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Hiir diir land och hav Musik: S. Carlsson
Text: H. Krokfors

CM. Bellman
An: J.P Cronhamn

Musik: J. Sibelius
Text: A. Kvi

Finskfoll<visa
Arr: O. Pesonen

CM. Bellman
Arr: E Pacius

E.Taube
An:W.Lind

Arr: M. Bortholomew

O. Lindblad

P. Biickman

Arr: S. Eriksson, G. van Dam

Gubbeniirgammal

Sydiimeni laulu

Poijat kun raitillo laulelivat

Nd iir nu allafiirsamlade hiir

Majpd Mali)

What shall we dowith a drunken sailor? Trad.
Marek Zienkiewicz (p)

Angbdtssdng

Stad i ljus
Marek Zienkiewicz (p), Per-Erik Malldn (b)

Paus t

Trubbel
AmiAspelund

High-heeled shoes
AmiAspelund
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O. Adolphson
Arr: A. Eriksson

E. Lindstrdm
Overs: M.Aspelund



Whispering
Dubbelkvartetten

Yes sir that's my baby
Dubbelkvortetten

Mitt eget land
AmiAspelund

You're nobody til somebody loves you
Ami Aspelund

Hang6 Manskdr

The story ofthe rose
Hangd Mansk6r

lamsailing
Hongd Manskor

Marek Zienkiewicz (p), Per-Erik Malldn (b),

Mihaly Peterdi(perc)

Musik:V. Rose

Text: J. Schonberger, R. Coburn

Arr: J. Kehlke

Musik:W. Donaldson. Text: G. Kahn

An: J. Baird

Musik: O. Adolphson.Text: B. Wolgers

Arr: lJB. Akerberg

R. Morgan, L. Stoclc J. Cavanaugh
Arr: H. Vcixby

A. Mack

G. Sutherland

Arr: R. Ncise

Ko t t i o t ti t e *, nO rU o,,,,,

Finlandia-hymnen

Vdrt land

Uppvaktninglr

K. Chydenius
Arr: H. Dahl

J. Sibelius

Text: VA. Koskenniemi

Overs: J. Rundt

JL. Runeberg

Arr: S. ldman

Ami Aspelund ackompanjeras av:

I

t

Marek Zienkiewicz (piano), Per-Erik Moll6n (bas), Miholy Peterdi (perkussion)



Redaktionsridet fdr denna historik bestod av Hans Mecklin och
Magnus Lindstrcim (Iiden L927-2007) samt Per Sardn, Hans Mecklin,

Magnus Lindstrdm och Bo-Erik Hild6n for tiden 2008-2017.

Kciren har inget bevarat arkiv frin de 25 forsta iren. Ddrfcir bestir kdllorna till denna
historik delvis av tidningsurklipp ur lokaltidningen Hangri och i viss min tidningen
Vdstra Nyland som sparats av foreningen Brage. Aven material som k<irens lingvarige
ordforande fussi Lundmark ldmnade efter sig har varit till hjalp. Korens verksamhet dr
vil dokumenterad i sekreterarens bok frin ir 1952 framift.Intervjuer med Erik "Byson '

fohansson och Tor-Rolf "Tuje" Lindblom har gett vdrdefull information om korens
verksamhet under medlet av 1900-talet.

Gillets kvartett, d.v.s. den kvartett varur Hang<i Manskor (HM) leder sitt ursprung,
bildades p6 senhtisten 1926. Kvartetten deltog i Hangri Idrottsklubbs (Hickens) julfest.
Initiativtagare till singgruppen var agronom Harry Forss som arbetade ivrigt for Hicken.
Gruppen dirigerades av speditor John Nyberg som var en av Hango Manskrirs stiftande
medlemmar. Nigon forklaring till kvartettens namn finns inte i tidningspressen. Med-
lemmarna var singare i Hango blandade kor.

I den forsta artikeln om manskrirssing i Hango stir det att Gillets kvartett haft sin
fcirsta konsert i slutet av oktober ir 1927 . Kvartettens dirigent var kantor Sune Carlsson.
Bland repertoarens 12 a'capella-singer ndmns "Kiillan' av Lagercrants for fystdmmig
manskrir och barytonsolist samt "Brcider o slutom Frirbund". Kritiken efter konserten
var god. Stadshusets festsal var valfylld och speciellt forsta tenoren fick ampla lovord.
Singgruppens styrka var l8 man balanserat fcirdelade i de 4 stiimmorna. Efter kvar-
tettens andra konsert 1928 skriver kritikern att singarskaran skulle behova numerir
fcirstiirkning. Redan di var det alltsi svirt att rekrytera nya medlemmar.

Hango Manskcir fir sitt namn

I btirjan av ir 1929 dndrades kvartettens namn forst till Hango Svenska Manskor och
sedan till Hango Manskor. Sin forsta hela konsert gav kciren den 31.1.1932 i Samlings-
lokalen i Hango. Pi programmet fanns bl.a. "Sangerhilsen'och "Island'l Dessa singer
hor fortfarande till manskorernas repertoar. Konsertkritikern skriver att andrabasen
klarade sig med den iran medan forsta tenoren hade vissa problem. Biist sjrings inled-
ningsnumret "Sangerhilsenl Dirigent vid detta tillftille var john Nyberg. Koren var fort-
farande knappt 20 man stark. Nyberg var inte intresserad av att utoka singarskaran av
riidsla for att fi "blindpipor" i ledet.

En konsert ir 1933 innefattade 12 singer. Ur repertoaren kan ndmnas "Klinga nu med
Klarinetter" och "Fridolins DirSkap'som HM sjunger dn idag. Vid det hir laget hade
koren en for hemmapubliken fullstiindigt utsliten repertoar. Och forsta tenoren var fort-
farande korens svaga punkt, skriver kritikern.
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Det blev en ofrivillig paus verksamhetsiret 1933-34, di Nyberg hade flyttat frAn orten
och en ny dirigent inte kunde hittas. Vid manskorens soar6 tillsammans med Hango
strikorkester 1935 dirigerades koren av Bruno Pettersson, en till orten nyinflyttad ung
folkskollirare. Kvalitativt hade kriren gjort i rigonen fallande framsteg, skrev kritikern.

Samma ir gjorde koren ett besok i Skogby diir publiken svek den drygt 20 man starka
singarskaran. I samband med denna konsert ndmns forsta gingen k<irens hjdltetenor

fussi Lundmark som blev en stottepelare i tre decennier. Samma ir fick kciren sitt mdrke
signerat av forstatenoren Elfstrom. En egen lystringssing skrevs av Hjalmar KroKors till
Sune Carlssons komposition. Till en borjan gick singen under namnet "Lystringssing",

sedan "Sing for Hangci Manskcir'l Idag kallas singen "Hdr dbr Land och Hav" si som
inledningstexten lyder.

Sune Carlsson itog sig dirigentskapet ir 1935 vilket var ett lyckokast. I det iLrets konsert
ingick bl.a. "Gubben dr Gammal'l "Hang<i Marsch'och Carlssons komposition "Granit-

blommanl Kritikern skrev att kcirens prestationer under denna erfarna och skickliga
dirigent var i alla avseenden erkdnnansvdrt goda. Sty"rkan var 22 man.

|O-irsjubileum med "egna" sAnger

Vid jubileumskonserten den 30 januari 1937 var koren 28 man stark. Konserten borjade
och slutade med dirigentens kompositioner "Sing frir Hangci Manskor" och "Granit-

blommanl Vid flygeln satt korens trogne ackompanjator Erkki Karjalainen. Konser-
ten blev samtidigt avskedskonsert for dirigenten som hade fitt ny tjinst I Abo. publi-

ken stdllde talrikt upp vid konserten som blev en framging. En negativ omstindighet
var dock bristande behirskning av stdmman hos en del av singarna. Flygeln var dven
ostdmd men Karjalainen skotte den otacksamma uppgiften fortjiinstfullt.

|ohn Svensson 6tog sig uppdraget som dirigent. Singarskaran var nu nigot over 30.
Svenssons tid for dirigentskapet blev allt mindre och Bruno Pettersson fick ita sig en del
av ovningarna. Vid konserten 1939 framfdrdes bl.a. Fougstedts "Nattlig Madonna" och
"Landkjenning'i Vid flygeln satt nu doktorinnan Lundmark som skotte ackompanje-
manget med bravur. Bide kor och dirigent prisades i tidningspressen.

Tynande tillvaro under kriget

Under kriget lig verksamheten nere. Hango blev illa itginget icke minst pi grund
av tvingsarrenderingen 1940-4I. Vid irsm<itet 1945 hedrades tvi stupade singare med
en tyst minut. Kcirens ord fordes di av Pettersson och till dirigent valdes f. Svensson.
Koren bestod av 20 man. Ingen konsert noteras i bladet forrdn det blev dags for nltt
jubileum. Svenssons bortfllttning frin orten tvingade koren att soka ny dirigent.

Koren hade lyckats fi den inspirerande,musikkaptenen Alfred Holm som sin dirigent.
Vid samma tidpunkt borjade Erik "Byson' )ohansson sjunga i koren. Han minns Affe
som den enda dirigent sedan 1946 som krd,vt repertoaren utantill. Nyrekrltering ledde



till att jubileumsk<iren hade ndrmare 40 man. fubileumskonserten hcills i samlyceets full-
satta festsal 19 april 1947.Ur repertoaren kan ndmnas "Vaggvisa frin Kentucky" och
"OIav Trygvason'l Konsertens avslutningsnummer "Donau Sjung" klarade ackompanja-
toren Lundmark bdttre iin koren. I ovrigt fick koren god kritik med undantag av forsta
tenoren som inte klarade hojderna i alla singer. "Sjcifararen vid Milan'ansigs ha gitt
biist. I samband med festligheterna pi Officerscasinot efter konserten diskuterades ett
samarbete mellan de tre manskrirerna i Vdstnyland i form av en samkonsert.

Utlandsturn6 ti l l  Sverige och Danmark

Den forsta utlandsturn€n gick av stapeln i juni 1949. Infor resan gav kriren en konsert
ddr krirens solist Guy Fagerstrcim med sin jdmna och bdrande stdmma var en angendm
bekantskap. Resekonserten innehrill bl.a. "En Alskelig \ftin' ftir kor och solist, "Lemmen

Muisto" och "Gammalt Porslini Sjdlva resan till Sverige gick med ingbit, som frin
Helsingfors gjorde strandhugg i Hangci enkom for att ta manskciren ombord. Som rese-
ledare fungerade Paul Skand. Erik "Byson" fohansson minns livligt detta singardventyr.
Det var inte alla fcirunnat att i efterkrigstidens Finland med materiell nod fi kasta sig
over dignande matbord sisom koren fick pi denna resa. Hangotidningen skrev: "Hango

Manskor reste igir kl. 18 med Wellamo frin Hango hamn. Koren foljdes till hamnen av
praktiskt taget hela Hangci stad. Flera hundra fylkade sig l6ngs engelska magasinet och
pappersskjulet och ndr biten lade till precis pi bestdmt klockslag borjade omfamnin-
garna och kyssarna. Niisdukarna kom fram ibland, kamerorna togs i anvlndning
och resfeberkurvan steg kraftigt. Tillsammans med en skock barn embarkerade kor-
medlemmar landgingen och relingen skiljde dem slutligt frin anhcirigas kramningar.
Bland de sista som steg ombord var korens ordforande med fru och dirigenten. Firden
kunde borja efter att fartyget hade legat l0 minuter vid kajenl

Koren sjong i Halmstad pi Svenska flaggans dag. Krirordforanden |ussi Lundmark
hdll tal. Han framholl betydelsen av det stod Halmstad gett Hangri efter kriget. Kriren
hann ocksi se en fotbollsmatch och bj<id pa krirsing i pausen. Fdrden gick vidare till
Hangcis vdnort i Danmark, Gentofte. Ddr konserterade koren i regi av Foreningen
Nordens lokalavdelning. Pi returresan frin Stockholm tog biten inte iland i Hango utan
Hangoborna fick kliva over i tullbaten Isokari. Det trotta resesdllskapet steg iland i Ostra
hamnen dir tullen forrittade sedvanlig kontroll vid ett for tillflillet uppstd,llt bord.

Singarna hade gjort uppkop i vdsterlandet. En hade kript griisklippare, en annan kom
bdrande pi en stor mattrulle over axeln. Alla klarade tullgranskningen vdl, berdttar
Byson. Resan kallades for "ett sagolikt d'ventyr", berittar den nyblivne riddaren av Tuborg
ols orden fussi Lundmark och sekreteraren Sven Holm i tidningen. Med 62 man var
koren i slutet av decenniet storst under sin 90-iriga historia.



Lustspel fcir Norgeresa

1950-talet borjade med ovningar infor 25-Arsjubileet ledda av Alf Holm. Koren bestod
av 50 man. Jubileumskonserten gavs pi sj?ilvstiindighetsdagen 1952. Singer bekanta
fdr dagens publik var "Olav Trygvasonl "Sirkka'i "En Latmansmelodi" och "Finlandia'l

Enligt kritikern fick dirigenten Holm och solisten Guy Fagerstrom livligt bifall. Dam-
sektionen uppvaktade med en fana som spikades i borjan av konserten.

En resa till Narvik i Norge fciretogs sommaren 1955. Kriren samlade resepengar genom
ett sing- och lustspel "Far i luften' i 8 tablier. En av huvudrollsinnehavarna Erik fohans-
son berdttar att forestdllningen gavs tre ginger i fullsatta stadshuset. Spelet handlade om
en flygresa till Kapstaden. Tor-Rolf "Tuje" Lindblom var under sitt andra singarir en
av solisterna. Ddrtill medverkade ett tiotal damer i forestdllningen. Onskat ekonomiskt
resultat uppniddes.

Sjilva resan foretogs med tig via Tornei och Boden. Tyviirr kunde inte ordfcirande
Lundmark delta pi grund av sjukdom. Forsta anhalten var Kiruna, dhr ortens mans-
kor tog viinligt emot och HM gav en konsert. Bland singerna prisade tidningspressen
sdrskilt "Finlandia' kanske for att den framfordes med kdnsla av mdn som for bara drygt
l0 ir sedan med vapen i hand forsvarat sitt fosterland.

Pa tegstationen motte Narviks mansk<ir med sing. Konserten i Narvik var lyckad men
publiken svek. Ddrefter gick resan till Lofoten dir koren i hamnen mottes av den lokala
manskoren med s6ng. Konserten bland oarna i Nordatlanten var vdlbesrikt.

Returresan gick for en del med Hurtigruttens bit till Trondheim, varifrin man ikte
vidare med tig till Oslo och Stockholm. Andra valde av ekonomiska orsaker att stanna
dnnu en natt i Nordnorge och itervinda samma rutt som man hade kommit.

Koren firade sitt 3O-irsjubileum med Hangos nyutndmnda kapellmdstare Fabian
Dahlstrom som dirigent. Konserten som gick av stapeln i Stadshuset fu 1957 innehrill
htet vel svirsmdlt korsAng. Litet mer av vdrmande romantik och traditionell klang-
f,dgring efterlystes av kritikern i pressen. Den som varit med och sjungit 'Girdstango"

och "Paradisdag" forstir att repertoaren inte var si ldtt for varken singare eller ihorare.
Krirens styrka var di knappt 40 man.

Sing pi Gotland, gister frin Hamburg

Damsekionen som grundats ir 1951 och som fram till dessa dagar stott koren med
olika praktiska gciromil sdrskilt under konserter och fester overrdckte Finlands flagga
it ktiren 1963 och en nykorfana ir 1978. Man hade bedrimt att den gamla fanan frin
ir 1952 inte tilde mer slitage. Bland resorna kan ndmnas rekreationsresan till Gotland
med Hansa Express 1964. Det var bekvdmt att fi stiga ombord i egen hamn ocksi om
overfdrden pi grund av storm blev grppig, berdttar Tuje. Fartyget trafikerade linje till
Tyskland med strandhugg pi Gotland. Det var f<irsta gingen singarna tog sina damer
med pi resa.



Nigon egen konsert hrill kriren inte men kontakter kndts till singare pi Gotland. Vid

ett av tillfd,llena sjong Tuje solot "Gotldndsk Sommarnatt". Efter detta verksamhetsir

hoppade en del singare av och korens storlek minskade frin 39 till 33. Detta visar att en

kor hela tiden borde ha lockande projekt i en inte alltfor avldgsen framtid.

Korens 40-irsjubileum firades med konsert i stadshuset och festbankett pi Regatta.
Ar 1968 gjorde koren en konsertresa till Hamburg tillsammans med Ekends och Karis
manskorer. Soderut gick resan med flyg, returen skedde med bAt frin Kopenhamn.
Det var ett svarsbesrik. 1965 hade en kor frin Hamburg giistat Hango.

I korens verksamhetsberdttelse skriven av sekreteraren Ole Lindstrom kan man ldsa

att konserten gick av stapeln i Hamburgs konserthus med ca 350 personer i publiken.

Resekoren var 5l man stark. Sekreteraren rapporterar om ett "sjoslag" pi Elbe medan

Byson berdttar om besokpi St.Pauli och Reeperbahn.

