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Fbrbundsord].
Josef Lindell:

Svenska
Arbetarsangarforbundet

•
En presentation

Sv. Arbetarsangarforbundet,
som bi1dades den 16 november
1947 i Goteborg,
ar troligen
det yngsta av vara Nordiska
Arbetarsangarforbund.
Far dess bildande hade dock svenska arbetarsangare
deltagit i olika sangarevenemang
bl, a. den Nordiska
Arbetarsangarfesten
i Kopenharnn
1946.
Ett imponerande
vardskap
kombinerad
med folkens sangargladje
over det
grymma
krigets slut med alIa dess fasor, som vi i Sverige blevo Forskonade
ifran, gjorde att flera av deltagarna
i namrida
sangarfest
efter hemkomsten
togo initiativet
till bildande
av det Svenska Arbetarsangarforburidet,
som sag
dagens ljus redan aret darpa 1947.
Darmcd voro vi snart knutna
till vart Nordiska
Arbetarsangarforbund
som
en naturlig
foljd. Samarbetet
har ytterligare
burit frukt, i det vi nu aro anslutna till IDOCO,
en sammanslutning
av Europas arberarsangare
och musiker
med mellan 60- till 70.000' medlemmar
till gagn far samarbetet
mellan folken.
Detta som en liten inledning.
Vad betyder da van forburid och vad har det far uppgifter
betraffande
sitt
andamal - J a, har skulle mycket kunna andragas och detta far da utgor a mina
personliga
asikter, som jag ocksa hoppas delas av m in a sangarkamrater,
arminstone
de flesta.
Far det Forsta betvder val van forbund
rn ycket, da det galler att utova bevara vara tyvarr allrfar faraljga korverk
av arbetarsanger.
Detta ar sakerligen
nodvaridigt,
enar vi kanske mer eller mindre glamt bort vara arbetarpionjarers
arbete som ofta kombinerades
med sanger som Internationalen
och Arbetets
saner m. m. vid massrnoten
oeh andra sammankomster
far organisation en av
var arbetarr orelse. Sangen har har betytt oerhort
for denna sammansvetsning.
Tyvarr
har denna karnpglod
svalnat betydligt
i vara dagar, beroende
i stor t
sett pa, att vi fart det kanske for bra har i landet. Kven om detta ar sant, sa
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har vi dock annu nagot att kampa far. Narnligen
att sla vakt om de fardelar
vi fatt genom art stodja var arbetarrorelse,
Inom vart forbun d har vi ocksa, liksom i de ovriga Nordiska
Arbetarsangarforbunden
den For delen att kunna samla alIa sangare oavsett korernas
strukturer,
vilket ytterligare
forkovrar
var samhorighet.
Forutom
vara arbetarsanger har vi ocksf att sla vakt om rnanga andra sanger bland var repertoar
Fran bade det egna landet och andra lander.
Att sangen som hobby ar en viktig faktor i var tillvaro behover val knappast
narnnas. Den som fatt sangens och musikens
goda gava far att sprida gladje
icke endast far sig sjalv utan aven far andra, bar vara tacksam far den. Redan
ar 1912 vacktes dock tanken pa bildandet
av ett svenskt arbetarsdngarforbund
av en gammal veteran Axel Nilsson, Stockholm,
som fortfarande
trots sin hoga
alder ar aktiv in om vara sangarkretsar.
Detta i och med en artikel i Socialdemokraten
av den 14 juni namrida ar, som i form av ett upprop
Framholl
arbetarsangens
betydelse
jarnsides med den okade bildningsrorelsen
inom arbetarrorelsen
i samhorighetens
tecken.
Det drojde dock arida till ar 1947, inn an denna tanke blev verklighet.
Sedan
den tiden har vara korer och vart forbund
for etagir sangarutbyten
med andra
landers korer och Forbund, och dessutom
har flera sangarfester
inom landet
anordnats
av Forbundet
med i regel vara distriktsforburid
som arrangorer.
Bland de senare yard att ej Falla i glornska ar val arrangerandet
av den 2-dra
Nordiska
Arbctarsangarfesten
i Coteborg
den 28-30
juni 1952 med c.a 7000'
sangare som deltagare.
Ahararemassor
pa upp till 40.000' personer
vid Coraplatsen, dar konserterna
hollos, och en enig samstarnmig
press, vittriar om ett
stort intresse for arbetarsangen.
Inom den narrnasre
tiden, narrnare
bestamt
den 19-22
maj 1966, sta vi
infer ett nytt sangarmote
i sam band med var kongress,
som halles vart 3-dje
ar.
Vad sangarfesten
betraffar,
sa ar detta den forsta officiella, som arrangeras
av vart forbund,
i Sverige. Platsen ar Alingsas, vars ABF-kar,
givetvis ans1uten
till vart forbund,
star far vardskapet,
Ett ansvarsfullt
arbete, som vi hoppas
skall kronas med frarngang. Till sangarstamman
har aven
representationskorer
och representanter
Fran ovriga nordiska
lander plus gaster Fran vart eget land
inbjudits
att deltaga. Behover det sagas, att de alIa halsas varmt valkornna
till
oss. Pa forhand
bor vi ocksa agna en tanke at det stora arbete som hittills utForts av festkornrnitten
och ABF-koren
och som sakert Kommer
att finnas
aven efter sangarstamman.
Det galler nu far oss, att soka visa var tacksarnhet,
och om nagra mindre tacksamma
intermezzon
skulle aga rum, taga detta med
knusende roo I stallet bar vi hjalpa vara arrangorer
far alIas vart gemensammas
basta.
Val mort

