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Också tidningen Kvartet-
ten ger rosor till kören och den 
talangfulla dirigenten. Recen-
senten P.J. noterar bl.a. att pu-
bliken gungade med i Gunnar 
Svenssons Ärbar tango till text av 
Hasse och Tage. Han citerar den 
underfundiga texten (som ligger 
långt från Ljuva fl icka och andra 
serenader) och undrar: ”En sere-
nad inför sekelskiftet kanske?”

Publiken var förtjust och 
sången måste bisseras.

Till jubileet hörde naturligtvis också olika uppvaktningar och många ville 
gratulera 60-åringen. Bl.a. uppvaktade Nickby barnträdgård – SSB:s sång hör 
ju till traditionen när Sibbos Mini-Lucia kröns.

SSB var inte enda jubilar på festdagen. Finlands svenska manssångarför-
bund och dess stödsförening Stödet, är jämnåriga med SSB och fi rade nu sina 
60 år i Sibbo. På kvällen samlades sångare och sångarvänner till stor bankett 
i Nickby sjukhus festsal där man åt och sjöng och drack i sann sångarbrödra-
anda.

Till Danmark for SSB
Kören vilade inte på lagrarna efter jubileumsårets festligheter. En kördag med 
Sören Lillkung hölls i mars före vårterminens höjdpunkt: ett besök i Dan-
mark i april 1999. I Frederikssund, Sibbos danska vänort, hälsades kören väl-
kommen av borgmästare Knud Christoff ersen och fi ck en dos information 
om vänorten och livet i staden. Sångarbröderna hade sjungit vid det danska 
vikingagästspelet i Sibbo, nu fi ck man under rundturen bekanta sig både med 

Robert Berglund var en 
inspirerande dirigent 
1997–2000 och 2001–2002.
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den ”riktiga” spelplatsen och med museer och andra sevärdheter. Vänner från 
besöket i Sibbo hann man också träff a och eftermiddagskaff et kombinerades 
med en minikonsert.

I Köpenhamn togs kören emot av gamla bekanta i SAS-kören. Där vän-
tade en konsert tillsammans med den danska kören. Körerna hade var sin 
avdelning, SSB med Robert Berglund som dirigent och med Kristian Nyman 
som ackompanjatör. Dessutom medverkade SAS’ blåsorkester. Och så hölls 
det bankett med mera sång och danskan blev allt mer begriplig ju längre kväl-
len led. Värdarna såg också till att sibboborna under besöket fi ck en kväll på 
Tivoli och att kören under en lång rundtur fi ck bekanta sig med olika sevärd-
heter. Det var en trött men nöjd skara Sibbobor som vinkade farväl till sina 
värdar.

Mera internationellt blev det på sommaren då den tyska manskören Lin-
den från Wolfenbuttel gästade Sibbo och sjöng tillsammans med SSB vid 
Winbergs marina på Björnsö.

Hösten kom med en ny dirigent. Robert Berglund åkte utomlands för 
studier och dir.cant. Rolf W. (Kalle) Ahlberg vikarierade som dirigent ett år 
framåt. Ett röstseminarium med Ritva Eerola och en konsert i adventstid 
både i Östersundom kapell och tillsammans med Bbl:s Lucia i Sibbo kyrka 

SSB sjöng i Korsvejens 
skole i Köpenhamn mot 
en bakgrund av granna 
tulpaner.
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hörde bl.a. till höstens begivenheter. Ca 400 personer lyssnade till julsångerna 
och 5 000 mk kunde ges till luciainsamlingen. 

Var fi nns publiken?
Det nya årtusendet gick in och kören med sin nya dirigent förberedde sig för 
två samkonserter. I början av april sammanstrålade fyra körer i Borgå – Pri-
mavera hade kommit till utöver SSB:s tidigare kompiskörer Borgå damkör 
och AV-sångkören från Lovisa. Körerna sjöng var för sig och tillsammans och 
de fyra dirigenterna Kaj Silfvast (damkören), Rolf W. Ahlberg (SSB), Antti 
Jokinen (Lovisakören) och Tua Lindberg-Selén (Primavera) dirigerade var sin 
sång.

