"Skira ljusa Evakören"
Birgitta Gabrielsson,
Evakörens dirigent 1986–1996
DEN RUBRIKEN hade Gefle Dagblad i en
recension för något år sedan efter ett av våra
musikkaféer. Och skirt och ljust upplevde jag mitt
första möte med Evakören i lille kommunalhus
vid 50-talets början.
Det var konsert med Sven-Olof Persson som
dirigent och Gösta Nilsson vid pianot och Evorna,
ett 15-tal damer i vackra klänningar med
underbara röster sjöng bl.a. Charmaine och Over
the Rainbow så att hjärtat smälte.
Jag tror nog att det var min lärarinna i Björke
Märta Cederholm, som hade lockat mej dit. Hon
var med i kören och hade den allra underbaraste
sångrösten, tyckte jag.
Det var i alla fall då som min kärlek till Evakören
föddes. En förälskelse som efter alla år
fortfarande sitter i.
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För ett år sedan, efter vår julottesång i Oslättfors
kyrka, frågade Sten Eriksson (i denna tidnings
redaktion) om jag ville skriva något om kören i
HILLEBYGDEN. Va' roligt, tänkte jag, att få
berätta om Evakören som har delar av sina rötter i
Hille genom Sven-Olof P. Va' svårt, kom jag
underfund med, när kladdhögen växte i
papperskorgen. Många minnen – skulle kunna bli
en hel bok,
men det var nog inte meningen – så det får väl bli
i stora drag om hur vi kom till och hur vi har
fungerat under snart 50 år.
Kören bildades 1950 av en sångglad kvinna namn
Ingrid Wickberg. Hon var en hängiven musikalisk
körsångare, just då utan kör. Hon samlade ihop
några sångintresserade väninnor, och så satt, dom
igång och sjöng. Men snart nog insåg man att det
behövdes en ledare, en dirigent. Genom sin man

Erik Wickberg, skribent på Gefle Dagblad, fick
Ingrid kontakt med en musikskribent nämligen
Sven-Olof Persson, en känd musikprofil i Gävle,
med i många olika musikensembler, och för oss
Hillebor en riktig "kändis", folkskollärare och
kantor i Oslättfors och Åbyggeby. Han blev
intresserad och tog sej an den lilla damkören (åtta
stycken), som snabbt växte både till antal och
kvalité.
Alla vi som kommer ihåg Sven-Olof minns ju
hans dynamik och utstrålning. Han var en eldsjäl
och han trimmade sina Evor till stora framgångar.
Det blev sång på Skansen med Egon Kjerrman,
radio- och skivinspelningar och hemma i Gävle
medverkan på teatern i Gefle Lyriskas operettuppsättningar. Och han fick musikaliska storheter
som William Lind, Rune Wahlberg och Bo Linde
att skriva fina arrangemang till kören. Det sjöngs
också många amerikanska evergreens – låtar som
aldrig dör – och som passade körens sound
alldeles utmärkt. Allt detta finns bevarat i vårt
stora notarkiv – en riktig notskatt – som vi
fortfarande använder.
Det blev naturligtvis så att Sven-Olof tog oss med
till sin kyrka i Oslättfors för olika sångframträdanden, och alltid till julottesång. Och jag tror
inte att vi har missat någon julotta, även om det så
ibland bara blivit en trio eller duo.
Och för denna trofasthet fick vi sommaren -94 ett
stipendium på 5000 kronor av Oslättfors
kyrkostiftelse. En glad överraskning, och speciellt
glädjande för Ingrid Wickberg, som efter SvenOlofs bortgång 1979 fortsatte att engagera
Evakören för kyrkan.
Kördräktema under Sven-Olofs tid skiftade. När
jag kom med i kören 1976 hade vi mörklila
långkjolar och rosa blusar med slips; det var strikt
och snyggt. Men enligt gamla foton har det
förekommit skapelser i pastellfärgad tyll, snäva,
korta (mycket korta) fodral i Crempline. En annan
kördräkt bestod av rosa klänningar med svarta
baskrar 1959, säkert en eloge till Sven-Olof som
gjorde FN-tjänst i Gaza vid den tiden.
Den vackraste dräkten var nog den med svarta
långkjolar, gammelrosa jumprar och rosablommiga västar. Och i den dräkten fick vi 1979 i
Hille kyrka ta farväl av och sjunga en sista gång
för Sven-Olof. Vår legendariske ledare var död.
Det blev stort kaos i kören; vem skulle kunna
ersätta honom. Kördirigenter växer inte på träd,
varken då eller nu. Efter mycken vånda och
letande, och med några korta inhopp av olika
musikutövare i staden, blev vi bekant med Knut
Lindström, en mycket kunnig och anlitad
körledare. Efter lite övertalning lovade han att ta
hand om Änglakören, som han kallade oss.