alltsa i Alingsas 1966 till saval kongressen
som sangarfesten,
rned
fattade goda beslut och spridandet
av sangargladje
for att starks
sarnhorigheten
inom vart forbund
och ett gore forhallande
till vara nordiska
grannlanders broderforbun d.

far forbundet
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S tadsfulltruiktiqes

ord].

Helmer Larsson:

En hiilsning
fran Alingsas

Stenmans AB, forutvarande
Tekaverken, Sieverts Kabelverk samt dessutom
flera andra av mindre foretag som genom stadens initiativ fatt lokaler.
Alingsas kan salunda bedornas som en industristad, men det finns plats for
fler foretag. Industr ien ar samh allets verkliga livsnerv som satter sina spar i
sarnhallets utveekling i ovrigt.
Foreningslivet inom staden ar forerratt av en rik flora av olika samrnanslutningar, sasom Fackforeningar, religiosa sammanslutningar, nykterhets- oeh ideella for eningar av skilda slag. For unga manriiskor, liksom for aldre man oeh
kvinnor gives harmed plats att gora sin insats inom resp. intresseomr iden.
For den som viII veta nagot om det Alingsas som varit Finns museet dar
det bjuds rika kallor att osa ur.
I forhoppning att vadrets makter under Stammodagarna
visar sig fran den
vaekra sidan oeh att staden i ovrigt visar ett vanligt ansikte halsas sangarna
valkomna till var stad.

Siammokommitiens

ord].

John Lindholm:

For frarnlingen som under nagra korta dagar eller timrnar gastar Alingsas,
ar val staden en srnIstad som manga andra, men for oss som blivit bofasta
ar den nagotvida mer. Den ar inte bara var hembygd dar vi bygger oeh bor
utan den har med aren blivit nagot av vart eget jag. Torgen, gatorna, parkerna
oeh den tradornkransade
Gerdskastrom, alltsorn ogat ser oeh som man anar
har vi lar t oss alska oeh akta. Soker man sig ut till stadens omgivningar, vad
har da ej dessa att ge av idyller oeh trolsk skonhet, En naturalskare har har
alia mojligheter art ge sig han. En manskenskvall pa Alandaberget med vida
utbliekar over sjoarria Anten oeh Mjorn oeh med Alandasjon djupt nedanfor
i ett hissnande stup, eller en sommardag pa Mjorn med dess oar, leende strander
oeh solglitrer over vagorna, det ar upplevelser som lange stannar kvar i minnesbilden.
Nog ar det viktigt att kunna fa gladja sig at en vaeker natur och av andra
liknande gladjeamnen, men for en levande stad finns det ocksa en vardag med
arbete oeh moda oeh har trader naringsliver in i bilden. Som iridustristad har
staden traditioner sedan Alstrornerstiden pa 1700-talet. Alingsas var Jonas AIsrromers fodelsestad oeh hari startade han sitt faktori 1723. De gamla vavaretraditionerria uppehalles pa ett fornarnligt satt av Alingsas Bornullsvafveri. Nyare skott pa samma trad ar AB Fodervavnader oeh Sidenvaveriet. Konfektionsindustrier ar ocksa talrikt Ioretradda.
Bristen pa tyngre industrier har varit ett problem som start i forgrunden.
Behovet av onskernalen star alltjarnt kvar aven om det kan konstateras att en
viss utjarnning skett genom de foretag in om metallbransehen som under senare
ar forlagt sin verskamhet till staden. Har kan narnnas Elektro-Helios, Aug.
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Viii mott till sang 66

Nagon landsomfattande
sangarsramma har
ieke ballits sedan vart sangarforbund bildades
for snart 20 ar sedan. Nar nu Svenska Arbetarsangarforbundet
arrangerar SANG 66 ar
det var forhoppning
art denna sangarfest
skall bli en god propaganda oeh oka intresset
for sangen oeh musiken oeh sporra oss till
okade insa tser.
Vi ha inom festkomrnitren
sokt planera
denna sangarfest sa att den skall for deltagarna bli ornvaxlande med sangframtradande oeh underhallning. Vi viII aven i dessa vardagar visa var stad med
dessa vaekra omgivningar.
Da det ar forsta gangen vi arrangerar en sangarfest med narrna re 500 deltagare, sa ar det. manga problem att Iosa, Vanskligast ar givetvis att ordna
me~ m~t ~eh logi ar sa manga. Men vi hoppas pa overseen de om allt inte gar
enligt ntnmgarna. Ta det med gott humor!
Vi halsa Er alia valkornna till stamrnostaden oeh viII vi sarskilt halsa vara
gaster fran vara nordiska grannlander.
I forhoppning om art sangarfesten skall ge rika upplevelser oeh bli till ett
kart minne for livet halsar vi Er alla:
Val mort till SANG 66!
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Stammolcommittens
Nils Ekberg:

ABF-koren

sekr.

oeh gay korrnedlcmmarna
ett rikt utbyte, En oforglornrnlig resa i sangens
teeken.
Fran Alingsas ABF-avdelning vill vi med denna korta historik visa var uppskattning for kerens arbete under de tjugo aren oeh frarnfora ett varmt taek
for insatserna att sprida bildning pa sangens omrade,
Vi onskar ABF-koren lyeka oeh Iramgdng i sitt fortsatta arbete oeh hyllar
hjartligr till de 20 aren.

