industrilotteriets utstilling av gevinstene var koret på plass med sine toner, ved 
Kvinneforeningens basarer og ved tilstelninger for beboerne på aldershjemmet. 
 

 
 

Korene er på plass for å delta i avdukingen av statuen av Henrik Wergeland på Torvet i 1908. 
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Sørlandets Sangerforbund 
 
Sørlandets Sangerforbund ble stiftet i 1913.  
 
Som medlem av Sørlandets Sangerforbund deltok 
koret i forbundets stevner. Første gang koret 
deltok var i Grimstad i 1928. Det kunne regnes 
opp mange stevner av ulike slag både i regi av 
håndverkerforeninger og andre over hele Sør-
Norge. Felles for dem har vært sanggleden og 
forbrødringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hentet fra programmet til Sørlandets Sangerforbunds 7. 
stevne søndag 17. juni 1928 i Grimstad. 

 
 

Trangt om plassen på stevnet. 
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Fester og jubileer
 
Så hadde de fester. Muntre aftener med god mat og godt drikke, med frisk 
og vakker sang. Da var også ofte damene med, en tradisjon som har holdt 
seg og som har skapt minner. Når gamle korsangere møtes, da blir det 
mimret, da blir ”forna dars” begivenheter endevendt med husker du….? 
Ikke minst ble 60-årsfesten i 1907 en slik stor begivenhet. 100- årsfesten i 
1947 ble også en stor begivenhet, selv om det store hovedmålet ikke lot seg 

realisere, nemlig å få til et stort stevne med kor fra hele landet. Til 
gjengjeld sto koret, etter henvendelse fra Landssangerforbundet, som 
vertskap for Odense Haandverker Sangforening fra Danmark da koret 
gjestet Oslo, Drammen og Kristiansand sommeren 1947. Det var et godt 
plaster på såret. Forholdene lå ikke til rette for et stort sangerstevne i byen. 
 

  

 
 

     Koret i 1930 – 36 mann. En meget avholdt dirigent, Oscar Hellevig sittende nummer 6 fra venstre. Bildet viser fane nummer 2.

9 



Andre verdenskrig – Sangen stilnet  
 
Europa var i opprør. Hitler var gått inn i Polen, og i Norge holdt man fast 
på nøytralitetspolitikken. I sangforeningen overtok lærer Sverre Zernichow 
taktstokken høsten 1939. Han var utdannet som dirigent, og gikk med liv 
og lyst inn for å utvikle koret. Siste møte før den tyske invasjonen var 
kvelden mens operasjon Weserübung var i full gang og den tyske 
krigsmaskin forlot Kattegat på vei mot Kristiansand. Lite ante korets 
medlemmer at de skulle våkne til dunder og brak i en by som ble beskutt og 
bombet så byens kirketårn gikk i bakken. Mange hus ble sønderskutt og 
flere liv gikk tapt. Sangen stilnet. Tyskerne inntok Håndverkerforeningen 
samme dag. Dermed var også øvingslokalene blokkert. Etter halvannen 
måneds tid, den 20. mai 1941 ble det innkalt til møte i Mållagssalen, og 
den 10. juni i Håndverkerforeningen. 
 
Kormedlemmene fikk andre ting å tenke på, og frammøtet til øvelsene ble 
dårlig. Det var nærmest tilfeldig hvem som hadde anledning til å møte, og 
stemmefordelingen ble så som så. Som regel var det ikke mulig å få det til 
å lyde i det hele tatt. Praktisk talt hele Håndverkerforeningen var full av 
tyskere og 1. september 1941 vedtok generalforsalingen styrets forslag om 
å innstille øvelsene. Men patriotismen var det ingenting i veien med, og 
hver øvelseskveld ble avsluttet med et vers av enten ”Ja, vi elsker” eller 
”Gud signe vårt dyre fedreland”. Hovslager Anker Ruud var formann, og 
med seg hadde han installatør Bjarne Svendsen, barbermester Ivar 
Andersen, Alfred K. Andersen og butikksjef Gunnar Bakke. Foreningen, 
med 32 medlemmer, sluttet øvelsene p.g.a. krigen og de vanskeligheter 
som fulgte med. 
 

 
 

Styret i Kristiansands Haandverker Sangforening i 1935. 
 
Sittende fra venstre: Bjarne Svendsen, Anker Ruud -  formann, A. K. Andersen -  sekretær. 
Stående fra venstre: Alf Myhre og Arne Ege. 
 
 
 
 

Magre etterkrigsår – Sangen blomstret 
 
Selv om de første år etter krigen var magre, manglet sangerne hverken 
humør eller pågangsmot. Sangen var et livsbejaende innslag i hverdagen og 
øvelsene, stevnene og arrangementene ble festlige avbrekk i en tid med 
mange nye problemer. I 1948 var koret med i en stor og vellykket 

radiokonsert, og det var en stor begivenhet. Koret var også blant de første 
fra provinsen som deltok i et fjernsynsprogram. Allerede i mars 1966 var 
koret med i programmet ”På direkten” og sang shanties fra dekket på 
”Sørlandet”. Dette var en stor begivenhet som hele landsdelen var stolt av.  
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Samarbeid lokalt og internasjonalt  
 
Også organisasjonsmessig har Sang-
foreningen gjort et stort arbeid for 
korbevegelsen på Sørlandet, og ikke 
minst for å holde liv i Sørlandets 
Sangerforbund. Sammen med 
Kristiansands Mannskor er det lagt 
ned et stort arbeid. Koret har også i 
årene etter krigen vært vertskap for 
mange gjestende kor, blant annet 
Norgeskoret av 1952 av Nord-
mennenes Sangforening i Chicago. 
 
Kerava Mannskor kom fra Finland i 
1962, og det resulterte i gjenbesøk to 
år etter. En festlig og minnerik tur der 
sangerne hadde tatt sine ektefeller 
med. Vertskapet gjorde alt for at det 
skulle bli vellykket. Felleskonserten 
av norske og finske sangere ble holdt 
i en av Keravas mange saunaer der de 
stemte i med ”Sangerhilsen” på hver 
sitt språk. Aldri har vel denne sangen 
vært framført med større inderlighet 
og velopplagthet som nettopp i denne 
pakkfulle saunaen hvor sangerbrødre 
hadde vaglet seg tett i tett på 
benkene”, heter det i Håndverker-
foreningens 125-års jubileums-
beretning. Det står ingenting om 
påkledningen. 
 

 
 

Norgeskoret fra Chicago på besøk i 1952. 
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125-års jubileet   
 

 
           

          Koret i 1972  – 34 mann,  ved 125-års jubileet sammen med sin dyktige dirigent Sverre W.  Zernichow. 
 

Første rad: Sigmund Tvedt, Reidar Jonassen, Rolf Anderssen, Sverre W. Zernichow – dirigent, Erling Tønnesen – formann, Hans Hansen, Frithjof Andersen, Andreas Sjursø. 
 

Andre rad: Odd Tom Risdal, Trygve Sandsnes, Ragnar Jonassen, Carl Larsen, Ivar Andersen, Haakon Løland, Sigurd Andersen, Oscar Ommundsen, Sigurd Røisland. 
 

Tredje rad: John Enerstad, Kjell Salvesen, William Hansen, Harry Gumpen, Gunnar Gundersen, Harald Granvold, Alf Wikøren, Torgny Ege, Einar Stiland. 
        Ole Ramstad, Egil Hansen, Gustav Lund, Edvard Næset, Trygve Gustafsson, Kjell Andersen, Wilhelm Spångberg, Reidar Ommundsen. 
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Tiden fram mot 150-års jubileet 
 
Sangforeningens eget 125-årsjubileum i 1972 
ble avviklet med middag i Klubben og en stor 
jubileumskonsert med assistanse fra 
Byorkesteret, Kristiansand Mannskor og 
Handelstandens Sangforening, slik at det 
opprinnelige jubileumskoret på 34 stemmer, nå 
ble økt til ca. 70. Det ble en vakker konsert. 
Samme år feiret Sørlandets Sangerforbund 60 
år, og Haandverkernes Sangforening sto for 
det med stevne i Kristiansand. 
 
Det ble årlige sangerstevner i årene som fulgte, 
fordelt mellom Tvedestrand, Eydehavn, Åmli, 
Birkeland og her i Kristiansand hvor det 
største stevnet hittil ble arrangert i 1982 i 
forbindelse med korets 135-års jubileum. Et 
fullsatt teater nøt sangen, og sangerne nøt den 
selvfølgelige sangerfest etterpå i Caledonien 
Hall rett over gaten. Dette ble formelt også 
slutten på SSF.  
 
Landsforbundet ville ha en fylkesmessig 
organisering, men tradisjoner og vennskap har 
gjort at de gamle SSF-vennene fra begge 
fylkene har fortsatt med sammenkomster etter 
gammelt mønster – nå heter det Sangertreff.  
 
Det nye Vest-Agder Sangerforbund som 
dekker korene fra Kristiansand til Egersund, 
var foreningen medlem av i noen år, men det 
gav ikke noe, og etter hvert meldte koret seg 
ut.  
 

Korets medlemstall har vekslet mellom 20 og 25 de senere år, men likevel har man alltid klart å holde 
en god fordeling av stemmene og god kunstnerisk kvalitet. Høydepunktet de siste mange år har vært 
korets opptreden 17. mai kl. 7.30 ved hedringen av Eidsvollsmennenes grav sammen med Jernbanekoret 
– et samarbeid som koret håper vil fortsette. Det har vært svært givende. Det er hyggelig med et 
samarbeidskor. Tidligere hadde koret i mange år samarbeid med Husmorkoret, som er nedlagt. 
 

 
 

Tidlig morgen 17. mai sammen med Jernbanekoret ved Eidsvollsmennenes grav på Kristiansand kirkegård. Koret ledes av 
sin mangeårige dirigent Vladimir Drozdjek. 
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Det er liv og entusiasme i koret, selv om de 
fleste medlemmer etter hvert har nådd en viss 
moden alder og rekrutteringen ikke er så god. 
Det holdes årlig om lag 30 øvelser, og i tillegg 
kommer underholdningsoppgaver i nærmiljøet 
– på sykehus, aldershjem, i pensjonist-
foreninger og private lag, hvor korsangen sprer 
glede og hygge, både for de syngende og de 
lyttende. Spesielt krevende er kirkekonsertene 
1. søndag i advent. De har vært svært vel-
lykket. I en periode ble de holdt i forskjellige 
av byens kirker, men i de senere år har 
konserten vært holdt i Domkirken, byens beste 
konsertlokale, med Gunnar Gundersen fra 
KHS som initiativtaker og praktisk tilrette-
legger. 
 
En annen fast begivenhet har vært utdelingen 
av fag- og svennebrev i mai, og dette faste 
arrangementet ser koret nå på som sin 
hovedoppgave ved siden av 17. mai og 
adventskonserten. Men koret stiller også villig 
opp til jubileumskonserter som andre kor 
arrangerer.  
 
Koret har vært i utlandet flere ganger. Det 
inntok Kristiansands svenske vennskapsby, 
Trollhättan, i 1986 – en tur ledet av kor-
medlem Kjell Salvesen, og med konsert på 
Fallets dager.  
 

 
 

Øvelse gjør mester. Hardt arbeid før Sverigeturen – best å kaste trøya. 
 

Første rad: Odd Lindstrøm, Thomas Karlsen, Sigurd Røisland, Kristen Risan, Tore Jansson, Vladimir Drozdjek – dirigent. 
Andre rad: Eigil Hamre-Eriksen, Torbjørn Høines, Rolf Andersen, Andreas Sjursø, Kjell Salvesen, Øystein Aarstad, 
      Ragnar Jonassen, Erling Tønnesen, Trygve Sandsnes, Sigmund Tvedt, Edvard Næset, Gunnar Gundersen. 
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Sammen med NRK’s Brita Blomkvist og to andre kor var de glade 
håndverkere fra Kristiansand på tur til tidligere Jugoslavia. 
Men skuffende er det, synes de ivrige sangere, at de aldri som fullt kor har 
vært med i Sørlandssendinga, og det blir en utfordring i jubileumsåret å 
friste byens NRK-medarbeidere til opptak. Dirigenten er fra Jugoslavia, 
Vladimir Drozdjek, musiker med klarinett, el-orgel og piano som hoved-
instrumenter.  
 
Han ble tilsatt i 1981 etter at korets dirigent i de fleste etterkrigsårene, 
Sverre W. Zernichow døde. Drozdjek hadde ingen korerfaring da han sto 
foran koret første gang, men med solid korpserfaring gikk det ikke lenge 
før han fant tonen. Et av målene har vært å vedlikeholde de gamle 
mannskorsangene i tillegg til å fornye og holde et tidsmessig og moderne 
repertoar.  
 
Gjennom alle år har nøkternhet preget korets økonomi, inntekter fra 
lotterier og bingo er blitt en attåtnæring for å holde balansen, og korets 
kasserer gjennom 40 år, Rolf Andersen har stått for både økonomi og 
regnskap. 
 
En av korets sterke sider har vært den solide grunnstamme av medlemmer. 
Ved en sammenkomst i 1988 ble enkelte av korets medlemmer hedret for 
meget lang og aktiv innsats innen korbevegelsen med Norges Landssanger-
forbunds Fortjenestemedalje.  
 
På Sørlandets Sangerforbunds stevne i Kristiansand i 1982 ble det delt ut 
stevnemerker for siste gang. Som vanlig ble det delt ut merker for 
deltakelse i 3, 6, 9 og 12 stevner. En sanger fikk på stevnet i 1982 merke 
for deltakelse i 15 stevner – Trygve Sandsnes fra Kristiansands 
Haandverker Sangforening. 
 
  

 
 

Utdeling av Sørlandets Sangerforbunds / Norges Landssangerforbunds fortjenestemedalje. 
Fedrelandsvennen har dessverre feilaktig referert til Norges Korforbund. 
 
Fra venstre: Trygve Sandsnes 58 års medlemskap, Edvard Næset 48 år, 
Erling S. Tønnesen 40 år, Rolf Andersen 43 år. 
Gunnar Gundersen – formann i koret, sto for utdelingen. 



Dirigent og inspirator i 30 år  
 
Korets dirigent gjennom de fleste etterkrigsår, Sverre W. Zernichow, ble 
etter sin død i 1981, utnevnt som æresmedlem post mortem. Det ble i den 
anledning laget to plaketter, en som ble hengt opp i korets billedgalleri i 
laugsrommet, og en som ble overrakt fru Zernichow ved en høytidelighet i 
hennes hjem av korets daværende formann, Gunnar Gundersen. 
 
Sverre W. Zernichow gjorde en formidabel innsats som dirigent og 
inspirator. Han var utdannet kordirigent, og satte kvalitet og  
stemmeutvikling i høysetet. Egentlig ble han tilsatt allerede i 1939. Han 
hadde så et avbrekk, men kom sterkt igjen til koret i 1951 og ledet det i 30 
år. I 1979 ble han tildelt Norges Landssangerforbunds fortjenestemedalje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Mangeårig formann og korentusiast Gunnar Gundersen overrekker 
fortjenestemedaljen fra Norges Landssangerforbund til Sverre W. Zernichow. 
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150-års jubileet i 1997 
 
Tross synkende medlemstall og laber 
interesse for korsang ble 150-års 
jubileet i 1997 grundig feiret i 
fruktbart samarbeid med Hånd-
verkerforeningen.  
 
Første felles arrangement var 17. mai. 
Koret hadde sin faste opptreden 
sammen med Jernbanekoret ved 
avdukingen av Eidsvollsmennenes 
grav.  
 
Om ettermiddagen gikk Håndverker-
foreningen og Sangforeningen fremst 
i borgertoget med sine faner og 
transparenter. Tilslutningen var god.  
 
Som medlem av Sørlandets Sanger-
forbund fikk koret i oppdrag å 
arrangere stevne 31. mai.  
 
Sangforeningens styre ble valgt som 
jubileums- og stevnekomite.  
 

 
 

Styret var også stevnekomite i jubileumsåret 1997. 
 
Foran fra venstre: William Holthe - formann, Ralph Willy Peersen - styremedlem, Andreas Sjursø - kasserer. 
Bak fra venstre: Øystein Aarstad - sekretær, Thomas Karlsen - styremedlem, Erling Tønnessen - styremedlem. 
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Stevnet ble, etter godt forarbeid, avviklet 
med oppmarsj, friluftskonsert på Kong 
Olavs Plass, jubileumskonsert i Musikkens 
hus og sangerfest på Vindmøllen.  
 
Våre ektefeller/ledsagere tok ansvaret for 
stevnekafeteriaen og serverte kaffe, te, 
mineralvann, rundstykker og kaker på en 
utmerket måte.  
 
Følgende kor deltok:  

Jernbanekoret 
Kristiansand Sangforening 
Eydehavn Mannskor 
Kristiansand Blandetkor 
Birkenes Bygdekor  

 
Friluftskonsert: 

Fellesnummer  
Blandetkor: ”Venskap” 
Mannskor: ”Hav” 

 
Konsert i Musikkens hus: 

Fellesnummer 
Blandetkor: ”Till Gumman”  
Mannskor: ”Morgensang af Elverskrud” 
og ”Jubilate Amen”  

 
Kristiansand Haandverker Sangforening 
bidro med ”Skræddarsveinen” og 
”Håndverkersang” 

 
 

Mat og drikke trenger sangerne også – Takk for jobben! ...og Gunnar holder seg hos damene. 
Fra venstre: Ingrid T., Gunnar, Ingrid S., Gerd, Sigrun, Else-Marie og Lillian. 
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Koret i jubileumsåret med medaljer og ordensbånd. 
 

Foran fra venstre: Thomas Karlsen, Øystein Aarstad, William Holthe, Vladimir Drozdjek – dirigent, Andreas Sjursø. 
Bak fra venstre: Kjell Salvesen, Olav Aanderaa, Ralf Willy Persen, Ragnar Jonassen, Erling Tønnesen, Olav Øksnes. 

   Eigil Hamre Eriksen, Gunnar Gundersen, Edvard Næset, Odd Lindstrøm. 
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Sangforeningens ordensvesen 
 
I styret i Sangforeningen 17. oktober 1928 ble det tatt initiativ til et 
ordensvesen. Initiativtaker var børsemaker Wongraven. Nytt initiativ ble 
tatt 26. september 1930, men først 14. september 1953 ble det fart i sakene, 
og den 29. mars 1954 ble den første ordensutdelingen en realitet. Den har 
blitt holdt i hevd fram til 150-års jubileet i 1997. Da ble siste ordens-
høytidelighet gjennomført. Siste oldermann var Eigil Hamre-Eriksen. Han 
og Erling Tønnesen var sentrale menn i Sangforeningen. Tønnesen var også 
formann i Håndverkerforeningen og sentral i arbeidet med Sangforeningens 
Orden, der han fikk god hjelp av sin kone Ingrid med symaskinen.  
 

 
 

Ordensvesenet i virksomhet. Oldermann og geseller i arbeid. 
 
Fra venstre: Oldergesell Andreas Sjursø, Lademester Thomas Karlsen. 
Bisitter Erling Tønnesen, Oldermann Eigil Hamre-Eriksen.  
 

 
Vi siterer fra § 2 i ”Statutter for Kristiansands Haandverker Sangforenings 
Orden”:  
1. For å oppnå ordenens 2. klasse må en ha deltatt i minst 10 år, møtt flittig 
opp ved øvelsene og vist seg å være en verdig sangerbroder. 
2. For å oppnå 1. klasse må en ha deltatt i minst 15 år, og oppfylt de i punkt 
1 nevnte forordringer. 
3. Hederskorset kan tildeles medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til 
det og i minst 20 år har deltatt i koret som aktiv sanger. 
 

 
 

Fra venstre: Erling S. Tønnesen, Representant fra SSF, Eigil Hamre-Eriksen, Oscar E. 
Syvertsen. 
 
Alle 3 var formenn i Sangforeningen i flere perioder. Erling S. Tønnesen var også 
formann i Håndverkerforeningen. Alle tre var også medlemmer og ressurspersoner i 
Sørlandets Sangerforbund. Oscar E. Syvertsen, æresmedlem med storkors, var med blant 
stifterne av Sørlandets Sangerforbund i 1913.  

20 



Prolog ved korets 150-års jubileum i 1997 
 
Håndverkerforeningen her i vår by 
var i attensyvogførti helt ny 
da foreningens medlemmer gikk i gang 
med å lage en egen avdeling for sang. 
Flertallet hadde den klare mening: 
Vi starter en sangforening. 
 
 
 
 
 
Så koret – det eldste i byen vår –  
har rundet et hundre og femti år. 
Koret fungerer, tonen er god  
vi øver inn sanger i fred og ro 
og det merkes på alle som er til stede 
at sangen, den gir oss en veldig glede.  
 
 
 
 
 
Vi har merket det alle, gang etter gang 
at livet blir lysere med mye sang. 
Det gjelder for bass, så vel som tenor 
selv om forskjell i tonehøyden er stor 
så livner vi til, mange ergrelser glemmes 
når taktstokken heves og sangen istemmes. 
 
 
 
 
 
 

 
Å synge for Bjørnson er ingen spøk, 
men vi gjorde det, en gang han var på besøk! 
Omkring attennitti var det det hendte – 
Han bodde hos noen venner han kjente. 
Da troppet vi opp, og fikk lov å fremføre 
en sang eller to som han likte å høre. 
 