Haydns Vänskap hörde till samsångerna och Tua Lindberg-Selen tyckte i en 
intervju i Bbl att den vackra sången var något av en symbol för samarbetet.

”Det har uppstått vänskap mellan oss, och äktenskap nästan”, sa hon.
Den första samkonserten hölls av SSB och Borgå damkör och när man nu 

kommit till den femte konserten var körerna fyra.
”Vår konsert för er” kallade SSB och Kyrkslätt manskör sin gemensamma 

konsert i Sibbo ett par dagar före Valborg. Där man fi ck höra både tradi-
tionella manskörssånger och lättsammare låtar som Povel Ramels Ta av dej 
skorna och SSB-dirigentens Yleinen sauna, som Kyrkslättkören framförde.

För att beveka vädrets makter inför första maj tog man Vintern rasat som 
extranummer. Och majsolen sken faktiskt riktigt vackert när sångarbröderna 
stämde upp O hur härligt majsol ler på första maj i Nickby och Söderkulla.

”Men var fi nns publiken?” undrade körens ordförande sedan 1998 Rolf 
Björkell i en insändare i Bbl inför vårkonserten. Han konstaterar att sång-
körerna i Sibbo har arbetat hårt, att de gör en insats för den fi nlandssvenska 
sångkulturen och att det är viktigt med publikrespons och han fortsätter:

”Jag har under en längre tid varit djupt oroad över den svaga ja rentav ringa 
publiktillströmningen körkonserterna i Sibbo lyckats åstadkomma. Samma 
frågor återkommer alltid. Attraherar inte körsången längre? Är man inte 
längre mån om den fi nlandssvenska sångkulturen? Brister det i marknadsfö-
ringen? Är repertoaren inte tilltalande? Inom körerna är vi säkert lyhörda och 
mottagliga för respons.”
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Till storkarnas stad

Vid höstmötet som valde ordförande och styrelse för 2001 gjordes en föryng-
ring i ledningen. Patrick Ekström (Bergholm) blev ny ordförande, men hade 
ingen dans på rosor framför sig. 

För få nya sångare och fl era gamla som säger att de kommer att sluta, 
suckar han i årsberättelsen när han ser tillbaka på det sångarår som gått.

På hösten var Rolf Berglund tillbaka och det var SSB-arna glada över för 
de trivdes med honom. Utöver julkonserten i kyrkan inriktade man sig på 
programmet för den stora fi nlandssvenska sångfesten i Esbo sommaren 2001. 
Flera regionala sångövningar hölls och ett dussin manskörer gav en ”manskör-
konsert som hördes” (Bbl) i Borgå i början av mars med Kalle Ahlberg som 
dirigent. Robert Berglund dirigerade de östnyländska körerna i två sånger.

SSB hann under vårterminen också med en kördag, en samkonsert med 
Karis manskör i Karis och med en egen vårkonsert i Nickby. 

Vid sångfesten i Esbo fi ck man sjunga inför en publik på 500 personer när 
den stora manskörskonserten ”Landkjenning” gavs. Och i den mån övningar 
och konsert medgav fanns många andra konserter att lyssna på för program-
met var digert.

Hösten inleddes för SSB med allsång tillsammans med Sibbo-Borgnäs Ro-
tary Club och sedan slog sig kören ihop med Box och Östersundom sångkö-
rer för en gemensam konsert på Hansas i oktober. Konserten i adventstid hölls 
det här året då kyrkan renoverades i församlingshemmet i Kyrkoby tillsam-
mans med barnkören Piccanto.

På körfestival i Ribe
Det visade sig svårt att få ordförande och styrelse för 2002. Höstmötet lycka-
des övertala Patrick Ekström att fortsätta ordförandeskapet medan det behöv-
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des ett extra möte för att få ihop styrelse. Därtill fi ck man senare beskedet att 
dirigentbyte förestod från hösten 2002.

En resa till en stor körfestival i Ribe i Danmark dominerade första halvåret 
2002. SSB fi ck inbjudan redan sommaren 2001 och beslöt att kören deltar. 
Karis manskör hade också fått inbjudan och när det visade sig att ingendera 
kören fi ck ihop tillräckligt antal sångare beslöt man sig för en gemensam kör 
av 21 sångare från Sibbo och 11 från Karis. Kören gick under SSB:s namn och 
med Robert Berglund som dirigent. Samarbetet resulterade också i en konsert 
i Sibbo och en i Karis, den senare bl.a. med Karissångarnas krogkavalkad med 
sång och sketcher ur Finlands alkoholpolitiska historia. Sångerna vid konser-
terna var till en del desamma som övats för Danmarksresan.