i Alingsas

20 ar

M useiin ienden t
P. H. Rosensirom
Vid mote med Alingsds Arbetarekommun
ar 1946, tog John Lindholm upp
fragan om behovet av en sangkor in om Arbetsrorelsen
i Alingsas, Fragan som intresserade manga - overlarnnades till ABF-avdelningens davarande ordforande Axel Johansson som fiek i uppdrag att inbjuda sangintresserade till ett
mote for bildandet av en kor. Detta agde rum under aret 1946 oeh vid motet
valdes en interirnsstyrelse med ledamoterna
John Lindholm, Gertrud Larsson
oeh Karl-Erik Karlsson.
En av de forsta arbetsuppgifterna
for den nya styrelsen, blev att rekrytera
medlemmar till en kor, engagera en dirigent oeh undersoka mojligheterria till
en lamplig repetitionslokal.
Organist Alex Olander fdln Ungared blev den nya ABF-korens ledare oeh
dirigent, som i Samrealskolans aula under torsdagskvallar skolade de Forsta 19
medlemmarna i korsang.
Tiden var snart inne for offentliga frarntradande. Fran stadens organisationer kom inbjudan om medverkan vid jubileum, arsmoten oeh fester. Sangargladjen in om koren var stor oeh dess framtradande
okade allteftersom tiden
giek. Man kunde konstatera att sangkoren inom arbetarrorelsen
i Alingsas
hade kommit for att stanna.
Stadens medborgare har under aren bjudits pa myeken oeh vacker korsing.
Inte bara fran ABF-koren, - u tan aven fran manga gastande korer, - som
ABF-koren har haft samarbete oeh utbyte med. Gasterna har inte alltid varir
svenska korsangare, ofta har det varit Fran de nordiska vanorterna Kastrup
oeh Strommen. Vid alla tillfallen har sangen klingat vaekert oeh maktigt,
med kansla oeh starnning som varrnt manga lyssnande hjartan. Under den
nuvarande dirigenten Borje Jonssons ledning genomfor de ABF-koren en lyekad
sangarresa till Finland, som ronte stor uppskattning bland de finska vannerna

:

Livet i gamla

Alingsas

"Staden ser ut som ett fat kraftor med myeket dill", skrev Carl Linne om
Alingsas under sin Vastgotaresa 1746. Oeh man ger honom garna ratt nar man
star hogst uppe pa Nolhaga berg eller Haradsberger oeh ser ut over staden.
Som kanterna pa en brieka stracker sig hojderna runt om mot sjoarna Mjorn
oeh Cardsken oeh det roda som skymtar fram mellan allt det grona som Linne
tyckte. Hade han sett utsikten idag skulle han nog ha tyckt, att kraftornas
antal deeimerats. De rcda gardarna oeh de laga, roda husen har borjat forsvinna. Nu skymtar Ianga, vita fabrikslangor, gula bostadskvarter oeh ljusa
egnahemsvillor fram mellan traden.
Carl Linne kom till Alingsas da den industriella verksamheten var som livligast. Mer an tjugo ar tidigare, en novemberdag 1723, hade nagra underligt
lastade foror skramlat in pa Alingsas gator. Sakerligen beskadades de ivrigt
av stadens befolkning bade for lastens oeh korsvennernas skull. Ty fororna
kor des av framrnande man Fran England oeh lasten utgjordes av maskiner,
inkopta i Holland. Det var en betydelsefull dag i svensk industrihistoria
oeh
forts. d sid. 18
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Dagsprogram
•
Torsdag den 19 maj
Tuorostaina

19/5

17.00 Sangarfesten oppnas. Stora Torget, Radhuset
18.30 Valkomstsamkvam

med teater, Alingsas-Parken

Fredag den 20 maj
9.00 Oppnas Svenska Arbetarsangarforbundets
Cupolen
9.00 Korrepetitioner: Finland, Samrealskolan
11.00 Korrepetitioner:
12.3014.00
14.00
15.00
14.00
17.00
19.00
20.30

6:e kongress

Norge, Samrealskolan

LUNCH
Korrepetitioner : Sverige, Damkorer, Folkets Hus
Korrepetitioner: Sverige, Manskorer, Samrealskolan
Korrepet.itioner ; Sverige, Blandade
Korrepetitioner: Sverige, Samtliga
Svensk korkonsert i Alingsasparken
Sangarbal a Stadshotellet
Lordag den 21 maj

9.00 Kongressen aterupptager sina forhandlingar.
14.00 Sang a sjukhus oeh for garnla
12.3014.00 LUNCH
17.00 ABF-koren Alingsas jubileurnskonsert. Ostlyekeskolans aula
20.00 Sangarrniddag a Stadshotellet
Sondag den 22 maj
9.30 Alingsas Stadskyrka, Kyrkokonsert
10.45 Utfard runt Mjorn till Naas slott oeh Sommarro
12.00
14.30
15.00
16.30
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LUNCH
Uppstallning for avrnarseh, Centralskolans gard
Nordisk korkonsert i Plantaget
(ea) Sangarstamman avslutas