 
 
 
 
Da Sørlandsbanen kom fram hit til byen 
var det kongebesøk og stor stas på menyen. 
Vi sang for kong Håkon og for hans sønn 
og syntes vi fikk både takk og lønn 
da kongen fikk se oss, løftet sin floss 
vinket med handa og smilte til oss.  
 
 
 
 
 
I de år som er gått siden koret ble startet 
har mye skjedd, vi har reist og fartet, 
deltatt på stevner i utland og innland 
- engang så var vi sogar i Finland –  
og opplevde da at vi sang ekstra bra 
i en stappfull sauna i Kerava, 
 
 
 
 
 
 

 
Et arrangement hvor vi deltar hver gang 
er domkirkens årlige adventssang. 
Da føler vi høytid, vi preges av stunden, 
merker en felles forankring til grunden. 
Og så kan vi lytte til andre kors sang, 
musikk, og høytidelig orgelklang. 
 
 
 
 
 
Skal vår sangforening få noe til 
må vi øve og synge slik lederen vil. 
Som dirigent og kunstnerisk leder  
har Zernichow fått alle sangernes heder. 
I 30 år stod han foran vårt kor 
da han gikk bort, var sorgen stor. 
 
 
 
 
 
Nå har vi Vladimir som dirigent 
Han begynte for 16 år siden, omtrent. 
Instruerer og retter på feil uten stans, 
og så har han en stor humoristisk sans. 
Vi går godt sammen, finner lett tonen. 
Dirigenten står stadig for inspirasjonen. 
Så Vladimir, her og nå får du den store 
Sangerhilsen fra hele koret!  
 
 
 
Skrevet av Sverre Pedersen til 150-års jubileet. 
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Den firstemte korsangens opprinnelse 
 
Store ord fra den gang mannskorsang var ”En sak og En bevegelse”.  
Under arbeidet med å skaffe kildestoff til opprinnelsen til sangerluer, 
henviste Folkebiblioteket til en bok med tittel ”Sangerliv - et verk om 
korsang”, utgitt l958-l959 med Hampus Hult-Nystrøm som redaktør.  
 
Det sto ikke så mye om sangerluer, men mye annet interessant. For å 
sitere fra boka tar vi med noe fra de aller første år med mannskorsang, 
og fra et stykke med overskrift ”Romantikken og vår egen tid”. 
 
De store Wienerklassikerne deltok ikke aktivt i utviklingen av den nye 
borgerlige korbevegelse. Det var en rekke mindre komponister som 
gjorde seg til fanebærere for den unge sak. Av dem var sveitseren 
Hans Georg Nägeli (l773-l836) og tyskeren Hans Friedrich Zelter 
(l758-l832) de viktigste.  
 
Nägeli var en svært mangesidig mann. Han drev musikkhandel og 
musikkforlag i Zürich, gikk med glød inn for skoleundervisning i 
musikk og fikk organisert skolemusikken i Sveits på en mønstergyldig 
måte. Han var også en dyktig komponist av folkelige sanger og viser. 
Under hans ledelse ble det dannet en rekke mannskor rundt om i 
Sveits. Alt i l805 var det kommet god fart i bevegelsen.  
 
Den ”åndelige” far til alt dette var filosofen og pedagogen Heinrich 
Pestalozzi (l746-l827) hvis ideer Nägeli tilegnet seg som sine egne. I 
et skrift med tittelen ”Die Pestalozzische Gesang-bildungslehre” 
(l809) uttaler han: ”Men når den høyere kunst er blitt felles eie for 
folket, nasjonen, ja, hele Europa - når hele menneskeheten går opp i 
musikkens element. Dette blir mulig bare ved å hjelpe frem 
korsangen: Ta skarer av mennesker - ta hundre, ta tusener - og prøv å 
få dem gjensidig til å forstå hverandre! Hvor kan hver enkelt fritt 
uttrykke sin individualitet i ord og følelser, hvor kan han på den mest 
intuitive og mangfoldige måte bli klar over at han er både et 
selvstendig vesen og dog har ansvar for andre - hvor kan han innånde 
og utstråle kjærlighet - finns det noe annet område enn korsangen hvor 

dette lar seg gjøre? Oppfør en korsang med hundre sangere som synger med den 
stemme naturen har gitt dem - og man har et sinnbilde på folkets majestet!”  
 
Det var ingen tilfeldighet at den folkelige korbevegelse startet i Sveits. Her var 
grunnen godt forberedt. Siden gammel tid var det et demokratisk land. De 
idealer Nägeli gjorde seg til talsmann for ble uten videre godtatt og forstått. 
Dessuten eide landet et rikt folkelig musikkliv. I Sveits hadde det verken vært 
hoffkapeller eller operaer som ble understøttet av fyrster.  
 
Musikken ble dyrket av folket, spesielt den flerstemmige sangen. Kalvinismen 
hadde æren for dette. Menighetene hadde i lang tid brukt melodiene i Goudimels 
«Psalter» både under gudstjenesten og ved møter i hjemmene. Salmene var 
firstemmige og skrev seg helt fra midten av l500-årene. 
 

 
 

Sangkoret Luren – Et av de eldste fotografier som finnes av et norsk kor.
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Sangerluer
Sangerluene var noe forskjellige fra våre dagers. De var riktignok 
skyggeluer, men sidene var høyere, og pullen mindre vid enn vi er vant til. 
Dessuten var fargen forskjellig. Studentene brukte sine duskeluer. 
Håndverkersangerne bar hvite, handelstanden grå, mens korene fra 
bygdene hadde sorte og blå luer. 
 

 
 

Sangerluer fra 1860, 1890 og 1932. 
 

 
De første ”stevner” og samlinger 
 
I Norge spredte den firstemte sangen seg med salmene i kirkene og videre 
til dagligliv og fest gjennom studentenes interesse for små sanggrupper, 
gjerne kvartetter med en musiker som leder. Etter hvert vokste så samlinger 
og ”stevner” fram, gjerne med ”båtoppsamling” av et ”sangertog” til en 
”stevneby”. Diktere og komponister fulgte med og diktet og komponerte 
sammen med dirigentene (Kunstnerne).  
 
I Christiania i 1846 holdt Studentersangforeningen sin første virkelige 
konsert eller ”Seksa”, som det het den gang. Øl, punsj, smørbrød, og 
sigarer var inkludert i prisen. Skåltalene og festene ble noen ganger mange. 
Nattlig sang om fedrelandet, naturen, frihet og vakre kvinner kunne fore-
komme. De ivrigste kvartetter ble noen ganger bøtelagt for å forstyrre den 
offentlige orden. Etter hvert ble arbeiderkor etablert og fikk stor tilslutning 
og egne ledere, diktere og komponister.  

I løpet av få år ble korbevegelsen å sammenligne med en flodbølge som 
spredte seg over hele landet. Her er noen høydepunkter for å vise 
bevegelsens styrke og framgang. 
 

  
 

”Sangerskaren” kommer til Arendal. 
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Arendal fikk i 1859, som en av de første byene langs kysten, etter Bergen, 

 
Horten og Halden, besøk av et ”sangertog”. Hjulbåten ”Foldin” brakte 
sangerne fra Christiania. Fra Halden kom dampbåten ”Victor”. Til sammen
250 mannskorsangere deltok. Med seg hadde de ledere, diktere og 
komponister. Her bringer vi noen glimt, i bilder og tekst, fra de organiserte, 
landssamlingene med oppslutning fra hele befolkningen i stevnebyene 
langs kysten. De tusenvis av sangere var nemlig innkvartert privat.  
 

 
 

Konserten under sangerstevnet i Arendal i 1859 må ha vært en folkefest. 
 

 
 

Fra Landssangerstevnet i Oslo i 1914 – Sangerskarens oppmarsj foran Slottet. 

and Konsul Haldor Larsen holdt en varm velkomsttale, og 

t 

 fanebærer og 

ed de henved halvandet hundrede faner paa begge sider.  

 
Fra det første landssangerstevnet i Oslo i 1914 henter vi følgende sitat fra 
presseomtalen: 
 
Festens form”

hurraene bruste over pladsen til sangerbroderskapets hæder. Og mellom 
hundreder av flag- og blomstersmykkede hus med hvert vindu besat av 
interesserte tilskuere av både det sterke og det svake kjøn, kanske især de
siste, gjennom mure av glade, viftende, hurraropende mennesker drog 
sangertoget ind i Kristiania, op Kirkegaten og Karl Johansgaten.  
 

angerfanen av 1863 blev baaret i spidsen med dr. Paus somS
en æresvagt av sangere fra hele landet. Efter komiteerne fulgte 2den 
brigades musikkorps og så de to tusen fem hundrede sangerne. 
 
Helt op Karl Johansgate gikk toget og stillet i kolonne paa Slotspladsen 
m
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Middag ved Landssangerstevnet i Bergen i 1926. Var det nok mat til alle? 
 
 
I ”Sangerliv nr.1 og 2” kan interesserte lesere finne mye stoff om 
mannskorsangens oppblomstring, stridigheter mellom lederne, dikternes 
roller og bevegelsens sosiale betydning for samfunnet. 
 
 

Kongen, dronningen og kronprinsen traadte frem paa slotsaltanen og 
sangerne sang ”Gud sign vor konge god”. Konsul Haldor Larsen tolket 
sangernes følelser i et leve for kongefamilien, og kongen takket med e
røst, som hørtes av alle sangerne, for den vakre hyldest og utbragte et le
fædrelandet. ”Ja, vi elsker” blev sunget av alle sangerne med blottede 
hoder. Sangerfestens ærespræsident, æresdirigent, hovedkomiteen og de 
forskjellige komiteers formænd samt formændene og hoveddirigentene for 
alle deltagende sangerforbund begav sig derefter op paa slottet, hvor 
kongefamilien hilste på herrene. Formannen overrakte ved anledningen 
kongen et etui med sangerfestens medalje og festskriftet. 
  
Sangertoget defilerte derefter forbi kongefamilien og marsjerte ind paa 

ullinløkka. Sangerfestens ærespresident, KrisT
Hieronymus Heyerdal ønsket her på byens vegne sangerne velkommen 
Kristiania, og formanden for Trondhjems sangerforbund, grosserer Birg
Kvenlid, takket paa gjesternes vegne Kristiania for den vakre mottagelse. 
 
Det officielle arrangement var hermed forbi, sangerne gjorde helt om og 
andt sig ansigt til ansigt med indkvarteringskomiteen og de fremmøtte f

verter, som efter et greit arrangement snart fik besørget sangerne dit de 
skulde.”   
 

 
 

Fra Landssangerfestens 1. konsert i Oslo i 1914. 



Luftslott og mannskorsang – noen musikalske minner

 
Intet er i stand til å berøre våre følelser som 
musikk, og alle som elsker musikk kan gjerne 
spørre: ”Går det an å leve uten?” I mitt 
barndomshjem fantes verken musikk-
instrument, radio eller grammofon, så vi måtte 
ut for å høre musikk. Da Divisjonsmusikken 
hadde sine middagskonserter i Børsparken, 
startet marsjen gjennom byen ved Ekserser-
huset som var like ved der jeg bodde. Straks 
jeg hørte trommenes oppslag, pilte jeg av sted 
for å følge med til Børsparken. 
 
I det strøk hvor jeg vanket, kunne det i 
kveldingen strømme toner ut fra hus der de 
dyrket levende musikk. Jeg lyttet misunnelig 
og ønsket at jeg en gang kunne få være med på 
noe slikt, eller tenk om jeg kunne få tak i den 
lille fiolinen som hang i utstillingen hos 
Gustav Pedersen i Henrik Wergelands gate. 
Mitt første instrument kom nok fra Gustav 
Pedersen, men det var ikke en fiolin. Det var et 
munnspill som het ”På Sydpolen”. Senere fikk 
jeg et som het ”Tango”, og det var større. Jeg 
klarte å spille noen av slagerne. ”Flyger-
valsen” var den jeg opptrådte med.  
 
Da vi fikk krystallapparat og senere radio, var 
det trekkspillmusikk som var mest populært i 
gjengen. Gata var blåst når Akres Trio eller 
Toralf Tollefsen var på programmet. Lokale 
krefter som Walthers Trio likte vi også.  

 

 
 
 
Av Edvard Næset 

 
 
 

 
 

Edvard Næset, musikkelsker og mannkorsanger i 68 år. 
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Da jeg var blitt litt eldre, gikk jeg ofte på 
underholdningskonserter i Turnhallen. Det var 

var altfor tidlig. Han burde ha snakket m
musikklærer først, for det ble en lidelse f

ikke akkurat klassisk musikk de spilte, 
etterstrøm og Kristoffersen, Hans Eriksen og 

r de var på turné, skjønt 
ollefsen spilte ofte klassisk musikk som var 

orlig 
n 

in 
k-

k, og han fikk 
ram en nydelig tone på sitt instrument. Han 

ar lett å 
ne 

rste 

 han 
kunne han 

ølge med hvordan det gikk med spillingen 

g 
et 

ed min 
or 

meg. Dirigenten for orkesteret, musikkløytnant 
A. Salvesen, ga meg håndskrevne noter til 
andrestemmen på ”Holmenkollmarsj”. Jeg 
hadde aldri sett håndskrevne noter før, og de 
var vanskelige å forstå. Min sidemann gjorde 
så godt han kunne for å få meg med i takten på 
etterslagene. Noe bedre gikk det med 
”Aftenklokker” som var langsommere i takten. 
Det var også flinke musikere med i orkesteret. 
Musikkløytnant Åmli spilte kontrabass, og han 
som spilte cellosoloen i ”Aftenklokker” var 
Wilhelm Myhrstad. Min klassekamerat Max 
Balchen spilte obligatstemme på fiolin. De to 
sistnevnte ble senere kjente musikere i 
Kristiansand. 
 
Da jeg etter en vinter sluttet, gikk det tilbake 
med interessen for fiolinspill. Den eneste 
opptreden jeg hadde var da Max og jeg spilte 
duetter i en skoletime. Jeg tok fram fela en 
gang imellom, så noen fremgang gjorde jeg 
ikke, tvert imot, for det kom en konkurrent i 
form av en mandolin. Den stemmes jo som en 
fiolin, og grepene er de samme. Det er ikke så 
krevende som fiolin, så av makelighetshensyn 
overtok dette instrumentet mer og mer. 
 
Piano fikk jeg ved en ren tilfeldighet. Våren 
1941 nådde et rykte Hans Johnsen, hvor jeg 
arbeidet, at to pianoer var kommet til byen. Det 
var valutasjef Tobiassen i Privatbanken som 
hadde et pianoagentur på si’, og som stod for 

marked. Det ville heller ikke komme inn flere 
så lenge krigen varte. Jeg fikk støtte hjemme til 
kjøp, men først måtte instrumentene prøves. 
Sverre Zernichow fikk slått noen akkorder 
nede på Smith kais lager hvor de sto lagret. 
”Litt kort i anslaget, ellers ok,” var dommen. 
Prisen var ikke avskrekkende, så handelen gikk 
i orden. Hadde jeg først fått et piano i huset så 
måtte jeg jo prøve å lære å spille på det. Mitt 
bekjentskap med Zernichow førte til at jeg 
begynte å ta timer hos hans søster Dagny 
Coldal. Snart oppdaget jeg at det var mange 
voksne, også de som var eldre enn jeg var, som 
hadde begynt å ta undervisning. I krigsårene 
holdt mange seg hjemme om kvelden bak de 
mørke blendingsgardinene. Det var få 
atspredelser, og derfor prøvde man å skape litt 
hjemmehygge ved hjelp av musikk.  
 
Da undervisningen begynte, hadde jeg den 
fordel at jeg hadde lært noter. Nå gjaldt det 
bare å finne dem på pianoet. All begynnelse er 
vanskelig, så jeg bestemte meg for å komme 
gjennom den aller første fasen så fort som 
mulig. Derfor øvde jeg både morgen og kveld. 
Jeg kjørte i vei med skalaer og fingerøvelser til 
den store gullmedalje. Etter en tid klarte jeg å 
spille noen enkle stykker, og fru Coldal var 
fornøyd. Gjennom krigsårene hadde jeg mye 
glede av pianospillet, selv om jeg aldri ble 
fortrolig med instrumentet. Som tiden gikk fikk 
jeg vanskeligere stykker å arbeide med. De 
krevde langt mer øvelse, og jeg klarte ikke å 
følge med.  

Z
Toralf Tollefsen nå
T
arrangert for trekkspill. Gunders spilte både 
trekkspill og piano. Han var komiker med 
trekkspillet, men på pianoet var han alv
når han fremførte sin egen komposisjo
”Titanic’s Undergang”. 
 
Det året jeg fylte tolv år fikk jeg en fiolin. M
musikklærer ble Tor Sæther. Han var musik
løytnant i Divisjonsmusikken hvor han spilte 
basun. I Byorkesteret spilte han førstefiolin. 
Han hadde et stødig og godt strø
f
var i det hele tatt en god musiker som v
forstå, og som ganske hurtig lærte meg note
og understreket hvor viktig det var å telle 
riktig. Verre var det å få fingrene og høyre arm 
til å gjøre det riktige. Fiolin er et vanskelig 
instrument å spille på, og derfor er den fø
tiden for en nybegynner fryktelig.  
 
På den andre siden av gaten bodde Egil, en to 
år eldre kamerat. Han var kommet litt lenger 
enn jeg på fiolinen og var med i et orkester i 
Blåkors. Faren var ivrig Blåkorsmann, og
gikk ofte i butikken til min mor. Da 
f
min. ”Han spiller i alle fall reint,” var hans 
kommentar. Etter en tid mente han at jeg var 
god nok til å bli med i orkesteret og fikk me
til å begynne. Det skulle han ikke ha gjort. D

salget av disse pianoene av tysk fabrikat. Jeg 
måtte bestemme meg fort, for det var jo selgers 
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Da frigjøringen kom, og tid og interesser g
andre veier, måtte jeg innrømme at dette hadde 
jeg begynt med altfor sent. Jeg hadde tapt 
igjen. Det hadde gått med meg som med så 
mange andre som prøver å lære å spille et 
instrument, man møter motgang og gir opp. 
 
Likevel ser jeg ikke tilbake på den tiden som
ble brukt til musikkundervisning som 
bortkastet. Jeg har lært noe om hvordan det 
skal gjøres. Selv om jeg ikke klarte å utføre det 
lik som

ikk 

 

 jeg ble fortalt, har det gitt meg et 

 

 

t. 
-

e 

 

kretær og viste meg til rette. Han 
 
 

tet 

å 

 

ke 
- 

nst 

. I stedet 
et, 

s 

s
innblikk i musikk som jeg ellers ikke ville ha 
fått. Det har også gitt meg fordeler som tilhører 
og som konsertgjenger i en periode av livet.  
 
Det som imidlertid har gitt meg mest erfaring 
og som har formet min forståelse og holdning 
til musikk er min tid som korsanger. At sang 
også er musikk må det ikke herske tvil om, for 
hør hvordan sang blir definert i Holes håndbok 
for korsangere: 
 
”Med instrumenter er det mulig å frembringe 
en rikdom av vakre og klangrike toner som kan 
jøre dype og mektige inntrykk på tilhøreren, g

men alltid ubestemte inntrykk. Men den 
menneskelige stemme kan både gi tilhøreren 
mektige inntrykk fra tonenes underlige verden
og samle og bestemme inntrykkene med ord. 
Derved blir vokalmusikken talende musikk 
hvormed sangeren hos seg og tilhøreren kaller 
til live nettopp de tanker og stemninger som
dikter og komponist var fylt av i den 
inspirerende stund da diktet og melodien ble 
skapt.” 

I Norge hadde mannskorsang sin begynnelse 
på midten av attenhundretallet. Studentenes 
Sangforening var det første kor og ble stiftet i 
1845. Interessen for korsang økte raskt, og 
snart var det sangforeninger over hele lande
Dette var i nasjonalromantikkens blomstrings
tid, og diktere og komponister skrev villig 
sanger for mannskor som oftest med hyllest til 
fedrelandet og til den norske naturen. Flere av 
disse sangene står fremdeles på mannskorenes 
repertoar. 
 
Jeg begynte i Kristiansands Haandverker 
Sangforening høsten 1940. Dirigent var Sverr
Zernichow. Jeg ble plassert på andre tenor og 
tatt vel imot av alle. A. K. Andersen, eller bare
A. K. som alle i koret kalte han, var 
oreningens sef

ga meg de partiturer jeg trengte. Disse tok jeg
med hjem og spilte gjennom min stemme. Da
jeg kom på neste øvelse og satt og ”terpet” 
med vår stemme så kunne jeg sangen. Jeg 
måtte forklare dirigenten at jeg hadde oppfat
det som en hjemmelekse.  
 
Det å bli medlem av sangforeningen var etter 
loven ikke så enkelt. Det skulle søkes skriftlig 
til styret og søknaden måtte være anbefalt av 
minst ett medlem. Det skulle prøvesynges for 
dirigenten og anbefales av han. Søkeren ble s
av styret ”hengt opp”, d.v.s. navnet sto på en 
tavle over minst én sangøvelse. Opptaking 
skjedde på det derpå følgende møte. 
Voteringen var hemmelig, og til det ble det 
brukt et artig lite apparat som jeg ikke har sett
andre steder. Det bestod av en liten kasse som 

inneholdt to esker ved siden av hverandre. I 
den ene enden av kassen var et hull hvor man 
kunne stikke hånden inn. Alle fikk utlevert en 
kule som da skulle legges i en av eskene. 
Kassen var tett så ingen kunne se hvilken es
kulen ble lagt i, om det var i ja-esken eller nei
esken.  
 
I loven står det også at en tredjedel skal være 
håndverksmestere. Det siste har ikke vært 
praktisert i min tid. Loven ellers, det med 
opptakelse, tror jeg ikke har vært fulgt på mi
førti år. Jeg ble opptatt på den gamle måten, 
men uten skriftlig søknad.  
 
Da krigen kom til Norge i april 1940, ble det 
stans i korvirksomheten. Det ble gjort et forsøk 
høsten 1940, men så okkuperte tyskerne huset, 

g vi hadde ingen steder til øvelseneo
ble jeg med i Songlaget i Bondeungdomslag
et lite kor som var begynt som en dobbel-
kvartett. Det var Sverre Zernichow som 
dirigerte her også, og dessuten var flere av 
sangerne fra KHS med. 
 
Vi hadde øvelsene i et lite rom på BUL’s 
Kaffistove. Vi sang vanlige sanger for 
mannskor, men foretrakk enklere ting som 
passet for mindre kor. Vi opptrådte på sykehu
og i BUL så lenge de klarte å skaffe lokale til 
sine møter. En gang sang vi på en aften-
underholdning som Folkeakademiet arrangerte.  
Etter hvert kom det flere sangere med.  
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Arbeidernes Sangforening hadde jo også lagt 
ned virksomheten i krigsårene, og derfra fikk 
vi med oss noen gode stemmer. På det meste 
var vi oppe i 20 medlemmer. Den siste 
krigsvinteren var vi med i revyen ”Hardt i le
som Vepsene hadde i Teatret. Vi sang åpnin
ummeret ”Hjemover fra langreis”. Vi hadde n

femogtyve opptredener.  
 
Den første 17. mai i Kristiansand etter 
frigjøringen kunne jo ikke feires uten 
medvirkning av et mannskor. Vi ble derfor 
initiativtaker og grunnstammen til et kor på ca
70 sangere som stilte opp på tribunene på den 
gamle Idrettsplassen hvor festlighetene 
oregikk etter Borgertoget om ettermiddagen. f

Et tog som Kristiansand aldri har sett maken ti
i størrelse. Alle ville være med. Selv etater som
Postverket og Tollvesenet kom med sine faner 
og flagg. 
 
Litt etter litt kom byens sangforeninger til 

ektene etter feh
klargjøres etter tysk okkupasjon, og noen kor 
måtte skaffe seg dirigent. For Kristiansands 
Haandverker Sangforening var situasjonen den 
at Sverre Zernichow, som hadde tiltrådt som 
dirigent høsten 1939, skulle reise til Horten fo
å overta en lærerstilling der, samtidig som han 
skulle videreutdanne seg på Musikk-
konservatoriet i Oslo. Det tok ikke lang tid å f
skaffet en ny dirigent. I november samme år 
var Per Urstad på plass. Han kom fra 
Trondheim og var nylig ansatt på Kristiansan
Lærerskole som musikklærer. Urstad var 
energisk og krevde full innsats av sangerne.  

Hans første store oppgave var å lede koret fra
til jubileumskonserten høsten 1947. Da feiret 
både Håndverkerforeningen og Sang-
foreningen 100-års jubileum.  
 
Det ble satt opp et stort og lødig program, og t
nummer skulle være sammen med 
Kristiansands Byorkester. En større oppgave 
hadde vel neppe koret stått overfor. Det var et 
stort kor å holde styr på, toogfemti mann i alt. 
Dirigenten forlangte den ene ekstraøvelsen 
tter den ae

mannskap som stod klart den 18. septemb
Arbeiderforeningens store sal.  
 
Etter at orkesteret hadde åpnet festlig og høy-
tidelig med Johan Svendsens ”Festpolonaise”, 
sang vi ”Norges Fjelde” av Halvdan Kjerulf 
med tekst av Henrik Wergeland. Hoved-
nummeret var imidlertid Johannes Haarklous 
kantate ”Norge” med kor og orkester. M. B. 
Landstads tekst ”Eddas tåkede tider, land 
ligger øde, det ligger øde…” var nokså lang, og 
vi strevde slik med å få den inn i hodet at for 
mange har det vært vanskelig å få begynnelses-
ordene ut igjen.  
 
Begeistringen var stor etter konserten. En må 
huske at dette bare var to år etter frigjøringen. 
Gleden over at vi var blitt et fritt land var enda 
til stede blant folk. Programmet og den mot-
takelsen det fikk hos publikum bar tydelig pre
av det.  
 
 

Fævennen skrev i sin anmeldelse blant annet
”Det var en festforestilling, og en bedre åpning
av jubileumsfestlighetene kunne man ikke ha 
fått.” 
 
Etter jubileumsfestlighetene roet det seg ned 
for en kort stund før vi tok fatt på neste 
ppgaveo

Ålesund pinsen 1948. Opplegg og arrangemen
var flott. Vår sangerforening var vel forberedt,
og vi gjennomførte vårt program ganske br
For eget vedkommende var det en fin tur og et 
hyggelig opphold. Sammen med tre andre ble 
jeg innkvartert hos greie folk i Borgund 
ommune. De stelte godtk

hummer til frokost. Andre pinsedag var på 17
mai, og derfor ble dette en spesiell dag for oss. 
Tradisjonen tro var det sangerball om kvelden.  
 
Det ble flere sangerstevner etter dette som på 
forskjellige måter har etterlatt seg sine spesielle 
inntrykk og minner. At jeg bare vil nevne 
spesielt, er fordi man aldri kan glemme 
opplevelsen av å være en del av et kor på over 
o hundre stemmer somt

domen. Det skjedde på det 6. Håndverker 
Landssangerstevne i Trondheim pinsen 19
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Koret i jubileumsåret 1947 – 52 mann. Dirig
 

ent Per Urstad sittende foran. Se stemmeoversikt på neste side. 
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Stemmevis oversikt over sangere ved jubileumskonserten i 1947. 

Programmet fra jubileumskonserten i 1947. 
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Koret i 1950-årene – over 50 mann. Dirigent Per Urstad. Bildet viser fane nummer 3. 
 
1. rad fra venstre: Sverre Larsen, Alf Myhre, A. K. Andersen, Anker Ruud, Per Urstad – dirigent, Fritjof Andersen, Torgny Ege, Ivar Andersen, Trygve Gustavsen, Rutford Pedersen. 
2. rad fra venstre: Ryen, Ole Ramstad, Harald Granvold, ???, Reidar Jonassen, Sverre Falkum, Kjell Rud, Henry O. Ugland, Otto Geheb, Birger Eriksen, Sverre Tjerndal. 
3. rad fra venstre: Torleiv Tallaksen, ???, Omar Hansen, Finn Andersen, Hans Hamre, Trygve Sa
4. rad fra venstre: William Ingebrethsen, Edvard Næset, Erling Tønnessen, Jahnsen, Reidar Ommu
5. rad fra venstre: Iversen, ???, Oscar Syvertsen, Bjarne Svendsen, ???, Hans Hansen, Hans B. Lomeland, Heinecke, Mørkestøl. 

ndsnes, Bjarne Wasland. 
ndsen, Oscar Lomeland, ???, Enok Moen. 
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Håndverkernes Landssangerstevne i Ålesund i pinsen 1948.



 
 

Håndverkernes Landssangerstevne nr. 6 i Trondheim i 1955. Litt av en flokk. 
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200 mann i Nidarosdomen – en stor opplevelse. 
 
 



I begynnelsen av 1960-årene da sang-
foreningen enda hadde forholdsvis mange 
medlemmer, arrangerte vi våre egne 
”sangerstevner”. Vi delte koret opp i mindre 
kor som fikk fingerte navn. Det var 
velkomsttale av ”ordføreren” i bygda og sang 
av korene. Etterpå var det fest.  
 
Våren 1962 kom det en henvendelse fra 
Foreningen Norden i Kristiansand om vår 
sangforening kunne ta seg av et mannskor fra 
Kerava, vår vennskapsby i Finland. Det var 
kort tid til rådighet, men svaret ble likevel ja. 
Formannen Erling Tønnesen og Ivar Andersen 
tok seg av koret om dagen. Det ble arrangert 
sightseeingtur i distriktet, og Erling fikk 
marinen i Marvika til å stille en båt til 
disposisjon.  
 
Turen gikk da til Kniplingene i Søgne hvor det 
er reist en bauta til minne om et skipsforlis av 
en finsk båt for ikke så mange år siden. Det ble 
en høytidsstund da koret stilte opp og sang. 
Både Erling og Ivar var rørt til tårer, fortalte 
formannen.  
 
Kerava Mieslaulajat som koret het, hadde 
uttrykt ønske om å få synge på en fabrikk. Det 
ble ordnet, og koret sang i skipshallen på 
Kristiansand Mek. Verksted. Om kvelden var 
det en enkel sammenkomst for begge korene. 
Finnene satte stor pris på det de hadde vært 
med på hos oss. Så vidt vi forstod hadde 
Keravakoret ikke fått en slik oppvartning i de 
andre nordiske vennskapsbyene. 

 
Dette førte til at vi senere fikk innbydelse til å 
gjeste Kerava Mieslaulajat sommeren 1964, 
noe vi sa ja takk til. Tidligere hadde vi vært 
verter for Ekenäs mannskör, og vi planla et 
besøk også til dette koret.  
 
Turen og konsertprogrammet ble nøye og 
grundig planlagt. At vi møtte vanskeligheter 
med å få alle med på turen var jo ikke så rart. 
Vi måtte ta en uke av sommerferien, og det 
kostet noen kroner, selv om det var rimelig. 
Noen medlemmer måtte bearbeides, og til slutt 
fikk vi samlet et kor som var så stort at 
dirigenten mente det var representativt.  
 
William Norby hadde gjennom lengre tid 
hjulpet oss med å lære riktig stemmebruk. Han 
gjorde det bare av interesse og ville ikke ha 
betaling. Han hadde en god bass, og styret fant 
ut at foreningen skulle spandere turen på han så 
han kunne hjelpe oss på selve konserten.  
 
Da formann Erling Tønnesen var på et reise-
byrå for å kjøpe flybillett til Norby antydet 
Erling at han syntes det var dyrt. Prisen var ni 
hundre og noen kroner. ”Jøss,” svarte 
ekspeditøren, ”er det noe for en tur til de tusen 
sjøers land. Det blir jo ikke ei krone pr. sjø 
engang.” 
 
Turens varighet var fra torsdag 25. juni til 
lørdag 4. juli. Vi skulle ta nattoget til Oslo, 
videre med tog til Stockholm og med båt til 
Åbo. Derfra skulle vi med tog til Helsingfors 
hvor noen av våre finske venner skulle lose oss 

om bord i toget til Kerava, som ligger noen få 
mil nord for Helsingfors. 
 
Fra vi ble møtt på Kerava stasjon ca. kl. 13.20 
og utvekslet musikalske sangerhilsener og til vi 
dro hjem, gikk arrangementet slag i slag. Først 
ble vi budt på velkomstkaffe, kjørt til 
internatet, var på museum, spiste middag og 
avsluttet første dag med kaffe og kaker i 
Foreningen Nordens regi.  
 
Andre dag var søndag, og da sang vi under 
gudstjenesten i Keravas nye, moderne kirke. 
Videre var vi på besøk til heltegraver i Kerava 
og Tuusula, besøkte Aleksis Kivis grav og Jean 
Sibelius grav i Halosenniemi. Hele tiden fikk 
vi interessante historiske beretninger av en av 
de svensktalende finnene i koret. 
 
Kl. 18.00 holdt vi vår konsert som ble 
etterfulgt av supé i en restaurant. Her var vi 
byen Keravas gjester. For at språk-
vanskelighetene ikke skulle bli for store, var 
det ved festbordet plassert svensktalende finner 
mellom oss gjester. Publikumsinteressen til 
konserten var stor, for det var et ganske stort 
lokale som var fylt til siste plass. Vi hadde 
innøvd et program på hele toogtyve nummer. 
Ikke alle ble sunget på denne konserten. Odd 
Tom Risdal var solist i ”Landkjenning” av 
Edvard Grieg. Vi fikk god kritikk for vår sang. 
At det gikk bra merket vi også på publikums 
reaksjon. 
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Koret ca. 1958  – 35 mann.  
Første rad fra venstre: Alf Myhre, ???, Rolf Anderse
Andre rad fra venstre: Bjarne Svendsen, Edvard 

   Sverre Tjerndal, Alv Wigøren, Si
Tredje rad fra venstre: Gustav Lund, Cay Timenes, Tryg

    John Enerstad, E

n, Oscar Syv ksen, Ivar An
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Mandag, som var vår siste hele dag i Kerava, 
skulle vi også gjennom et tett program. Vi 
besøkte først en gummivarefabrikk og fikk 
morgenkaffe her. 
 
”Sangerhilsen” ble avsunget i spesielle 
omgivelser. Senere kjørte vi i buss til Lahti og 
til Vierumäki Idrottinstitut. Vi besøkte et natur-
skjønt sted i en liten dal med et tjern hvor vi 
kunne bade. Først måtte vi imidlertid prøve 
finsk badstue. Temperaturen var nesten oppe i 
hundre grader tørr luft. Jeg måtte holde hånden 
for munnen når jeg pustet inn. Der satt vi da 
finske og norske sangere på benkene i amfi. Da 
vår dirigent, Sverre Zernichow, gjorde sin 
entré, ga han tonen til ”Sangerhilsen” av Grieg, 
og så sang vi alle, hver på sitt eget språk. Slike 
improviserte hendelser er noe man tenker 
tilbake på med stor glede. En virkeliggjøring 
av ordene om at sangen forener.  
 
Dagen ble avsluttet med ”en enkel syskon og 
broderskväll”, som det stod i programmet. Det 
ble arrangert i et privat hjem. Her lærte vi å 
danse ”Letkajenka”, en dans som året etter 
kom til Norge og ble en landeplage. De av våre 
som ikke våget seg utpå, men foretrakk å se på, 
fikk seg en hjertelig latter av nordmennenes 
hjelpeløshet og krumspring for å komme inn i 
jenkatakten.  
 

ed kurs for 

Her ble vi også tatt godt imot og fikk være med 
på en tur til Raseborgs slott. Det var en borg 
som hadde ligget ved sjøen, men etter som 
landet hadde hevet seg, nå lå flere meter inne 
på det tørre. Etter hva vi ble fortalt, hevet 
landet seg hurtigere her enn andre steder. Vi 
holdt en friluftskonsert i en park og avsluttet 
besøket med supé i restaurant ”Knipan”. 
 
Utenom programmet skjedde det jo mye. Ikke 
alt var jeg med på, og ikke kan jeg huske alle 
detaljer heller nå mange år etter. Men jeg har 
ikke glemt at både det finske koret og vi sang 
ved en rekke anledninger, både når vi var på 
tur og når vi besøkte historiske steder. Odd 
Tom Risdals innsats som humørspreder med 
sin sang og sin gitar huskes også. Selvfølgelig 
var vi i Helsingfors både på handletur og for å 
besøke severdigheter.  
 
Vi var på Olympiastadion, og under besøket i 
Riksdagen ble vi vist rundt av en vaktmester. 
Da en av våre hørte denne tittelen, gikk han 
bort og presenterte seg og sa at han også var 
vaktmester. Vi som stod i nærheten måtte smile 
litt. Det var tross alt ganske stor forskjell på 
Riksdagen i Helsingfors og gamle Carl Johans 
Mindes skole hjemme i Kristiansand. 
 
Så bar det på hjemvei. Vi returnerte samme 
veien som vi kom. Vi gikk av toget i 
Kristiansand lørdag ettermiddag og hadde vært Neste dag forlot vi Kerava m

Ekenäs og til mannskoret der. Dette ligger i borte i ni dager. Det største arrangement og 
den svensktalende delen av Finland, der den hyggeligste turen i sangforeningens 
”finnlandssv
 

enskene” bor.  historie var over.  
 

 
 

Helsider i avisene i Finland og stor oppmerksomhet. 
 

 
 

Håndverkerforeningen og bedriftene støttet godt opp om 
besøket. Annonsene hadde til og med finsk tekst. 
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Litt av et konsertprogram – noe vanskelig språk.
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I slutten av 1960-årene og utover i begynnelsen 
av 1970-årene gikk interessen for mannskor 
tilbake i Kristiansand. Etter en tid gikk to av 
byens mannskor over til å bli blandetkor. Det 
var Kristiansands Mannskor som i 1972 
forandret navnet til Kristiansands Blandetkor, 
og Arbeidernes Sangforening ble blandetkor 
noe senere. Tanken ble også diskutert i vårt 
kor, men ingen hadde lyst til et slikt skifte. Vi 
tok konsekvensen av at vi ikke var et stort kor 
og la an på å få en passe fordeling av 
stemmene slik at det ble balanse i koret. 
 
Den mest vellykkede opptreden jeg har vært 
med på noen gang, var med et lite kor. Det er 
selvfølgelig en drastisk påstand å si den mest 
vellykkede. Kvaliteten av fremførelsen har lett 

for å bli farget av nettopp dette at koret er lite. 
Opptredenen var i Mandal en maidag i 1975.  
 
Vi var invitert som gjestekor til Vest-Agder 
Sangerforbunds stevne. Dessverre passet ikke 
tidspunktet for alle våre, og vi fikk noen 
forfall, også på andrebassen. Sigurd Andersen 
og Gustav Lund, to meget gode, dype, sonore 
basstemmer, mente at ”de fikk legge på litt” 
som Sigurd uttrykte det. Selv om koret ikke 
telte mer enn sytten mann, ble det full klaff da 
vi sang to negro spirituals i Mandal kirke. Det 
var ”Go down Moses” og ”Steal away”.  
 
Vi hørte jo selv at det hadde gått bra, men mest 
merket vi det på medlemmene i de andre 
korene som hadde benket seg på galleriet hvor 
de lyttet med avslappet interesse. Vi kunne 

plutselig merke en interesse for oss da de 
strakte hals for å se om det virkelig var 
Kristiansands Haandverker Sangforening som 
stod der nede og sang. Jo, det var en herlig 
følelse. ”Så godt dere sang og for noen basser 
dere har,” sa folk da vi kom utenfor.  
 
Gerd Gundersen, kona til formannen Gunnar, 
var i den syvende himmel og ropte for full 
hals: ”Vi var de beste, vi var de beste!” En mer 
balansert ros fikk vi under sangermiddagen om 
kvelden. Dette var imidlertid ganske 
bemerkelsesverdig, for det er ikke vanlig å 
fremheve et kor spesielt under en sanger-
middag. Men formannen i Vest-Agder 
Sangerforbund gjorde tydeligvis et unntak for 
oss da han i talen sin roste vårt kor for den fine 
fremførelsen, selv om vi var så få sangere. 

 

Minneord 
 
Edvard Næset fikk dessverre ikke se ”Mannskorsang gjennom 
generasjoner” ferdig trykket. Han døde 15. juni 2008. Edvard var et ivrig 
og kreativt medlem av redaksjonskomiteen. Etter hvert som boka tok form, 
var han en grundig korrekturleser. I 3 omganger leverte han sine rettinger. 
Dermed fikk han se boka nesten ferdig. 
 
Takk for innsatsen gjennom 68 sangerår i Kristiansands Haandverker 
Sangforening, og en spesiell takk for dine bidrag til Jubileumsboka 
”Mannskorsang gjennom generasjoner”. 
 
En trofast og dyktig sangerbror har lagt inn årene. 
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Stort og smått i tiden som h
 
”En gammel skolemester” 
 
Haldor Kristian August Abrahamson, 
Fædrelandsvennens redaktør i årene 
1876-1886 var en allsidig herremann. 
Ikke nok med at han maktet å skjøtte 
sin lærergjerning ved siden av 
redaktørjobben, Fædrelandsvennen 
lyktes også å gå forbi konkurrenten 
Stiftsavisen under hans ledelse. 

F
fo
en
va
 
På
led
 

ar 

Lund skole. I 1863 ble han ansatt i 
skole, eller som 
lmueskolen. 

etesdalen og var Turistforeningens 
ormann og sekretær. Abrahamson 

var trofast medlem av 

orsvarsfo gen, og æ  
r lokalhi rforenin
 rekke å tiativ til
r også m

 toppen  Kristia
et også n ga ut sm

gått

August var født i Kristiansand og han 
gikk tidlig inn på Holt seminar, hvor 
han ble dimittert i 1860. Han virket en 
tid som lærer i Randesund og ved 

 

Kristiansand Folke
den dengang het: A
 
I alt virket han i skolens tjeneste i 54 
år og tok først avskjed i 1914. Blant 
elevene gikk han populært under 
navnet ”Bamsen”, det var en 
hederstittel. Ved siden av lærer-
jerningen spente August g

Abrahamson’s interesser seg over 
utrolig mange felter: 
 
Han redigerte Søndenfjeldske Avis til 
1898. Han var levende interessert i 
urisme, ga ut reisehåndbok om t

S
f

reningen, Skytterlaget og Håndverkerforenin
storie var stor og han var bibliotekar i Arbeide
r var han Lærerforeningens formann, og tok ini
ed å stifte Kristiansand Venstreforening. 

av det hele var han en meget populær dirigent i
 flere andre kor og kvartetter i tillegg til at ha

resmedlem i alle tre foreningene. Hans interesse
gens og Haandverkerforeningens biblioteker. I 
 folkeskolebarns ferieopphold på landet. Han 

nsands Haandverker Sangforening i 45 år. Han 
å sangbøker. August Abrahamson døde i 1926. 

 
 

Koret med sin frittalende og aktive dirigent ust Abrahamson i 1906. Bildet viser fane nummer 2.Aug
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Konsert for Bjørnson 
 
Det var i 1890-årene og ingen ringere enn 

halvtim
skulle 
stem

dikterhøvdingen Bjørnstjerne
esøk i byen. Han bodde hos

 Bjørnson var 
 vinhandler Jul

gate 
e står i 

hylle en 
en, ly

het
an spu e 

lærer 
ang svingte 
l skolemester.” 

, ”at vi 
e”. 

turer hvor 
om gode 

amerater. En slik tur gikk en gang fra Lunds-
erden 

m var 
king – men 

t stemt i med 
ilig en 

under løvets tag…” 

en hvor langt ville August Abrahamson ikke 
tein i god 

 hjem igjen. 
alt med 

e senere enn den vanlige avgangstiden, 
han vente. Fra toppen av Kvarsteinsheia 

te koret i med sine fulltonende og kraftige 

tra 
skinnende blank og blå. Folk samlet seg nede på 

”Å, - det er bare noen galninger fra byen”, 
svarte kapteinen til sine undrende passasjerer. 
Da koret omsider kom ned til bryggen, og 
”Torridal” gled ut, klang håndverkersangen ut i 
den lyse sommerkveld. Da forsto Torridals-
bøndene hva det var for folk de hadde hatt 
besøk av, og kvitterte med et rungende hurra 
som takk. 
 
Ropte på kongen 
 
Byen var feststemt som aldri før da 
Sørlandsbanen ble åpnet 21. juli 1938. Både 
Kong Håkon og kronprins Olav var i byen for å 
kaste glans over den store begivenhet. Det var 
stor fest på Klubben og mange mennesker og 
kor var samlet utenfor. 
 
Da var det en eller annen ropte på Kongen, og 
kronprins Olav kom ut. ”Det var din far vi ropte 
på,” lød det fra flokken. Kronprinsen gikk straks 
inn, og ikke mange sekundene etterpå kom en 
smilende kong Håkon og vinket til folket og til 
korene som sto oppstilt. 
 
 

Koret har for øvrig sunget flere ganger ved 
tilstelninger i byen der både kong Håkon og 
senere Kong Olav og kong Harald har vært til 

 
I 1930-årene var det et medlem av koret, Bernt 

Elektriker Bjarne Svendsen ble kalt 
”Smeltestøkke,” kranfører Ommundsen var 
naturligvis ”Krana” og blikkenslager Årdal ble 
til ”Blekke”.  
 
Ved festlige anledninger hendte det at en kunne 
ta en solo. Årdal var en av dem, og han var glad 
i å synge ”Sølvet” av Lammers. Da ble han 
introdusert slik: ”Nå vil Blekke synge ”Sølvet”. 
 
Høyreiste sangere 
 
Gunnar Håkonsen sang bass og han var en 
meget høy mann. Den gang hadde bassen sin 
plass i øverste rad og på siste benk. Under en 
fotografering sier fotografen til han: ”Du 
Gunnar, kan ikke du stå ned på golvet?” ”Æ står 
på golve,” svarte Gunnar. 
 

på 
ius 
og 
dag. 

ut med, bare at de måtte være på Kvars
tid til å rekke dampbåten ”Torridal”
Abrahamson hadde denne gang avt
kaptein Lars Lund at om de ble en  

mannsrøster: ”Norges beste vern og feste er dets 
gamle fjell…” 
 
Under dem, midt i den vakre utsikten, lå O

stede. 
 
Kallenavn 

b
Gundersen på hjørnet av Vestre Strand
Henrik Wergelandsgate hvor drosjen
Håndverkersangerne møtte fram for å 
store dikter. Bjørnson kom ut på trapp
til sangen og takket for den oppmerksom
den glede sangerne hadde gitt ham. H
så hvem som var korets dirigent, og 
August Abrahamson, som den g
aktstokken, svarte: ”En gamme

d
ttet 
 og 

veien for å få vite hvilke raringer som ga seg til 
å synge så vakkert oppe i ville heia, 

Johnsen het han, som hadde moro av å sette 
kallenavn på enkelte i koret. Noen eksempler: 

rt

t
”Da skulle jeg ønske”, svarte Bjørnson
hadde mange slike gamle skolemester
 
Galninger på byen 
 
Koret hadde i gamle dager av og til 
de var sammen i skog og mark s
k
broa en tidlig søndags morgenstund. F
gikk over Jegersberg til Gillsvann, so
første stopp med litt fiske og soppsan
med magert resultat. Så ble de
sang, blant annet ”Hvor er det de
sommerdag, at vandre ind 
før turen bar videre.  
 
M
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Skåltaler 
 
Torskeaften minst en gang i året, ble etter h
en tradisjon med lang ”ansiennitet” i 
Sangforeningen. Det samme gjorde de korte 
skåltaler. 
 
Det rare var imidlertid at det var de samme 
personer som hadde monopol på å si det samme 
hver gang. Hans Hansen på andrebassen hadde 
denne:” Fisken skal svømme! Skål”. Erling 
Tønnesen hadde denne: ”Halestykket er det 
beste, for det kom sist opp av sjøen. Skål!”  
 
Sitater fra ”Sangerliv” 
 
 sangrepertoaret omkring l850 var det som

vert 

 
t med norske original-

 korbevegelsen vokste, 
e. 
t. 
g 
I 

rkede norske oversettelser eller med nye 
 

bind han har gitt ut. 

. 

en. 
og 

t Lag. Og dei ulukkelege 
nolinene) - Damerne i 
de som i Hovudstaden. Jau, 

me som 
Dei 

. 
 vita at klæda sig. Men so kome 

m 

I
rimelig kan være, tyn
omposisjoner. Ettersomk

ble behovet for nye sanger stadig mer skrikend
Komponistene søkte etter evne å dekke behove
Tilgangen økte stadig. I dag kan Norge rose se
av en usedvanlig rik innenlandsk korlitteratur. 
l845 ga Behrens ut sine samlinger av 
mannskornoter.  
 
Med tiden skulle de komme til å omfatte 40 
bind med ca. 700 nummer. Her finnes 

beidet og forsynt med utenlandsk stoff, bear
tmeu

originaltekster av Behrens. En kan for eksempel
tenke på hans dikt ”Rett som ørnen stiger” - til 
tone av Spohr. Den er blitt en av det syngende 
Norges kjenningsmelodier.  
 

Dessuten fins det i samlingen hans et rikholdig 
norsk materiale. En rekke av vår mannskor-
litteraturs perler så dagens lys i ”Samling av 
flerstemmige Sange”, ”Firstemmig 
Mannssangbog”, ”Lette Mannskor” og hva de 
å heter alle de n

 
Sangerball i Arendal l859 
 
Ikke alle gjorde like stor lykke hos det smukke 
kjønn. I hvert fall er det en ganske bitter 
undertone i denne beskrivelsen av ballet i 

» (l9Arendal som Vinje ga noe senere i «Dølen
juni l859): 
 
«Om Kvelden var Dansen og Laget i Bygard
Det var gildt, synd at segja annat, men varmt 
trongt, saa det er lettare at pløgja og saa enn at 
æra i slikv

Sprikekjolane (Kri
Arendal er likso go
eg skulle ikki anna tru. Det var ei Da
siglde paa Skakke som Fuglen vengeskoten. 
voro for raude derinne desse Rosurne, men so 
havde dei Vifter og Blomsterkranser i 
Sylvklypur. Det glodde med Armbaand og 
Blomst i Haaret – Det var Kjolar som Vaarsky
Det er folk som
dei innaat og kanske maatte røda med Folk, so
ikki var høvelegt for Damer av slikt Stand. Dei 
maa tvaa seg liksom sine kvite Handskar... 
Men Songar - Festirne skulo føre dei ymse 
Standi nærare isaman, og det er Songi som gjer 
det, sagde ein Talar...»  
 
 

 
 

Dette med damene er ik
for A. O. Vinje. 

ke alltid like enkelt, ikke engang 

r med våre damer, 
kjærester eller annen tilfeldig forbindelse. 
 
Da Tenoren alltid har lagt an på å skaffe sine 
lesere et førstehånds kjennskap til materien, har 
jeg tatt et lynintervju med forskjellige sanger-
damer eller damer som står sangerne nær.

 
Våre damer 
 
Tenoren nr. 9, 8. årgang, 9. november 1935. 
 
Der er gang på gang kommet klager over at vi 
sangere gjør for lite for elle
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e først fru A. K. Andersen: 
e spørsmål i anledning Tenoren – 

å vidt jeg kan skjønne et ganske 

litt 

se, en ren fornøielse, 
ilket er fornøielse? 

m 

ed fru 
orsomt at våre 

Og 
er-

 

elig at 
hjem fra sangen, 

 Noe er det stadig, og 

å 

Fru Tvedt syntes det var morsomt at hennes 

: - Min manns 
virke er så urolig i seg selv at jeg ikke savner 

han mere om han er på sang eller er i sitt 
vanlige arbeide, for det er ofte at han nattestider 
er på kullsjau. 
  
Fru Nanna Svendsen: Det er lenge siden jeg 
sluttet å holde rede på Bjarne. Han blir så ivrig, 
ser Dere, så altfor ivrig, ser Dere, det er alle 
mulige slags foreninger nu. Jeg sier bare til 
ham, gå i fred, Bjarne William. Men søndags 
formiddag søker jeg å få ham til å gå forbi 
Oddernes kirke. Jeg synes det hjelper litt. 
 
Fru Bernt Johnsen var ikke hjemme, hun var på 
brygga etter Bernt, ble det sagt, mens fru Allner 
med sterk tysk akcent var villig til å forklare 
seg.  
 
Ach, mein Hern. De vet noch nicht hvor dailig 
det er å have den Allner ute av mitt hus aven og 
til. Und jeg har til ham gesagt, at når du går fr

 
sangen. Jai er meget vergnügt. Ich habe nur 

ge um den vereinung.  

g 
stoler på Jonas – men man kan aldri vite 

r 

Dermed så ringte vekkeruret og jeg ristet mitt 

r 
 

         Pitter 

Jeg opsøkt
Det var bar
bare et par opplysninger. Deres mann har jo 
vært med siden foreningen blev gjenoptatt og 
vært sekretær så å si hele tiden, ikke sant? 
 
o, det er sJ

vidløftig arbeide. For det er sjelden han er 
hjemme i lyse. 
 
Fru Fredriksen er meget fornøyd. Hun har to 
permanenter akkurat nu, så replikkene faller 
avbrutte og korte mellom hver gang tangen 
jøres inn i håret og vris rundt. Men hun bare k

smiler. Det er en fornøiel
ier hun. Hvad, sa jeg, hvs
 
Jo, siden Fredrik kom i styret er jeg kvitt ha
nokså meget. De vet først er det sangmøter, så 
ekstramøter, så styremøter, så eftermøter, så 
sånne stevner o.s.v. Å, herregud, der holder jeg 
på å brenne hele håret. Adjøs, men stikk innom 
fru Årdal. 
 
Fru Årdal erklærte sig ganske enig m
Fredriksen. Det er virkelig m
menn kan ha et sted å gå. Jeg synes det, jeg. 
koselig er det å få besøk av min manns sang
brødre utpå kvelden. 
 
Oppe i ”Posebyen” treffer jeg fru Liv 
Røiseland. Med vanlig humør forteller hun meg 
en masse om samlivet med en sanger. Man må 
være glad i sang og musikk selv, ja dans også, 
sier hun, for å forstå en sanger.  
 

Men sang, rytme og smeltende melodier og alt 
som er vakkert i tonenes verden, det elsker jeg, 
og derfor kan jeg så inderlig godt forstå våre
sangere og jeg synes det er trist at ikke alle kan 
det.  
 
Jeg for min part synes det er ganske rim
en sanger ikke kommer rett 
hvorfor skulle han det?
jeg tror sangerne når de forteller grunnen, 
absolutt tror jeg dem. Da jeg går, hører jeg hun 
nynner den gamle gode: ”Å, jeg liker det s
godt, å jeg liker det så godt.” 
 

mann kunde ofre så mye på foreningen. Jeg 
synes det er strålende, jeg, og jeg ser med glede 
at vi ofrer en søndag formiddag eller kveld for 
å få ut ”Tenoren”. 
 
Fru Oscar Syvertsen var kortfattet og grei. Nu 
har jeg levet sammen med en sanger i over 25 
år, så jeg kjenner det, jeg. Oscar har vært optatt 
med sang hele sitt liv. Nu akter jeg ikke lenger 
om han er på sang eller ikke. 
 
Hos fru Sverre Olsen fikk jeg det svar at de 
hadde vært gift så lite at noen egentlig erfaring 
hadde hun ikke, mens Petter Tronstads 
tilkomne, frk. Sonja Abrahamsen gledes-
strålende fortalte at de kveldene Petter var på 
sang da var hun fri, helt fri, la hun til. Rått 
festlig med andre ord. 
 
Fru Oscar Ommundsen, Grim

a 
sangen, do spiser et par pølser, so jai slippe at 
stelle den aftens til dig, når do kommer fra den

gute ord at si
 
Jonas Ribes dame uttalte sig ganske kort: Je

hvordan det går! De har anlegg i visse retninge
– hm! 
 

forvirrede hue. Det var en drøm, en skjøn og 
for oss sangere behagelig drøm. Så kom 
virkeligheten: Fy! Så sein du var i går! Det va
”bestyrelsen” som talte ved siden av meg.



Polyhymniakoret besøker byen 
 
I boka ”Med Fædrelandsvennen i 100 år” kan
man lese følgende: 
 
 pinsehelgen 1885, opplevde kristiansande

 

rne 
et 

ventningerne vare store og man 
 

Derefter hilste general Oscar Wergeland i 
n 

 sangerskare var samlet, tonede 
r det 

vei 

lav Trygvason”. En anmodning fra 

at 

stokken, indtraadte der 
 

lendt 
i 

inger hen. Ombruset af 

elig 

ed 
.  

de raketter fra et straalende fyrverkeri 

I
en kunstnytelse av de sjeldne. Studenterkor
Polyhymnia beæret byen med sitt nærvær:  
 
Uanseet at for”

var forberdt paa at øve fuldt berettiget kritikk,
saa gikk det her som andetsteds: De første 
strofer fra Polyhymnia gav allerede det 
endelige resultat: Man fik høre et kor der 
præsterer noget særdeles fremragende paa den 
firstemmige mandssangs område. 
 
Oppe i den lille Egelund paa fjeldafsatsen til 
venstre for husene blev fra festkomiteen 
serveret forfriskninger for sangerne, og snart 
tonede i mægtigt fylde fra struberne” Norges 
bedste værn og fæste”, samt ”Olaf Trygvason”, 
der modtagedes med drønnende applaus. 

nogle hjertelige ord sangerskaren velkomme
til Kristiansand. 
 
Et overraskende intermesso indtraf nu, thi høit 
oppe fra lien lige opfor det sted hvor 
Polyhymnias
det med klare og fyldige toner:”Hvor e
deilig en sommerdag”, der af Polyhymnia 
lønnedes med haandklap og bravoraab. Det var 
14 mand af Haandværkersangforeningen der på 
sangermanér vilde hilse de fremmede 
sangerbrødre, men som ad besværlig om

havde maattet søge plads der oppe for at faa 
vindretningen til at bære tonerne ret vei. 
 
Foreningen afsang desuden ”Derborte udi 
dalen grøn”, Hver morgen førend hanen gal” 
g ”Oo

Polyhymnia om at komme ned og deltage i 
etpar fælleskor, maatte desværre afslaaes, thi 
dels var sangerne utaset efter den besværlige 
opstigning, ligesom den ligesaa vanskelige 
nedstigning vilde medtage saa megen tid at 
man neppe vilde naa ned før opbruddet skulde 
ske. 
 
Allerede klokken 5 begynte vogn etter vogn 
rulle til Exercerhuset, og snart var det 
rummelige huset fyldt til trængsel af over 800 
forventningsfulde tilhørere. Da den under-
setsige energisk utseende anfører, hr. Bredo 

arsen hevede taktL
aandløs stilhed, og i mægtige, rene akkorder og
med beaandet foredrag brusede Griegs 
stemningfulle sangerhilsen: ”Lad os hvirvle 
velkomstsangen” ud i det akustisk henseende 
fortreffelige lokale.  
 
Dog syntes publikums paagaaenhed i at 
forlange at gaa over stregen da det endnu 
forlangte ”Olaf Trygvason” som extranummer, 
og som ble givet med et storslagent og ful
foredrag, naar undtages lidt vaklen av tenoren 
2det vers paa ordene: ”Hvor bliver Ormen 
Lange?”  
 
Klokken 8 aften samledes man til fest i 
Klubbselskabet Foreningens lokale, hvor der 

intoges soupé, hvorefter dansen tog sin 
begyndelse med et liv og en stemning der 
synes at være egen for sangballer.  

iden fløy på vT
drømmende om kniplinger, silke og tyll, 
smilende blaa øyne, friske rødmende kinder, 
blomster og alt godt fra ”Fagnadshagen i 
Fagnadslandet”, henflød timerne.  
 
Henimot klokken ett serveredes deserten, 
hvorunder talernes rækker aabnedes. Kong
uldmæktig Storm takkede for den smukke f

mottagelse sangerne havde faaet. I dag havde 
han faaet erfare at der ved siden af kraften fra 
Vestlandets kvinder ogsaa fandtes en 
bedårende mildhed som kunde ta hjerterne m
storm
 
Bredo Larsen sagde at han specielt vilde takke 
Kristiansands damer for det forstaaelsens 
udtryk deres ansigter bar præg af, thi et 
forstaaelsens smil kan ogsaa varme os ældre i 
sangerflokken (Bravo! Bravo!) 
 
Derefter fortsatte dansen igjen indtil tætpaa 2, 
da der gaves signal til opbrud. En hel del af 
herrene fulgte sangerne om bord , hvor skaal 
på skaal blev drukket i skummende champagne 
og perlende druer på agterdækket, medens 
knitren
kastet ildglans over den minderige dag, indtil 
der lød ”Sæt maskinen i gang” og det bar 
utover fjorden. 
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Sortering av sangere 
 
Oscar Lomeland var en god andrebass som var
med i sangforeningen omkring l950 – 1960- 
rene. Han komå

han slo seg ned i Kristiansand. Han hadde stor 
familie, og en av sønnene, Hans Bernhard, var 
også med hos oss og sang bass. Han gikk bare 

nder navnet Hans B. da han som ung var en u
god og ivrig orienteringsløper. Oscar hadde 
reist mye i USA og behersket det engelske 
språk godt. Han vil derfor bli husket som 
oversetter til norsk av den skotske folkesan
”Annie Laurie” og ”The lost Cord” av Art
Sullivan og ikke minst som humørspreder og 
historieforteller. Her er en av de som slo best 
n: a

 
En liten gjeng vestpå et sted fikk lyst til å star
et mannskor. De må ha hatt litt kjennskap til 
hvordan et kor fungerer med fire stemmer, for
det første de foretok seg var å høre hvor høyt 
og hvor dypt de forskjellige kunne synge. De 
ble så sortert i fire grupper. Men det var én
som det var umulig å plassere. Ikke hadde han 
noen særlig god sangstemme heller. Han valgt
e til dirigent.  d

 
Hvilket kor drikker så denne sangeren i? 
 
På et landssangerstevne for en del år siden dr
korene oppvarming og øvelser før en av de 
mange konserter. Dirigenten for et av manns-
korene var nokså irritert der han sto og ventet 
på at koret skulle ”fylles opp”, slik at de kunne 
komme i gang. Endelig dukket en han trodde

var den siste savnede 2. bass opp nede ved 
døra. Sangeren nærmet seg med ustødige skri
g snøvlende tale. Dirigenten så fort at fyo

var av ukjent opprinnelse og spurte med 
oppgitt stemme: ”Og hvilket kor drikker så 
denne sangeren i? 
 
Sangmapper og bruken av dem 
 
Å reise til Viborg på sangerseminar har blitt 
populært de siste årene. En ivrig 2. bass og 
formann hjemmehørende i KHS har hatt mye 
glede av både sangen og de sosiale sammen-

omsk
sangervenner. Etter et besøk på en restaurant, 
der en bedre middag ble inntatt sammen med 
samboere og kollegaer, la følget veien mot 
øvingslokalet og mer innøving av nye sang-
skatter.  
 
Plutselig begynner en av deltakerne å lure på 
om han har glemt sangmappen på restauranten. 
”Jeg har i alle fall min her under armen,” sie
vår venn 2. bassen, og framhever et sterkt 
behov for en ekstra kopp kaffe før øvelsen ska
tarte, slik at han ikks

under innøvelsen av ”Stabat Mater”.  
 
Da griper samboeren inn og meddeler 
følgende: ”Den mappa du har under armen er 
ikke noen sangmappe, det er menyen fra 
restauranten”. 

Tradisjonsrik håndverkersang 
 
Håndverkerforeningen ønsket i forbindelse
med 150-års jubileet at Sangforeningen
framføre noe med spesiell tilknytning til 
håndverkerstanden, forteller korets daværend
formann William Holthe. Koret var ikke stort
nok til å kunne framføre en musikal eller 
ignende. Erling Tønnesen mel

i våre arkiver var en spesiell håndverkersa
 
Etter grundig leting i arkivet, fant vi både tekst 
og noter til Håndverkersang av Reissinger / A.
Oelenschlager. Dette er nok en sang fra tysk 
håndverkertradisjon.  
 
Sangens hovedperson ”Hans Sachs var selv en 
åndverh

heter det i sangen. Om Hans Sachs var en 
historisk person eller en sagnfigur vet jeg ikke. 
 
Det er i Tyskland skrevet en musikal med Han
Sachs som hovedperson. Ved en tilfeldighet 
ikk jeg se et klipp av den i tyskf

Sangforeningen øvet inn sangen og fremførte 
den ved flere anledninger i jubileumsåret. Den 
har senere vært brukt flere ganger, spesielt ve
svennebrevutdelingen, forteller Holthe.  



Sangerfotball 
 
Jo, det er helt riktig. To kor, KHS og 
Handelstandens Sangforening, som i alle år 
har samarbeidet på sangens område møttes til 
kamp om ballen på Idrettsplassen. 
Begivenheten, eller skal vi heller si bataljen, 
fant sted 4. september 1932, bivånet av 1500 
betalende tilskuere. Inngangsbilletten kostet 50
øre. Fædrelandsvennen var på plass og kunne 
dagen etter bringe et langt og fyldig referat f
kampen med mange interessante beskrivels
av de fotballspillende sangernes fotball-
ferdigheter (eller manglende sådanne).  
 
Vi siterer deler av det fyldige referatet i 
Fædrelandsvennen : ”Forandring pryder, heter

et, 

 

ra 
er 

 
og det er virkelig et ordsprog som passer 

 

 med avisens beskrivelse av 

M  hadde 
k  avbryt eg en 
m uasjon
u traks aff
m n, løpe en 
5 faresonen
 
F r det fram at avtale

Seniorene skulle nemlig
p ge spiller
g angeme
H r. 297, 4
e et for sa
 

d
over alt – selv i fotballen. Og igaar fikk vaar 
bys fotballinteresserte anledning til aa nyte 
forandringen og den stemning og stormende 
jubel der hersket blandt de ca. 1500 tilskuere 
paa Idrettsplassen igaar eftermiddag. Man kan
ikke være i tvil om at forandringen falt i smak.  
Sangerfotball het det som blev servert paa 
Kristiansands stadion igaar og kan vel trygt 
sies aa være et hittil ukjent fenomen for vaar 
y.” Vi tar ogsåb

kampens beste ”spiller” Oscar Syvertsen fra 
Haandverkerne: ”Banens bestemann var 
uomtvistelig Haandverkernes dyktige keeper. 
Hans redninger var ofte rett og slett 
fenomenale takket være hans finfine 
plasseringsevne. Hvordan enn skuddene falt 
kom de alltid i klørne på Syvertsen. 

ellom to av de mange angrep fra motparten
onferanse i gyngestolen, og de måtte skyndsomt
øljesituasjon foran Haandverkernes maal, og sit

forferdede keeper i Haandverkernes maal tar s
ann efter mann ut av klyngen, faa fatt i balle

,5 meters langt utspark faa bragt ballen ut av 

Syvertsen og Jul. Rustad i forsvaret en viktig 
 og stille på plass da det dannet se

en ser meget farlig ut. Men den resolutte og 
ære på en meget radikal maate ved at lempe 
12 – 15 skritt med denne og saa med et elegant 
.”   

n, som var inngått mellom korene før kampen, 
 prioriteres på lagene, noe KHS fulgte opp i 
e. Ikke rart at de vant 3 – 1. Men begge lag var 

ntet, som innbrakte ca. 600 kr. Kristiansands 

ra møteprotokollen til KHS komme
ikke ble etterfulgt og respektert. 
raksis. Handelstanden, derimot brukte bare un
odt fornøyd med den økonomiske siden av arr
aandverker Sangforening fikk en tilførsel på k

t underskudd snudd til overskudd i årsregnskap
7 til en slunken foreningskasse, og dermed ble 
ngeråret 1932. 

 
 

Sangerfotball på Idda i 1932. Kampens beste spiller – keeper Oscar Syvertsen sittende i midten foran. 
Jul. Rustad på kne til høyre for keeper. A. K. Andersen i midten bak med hånden på hodet til keeper. Allner nr. 1 fra venstre. 
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Stevner og turer 
t i 1890-årene 

ansand i
yene t

Abraha son førte til stevnet i Kristiansand i 
evnet 

Fra sangerstevnenes begynnelse lokal
Sangforening med: I Arendal i 1894, i Kristi
1903. I begynnelsen ble lokale initiativer fra b
 
Et slikt initiativ fra lærer og dirigent August 
1898. Her er forhistorien, program for selve st
deltakere: 
 

var Kristiansands Haandverker 
 1898, i Skien i 1899 og i Flekkefjord i 
il stevner. 

m
og Haandværkersangforeningens 

 
 

”Vi maa ogsaa ha et stevne.” Planlegging og gjennomføring av stevnet i 1898.  
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Korene på kaien klar for oppmarsj. Dirigent August Abrahamson fikk sitt ønske oppfylt i 1898. 

49 



 

Sangerstevner 
 
Etter hvert ble bevegelsen organisert i foreninger lokalt, fylkesvis og på landsplan. I vår landsdel sto Sørlandets Sangerforbund sterkt og deltok også på 
stevnene på landsplan gjennom Norges Landssangerforbund. Senere kom Vest-Agder Sangerforbund og Sangertreffene. I tillegg ble Håndverkernes 
Landssangerstevner arrangert fra 1934 til det siste i 1970. 
 

 
 

Håndverkernes Landssangerstevne i Oslo i 1950. 
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Stevneoversikt Sørlandets 
 

Sangerforbund: 

 
 

Stevneoversikt for Sørlandets Sangerforbund. 
 
Sangertreff vi har deltatt på 
 
Moland     1971 
Eydehavn    1977 
Kristiansand  1978 
Kristiansand  1980 
Moland     1981 
Tvedestrand   1983 
Åmli       1984 
Eydehavn    1989 
Åmli       1994 
Kristiansand  1997 
 

Stevneoversikt                    Dessuten har SSF deltatt på  
Håndverkernes Landssangerstevner       Landssangerstevnet i følgende år: 
 

Ålesund    1948                 Lillehammer  1954 
Oslo      1950                 Bergen     1956 
Trondheim  1955                 Oslo       1967 
Haugesund  1961                 Skien      1970 
Skien     1970 
 

Stavanger   1934                 Oslo       1914 
Drammen   1936                 Trondheim   1930 
Oslo      1938                 Oslo       1934 

 
 

Sørlandets Sangerforbund’s stevne i Risør i 1933. Helt til høyre ses fane nummer 3. 
 

Listene over gir ikke en fullstendig oversikt over alle stevner, men de gir et godt innblikk i hvor aktiv korbevegelsen var på denne tiden. 
Dessverre er mange av korene som deltok på Håndverkernes Landssangerstevner nedlagt eller slått sammen med andre kor. Glansperioden er over. I dag er 
Norges Korforbund det suverent største forbundet i landsdelen.
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Det endelige bevis  

 
Gamle bilder kan føre til mange betraktninger om hvor og når de
”dybdesøk” for å komme nærmere ”sannheten” om dem. Mange
Kristiansands Haandverker Sangforening fra 1890-årene og fram
på samme sted. Et sted i nærheten av Håndverkeren, eller i Hånd
lokaler, eller i hagen ved Håndverkeren. ”Vi husker ikke med si
sier de gamle guttene. Få av dem vi finner på bildene kan ”verifi
De fleste er ikke blant oss lenger. Det viktige er jo selve bildene 
spørsmålet om tid og sted dukker stadig opp igjen. Derm
og tidsfrister overskrides. 
 
Men så en dag skjer det noe ganske morsomt. Fra en mappe med forskjellige bilder og 
kort finner et meget lite, slitt bilde i svart/ hvitt med fire personer på, veien til golvet. 
Bildet har ikke blitt tillagt betydning av noe slag før teksten på baksiden blir grundig 
lest. Teksten fyller hele baksiden. Ett ord gir bildet status som bevismiddel i spørsmålet 
om hvor de tidligere omtalte bildene ble tatt.  
 
Teksten på baksiden gav vanlige opplysninger om et hyggelig besøk Drammen 

stiansand Håndverkerforening i Kristiansand. Det 
ven. Med sirlig skrift fortelles det på bildets bakside om 

forening som gjestet Kristiansand Håndverkerforenings 
n lørdag 19. mai 1934, før reisen gikk videre til  Håndverkernes 
Stavanger. Påskriften på baksiden av bildet dokumenterer det 

kunnet fortelle. De spesielle vinduene var altså tidligere å finne i 
kerforenings bygg ut mot haven . 

også kommet med i teksten. Fra høyre: O. E. Syvertsen formann i 
rker Sangforening, P. Marcussen formann i Drammens 
ing, Reidolf Tobiassen formann i Kristiansand 
 A. K. Andersen sekretær i Kristiansands Haandverker 

 er tatt og nye 
 av bildene av 
 mot 1950 har blitt tatt 
verkerforeningens 

kkerhet når og hvor”, 
sere” våre antagelser. 
fra en fjern tid. Men 

ed begynner nye undersøkelser 

Håndverker Sangforening avla hos Kri
avgjørende viktige ordet er ha
Drammens Håndverker Sang
have til frokost i pinse
1. Landssangerstevne i 
ingen andre bilder har 
Kristiansands Håndver
 
Personene på bildet er 
Kristiansand aands H ve
Haandverker Sangforen
Håndverkerforening og
Sangforening. 
 
For å vise den utrolig grundige og velformede teksten, tar vi med begge sidene av vårt 
”lille dokument”. Slik grundighet finner vi ikke lenger i dagens digitale bildeverden.  
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Verving 
 
I forbindelse med Sangforeningens 150-års jubileum i 1997 ble 
rekrutteringen tatt opp i en reportasje i Fædrelandsvennen. Forsøk på 
verving av nye medlemmer med rene, unge røster og hårmanke uten 
gråstenk hadde vært et stadig sterkere tilbakevendende fenomen innen 
korbevegelsen siden 1950-årene, og metodene hadde vært mange. 
 
Erling Tønnesen, sentral i Kristiansands Haandverker Sangforening 
gjennom mange år, kom med et hjertesukk over gamle dagers 
fortreffelighet innen vervingsjakten på nye medlemmer: ”Jeg ble med i 
oret i 1945. Jeg var 25 år 

vårgr
foredr
sørl
jugo
befo
 

og blikkenslager. Sangforeningen var under 

d et kor på 55 medlemmer og 

 en solid førstebass og som 

irke i vår daværende dirigent Vladimir Drozdjek’s hjemby. 

Til sommer og sol – til Varazdin  
 
Primo april så jeg sortkledde bondekoner selge fjærkre og blåveis på torvet 
i Varazdin, samtidig som Balkansolen sendte sine varme stråler over et 

ønt Jugoslavia, hvor Jernbanekor og Haandverkernes Sangforening 
o Grieg, Kjerulf og andre norske tonesettere for kroatere og 

endinger i skjønn forening. Ikke for det – stiftstadens sønner sang på 
slavisk også, men teksten til denne folkevise var det nok bare lokal-
lkningen og Vladimir Drozdjek med bopel i Søgne som forsto.  

Utgangspunktet for påsketuren var vel kjent fra Adresseavisen og 
Hjemmets reportasjer sammen med Nrk’s Brita Blomkvist: nemlig å 

e et orgel til den lokale kirken. På sangens – og Bråthens vinger – dro 
, 124 solhungrige kristiansandere, fra Kjevik til Zagreb. Etter tre 

er var vi på plass på Hotell Turist i Varazdin på den Kroatiske 
tte. 

Første opptreden fant sted i hotellets storslagne festsal ”Kristallen,” hvor 
det 32-manns sterke felleskoret under ledelse av Arvid Hefte og Vladimir 

jek to ket Kjerulfs ”Norges fjeld”, Griegs ”Sangerhilsen”, Alf Wolds 
attsol”, Oscar Borgs ”Hav”, Ivar Skårsets ”Mazurka” og andre 

er. Senere på kvelden fulgte et eventyrlig godt folkloreprogram med 
ns dansere og musikere – iført fargerike drakter med lokalhistorisk 
righet. 

Felleskorets høye nivå ble så visst ikke nådd ”over natten” - I drøye ni 
måneder har NSB-folket og Haandverkerne drevet på med sine øvelser, 

p til flere ganger i uka. Parallelt med øvelsene foresto dyktige 
illis Christensen (NSB), Gerd og Gunnar Gundersen (formann i KHS) 

og Vladimir Drozdjek det detaljrike og tidkrevende virke med tur-
opplegget, som ble regissert av Messe Kongress Reiser i tiden 3. til 7. april 
1985.  
 

tjenesten i landsbykirken 1. påskedag ble så avgjort reisens ”store 
”. Det l kale presteskap ga først menigheten et ordrikt informasjons-

bilde om orgelgaven fra nord, senere – da instrumentets mektige toner 

k
oppbygging igjen etter 2. verdenskrig. Det gikk derfor ut melding til alle 
håndverksmestre om at de pent måtte stille med sangere til mannskoret. 
Min kollega og jeg fikk streng beskjed om å stille, for vi gikk stadig og 
trallet på jobben”, sier Tønnesen. I 1947 – to år etter at krigen var over – 
ble 100-års jubileet i Kristiansands Haandverker Sangforening feiret 
ammen med Håndverkerforeningen, me

lever
vi da
tim
høysle
 

s
store festligheter. Jo, det var tider, det. 
 
Personlig verving av interesserte har alltid vært viktig. Under et besøk hos 
Andreas Sjursø, fortalte han om hvordan han var kommet med i vår 
sangforening. Det var i 1962 at han først ble invitert av Ole Ramstad til en 
sangerfest. Der hadde de sunget festlige sanger som han også kunne være 
med på. Dette syntes han hadde vært så moro, at da han kort tid etter ble 
spurt om å bli medlem, svarte han ja med en gang. Vi kan føye til at Sjursø 
lltid har vært et engasjert medlem, både som

Drozd
”Midn
sang
egne
tilhø
 

a
styremedlem i flere perioder. På vårt spørsmål om han kunne huske 
spesielle opplevelser som han ville trekke fram i dag, svarte han at det var 
nok to utenlandsturer som satt best i hans erindring. Turen til vår finske 
vennskapsby Kerava i l964 var en stor opplevelse, noe vi er helt enig med 
han i, og den spesielle turen koret hadde til Jugoslavia i 1985 for å levere 
t orgel til en k

ofte op
W

e
Turen til Kerava er grundig dekket tidligere, men her er et forkortet referat 
fra Fædrelandsvennens omfangsrike reisebeskrivelse av turen til 
ugoslavia:  

Guds
clou

J

l

o
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et – så jeg og 123 andre kristiansandere, unge og eldre 
sine hender og takke den gode Gud for gaven og 

pplevelsen. De langt fleste menighetsmedlemmer måtte stå under den 

 
g 

lafsen ”Fader vår” og A. Josephsons ”Kyrie Eleison” – og hymnene til 

 for 
du 

relse, frukt og 
  

va var det så av flydanes? Det er vel best å si det litt sømmelig på 

adde 

ivate 
de og 

think
te, 

kanskje blir det en liten pike. 

fløte. 
, 

v, 
, 

E
g
 
I 
1
de
at
h ganske lett 
så gløden og smaken kommer til sin rett. 
 
O
de
de
de
m

 
 

En takknemlighet og glede så vi overveldes 
en gjestfrihet som aldri kan gjengjeldes. 

fylte kirkeromm
slovenere folde 
o
over 3 timer lange messen, ettersom sitteplassene var forbeholdt 
nordmennene.  
 
Sangene vårt kor bidro med under messen var stemningsskapende i den
vakkert utsmykkede kirken: Mathias Claudius ”Motette”, Wolfgan
O
kirkens eget kor. Etter gudstjenesten sang koret ”Ja, vi elsker” på 
kirketrappen for lokal og norsk kyrkjelyd – så fulgte kirkekaffe
nordmennene i sogneprestens have – og maken til kirkekaffe får verken 
eller jeg oppleve igjen. Det var ikke ”julekake fra i går og tynn kaffe”  

  

En uforglemmelig tur til Varazdin av Ka
 
En hyggelig melding på telefonen. 
Gerd som spør i den glade tonen, 
vil du være med på tur igjen 

pappa gleder seg til det første mø
slekter skal holdes ved like, 

Nei, det var brød og kjøttpålegg, blaudekager av utrolig stør
grønnsaker og andre lekkerier på langbord med hvite duker.
H
sørlandsk vis: De som bare ville ha brus og kaffe, de fikk det.  
 
2. bassen Tore Jansson, ble så begeistra for oppdekking og servering, at 
han spontant stakk nevene i lomma og ga presten alle dinarer han h
igjen ca. 4 - 5000 i tallet. ”E du stein galen, Tore”, sa jeg - ”gir du 
kapitalen te paven i Roma”? ”E han her, han au”, svarte Tore og skottet 
forsiktig over skulderen med et flir. 
 
Videre gikk tiden med til besøk i varme svovelkilder, handel og pr
rundturer før turen gikk hjemover igjen til ”Det Nord-Lutherske”, kal
tåkete gråværet.  

a Haukom 

ja takk, og hvor går så turen hen. 
Og nå er den spennende turen igang 
med masse folk og musikk og sang, 
med blide fjes hvor du deg snur, 
ja dette, skal bli en hyggelig tur. 
Og reise i medvind så fort det går 
vi ankommer Zagreb til sol og vår. 
 
På bussturen opp til Varazdin 
Vladimir forteller fra byen sin, 
om tradisjoner og seder og skikker. 
Vi lytter og glaner og kikker,  
det henger en dukke i et tre, 
en blivende far vil nyheten spre, 
hans kone et barn skal ham føde,  

 
På torvet selges markens grøde, 
levende kalkuner, yoghurt og 
Torvkonene smiler med tannløse munner
de har nok hatt sine tunge stunder. 
 
Så går turen til den lille by 
som rundt i Norge har fått slikt ry 
for orgelet som fra Trondheim gikk 
som landsbyen ganske gratis fikk. 
Og orgelet toner ut under kirkens hvel
det er så mektig, en glemmer seg selv
det er en følelsesladet stund, 
vi er vel alle litt myke på bunn. 
 

n stork fløy over og slapp noe ned i redet 
odt han ikke traff oss som sto hernede. 

”Jerusalem” fikk vi vin å smake 
0 sorter hvitvin kunne de lage, 
r fikk vi vite at det er viktig, 
 kvinner og glasset må holdes riktig, 
old om stetten 

I badebassenget i Toplice 
der skal en ikke fryse, 
ja, det er deilig å kunne bade 
i vann som måler 35 grader. 
 
Denne første påskedagen 
aldri skal vi oppleve maken. 

m kvelden oppvisning i folklore, 
 kom og gjorde furore, 
 var så flinke og søte og kjekke, 
r de sang og danset i ring og rekke, 
ed sin friske ungdommelige stemme, 

en opplevelse vi sent vil glemme. 

 
Hjertelig takk til våre arrangører,  
de som har båret de tyngste bører. 
Takk for at vi fikk bli med 
for alt vi fikk oppleve og alt vi fikk se. 
 
Takk for turen alle sammen. 



Repertoar  

 
Sjursø hadde orden i sine papirer vedrørende sangforeningen. Han hadd
mappe med program for alle stevner og sangertreff som vår sangforening 
hadde deltatt i s

e en 

iden 1962. Vi har sammenfattet og forkortet og kan vise 
korets repertoar på 30 sangerstevner, samarbeidskonserter, jubileums-

ay. 

/7 l968 

l5/5 l969 
rforbu

m i s
nsang

ram: J se. 

l9/10 l972 
Fønix Kino 

irigent
 Varde

nd. Prog

 

unds stevne i Mandal. Program i 
rken: Go down Moses, Steal away og Deo dekamus. Program i 

SSF’s sangerstevne i Kristiansand. Program: Augustkveld, Tone, Smørbrød 
mannsvise. 

a ir Lady. 

d. Prog  
en fina,  

 

d. Prog nsk 

m: 

l5/5 l982 
SSF’s sangerstevne i Kristiansand. Program på Festningen: Fredmanns 
song og Å for ein strålande morgon. Program i Teateret: Stemning og Trall. 

arrangementer og turer i en periode på 35 år. Her er resultatet: 
 
9/7 l963 
SSF’s stevne i Kristiansand hvor vi sang Jolly Roger og Mobile B
 
Juni l964 
Tur til Kerava i Finland. 
 

 

8
SSF’s sangerstevne i Tvedestrand hvor vi sang Jolly Roger, Stoutharted 
Men og Ut i vår hage. 

og kjærlighed og Sjø
 
27/5 l977  

Gjestekor ved Vest-Agder Sange nds sangerstevne på Lista, 
Vansehallen. 
 
Mai l970 
Landssangerstevne i Skien. Progra tevnehallen: I midnattssolen og 
Havsalt. Program i kirken: Morge  (I Østen) og Lovsang. 
 
20/5 l971 
SSF’s sangertreff i Moland. Prog olly Roger og Sjømannsvi
 

125-års Jubileumskonsert i sammen med Handelstandens 
Sangforening og Byorkesteret. D

ou og
 Arnulf Hegstad. Program: Slå ring 

um Noreg, Varde av Haarkl  av Halvorsen samt Skiferden. 
 
