
Elverum Mannskors årsberetning 2011 

Det 114. året i Elverum Mannskors historie har vært et godt år med flere høydepunkter, både 

kunstnerisk og sosialt. Vi blir stadig tryggere og presterer bedre. At vi blir tryggere skyldes både at vi 

har brukt tid på terping og at vi har sunget sammen et år mer. Men det skyldes også at vi trives og 

har det bra sammen. 

Absolute Burgunder vol. 2 er et bevis på nettopp dette. I følge Frode Berntzen, som gjorde lydopptak, 

ledet bandet og har mikset skiva, er vi mer samstemte og har bedre klang enn forrige gang han 

gjorde opptak med oss (2008). Innspillingen var et av årets største opplevelser. Helga på Storhov var 

preget av konsentrasjon og vilje til å lage et godt produkt. På forhånd hadde et band bestående av 

vår egen Arild Sveum, piano, Morten Strypet, bass, Skjalg Lidsheim, trommer og Frode Berntzen, 

gitar, spilt inn akkompagnement og soloer. Lokalet egnet seg ypperlig og en opplagt Per Kjelland, som 

jo har laget alle arrangementer, fikk fram det beste i oss. Resultatet kan vi være stolte av. CDen ble 

sluppet på jubileumsdagen 11/11-2011 kl 11 minutter over 11. Arrangementet ble elegant koblet til 

en samling av alle 11-åringene i kommunen. Vi hadde avtalt at CDen skulle komme i fallskjerm, men 

dårlig sikt gjorde at verken fallskjermhopperen eller tandemhoppet med Per, kunne gjennomføres. I 

stedet rapellerte fallskjermjegeren ned fra tårnet i rådhuset. Dermed så alle at produktet var 

himmelsk! Bra med tilskuere og vi fikk solgt mange CDer til tilbudsprisen 111 kroner. 

Per Kjelland er tilbake som dirigent, til alles tilfredshet. Han evner å inspirere oss og holder motet 

oppe, sjøl om vår konsentrasjon ikke alltid er på topp. Over alt hvor vi kommer skryter andre kor og 

sangere av hvor dyktig, engasjerende og morsom han er. Så ingen tvil, vi er heldige som har Per som 

dirigent. 

På grunn av omfattende byggearbeider på Lærerskolen, har vi fra mai hatt alle øvelser på Elverum 

Folkehøgskule. Vi har fått en god løsning der med øvelser i auditoriet og kaffepause i kantina. Gunnar 

H. har skaffet kaker fra Bakemestern og kaffe har kjøkkenet på folkehøyskolen ordnet. I sommer har 

vi rydda ut av lageret på Lærerskolen. Noen av korets eiendeler og presanger har vi delt ut til verdige 

mottagere, og noe er lagret her på folkehøyskolen.  

På seinhøsten har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant korets medlemmer. Målet var å finne 

ut hvordan medlemmene er fornøyd med koret, sosialt, kunstnerisk og organisatorisk. Vi har hatt 

hjelp av Jens Petter i utforming og tolkning, og har fått svar på flere forhold, både det som er bra og 

ting som kan bedres. Hovedinntrykket er at alle er godt fornøyd og trives godt i koret vårt. På 

spørsmål om vi er villige til å frigjøre oss mer fra permen, svarte overraskende mange ja: det vil vi! 

Burgunderjakkene.no trekker fortsatt lesere fra både nær og fjern, inn- og utland. Det er et forum for 

opplysning, velment mobbing og glede. De viktigste hendelsene i året som har gått, er kommentert 

der. Sjøl om det er noen temaer som er ekstra mye omtalt, er både valg, åremålsdager og jakt/fiske 

bragder beskrevet der. Bare å følge med og delta i debatten. Stor honnør til Gunnar Ø. 



 

Arrangementer og aktiviteter i 2011 
 

30. mars: Etter litt felles øving holdt vi konsert sammen med Leirets Damer i Terningen Arena. Det 

ble vel ingen stor opplevelse, til det var vi og særlig de litt for lite samstemte. I tillegg til felles sang og 

sang hver for oss, bidro Per Oddvar Hildre med en blanding av forelesning og sang.  

11. april: Stemmeseminar med operasangerinnen Marthe Werring Holmern. Hun hadde mange gode 

poeng og øvelser, som vi kanskje skulle ha repetert. 

17. mai: Frokost på Folkehøgskulen som tidligere, deretter bidro vi ved Kongebautaen. Det 

opptrinnet huskes kanskje best etter at programleder Skaret kalte oss ”rødjakkene”. Han har 

offentlig beklaget, ”so no hard feelings”. Så bar det til Leiret, der Burgunderjakkene på tradisjonelt vis 

løftet Barnetoget med sang og munter tilstedeværelse. Avslutning i Parken. 

27.-29. mai: Under sangerstevnet på Røros i 2010, ble vi kjent med Fugleset mannskor, og på høsten 

fikk vi invitasjon til deres sangerstevne våren 2011. Derfor dro vi i vesterled, på sangerstevne i Molde. 

