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Ovikens sångarförbund på 1890-talet, sedermera Ovikens
manskör.
Stående från vänster: Kommunalordföranden Per
Johansson, Botåsen, handlanden Pelle J Myrin, Myre,
sedemera Östersund, häradsskrivaren E E Livén,
handlanden Anders Wiklund, Joxåsen, snickaren L Odén,
Svensåsen, skräddaren Nickus Viklund, Side. Sittande fr.v.:
målarmästaren Anders Olsson, Hackås, snickaren Per
Göransson, Svensåsen, häradsdomaren Olof Olsson,
Borgvik, organisten och folkskolläraren J Daniel Viklund,
Oviken (Dirigent och son till gammelorganisten Nils
Viklund), målaren Per Nilsson, sedemera Nälden samt P.
Lundkvist.
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Ovikens manskörs historia.

Sång och musik har varit en härlig tradition i Ovikenbygden sedan
lång tid tillbaka.
Uppkomsten av Ovikens manskör har två olika källor: den sångliga
traditionen från kyrkan och studentsången i Uppsala.
Den sångliga traditionen från kyrkan.
Stämsången uppstod först inom präst- och munksång på 1500-1600talen som en vidareutveckling av den gregorianska sången. När
kompositörerna efter en tid ville utveckla den strängt traditionsbundna
sången med hjälp av utsmyckningar och ornament så uppfann man
stämsången. I Oviken startade på 1600-talet den första skolan för
grundutbildning i Jämtland för prästsöner och välbärgade bönders
söner, trivialskolan. Genom föreskrifterna för trivialskolan har man
kunnat utläsa att det 1649 ”skulle vara mässesång av korgossar”. Vid
gamla kyrkans återinvigning 1763 kan man av gamla skrifter se att det
beställts ”härlig musik från skilda orter”. (ÖP 1965)
Fem generationer Viklundare.
Under en tidsrymd av 174 år, från år 1751, så gick tjänsten som
klockare och sedemera organist från far till son inom släkten Viklund.
Den förste i raden var sångklockaren Nils Carlsson. Dennes äldste son
Daniel Nilsson fick lära sig till organist och spelade på församlingens
första orgel 1797 och tog sig efternamnet Viklund 1799. Dennes son,
Nils Viklund, ”gammelorganisten”, tog över tjänsten som organist och
skolföreståndare och det berättas om honom att han var en fantastiskt
skicklig orgelspelare. (OvMy 1987)
Manskörssången hade vid denna tid börjat ljuda över Oviksbygden.
En enkelkvartett fanns i slutet av 1850-talet som huvudsakligast
"utförde prins Oscars (Oscar I) kompositioner", varav en av de mest
kända är ”Glad såsom fågeln”. Tidigast 1865 var emellertid en
manskör i full verksamhet under ledning av ”gammelorganisten” Nils
Viklund. Den egentliga starten gjordes av Viklunds son, läraren och
organisten Johan Daniel Viklund. Denne bildade en kvartett omkring
år 1882. I och med f. häradsskrivare Livéns inflyttande till orten som
kronolänsman tog denna andra körsammanslutning fastare
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Nils Viklund (1800-1878).
Porträtt i olja av Johan Tirén.

Johan Daniel Viklund (1841-1908).

organisationsform under namnet Ovikens sångarförbund. Johan
Daniel var en mycket sångbegåvad person och brann för körsången.
Han sade ofta: ”Det vackraste som finns är psalmsång och när jag
slutar som lärare skall jag bilda en kör med minst 100 sångare.” Hans
son Daniel Viklund efterträdde sin far som organist och folkskollärare
1905. Daniel ledde manskören tillsammans med fadern fram till 1908.
Han blev senare riksdagsman för liberalerna och därefter
socialdemokraterna. (JLS 1938) ( OvMy 1987)
Fram till 1908, i sammanlagt 43 år, hade dessa senare Viklundare varit
körledare för både mans- och kyrkokören. Från och med nu kom
manskören och kyrkokören oftast att ha varsina ledare.
Studentsången i Uppsala.
Manskörssångens start i Sverige kan dateras till studentsångens start
år 1808 i Uppsala. Franska revolutionen år 1789 inspirerade de
fritänkande studenterna i Uppsala till att framföra politiska visor. Man
började också svärma för den ”folkliga” visan. Patriotismen väcktes
på nytt då kriget mellan Ryssland och Sverige bröt ut 1808.
Marskalk Klingspor övernattade på Uppsala slott på hemväg från
krigets Finland. Studenterna samlades då och sjöng flerstämmiga
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Stormningen av
Bastiljen 14 juli 1789
var startskottet till den
franska revolutionen.
Målning av Jean-Pierre
Louise Laurent Houel.

patriotiska sånger till hans ära.
Olika sånger behövdes för olika tillfällen. Repertoaren skulle kunna
indelas i heroiskt-patriotiska sånger, idylliskt-lyriska sånger,
romantisk naturmystik, hyllningsmusik samt skämt- och
dryckessånger. Studenterna hyllade döda och levande kungar,
universitetes rektor mfl, Bellman och våren. Det var mycket festsång.
Det fanns också en företeelse som hette ”opinionssång”. När något
inträffade som ett krig eller en ockupation så samlades sångarna på
torget och brast ut i en medkännande patriotisk eller nationell sång.
Man skulle kunna kalla dessa sångare för de nya borgarnas unga
”rappare”. (artikel ur Körsång 2003)
Glansperioden för den akademiska manssången var andra delen av
1800-talet.
Manskörsången blir en del av folkrörelse-Sverige.
Under 1840-talet började de första allmänna sångföreningarna bildas.
Hantverkarkörererna bildades då skråna upphävdes och fanns fram till
1864 då full näringsfrihet infördes. Skarpskytterörelsen bildade
manskörer som skulle förgylla utflykter och fester och ingjuta mod.
Även nykterhetsrörelsen bildade manskörer. Under 1860-talet bildades
Arbetarsångföreningar och från 1875 arbetarkörer. En känd manskör i
länet som utgått från en arbetsplats, SJ:s vagnverkstad, är
Sångarbröderna som bildades 1922.
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Manskörsången hade blivit en del av folkrörelse-Sverige. Vid varje
möte där det skulle hållas ett föredrag lät man detta inramas av ”sång,
musik och uppläsning”. (artikel ur Teater och musik 1955)
Under 1920- och 1930-talen uppstod en debatt kring manskören. Man
ansåg att den dominerade musiklivet alltför mycket så att den hindrade
utvecklingen för instrumentalmusiken, den blandade kören och
musikutbildningen. (artikel ur Körsång 2003)
Det kan ju illustreras av utvecklingen här i Jämtland. Jämtlands läns
sångarförbund bildades år 1908. 1927 dominerade manskörsången
musiklivet i Jämtland. Då fanns 23 manskörer i länet med sammanlagt
479 sångare.
En mäktig upplevelse redan på den tiden var de stora sångarfester som
arrangerades med hundratals sångare och tusentals åskådare. Den
första sångarresan till grannlandet Norge med Jämtlands läns
sångarförbund företogs 1927:
”Andra konserten hölls i Verdensteatret som matiné inför en publik
som uppskattades till 1500 stycken. Det var imponerande att se detta
hav av människor. Bravurnumret var kanske Bondbröllop, men allt
mottogs med ovationsartade bifall, och flera sånger måste ges dacapo,
däribland Vår by, Joakim uti Babylon och I bröllopsgården.” (JLS
1908-1978)
Kvartettsång kring sekelskiftet.
Det berättas att bland sekelskiftets ungdom fanns det körer och
kvartetter som med sång underhöll både sig själv och sina kamrater.
Herr Sven Wallmark, Myre, hade en kör i Gärde och herr Jöns
Jonsson, Backen, hade en kör i Borgen. (OvMy 1963)
Även i Myssjöbygden fanns det en aktiv manskör som hette Fjällura
eller Fjällurn. Denna kör blev medlem i Jämtlands sångarförbund
1917, hade 12 medlemmar, bildades 1917 och upphörde 1955. (JLS
1908-1978) Vår sångarbroder Torsten Karlssons far, Emil Karlsson,
var en tongivande medlem där. Det finns ett litet fint sångarminne av
Carl Ericson från 1918 som berättar om en ångbåtsfärd med Fjällurn
från Gärdstavik till Sunne kyrka och vidare till Hackås föreningshus
för sångframträdanden med bl.a. ”Sätt maskinen igång”,
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”I orkanens vilda fart” och ”Hjärtats saga”. Detta minne speglar också
den tidens ransonering av kaffe och tobak. (Sångarminne 1918)
Ovikens manskör 1908-1930.
År 1908 blev Anders Heljeback i Lockåsen, också kallad Anners i
Logår´n utifrån den plats han växt upp på, Logården i Helgebacken,
manskörens ledare till år 1925. (LT 1965) Anners i Logår´n var
riksspelman och kompositör av låtar och kom från en väldigt
musikalisk släkt. Fadern till Anners i Logår´n hade en sångröst som
överträffade allt annat i bygden. Vid 90 års ålder tog han fortfarande
förste tenorstämman i Ovikens Manskör.
(www.snilleriket.se/andersilogarn)
År 1923 framträdde en yngre avdelning av Ovikens manskör på en
GustafAdolfs fest, som hölls på Fridsborg. Den kom att ledas av
Anders Wiklund, Joxåsen. Den yngre kören kallades Blindpipan och
bildades utifrån både en önskan att själva sjunga sådana sånger som de
genom de gamla sångarnas utövning lärt sig att älska och en önskan
att försöka lära sig något ur den yngre manskörstraditionen. Denna kör
kom att anlitas vid fester och liknande tillställningar och blev 1924
medlem både i Jämtland- och Norrlands sångarförbund. (Historik över
Ovikens manskörs verksamhet intill år 1943)