26/5 l973 
SSF’s sangerstevne i Kristiansa
Mandalay. 

ram: A-Roving og On the road to 

7/3 l974 
Samarbeidskonsert med Handelsstandens Sangforening og Byorkesteret. 
Dirigent Arnulf Hegstad. Program: Matroskoret fra Den flygende 
Hollender, Fangekoret fra Nebucaneser, Overturen til Der Freichütz og 
Soldatkoret fra operaen Faust. 
 
31/5 l975 
Gjestekor ved Vest-Agder Sangerforb
ki
Mandalshallen: A-roving, Uti vår hage og On the road to Mandalay. 
 
22/5 l976 

SSF’s sangertreff i Eydehavn. Progr m: Augustkveld og My fa
 
26/5 l978 
SSF’s sangertreff i Kristiansan

d
ram: Sangerhilsen av Grieg

obile Bay og Jolly Roger.
,

Go down Moses, Kristallen M
 
l979  

edestrand.SSF’s sangerstevne i Tv
 
10/5 l980 
SSF’s sangertreff i Kristiansan ram: Vakna, Solvirkning og Sve
rapsodi. 
 
9/5 l981 
SSF’s sangertreff i Moland. Progra Fredmanns song og Å for ein 
strålande morgon 
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28/5 l983 
SSF’s sangertreff i Tvedestrand. Program: Fest, Fredmanns song og Trall. 
 
l9/5 l984 
SSF’s sangertreff i Åmli. Program: Fest, Yesterday og Down by the 
Riverside. 
 
9/4 l985 
Tur til Jugoslavia. 
 
Sommer l986 
Tur til Trollhättan. 
 
27/5 1989 
Sangertreff Eydehavn. Program: Ved tjernet og Mazurka.  
 
9/5 l990 
Gjestekor ved Vest-Agder Sangerforbunds sangerstevne i Mandal. 
Program: Vid en Källa, Ved tjernet og Trall. 
 
4/6 1994 
Sangertreff i Åmli. Program: Jubilate Amen, Minnenes Melodi, Når 
fjordene blåner. 
 
31/5 1997 
Sangertreff i Kristiansand – 150-års jubileum. 
 
Så kan vi spørre:  
 
Hvordan har det vært med variasjon og oppfinnsomhet i repertoarvalget 
gjennom årene? 
 
Gunnar Gundersen, mangeårig formann i Sangforeningen, og en evig 
entusiast for sang og spesielt korsang, var initiativtaker og en drivende 
kraft i arbeidet med Adventskonsertene gjennom 25 år. 
  
 

Fra 2006 overtok felleskoret v/Jan Olle Rasmussen og Roald Abrahamsen 
ansvaret for arrangementet og gjennomføringen. I alle år har ønsket om 
flere, norske, julesanger vært sterkt i korene, men hvordan har det blitt i 
praksis? 
 
Her er Haandverkernes Sangforenings ”ti på topp” i perioden 1962 - 2008 
på de årlige adventskonsertene: 
 
Tittel           Brukt antall ganger 
 

Fra fjord og fjære                15 
Steal away            6 
Go down Moses         4 
Julsong              3  
Hellig, hellig, hellig       3 
The lost cord           2   
My Lord what a morning    2 
Hosianna Davids sønn      2 
Den Ambrosianske lovsang   2 
         
Her er de sangene som er brukt bare en gang: 
 
Julesang                Nobody knows 
Du grønne glitrende tre       Go tell it on the mountain 
No koma Guds englar        Like til Betlehem 
Jeg synger julekvad         Jeg løfter opp til Gud … 
Den fagreste aften          My Lord what a morning 
Stjernesangen             Jul på jorden 
Lovsang                Sanctus 
Jubilate                Stabat Mater Dolerosa  
Kyrie Eleison             Den Hellige stad 
I himmelen, i himmelen       Motette 
Stille natt               When the stars begin to fall 
Oh, freedom                      
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Konsertprogram 
ogrammene fra noen av jubileumskonsertene og de største 

orie 

 
Konsertpr
stevnene er ren folkeopplysning om deltagende kor, stevnebyens hist
og fyldige programmer om selve konsertene, med tekster til alle  
 

 

sangnummer. I tillegg var avisene på plass med sine reportasjer og 
anmeldelser. Vi tar med programmene fra noen av de mest krevende og 
vellykkede stevnekonsertene. Oscar Hellevik dirigerer Sørlandets 
Sangerforbund i begge konserter. 
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 1. Håndverkernes Landssangerstevne Stavanger 1934. 

58 



 
 

Koret i 1932 – 46 mann. 
Første rad fra venstre: Jul. Rustad, A. K. Andersen, Oscar Syvertsen, Dirigent Oscar Hellevik, Finn Berntsen, Bjarne Svendsen, Sverre Fredriksen, Bernhard Jakobsen. 
Andre rad fra venstre: Anker Ruud, ???, Ib Persen, Thv. Tvedt, Sverre Tjerndal, Karl Myhre, ???, Einar Kvevik, Alf Årdal, Einar Ruud. 
Tredje rad fra venstre: Allner, Frithjof Andersen, Johan Pedersen, Alf Paulsen, Ivar Andersen, Alf Myhre, Alf Pedersen, Charles Aslaksen, Bernt Johnsen, Paul Andersen. 
Fjerde rad fra venstre: Oscar Ommundsen, Peder Bue, Trygve Sandsn , Gustav Tjomsås, Levi Nordby, Oscar Røysland, Sverre Stenberg. 

ustav Lund, Gunnar Bakke, J. Ribe, Omar Hansen, Alf Thorkildsen, Peter Tronstad, Singer Andreassen, Vongraven, Leif Pedersen.
es

Femte rad fra venstre: Odd Syvertsen, Sverre Larsen, G
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Memorabilia 
 
Faner 
 
Vi har i vår mangel på faktakunnskaper trodd at 
Sangforeningen i løpet av sine 160 år har hatt to 
faner, en riktig gammel en som kan sees på 
Fylkesmuseet i Kristiansand og en som er i bruk 
fra 1930 årene og fremdeles i 2008.  
 
Men når skarpe øyne studerer bilder fra 1890- 
årene og fram til ca.1930 er en riktig staselig fane 
til i bruk, men fra 1932 har dagens fane overtatt 
hedersplassen i 17. maitoget og på stevnene. 
 
Notearkiv 
 
I det store notearkivet foreningen disponerer, 
finner vi en fin oversikt over musikk fra nasjonal-
romantikkens blomstringstid til mer moderne 
musikkstykker av mange slag, fra inn- og utland, 
men det klassiske mannskorrepertoaret har alltid 
blitt ivaretatt og verdsatt. 
 
Arkivet inneholder i dag ca. 250 ulike sang-
nummer arrangert for mannskor. 
 
Æresmedlemmer 
 
Oscar Syvertsen 
Bjarne Svendsen 
Fritjof Andersen 
Sverre Zernichow (posthumt) 
  

 

Formann ”Kalle”, Karl Erik Johansson har tatt turen til Fylkesmuseet for å ta den eldste fanen  i øyesyn. 
Bildet viser fane nummer 1. 
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Sangeraviser 
 
De to ”
et pass

avisene”, som vi presenterer, kom ut når 
et og når det var stoff nok. ”Lerken” ble 

 til alle 

 – Haandverkernes Sangforenings 
mer når vi har redaktører – som 

N fra 1933 – 
ristisk undertone: 

n eksempler på tekster i avisen: 

 
Leveregler for sangere:  
 

1. Kom alltid for sent til prøven, gjerne en 
time eller to. 

 
2. Vær høirøstet når en stemme øver, og 

gjør ditt beste for at lokalet kan bli fylt 
med røyk, for da er det lett å synge. 

 
3. Skal alle sangerne stille opp, tenk som 

så; Det haster ikke.  Sitt rolig og lengst 
mulig. 
 

4. Roper kassereren etter kontingent, så 
raker det ikke dig. Du har ingen penger. 

 
5. Skal noget drøftes efter endt prøve, stikk 

av sted. Det går bra. 
 

6. Kritiser siden de beslutninger som er 
fattet. 

 
7. Er du liten av vekst, må du alltid stille 

deg bak en større. 
 

8. Bry deg ikke om dirigenten når han skal 
angi tonen. Det gjelder ikke dig, du kan 
dine ting. 

 
9. Når du er oppe til konsert, så se dig vel 

om blant publikum om du ser kjente. 
Gjør du det så nikk og smil. 

 
 
 
10. Gå fra koret før publikums applaus er 

slutt. Det er morsomt å gå av gulvet, 
mens jubelen varer. 

 
11. Bebreid alltid styret og andre valgte, 

fordi de ingenting gjør. 
 

12. Hvis koret yder økonomisk til en fest, 
tur eller lignende, så meld dig alltid 
først. Tenk som så: ”Dette har jeg ærlig 
fortjent”.  

 
13. Ved korets fester må du spise og drikke 

så meget som mulig, helst til du holder 
på å sprekke. Husk det koster like 
meget. Det raker ikke dig, om de andre 
får lite eller intet. 

 
14. Hold ikke op med å spise, når en eller 

annen holder en tale. Skrap mest mulig 
med gaffel og kniv og prat ivrig med din 
sidemann, ti det er ikke til dig 
vedkommende snakker. 
 

15. Avgi alltid rapport til utenforstående om 
hvad koret gjør og skal foreta sig.  

 
  Cheverang 

  

d
utgitt av Arbeidernes Sangforening og 
”Tenoren” av Kristiansands Haandverker 
Sangforening. Konkurranse og fleiping mellom 
stemmene var populært stoff. Det samme gjaldt 
behovet for en liten ”pillekvinter” til fremme av 

e ulike stemmers kvalitet og styrked
døgnets tider. ”Kvinderne der hjemme – eller 
våre kvinner”, fikk også mye spalteplass. 
Dirigenten kunne også bidra med reisebrev fra 
varmere land.  
 
TENOREN
lad udkomb

trykt blad når trykkeren er i godlave. 
 
Irritasjon mellom personer og grupper/stemmer, 
særlig mellom tenorer og basser, har nok alltid 
vært å finne i korene. Sangere er jo vanlige 
mennesker, (de fleste!), med veldig godt humør.  
 
Men uenighet er selvfølgelig en del av 
hverdagen. Da gjelder det å skrive om det i 
avisen” – sangeravisen TENORE”

helst med en humo
 
Her kommer noe
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Med ”Skagen” til Risør
 

 i 1933 

rede fjes på brygga står, 

t annet gry, 
teg over hav ved Grimstad by 

e Olsen? 

å da var vi alle sammen. 

ommer der sangerminner 

til det vi skal sammen være! Et kor. 
 

Mannen i månen 
  
 

Mudder i bassen 
 

”Lerken” fra 1929 finne

yn
”H
tenker t 
krakke ) 
ar glemt å gjøre sin plikt, og vi har kunnet 

sel

mu
ten

Års

en  
 

m
uov
var

e
dyp
Vir

al å
kok
basser 

    Bas 

Røst fra tenor 
 

an tenker efter, er der en ting der alltid 
bringer folk til taushet, og det er god sang og 
musikk. Der reiser sig da uvilkårlig et hvorfor? 
De
mu kt 

No
sag . 

n
stru
 
En 
som
et

 
Alle te
maven,
het g 
ma

a
 
Et man
ben, de
som
opp

og 
Hipp! 

       Erling Roberts 
 

B
Høit på ”Skagen” Røisland går 
og skuer innover byen. 
Speider, speider overalt og stirrer 
For å se om alle kommer. 
 
Hundredeogtredve de sangere var, 
alt var ferdig og båten var klar 
til å gå, da steg det: 
Hvor blir det av Theodor Lundli? 
Kommer ikke alle sammen? 
 
Men da sol i de
s
blev det som storm, som storm å høre: 
Hvor – hvor – hvor blir det av tenorene? 
Hvor i Herrens navn blir det av Sverr
 
Stille, stille i samme stund, alle stod, 
ti fra havets bunn, 
skvulpet et dunk mot båten. 
Og op kommer Sverre Olsen, 
S
 
Siden efter i mange år, 
når tale om Risørturen går, 
helst dog i månenetter, 
k
som sammen oss alle binder 

I r vi en interessant 
m basser og tenorer. 

Hvor har vi ikke skjelvet i knærne, noen hver av 
oss, når dirigenten under en øvelse, m

meningsutveksling mello
 

ens vi 
tes det gikk som best, plutselig hugger inn: 
vad er det for mudder i bassen”? Å jo, jeg 

både du og jeg har vært takknemlige mo
komiteen, hvis de en dag (som vanlig

s

h
gjemme oss bak våre uskyldsrene tenorer som 

vføl
ellom basser og tenorer. 

Hva er så årsak, hensikt og virkning til 
dderet i bassen – det mellom basser og 

 lar vi fare til neste gang. 

gelig aldri laver mudder. Det er derfor 
der alltid er mudder m

orer

aken er at mange tror at når de bare kan 
gurgle av seg noen dype toner av passende 

 

l gde og upassende styrke, er stemmen lært.  

Stakkars dirigenten som må streve med å 
vende synderne til en ny tro. Hensikten er 
erveien, men man kunde fristes til å tro den

jøre sig bemerket v

o
 

 å g ed å gjøre opp-
rksom på at man var i besittelse av en særlig 
 og mørk stemme passende i ”andre bass”. 

ngen er at det hele blir galt, urent og 
falskt, dirigenten fort

m

kni
vilet og guttane lynande 

e, s  temperaturen øieblikkelig er på 
epunktet, og mudderet mellom tenorer og 

er i gang.  
   

g

Hvis m

r finnes bare et svar, og det er, all sang og 
 er vakker. Et menneske får aldri uttry

sin følelser så vakkert som m
sikk

ed toner. 

en mennesker kan variere med toner på en
de får en melodi, de kalle

 
 

 så s cirkusartister
dre kan få melodier ut gjennom næsen, 
pen og og maven, de kalles sangere.  

andre mennesker har en klump i brystet 
 heter hjerte, som

A

del 
 de kan synge med, de 

er tenorer.  

norer går med en Helge Lindberg i 
 som hjelper dem over alle vanskelig-

Når de som synger med næsen, strupen o
synger sammen me

h

er. 
ven d tenorer, kalles det 
nnskorsang.  

nskor uten tenorer er som en divan uten 
n ligger nede. Derfor er det oss tenorer 

m

 ho llder de forskjellige mannskor i 
et er oss all verdens kom

andet 
e, d ponister har gitt 

den førende tone, det er oss de har gitt makten 
æren i all evighet. Tenorene lenge leve! 

Hipp!  
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 legge seg til hvilen søt før 
 på stemmebåndene. 

 sangøvelse, skal m
ylle halsen med, men 

halsen er bedre. 

 aldri sove med åpen munn, eller s
vil medføre til nedg

 forladelse. Det er ikke dermed sag
snorker, men som sagt snorking er i høieste gr

kke, med un
 Derme  er det ikke sagt at 

men skal nyde for meget av undtagelsen, da de
s. Hvis sådant ti

r en sangers hustru straks gripe in
e blannet isammen. 

5. Tenoren som er tilbøielig til å synge for sterkt,
tsukker med 20 dråper Sloans 

 at de vil nokså hurtig gå 

 for spede ved en
n undtagelses no. 

antrekk.             

 
Sangerreglement 

 
 

1. En sanger bør helst kl.12. Da søvn etter  

 

midnatt virker slappende
 
 

2. Hvis halsen er sjur efter en an før man legger sig 
vel å bemerke, de må 

norke som det heter 
radering til annen 
t at alle basser 
ad uheldig, selv for 

ta to små akevitter og sk
spyttes ut når en merker at 

 
 

3. En tenor må
på kristiansandsk, da dette 
bass. Å, om

en 2. bass. 
 
 

4. En sanger bør ikke nyde sterke dri dtagelse av kapsel 2, 
som vil kjennes på sitt blanke utseende. d

tte medfører som 
lfelle skulde 

n og gi sin mann 
oftes blanke øine og rusten hal
inntreffe, bø
bananabrus og salviet

 
 

 skal hver gang før en 
linnement på, og 
over i pianissimo og 

konsert ta 2 hvit
koret vil snart merke
falset. 

 
 

6. Hvis bassene viser seg å være
instruktøren å gi hver bass si

 konsert, da plikter 
2 med blankt 
   

Andre bas 
          

 

Medlemsbladets logo
 
 
 

 2. november 1929. 

 
 

 
 

Medlemsbladets logo 23.oktober 1937.



Tiden fram mot 160-års jubile t i 2007
er f iringen av 150-års jubileet i 1997 

e sangerhverdagen med de faste 

e
 
Ett e
for
eg
la o

ette n
te

må
re

Vi 
pensjo
Særlig 
”sv e
La
la

pi
Om  
vanlige
velkom
og fler
 

liten gjeng, m
som
for eks
lenger,
i t

e 
und
som re
være g
fordeling, topp innsats og godt 
samarbeid med Jernbanekoret 17.mai. 

tsatt
ivenhetene og arrangementene. Vi 
rte ss bra og tilpasset programmet 
r a tall sangere på de ulike 

ene, men det var enerverende å 
tte velge bort sangnummer som 

b
k

s mm

vde et større kor.  

hadde det særlig hyggelig i de ulike 
nistforeninger, sykehjem og lag. 
populært var bruken av de såkalte 
r” så som ”Ensom jeg lytter..” og 

s leve for hv

k
 

isk
 os erandre” osv. Dirigent 
dimirs akkompagnement på trekk-

ll hevet stemningen med flere trinn. 
 vi ikke var sangbare nok for det 

 repertoar, var det alltid veldig 
ment med en del gode historier 

e ”svisker”.  

Jo, vi hadde det hyggelig og var en fin 

”
V
s

en et fullgodt mannskor 
 kunne ta på seg større oppgaver som 

. ”Landkjenning,” det var vi ikke 
 men ”Naar fjordene blaaner” fikk 
ed barev il m  12 – 15 sangere. 

årlige Adventskonsertene, 17. mai og 
erholdning på Kristian Kvart kom vi 

gel fra med æren i behold, takket 
odt frammøte, jevn stemme-

 
D

 
 

Et av de hyggelige besøkene på S
 

trømmetunet i 2002. Koselig, varmt og trangt om plassen. 17 sangere passet godt til lokalitetene. 

mer for atte med større styrke enn noen gang. Målet på 20 aktive me
n i de 2 – 3 siste år stallet til rundt 15 sangere. 

Gode råd var dyre. 

 
 
 
Vervingen av nye medlem
nær flere ganger, me
 

ts dlemmer var 
ene sank medlem
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Samarbeidet utvides 
 
Gjennom mange år har Sangforeningen o
samarbeid om arrangementene på Kirkeg
turer og utveksling av sangere til spesie
 
Et nærmere samarbeid mot en even
drøftet/luftet med faste mellomrom de
inne i en vanskelig situasjon uten dirig
 
Begge kor registrerte 

g Jernbanekoret hatt et fruktbart 
ården 17. mai, felleskonserter, 

lle oppdrag.  

tuell sammenslåing hadde vært 
 siste årene. Jernbanekoret var også 
ent og øvingslokale.  

nedgang i medlemstall og vansker med å verve nye 

oen gang moden for nærmere 
ken satt ut i livet.  

ren de to styrene imellom, startet 
lokaler og repertoar. Fellesutgifter 
menslåing kan det knapt gå an å 

Helge Skaar, var med på ”notene” og 
 et større kor å jobbe med. 

geaften” på Odderøya og 
 si det var mørkt om natta ”der  

 
ude på Odderøen” da de siste deltagerne skulle finne veien hjem etter en 
hyggelig kveld. 
 
Videre fulgte felles opptreden på basar i Menighetshuset, hyggekveld på 
Kløvertun og en av de to årlige faste opptredener på ”Christian Kvart ” på 
dagstur til Danmark, med damer. 
 
Neste oppgave var adventskonserten i Domkirken. 
 
Innsatsen til felleskoret på konserten var det ikke noe å si på, et kor med 
over 30 aktive sangere var en ny opplevelse for mange av oss. Og dirigent 
Jan Helge var fornøyd. Sangeråret sluttet med julebord og god stemning. 
 
Samarbeidet fungerte fint, og på øvelsene var det mange lovord over 
aktivitetene. Ikke minst ble dirigenten berømmet for sin måte å inspirere, 
øve inn nye nummer på og for sitt gode humør og treffende replikker. Jo, 
tonen var god på alle måter – både sangmessig og sosialt.  
 
Full sammenslåing ble stadig oftere framhevet som et alternativ. 
Innimellom alle arrangementene og aktivitetene hadde de to styrene rik 
anledning til å bli bedre kjent. Etter hvert ble det klart at målet måtte være:  
 
Full sammenslåing fra 01.01.2008. 
 
 

medlemmer. 
 
Sommeren 2006 var situasjonen mer enn n
samarbeid og fra medio september ble tan
 
Etter flere møter på vårhalvåret og somme
høsthalvåret med felles dirigent, øvings
ble delt broderlig. Nærmere en total sam
komme. 
 
