
Årsmelding til inntekt for mannskoret Vestergabet 2019 Februar er tid for 

årsmelding fra mannskoret Vestergabet, samt bytte av batteri i 

nesehårfjernere. Selv om en og annen i koret fremdeles innehar noe som kan 

ligne på sveis, behøver ikke nesa å se ut som et tilfluktssted for hårete krepsdyr 

på lur.  

Å være referent er noe jeg hverken ønsker eller tar lett på. Det er ingen 

parlamentarisk grunn til at jeg skal gjøre dette, siden oppgaven har vært 

knyttet til et styreverv jeg ikke lenger besitter. Jeg oppfordrer herved noen om 

å ta grep, slik at denne galskapen, som går ut over nattesøvn og familieliv, 

avvikles. Mine årsmeldinger er blitt et monster, som truer med å sluke meg, 

mannskoret og potensielt hele menigheten. Det er en abnormitet, alle 

årsmeldingers tvilsomme slektning, gjesten du håper snart skal gå. Dessuten 

mistenker jeg at Kleveland har begynt å sensurere og det sier jo sitt.  

Aloe-planten er en nyttig og livskraftig sak som mot slutten av sitt liv 

mobiliserer en potent stilk som skyter høyt til værs, før moderplanten visner og 

dør. I løpet av 2019 har koret bivånet en imponerende transformasjon hos en 

av korets 1. basser. Noe har vokst, med urovekkende kraft og mengde. Ikke én 

enkel stilk, men en skog av hår. Når Ringøen ved juletider trakk i topplue, 

kunne det for mange vært naturlig å krype opp på fanget og hviske ham sine 

innerste ønsker i øret - om de i det hele tatt kunne finne øret i villnisset. 

Villnisse… La oss håpe at øvrige likheter med Aloe-plantens dramatiske endelikt 

stopper her. Vel, så var det de kronologiske begivenheter:  

14. januar var det på'n igjen med Orientmisjonsmøte i Ynglingen, samt 

kirkekaffe og småprat med rødmende fruentimmer tidlig i 70-årene. En god 

tradisjon blitt. På korøvelse 30. januar stepper Geir Arne Gundersen, korets 

finslepne crooner, inn i en svært glissen 1. tenorrekke og skriver seg såvidt inn i 

årsmeldingen også denne gang. Det som ikke var så bra, var at Svanholm ser 

Liverpool - Leicester under andakten og som en direkte konsekvens av dette 

snubler McGuire inn utligningsmål for Leicester 2 min på overtid.  

6. februar er det sitteøvelse i kjelleren og Jon mener vi synger så bra at det er 

"som å pele seg i nesa uten votter". 10. februar sang vi på 

formiddagsgudstjeneste i Frikirken. 13. februar ble korets årsmøte avholdt. 

Ringøen overtar hoderistende korets økonomiske ror etter legendariske 

Skarprud, snakk om å hoppe etter Ruccola. Stemmekontaktene akklamateres 

før forslaget formelt foreligger. Ellers gikk årsmøtet etter forskriftene.  



6. mars deltok vi på kveldsgudstjeneste i Frikirken. Nørsett har lagt på seg litt 

igjen, han benytter sin gjenvunne pondus til å hysje, når Kleveland gjennomgår 

repertoaret. Vi ser tydeligvis bedre ut sent på dagen, for allerede 10. mars er vi 

igjen på kveldstokt, denne gang i Lund kirke, Smemos hjemmebane. Ringøen 

har nå også begynt å hysje, men det er bare såvidt vi hører ham inni alt 

skjegget. På øvelse 20. mars demonstrer Nørsett en besynderlig gange, omtrent 

som 45 min etter inntak av magnesiumklorid oppløst i temperert vann. Ingen 

hysjing fra Nørsett denne kvelden, han hadde annet å tenke på.  

Vi deltok på påskesangmøte i Domkirken kvelden 7. april. Vår egen Kristian 

Sødal er solist og gjør heller ikke denne gang skam på seg selv, oss eller andre. 

Denne imponerende, forunderlige mannen, som ser ut som han har krøpet rett 

ut av en kombicamp, for deretter å stille seg rakrygget opp på en scene hvor 

som helst i verden og synge som om sangene er skrevet nettopp for ham. 

Korets kanskje eneste gjenværende aristokrat, med ca 200 uleste sms på sin 

mobil.  

I mai er det lav aktivitet, kun én øvelse i tillegg til en kveld i Sanden studio. 

Resten av mai er sannsynligvis Kleveland opptatt med å rette opp i alt vi gjør 

galt på Gimlekollen.  

5. juni var det sommeravslutning med grilling hjemme hos David Holme m/fam. 