Folkets Hus

17.00 Kuorojuhlien avaus st. Torilla
Soittokunta "Kamraterna"
Alingsasin ABF kuoro
Puh: Yhdistyksen puheenjohtaja Josef Lindvall. Tukholmasta
Tervetulo puhe Kaupungin puhj: H. Larsson
18.30 Tervetulojuhla Folkets Parkilla
Goreborgin Kansanteatteri esittaa kornedin "Barfota
Parken. (Paljain
jaloin Puistossa)
Kahvitarjoilua. Tanssia.
Liput teatteriin maksaa 7:50 ja on tilattava matkaseuran johtajalta
Perjantaina 20/5
9.00 Tyovaenkuorojen yhdisdyksen kongressi avataan Folket Hus
Juhlien osanottajat saavat osallistua kongeressiin mikali tilat sallii
Helsingin Tyovaen Naiskuoron harjoitukset Samrealskola: :ssa
12.3014.00 LOUNAS
17.00 Kuorojen yhteinen harjoitus Sarnrealskola:ssa
19.00 Ruotsin kuorojen konsertti Alingsas-Parken
20.30 Kaupunginhotelli on tilattu kuorojen juhlaa varten
Tanssit alkaa ,?1.00
Ne jotka haluavat osallistua erikoissupee kr: 15:Hotelli toivoo poytatilaukset etukateen sihtcerin kautta
Sisaanpaasy on ilrnainen kaikille osannottajille. (Supe ei ole pakollinen)
Lauvantaina 21/5
9.00 Kongressi jatkaa asioiden kasittelya
10.00 Laulamme sairaalassa seka vanhuksille. Kinnostuneita kuoroja tahan
esintyrniseen pyydctaan ilrnoittarnaan osallisturnisen sihteerille
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12.30 LOUNAS
17.00 Alingsfsin ABF kuoron 20-vuotis juhlakonsertti
bstlyckeskolan. Ohjelmassa:
ABF Jousiorkesteri
Inga-Lill Johansson Supraano
Sven Lundevall viulu
Kaikille terve tuloa
20.00 Kuoropaivallinen
TER VETULOA.
Sunnuntaina

Kaupungin
Ohjelmaa.

Sven Moller
Dirigent

hotellissa. Kaikki osan ottajat
Srig Ring
Dirigent

22/5

9.30 Kirkkokonsertti
Alingsasin kaupungin kirkossa
Osallistuvat kuorot meidan pohjoisista napurimaista
Tukholman Mieskuoro
Puh: Kirkkoherra Karl Linell
11.30 Kokoontuminen

Sven Ivar Larsson
Dirigent

Isolla Torilla

Yhteinen seuramatka ympari Alingsasia. Lounas Naas Linnassa, maksaa 11:hengelta. Osanotto joka kuorolta erikseenon tehtava
matkanjohtajalle Stig Lindelof :illa
Lounaan jalkeen bussimatka takaisin Alingsdsiin
14.30 Jarjestyminen

Centralskolan

varten lapi kaupungin

luona yhteistamarssia

Ossi Elokas
Dirigent

Plantagedla

15.00 Pohjoismainen ulkoilma konser tti Plantaget:l1a
Ohjelmassa kaikki Ruotsin kuorot seka
osaa ottavat Pohjoismaiset kuorot
Puhe Nordiska Arbejdersangerforbundet
Soittokunta "Kamraterna"

Borghild Berglund, Norja

Arne Ertnaes
Dirigent

~

~
Thor Bergersen
Dirigent
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oppnas
Fredagen den 20 maj kl. 19.00
Alingsas- Parken

Torsdagen den 19 maj kl. 17.00
St. Torget vid Radhuset

1.

Marsch

1. Damkor,
Musikkdren

2.

Arbetarsfingarforbunders

Varsang

!

ABF-koren,

4.

Sangarstiimman

5.

Marsch

ordf.
!.

•••

Josef

David Wikander

kor, dirigent

Helmer

...

Larsson

~~

Karnraterna ;;'

.';.

'."

3. Flickkor,

.,.,

Torsdagen

Kaffeservering

5.

Dans

W. Peterson-Berger

Stig Ring

T'onette-koren,

den 18 maj kl. 18.30
4. Munskor, dirigent

Goteborg,

dirigent

Stig Ring

Sven Ivar Larsson
Ett bondbrollop
Det skonasre landet, Torsten Rantzen

balsas viilkomna
Kommirtens

ordfora nde John Lindholm

Folkteatern

i Goreborg. Amerikansk

Aug. Soderman
(B. Gripenberg)

5. Anjorande

i parken"

3.

(E. Moberg)

Vandringssdng
L. M. Lindeman (H. Ibsen)
Overby-vals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Karl Anton
Arr. Stig Ring

Alingsas-Parken
1. F estdeltagarna

Rolf Dagerman

Nar den skona maj rned sippor kornmit
.
Aug. Soderman
Skara havre, ur
Iringorad, korsvit over svenska danslekar
.
,
Gunnar Hahn

"it':'--

Musikkdren

2. "Barjota

2. Blandad

iip pnas
ordforande

Moller
Bondbrollop
Arr. Ivar Wiedner
Min hu (Norsk sang)

Lindell

Alingsds, dirigent Borje Jonsson

Stadsfullmakriges

Ombudsman

cuccekornedi

6.

Stor blandad

kor, dirigent

Allan Malmgren,

ABF, Stockholm

Stig Ring

Har ar landet
Wilda Westarnas
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Sven

H dlsningsanjorande
Svenska

3.

dirigent

Kamraterna

...............

.." : :.. "

'

.. Hugo Alfven

Qvintett
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ABF -koren Alingsas

1. Strakorkester
Honnorrnarsch

jUbdeumskonserl

2.

H alsningsanjorande

3. Blandad leor med orleesterackompanjemang
Tango Illussion
Gondolsang

1946-1966

4. Sopransolo, (pianoackompanjemang

Lordagen

den 21 maJ kl. 17.00

Ostlycke skolans

Helge Damberg

N. Mentschel, arr, Borje Jonsson
Curtis, arr. Borje Jonsson

Goran Strandberg)

Summertime
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gershwin
My lover is a fisherman
Strickland
Jag gick mig ut en aftonstund. t:Ssterbottnisk folkvisa

aula
5. Blandad ko)' a capella

Storm och boljor tystna re'n . . . . . . .. C. M. Bellman
Min alskling du ar som en ros
Evert Taube
Sag far jag Ijuva f1icka. Er laube mir, tysk folkvisa
Arr. J. Brahms

Medverkande
ABF-koren, blandad kor
ABF Alingsas Strakorkester
Inga Lill Johansson, St. Teatern, sopran
Sven Lundevall, Kristinehamn, violin
Or kesterledare: Sven Hallberg
Dirigent: Borje Jonsson

6. Strdleorleester
Svenska folkvisor och danser
Aftonstamning

J. van Eysden
Helge Damberg

7. Violinsolo
Potpurri

over slaviska melodier

8. Blandad ko)' a capella
In stille nacht
Stamning

Tysk folkvisa. J. Brahms
W. Peterson-Berger

8. Violinsolo med orkesterackompanjemang
Romans
Berceuse

Jean Sibelius
Armas j arnefelt

9. Blandad leor med orkesterackompanjemang
Min kruslockiga baby
Arr. Borje Jonsson

G. H. Clutsam

10. Hyllningar
11.

Blandad kor med orkesterackompanjemang
Fangekor fra Nebukanezar
Norsk text: Tor Holmen

Soen Hallberg
Orkesterledare

t4

lnga-Lill Johansson
Sopran

Guiseppe Verdi

Sven Lundevall
Violin

15

Sondagen den 22 maj kl. 15.00
Plantaget

Sondagen den 22 maj kl. 9.30
Alingsas stadskyrka
1. Marsch

Musikkaren
Kontraktsprost

Karl Linell

2.

