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Handelskören på Youngstorget inför sångarmarschen

Dag 1 - torsdag
Vi träffades i god tid på Stockholms Central. Glada och förväntansfulla! Mest glad blev jag att
min rumskompis Inger Svensson kom med. Hon har ju inte varit med alls under vårterminen
pga familjeskäl. Det var extra roligt att du kom med Inger! Även Cecilia och Bengt slöt upp
Tåget kom som ett brev på posten, alltså försenat. Men med glada kamrater så gick tiden fort
ändå.
Sedan gick resan i gott sällskap. Vi satt inte i samma vagn allihopa, vilket var lite trist för vi
har ju kunnat sjunga om vi varit alla.
När vi kom fram möttes vi av Maria som åkt tidigare och ”rekat” lite. Vi kunde därför komma
till Comfort Hotel utan problem.
Vi, (Inger S och jag) var trötta och kröp i säng ganska så med detsamma. Vi fick dock veta
senare att några ”nattugglat”
Rakel och Inger S
Dag 2 - Fredag förmiddag
Sångseminarier
Maria och Birgitta
Fredag eftermiddag
Det var fredagen den 9 juni kl 1400 vädret var lite kallt och regnigt men solen skulle titta fram
så småningom enligt prognosen. Alla skulle samlas utanför Trefaldighetskyrkan
(Trefoldighetskirken) för en extra övning innan konserten skulle börja kl 15.00. Uppdelad i
olika grupper uppträdde vi framför åskådarna som hade kommit till kyrkan. Efter konserten
samlades alla på Youngstorget. Det var framför arbetarpartiets byggnad som man hade
ordnat en scen för att hålla tal och sång. Det var ett torg med folk som sålde sina varor från
olika gårdar och verkstäder runt omkring och många restauranger med uteservering som en
del smarta medlemmar satt och drack och festade samtidigt som vi väntade på avmarschen
till Rådhuset. Sångarmarschen var en trevlig promenad med musik. Vi var ca 1000
medlemmar som gick genom hela stan och passerade trevliga och glada och undrande
människor. En del frågade vilka vi var och så vidare. Timtal i regn och blåst lyssnade vi på
musik innan vi slutligen blev insläppta i det vackra Rådhuset som har sin egen histora. Det
var värt väntan visade det sig senare. En oförglömlig upplevelse.
Michiko och Soraya 2

Fredag kväll
Mottagning i Oslo Rådhus
Christoffer
Dag 3 - Lördag för- och eftermiddag
Dagen inleddes med en rejäl hotellfrukost.
Eftersom Handelskören skulle ha sitt eget framträdande under eftermiddagen, behövde vi
öva dessförinnan. Någon lämplig lokal kunde inte uppbringas, så vi trängde ihop oss i
Michikos och Sorayas hotellrum. Det blev trångt, trevligt och varmt men det gick trots allt bra.
Sedan bar det av med buss till St. Hanshaugen. Barbro, Alice och Sigge fick ta sig dit med
taxi eftersom det är en rätt brant uppförsbacke till scenen. St. Hanshaugen är en park uppe
på en höjd med en utomhusscen under tak och bänkar med sittplatser framför. Där finns
också en servering. Det var en mycket vacker plats, men eftersom vädrets makter inte var
med oss blev det kallt, men vi fick förstås vara glada att det inte regnade.
Manskören från Hamar, flera finska körer samt Postkören medverkade. Vi kom sist i
programmet. Eftersom vädret var som det var, trodde vi inte att det skulle vara någon publik
kvar när det blev vår tur, men det gjorde det. Det uppskattades. Vi sjöng ”Var gång vi
kommer samman”, ”Vänskap”, ”Framåt mot ljus och mot frihet”, ”Länge leve livet” och
avslutade med ”Nu går sista visan”. Vi fick varma applåder trots kylan och kände oss nöjda.
Därefter splittrades kören. Några åkte tillbaka till centralare delar av staden. Mikael, Börje,
Unni och Inga-Britt var nyfikna på stadsdelen Grünløkke, som Mikael hade fått tips om. Men
först behövde vi få något i magen och stannade vid en liten restaurang där vi fick riktigt god
mat. Och så blev vi förstås också varma igen.
Därefter fick vi gå efter kartan, dvs. det var Unni som var kartläsare. Vi hamnade så
småningom i en stadsdel som tidigare haft en hel del fabriker och vissa byggnader var kvar,
medan andra hade byggts om till moderna bostadshus. Genom området slingrade en liten
idyllisk å med blommor, buskar och grönska omkring och dessutom caféer och restauranger
här och var. En gångväg följde den slingrande ån och den vägen valde vi förstås. Hade vi
haft lite tid så hade vi satt oss ner vid något café.
Efter en och en halvtimmes promenad var det skönt att få sträcka ut sig på sin hotellsäng. –
Inga-Britt och Barbro
Lördag 14.00 - söndag 14.00
Efter St Hanshaugen tog några bussen tillbaka till Jernbanetorget och åt på "Egon", några
gick till hotellet, men Mikael, Börje, I-B och Unni gick till ett "lokalt" ställe, nämligen
"Waldemars Kafé" för att äta. 3