Vår nye dirigent fra januar 2006, Jan 
ille svært gjerne hav

 
”Sammenristningen” begynte med ”ræ
festlighetene varte både lenge og vel. Skal
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Jubileumsåret 2007 
 
Målsettingen for jubileumsåret var:  
 
Kulturuveksling med Münster, Jubileumsfest, Jubileumskonsert, utgivelse 
v en Jubileumsbok: ”Mannskorsang gjennom generasjoner” og innspilling 

el-

 i 

Buene og Gerd Gundersen.  

gere.  

a
av en dvd med klassisk mannskorsang. I tillegg skulle omfattende d
takelse på 17.mai, svennebrevutdeling, Sangens og musikkens dag, Sang i 
Ravnedalen osv. prioriteres. På toppen av det hele korfestival i Polen 
sammen med samarbeidspartneren, Jernbanekoret.  
 

Tur til Kristiansands vennskapsby Münster hadde vært under planlegging
samarbeid med den lokale vennskapsforeningen i Kristiansand ved 
ildsjelene Astri 
 
Fra høsten 2006 ble arbeidet etter hvert intensivert og turen kunne la seg 
gjennomføre takket være samarbeidet med Jernbanekoret.  
 
Da vi la i vei mot Tyskland, var vi et kor på 26 san
 
 

 
 

En sang før avgang til mottakelsen i Rådhuset i Münster. 
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Kulturbyutveksling med Münster 

 

staurant Farytale til 
koldtbord med varme retter. Etter et langt og godt måltid, slappet vi av i 
salongene på dekk 7.  
 
Kl. 00.15 ankom vi Hirtshals og kjørte direkte til hotell Phønix i Hjørring 
for overnatting. 
 
Etter en ”deilig dansk morgenmad,” fylte vi igjen bussen og satte 
kursen sørover på vei mot Münster. Stemningen var god og 
forventningene mange. Da hørtes skrik og uro i bussen, ”Se der, det norske 
flagget!” Noen hadde fått øye på en bil ved veikanten med norske flagg og 
iherdig vinking. Det var representanter fra venneforeningen i Münster som 
hadde kjørt ut for å møte oss. Så ble vi loset inn til byen og hotell 
Kaiserhof hvor vi skulle bo i tre netter. Hotellet var av beste klasse. 
 
Kl. 20.00 var det 3 retters festmiddag sammen med noen av våre tyske 
venner og verter. Flere av dem var med oss helt eller delvis på hele 
oppholdet i byen: Irmgard Fusenig som var vennskapsbykoordinator og 
borgermesterens sekretær, Dr. Claus Vølker, Vera Vølker, Jurgen Stockel, 
som filmet alle arrangementer, Connie Stockel og Ursula Diestelhorst. 
 
Etter en god natts søvn og en god frokost, spaserte vi til byens rådhus. Her 
ble vi ønsket velkommen av overborgermester Dr. Tillmann i den meget 
vakre Fredssalen. Han fortalte fra Münsters historie og koret kvitterte med 
to sanger. 

 

 og 
, kald vind så referenten valgte 

 
et ble brukt i 

Litt senere fyltes Gallerisalen med tilhørere og koret holdt sin første 
konsert i Tyskland. Etter en konsert der publikum satte særlig pris på bl.a. 
”Seemann” på tysk, vanket det kaffe og kaker før vi busset tilbake til 
hotellet. 
 

 
William Holthe førte referatet: 
 
Kl. 18.15 den 21. mars 2007 møttes en flokk glade sangere og ledsagere på
fergeterminalen i Kristiansand. Våre reiseledere og representanter for 
vennskapsforeningen i Kristiansand Astri (Buene) og Gerd (Gundersen) 
tok imot oss med en dobbeltdekker fra Birkeland Busser og en hyggelig 
sjåfør.  
 
Vel ombord på M/F Christian IV ble vi ledet til re

 

 
Kl. 13.00 var vi igjen i bussen og kjørte litt ut av byen til Haus Kannen. 
Her kunne vi velge mellom tre opplevelser: Sansehagen, Gartneriet
Kunstgalleriet. Der blåste en bitende
Kunstgalleriet. 
 
Haus Kannen er et sykehus for psykiatriske pasienter. Kunstnerne som
stilte ut bilder er pasienter ved sykehuset og kunstarbeid
terapien. 
 

 
 

Klar til konsert i Kunsthaus Kannen i Münster. 
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Etter en rask middag gikk turen igjen 
til Rådhuset. Her ble det tid til en kort 
”oppsynging” før salen fyltes av et 

ed sang på høyt nivå, men vi 
ikk publikum med oss på  

llers bidro vi med:”Sangerhilsen”, 

sen” med Gunnar 
om solist osv. Jan Olle bidro 

å viddene, men hvite, lett synlige 

forventningsfullt publikum.  
 
Kl. 19.30 ble vi ønsket velkommen av 
borgermester Karin Reissmann.  
 
Musikkskolens kor med 9 unge damer 
deltok m
f
”Seemann” og ”In Einem Kuhlen 
Grunde” framført på tysk.  
 
E
”No livnar det i lundar”, 
”Kristiansandsvi
s
sammen med sin gitar med 
”Sommerfuggel i vinterland”.  
 
Etter konserten var det cocktailparty 
og gaveoverrekkelser, før vi tok fatt 
på turen tilbake til hotellet i 
kveldsmørket. Noen av oss kom litt 
p
sangerluer og tålmodighet gjorde at 
alle fant ”hjem” igjen. 
 

 
 

Forventningsfulle sangere venter på 
 
 

audiens hos ”Overborgermeister”.
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Lørdag 24. mars kl. 10.10 var vi på 
vandring igjen til friluftskonsert 
sammen med Marine Shantyk

 

or 
utenfor Stadthaus 1.  

eten 
og ”Seemann” ble igjen et naturlig 

erket 

”Vi er jo ikke vant med så mange 

ariteten har 
en 

 

 
Korene vekslet om oppmerksomh

fellesnummer. Været var fint og 
stemningen og innsatsen var det ikke 
noe i veien med, men røstene m
den store aktiviteten.  
 

opptredener på så kort tid”, kunne 
høres fra rekkene. ”Popul
en bakside”, flirte dirigenten. ”Rest
må vi spare til kirkekonserten i
kveld”. 
 

 
 

Marine Shantykor under friluftskonserten i Münster.
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Klokka 17.00 var vi samlet til gudstjeneste og konsert i St. Joseph kirke. 
En fantastisk katedral å synge i, men utrolig kald. Grunnlaget for senere 

er, men akustikken var helt spesiell.  

den og ble nesten borte for oss i letingen 
d”. Vi bidro med: ”Store gud vi lover deg”, (Ett vers 

på norsk og tre på tysk) ”Roll, Jordan, Roll!”, ”Natten er lang”, ”No livnar 
d”, og vi følte at tonene steg opp 

met. 

Etter en velfortjent middag på hotellet, gikk turen til Blau Weiss Aasee 
klubblokale. Der var vi sammen med venneforeningen til en uformell aften 
med mye sang, hyggelig prat og noe å leske strupene på. 
 
Etter fire konserter på kort tid kunne vi slå fast at vi hadde gjort en god 
figur så langt. Vi ble mottatt på en strålende måte som ambassadører for 
Kristiansand. Vi må også berømme annonsering og reportasje i aviser og 
på institusjoner. 

forkjølelse og bronkitt ble nok lagt h
 
Dirigent Jan Helge hastet etter ly
etter ”the perfect soun

det i lundar” og ”Gud signe Norges lan
mot hvelvet og fylte hele kirkerom
 

 
 

Endelig en pust på terrassen med noe å leske rustne struper på. Fra venstre: Ivar, Kirsten, Monica, Roald, Turid, Karl Erik, Gunnar og Anne-Marie. 
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Siste dag i Münster opprant med
venner og begynte på hjemturen
interessant ombytting av boardin
om at vi hadde vært med på en flott o

 sol og k  
 i det fin
gcard o

g es 

lar himmel. Etter en interessant byvandring, tok vi farvel med våre tyske
e været. Til tross for en kald katedral, noe ujevnt luftanlegg i bussen, en 
g et tettpakket opplegg fra morgen til seine kvelden, var det unison enighet 

 opplevelsesrik tur. En hjertelig takk til sjåfør og reiseledere overbring
herved.  
 

 
 

Det manglet ikke på annonsering og reportasjer. 
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Opptredener på løpend
 
Så gikk det slag i slag med Sangens og m
allsangprogram i Ravnedalen. Særlig ble
forskjellige avdukinger på Kirkegårde  på Festningen, åring. Videre deltok vi på Livsgledeuka fra 18. - 26. august. 
  

e bånd  

usikkens dag, 17. mai og 
 17. mai en travel dag med 4 

n, allsangprogram

sang på Torvet før Borgertoget og deltakelse i Borgertoget, helt i front etter 
17. mai komiteen, som det seg hør og bør når det gjelder å ære en 160-

 
 

Sangens og musikkens dag på Jernbanestasjonen  2007.  i
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Koret samlet utenfor Festningen etter allsangprogrammet på 17. mai 2007. Nå gjenstår borgertoget. Litt av en innsats fra morgen til kveld. 
 
 
22. september 2007 sang vi på åpningen av Håndverkerforeningens 160 års jubileumsfest på Arena Sør, og mange av sangerne m/ledsagere deltok på festen 
etterpå, der god mat, taler, underholdning og dans sto på programmet. 
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Korguttenes festreise 
 
Jernbanekoret hadde i lengre tid planlagt og forberedt tur til Polen for å 
representere Norge i FISAIC – Internasjonal korfestival for jernbanekor.  
 

 
Dermed dro vi på tur for annen gang samme år. Jo, samarbeid gir mulig-
heter. Vi refererer fra ” På sangens vinger nr. 2”- NJSF v/Køhn og Lie: 
 

 
 

Full konsentrasjon på scenen i Stargard i Polen i 2007. 
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Nok en gang dro Jernbanekoret Kristiansand til utlandet. Denne gang 
Stargard i Polen for å representere Norge ved FISAIC Internasjonale 
Chortreffen - Festival fra 4. til 7. oktober 2007. 
 
Onsdag morgen var det avreise fra ferjeterminalen i Kristiansand der vi 
møtte representant for NSB’s Fritidsråd Berit Vangby som skulle på tur 
med de sørlandske korguttene. 
 
Det ble travel aktivitet i Hirtshals. Dirigent Jan Helge hadde fått øye-
betennelse, som måtte behandles umiddelbart. Da er det greit å ha med 
egen ”korlege” på tur. Medisinmannen, dr. Per Sandell, ordnet medika-
menter på nærmeste apotek. Dirigenten ble kurert, mens vi tilbrakte det 
meste av dagen langs danske og tyske motorveier. Utpå kvelden ankom vi 
Neumünster, i nærheten av Kiel. 
 
Torsdag var en ren transportetappe mot Polen. På grensen måtte alle vise 
passet! Etter nye mil nådde vi Stargard, målet for turen. Der ble vi loset til 
Jernbanens Kulturhus. Derfra til et stort kjøpesenter, for å veksle til zloty, 
og gjøre noen små innkjøp, som guiden kalte det. Det ble også tid til en 
omvisning i Stargard, før turen til hotellet, i Goleniow - 35 km unna. Det 
var ikke plass til oss i Stargard. 
 
Fredag var det først omvisning i Stettin. Deretter åpningsseremoni i 
Stargard Kultursenter. Her lyttet vi til flere taler oversatt til tre språk, 
setning for setning, noe enkelte mente ble svært langtekkelig. 
 
Endelig var det tid for korinnslag: Et belgisk kor sang vakre melodier. 
Videre et fransk innslag, før tyskerne framførte kjente melodier – med tysk 
takt og presisjon. 
 
Omsider var det vår tur. Vi entret scenen og åpnet med ”Sangerhilsen”, 
fortsatte med ”Rett som ørnen stiger”, ”Norge mitt Norge” med solist 
Eivind Evensen og ”Roll along prairie moon”, før vi avsluttet med ”Love 
me tender”, til stor begeistring fra flere enn bare våre ledsagere.  
 
Et sveitsisk kor overtok podiet, før tre polske kor avsluttet konserten. 

Lørdagen startet med omvisning i Stargard og ny shoppingrunde, før 
tekniske prøver, oppsynging og avslutningsseremoni, med Polens 
nasjonalhymne på latin, og enda flere taler!  
 
Videre til kirkekonsert i en vakker og fullsatt katedral, ” Mariakirche”, der 
vi framførte ”Gud signe Norigs land”, ”Den Ambrosianske lovsang”, 
”Hyrdeidyll” og avsluttet med ”Roll, Jordan, Roll!” 
 
Om kvelden var det avskjedsfest i byens Sportshall, med folkedans-
oppvisning, utdeling av offisielle gaver og bilder til ledere og dirigenter, 
nye taler av viktige personer - og - selvfølgelig korsang. Vi sang ”Roll, 
Jordan, Roll!”. Senere på kvelden ble det, etter oppfordring fra Presidenten 
for FISAIC, ryddet plass for nordmennene. Korguttene fremførte ”Gud 
Signe Norigs Land”. 
 
Vi ser det tydelig på Jan Helge når vi lykkes. Smilet brer seg fra øre til øre. 
Han hadde et stort smil under hele turen, så vi kan trygt si at dette var en 
festreise, med mye applaus! 
 
Søndag var det tid for hjemreise. Første etappe gikk fra Goleniow til 
Berlin. Underveis var vi i Sachsenhausen konsentrasjonsleir, der Jan Helge 
ga oss en interessant omvisning. I Berlin ble det tid til en rundtur til de 
viktigste plassene i sentrum, før vi ankom hotellet. 
 
Mandag fortsatte hjemreisen, først 800 km til Hirtshals, før båtturen over 
Skagerak. Det er langt, men bussturen går greit unna med sang, muntre 
historier – og kanskje ”nokke i glasset?” Ekstra hyggelig var det å stoppe 
på autobanen og innta en hyggelig lunch som Damegruppa spanderte.  
 
Takk for god middag og kaffe – og kaffe og kaker en gang i måneden 
hjemme i Norge!  
 
Det ble handlet både hos Otto ved grensen og Winther i Hirtshals før vi 
gikk om bord i MS Christian IV, for den siste etappen mot hjemlige 
breddegrader. Og alle var igjen enige om at det hadde vært en fin tur. 
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En glad gjeng på vei til bussen og hotellet etter fin innsats i Konserthalle. Hvem har gjemt seg bak Norwegia-skiltet. De 2 guidene står foran til venstre.  
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Jubileumskonserten i Musikkens hus 
 
”La oss satse på klassisk mannskorsang”, foreslo dirigent Jan 
Helge. Kontakt med mannskorene på Sørlandet gav svært 
positive svar, og dermed satte vi i gang planlegging av 
”Mannskor i 160 år” 17. november 2007. 
 
Handelstandens mannskor, Eydehavn/Tvedestrand mannskor, 
Mandal Sangforening og Kristiansand Haandverker 
Sangforening/Jernbanekoret. Det ble mye historie innen 
mannskorsangen på Sørlandet samlet på ett sted.  
 
Vi er glade for den interesse korene viste i planlegging og 
gjennomføring av arrangementet. Det gir håp om å kunne utvide 
og gjøre arrangementet til en fast begivenhet i den sørlandske 
korhverdag.  
 
Gledelig var det også at Sigurd Lie-salen var så godt som full av 
sangere og publikum, som ikke bare besto av ”pårørende”. 
Podiet ble fylt opp med ca. 100 sangere til fellesnumrene. Etter 
tilbakemeldingene å dømme, bør konserten bli en fast, høstlig 
begivenhet. Her er programmet i forkortet form: 
 
Fellesnummer: 

Sangerhilsen – E. Grieg / S. Skavland. 
Skumringen – F. Gluck / Arr. K. Riter. 
Morgensang af Elverskrud – Niels V. Gade. 

 
Enkeltkorenes bidrag: 

Norges Fjeld – H. Kjærulf / H. Wergeland. 
Norsk Sjømanssang – J. Haarklou / B. Bjørnson. 
Kristiansandssangen – A. Hansen / Arr. J. W. Ugland. 
Här er guda godt at vara – G. Wennerberg. 
I midnattsolen – A. Wold / O. Sture.  
En Månskinnsnatt – G. Wennerberg. 

 
Roll, Jordan, Roll! – Arr. M. Bartholomew.  
Norge mitt Norge – A. Paulsen /  T. Caspari. 
Love me tender – Arr. T.Moe. 
Når fjordene blåner – A. Poulsen / J. Poulsen. 
Brede seil over Nordsjø går – R. Nordraak / B. Bjørnson  
 

Dirigenter: Jan Helge Skaar, Cecilie Vardvik og Ivar Bøksle.  
Konferansier: Øystein Aarstad. 

Rett som ørnen stiger – L. Spoor. 

 

 
 

Ekstra trabulanter fraktes til konsertlokalet. 
Fra venstre bak: Henning Blomkvist, Andreas Køhn og Jan Olle Rasm n.  usse
Foran: Sykkelfører Knut Lie. 
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Adventskonserten  
 
9. desember 2007 
 
2. søndag i advent, nærmere bestemt 9. desember, gikk den
adventskonserten av stabelen. Planlegging og gjennomf

onserten, der 8 kor og Kristiansand Ja

 årlige 
øring viste at 

nitsjar bidro, har en fin profil som 
l blåst og 

Nyttårsfest  
 

get aktivt sangerår, arrangerte ”Kalle”, 
en med velsmakende mat og drikke, 

nica, nok raketter og fin 
g dermed hadde vi 

 AV JUBILEUMSÅRET 2007 
det så til med Kristiansands Haandverker Sangforening etter to års nært samarbeid med Jernbanekoret Kristiansand og etterfølgende 

sammenslåing med virkning fra 01.01.2008?  

spirituals          Lokale sanger        Populærmusikk       Svisker og allsang 

et som ørnen stiger       Ja, vi elsker dette landet     When the stars begin to fall    Christiansandsvisen     My Evaline         La oss leve for hverandre 
       Gud signe Norigs land      Roll, Jordan, Roll!        Kristiansandssangen     Sjøsala vals         De nære ting 

ndar      Roll along prairie moon     Det er gått så mange år    Love me tender       Minnenes melodi 
La        Oh, Freedom          Christian IV og Palle     Haandverkersang      Sjømann 
Mo ang   Zekiel saw the wheel       Sara på Solheim       Drikkevise         Tio tusen røda rosor 
Sku                                   Svantes lykkelige dag    Det var på Capri 
Norge mitt Norge        O, du herlige                                        Skomværvalsen       Hvite roser fra Athen 

   Natten er lang 

 
Un
 

 Jan Helge Skaar, samt våre entusiastiske kormedlemmer, kan koret fra sangeråret 2008 tilby opptredener og 
arbeidsproses er på visdomsordene: ”De som samarbeider er 

vin

k
viderefører tradisjonene Gunnar Gundersen har bygget opp. Ve
sunget.  
 
 

31. desember 2007 
 

ning på et meSom en passelig avslut
Ivar og Roald nyttårsfest i Håndverker
musikk, dans, overraskende besøk fra Lista v/Mo
stemning. Så kunne vi også ønske godt nytt år – o
begynt på et nytt sangerår – 2008. 
 

 
 

REPERTOARET VED UTGANGEN
 
Hvordan står 

 
Repertoaret ser nå slik ut: 
 
Klassisk mannskorsang     Salmer og nasjonale sanger    Negro 
 
R
Sangerhilsen   
Norges fjeld           No livnar det i lu

ndkjenning          Fagert er landet  
rgensang af Elverskrud    Den Ambrosianske lovs
mringen           En sangers bønn     

             
                Away In a Manger 

der innøving: O, fagre syn. 

Takket være vår dyktige og effektive dirigent
konserter tilpasset de fleste situasjoner. Vi kan etter sam sen fram mot sammenslåing skrive und

nere.” 
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Samarbeidspartner Jernbanekoret Kristiansa
amarbeidet med Jernbanekoret – et kor 

bak seg som eget kor med nær 

i skal passe oss vel for å skrive et annet kors historie og 
iser derfor til ”Jubileumsberetningen” fra 2004, der vi 
inner sentrale personer, ildsjeler og korets virksomhet 

Vi er selvfølgelig svært glad for at vi gjennom nokså lik 

. januar 
2008. 

nds historie
 
Vi har i mange år s
om har en 54-årig historie s

tilknytning til NSB.  
 
Koret ble første gang forsøkt stiftet i 1947, men først syv 
år senere, den 12. november 1954, forteller 
jubileumsberetningen fra 2004, kom koret i gang.  
 
V
v
f
beskrevet. 
 

utvikling fram mot 2006, har funnet å slå våre pjalter 
sammen og inngå ekteskap med virkning fra 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jernbanekoret klar til innstats. 
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Sangens betydning i hverdag og fest 
 
Mange har sagt mye klokt om sangen og 
musikkens betydning for menneskene. Fra 
tidenes morgen til i dag kan vi slå fast:  
Sangen er magi. Den e

San
 

” r et tryllemiddel som 

: Går det an å leve uten?” 

et kunne selvfølgelig være fristende å ta med 
oen av de mange positive utsagn om sangens 
etydning for den enkelte og samfunnet fra 
sykologer og professorer, men vi velger heller 
 ta med et innlegg fra grasrota eller ”gølvet”, 
ra ”TENOREN” – Sangforeningens egen avis 
r.7 fra 1933: 

g 

Evnen til å kunne synge er en herlig gave, men 
det er med denne evne, som med alle andre, 

 kan oppøves og pleies – forsømmes og 
sbrukes.  