Ovikens manskör 1927.
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Ett innehållsrikt sångarminne från en sångarresa för den yngre kören
till Långå skans i Härjedalen för medverkan i en midsommarfest finns
nedtecknat av Ingemar Nilsson. Denna sångarresa innebar att skjuta på
en skraltig buss i uppförsbackarna och sång på festplatsen vid
Ljusnans strand såsom "Lad oss virvle" och "Serenad i fem stämmor".
Vidare vilda kärleksäventyr, kraftmätning på dansbanan, och sång i
Vemdalen och på sanatorium på hemresan. Körens medelålder var
under 30 år.... (Sångarminne 1927)
Så småningom upphörde den äldre ”heljebackskören” och de yngre
medlemmarna i den kören gick över i ”wiklundskören”. (LT 1965)
Kantor Anders Wiklund, som beundrade diktaren Dan Andersson och
kunde spela de stora pianoklassikerna utantill, samlade hela kören.
(OvMy 1993)

Anders Heljeback (Anners i Logår´n).

Anders Wiklund.

Dirigenter i Ovikens manskör från 1931 till våra dagar.
Därefter kom Robert Vestman, kantor att leda kören. Han startade tre
hembygdsföreningar och var engagerad i att bevara gamla byggnader
tillsammans med Emil Karlsson. En minnessten över hans gärning
upprestes 1961 vid Logården intill Ovikens gamla kyrka.
Läraren Håkan Håkansson i Oviken var näste sångledare innan kantor
Gösta Holmström tog vid .
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Vid 100-årsjubileumet 1965 leddes kören av Gustav Gustafsson,
bonde från Yttergärde. (Vår sångarveteran Kjell Lundin har haft denne
som körledare.) Därefter leddes kören av Lars Andersson, också han
bonde från Yttergärde.
Urban Paulsson, musiklärare från Västnor, ledde kören 1976-1992
Margita Paulsson, Urbans fru, kantor, ledde kören 1992-1994
Mikael Grexing, Landsom, ledde kören 1994-1995
Dan-Anders Eriksson, Funäs, ledde kören 1996-2002
Carina Magnusson, Landsom, leder kören sedan 2003
1930-talet i Ovikens manskör.
Från 1931 finns i princip löpande protokoll från körens verksamhet
fram till våra dagar.
Ordförandena hette Bror Eriksson, Erik Göransson, Ecke Eriksson
och Erik Eriksson. Första delen av 30-talet delade Robert Vestman
och Anders Wiklund på dirigentskapet och därefter var folkskollärare
Håkan Håkansson från Hällne ledare i två år och 1939 blev Gustaf
Gustafsson förste dirigent i kören.
År 1932 var det stor aktivitet i manskören då kören anordnade
Jämtlands läns sångarförbunds sångarfest i Oviken den 2-3 juli med
kyrkokonsert, festmiddag, dans, inbjuden landshövding,
biljettförsäljning och reklam. Man enades om spritförbud vid detta
tillfälle, då nykterhetsrörelesen hade vuxit sig stark. Årsavgiften var
detta år 1 kr och 50 öre.
Ovikens manskör
1935.
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Två elever skickades till dirigentkurs i Umeå och fick ett anslag till
resa med ångbåt till Östersund.
1935 diskuterades 70-årsjubileumsförslag och att antalet
sångövningar var alltför få och närvaron för låg. Vid jubiléet skulle
femton medaljer delas ut till förtjänta sångare och länsförbundets
medalj till dirigenten Anders Wiklund. Sångarsamkväm med Lits
manskör planerades. Detta innebar vanligen gemensamma övningar,
konsert och efterföljande middag med fest och övernattning. Kören
enades om ett gage på 25 kronor och fria resor för sångframträdande
vid politiska möten.
1936 anordnas en välgörenhetsfest för en behövande sångarfamilj,
vilket speglar hur ekonomiskt hårda tiderna var för många människor
under denna tidsperiod.

Minnesstenen över Robert
Vestman. Stenen restes vid
Logården 1961.

Resa vid Indalsälven 1938.

1940-talet i Ovikens manskör
De första åren på 1940-talet präglades starkt av andra världskriget.
Det var ett uppehåll i protokollsboken från 1/12 1939 till 5/1 1941,
dvs hela år 1940 och det står i boken ”Som orsak kan nämnas
inkallelserna till förstärkt försvarsberedskap. Körens intressen och
verksamhet har på grund härav så att säga alldeles legat nere.” 1941
och 1942 endast årsmöte, ordförande var då Erik Eriksson och förste
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dirigent kantor Gösta Holmström respektive Gustaf Gustafsson. Det
var svårt att försöka hålla igång kören dessa år. 1943 blev Anders
Olsson, Åbbåsen, ordförande, vilket han förblev årtiondet ut. Anders
Wiklund utsågs till hedersdirigent. ”Bland annat har Wiklund haft
förmågan att skapa och få fram det mer känslobetonade och utsökt
vackra inom körsången.” Gustaf Gustafsson blev körens 1:e dirigent
årtiondet ut. Den 16 juni 1943 deltog Olof Fredriksson och Ingemar
Nilsson i uppvaktningen av kung Gustav V på hans 85-årsdag. Från
1943 och och framåt blev kören mer aktiv igen och anordnade
gemensamma samkväm med bl.a. Myssjö manskör. Kören anhöll om
anslag från kommunfullmäktige, utsåg arkivarie och
uppvaktningskommitté.
Vid Mattmar, på väg
till "sångarfäst" i
Trondheim 1947.

"Sångarfäst" igen.
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1950-talet i Ovikens manskör.
Anders Wiklund, Gustaf Gustafsson och Robert Vestman samarbetade
som dirigenter. Under åren 1950-1956 var Anders Wiklund 1:e
dirigent och under åren 1956-1959 var Gustaf Gustafsson 1:e
dirigent. Anders Olsson var ordförande under åren 1950-1954 och
Bror Eriksson var ordförande under åren 1954-1959.
Manskören sökte samarbete med den blandade kören genom
samkväm, sångafton och kyrkliga program. Även sångarsamkväm
med Lits manskör arrangerades och sång vid hembygdsfester.
Kören deltog i de årliga sångarfesterna som arrangerades av
Jämtlands läns sångarförbund såsom i Nälden och Mörsil och var
arrangör för denna sångarfest 1952. Varje år skickades representanter
till Länsförbundets årsmöte. Kören deltog även i Norrlandsförbundets
sångarfest i Härnösand 1955. De av kören instiftade förtjänsttecknen
reaktiverades genom ett stadgetillägg.

Ovikens manskör 1955.

År 1955 beslutades att kören skulle uppta regelbundna övningar med
omedelbar början. Detta var ett enastående aktivt år med 44 övningar,
medeltal 18 övande och 31 medlemmar i kören.
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Stort 90-årsjubileum med konsert i Ovikens kyrka och samkväm i
Orrgården arrangerades med ståtliga uppvaktningar med både tal och
blommor. Kören fick då en donation på 500 kronor av Waldemar
Gardham, Anders Heljeback och Per Göransson för utveckling av
sångteknik och tar sånglektioner av hovsångaren Olle Björling.
Årsavgiften var 4 kronor. Man försökte stärka ekonomin bl.a. genom
ett tombolalotteri.
Kören uppmärksammade körmedlemmar som blivit sjuka med en
gåva, genom uppvaktningskommittén. 1957 diskuterades återigen
frågan om manskörsångens popularisering och rekrytering av nya
medlemmar. Kören framträdde detta år 12 gånger offentligt. Lars
Andersson blev anmäld till dirigentkurs. 1958 började Kjell Lundin i
kören, en sångarveteran som fortfarande är aktiv.

Fyra veteraner i Ovikens manskör1955: Anders Oskar Borg, Daniel Viklund,
Anders Heljeback och Waldemar Gardham.
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1960-talet i Ovikens manskör.
Bror Eriksson var ordförande år 1960. Därefter var Sven Olofsson,
Myrviken, ordförande under åren 1961 och 1962. Karl Eriksson,
Västnor, tog sedan över ordföranderollen under åren 1963-1967 och
slutligen Olle Helgesson, Gisselåsen, under åren 1968 och 1969.
1:e dirigent var Gustav Gustafsson under åren 1960-1968 och Lars
Andersson under år 1969.

Lappfogde Waldemar Gardham,
donator och hedersledamot
från år 1955. Ordförande och
2:e dirigent i Jämtlands läns
sångarförbund, dirigent i Lits
manskör. Genom donationer
visade han Ovikens manskör,
”hemkören”, sin uppskattning.

Körens dirigent GustafGustafsson
blomsterhyllas.

Kören repeterade 34-44 gånger per år och med 12-14 sångare vid
varje tillfälle. De offentliga framträdandena, ca 12 per år, skedde
huvudsakligen i kyrkan och samarbetet med kyrkokören var
omfattande vid t.ex. adventsvesper, julkonsert, musikgudstjänst och
musikandakter vid Svedjebodarna och i Arådalen. Körerna har även
sångsamkväm och gemensamma kurser i tonbildning, ett år med fru
Lunner och ett annat år med sångpedagog Madeleine Uggla. Kören får
anslag både från den borgerliga och kyrkliga kommunen. 1960 erhölls
250 kr från vardera.
1960 deltog kören i Robert Vestmans begravning och framförde hans
älsklingssång ”En sangers bön” av Reissigers.
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Kören deltog i Jämtlands Läns Sångarförbunds sångarfester i Järpen,
Hammarstrand, Krokom och Oviken och i Norrlandsförbundets
sångarförbunds sångarfest i Östersund år 1961. Kören samarbetade
med Lits manskör i gemensam musikandakt och i framträdande vid
hembygdsfest. Kören sjöng också vid 50-årsfester, vid majbrasan, för
de äldsta på Dalsätra och på årsstämma för LRF och SKL.
Buhelg i
Arådalen 1969.

Genom gåvobrev i december 1962 överlämnade dåvarande
lappfogden i Jämtlands län, Waldemar Gardham ”som ett uttryck för
känsla av tacksamhet och av samhörighet” med sin hemsocken
Oviken kontanter och aktier till en stiftelse som skulle benämnas ”Erik
Andersssons Minnesfond”. Stiftelsens ändamål skulle vara att genom
anslag ur avkastningen stödja dels arbetet i Oviken sockens kyrkokör
och manskör och dels forskning i Ovikens sockens äldre historia samt
Storsjöbygdens och Jämtlands historia.
1965 deltog kören i ett stort 100-årsjubileumsprogram i nya kyrkan
tillsammans med stråkensemble, solist, kyrkokör, pianist och en
prologförfattare. Gustaf Gustafsson och Karl-Erik Eriksson ledde
manskören i sångerna ”Lilla barn” av G.Wennerberg, ”Över dina
händer lutad” av H.Lundvik och Griegs ”Landkjenning”. Tillsammans
med övriga framfördes en koralfantasi över ”Härlig är jorden” av
E.Erling och Gunnar Ek. På kvällen följde jubileumsbankett i
Orrgården.

15

1969 omkom sångprofilen och busschauffören Ingemar Nilsson i en
olyckshändelse och det skapades en fond till hans minne,
Minnesfonden. Denna skall träda till vid sångarbroders sjukdom,
olycksfall och dödsfall eller eljest då behov anses påkallat.
1970-talet i Ovikens manskör.
Ordföranden under hela perioden 1970 – 1979 var Olle Helgesson,
Gisselåsen. Under åren 1970-1978 var Lars Andersson 1:e dirigent
och år 1979 blev Urban Paulsson 1:e dirigent .
1970-1971. 25-30 övningstillfällen. Framträdanden i Ovikens kyrka
vid högmässa och begravningar, vid friluftsgudstjänst i Gisselåsen och
Lockåsen, på Dalsätra och 50-årsfester.
1972-73. En viss nedgång i aktiviteten och oro för framtiden pga liten
nyrekrytering. Färre sångövningar och framträdanden. Framträdanden
vid högmässor och begravningar och vid buhelgen i Arådalen.
Samkväm med fruar på baren i Oviken. Ett antal sångare deltog vid
sångarfesten i Mörsil.
1974-1977 ökar aktiviteten stadigt upp till 33-40 övningstillfällen på
ett år. 1975 blev Urban Paulsson vice ordförande och gick
nybörjarkurs för dirigenter. 1976 föreslog han att samkväm skulle
uteslutas och i stället ersättas av kaffepaus på sångövningarna. En
höjdpunkt var Jämtlands läns sångarförbunds Sångarfest i Oviken
1975 med konsert i Ovikens nya kyrka och bankett i Orrgårdens
föreningshus och besök av kören EKKO från Norge. Kören började
bli mer utåtriktad och 1977 hade man 12 framträdanden, 6 i
högmässor och begravningar och 6 i andra sammanhang. Kören
deltog i konsert med Fors brassqvintett som avslutades med Einar
Eklöfs ”Morgon”. Vidare samkväm på travbanan, julprogram i
lokalradion tillsammans med kyrkokören, deltagande vid Norrlands
Sångarförbunds sångarfest i Sundsvall och buhelg i Arådalen.
Röstvårdskurser på bl.a Birka hade blivit återkommande inslag i
körens liv.
1978-1979. Medlemsantalet och aktiviteten ökade. 1979 hade kören
44 sångövningar och 9 konserter. I det kyrkliga sammanhanget hade
kören medverkat vid 5 högmässor, 2 begravningar och 2
församlingsaftnar. Framträdande på Dalsätra och vid brasan på
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valborgsmässoafton, vid midsommarfirande, vid sångarfesten i Lit där
kören framförde ”Aftenstemning” och ”Vesle Kari vår” samt vid
rikssångarfest i Gävle, där kören framträdde separat med flera
moderna sånger som ”Battle hymn of the Republic” och två sånger ur
Djungelboken. Sångarfärd till Gäddede avslutade sångaråret.

Dirigent och förste tenor Lars
Andersson.

Ordföranden och solosångaren Olle Helgesson
flankerad av Urban Paulsson och två damer.

Lars Andersson och kören.
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1980-talet i Ovikens manskör.
Olle Helgesson var ordförande i kören 1980-1985 innan vår
nuvarande ordförande Lennart Magnusson tog vid 1986-1989. Som
1:e dirigent under denna tid 1980-1989 fungerade Urban Paulsson och
övriga dirigenter var Lars Andersson, Ragnar Rundström, Sven-Erik
Svensson, Dan-Anders Eriksson och Ola Bäckström.
En fantastisk uppgång av medlemsantalet skedde denna dymamiska
tid 1980-1985. 1984 övade kören 45 gånger. År 1985 nådde antalet
sångare 51. I förste tenor hade vi 10 sångare, i andre tenor hade vi 12
sångare, i första bas hade vi 16 sångare och i andra bas 13 sångare.
1989 var medlemsantalet åter nere i mer normala 30 sångare.

Ovikens manskör 1985.

Denna härliga tid kan till en stor del tillskrivas den musikaliskt
begåvade och entusiastiske sångledaren och musikläraren Urban
Paulsson från Västnor. Han började i manskören 1974 och gick via
dirigentkurs och studier vid Birka folkhögskola vidare till att bli
musiklärare i Bergs kommun och en mycket uppskattad ledare för
kören. Urbans enastående vilja att arrangera och dirigera körsång av
ny och lättsam karaktär mottogs av en entusiastisk och starkt växande
manskör. Det var många nya och gamla sångare som kunde ta tillvara
denna energi och medverka till en förnyelse av kören.
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Urban Paulsson, 1:e dirigent i Ovikens manskör,
2:e dirigent i Jämtlands läns körförbund, ledamot i
Sveriges sångarförbund och i Norrlands
sångarförbund. Skapare av två körer:
Oviksfjellorna och Högstadiekören.

Detta var några av de mest intensiva åren i körens nutidshistoria.
Förutom deltagande i den kyrkliga verksamheten vid högmässor,
bröllop och begravningar så deltog kören nästan varje år i
körsångarfester med stor representation av sångare både inom länet,
inom Norrland och på riksnivå. Sångarfester i Nälden och Bringåsen, i
Luleå, Östersund och Bollnäs liksom den stora rikssångarfesten i
Göteborg. I Göteborg 1984 deltog kören med 27 sångare tillsammans
med 4000 rikssångare i Scandinavium där bl.a. den store sångledaren
Eric Ericssson ledde sången. Kören deltog även i en konsert i
Trädgårdsföreningen vackra park och hade ett eget framträdande i
Askims kyrka.
Oviksfjellorna.
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Kören minskade något på deltagandet i den kyrkliga verksamheten
och ökade framträdandena utåt både i egen regi och i samarbete med
andra, t.ex konserter med kören Lihkören och Quodlibkören liksom
konserten ”Cabarét 88” med Oviksfjellorna, Ovikens kammarorkester,
Fritz P samt solisterna Eva och Roland Marklund. Två fullsatta hus i
Hackås och final på Storsjöteatern. Det traditionella vårfirandet bestod
med sång för de gamla på Dalsätra och sång vid brasan på Ovalla.
Kören breddade sin repertoar och sjöng flera moderna sånger och
även på engelska. Här kan nämnas en rytmisk gospelkonsert med
Myssjö ungdomskör, som verkligen gick hem hos publiken. Kören
förgyllde även olika föreningars fester med sång och hade även flera
egna kalas. Kören firade 120-årsjubileum med sångarfest för
Jämtlands läns körförbund, Ovikens kammarorkester samt gäster från
kommun, församlingar och körer. 1985 arrangerades fyra julkonserter
med totalt 400 besökare.
Ovikens manskör
barbershop, nytt inslag i
kören i början av 1980talet.
På bilden tre glada
laxar: Urban Paulsson,
Karl-Bertil Norlén och
Sven-Erik Svensson.