Fabian Dahlstrom tr ider t i l l

Fabian Dahlstrom blev en av de mest lingvariga dirigenterna i korens historia. Till hans

uppgifter som stadens kapellmdstare hrirde att dirigera korer och orkestrar. Dd'rfor var

det naturligt med samarbete mellan Hangokorerna. Ocksi samarbetet mellan lokal-

forbunden i Vdstnyland och Aboland tog sin borjan i slutet av 1960-talet.
Dirigentblte skedde 1967 de Dahlstrom tilltradde en musikldrartjiinst vid semina-

riet i Ekeniis. Till eftertridare pi dirigentposten valdes Hans Liljeqvist. Forutom egna
konserter och l-majsing deltog koren i de irligen iterkommande lokalforbunds-

begivenheterna; singfest pi sommaren och Singens dag kring den 21.3. (Pacius och

Sigurd Snires fodelsedag). Koren sjong di' tillsammans med Ekend,s och Karis mans-

korer. Singens dag firades turvis i Aboland och i Vdstra Nyland. I januari 1974 deltog

koren med musikprogram vid Hang<i stads lO0-irsjubileum. "Granitblomman' var
manskrirens huvudnummer.

Forsamlingens nya kantor Harry Dahlstrom eftertrddde Hans Liljeqvist pi dirigent-
posten. Han hade sjdlv en underbart vacker barytonstamma som han gladde publiken

med i solonummer. Antalet singare var dnnu nirmare 40 men btirjade sminingom

minska di nyrekryteringen var ndstan obefintlig. Koren holl traditionsenligt 50-irs-
jubileumskonsert i stadshuset med festbankett efterit pi Regatta. Ktirens lingvariga
ordforande K.J. Lundmark avgick frin ordforandeposten efter detta jubileumsir. Han
hade redan 1973 erhillit krirens forsta fortjenstmarke i guld efter att ha varit ordforande
i ca 25 ir. Hans ordfcirandetid strdckte sie totalt 6ver tre decennier.



Plorr tar over kor i kris

Di Harry Dahlstrom likt Sune Carlsson fick tjiinst i Abo miste kciren se sig om efter
ny dirigent. Naturlig efterfoljare var nya kantorn Olav Sriderstrom. Han stannade dock
inte ldnge pi den posten. Olav "Plorr" Akerberg itog sig dirigentposten 1984 di k<iren
var i nod. Singarleden glesnade och egna konserter kunde inte mera hillas. Mest sjring
koren i anslutning till julkonserter, Singens dag, Singfester och ndr nigon singarbroder
foljdes till sin sista vila. Ekends Manskrir drabbades likaledes av manfall. Samarbetet
mellan dessa tvi korer blev ett miste for att korerna overhuvudtaget skulle kunna fort-
sdtta. Samma fenomen giillde minga andra kcirer i SvensKinland. Det var inte pop att
sjunga i kdr. Var det kanske televisionen och femdagarsarbetsveckan som bidrog till att
folk hellre stannade hemma?

Plorr Akerberg var god andrabassingare i Ekenls Manskor si det var naturligt att
etablera samarbete mellan krirerna. Korens 6O-irsjubileum passerade obemdrkt. Det
firades pi Officerscasinot i kretsen av de "ndrmast scirjande 1 Singarskaran hade krympt
och ildersstrukturen var ofordelaktig. Samarbetet med Ekenis Manskrir gjorde dock
att ktiren den 1.3.1997 kunde hilla en 7O-irsjubileumskonsert pi segelforeningen HSF.
Denna konsert var Plorrs sista som dirigent. Han avled tragiskt i sviterna efter en bil-
olycka pi hemvigen frin en ovning. Han iir den som beklatt dirigentposten nhst ldngst,
ca 14 ir, overtriffad endast av Hans Mecklin.

Bland resorna kan ndmnas konsert pi Osel i Ekends vinort Kuressaare irl998. Det
var di 30 ir sedan ktiren senast gjorde en singarresa till utlandet. De tvi manskorerna
frin Hango och Ekeniis hade tillsammans drygt 30 man i ledet. Pi denna resa fungerade
Roland Nise som dirigent medan Hans Mecklin i egenskap av singare i Ekends manskor
skotte reseledarskapet.

Nytt mil lennium med singfest iTall inn

Den 17.6.2000 reste kriren till den fcirsta estnisk-finldndska singfesten i Tallinn. Pi stora
singestraden invid Finska viken sjring koren med river 1.000 andra manskorssingare
och nigra tusen singare totalt. Det var en miiktig upplevelse att marschera den tre km
linga vdgen frin centrum med fanor, klingande spel och sing. Singartiget var uppstillt
i ittamannaled och HM:s itta deltagare gick i ett led med Aulis fansson som fanbdrare.
Pi marschvdgen hcirdes publiken ropa "Hyvd Hango meeskoor!" ndr de ldste namn-
skylten. Den sjungande revolutionen i Estland hade iigt rum pi samma estrad nigra ir
tidigare. Singfesten hedrades av president Lennart Meri.



Tillvd'xt under Mecklin

Samarbetet mellan manskorerna i Hangd och Ekends fortsatte till ir 2002. Ddrefter
lyckades man att med nya dirigenter fi mer folk i stdmmorna och korerna kunde iter
ge egna konserter. Kcirens lingvarigaste dirigent, Hans Mecklin, tilltradde frin januari

1998.
Singarskaran vdxte under det nya irtusendets frirsta decennium frin ca 10 till over

30 singare. Den fdrsta av en rad projektkonserter, "Stjdrnhimlen I gavs i Hango, Ekeniis
och i Mariehamn ir 2003. I Hangd och Ekend's hade koren ocksi med sig en gossgrupp,

vars medlemmar korens singare sjdlva producerat. Konserten var samtidigt en iskidlig

kurs i astronomi. Repertoaren inkluderade bl.a. Angelus, Vintergatan, En minskensnatt
pi slottsbacken och Gubben i minen. Magnus Lindstrdm frigade, och Hans Mecklin
svarade och beskrev olika fenomen pi stjirnhimlen.

I Mariehamn deltog koren ocksi i det av Mariehamnskvartetten ordnade Singartinget
med ca 10 manskorer frin SvensKinland. Den musikaliska hojdpunkten i Baltichallen
var att lyssna till bl.a. Akademiska Singforeningen, Brahe Djiiknar, MM och vdrdkoren.
HM representerade krirer pi 'grdsrotsnivil' med tre singer: "Hdr dir Land och Hav",
"Tersen'med astronomiska ord och "Man borde inte Sova'l Inf<ir detta projekt skaffade
koren morkblia vistar med korens emblem och fluga.