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I Oslättfors kyrka 1994. Birgitta tar emot
stipendiet från Roland Olsson och Olof Ryner.
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Så kunde Evakören fortsätta sin sång på
Stadsbiblioteket, i Boulognerskogen, på diverse
institutioner, hos Frälsningsarmén och i kyrkor
m.m.
Apropå kyrkor måste jag berätta ett minne som
dyker opp. Lite vimsiga är väl vi alla av och till,
men den här Evan tycker jag tar priset. Vi skulle
sjunga på en gudstjänst i Bomhus kyrka där Knut
var kantor. Men så där tidigt på söndagsförmiddagen kunde hon inte för sitt liv komma
ihåg till vilken kyrka hon skulle, så hon var till
både Staffan och Heliga Trefaldighet innan hon
äntligen kom rätt. Taxi åkte hon också, så det blev
en dyr kyrkosång för henne.
Knut kunde i alla fall handskas ganska bra med
oss vimsiga och pratiga kvinnor och han har
säkert bara trevliga minnen från oss Evor,
speciellt den gång han bjöd oss på kalas i sin
trädgård i Forsbacka. Månskensbad i poolen
ingick även. Vi som var med glömmer inte den
underbara kvällen.
Men Knut var som sagt en mycket upptagen man
med flera körer på gång, så ibland uppstod det
krockar mellan hans uppdrag. Han började anlita
mej, som han visste var intresserad, och hade
deltagit i några körledarkurser anordnade av
Musik Gävleborg och jag fick hålla i någon
repetition då och då och ibland något
framträdande. Så kom det sej att jag hösten 1986
fick förtroendet att bli körens dirigent. Jag hade då
på försommaren varit på dirigentinternat i Hjo en
vecka och drillats av dom stora kördirigenterna i
Sveriges Körförbunds regi. En härlig men jobbig
vecka som gav otroligt mycket, bl.a. råg i ryggen
för att våga ta ledarskapet.
Ingrid Wickberg var då fortfarande körens
ordförande, vilket hon var i 37 år. En enastående
människa som alltid var positiv, och hängiven
körens väl och ve. Hon stöttade och uppmuntrade
alla, både körsångare och de körledare som under

årens lopp passerade genom kören. Hon avgick
som ordförande 1987 – med ålderns rätt, som hon
sa – men hon fanns in i det sista med oss på våra
framträdanden som vårt främsta fan. Hon avled
1994 och lämnade ett stort tomrum efter sej.
Hennes minne lever dock kvar i våra hjärtan. Hon
var även en fin poet, och hennes dikter lever
också kvar bl.a. samlingen Lyriska resor
som kom ut 1992. Och vi äldre Evor skall alltid
minnas hennes otaliga gratulationsvisor till oss
fyllde år eller som gifte sej och allt vad det var.
Hon fick alltid ihop en personlig och snärtig text
på välkänd melodi. Och så hennes lilla svarta bok
med otaliga roliga historier, som alltid kom fram
på våra fester och ingen kunde som hon dra en
historia.
Under de tio år som jag varit körens ledare, har vi
fortsatt att sjunga och verka i Gävles musikliv.
Tillkommit har Engeltofta och egna musikkaféer.
Jag införde även Kom och sjung med Evakören,
allsångskonserter à la Kjell Lönnå, och det har
varit mycket uppskattat. Jag minns också att vi en
gång på en vårkonsert på Stadsbiblioteket hade
hattuppvisning. Tjusiga vårkreationer från Mias
Mode. Passade mycket bra när vi sjöng Easter
Parade. Vi hade även hattar när vi sjöng våra
Barbershop-låtar. Speciella Barbershop-hattar
som stod sej särskilt bra till de blå långkjolar och
sidenvästar med vit blus vi hade under hela den
tid jag var dirigent.
Musiker av skiftande slag har vi jobbat ihop med.
Gävle kammartrio, Gunnar Cyréns kvartett, Gävle
musiksällskap, Åke Bäcklin m.fl. Och mest av allt
med Yngve Erikssons trio. Käre Yngve,
Evakörens trogne pianist, han som följt kören
nästan sedan dess födelse. Han har minnen han,
från sångglada, tokiga och vimsiga Evor, så
honom törs vi nog inte släppa loss i något
reportage.
Vi har även ibland haft sångsolister, t.ex. Kerstin
Rydehag, Ulla Hedbiad och en mej närstående
person, Per Englund, på skämt kallad Evakörens
sambo. Per är låtskrivare och några av sina sånger
har han arrangerat till oss med sej själv som solist.
Han är också sångare i Bomhus manskör, och
därigenom har det blivit ett trevligt samarbete
med den kören. Men vi har även arbetat ihop med
de andra manskörerna i staden, Forumkören och
Gefle Drängar, och vi har haft härliga
musikkaféer tillsammans med stor publiktillströmning.