Sv. Arbetarsangar/Orbundets

Kamraterna

samlade damlebrer,

Varvisa
Olandsserenad,

1.

H elsingin

Tyoviien

N aiskuoro,

dirigent

musiledirektor

Ossi Elokas

Tre andliga finska folkmelodier i arr. av Ossi Elokas
Du Herr, nadigt oss har lett .... V. A. Koskenniemi
Svensk text: Joel Rundt
Oh Herre Krist, var Konung ...
Martin Behm - Elias Lonnrot
Om Kristi blod jag sjunger ...
Finsk andlig folkdiktning

3.

ABF Alingsas

4.

Sv. Arbetarsdngarjorbundets
Larsson

Stoclebolmsdistriletets

rnansleor, dirigent

Sven

5.

Helsingin

3.

Tal av leontraktprost

4.

Sv.

5.

Lillestrorns

samlade

manskbrer,

dirigent

damleor,

og Fagf. Mandskor,

Sven Ivar

Otto Olsson
C. M. Bellman

Finland

Ossi Elokas
(Sommarnatt)
(Iycklig morgon)

Lillestrorns Damekor og Fagf. Mandskor
kor}, dirigent Thor Bergersen

Lillestrom

7. Sv. Arbetarsangar/Orbundets
samlade mans-, damreI' (stor blandad kor}, dirigent Stig Ring
dirigent

En sommarmarsch

Arne Ertnaes

Sv. ps. 424: 4-5
Fri entre, kollckt upptages till sjuka och gamla
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Borie Jonsson

Einari Vuorela
Saima Harmaja

6.

Sven Moller

Ahti Karjalainen
Ossi Elokas

Norge

(blandad

Den dag kjem aldri eg deg gloymer .... Klaus Egge
Sverige
Wilh. Stenhammar

Ave Maris Stella
Edv. Grieg
Herrens navn vaere lover
Arild Sandvold
Hymne, Anthem over Davids Salme 118: 33-34
....
Johannes Haarklou (rned orgelackompanjemang)

6.

Naisleuoro,

Karl Linell

ps. 474: 1-3
Damekor

T'youden

Moller

Aftonstarnning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Th. Melander
Om an anglars sprak jag talte
Erik Erling
Zum Sanctus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Schubert

dirigent

Drornmar (och hade jag en ria)
Undan ur vagen

Dirigent
2.

b arnkor,

dirigent

Gustaf Kusefelt (Lars Wivallius) ..
Carl Larsson (Arne Bengt Kamegard)

8. Anjorande
lund
9.

av N ordisk

Sangarstiimman

10. Samtliga svenska,
Stig Ring

Arbeidersangerforbunds

och blandade

ko-

Felix Korling

sekr, Borghild

Berg-

auslutas

norslea och finska leorer jiimte blasorkester,
Det er Norden

dirigent

Oskar Gyldmark
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Livet

gamla Alingsas [oris. [r. sid.
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for den lilla staden Alingsas, som nu med en gang tack yare Jonas Alstrorners
initiativ seglade fram som Iaridets stora textilindustristad.
Alingsas Manufakturverk,
som skapades av Jonas Alstrorner,
fick under en
lang Foljd av ar valvilligt
ekonomiskt
stod Fran riksens starider. Till anlaggningen horde strurnp-,
band- och kladesvaveri,
kattunttryckeri,
tobaksspinneri,
kritpiptillverkning
och fargeri,
Man raknar
med att mer an 1.800. personer
bodde i Alingsas vid 1700-talets
mitt och att half ten var sysselsatta
eller pa
annat satt knutna till Alstromers manufakturverk.
Sedan de statliga understoden
till manufakturverket
dragits in pa 1770-talet
tvingades
Jonas Alstrorners
soner att lagga ner verksarnheren
vid flera verkstader.
I likhet med manga andra svenska 1800-talsstader
var Alingsas en tradgardsstad. Ofta var boningshuset
orngivet av en ansenlig tradgard.
Aven om detta
lag vid gatan gomde sig ofta darbakom
en valbevuxen
och valskott
tradgard
dar snackor och stenar kantade
gardsplanens
grasmattor
och rabatter
- en
idyll som bidrog till att oka det lugn, som karakteriserade
staden Alingsas. Aven
om det fanns nagot gdi.tt och smart over stadens yttre aspekt,
gay dessa
manga tradgardar
och tapper
sommartid
ett angenarnt
intryck
ar gastaride
frarnlingar.
.Aret 1862 kom att bli ett markesar for textilindustrien
i staden eller rattar e
sagt for hela den industriella
verksamheten.
Charles Hill startade
da ett bornullsvaveri,
sedermera Alingsas bornullsvafveri,
som utgjorde begynnelsen
pa den
nya industriella
utvecklingen
i Alingsas. Fabrikationen
drevs snabbt i hojden,
redan 1864 var tillverkningsvar
det mer an 325.000 riksdaler
och man sysselsatte narrnare 300 man.
Redan nagra ar tidigare
hade Alingsjis fa tt tagforbindelse
med Goreborg.
Vastra Stambanan
byggdes 1855 och ett ar senare kunde Alingsasarna
med
jarnvag na sin store granne i vaster. Under jarnvagarnas
allra Forsta rid kande
sig allrnanheten
en smula bortkommen,
nar det gallde sattet att begagna det
nya fortskaffningsmedlet.
Skarnttidningarria
har ju ocksa uppmarksamrnat
den
enfaldige jarnvagsr esenaren och historier
Foddes, som levt kvar i pressen arida
in i vara dagar.
I lantbefolkningens
ogon framstod
Alingsiis som den stora marknaden.
Har
i Alingsds holls Iorutom
de sedvanliga torgdagarna
fyra i almanackan
upptagna
frimarknader.
For ungdomarna
var staden plats en, dar man tillfalligt kunde fa
ett arbete med en latthet, som man inre var van vid hemifr in byn. Staden var
ocksa platsen dar man utan alltfor mycket overtalning
och krus kunde bli av
med sina varor och dar man gratis kunde fa se gycklare och andra underliga
personer.
Frarnfor
allt var staden den plats, dar 01 och brannvin
flodade i
relative obegransade
mangder.
Under 1800-talets
slut var sjalvhushallens
tid annu inte forbi och man hade
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alltjarnt vanan att lagga upp stora forrad. Vid hostrnarknaden
forsag sig borgare med potatis per tunna, ibland ocksf med en tunna viriterapplen
om man
hade lampliga utryrnmen.
Sa var det rotsaker
av alla slag och vitkalshuvuden
for kalsoppan
vintern lang. Sill och annan fisk skaffades
hem i tunna eller
[jarding. Och sa nedkalkades
m inga tjog agg. Smoret var salt och kraftigt
gult
och fanns packat i storre eller mindre tinor.
Liksom i manga storstader
florerade
ett Foreningsliv
av stor omfattning
i
Alingsas. Skarpskyttekaren
bildades 1861 och hade sadana ovningar,
som kunde
ersatta [orsta arets bevaringsexercis.
Fruntimrnersforeningen
bildades 1851 for
att medverka
till att de fattiges barn skulle fa kristlig yard och uppfostran.
Ingenting
kan battre spegla stadens liv an or tens egen tidning. Nar Alingsas
genom J. D. Michelsen
fick sin forsta tidning ar 1865 med namnet
"Alingsas
Weckoblad"
rnaste det ha varit en betydelsefull
dag for den lilla staden.
Staden i dalgangen vid Mjorn upplevde under 1700-talets mitt en iridustriell
utveckling
av stora matt. Hundra
ar senare blomstrade
industrien
arer upp,
staden fick en egen tidning, isoleringen
brots genom jarnvagens
tillkornst
och
for borgaren
i Alingsas kom levnadsforhallandena
att forandras
i flera avseen den. Men idyllen, det lugna tempot Iorsvann ej trots den nya industriella
och merkantila
verksamheten.
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