Lr 2004 friretog kciren en resa till Tallinn. Diir sjong kciren vid Svenska dagen-festen i
Svenska kyrkan och blev synnerligen viil mottagen av forsamlingens kyrkoherde Patrik
Goransson. BI.a. rektorn for Svenska folkh<igskolan i Estland, Sten Westerholm, ndrvar.

Di Hangogillet i Helsingfors firade jubileum den 1.10.2005 inbj<ids en dubbelkvartett
frin Hango Manskor. Kciren fick det hedersamma uppdraget att sjunga pi Svenska
klubben. Hela 18 man anmilde intresse vilket var klart fler 6n vad arrangcirerna hade
tankt sig. Alla bereddes dock plats och trdngseln,skapade fin stdmning kring middags-
borden dar korens prestationer uppskattades.

Projektkonserterna fortsitter med "Havet"

"Havet"-projektets konserter gavs iren 2005-2006 i Hang6, Ekends, Karis och Pargas.
Kledd i kordr?ilt gjorde koren en seglats i ljud och bild i sydviistra Finlands skiirgird.
Kormedlemmars bilder i anslutning till temat projicerades pi storskdrm medan k<iren
sjring singer sisom "Ta mej till Havet'l Drommens Skepp, Natthamn, Tango Merellii och
Vd'derleksrapport. Publiken uppskattade helheten.

Kontakten med rektor Westerholm ledde till att kriren i februari 2006 gjorde en kon-

sertresa med Havet-projektet till Hangos vdnort Haapsalu. Westerholms svenska folk-

hrigskola har Haapsalu som sin stddjepunkt. Den resan gav k<iren mycket bl.a. tack vare
busschaufforen Bob Tigerstedt som kdnner viil till Estland och framforallt de gamla
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svenskbygderna ddr. Ett par representanter frin Haapsalu Meeskoor ndrvar vilket kan
leda till framtida samarbete. Manskoren dar ar jemngammal med Hango Manskor och
ungefdr lika stor.

I september 2006 gick kcirresan till dirigentens sommarkommun Inio. Ddr deltog
kciren i hogmdssan med egna praster (Helander och Hansen), organist Mecklin och
kcirsing. Efter missan gavs en kaffekonsert i fcirsamlingshemmet.

Linga tradit ioner t i l l  jul och l:sta maj

Koren har en ling tradition att sjunga in viren med traditionella virsinger pi 1-maj-
morgonen. Frirr gjordes det pi trappan nedanfor kyrkan. Man fl1,ttade till Casinoparken
ndr staden byggde singestraden ddr. Denna anvinde koren f<irsta gingen vid 1-maj-
s6ngen 1973. Efter det har dven Casinotrappan anvdnts ndr nordanvinden pinat pi mot
estraden. Numera sker majsingen kl. 11 pi formiddagen tillsammans med Hangon Suo-
malainen Sekakuoro. Efter majsingen har koren ofta avslutat singariret med en l-maj-
lunch, sing och glad samvaro.

fulkonserttradition har koren haft i civer 30 ir. Den konserten hills alltid i kyrkan
tillsammans med damkriren och till en brirjan ocksi med den blandade krjren Vox
Humana. Efter att Vox Humana upphorde tilltradde singgruppen Voisters och senare
Hangon Suomalainen Sekakuoro.

Under en ling rad ir har koren anlitats vid stadens begivenheter sisom sjdlv-
stdndighetsdags- och svenskadagenfester. Koren har dven sjungit pA "gator och torg",
bland annat i hamnens passagerarterminal under Superfast-linjens tid, i jdrnvdgs-

stationen, pi Berggatan och i Bio Olympia. Under senare ir har koren sporadiskt upp-
trdtt i samband med Forneldarnas Natt och Hangodagarna sista veckoslutet i augusti.

1-majsdngen
pd Casinoparken 2014.
Foto: Tero Lehtonen.
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Med jubileumsprogram ti l l  Kuressaare

Den 18.3.2007 stlllde koren upp for 80-irsjubileumskonsert i stadshusets fullsatta fest-

sal. I konsertens f<lrsta avdelning sjong den festklddda kriren traditionella manskcirs-
singer, i den andra blev repertoaren ldttare liksom dven utstyrseln. Konserten avslutades
med en festmiltid i foaj€n.

Koren hade di nyss stigit in i dataildern och fitt en egen hemsida www.hangoman-
skor.com som i skrivande stund fortjdnstfullt upprd,tthills av Jan-Erik ")anne" Tirominen
som tidigare ocksi var aktiv forsta tenor.

Vid Vistra Nylands Sing- och Musikfcirbunds 90-irsjubileum i seminarieskolan
i Ekends den27.10.2007 belonades HM som fcirsta kor med det nyinstiftade Amor
Musices-priset vars statyett gavs "it en kor med projekt som varit skapande och som
utvecklat sin verksamhet".

Koren inledde ir 2008 med krirens 8l-irskonsert dlr man iteruppforde jubileums-

konsertens program. Sedan bar det av till Kuressaare pi Osel i Estland ddr konserten
uppfrirdes i biskopsborgens medeltida sal som bjod pa god akustik. I konserten deltog
den 17 man starka lokala viirdkoren SUM med fyra egna nummer plus de gemensamma
singerna "Hakkame" och "Finlandia'l

Under resan testade k<iren bl.a. akustiken vid Kaali-kratern med "Dine liksom Askan'l

Hangb Mansk\r
8 l. aast a p J c\.a k(t ntserl
/l,r[f rrrr!,\ tjrr {r ]d r{l

Ar 2008 sjdng HM sitt 8}-drsjubileumsprogram i Biskopsborgen i Kuressaare.
Hcir ges fdrsmak vid ingdngen till sthdshuset i Kuressaare.
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Hangd Manskdr introducerade de mycket populiira sitskonserterna den 14.3.2009
i Brankis. I sitskonserterna ingdr iniivade sdnger och allsdnger med publiken

fr dn skil da s nap sv i s ehtifi e n.

Forsta sitskonserten 2009

Under slutet av ir 2008 ovade koren intensilt fcir sin forsta sitskonsert som initierats
av Mecklin. Konserten (som torde vara den f<irsta i sitt slag i Viistnyland) holls den
14.3.2009 i fullsatta Brankis. Korens toastmaster Magnus Lindstrom hllsade: "I detta
ogonblick faller det sig naturligt att citera nigra rader ur (USA:s president) Barack
Obamas installationstal: Jag sdger er idag att de utmaningar vi stir infor ir reella. De dr
allvarliga, och de dr minga. De kan inte bemdtas lett eller snabbt. Men detta ir Hangri
Manskor med publik - de kommer alltsi att bemritas".

Efterit skriver Biggan i HT "Det finns lisare som pistir att jag bara skrl'ter och
berommer (hur kan man lisa si fel?) men nu vill jag ge dirigenten Hans Mecklin en
eloge for verkligt fint utfort arbete, han har lyckats driva manskoren att prestera nastan

det otroliga i friga om idder, pihitt, roligheter och trivsel - inte att forgltimma singar-
gliidje hos de trettiofem aktiva singarnal

Under sommaren 2009 sjong kciren i rekrlteringssyfte vid tvi tillftillen pi kvillstorget.
Och pi morgonen den 6.9.2009 startade k<iren via Kasnds och Rosala till Hitis kyrka diir
man deltog i hrigmdssan med predikan av kdrbrodern Henrik Helander assisterad av
Klaus Hansen under nattvarden och Hans Mecklin vid oreeln.
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Kirleken storst av alla projekt

Hango Manskors medlemsantal under det nya irtusendet kulminerade vid 38 singare ir

2010 som blev ett livligt ir med 10 upptrddanden. Arets storsatsning, kd,rlekskonserten
"Con Amore'l uppfrirdes i april i stadshusets festsal, i Sigurd Sniresalen i Ekeniis, i Karis
svenska ligstadium, i Wrethalla i Kimito samt i Gammelstadens Ungdomsforenings
lokal Berghyddan i Helsingfors (HM:s forsta egna konsert i Helsingfors). Konserten
togs viil emot av publiken och kritiken pi alla konsertplatserna. Till konserten htirde

16 singer, t.ex. "Har du Visor min Vdn'l "Romanssi", "Kdrleksvals'l "Nur im Herzenl
"Midsommarndtternal "Only Love'l "Satumaa" och "Kalliolle Kukkulalle" (som kom att

bli en "signatursing" for koren i flera efterkommande konsertsammanhang). Flera av
singerna hade arrangerats av Hans Mecklin och Roland Ndse.

Kiir  l t . ' !u:"k{ i t i , - , t  :  t  i

Con Amore

@rlunSManskor
Di f igent :  l l ans  Meck l in  V id  p ianot :  Ro land Ndse

Solister och l iten orkcster ur kiirens egna led

Karis svenska ligstadium, torsdagen den 25.3. 2010 kl. 19
Wrethalla, Kimito li irdagen den 10.4. kl. l/

Manskoren Raseborg medverkar den 25.3.
I biliettpriset l5 € ingir kaffe under pauscn

Valkommen!

HM:s mest bejublade
temakonsert var kdrleks-
konserten Con Amore som
uppfbrdes under dr 2010
i Hangd, Ekenas, Karis,
Kimito och Hekingfors.
Detta rir pcirmbilden till
programbladet dcir kdren
poserar i kdrviist och vit
skjorta, trots att man vid
sj rilv a kon ser tt illfrille na
anviinde nyinskaffade
rdda skjortor.
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Recensenten "Biggan' tyckte i HT att det var ett synnerligen vdlsammansatt program:
"Det var med kerlek och omsorg Hans Mecklin och Roland Niise behandlade sin krir,
sitt material. Ndstan alla melodier var som gjorda ftir konserten. Av solisterna var det
Kimmo Miikipeska som sjong ut i "Nur im Hertzeri'till ett fcirtriiffligt uttal, de owiga
herrarna borde ha mer styrka i rosten och klarare uttal'l

Den 3.9.2010 sjcing kciren in Svenska Girden Brankis efter den omfattande reno-
veringen och donerade di till huset en gong-gong som tillverkats av kdrbrodern Tor-Rolf
Lindblom.

Hant6 mrekfr. Siunger i Wrethatla den ro aprit.

Kiirlekskons ert i Wrethalla
Ltirdageu den l0 april hAl-
ler Hilgii Manskiir sin kon-
sert Con Amore i Wrethalla
i Kimilo.

Konserten innefattar tra-
ditionella slnger, folkvi-
sor, schlager, pop och tmgo
under ledning av ktirens diri-
gent Hans MecLlln. Ett fle!-
tal av sengerna har arrang-
erats av kitrens vicedirigent
och ordinilie pieist RoIild
Nese.

Under 2000-talet har
Hangti Manskdr satsat pa
egna proiektkonserter,
Stjiimhinmel och Havet, och
de fiiljs nu av kdrlekskomer-
ten Con Amore.

Kiiren som mder dessa ir
vuxit och idag bestlr av n!r-
mare 40 medlemmar, fram-
triider med flera olika musi-
kaliska irolag. Mm h* flera
solister och instflmentalis-
ter pe tlwpet, gittrr, trum-
mo!, elbas och dragspel Som
ktireDs pianist fungerar vid
detta tillfiille Slgurd ldmil.

f||]t Btckerman b6riade i
kiiren 2003-

-lag tycker om att sjunga
och singgemenskapen ger
ett fint avbrott i det vanliga
livet. Fdr mig 5r Romanssi
den sing jag tycker best om
fii! den Uter se fint!

Bo-Erlk Hlld6n har
siungit med i 45 fu.