 
Dersom man eier en god stemme og ikke 

ker den, skjer det store tap. Hvis vi alle 
te å kjenne sangen som det styrkende 

iddel og den likefremme livsfornyer den er, 
så vilde mange av de bekymringsfulle uttrykk 
som nu hviler over de moderne ansikter 

rsvinne.  

Imidlertid er det å synge ikke bare en 
glimrende øvelse for åndedrettsmusklene, men 
også for rygg – og halsmuskulaturen. For en 
god sanger får alltid god holdning. Tar man alt 
i betraktning, så er det ikke å undres over at 
man efter en god øvelse i sang kan føle sig 
frisk og likefrem fornøiet.  
 
Sangen er en av de verste fiender for det 
vrange og gretne humør. Tenker man så på at 
det å synge gode og vakre melodier er herligt, 
ja, da må man komme til det resultat, at ingen 
der eier en smule sangstemme burde la den 
ligge brak. 
 

      Hilsen Mannen 
 

Så lar vi Bjørnstjerne Bjørnson avslutte vår 
lovprising med ”Sangen har lysning” etter 
ønske fra Ernst Rolf Olsen (førstetenor). Han 
har sikkert alle sangere med seg i ønsket: 
 
Sangen har lysning, og derfor den gyter 
over ditt arbeid forklarelsens skinn! 
Sangen har varme, og derfor den bryter  
stivhet og frost, så det tør i ditt sinn! 
Sangen har evighet, derfor den skyter  
fortid og fremtid i hop for ditt syn, 
ånder uendelig deilig attrå og flyter  
bort i et lyshav av lengsler og lyn. 
 
Sangen forener, idet den fortoner 
mislyd og tvil på sin strålende gang, 
sangen forener, idet den forsoner 
kamplystne krefter i samstemmig trang 
trangen til skjønnhet, til dåd, til det rene! 
--- Noen kan gå på den lyslange bro 
høyere, høyere, frem til det ene  
som ikke åpnes for annet enn tro. 
 
Fortidens lengsler i fortidens sanger 
kaster vemodig en aftenrød glans, 
samtidens lengsler i toner vi fanger 
inn for en ettertids sjelfulle sans. 
Slektenes ungdom i sangen har møte, 
tumler sin stund i de tonende ord: 
--- Fler enn vi aner, ja ånder av døde, 
vugges i kveld i vårt festlige kor.  
 

Bjørnstjerne Bjørnson 
 

brukt på den rette måte, fremmer lykken i jakt 
og krig, befordrer fruktbarheten hos 
mennesket, bølingen og akeren, helbreder 
sykdom, fordriver onde og tilkaller gode 

den
mi

ånder”, sitert fra ”Sangerliv nr. 1”. 
 
Eller la oss si som sangeren etter øvelsen: ”Nå 
har jeg lutret mitt sinn og er som et nytt 
menneske igjen”. 

bru
lær
m

 
”Æresmedlem”, Edvard Næset, sier det slik: 
”Intet er i stand til å berøre våre følelser som 
musikk, og alle som elsker musikk kan gjerne 
spørre

fo
 

 
D
n
b
p
å
f
n
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Vad skall vi sjunga, vänner? 
  

av Edvard Næset 
 
Ja, si det. Slik spør vi i vals av Wahlin. 
 
Det er ikke bare å lire av seg noe man kan. Alt 
må vurderes, og valget beror på tid og sted og 
for hvem og i hvilken anledning man skal 
synge. Det blir gjerne teksten man legger 
vekt på ved valget av sangen. I vårt eget s
or vil mange ha et ord med når ma

mest 
ang-

n skal ta ut 

ner vi godt kan synge julesanger, for 

t 

 riktig eller galt. 

: 

rdi de fleste mennesker forbinder 
ordet med de sanger man synger i kirken til 
gudstjenester. Ordet salme kan imidlertid ha 
flere betydninger. Ifølge leksikon hadde 
Bjørnson brutt med kristendommen da diktet 
ble til, og han skrev diktet til ære for den tro 
han nu, ved hjelp av utviklingslæren, hadde 
funnet frem til.  

vi 
vårt arkiv. 

 

e. Teksten er både vakker og 
len lå.  

i 

 

 

, 

ske 
, men 
.  

s det 
dde 

nevnt 
. Det skjer 

. 310 -
ank står 

e da 
 

tt seg fri fra 

n hadde 
med det 
aet vi 

m de tørre 
 reporter 
ortelling 
vane: 

k
program til adventkonserten som byens 
sangkor holder i Domkirken.  
 
Noen me
det er det folk venter å få høre. Mens andre 
mener at vi må synge adventsanger. Resultate
har vært at de fleste kor bruker begge deler.  
 
Her kan en ikke snakke om
Det hender at tittel og tekst kan forlede en til å 
tro noe annet enn det som dikteren har hatt i 
tankene. Det er Bjørnstjerne Bjørnsons ”Salme
Ære det evige forår i livet som allting har 
skapt” et godt eksempel på.  
 
Ordet salme er nok med på å skape denne 
orvirring, fof

 
 
Det kan vel derfor med rette diskuteres om 
denne sang, selv med vakker musikk av Sparre 
Olsen, passer inn i en kirkekonsert. Men jeg 
har hørt den på et sangerstevne en gang, og 

ar notene i h
 
En annen sang som det i sin tid var tvil om, 
men som nå er godkjent, er ”De hundre 
fioliner” med tekst av Arnulf Øverland og 
musikk av Eyv. Alnæs. Mange har denne på 
sitt repertoar. Under dirigent Sverre Zernichow
har vi også sunget denne i en kirkekonsert på et 
angerstevns

ukonvensjonell, så det var ikke der tvi
 
Navnet Øverland hadde ikke noen god klang i 
kirkelige kretser fordi han hadde krenket 
blasfemiloven i foredraget ”Kristendommen, 
den tiende landeplage”. Han ble tiltalt og det 
var rettssak. Kirsten Flagstad hadde stor 
uksess med denne sang. s

 
I krigsårene, da vår sangforening ikke hadde 
noen virksomhet, sang jeg i en dobbeltkvartett 
BUL med Sverre Zernichow som dirigent. 
Ordet dobbeltkvartett må ikke tas helt 
bokstavelig, for på slutten av krigen var vi ca 

0 sangere. 2
 

 
 
En gang vi hadde en opptreden et sted i Høvåg
sang vi blant andre ”Musikken kommer”, 
rrangert av E. Heide Sørensen. Det er a

Wilhelm Krags tekst og musikken er nor
sangmarsjer. Dette regnes for en munter 

lederen av møtet var av en annen mening
 
Gjennom andre fikk vi vite at han synte

t hahadde vært for mye støy og sa at de
vært som å være på… Så hadde han 

lonavnet på en simpel restaurant i Os
t tilhørerne ikke er i topphumør.  a

 
I Kristiansands Historie l914 - l945 (s

reb315) utgitt av Christianssands Spa
det en interessant omtale av festligheten
Sørlandsbanen kom til Kristiansand og ble
åpnet i l938.  
 
Skolene hadde fri. Mange hadde ta
rbeidet. Kort sagt så var hele byen på bena. a

Kong Håkon skulle åpne banen og ha
vi også med kronprins Olav. Her tar 

som er skrevet om mannskor og tem
t obehandler. Etter først å ha skreve

fakta og tall, gis ordet til Aftenpostens
m fHenrik Haugstøl som gir en morso

om folkefesten og om en konsert i Gra
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”Foruten musikkorpset Union deltok fire av 
byens sangkor i konserten. Mens Arbeidernes 

angforening foretrakk ”Wein, Weib und S
Gesang” ga Hånd
este ”Hill deg el

verkersangforeningen til 
skte fedreland” og 

 vår 
jord” mens Sangkoret ”Harpen” avsluttet med 

 
 

erke til 
eporterens bemerkning – ”foretrakk”.  

Det er lett å gå i en slik felle, og noen vil 
kanskje mene at vi gjorde det da vi sang på 

åndverkerforeningens årlige svennebrev-
tdeling. Tradisjonelt har vi brukt en gammel 
åndverkersang samt en seriøs sang fra vårt 

og 

 

i har vel råd til å koste på oss litt selvkritikk 
nn 

ev. 

kanskje ha blitt slik: Der sto et mannskor 
bestående av sangere med tilsynelatende lang 
rfaring. De satte seg i respekt med sangene 
Rett som ørnen stiger” og ”No livnar det i 
undar”, men kunne ikke la være å fri til den 

e 

om Edvar

nsands H
ig fes

var det man rre var 
 kjoler. Den ene av de fø te to tok det så alvorlig at hun 

gikk hjem etter middagen. Den ene av de to andre var 
olonesen da 

er, men al
ak meg, 

seg fint på g  greit gjennom 
e om. Senere svingte vi oss i dansen og 

t murmester.  

b
Handelstandens Sangforening ”Fjorden,
f
”Gud signe Norigs land” 
 
Hvorfor Arbeidernes Sangforening valgte 
denne sang, er ikke godt å si, men de syntes vel
det var en fin sang og at det var en de kunne på
den tiden. En må vel kunne si at det ikke passet 
å synge om ”Piker, vin og sang” ved en så 
viktig hendelse for vår landsdel. Legg m
r
 

 
Polonese 

H
u
h
repertoar. Denne gang ble det andre sanger, 
det ble også bestemt at vi skulle synge tre 
nummer, og den tredje vi satte opp var ”Love
me tender”.  
 
V
ved å mene at den sangen ikke går naturlig i
i den høytidelige handling det er for en 
ungdom å motta sitt svennebrev eller fagbr
La oss derfor tenke oss at reporteren fra 
Aftenposten i 1938, Haugstøl, skulle ha gitt en 
beskrivelse av vår opptreden, så kunne det 

e
”
l
ungdommelige forsamling ved å la ”Love me 
tender” gli inn mellom de to andre sangen
som et umerkelig slengkyss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette er en liten fortelling fra virkeligheten s d Næset fortalte. 

aandverker Sangforening feiret 
t med mange inviterte prominente 
ge fine kjoler å se. Dessve

 
Kristiansands Håndverkerforening og Kristia
sitt 125-års jubileum i ”Klubben”. Det var en stil
gjester. Antrekket var galla, og på damene 
det to pluss to som hadde like rs

min kone. Hun brydde seg ikke så 
vi ble spurt om det. 

dri før ledet polonesen. Likevel 
og det var betryggende. Reidar 
ulvet. Vi kom

mye om det, og hun var ikke imot å lede p
 
Riktignok har jeg vært med på det flere gang
sa jeg meg villig. Reidar Jonassen stilte opp b
hadde deltatt i dansekonkurranser og førte 
polonesen med de variasjoner som vi var enig
min kone i samme kjole som kona til en kjen
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Styre og stell
 
Dirigenter og formenn 1847 – 2008 
 
Dirigenter                Forme
 

1847  Organist Simonsen       1847  Init
1848  Organist August Rojahn   

Organist F. A. Jørgensen 

nn 
iativta

  

nus R
 Nilse

menta
 Bendix Ni

                    1927  O. E. 
1928  Overlærer Oscar Hellevig   1929  Malkin Eriksen 

           1930  O. E. Syvertsen 
Erling Bakke      1934  Leif Pedersen 

                     1967  Per Eriksen/Børge Løke 

adimir D
     

    
    

       
Helge Rasmussen 

 

dlemmer i      Store jubileer i korets historie.  
 1888 – 008 

         1907   60-års jubileum 
          1947   100-års jubileum 

               1972   125-års jubileum 
1934   52                1982   135-års jubileum 
1941   32                1987   140-års jubileum 
1947   55                1997   150-års jubileum 
1950   52                2007   160-års jubileum 
1972   35    
1986   20    

 17 
 15 
 35 

 
Antallet passive medlemmer var i perioder like høyt som antallet aktive 

edlemmer. I 1947 var det 55 aktive og 56 passive medlemmer i koret. 
  

glansårene før og etter krigsårene, da ressursene var få, var sanggleden 
st og resultatene etter forholdene meget bra. Til sammenligning er 

medlemstallet etter sammenslåingen 1. januar 2008 ca.35 medlemmer. 
 

ger Ltn. Torstrup 

 
1981  Musiker Vl
           
            
            
         
2006  Lærer Jan 

Lærer O. Jørgensen  
Musiker Th. Hilde  
Mus. Instr. C. J. Christensen 

1860  Lærer Aug. Abrahamson   1893  Mag
1906  Mus. Instr. Georg Andersen  1894  Nils
 
 

1912 – 1926 Liten eller ingen aktivitet, lite doku
 

926  Mus. Ltn. Adolf Salveson   1926 

asmussen 
n 

sjon.  
lsen 

Syvertsen 

rozdjek   1989  Odd Lindstrøm 
      1991  Ralph Willy Persen  
      1993  William Holthe 
      2001  Lederteam  
      2002  Karl Erik Johansson 

Skaar      2008  Jan Olle 

 
 
Antall aktive me
Sangforeningen fra
 
1888   22      
1926   45      
1928   52 

1
 

          
1936  Lærer 
1939  Lærer Sverre Zernichow    1935  Anker Ruud 
1945  Lektor Per Urstad       1948  Ragnar Ryen 
                     1951  Eigil Hamre-Eriksen 
1952  Lærer Sverre Zernichow    1954  Anker Ruud 

1956  Erling Tønnesen 
                     1957  Henry O. Ugland 
                     1958  Erling Tønnesen 
                     1961  Eigil Hamre-Eriksen 
                     1966  Erling Tønnesen 

1997  
2007  
2008  
   
 

                     1967  Erling Tønnesen 
                     1969  Eigil Hamre-Eriksen 
                     1971  Erling Tønnesen 
                     1974  Gunnar Gundersen 

korm
   
I 
stør

 
 2
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Det nye styret etter sammenslåingen 1. januar 2008. 
 
Sittende fra venstre: Jan Olle Rasmussen - formann, Karl Erik Johansson - varaformann. 

tad -  sekretæStående fra venstre: Knut Lie - kasserer, Helge Thorsen - styremedlem, Øystein Aars r. 
         Frank Arneberg - varamedlem. 

 
 
 
 

 
 

Dirigent Jan Helge Skaar klar til innsats 17. mai. 
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Korets lover og regler gjennom tidene
  
Den eldste bevarte trykksak av korets lover og regler er fra 1906.  
 

 
 

LOVE for Kristianssands Haandværkersangforening. Vedtagne i Generalforsamling 29de Oktober 1906. 
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Korets lover og regler etter sammenslåingen 1. januar 2008
 
§ 1: Navn og formål. 
 
Kristiansands Haandverker Sangforening stiftet 3. oktober 1847 og 
Jernbanekoret Kristiansand stiftet 12. november 1954, er slått sammen fra 
1. januar 2008. Korets navn er Kristiansands Haandverker Sangforening. 
 
Foreningen er upolitisk. Korets formål er å vekke interesse for korsang. 
 
§ 2: Medlemmer. 
 
Alle som er interessert i korsang kan bli medlemmer av koret, når 
dirigenten finner dem skikket som aktive sangere. Koret tar også opp 
passive medlemmer. Disse har adgang til korets møter, sammenkomster og 
reiser, men har ikke stemmerett på årsmøtet. De kan ikke velges til noen av 
korets tillitsverv. 
 
Utmelding skjer både for aktive og passive medlemmer skriftlig til styret. 
Til æresmedlem kan den bli utnevnt som har gjort seg særlig fortjent av 
koret eller norsk mannssang og musikkliv. Forslag om dette settes fram av 
styret, eller skriftlig til styret, som legger det frem på et ordinært eller 
ekstraordinært årsmøte, hvor det blir avgjort med 2/3 flertall. 
 
§ 3: Øvelser. 
 
Sangøvelse holdes en gang ukentlig i tiden fra september til og med mai og 
ellers når styret og dirigenten finner det påkrevd. 
 
§ 4: Kontingent. 
 
Kontingentens størrelse fastsettes av det ordinære årsmøtet for aktive og 
passive medlemmer. Styret kan frita et fortjent medlem for kontingent. 
Kontingenten blir å betale forskuddsvis. 

§ 5: Dirigent. 
 
Dirigenten leder sangøvelsene og har ansvaret for korets repertoar og 
musikalske opptredener. 
 
Styret forhandler om dirigentens godtgjørelse. 
  
§ 6: Årsmøter. 
 
Ordinært årsmøte holdes hvert år fortrinnsvis siste uke i februar, med 14 
dagers varsel. 
 
Årsberetning, regnskap og innkomne forslag vedlegges innkallingen. 
 
Ekstraordinært årsmøte kan også avholdes når styret finner det påkrevd 
eller når 1/3 av korets aktive medlemmer forlanger det ved skriftlig 
innsendt forslag og innkalles med 8 dagers varsel. 
 
Årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. 
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
 
§ 7: Dagsorden. 
 
Det ordinære årsmøte har følgende dagsorden: 

1. Konstituering. 
2. Valg av møteleder. 
3. Valg av sekretær for årsmøtet. 
4. Valg av 2 til å underskrive protokollen. 
5. Årsberetning. 
6. Regnskap i revidert stand. 
7. Innkomne forslag. 
8. Fastsettelse av kontingent. 
9. Valg. 

 Avslutning. 
  
 10.
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Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. 
februar. Forslag til vedtektsendring kan kun behandles av ordinært årsmøte 
og krever 2/3 flertall. 
 
 § 8: Valg. 
 
Styret består av: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, ett styremedlem og to 
varamedlemmer. I tillegg velges programutvalg (formann og dirigent), 
arkivar, stemmeførere, to revisorer, fest- og arrangementskomite (tre 
medlemmer) og valgkomite (formann og to medlemmer). 
 
Leder, sekretær, styremedlem og ett varamedlem velges for 2 år. Nestleder, 
kasserer og ett varamedlem velges første gang for ett år, deretter for 2 år. 
Komiteer med mer enn ett medlem: Nærmest mulig halv komite på valg 
hvert annet år. Alle andre velges for 2 år. 
 
Intet aktivt medlem kan unnslå seg tillitsverv, men har rett til å frasi seg 
gjenvalg i like lang tid som de har fungert. 
 
Valg foregår skriftlig, hvis det fremmes krav om det. 
  
§ 9: Styrets plikter. 
 
Styrets plikter er: 
 
1.  Med omhu foreta de nødvendige forføyninger som kan fremme 

korets trivsel. 
 
2.  Disponere over korets midler i overensstemmelse med korets 

beslutninger. 
 
3.  Beramme møter og tilstelninger, ha tilsyn med alle sammenkomster 

og påse at god orden blir overholdt. 
 
4.  Føre protokoll over alt som vedkommer koret og være ansvarlig for 

dets eiendeler. 

5.  Føre tilsyn med at korets øvrige tillitsmenn på en forsvarlig måte 
utfører de verv som er pålagt dem. 

 
6.   Sekretær skal føre oppropsliste på hver øvelse. 
 
7. Kasserer er ansvarlig for riktig regnskapsførsel og betryggende 

oppbevaring av de betrodde midler og som skal innsettes i bank. 
Alle bilag skal være attestert av leder og regnskapet skal i revidert 
stand legges frem for styret og årsmøte. Regnskapet skal være 
undertegnet av leder, kasserer og revisorer. 

  
 § 10: Programutvalg. 
 
Programutvalget skal bestå av tre mann, hvor leder og dirigent er 
selvskrevne.  
 
 § 11: Stemmeførere. 
 
For hver stemme velges en stemmefører, som har som oppgave å underrette 
sine kolleger om øvelser, ekstraøvelser, opptredener og lignende som er 
bestemt. Korets aktive sangere plikter å møte presis til sangøvelsene. 
Fravær meldes om mulig til stemmefører, evt. leder før øvelsen. 
 
 § 12: Grupper. 
 
For at korets medlemmer eller grupper skal kunne opptre i korets navn, 
kreves styrets samtykke. 
 
 § 13: Oppløsning. 
 
For å kunne oppløse koret og innstille dets virksomhet inntil videre, må det 
sammenkalles til årsmøte etter at styret skriftlig har underrettet 
medlemmene. Til å fatte en slik beslutning kreves minst 2/3 flertall av 
frammøte medlemmer og voteringen skal foregå skriftlig med navns 
underskrift. Likeså behandles spørsmålet om korets eiendeler. 
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Edvard Næset 

Bypatriot Knut Mæsel 
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Kristiansand Håndverkerforening – Kvalitet gjennom generasjoner 

Med F
Utgitt 
 
 

iverse avisutklipp fra: 

Sørlandet 

Christianssands Tidende  
 Keski-Uusimaa - Finsk avis 

Sangerliv – et verk om korsang bind 1 og bind 2 
Redaktør Hampus Hult-Nystrøm 

Korets protokoller og aviser 

 
 

Trond Aarstad  
 
 
R. Stav Johansse

 
Kormedlemmene 
 
 

  Øystein Aarstad 
William Holthe 

Gunnar Gundersen 
 
 

 
 
Tidligere 1. bass, arkivar og styremedlem 

dreas Sjursø 
 
 

 
 
 

Kilder 

Forfatter Per Gundersen 1997 
 
 

ædrelandsvennen i hundre år 1875 - 1975 
av Fædrelandsvennen A/S ved avisens 100-års jubileum 1975 

D
Fædrelandsvennen 

Dølen 

 
 
 
Kristiansand Haandverkerforening 1847 - 1947 
Redigert av J. Arnold Jensen 
 
 

 
 
Diverse stevneprogrammer 
 
 

 
 
Korets og kormedlemmenes bilder 
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