Kören genomförde musikkafé med Ovikens kammarorkester,
vårkonserten ”Medan bananerna mognar,” höstkonserter och
julkonserten ”Jultåget till farfarskullen” med en förnyad repertoar och
inslag av roliga spex. 1989 nämnde vår sångledare Urban Paulsson
att vårt samarbete med damkören Oviksfjellorna, som han varit med
om att starta år 1985, hade varit betydelsefullt för körens utveckling,
att blandningen med damkör gav mer varierade konserter och var en
framtidsmodell.
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Den långsiktiga och återkommande sångutbildningen som ges
körmedlemmarna fortsatte bla. genom körinternat med konsert i
Gräftåvallen två gånger och på Birka folkhögskola vid ett tillfälle.
Slutligen år 1989 var en sångarresa till vår ”vänortskör” Nordanstigs
manskör i Bergsjön med Vårkaprice och efterföljande bankett en
höjdpunkt.
Körens medlemsavgift höjdes 1984 till 50 kr och 1989 till 100 kr.
1988 revideras stadgarna för Minnesfonden. Ett stipendium i musik
delades ut till elev från Myssjö-Ovikens avgångsklass ur den årliga
avkastningen av Minnesfonden.
Sångaråret i Ovikens manskör.
Sångaråret i Ovikens manskör är nära förknippat med årstiderna,
årskiftena och kyrkoåret. I den bistra januari träffas kören på
Myssjönäset för upptaktsträff med spex, sång, god mat och dryck. En
gång per år ofta kring årsskiftet ordnas körinternat med ledare utifrån.
I januari deltar kören med sång vid högmässa i Ovikens gamla kyrka
på Trettondagen, också vid högmässa under påsktiden och vid advent.
Under våren sker övning av vårsånger och sånger till sommarens
konserter. Firande av våren, även om det blåser kall västan, sker sista
april och firande av Sveriges nationaldag den 6 juni. Kören
framträder också under Ovikens musikvecka i juli vartannat år. Sedan
kommer det efterlängtade sommarlovet. Körövningarna startar i
september efter den första älgjakten, när höstlöven börjat falla. Under
hösten är det övning av sånger, både de kända och mer ovanliga, till
julkaféer, jul-och nyårskonserter, i samverkan med vår främsta
konsertpartner Oviksfjellorna och ofta med Ovikens spelmanslag och
Ovikens kammarorkester liksom andra musiker och solister. Det sker
även övningar till egna konserter-shower utifrån tema med modernare
sånger och både manskör, damkör och blandad kör som
medverkande. Under året sker också ett medlevarskap med övriga
sångarbröder i både glädje och sorg.Vi firar bröllop, hyllar vid större
födelsedagar, skickar hälsningar och gör besök vid sjukdom och följer
även våra sångarbröder till den sista vilan. När vi behöver fylla på
glädjebägaren eller körkassan ordnar vi även en körfest antingen
själva eller tillsammans med Oviksfjellorna/Ovikens spelmanslag
och andra inbjudna.
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1990-talet i Ovikens manskör.
Ordförande i kören under detta decennium var Lennart Magnusson.
Vår käre dirigent Urban Paulsson ledde kören under åren 1990-1992
med Dan-Anders Eriksson som 2:e dirigent. Urbans fru, kantor
Margita Paulsson, var ledare för kören under åren 1992-1994.
Därefter tog Mikael Grexing, Landsom, över taktpinnen år 1994-1995
för att lämna över denna till Dan-Anders Eriksson, Funäs, de sista
åren av decenniet 1996-1999.
Här kommer några glimtar från körens verksamhet under dessa år:
1990: Kören erhöll 12.000 kr från ”Gardhamsfonden” för
röstvårdande ändamål. Körläger i Gillhov inför stundande 125-års
jubileum. Jubileumskonsert framfördes tillsammans med
Oviksfjellorna, Nordanstigs manskör och solist Kristina Löfgren.
Kommunalrådet Olle Nord stod som värd för banketten som Bergs
kommun helt bekostat till vår ära. Lyckad konsert i kyrkan och
därefter fagra tal, sång, dans och mat på Orrgården.
Olle Helgesson uppvaktades på 75-årsdagen och svarade med
solosång. Övningar skedde med Jämtlands läns sångarförbund inför
minneskonsert för f.d. dirigenten för Lits manskör och Länsförbundet
Georg Pettersson. Julkonsert skedde detta år på Svenstaviks sjukhus.
Under höstterminen var det lågt deltagande i sångövningarna och vid
konserter. Det ventilerades om det kunde bero på för mycket sång på
engelska och för hög grad av blandad sång. Ordföranden föreslog att
kören under 1991 skulle slå ett slag för vår särart, vår högt hållna
manskörssång.
1991: Kören sjöng vid personalfest på F4. Hallens nystartade manskör
önskade samöva. Åter diskussion om att det är för få sångare på
övningarna. Det kom fram förslag om att göra en verksamhetsplan, en
lista över stamsånger och att ej öva för många nya sånger samtidigt.
En del sångare saknade de egna manskörsfesterna.
1992: Medlemsavgiften höjdes till 200 kronor. Deltagande i
Nordanstigs manskörs jubileum i Bergsjö var lyckat med fina
recensioner för både Ovikens manskör och Oviksfjellorna. Margita
Paulsson gjorde ett bejublat soloframträdande med Paris Angelicus.
Vårsånger vid brasan och på Dalsätra som vanligt. Hejdundrande
sångarfest på Myssjönäset med badmode och hattmode och dans till
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Twilight orkester. Deltagande i 70-årsjubileum för Sångarbröderna
med körer från Finland och Norge. Finlandshymnen med 100 sångare
innehöll mycket av stämning och starka känslor. Den trogne
sångarbrodern Ragnar Johansson avled.
Urban Paulsson drabbades av sjukdom under året. Hans hustru, kantor
Margita Paulsson, tog förtjänstfullt över körledarskapet. Margita och
Urban fick en son 18 oktober och uppvaktades på BB av tre
körsångare.

Dirigent Mikael Grexing.
(Mostafa Harisson)
Dirigent Margita Paulsson.

1993: Konsert med Litskören. Sångarfest på Myssjönäset.
1994: Den trogne sångarbroden och duktige förste tenoren Lars
Andersson avled och följs av kören med sång i januari. Kören
beslutade om ett uppehåll under januari, då körens dirigent Margita
Paulsson inte hade möjlighet leda kören. Mikael Grexing och DanAnders Eriksson ledde kören i fortsättningen. Kören hämtade kraft ur
de gemensamma övningarna med Oviksfjellorna, av årets 27 övningar
var 11 samövningar. Körerna övade in sånger inför vårkonsert i
Vemdalen och midsommarkonsert i Hackås. Däremellan traditionellt
vårfirande med sång på Dalsätra, i kyrkan och vid brasan samt körfest
på Myssjönäsets bygdegård . Under hösten övades inför julkonsert i
Ovikens gamla kyrka och i Bodsjö kyrka.
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1995:. Sång i kyrkan på trettondagen och i påsktiden. Traditionell
vårsång på Dalsätra, i kyrkan och vid brasan på Ovalla. Manskören
130 år-jubileumskonsert i Ovikens nya kyrka tillsammans med
Sångarbröder, Nordanstigs manskör och Oviksfjellorna. På kvällen
bankett med dans på Orrgården. Medverkan vid Ovikenveckans
Peterson-Bergers konsert i Myssjö kyrka. Medverkan vid fest på
Jamtli och på musik-kafé på Orrgården och vid Oviksfjellornas 10årsjubileum. Julkonsert i Bodsjö, på Svenstaviks sjukhus och i
Ovikens gamla kyrka. Under året 35 sångövningar, varav 7
samövningar med Oviksfjellorna.
Vår ordförande Lennart Magnusson skrev i jubileumsskriften detta år:
”Visst vacklade vår kör när Urban uteblev men vi reste oss under
Margitas ledning för att med högburen sångarfana sedan 1 år ledas
vidare av Mikael Grexing och Dan-Anders Eriksson.”
Han citerade sedan en känd manskörssång.
Sången av L. Spohr:
Som en örn mot solen stiger sången opp,
väcker uti själen mod och lust och hopp.
Och åt såradt bröst ger han lugn och tröst,
åt såradt bröst ger han lugn och tröst.
1996: Sång i Ovikens gamla kyrka på Trettondagen och
Långfredagen. Upptaktsfest på Myssjönäsets bygedgård, speciellt
tillägnad den avgående dirigenten Mikael Grexing och tillträdande
Dan-Anders Eriksson. En stor taktpinne tillverkad av Håkan
Magnusson överlämnades till Mikael som efter avfirning gav den
vidare till Dan-Anders. Vårsång och konsert i Ovikens gamla kyrka
tillsammans med Oviksfjellorna. Vårsångarfest med Fjellorna i Hara.
I oktober minnesvärd resa till Selbu i Norge och utbyte med den
norska blandade kören Selbuklang. Den 18 oktober förnämligt
framträdande vid musik-kafé i Moheim. Dan-Anders Eriksson
dirigerade och Carina Magnusson ackompanjerade på piano hela
registret av manskörssånger. I Selbutidningen fin recension: ”Ovikens
manskörs program var variert, og vi som alle andre blant publikum,
lot oss imponere av den velklingende stemmeprakten.” ”Humorfylte
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og dyktige svensker”. Inkvartering på Selbu camping efter
bussbärgning och rolig fest där efteråt med bl.a. Karl-Ersas härliga
visor som klingade ut över nejden. Höstfest hos Oviksfjellorna i
Orrgården. En välsjungen julkonsert i Ovikens gamla kyrka med
Oviksfjellorna och Kyrkokören. Gloria under ledning av Margita
Paulsson bör särskilt nämnas.
Under året 37 sångövningar, varav 10 samövningar.