Jeg benytter anledningen til å takke for gjestfriheten og minner om at jeg ennå 

ikke har fått svar på min venneforespørsel til flotte fru Holme, som forøvrig 

brøt løftet om å bade i familiens basseng, selv om det var kaldt. Så kom 

sommeren og det skjedde lite annet i koret enn at Geir Arne Gundersen lørdag 

27. juli kl. 22:20 oppdaterte bildet sitt på fb.  

I forbindelse med vårt planlagte 20-års etterskuddsjubileum og 

etterskuddsjubileums-konsert i november, var det lenge gjort fortvilte forsøk 

på igjen å spleise mannskoret med våre syngende venninner fra Vestlandet. Og 

når de attpåtil uttrykte en viss entusiasme, ble ikke min desto mindre. Det har 

imidlertid vært usannsynlig tungvint å få korets dirigent, formann og 

stillesittende, unnskyld, sittende styre, til å sy sammen et opplegg for de 

langveisfarende. Og til slutt gikk det som det måtte, de høflige damer takket for 

vår lunkne oppfølging, meldte avbud og gikk i dekning i det gamle fiskeværet. 

Lite visste de om dette tilbakeslaget, de titalls nye mannskorister som plutselig 

dukket opp 28. aug på første øvelse etter sommeren. Ryktene om vestlandstur 

og villkaniner hadde tydeligvis gjort sitt. Massemønstringen påfører Jon en 



emosjonell flodbølge på høyde med osteløpet i Glouchester. En jobb var 

tydeligvis gjort i kulissene og takk for det.  

September og oktober gikk sin gang med studioinnspilling og øvelser, det var 

nå 6. mnd på rad uten offentlige opptredener. Styret har kommet fram til at 

korets medlemmer ikke synger bra nok. Under en øvelse litt senere pyntes det 

på dette, med pizza og trøstende ord som "Det er ikke dere, det er repertoaret" 

osv. Nå skal visst plutselig repertoaret sitte, det skal jobbes mer med gammelt 

materiale, noen felte en gledeståre.  

1. november stilte koret opp med sang i 50-årslag til eks-formann og rypejeger 

Stangenes, der den alltid balanserte og munnrappe krysning av Terje Vigen og 

Pinky, gråtkvalt mumler noe uforståelig, før han hiver seg rundt halsen på sin 

voksne sønn og til slutt dumper ned i en stol, etter å ha prøvd å stikke hodet 

inn i gapet på et monster som Tore fisker i anledningen hadde dradd opp fra 

Hades’ bunn og som helst burde vært sluppet tilbake i dypet. Det siste jeg 

husker før jeg forlot selskapet, var jubilantens triste ansikt - og dette var ennå 

forholdsvis tidlig på kvelden… November går sin gang med øvelser og 

studiojobbing. Forberedelsene til Kilden starter for alvor, hvorfor skal dette 

arrangementet alltid gå ut over oss? Kan de ikke spørre Gaaaasehuuud?  

I begynnelsen av desember dukker plutselig Anne "Tarantella" Balsnes opp mot 

slutten av en øvelse, noe som i seg selv fører til uro. Hun veiver igang en 

frenetisk kavalkade, der vi ikke rekker å finne riktige noter, før hun er gang med 

neste sang. Vi lærte sannsynligvis ikke et skvatt av dette, men hun smilte til 

slutt og vi pustet lettet ut. På øvelsen etter skal Kleveland overgå dette og 

skifter sanger fortere enn Heggheim skifter standfot. På 20 min har vi vært 

innom fem sanger - og vi er like forvirret som forfjamset. 8. desember er det tid 

for den årlige julesanggudstjenesten i Frikirken. Under oppvarming på et 

bakrom i kjelleren, bryter Kristian Sødal lydmuren sånn at jeg får 

fantomsmerter i ei visdomstann jeg trakk for ti år siden. At det var lavt under 

taket gjorde det ikke bedre.  

Så var det Kilden. Scenografen var enda rundere og sintere enn ifjor, som en 

skorpion med sine giftige stikk, som gradvis gikk over i hemningsløst skryt etter 

siste forestilling. Tarantellaen var også på plass hele uka, med sin energiske 

profesjonalitet og sine trange kjoler. På generalprøven skulle selveste Ole Paus 

åpenbare seg i all sin beskjedne prakt og pomp - 15 min for seint. Den skakke, 

pjuskete fyren i litt for stor konfirmasjonsdress, tuslet tilsynelatende tilfeldig 

inn og ut av scenen, klimpret på en gammel gitar og hveste frem sine 



forhåndsprogrammerte gullkorn som et skadeskutt vanedyr. Hvilken farkost 

hadde nå han ramlet av? Konsertene 19. og 20. desember gikk vel som de 

skulle. