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Ett himmelskt lyft när biskopen sjöng
svenska dansbandslåtar
20020813, TRUMBULL (PT)h
KÖRSUCCÉ. Får den
anglikanske biskopen
George Langberg,
Tuxedo, New York,
välja, då blir det
svenska
dansbandslåtar,
country, rock "n" roll
för hela slanten. Det
visade nämligen
biskopen när han,
tillsammans med
Rosvikskören och
Pitebygdens manskör,
nyligen "stal"
föreställningen vid en
körstämma i Trumbull,
Connecticut, USA.
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Rosvikskören avslutade sin
individuella konsert med att
plocka fram svenska flaggor ,
vilka sedan delades ut till
stämmodeltagarna.
Fotograf:

Piteåkörerna var inbjuda att, som hedersgäster,
medverka vid östra distriktets körstämma, arrangerad av
American Union of Swedish Singers. Den sedan 1892
sammanhållande organisationen för de amerikansksvenska körerna i USA.
Vid en av körstämmans kvällar - under de fyra dagar som
arrangemanget pågick - valdes de traditionella sångerna
bort. Biskopen spelade till gitarr de mest populära
svenska dansbandslåtarna och sjöng på oklanderlig
svenska - utan att förstå språket. Han hade nämligen
memorerat in sångerna genom att lyssna till dem. Hela
kvällen bjöd han på örhängen ur svensk
dansbandsrepertoar.
Biskop George Langberg fick för övrigt under kvällen god
hjälp av tre representanter för Rosvikskören, Carina
Robertsson, Carina Westman och kördirigenten Anders
Pääjärvi ,vilka även de "rockade" loss i samband med
högtidsbanketten. Ett framträdande som lockade till dans,
i alla former. Där det till och med i ringleksform dansades
till svenska dansbandslåtar.
Något så uppsluppet sade sig de amerikanska
sångarsystrarna och bröderna inte ha upplevt under hela
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sitt sångarliv. Piteåsångarna kom, sågs och segrade av
applåder och kommentarer att döma. De tog helt enkelt
hem hela stämman.

Hebron

Piteås nationalsång
Två ännu aktiva amerikanska sångarveteraner och
bröder, 92 och 90 år gamla med 70-åriga sångarkarriärer
bakom sig, tyckte att kvällen med de svenska inslagen
var utvecklande.
-Såväl Rosvikskörens som Pitebygdens manskörers
nedslag i Trumbull har gett den amerikanska
körverksamheten ett kliv framåt, tyckte Carol Johnson
från Londonderry, Vermont, och hennes barnbarn,
skönsjungande 20-åriga Michell Johnson från North
Haven, Connecticut.
-Vi kommer nog att ändra repertoaren i USA efter det vi
sett och lyssnat till, kommenterade Jody Jones, president
för amerikanska sångarförbundet- den första kvinnan på
den posten - med tillägget:
-Men det blir nog litet svårt att vara lika spontana och
uppåt som svenskarna. Det svenska besöket har varit
något av en nytändning för amerikanskt körliv.
Detta sedan hon och övriga deltagare fått lyssna till
Piteås nationalsång "Det kan vi göra själva" i såväl
svensk som i engelsk version, med stående ovationer
som följd.
Svarsvisit från USA
Ett tiotal körer deltog i östra distriktets stämma. Landet
är indelat i tre distrikt som var och ett har sina egna
stämmor och sedan, med vissa års mellanrum, håller
nationella sångstämmor.
"Låt våra liv fyllas av musik" var temat för årets stämma i
Trumbull. Någon brist på den varan var det inte under de
fyra sångardagarna, vilka även bjöd på utfärder och
allmän förbrödring. Förbrödringsträffarna startade på
kvällskvisten och räckte långt in på morgontimmarna,
under glatt sångarhumör. Allt avslutades med en
gemensam högtidlig konsert för stor amerikansk publik i
Fairfield-universitetets aula med traditionell
nationalsångsinledning.
Nästa år avser en amerikansk kör göra en svarsvisit
under ett par dagar i Pitebygden, i samband med en
sångarresa som sträcker sig över hela landet. Det är
andra gången i historien som en amerikansk kör gör ett
så nordligt besök. För det mesta har turnéerna bara räckt
till för södra Sverige.
Spetsat med spontanitet
Såväl Rosvikskören som Pitebygdens manskör, under sina
respektive dirigenter Anders Pääjärvi och Anders
Pettersson, hade med sig en välpreparerad och blandad
repertoar, spetsad med spontanitet på ett sånt sätt som
gick hem hos amerikanerna.
-Körerna från Piteå kommer att stanna länge i våra
minnen, var Bonnie Kaczmarek, president för damkören
Chorus från Jamestown, New York, spontana kommentar
efter kördagarna - och med en längtan att göra svarsvisit
i Pitebygden.
Värdar för stämman var North Star Singers och Northern
Lights Singers. Presidenten för det östra distriktet Richard
Norell hade också under kördagarna den äran att
tillsammans med en tidigare president Carl-Eric Westberg
och vice presidenten i sångarförbundet Joe O´Leary
förkunna att de bägge körerna upptagits som
hedersmedlemmar i American Union of Swedish Singers.
Som bevis för detta fick varje kördeltagare motta
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sångarförbundets nål.
Därtill, som ett kuriosum, vann en av de svenska
deltagarna en av högvinsterna i ett lotteri - en rejäl korg
med importerade svenska matvaror. En vinst som dock
skänktes vidare till svenskättlingar i USA.
JAN LUNDQUIST
Skriv ut artikel
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