Sångpedagog Lotta Lundell.
Dirigent Dan-Anders Eriksson.

1997: I januari upptaktsträff i Myssjönäsets bygdegård. Alla fick
enskilt agera och sjunga Kungssången inför kvällens undersköna
drottning alias Heimo Hiltonen. Ett sätt att väcka upp teateraporna
inom oss. Mikael Rahm framförde ett teaternummer som fjäril.
Den 24 januari sjöng kören för kungen Carl XVI:e Gustav vid SMinvigningen i Åsarna. ”Kungssången och Norrland ekade mäktigt ut
över stadion och andedräkten stod som ett moln ur körens strupar.”
I juni sång i kyrkan och vid festen på sångarbroder Olles och Gunillas
bröllop.
I september sångövning med Lotta Lundell. I oktober sång vid Urban
Paulssons 60-årsdag.
Sång vid kulturdag i Berg. Julkonserter på Orrgården, i Vigge
bygdegård och i Trångsvikens bygdegård. Under året sammanlagt 26
vanliga sångövningar.

25

Ovikens manskör tidigt 1990-tal.

1998: Upptaktsträffen hade temat ”Spela Allan med Ovikens
manskör”. Fem av styrelsens medlemmar framställde med kläder och
tal rollfigurer som Allan Edvall spelat i kända filmer och
körmedlemmarna skulle gissa vilka de var. En underhållande tävling
med många stillastående tankar. Sedan sjöng Anders Hedén med
ackompanjemang Allan Edvalls visor i mycket fina tolkningar. Karl
Eriksson hyllades med sång på sin 75-årsdag. Konsert med Leif
Petterssons brassband på Orrgården, lyckad. I april reste kören med
damer till ett vårligt Uppsala för att uppleva en konsert med
manskören OD. En musikalisk upplevelse men alltför tråkig repertoar
tyckte flera. Härligt ändå att få uppleva våren på uteservering och
tillsammans äta, dricka, sjunga och dansa till den sena kvällen på
hotellet. Vårkonsert, sång vid brasan och i Månsåsen. Sångarfest med
Rocken Roll och rolig tävling på Myssjönäset. Sång vid sångarbroder
Anders Bergqvists begravning. Midnattskonsert. Julkonsert i Hackås,
i Vigge och i Trångsviken. 31 sångövningar under året.
1999: Upptaktsträff med rock, långfredagssång i kyrkan, vårsång i
kyrkan och vid brasan med Hallens mankör, sångarfest med
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Oviksfjellorna och dans till Rollaway, 19 juni sång på kvarnen i
Hackås med åtföljande pubkväll. Körinternat på F4 med Orvar
Eriksson och fest med damerna. Sångarfest på Myssjönäset.
Julkonsert i Oviken och i Hallen. Julkafé i Vigge och i Månsåsen.
Detta år fick två elever ur Oviken-Myssjös avgångsklass dela på 1000
kr i musikstipendium från Ovikens manskör.
30 sångövningar under året, varav 2 med Hallens manskör och 4 med
Hallens manskör och Fjellorna.

2000-2015 i Ovikens manskör.

Ordförande för kören under åren 2000-2015 har varit Lennart
Magnusson och han styr fortfarande körskeppet med den äran. DanAnders Eriksson har varit vår 1:e dirigent under åren 2000-2002
innan Carina Magnusson tog över taktpinnen 2003 och det
musikaliska ledarskapet. Hon vidgar fortfarande våra vyer med nya
grepp och utmaningar.

Lennart Magnusson.

Carina Magnusson.
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Ovikens gamla kyrka i
vinterskrud.

Det kyrkliga sångaråret.
Kören samlas till adventskonsert inför den ljusa högtid som stundar i
vår kyrka. I denna mörka december sjunger vi alltid Emmy Köhlers
”Nu tändas tusen juleljus” och gärna och ofta Otto Olssons ”Advent”.
Vi sjunger också andra sånger som ”Koppången” av Per-Erik
Moraeus och Py Bäckman: "Här är stillhet och tystnad, nu när
marken färgats vit. Från den trygga gamla kyrkan klingar sången
ända hit..." Manskörens långa tradition och koppling till sång och
högtid i kyrkan framhävs på ett fint sätt i denna sång av senare snitt.
På Trettondagen återvänder vi till kyrkan efter eget julfirande, ofta
bjuder kyrkan oss körmedlemmar på kaffe och pepparkaka bakom
läktaren och det är ett gott hälsande på varandra om en god
fortsättning på det nya året. På trettondagen är den viktigaste sången
”Gläns över sjö och strand” eller ”Betlehems stjärna” som den
egentligen heter. Texten är av Viktor Rydberg och den vanligaste
tonsättningen är av Alice Tegnér.
Oviksfjellorna har varit vår sångarpartner vid dessa framträdanden.
Förutom sång i Ovikens kyrka, Ås kyrka och Hackås kyrka har vi
haft flera fullsatta hus vid adventskonserter i Myssjö kyrka
tillsammans med Oviksfjellorna, Ovikens spelmanslag och Mikael
Rahm.
Upptaktsträffen.
Upptaktsträffen är i januari månad och har under många år
arrangerats av ett kreativt gäng från styrelsen. Den är ofta utifrån ett
tema som pekar framåt på vad kören planerar företa sig under det
närmaste året. Teman under dessa år har bl.a varit ”Sångarna på
fortet”, ”Gladiatorer”, ”Skottland” och ”Vikingafest”.
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Upptaktsgänget ägnar mycket tid åt att skaffa lämplig utstyrsel och
krigsmålningar, författa spexsång och förbereda lekar och spel. Efter
lekarna vidtar frossande i pyttipanna, ägg och rödbetor, intagande av
drycker och sjungande. Vi sjunger många sånger varav kan nämnas
den kärnfulla ”Var redo, var redo nu börjar vårt kalas” och den
taktfasta, sorgligt humoristiska ”Kinkan” som vår gamle dirigent
Dan-Anders dirigerar med schvung.

"Viking" Pecka talar Christian till
rätta.

Blyga skottar.

Vårfirande.
Sista april firar vi vårens ankomst. Ljuset har återvänt men oftast inte
värmen. Vi besöker först de gamla på Dalsätra och sjunger de kända
vårsångerna som ”Sköna maj” och ”Vintern rasat ut i våra fjällar” och
vi får oss en kopp stärkande kaffe och smörgås inför vidare färd till
Ovikens gamla kyrka.
Där sammanstrålar vi med Oviksfjellorna och Ovikens spelmanslag
för en värmande vårkonsert. Vi sjunger de traditionella vårsångerna
med fart och kraft i stämmorna. Oviksfjellornas ljusa röster talar till
oss om vårkänslor och kärlek. Ovikens spelmanslag skapar en
gungande meditativ stämning och en lust att röra på fötterna. Snart
sitter vi där alla med tårade ögon.
Vi har också sjungit i Månsåsen, i Trångsviken, vid majbrasor utanför
Orrgården, på Fröjdholmen och i Myrviken för att sedan 2006 sjunga
vid egen brasa på en åker mitt emot Ovikens gamla kyrka. Vår
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ordförande Lennart Magnusson utbringar ett fyrfaldigt leve vid
brasan för våren och för vår konung på födelsedagen! Kören sjunger
tappert några gamla stamsånger i den bistra västanvinden under
Carinas trygga ledning innan vi skingras familjevis till eget firande.

Carina - vår blomma.

"Vintern rasat ut i våra fjällar. . "

Körfest.
Ungefär en gång per år har en större körfest arrangerats ofta
tillsammans med våra närmaste konsertpartners Oviksfjellorna och
Ovikens spelmanslag. Då har vi ofta själva svarat för både sång och
musik, men ibland också anlitat något dansband utifrån. Vi har skiftat
på arrangörskapet. Vissa gånger har det varit manskören, vissa gånger
Oviksfjellorna och ett par surströmmingsskivor har Ovikens
spelmanslag stått värd för. Även Hackåsgänget har anordnat en
trevlig allsångsfest och en hejdundrande cabaret-fest.
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Nationaldagen.
Ovikens manskör har deltagit i nationaldagsfirandet den 6 juni
tillsammans med övriga föreningar i Oviken under dessa år. Vi
sjunger då ”Sveriges flagga” av K. G. Ossiannilsson, tonsatt av Hugo
Alfvén. Vi svenskar har ju världsrekord i fred och har varit
förskonade från krig sedan år 1814, vilket gör att vi kanske inte kan
uppamma lika starka nationella känslor som våra nordiska grannar,
men vi är fria att fira det vi finner gott och bevarandevärt i vårt land.