Körfestivalen, där manskörerna dominerade, försiggick i månadsskiftet 
maj-juni och blev en minnesvärd upplevelse. På vägen dit hann SSB med ett 
besök i Roskilde mäktiga domkyrka där man sjöng Finsk bön med en impo-
nerad kyrkvaktmästare som åhörare. 

Ribe, Danmarks äldsta stad, tog emot med värmande solsken. Fredags-
kvällen var fri från program och många gav sig ut på stan för att spana efter 
Ribes mest välkända symbol, storken.

 Lördagen den 1 juni var den egentliga stora konsertdagen och sångarna 
hade fullt upp från tidig morgon till sen kväll.

Det stora festtåget med fanor och många hundra sångare gick genom sta-
dens gamla gator till centrum, där företrädare för staden och Ribe manskör 
offi  ciellt hälsade välkommen. Sedan spreds körerna ut över staden för korta 
gårdskonserter. Varje kör uppträdde tillsammans med två andra körer på tre 
olika gårdar och sången nådde därmed många Ribebor.

”Stämningen var avslappnad och trevlig. Det var en ny upplevelse för oss 
att gå omkring och uppträda med olika körer”, säger Patrick Ekström i sin 
reseberättelse.

Stadsborna var också annars intresserade av festligheterna och följde med 
både festtåg och konserter under festivaldagarna.

Den stora festkonserten hölls i domkyrkan på eftermiddagen. Tidtabellen 
sprack, för alla körer höll sig inte inom de fastställda tio minuterna. SSB upp-
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trädde med Kuusistos Finsk bön, Madetojas Det skönaste landet och Sibelius 
Finlandia.

Akustiken beredde en del problem för SSB för det hade inte funnits möj-
lighet att öva i kyrkan, men andra körer hade samma problem, konstaterade 
Ekström efter resan. Däremot gick gårdskonserterna mycket bra.

Kvällen avslutades med festivalmiddag med mera sång. På söndagen kunde 
man gå och lyssna på andra konserter eller bara göra ingenting. Sibboborna 
sjöng improviserat i solen i semesterbyn där de bodde och var allmänt nöjda 
med tillvaron. Lite vemodigt var det i alla fall när dirigenten Robert Berglund 
avtackades. Kören hade trivts med honom och han med den, men nu lade 
tidsbrist och arbete hinder för fortsatt samvaro.

Körresor är viktiga för oss sångare, vi har mål för verksamheten och trevligt 
tillsammans, tyckte Patrick Ekström efter resan, men konstaterade också att 
det nog kräver mycket arbete att förbereda och organisera en sådan resa.

Kören fi ck en del understöd för resan och använde också respengar ur egen 
kassa. Man ville ge ekonomisk möjlighet åt alla som sångare att delta.

På höstmötet måste man ändå höja medlemsavgiften från 20 € till 31 € för 
att få ekonomin att gå ihop.
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Dirigentjakt rutin

Efter Danmarksresan började jakten på en ny dirigent men trots många sam-
tal och kontakter åt olika håll hade man inte fått tag i nån dirigent när höst-
terminen stod för dörren. På kommande var körens 65-årskonsert och en 
ordinarie dirigent behövdes

 Bosse Lindroos fi ck ta över för Luciasång m.m. medan letandet fortsatte. 
På senhösten dök en aspirant upp och lovade börja från vårterminen. Men 
några dagar före jul meddelade han att han drar sig ur.

Ingen trevlig julklapp för körens styrelse!
Nytt år med 65-årskonsert på hösten – men ingen dirigent – vad gör man? 

Fortsätter dirigentjakten förstås. Och nu nappade det. Patrick Ekström fi ck 

EGIL GREEN

SSB-ordföranden Patrik 
Ekström (Bergholm) var 
nöjd när estniska Kai 
Kallastu tog hand om 
kören.
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tips om estniska Kai Kallastu, som studerade operasång vid Sibeliusakademin 
och hon var villig att ta över dirigentskapet och den konstnärliga ledningen 
av SSB.

– Skönt, nu får jag ställa mig i ledet igen, sa Bosse Lindroos.
Kai Kallastu hade inte lett någon manskör tidigare.
– Det som förvånade mig mest var hur mycket ljud det kommer ur en 

manskör, sa hon i en intervju i Bbl i mars kort efter det hon börjat arbeta med 
SSB. 

Kai Kallastu var SSB:s första och hittills enda kvinnliga dirigent. Hon och 
kören verkade trivas med varandra från första stund och de gick på allvar in 
för höstens stora konsert. Valborgssång och andra traditionella uppträdanden 
hann kören med under våren men någon konsert fanns det inte tid till före 
jubileet.

Vid en heldagsövning slipades programmet för 65-årskonserten och den 
25 oktober var det dags att tåga in i Wessmansalen och som första nummer 
sjunga körens (svåra) lystringssång. Den leddes av Bo Lindroos medan brö-
derna i de andra sångerna dirigerades av Kai Kallastu. Hennes man Andrus 

SSB dirigeras av 
Kai Kallastu vid sin 
65-årskonsert. Vid pianot 
Andru Kallastu.
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Kallastu ackompanjerade på piano. Programmet var en blandning av kända 
manskörssånger och lika kända visor som Flicka från Backafall och Calle Sche-
wen. Gästande Kumla Manssång bjöd bl.a. på Bellman. ”Sångarbröder char-
made” var rubriken i Bbl och det får man ta som ett bevis på att sångare och 
dirigent nådde fram till publiken.

Sibbo Sångarbröder räknade 26 man på scenen medan sångarna vid 60-år-
sjubileet var över 30. Även om antalet aktiva sångare minskat och medelål-
dern stigit var det full rulle vid sångarsamlingen efter konserten.

Inspelning av en cd-skiva diskuterades vid ett extra möte i november lik-
som en körresa till Estland och projekten togs in i verksamhetsplanen för 
2004. De fi ck senare skrinläggas då Kai Kallastu slutade som dirigent efter 
vårterminen. Ekonomin lade hinder för fortsatt samarbete. Men kören övade 
under året med sikte på att det småningom skulle bli en skiva.

Det var inte första gången SSB funderade på en skiva. ”Sångarbröderna i 
Sibbo planerar grammofonskiva” står det i rubriken över en notis i Bbl 1966 
om körens höstmöte, där beslut om skivan fattades men mera hördes inte om 
den. På 1980-talet var en skiva aktuell igen, men det gick alltså många år för-
rän det faktiskt blev en skiva.

Att jaga ny dirigent började ingå i rutinerna. Efter mycket sökande och 
många telefonsamtal kom man till resultat. Unge Simon Djupsjöbacka, född 
och uppväxt i Sibbo, tackade ja till att bli dirigent och föra skivprojektet i 
hamn. Utöver de vanliga uppträdandena hölls ingen konsert under år 2004.
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”Genom dalens stilla famn”

År 2005 blev ett krävande och arbetsamt år.
Vi visste nog inte hur mycket arbete det skulle bli, noterar ordföranden i 

sin redogörelse för cd-skivans tillkomst i årsboken för 2005.
”Det mesta fi ck vi lära oss under arbetets gång, färdiga modeller och in-

struktioner för vad som borde beaktas när man sätter igång en inspelning, 
fanns inte”, säger han vidare. Han tackar också Kai Kallastu, som trodde på 
körens förmåga att göra en skiva och som började övningarna för den. Via 
henne fi ck man också kontakt med företaget Editroom, som skötte den tek-
niska sidan av inspelningen och editeringen av skivan.

Men Simon Djupsjöbacka var den som bar största ansvaret.
Utan honom hade skivan aldrig blivit av, konstaterar Patrick Ekström och 

minns också vilken lättnad det var för honom som ordförande när Simon 
Djupsjöbacka åtog sig att leda kören genom skivprojektet.

Bandningen av de tjugo sångerna gjordes i Sibbo kyrka. Kören hade prov-
sjungit på fl era platser, men den goda akustiken i kyrkan avgjorde platsvalet.

Den första bandningen skedde den 13 april och visade sig vara mycket job-
bigare än vad någon räknat med. Det blev många omtagningar och man kan 
anta att en och annan funderade: hur ska vi gå i land med det här? Men det 
gick och den 10 maj hölls den femte och sista bandningen.

”PUH! Det var över, alla andades ut och såg mycket nöjda ut. Nu var det 
bara att vänta på att Editroom gör skivan klar.” står det i årsberättelsen.

Kvinnan, kärleken och naturen återfi nns i sångerna på skivan, som fi ck 
namnet Genom dalens stilla famn. Så börjar sången Källan, som de första fem 
sångarbröderna sjöng vid den första övningen i oktober 1938. ”Dalens stilla 
famn” är också temat för den bild Sibbokonstnären Carin Bengts gjort för 
skivkonvolutet.
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Kören gjorde ett synligt jippo när skivan var klar för försäljning. Den 8 
oktober 2005 kl. 10 samlades kören vid S-Market i Nickby för att varva sång 
och skivförsäljning mitt i folkets lördagshandel. Skivan såldes sedan både i af-
färer och direkt av bröderna. Troligen fi ck många sångarbrödravänner skivan 
i julklapp det året. Tusen skivor gjordes.

Skivutgivningen fi rades med en kvällsfest på Viljan i Borgby samma dag. 
De sångare som sjöng in skivan fi ck som personligt minne var sin skiva med 
sitt namn tryckt på skivan.

Körens tidigare ordförande Grels Enholm hade på grund av sjukdom inte 
själv kunnat delta i inspelningen men han var glad över att en länge närd 
dröm blev verklighet och för kören var det roligt att på kvällssitsen få över-
räcka skivan till honom. Några dagar senare lämnade han jordelivet. Vid 
jordfästningen sjöng kören Hjärtats saga, sången där Grels så många gånger 
sjungit solot.

Och vad sa då kritiken om skivan? I Resonans/Kvartetten skrev Martin 
Segerstråhle att ”Sibbo Sångarbröder har gjort en skiva som lyser av sång-
arglädje.” Och han säger vidare att ”egentligen skulle man vilja höra mera 
sådana skivor med sångarglädje så det förslår”.

I Bbl säger EG (Egil Green) att kören knappast kan ”beskyllas för falsk 
blygsamhet beträff ande låtmaterialet. Det består av välklingande och popu-
lära men samtidigt svårsjungna traditionssånger för manskör. Några exempel 
är bla. Wilhelm Peterson-Bergers På $ ället i sol, I furuskogen och Stämning.

Att Under hägg och syren (Blommande sköna dalar) av Herman Palm till 
Zacharias Topelius text ingår är välmotiverat både med tanke på Topelius Sib-
boanknytning och för att texten och melodin hör till manskörssångens höjd-
punkter.”

Recensenten konstaterar att skivan till utförandet håller hygglig amatörni-
vå, även om den inte kan jämföras med halvprofessionell förfi nad studentikos 
manskörssång.

Bäst låter kören i sånger där pianisten Kristian Nyman och kontrabasisten 
Hannu Rantanen ackompanjerar, tycker Egil Green och nämner de fi nska 
sångerna Kalliolle kukkulalle och Kuolleet lehdet. Han tycker också att a ca-
pella framförandena av Madetojas Hän kulkevi kun yli kukkien och Ole Bulls 
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Säterjäntans söndag är välklingande manskörssång. I den sistnämnda sjöng 
dirigenten Simon Djupsjöbacka solo.

När skivan var klar tyckte Patrick Ekström att han gjort sitt som ordfö-
rande under fem år och lämnade över klubban till Leo Martin.

”Sibbo Sångarbröder mår bra men återväxten är klen” är rubriken i Reso-
nans över en intervju med Patrick Ekström och Simon Djupsjöbacka.

”En av de svåra sakerna att hitta i Svenskfi nland i dag är en dirigent. Det 
andra är att hitta sångare!” säger Patrick.

Inför skivinspelningen försökte ledningen hitta några nya sångare för att få 
en lite större kör. ”Vi annonserade. Kom med, kom med och sjung på skivan. 
Men nä, det fanns absolut inget intresse!” suckar han.

Sibbo svenska församling 
brukar ordna en tretton-
dagskonsert i Sibbo kyrka 
med sång- och musikfolk 
från Sibbo. Sibbo 
sångarbröder sjunger här 
vid trettondagskonserten 
2007. Dirigent är Simon 
Djupsjöbacka.

PIA PEROKORPI
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Visst fi nns det yngre, t.ex. studerande som sjunger i kör men att sedan 
övergå till en kör där medelåldern ligger över 60 tar emot, noterar dirigenten, 
som är yngst bland sångarbröderna.

Patrick Ekström började sjunga i kören 1981 och redan då var det tal om 
att spela in en skiva, men idén lades på hyllan och det hann gå några år på det 
nya seklet innan bröderna kunde höras på skiva.

Avgående ordföranden är nöjd med sångurvalet. ”När du sätter dig ner och 
lyssnar på skivan ska du kunna göra det i lugn och ro, utan hjärtklappningar 
eller att hoppa över spår. Det värsta som fi nns är att höra en manskör sjunga 
julsånger på midsommar.” säger han i intervjun.

Julsångerna sparade bröderna till julkonserten, som 2005 igen hölls i 
kyrkan, där man kunde ta en paus i julstressen och försjunka i jultonernas 
värld.

SSB2008.indd   51 13.10.2008   13:11:37



� �

Kören fyller sju" io

Hösten 2005 hade kören övat dels för julkonserten, dels för den fi nlandssven-
ska sångfesten i Vasa våren 2006. På Vasafesten i maj kunde 700 manssångare 
höras på en gång. ”Taket nästan lyfte i Botniahallen” kunde man läsa i Vasa-
bladet. Sibbosångarna var dock en mycket blygsam del av den stora skaran; 
bara tolv körmedlemmar deltog. 

På hemmaplan var däremot alla sångare fl itigt i farten. SSB sjöng tillsam-
mans med andra körer i Sibbo vid trettondagsmusiken i kyrkan och till vår-
konserten ”Sköna maj” hade man bjudit in damkören Den Goda Viljan från 
Borgby. SSB försäkrade i sina sånger att våren var kommen och kryddade dem 
med avdelningen ”Vinet fröjdar människans hjärta”. Simon Djupsjöbacka di-
rigerade medan Lena Granqvist ledde den gästande kören och bl.a. försäkrade 
Snart blir det sommar igen. Publiken fi ck sjunga med i allsång och alla fi ck ett 
glas skumvin. En liknande konsert hölls följande vår, tillsammans med både 
Den Goda Viljan och dess vänkör från Sibbos estniska vänort Kuusalu.

Sommaren 2006 gick diskussionen het i Sibbo om Helsingfors planer på 
att ta över en bit av sydvästra Sibbo. Gunilla Holmberg skrev några protest-
sånger och några sångarbröder fi ck vara med och protestera i toner, när Radio 
Vega Östnyland bandade sångerna.

Körens 70-årsjubileum 2008 märktes redan hösten 2006 då man började 
med övningarna för den planerade jubelkonserten och jubileet satte sin prägel 
på verksamheten fram till festdagen den 25 oktober 2008. Därtill kommer de 
traditionella uppträdandena, som har sin plats i brödernas almanackor.

Sång och allsång i skärgården ordnades sommaren 2007 på en ny plats, vid 
restaurang Kievari i Kalkstrand.

Något helt nytt var den galasoaré som SSB bjöd in krigsveteranerna i Sibbo 
till när republiken Finland fyllde 90 år 2007. Festen i Wessmansalen hölls 
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kvällen före självständighetsdagen och förutom mat och dryck bjöds det na-
turligtvis på sång, allt från Livet i löpgravarna och Greensleeves till sången Det 
skönaste landet just före midnatt, då galakvällen avslutades med Vårt land. 
Spjutsund folkdanslag uppträdde och Box hornorkester och Topis band såg 
till att publiken fi ck motion på dansgolvet.

Soarén var slutsåld, alla trivdes och de grånade veteranerna var glada över 
att vara kvällens festföremål.