Trysil Mandskors seminar ble dermed uten oss (sml. underskudd). Sekretær var ikke til stede, men 

har via andre deltagere fått et klart inntrykk av at Burgunderjakkene i tillegg til en god prestasjon i 

Molde kirke, var overlegne busksangere. Ved tilbakekomsten til Elverum var vi som snarest innom et 

bryllup på Terningmoen. Det var fallskjermjeger Mikael Kristiansen med sin nyervervede frue som 

hadde ønsket at vi skulle berike selskapet med mannskorsang. Som belønning skulle vi få et 

tandemhopp. Dette var tenkt som premie til dirigent Per og skulle være en del av lanseringen av 

Absolute Burgunder vol 2. Men det endte som vi veit med tauklatring i rådhustårnet. 

8. juni: I anledning Glomdalsmuseets 100 års markering, var vi bedt om å bidra med sang. Det gjorde 

vi i vakkert vårvær ved Rendalstunet, til de innbudte gjestenes begeistring. Vi sang Østerdøls Marsch, 

den samme sangen som Elverum Mannskor sang ved åpningen for 100 år siden! 

4. august: Festspillåpning. Vi var igjen på plass ved avsyngingen av Elverumssangen under åpningen 

av festspillene. Vi tror alle de fremmøtte følte at nå var det som det skulle igjen. 

Burgunderjakkene.no som har mye stoff fra denne perioden, framhever den stilige overgangen fra 

Stig Inge Bjørnebys innledning til vår inngang og sterkt følelsesladde framføring av Elverumssangen. 

Resten av konserten husker ikke jeg, men innledningen satt!  

2.-3. september: CD innspilling. Innspillingen var tenkt gjort i Festsalen Elvarheim, men måtte flyttes 

pga TV2 bråk på Rådhusplassen. Vi var derfor så heldige å få bruke salen på Storhov. Peer Jakop var 

sjøl bortreist, men nøkkel lå under matta. Lokalene var så velegnet at tekniker Berntzen godt kunne 

tenke seg å bruke det fast. Arrangementsgruppa hadde sørget for mat. Vi brukte ca 10 timer på 

opptakene. Etter en dårlig sommer gjorde det godt å komme i gang med kunsten igjen. 

11.11.11: Nøyaktig kl 11minutter over 11, kom brudgommen fra 4/8 ut av tårnvinduet på Elvarheim. 

Han steg elegant ned og overleverte Absolute Burgunder vol 2 til den nyvalgte ordfører Erik Hanstad. 

Uten overdreven framhevelse av oss sjøl, lagde vi en koselig markering av en stor begivenhet.  



12.-13. november: I løpet av 1. tenor Madsbus studieopphold i Karlstad i fjor vår, slo det oss at vi 

kanskje skulle prøve å få til en utenlandstur i år også. Madsbu etablerte kontakt med et mannskor i 

Karlstad kalt Manhem. Og slik ble det korforbrødring over grensen. Sammen med våre respektive dro 

vi med buss til stedet der unionoppløsningen ble undertegnet i 1905. Til tross for motorstopp ble det 

en behagelig reise. Vi sjekket inn på Stadshotellet, og dro umiddelbart for å møte Manhem. Etter litt 

felles øvelse, gjennomførte vi en god konsert som inkluderte både felles sanger og noen numre hver 

for oss. Etter konserten inviterte Manhem til middag. Det viste seg at Manhem hadde et utrolig 

repertoar av drikkeviser, og noen av disse har vi øvd inn i etterkant. I det hele tatt et hyggelig 

bekjentskap og en vellykket tur. Vi håper å gjøre gjengjeld til høsten. 

8. desember: Glomdalsmuseet arrangerte ølaften. Vi ble innleid for å synge drikkeviser. Og det 

hadde vi jo fått påfyll av. Per kunne ikke delta, derfor var Frode sporty og tok ansvar.  

14. desember: DnB leide oss inn til å bringe julestemning på deres julebord for kunder. Vi sang tre 

sanger og fikk 5000 kroner for det. Det samme fikk vi for drikkevisene på Glomdalsmuseet. 

18. desember: Tradisjonen tro møttes vi til juleavslutning med kaffe og kremkake i forkant av ”Synge 

jula inn” konserten. I år fant Presidentskapet grunn til å hedre noen av korets eldre medlemmer for 

lang og tro tjeneste. John Randen, Arne Mømb og Arne Johan Hornmoen ble til alles begeistring, 

overrakt diplom og æresmedlemsskap i Elverum Mannskor. Etterpå dro vi til kirka, og som siste kor 

bidro vi til at ro og julestemning senket seg over befolkningen.  

 

Presidentskapet ønsker å takke dirigent og medlemmer for nok et godt år i Elverum Mannskor.  

 

Elverum, 29. januar 2012 

for Presidentskapet i Elverum Mannskor 

 

Håkon Morten 
sekretær 

 