Nationaldagen 2013.

Carina får pris.

Spännande möten och samarbeten med andra.
Vi har haft en del körkonserter tillsammans med andra manskörer:
med Hallens manskör och Östersunds sångarbröder; med flera körer
som sjöng jämtländskt under devisen ”Made in Jemtland” på Gamla
teatern; med Sten-Ove Rådström, Sångarbröderna och Glada grabbars
kör i vårkonsert i Stora kyrkan i Östersund där Lisa-Britt Sivertsson,
Stefan Nilsson och By Heart var gästartister; med Bergs
Sångarförbund vid deras 90-årsjubileumskonsert i Bergs kyrka och
även tillsammans med Hallens manskör vid Jämtlands körförbunds
sångarfest 2011.
Med vår kära konsertpartner Oviksfjellorna och Bo Ehrlings orkester
skapade vi en uppskattad ”Urbankväll” med vår förre dirigent Urban
Paulssons verk på repertoaren; med Oviksfjellorna och Ovikens
spelmanslag skapades musik-kafé på Orrgården; med Oviksfjellorna
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och Frösökören gavs konserten ”Tre körer möts”; med
Oviksfjellorna, Ovikens spelmanslag och gästande kör ”Harmonie”
från Lindesberg gavs år 2005 en jubileumskonsert för manskören,
Oviksfjellorna och Ovikens spelmanslag. Bankett följde på Orrgården
under muntra former.
Manskören har också deltagit i flera mer ovanliga och roliga
arrangemang. Vi kan nämna ett samarbete med Wendlas unga dansare
där vi både agerade bankirer, bankrånare och polis och sjöng i
dansföreställningen ”Girighet och makt” på Storsjöteatern. Kören har
också förgyllt kälk-SM i Persåsen med både sång och stekande av
kolbullar.

På kälkbacke-SM i Persåsen 2011.

Med Oviksfjellor och Ovikens
spelmanslag 2005.

Sångarresor.
Sångarresa till Bergsjö i Hälsingland och Nordanstigs manskör med
maratonkonsert med bl.a sången ”Vintern var hård” och efterföljande
bankett och inkvartering i gemytlig storstuga. (2001)
I sommarens soliga dagar...
I juli månad vartannat år deltar manskören tillsammans med
Oviksfjellorna och andra musikanter i Ovikenveckan med en konsert
i den vackra ljusa Ovikens nya kyrka. En del av körens medlemmar
har också talang för spex och burleskeri och deltar ofta i något
sommarlustspel.
Ett år medverkade manskören under Ovikenveckan med aktörer
tidsenligt klädda till soldatliv vid sekelskiftet. En mässingsorkester
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konserterade och Mikael Rahm utropade: Läts gau Back to Buan!
(2001). En sommarkonsert i nya kyrkan tillsammans med
Oviksfjellorna, Ovikens spelmanslag och Lisa-Britt Sivertsson under
namnet ”Solglitter och vågskvalp” blev en stor succé. (2004)
Många repetitioner skedde inför ”Spelet om Erik” och övningarna
blev alltmer intensiva i början av juli. Det blev 10 föreställningar vid
hembygdsgården i alla slags väder och en hejdundrande
avslutningsfest hos Wikners i Persåsen. Alla tumlade runt i ett
lyckorus och kunde konstatera att projektet var en succé. (2006)
I juli sjöng vi tillsammans med Martin Bagge, Archi Jamt och
musiker från Estrad Norr i residensträdgården i Östersund. Vi hade
glädjen att fördjupa vårt stimulerande samarbete med Martin Bagge
då vi fick träffa honom i ytterligare repetitioner inför deltagande i
Ovikenveckan med en utökad version av denna konsert. (2011)

Sommarkonsert i Ovikens nya kyrka med Oviksfjellorna, Ovikenmusikerna och
trubaduren Martin Bagge.
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Julkafé.
Det är roligt att komma ut till de mindre ställena, byarna med sin
gemenskap kring sitt föreningshus, sin hembygdsgård eller
bygdegård. Vi känner att vi är välkomna när vi före jul kommer och
sjunger de gamla julsångerna och några nya vid ett gemytligt julkafé.
Tillsammans med Oviksfjellorna och Ovikens spelmanslag har vi
framträtt i Trångsviken, Månsåsen, Hackås, Skålan och på
Myssjönäset. 2014 vågade vi oss på en julkonsert utomhus med eldar
i mörkret framför Gammelstugan i Östberg.

Sockerbagaren Tore han bakar
STOOORA! Han bakar smååå!

Julkaffet är uppdukat.

Mellandagskonsert och nyårskonsert.
Det är mycket spännande att som körmedlem få vara med om att
tillsammans med manskören, Oviksfjellorna och Ovikens
kammarorkester, andra musiker och solister få skapa ett så bländande
och fullödigt konstverk som en mellandagskonsert/nyårskonsert i
Oviken kan vara. En recensent jämförde med nyårskonserten på TV
från Wien och menade att stämningen i Oviken var starkare eftersom
det var på riktigt, live. Han ville gärna återvända nästföljande år för
att få uppleva stämningen igen. Det är också en fantastisk
uppslutning av Ovikenbor och andra vid dessa konserter som ofta
fyller kyrkan till sista plats, ofta vid två föreställningar. Under dessa
år har vi haft flera glimrande solister som framträtt såsom Susanna
Andersson, Lena Moen, Anna Brandt och Karl-Ove Mannberg,
Susanne Francett, Katarina Frogner och Henric Hallberg. Ovikens
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egen Bengt-Eric Norlén matchar dem alla och inspirerar oss övriga
till stordåd och stor musik- och sångarglädje.
Som ett exempel i närtid kan vi omnämna den sista
mellandagskonserten vi deltog i år 2013. Det var en utmaning för
kören med Carina i spetsen att framföra julsånger arrangerade av Karl
Jenkins med många rytmer och ovanliga instrumentala inslag. Solist
var Henric Hallberg och orkestern var utökad med två slagverkare
och en trumpetare. Det blev en stor härlig konsert.
Julkonsert år 2006.

Våra större shower med tema, sång och spex.
Vår nuvarande körledare Carina Magnusson har lett och inspirerat
oss till tre stora körhändelser i samarbete med Oviksfjellorna och
musiker, presentatör, dansare, dekormakare och ljud- och
ljustekniker.

"MÄN, KVINNOR OCH
SÅNG".
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Under parollen ”MÄN, KVINNOR OCH SÅNG” gav manskören
tillsamman med Oviksfjellorna och Lilla kören fem konserter år
2003. Solister var Pecka Sundkvist och Petra Lindberger. Turnén
började i Hackås, för att därefter fortsätta i Trångsviken, Hara,
Landön och slutligen Myssjönäset. Repertoaren började med att
kvinnor och män sjöng ”mot” varandra för att sedan övergå till att
sjunga ”för” varandra och ”tillsammans”. Mycket intensivt och även
en del roande buskisinslag av Pecka Sundkvist och Olle Svelander
bidrog till det lyckade resultatet. En ny upplaga av föreställningen
gavs i Vigge bygdegård, i Myssjö, i Orrviken och i Trångsviken år
2005 och alla föreställningar var välbesökta.
I oktober 2011 var det premiär för ”ONE NIGHT WITH ELVIS” i
Hackås med stor motorcykel och "Burning love" mellan Lennart och
Annica. Samma föreställning gjordes i Rätan och på Myssjönäset
med efterföljande fest! Det blev en stor succé och alla tyckte det var
väldigt roligt att vara med. I december gavs Elvis-konserten
ytterligare en gång i Hoverbergs bygdegård. Sista föreställningen av
”ONE NIGHT WITH ELVIS” blev i Orrgården år 2012.

"FILMTAJM"

Våren och försommaren 2013 var det många repetitioner och
förberedelser inför årets stora körhändelse 1 juli, premiär för
”FILMTAJM” under Ovikenveckan på Orrgården. Denna konsert
innehöll sånger från berömda filmer. Festligt, folkligt, fullsatt är en
bra sammanfattning. I oktober och november gavs ytterligare fyra
föreställningar av ”FILMTAJM” i Hackås, i Hoverberg, i Ås och i
Ytterhogdal. Detta allkonstverk har också satt spår av roliga minnen,
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tex bilden av manskören iklädda potatissäckar agerande Ronjas
rövare, dansen som elever från högstadiet ackompanjerade våra
sånger med och Erik Magnussons insats som lejonsångare.
Sångarresor till utlandet.
År 2004 utvecklades en stor aktivitet tillsammans med Oviksfjellorna
och Ovikens spelmanslag för att förverkliga en dröm om en resa till
Tyskland och Bergs vänort där. Projektplanen om vänortsutbyte och
ansökningar om medel från UCAB mål 1-anslag och Erik Anderssons
minnesfond till projekt ”FLAMMA STOLT” utformades på initiativ
av projektledaren, vår käre ordförande Lennart Magnusson. Flera
gemensamma fester med Oviksfjellorna och Ovikens spelmanslag
anordnades för att få in pengar till resekassan.
År 2005, den 15 juli, skedde avresan med buss från Myrviken mot
Geminde Berg, Bayern, i Tyskland. Vi blev mycket väl mottagna av
borgmästaren, deras körledare och representanter för kulturen i
kommunen och fick vara med om intensiva dagar med deltagande i
Wiesenfest, stor parad genom staden, besök i kulturstäderna Weimar
och Bamberg, besök på musikinstrumentmuseum, unik musikskola,
på gränsmuseum från kalla kriget, på porslinsfabrik, guidning i
Berlin, middag och fest med borgmästaren och deras kör. Vi gjorde
också sångframträdanden i fullsatt kyrka med deras kör och på
utomhusscen. Spelmanslaget gjorde stor succé i det stora tältet på
Wiesenfest. Den allmänna känslan på hemväg med vår långfärdsbuss
var en känsla av glädje och tacksamhet över att ha fått varit med om
en sådan stor resa med så många intryck och glada stunder och en
känsla av samhörighet i kören och med våra nya vänner i Geminde
Berg. (Utvärdering från projektgruppen FLAMMA STOLT)
Ankomsten till Geminde Berg i
Bayern.
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Den stora
Wiesenfestparaden och
festtältet.