-Sfuggemenskapen 6r si
viltig mh helande. Mu kan
vara triitt niir man komer
pi iivning, men man blir si
pigg. Min favorit ?ir Midsom-
marnitterna 16r texten Ar sl
jettefin!

Ralf Holmberg, som varit
med i 4 er tycker kiirsengen
Ar bra avkoppling frin jobbet

och en Iil samvaro med ett
mycket brokigt g:ing.

-lvlan vill inte missa en
enda iivningskvill. Jag blir
pi sl gott humiir niir jag fAr
siunga ut i Kalliolle kukku-
lalle!

Magn[s Llndstr6m iir
medlem spdm 18 in

- Sengen er en viktig del av
mitt liv och iag mer sa jette-
bm av det. Jag tycker om Nur

im Herzen fiir den iir en rik-
tig "karasing"!

P-j Iahtlnen slger:
-Kiirsing ar mitt storsta

fritidsintresse, Jag har sjung-
it i fyrtio er och de senaste
20 i deru kiir, diir iag kin-
ner mig se hemm. tag tycker
mest om Kristallen den fina
Iiir den hu s6 vacker text.

tunmlf,tlblands
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Lov och pris, sing ti l l  blismusik

Hangri Manskor startade ir 20ll med en andra sitskonsert i Brankis den 5.2.2011.
Det var iter fullsatt med 180 personer vilket visade pA sitskonserternas popularitet.
Vid FSSMF:s singfest Ta i Ton i Abo den 10.-12.6.20ll framfcirde koren ett 20-minuters
eget program i Solennitetssalen vilket enligt Mecklin tog priset mycket tack vare den
utomordentliga akustiken och den vilt hejande publiken med bl.a. Uppsala manskors
grundare Gina van Dam och HM:s tidigare dirigent Fabian Dahlstrom. Koren deltog
iiven i FSM-kciren och singarmarschen till domkyrkan i det sommarvarma vddret.

Den 8.12.2011 gjorde koren iter historia genom att upptrdLda tillsammans med Hango
Blisorkester kring temat finliindsk musik. Konserten som bl.a. inneh<ill singerna "Virt

land" (Runeberg), "Kesiiilta'l "Gammalt Porslin", "Svanen", "Seitsemdn Miehen Voima"
och "Poijat" gavs ddrpi foljande ir dven i kulturhuset KIVA i Salo och i Sniresalen
i Ekeniis.

Kciren deltog i "maratonkonserten" som firade FSM:s 75-irsjubileum i Tapiolasalen
i Esbo den l2.ll.20ll. D?ir fick koren myckna lovord inte minst for "Bjrirneborgarnas

Marschl
Pi grund av andra engagemang deltog koren inte i den gemensamma julkonserten

i kyrkan, en parentes som noterades med besvikelse bide av kor och publik, och som
ddrefter inte upprepats.

';,:g*::'};t't]i;,

En av HM:s stdrsta produktioner yar samarbetet med Hangd Bldsorkester som resulterade
i en konsert kring temat finkindsk mu&ik som uppfiirdes i Hangd (Brankis, ddr bilden iir
tagen), Ekeniis och Salo.
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Glada sdngfestdeltagare pd salutorget i Abo grupperade fdr sdngarmarsch och en egen

21-minuters avdelning i Solennitetssalen som dirigenten riiknar som HM:s frdmsta upp-

trridanden, inte minst tack yare salens ypperliga akustik och den vilt pdhejande publiken.

Abba-Beatles konsert och Tartubesok

Efter upptrddandena med projektkonserten "Finl?indsk Musik' deltog HM i april i den

bejublade Abba-Beatles-konserten i Brankis tillsammans med Hango Damkor' Hango

forsamlings gospelkor, Visans Vinner samt singgruppens Voisters. Konserten leddes

av primus motorn, kantor Roland Ndse. Manskorens bidrag bestod bl.a. av "Yellow

Submarine'l "Yesterday" och "Ring, Ring'i

Den 12.-14.10.2012 besokte koren (avec) Tartu ddr man upptriidde i Salemi Kirk

(Salemskyrkan), tyviirr for en mycket liten publik. Bl.a. sj<ings di "Tolv Rovare" pi ryska

och "Hakkame Mehed" pi estniska. Trots publiKallet var stdmningen p6' topp under

resan som omfattade en spontan "konsert" pi ridhustrappan, en festmiddag pi restau-

rang Volga och snapsvisesing under kryssningen med Baltic Princess.

En del av koristerna deltog i juni samma ir i en s.k. flashmob pi kviillstorget i Ostra

hamnen fcir att frhmja k<irsingen och en ny lokal radiostation som fungerade under

sommaren.
Den tredje sitskonserten gavs den 9,3.2013 av en rekordstor kor pi 37 man (endast

en aktiv frinvarande) for en publik pi ca I70 personer som ivrigt deltog i de allmiinna

snapsvisorna.

l !
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Det hade frin ir 2011 utvecklats till en tradition att ge en minikonsert vid Zoologens
Visionarium-synposium fcir synforskare vilket dven skedde dven hcisten 2013. Nigot
senare stod kdren vdrd fcir VNSMF:s hostpartaj och gav tvi adventskonserter till-
sammans med Ekeniis Manskor, en pi var ort.

Arets 2014 storsatsning var 7E-delskonserten som fortsatte tidigare irs temakonserter
Stjiirnhimlen, Havet, Con Amore och Finlandsk Musik. NamnenliS bestod repertoaren
av singer i treqerdedelstakt vilket innehrill mycket annat en valser: "Bort Allt Vad Oro
Gor'i "Uti vir Hagdl "Lennd mun Lempeni" och "Vid Stranden av Dnjepr" hcirde till
programmet som uppfordes den 2.11.2014 i Brankis.

En av 6rets hojdpunkter var deltagandet i Finlands Svenska Manssingarfcirbunds
Singarting den I1.10.2014 i Konstfabriken i Borgi. Juryn bedomde HM som horande
till den owe halvan av mittstrecket vilket var ett sott vitsord i den tuffa konkurrensen.