Å, vad gott vi åt och vad glada, mätta och VARMA vi blev efter den långa kylslagna väntan
på vår körtur uppe i hagen!l
Efter måltiden gick vi en FANTASTISK vandring genom Oslo i riktning Grünerlökka. Vi
passerade bl.a. stugor med små täppor, (typ Åsöberget i Sthlm) , nedgångna graffitiklottrade
konstnärsområden vid "Osloån", dvs. Akerselva, och andra fina grönområden på vägen
tillbaka till hotellet. Det var en väl värd promenad på 1 1/2 timme.
Nyduschade och hungriga begav vi oss vid 18-tiden till buss 34 som skulle ta oss upp till
"Ekebergs Idrettshall" där den gemensamma festmiddagen skulle serveras. Där var kanske
800 personer församlade. Vi fick "Chili con och utan carne" och brulépudding sittandes vid
borden, allt medan tal och körsång avverkades.
Musiken och dansen startade vid 21 och de som inte dansade satt och längtade efter kaffet.
Det fick vi göra ända till 22, men DÅ!! vilken KAKBUFFÉ!!!! som hade dukats upp, inte av
denna världen!!! För den hade många, många piker arbetat i många, många timmar. Allt bara
smälte i munnen!!!Alice var ståndaktig och drack varken kaffe eller åt av de läckra
bakverken. Knappt orkade vi sedan ta oss till 22.36 bussen hem.
Vad som sedan skedde på rummen vet vi inte.
Egen tid på söndag förmiddag betydde att några gick i regn i slottsparken och några vilade
på rummet innan avslutningen på Oslos operaterass, även då i regn.
Alice och Unni
Söndag em och hemresan
Jag har tidigare under åren besökt Oslo och sett allt sevärt av betydelse man kan tänka sig.
Även promenerat mitt i sommaren på en blomstrande Karl Johan fylld med jycklare. Oslo
Operan, helt okänd för mig blev en otroligt speciell och visuell upplevelse. Denna
mastodontiska stenplattanläggning. Fuktig dag med rädsla för halkning utför. Promenad
uppför och utför. Konserten gick bra, med två sånge . Sångarkompis Göran och jag såg in i
varandras nöjda ögon. Bockade och tackade för applåderna Tog mig ensam sedan till
Sentralstation, där jag frågade en tjänsteman, som hänvisade till spår 18. Resan till
Stockholm var lugn och skön. Inga tågintermezzon. Hjälpte Barbro med bagage ut och ur
tåget. Tack o adjö, trevlig sommar alla sångarvänner
Börje Andersson.
Handelskörens övriga deltagare på resan: Mikael, Inger B, Anki och Sigge
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