Året därpå skedde i juni ett svarsbesök av sångare från Geminde Berg
till en vecka fylld med aktiviteter: välkomstfest på Myssjönäset,
nationaldagsfirande och förtäring på Fridsborg, besök på Moose
garden mfl ställen, guidad tur i Hackås och bäversafari i Gräftåvallen.
25 juli-31 juli 2009 gjorde vi en körresa genom fyra länder. Till
Norrtälje där vi besökte Bluesfestivalen, sedan till Helsingborg där vi
såg ”Lorden från gränden” och vidare mot Malmö och jammande.
Till Köpenhamn där vi gjorde ett bejublat framträdande på Ströget.
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Vidare ett besök i Hansastaden Lübeck. Med "kryssningsfartyg" i full
storm till Oslo där vi tillbringade några timmar.

På kryss mot främmande
land.

I juni 2013 besökte vi Mannskorsfestivalen i Verdal dit vi blivit
inbjudna av 100-årsjubilerande Verdals Mannskor. Vi sjöng bl.a i ett
köpcenter samt medverkade tillsammans med övriga körer i två stora
manskörkonserter. En mycket lyckad och rolig resa som främjade
gemenskapen inom kören och gav oss nya intryck både mänskligt och
musikaliskt!
Sångarbröder.
Under dessa år har vi haft glädjen att få delta i Marcus och Ylvas
bröllop år 2012 och sjunga den vackra visan ”Utan dina andetag” på
Jonas och Emilies bröllop år 2013, året därpå deltog vi i bröllopet
mellan sångarna Otto och Sigrun från Bugården. Den 4 oktober 2014
firade våra vänner i Ovikens kyrkokör 150 år med en konsert och vi
uppvaktade dem. Vi har också firat sångarbröders 50-årsdag: Olle
Svelander och Per-Arne Magnusson (2002), Stig Martinsson och
tillika bröllopsdag (2003), Håkan Magnusson (2003), Bengt-Erik
Norlén (2008), Carina Magnusson (2009) och Göran Ottosson
(2011). Sångarbroders 70-årsdag: Karl-Axel Blomqvist (2011).
Sångarbroders 80-årsdag: Karl Eriksson (2003), med flera. En visa vi
gärna sjunger i det sammanhanget är ”Gubben är gammal”
(Fredmans epistel nr 27) av Carl-Michael Bellman.
Vi brukar också följa våra sångarbröder till den sista vilan och sjunga
vid begravningen, en sång som vi ofta sjunger vid detta tillfälle är
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”Under rönn och syren” av Zacharias Topelius. Vi har under dessa år
tagit avsked av: Ola Bäckström (2000), Leif Enerud (2001), Bengt
Karlsson (2008), Karl Eriksson(2009), Lasse Persson (2010) och
Lennart Olofsson (2010), med flera.
Till höger: Kören sjunger "Gubben är
gammal" år 2010.

Nedan: Marcus och Ylvas bröllopsfest
på Myssjönäset.

Dirigentutbildning och röstvård.
Vår körledare Carina Magnusson har under åren deltagit i flera
körledarkurser. Hon har med sin struktur och målmedvetenhet lyckats
utmana kören till att bredda sin repertoar och pröva nya saker
förutom att ta sig an och vårda de gamla sångerna.
Kören har också varit öppen för att förkovra sig, varje år har
anordnats körinternat, ofta kombinerat med en festmiddag, med stort
deltagande. Vid dessa körinternat har vår främsta konsertpartner
Oviksfjellorna deltagit, och det har varit rika möjligheter att både få
öva manskör, kvinnokör och blandad kör. Sångpedagoger som
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engagerats utifrån har varit: Hans-Erik Dahlgren, Margita Paulsson,
Marcel Rådström, Hans Lundgren och Per Wiklander. De senaste sex
internaten har letts av Lotta Lundell och Lars-Åke Levin,
professionella körlärare från Stockholm och Kungliga
Musikhögskolan.
Med Lars-Åke
Levin i
Persåsen.

Körens aktivitetsnivå.
Kören har under dessa år haft en hög aktivitetsnivå, antalet sångare
på sångövningarna har stadigt legat kring cirka 20 och antalet
sångövningar har varierat mellan 30 och 41. Varje år sker
samövningar med Oviksfjellorna och Ovikens spelmanslag och ofta
också med Ovikens kammarorkester inför gemensamma konserter.
Körövningarna – glädje och kamratskap.
Ett citat från 120-årsjubileumets skrift där Urban Paulsson beskriver
sitt första möte med manskören tycker jag är representativt för den
anda som råder i kören även idag.
”Jag kände som många gånger förr glädje att sjunga tillsammans med
andra. Men det var något speciellt, något nytt jag erfor – tillit och
värme. Här fanns inga ”blickar över axeln” för en felaktig ton. Här
gavs inga kommentarer som kunde verka syrliga, här skyllde ingen
på någon annan om något blev galet. Här respekterade man varann.
På bullrigt karl-manér skämtade man om vardagen och
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kommenterade varandra på ett skojfriskt sätt. Här var man bland män
som stod med bägge fötterna på jorden. Alla gjorde sitt bästa och
trivdes tillsammans och tänk – ibland lät det gruvligt vackert.”.

Körövning - ett
gott skratt
förlänger livet.

Körens organisering.
Kören har under dessa år begåvats med en egen hemsida och
webbmaster sedan år 2008 är Per-Arne Magnusson. Kören har
samma år investerat i en ny omgång körtrappor, då de gamla var
utslitna och farliga att nyttja.
Kören har varit tvungen att lämna sin kära övningslokal Fridsborg
med sin vidunderliga utsikt över Oviksfjällen p.g.a. försäljning. Från
hösten 2009 övade kören i sockenstugan. I mars månad 2010 deltog
kören i invigningen av Nya Församlingshemmet och fick där sitt
fortsatta hemviste för körövningar.
Kören är ju en ideell förening som ständigt får kämpa för att få
ekonomi för att genomföra sina projekt. Körmedlemmarna själva får
satsa inte bara egen tid utan också ekonomiskt för att deltaga i detta
stora sällskap av sångare. Under denna period har medlemsavgiften
höjts vid ett par tillfällen och är nu uppe i 300 kronor. Tidigare hade
kören hjälp av en skolklass för att få fika ordnat vid pausen vid
övningarna, men sedan 2010 turas körens medlemmar om att göra
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körfika för att därigenom förbättra körens ekonomi. Kören har ett
förnämligt samarbete med Studiefrämjandet som stöder den
sångutbildningsverksamhet som når så många i Oviken. Kören är
också beroende av entréavgifter från sina konserter och har också ett
visst stöd från företag i Ovikenbygden till speciella evenemang.
Körmedlemmarna sänder också en tacksamhetens tanke till
Waldemar Gardham för att han via sin donation har stöttat kören. Till
sommarens körjubileum beslutade kören att inköpa en enhetlig
körkostym vars kostnad helt tas ur körmedlemmens egen ficka.
Dessa uppoffringar tar vi dock med jämnmod då det är väldigt
givande att få vara med i denna kör med sin rika historia och i denna
unika händelse som ett 150-årsjubileum innebär.