Dirigenter för Sibbo Sångarbröder
Uno Silfvast  1938–1964
Sven Teckenberg  1964–1965
Sven-Olof Ray  1965–1969
Sven Teckenberg  1969–1970
Göran Blomqvist  1970–1973
Sigurd Idman  1973–1974
Sixten Enlund  1974–1978
Sven Teckenberg  1979 vt.
Tom Eklundh  1979–1981
Sven Nygård  1981–1984
Tore Ahola  1984–1988

Kimmo Virtanen  1989–1992
Luis Ayala  1992–1993
Bo Lindroos  1994–1996
Teppo Salakkka  1997 vt.
Robert Berglund  1997–2000
Rolf W. Ahlberg  1999–2000
Robert Berglund  2001–2002
Bo Lindroos  2002 ht.
Kai Kallastu  2003–2004
Simon Djupsjöbacka  2004–

Ordförande för Sibbo Sångarbröder:
Uno Silfvast  1938–1949
Helmer Udd  1949–1954
Nils Westerholm  1955–1961
Bjarne Björkwall  1962–1970
Bo Lindroos  1971–1978
Grels-Gustaf Enholm  1979–1988
Clas-Henrik Gustafsson  1989–1990
Rolf Skogster   1991

= or-Östen Lindholm   1992–1993
Rolf Skogster   1994–1995
Göran Björkell   1995–1997
Rolf Björkell   1998–2000
Patrik Bergholm   2001–2005
Leo Martin  2006–
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Det är roligt a"  sjunga

Många sångarbröder har grånat ”i tjänsten”.
Det är inget speciellt för Sibbo Sångarbröder. Många andra manskörer har 

samma problem, det är svårt att få yngre sångare med, säger Bo Lindroos, 
körens vice dirigent och medlem av kören i sextio år.

Det är inte så lätt att komma ny till en kör om man aldrig sjungit i kör ti-
digare. Det tar fl era år innan man riktigt kommer in i en manskör och har lärt 
sig grundrepertoaren. Och så kommer det alltid nya sånger som man måste 
lära sig. Det gäller att hålla ut, sedan är det bara trevligt, säger Bosse Lindroos. 
Sången är en bra avkoppling om man står mitt uppe i arbetslivet, säger han 
med egen erfarenhet i bagaget.

Men han förstår också att dagens stressande arbetsliv gör det svårt för de 
unga att binda sig vid att regelbundet delta i körarbetet. De fl yger och far och 
har ofta oregelbundna arbetstider, konstaterar han.

Bo Lindroos har upplevt många dirigentbyten i SSB och har ibland som 
räddande ängel fått hoppa in när kören saknat ordinarie dirigent.

Om det går långt mellan inhoppen kan det vara lite besvärligt, men i all-
mänhet är det inte så svårt när man varit länge med och känner sina sångare 
och vet vad de kan prestera, säger han. Det händer ju att ordinarie dirigenten 
oväntat är förhindrad att leda kören vid ett avtalat uppträdande och då måste 
vice ta vid för kören måste hålla vad den lovat. Lyckligtvis har jag aldrig råkat 
ut för att oförberett tvingas dirigera en sång som jag inte kan, säger han.

Repertoaren väljs av dirigenten och körens musiknämnd, men det är diri-
genten som har sista ordet, han vet vad kören kan. Förhållandet stämmorna 
emellan är inte alltid idealiskt men dirigenten måste göra det bästa möjliga av 
situationen.

När det gäller repertoaren kan proff s och amatörer råka i konfl ikt.
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Jag minns speciellt den stora sångfesten i Karleby, säger Bosse Lindroos. 
Vi övade och övade i två år och sedan sjöng vi en gång i den stora kören på 
sångfesten. Verket var gjort för en jättekör och har inte uppförts sedan dess.

Lindroos satt då i manssångarförbundets styrelse och sångvalet väckte en 
del diskussion.

Det får inte blir för svårt för amatörer kom vi till, och sångvalet har blivit 
bättre sedan dess, tycker han.

Det ska vara roligt att sjunga, säger han med 60 års erfarenhet bakom 
sig och hoppas att 70-årsjubileet ska inspirera nya sångare att ansluta sig till 
Sibbo Sångarbröder.

Sibbo sångarbröder inför 
70-årsjubileet.
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