Mecklin avslutar i Uppsala

Under ir 2014 hade Hango Manskcir etablerat kontakt med Gina van Dam som vuxit
upp i Hangci och som nyligen grundat Uppsala Manskrjr bl.a. inspirerad av Hangti
Manskor. Samarbetet ledde till en samkonsert pi Brankis den 18.4.2015. 'Alla var syn-
bart entusiastiska over samarbetet, konserten var underhillande och festlig men jag

saknade finslipning i tonbildningen i bida krirerna", sammanfattade recensenten Leena
Immonen.

Virterminen 2015 avslutades med sing vid Per Sardns och Carola Fortelius brollop i
segelpaviljongen HUS den 13.6.2015. Sivitt man vet var det korens forsta framtriidande
vid ett brollop. I augusti hade kcjren dran att sti for "fcirsingare" vid a'capellasinggruppen
Club For Fives konsert pi Viking Motel.

Hans Mecklin som dirigerat HM i 18 irs tid avgick i slutet av fu 2015 och liimnade
kriren utan ordinarie dirigent. Fore Mecklins avging hrills dock en avskedskonsert
i stadshuset som fungerade som genrep fcir den forestiende svarsvisiten till Uppsala.
I samband med hemmakonserten utsigs Mecklin till korens forsta hedersdirigent och
han erholl ett kulturdiplom av Hango stad, uppvaktades och bekjnades av koren med
singen "Mecklins Dirskap" till text av forsta tenoren Per Sardn och musik av ]ean
Sibelius.

Konsertresan till Uppsala den 2-4 oktober blev en succ6. HM sjong med Uppsala
Manskdr och damkdren Munviga i fullsatta Mikaelskyrkan ddr det ridde en varm stdm-
ning. Till repertoaren horde bl.a. "The Story of the Rose", "K1'rie Eleisonl "En Afton vid
Mjorni "Hostvisa" och den gemensamma singen "Stad i Ljus'l

'Av alla konserter under min ledning gir Uppsala framom alla andra', bedomer
Mecklin.

Under besoket fick koren bl.a. delte i en dramatiserad guidning i Uppsala och en fest-
middag tillsammans med de svenska krirerna.
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Dirigentproblemet loser sig

Trots flera tilltankta namn och sonderingar lingt f<ire Mecklins slutliga avging kunde
dirigentsfrigan inte losas fore Mecklin hade ldmnat koren och dess fortsatta existens
stod pi spel. Magnus Lindstrom delade bekymret med en kollega pi Tvdrminne zoo-
logiska station under senhristen 2015. Det visade sig att biologen Tobias Tamelander
som sjungit i Akademiska Singforeningen och som spelar saxofon var intresserad.

"Trots att vi arbetat tillsammans tiinkte jag inte att losningen fanns sA nira", berdttar
Magnus.

Modigt och ambitiost tog Tamelander frin ir 2016 sig an utmaningen, och minga
singare drog en suck av ld,ttnad. Under Tamelanders forsta ir koncentrerades krafterna
pi att omorganisera och konsolidera verksamheten. Koren hade b<irjat kr1'rnpa redan
ett par ir f<ire dirigentbytet och en generationsvdxling var pi ging. Aven andra orsaker
bidrog till att medlemsantalet till ingingen av fu 2016 sjonk till ca 20 aktiva singare.
Kciren hade siledes kty-pt till en kritiskt liten nivi dar det exempelvis i forsta tenoren
endast fanns tre aktiva singare. Tamelander fick riva piano si mycket att han kunde
vigleda stdmmorna och kciren stdmcivade ledd av Mikael Sriderblom (tenorer) och Matti
Saloranta (basar).

Trots utmaningarna lyckades kciren uppr?itthilla traditionerna och arrangerade till-
sammans med damkoren en vilbesokt sitskonsert'AprilBacchanal" i Smormagasinet
den 9.4.2016.

Hangci Manskor idag

Hango Manskor verkar som en registrerad ftirening som ocksi utgor en kurs inom
Hango medborgarinstitut. Det dr stadens satt att st<ida korverksamheten som forr skrit-
tes av en kommunalt anstdlld kapellmiistare som indrogs i samband med H. Liljeqvists
pensionering. Nu leds stadens korer siledes av "timlarare" (= dirigenter) vid mbi.

Kciren ovar frin brirjan av september till slutet av april torsdagkviillar i det svensk-
sprikiga gymnasiets Hangethesal som har en utmdrkt akustik. Ovningarna bestir av tvi
lektioner med en 15 minuters kaffepaus for geml'tlig samvaro. Den sociala kontakten
och kamratandan iir viktig inom koren och stdrks av mycket humor och gliidjen over att
lyckas tillsammans. Detta dr aspekter pi k<irsingen som inte nog kan betonas trots att de
inte stir att ldsas direkt ur irsberdttelserna.

Pi korens hemsida www.hangomanskor.com finns aktuell information for nya singare
och ett digert historiskt material i ord, bild och ljud. Det dr t.ex. mojligt att lyssna pi
ktiren pi netsajten You Tube och att civa stdmmor genom att ladda ner melodier frin
hemsidan.

Det iir inte nodv?indigt att kunna noter for att delta i korsingen, men ett visst matt av
musikteoretiskt kunnande underldttalbvandet. Det d,r ocksi en fcirmi'ga som naturligt
stirks med tiden.
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Koren ser med tillforsikt pi framtiden och arrangerandet av 90-irsjubileumskonster-
en i Brankis den 28.10.2017 med efterfciljande festmiddag. Konserten bestir av tva av-
delningar av vilka den forsta dr en kavalkad genom irtionden. I den andra delen med
nyare musik upptrdder dven solisten Ami Aspelund som hillit korldger med HM infor
iubileet.

Publik och nya sangare onskas hjirtl igen med
att skriva foljande blad i korens historik!

Hangci Manskor tackar SPONSORERNA!
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