Vår övningslokal, Nya Församlingshemmet f. d. Ovikens skola.
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Slutord.
Ovikens manskör är en manskör som genom sin historia har en stark
förankring i bygden och i kyrkan. Numera medverkar kören i två eller
tre högmässor, men också vid sångarbröders bröllop och
begravningar. Kören bidrar också till att bevara kyrkan som en
samlingspunkt i bygden eftersom den samtidigt är körens viktigaste
konsertlokal.
Ovikens manskör har också egna mer utåtriktade arrangemang.Vid
dessa har utvecklats en del spex- och teaterliknande inslag som
bygger på den teater- och revytradition som finns i Oviken och
Hackås.
Det finns också en tradition av utbyte med andra körer i Jämtland och
i Sverige med sångarresor, gemensamma konserter och åtföljande
fest. Utbyte på liknande sätt med grannlandet Norge har också en
stark tradition. Även ett utbyte med en kör i vänorten Berg i Tyskland
skedde 2005 och vidgade körens vyer på ett fantastiskt sätt.
Tidigare har det också funnits en stark tradition med sångarfester
arrangerade av Jämtlands läns sångarförbund, Norrlandsförbundet
och Sveriges sångarförbund. Det fanns en tradition att utdela medaljer
till sångare som under lång tid varit medlemmar i manskören och de
blev på detta sätt hedrade. Dessa två traditioner har under de senaste
årtiondena minskat i omfattning.
Ovikens manskör har sedan 1985 utvecklat ett samarbete med
damkören Oviksfjellorna. Detta har breddat körens repertoar och
möjlighet att attrahera en större publik. Det finns samtidigt en strävan
i kören att ej tappa den traditionella manskörssången.
Det kan kännas väldigt bra för en man att få tillhöra en positiv
mansgemenskap där det faktiskt är tillåtet att uttrycka känslor i sång
och kamratskap. Samtidigt är det naturligt för en modern manskör att
mer jämlikt sjunga med en kvinnokör och få den stimulans som
olikheten och det gemensamma skapandet skänker.
En faktor som också har bidragit till att kören är så pass stor och
livaktig är att en tidigare hedersmedlem, lappfogden och dirigenten
Waldemar Gardham, var framsynt när han gjorde en stor donation bl.a
till körverksamhet i Oviken.
Många känner sig hemmastadda i kören och reser långt för att vara
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med på övningarna.
Antalet körmedlemmar har varierat under dessa 150 år. Det har varit
perioder av stagnation då antalet körmedlemmar minskat,
medelåldern för kören ökat, antalet övningar och framträdanden gått
ner i antal. Då har det ofta skett en förnyelse t.ex. genom att en ny kör
av yngre manskörsångare, som velat sjunga en modern repertoar
under en period, brutit sig ur den äldre kören. Den har sedan med sin
kraft blivit den förnyade manskören dit även de yngre från den äldre
kören sökt sig. En annan väg till förnyelse har varit då en ny
entusiastisk ledare fått med sig kören i en förändring mot en
modernare repertoar och nya uttryckssätt och utåtrikade samarbeten.
Min känsla är att Ovikens manskör har så djupa rötter i sången och i
bygden att när en rot nästan tynar bort så kommer en ny rot att
utvecklas och bära frukt. Som ett svampställe i skogen som helt
plötsligt är borta, men återfinns hundra meter bort.
Det finns också en anda av jämlikhet, broderskap och omtanke i
kören liksom mycket humor och skratt. Genom sin långa tradition och
sångarglädje når kören ofta svindlande höjder och lockar fram djupa
känslor och goda skratt hos sin publik.
Kjell Ellert
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Källor
Tidningsartiklar
ÖP 10 juni 1965
LT 5 juni 1965
Tidskrifter
Körsång: 2003:1
Teater och musik: 1955
Bygdeböcker
Oviks- och Myssjöbygden: 1963, 1964, 1987, 1992, 1993 och 1995
Arkiv
Ovikens manskörs arkiv på Föreningsarkivet i Östersund:
Fotografier och arkivmaterial bla protokoll, årsberättelser, Historik
över Ovikens manskörs verksamhet intill 1943, Sångarminnen 1918
och 1927.
Jämtlands läns sångarförbunds arkiv på Föreningsarkivet i Östersund:
JLS 1908-1938 och JLS 1908-1978
Hemsidor
www.snilleriket.se/andersilogarn
https://sv.wikipedia.org
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Johan Daniel Wiklunds handskrivna notbok daterad
18 30/3 68. Uppslag med försättsblad och noter.

Nils J Bergs valbok. Handskriven notbok. Uppslag med noter
till ”Farväl” av Prins Gustaf. Musik av H. Sätherberg.
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Ovikens manskörs medalj.
För gagnelig
sångargärning.

Jämtlands läns
sångarförbund.

Ovikens manskörs
bordsstandar.

Ovikens manskörs flagga.
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Svenska
sångarförbundet.

Körer och kvartetter för mansröster
samlade och utgivna av Hugo Lindqvist.
Utgivna av KFUM. Första utgåva år 1897.

Redigerad av John Fernstrröm, Allan
Haglund, Torsten Rantzén och Einar
Ralf.
Första utgåva år 1953.

Första utgåva år 1926.

Del 1. Red. Göte Widlund utgiven av
Svenska Sångarförbundet. Första
utgåva år 1993. Del 2. Julsånger. Red.
GustafSjökvist. Första utgåva år 1996.
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Filmtajmkonsert år 2013.
Affisch.

Håkan Magnusson - full size
Elvis-bike.

Elviskonsert år
2011-2012.
Affisch.
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Nyårskonsert 2004, recension Länstidningen.

Nyrårskonsert 2012, recension Länstidningen.

Valgborgskonsert 2011, recension Östersundsposten.

Föreställningen "Män, kvinnor och sång" 2003, recension Länstidningen.

Arrangemanget "Filmtajm" 2013, recension Länstidningen.

Mellandagskonsert 2002, recension Länstidningen.

Mellandagskonsert 2008, recension Östersundsposten.
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Program vid jubileumskonserten i Ovikens nya
kyrka den 11 juli 2015.
Längtan / Ser jag stjärnorna.

A. Söderman, H. Sätherberg

Klinga nu med klarinetter

C. M. Bellman, sats H. Kjerulf

Hör I Orphei Drängar
Ett Bondbröllop
- Bröllopsmarsch
- I Kyrkan
- Önskevisa
- I bröllopsgården
Juninatt

C. M. Bellman
August Söderman

Sveriges Flagga
I Midnattsolen

H. Alfvén, K. G. Ossiannilsson
AlfWold

Morgensang
Norges Fjeld

Gade
H. Kjerulf

Solen glimmar blank och trind

C. M. Bellman

Under rönn och syrén
Madrigal / Kom du ljuva...
Regn mot din kind

Herman Palm, Zacharias Topelius
Adam de la Hale, sats C.Schreiber
Urban Paulsson, Elsa Wallén

Enkelkvartett

Dubbelkvartett

Wilhelm Peterson-Berger

Ovikens Manskör

Tillsammans med Verdal och Hallens Manskör

Verdals Manskör
Hallens Manskör

Ovkens Manskör

paus
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Entrésång
Kinkan
No Man is an Island
Barbara Ann

Urban Paulsson
okänt ursprung
okänd tonsättare, arr. U. Paulsson
F Fassert, arr. Lars Holmström

Vill du vekke tonen min

Norsk folkvisa, arr H-E Dahlgren

Ovikens Manskör

Alla Manskörer tillsammans med
Lisa-Britt Sivertsson

I Dreamed a Dream ur Les Miserables, C M Schönberg
Solist Lisa-Britt. Piano Anna Tirén

Gratulation
You Raise Me Up

W Peterson-Berger, Text A
Johansson
Brendan Graham, Rolv Lovland

Isogaisa

Hans Rotmo

Så lunka vi så småningom

C. M. Bellman

Memory ur musikalen Cats

A Lloyd Webber

En sång om frihet

Solist Hans-Inge Pettersson

Mikis Theodorakis, arr. H-E
Dahlgren

Poem
Gabriellas sång

Zdenko Fibich
Stefan Nilsson, Py Bäckman

OviksFjellorna

Verdals Manskör
Hallens Manskör
Solist Lisa-Britt

Alla tillsammans
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Ovikens
manskör 2015
framför
klockstapeln,
Ovikens
gamla kyrka
vid 150årsjubileet.

Längst fram dirigent Carina Magnusson, Landsom.
Första raden fr. v. Kjell Lundin, Västnor (2:e tenor), Torsten Karlsson, Svensåsen
(1:a bas), Per-Ola Zackrisson, Hällne (2:e tenor), Heimo Hiltonen, Myssjö (1:e
tenor), Adrian Nilsson, Vinälven (1:a bas), Lennart Ringberth, Hoverberg (2:e
tenor), Sivert Sivertsson, Önsved (1:e tenor).
Andra raden fr. v. Villy Erlandsson, Borgvik (2:e tenor), Stig Martinsson, Oviken (1:a
bas), Niklas Svelander, Hackås (2:e tenor), , Pär-Göran Eriksson, Västnor (1:e
tenor), Kjell Ellert, Näcksta (2:a bas), Bo-Ingemar Eriksson, Backen (2:a bas),
Karl-Ove Karlsson, Hackås (2:a bas).
Tredje raden fr. v. Erik Magnusson, Landsom (1:e tenor), Hans-Inge Pettersson,
Fåker (1:e tenor), Lennart Magnusson, Ås (2:a bas), Olle Svelander, Hackås (1:a
bas), Magnus Magnusson, Joxåsen (1:a bas).
Fjärde raden fr. v. Håkan Magnusson, Landsom (2:e tenor), Marcus Forseth, Oviken
(1:e tenor), Otto Lööv, Oviken (1:a bas), Rickard Wahlström, Ås (1:a bas), Ulf
Jacobsson, Sannsundet (1:a bas), Göran Ottosson, Borgen (1:e tenor), Gimmy
Krantz, Pilgrimstad (2:a bas), Per-Arne Magnusson, Frösön (2:a bas), Dan-Anders
Eriksson, Funäs (2:a bas). Saknas på bilden:Lennart Brändström, Brunflo (2:a bas).
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