Vi har också vant på alerten och hängt med på
dom stora körsammandragningar som Musik
Gävleborg anordnat runt om i länet med gospel
och andra körkonserter. Vi var även med 1993 när
stadens alla körer ställde upp i en maffig
körmanifestation för ett nytt konserthus. Vi minns
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ännu med en salig rysning det sus som gick
genom publiken när ridån gick upp på Gefle
Teater, och vi stod där 500 körsångare bakom vår
ståtliga symfoniorkester. Man trodde nog inte att
det fanns så många körsångare i staden. Nu har vi
fått vårt konserthus, och vi har givetvis varit med
och sjungit in det också i en härlig gospelkonsert
med Cindy Peters, även där inför en fullsatt
salong.
Man kan nog säga att Evakören har arbetat flitigt
och synts och hörts i Gävles musikliv under de 48
år som kören funnits till. Och år 2000 fyller vi 50
år. Vilket praktjubileum!! Då förväntar vi oss att
stadens alla manskörer kommer med sin
uppvaktningssång och champagne – precis som vi
har uppvaktat dem vid deras jubiléer. Den
jubileumskonserten blir nog någonting alldeles
extra att komma och lyssna på. Vi kanske har nya
kördräkter till dess också, om vi har råd. Det är en
dyr historia att skaffa dräkter till så där en 35
sångare. Den kördräkt vi har nu blev inte särskilt
dyr, trots att den är specialsydd för oss och så
tjusig och bekväm, passar alla figurer – svarta
kaftaner med mönster i grönt och guld. Den är så
lätt att ta på, så det har hänt att den kommit på
med avigsidan ut. Turligt nog är den lika vacker
där, bara några trådar som hänger; det är bara att
hoppas att publiken inte märker något. Ni kan ju
kolla oss på nästa julotta i Oslättfors.
När jag för snart tre år sedan kände att orken inte
längre räckte till för denna livaktiga kör, böijade
vårt letande igen efter en ny körledare. Otaliga
telefonsamtal till körfolk i
staden. Några var verkligt intresserade, men
trodde sej inte orka med en så betungande
fritidssyssla. Till slut förbannade sej Max Westin
över oss. Vi kände varann genom vårt samarbete
med Gefle Drängar där han tidigare varit dirigent.
Han är musiker, spelar gitarr och flöjt, och är en
väl känd vissångare i vår stad. Han har nu blivit
en riktig överdängare på att skriva fina
arrangemang till oss. Han har verkligen en fin
känsla för vad som passar vårt sound, så nu kan vi
lägga många nya fina körsånger till vårt välfyllda
notbibliotek.
Nu har vi just gjort vår första sångresa utomlands.
Vi har varit på Mallorca. En underbar, solig vecka
med mycket sång. Ett par framträdanden för
Svenska kyrkan i Palma var förhandsbokade, men
vi har sjungit överallt där vi dragit fram, t.ex. i ett
kloster i Lluch där det var mässa med medverkan
av underbara gossopraner. Efter mässan, men
fortfarande med massor av turister kvar i kyrkan,
fick vi tillåtelse att sjunga ett par sånger. Det var
helt underbart att sjunga Sommarpsalm och Fader
vår och att få alla applåder efteråt. Vi sjöng också
på de restauranger vi besökte, och på vårt hotells

innergård med publik på sju våningars balkonger
ovanför oss. Mycket uppskattat, speciellt av de
svenskar som befann sej där.
Jag har ibland funderat över hur många kvinnor
som har passerat genom Evakören under alla
dessa år. Hundratals naturligtvis, med lika många
olika levnadsöden. Sångglada, lyckliga för det
mesta, men har man haft det jobbigt av olika
anledningar, så har det fina kamratskapet i kören
hjälpt många. Sångare är ett glatt släkte, och
många är vi som funnit vänner för livet.
Jag finns fortfarande kvar i kören som andra
dirigent och pianist. Det har känts bra att få trappa
ner gradvis, för att mildra abstinensbesvären vilka
verkligen varit smärtsamma.
Min lycka var stor när jag 1976 blev antagen som
korist i Evakörens altstämma med Sven-Olof som
dirigent. Då var det ett stort steg till min stora
kärlek från 50-talet. Att jag tio år senare 1986
skulle få äran att bli Evakörens dirigent,
överträffade mina vildaste drömmar. Att få stå
framför kören och lyssna och njuta och leda deras
sångtradition vidare har varit en stor, stor lycka
för mej.
Jag har en dröm kvar. Det är att få ta med mej
Evakören till min kyrka, Hille kyrka, och göra en
riktigt fin och vacker konsert där som en hyllning
till och till minne av Sven-Olof Persson och
Evakörens grundare Ingrid Wickberg.
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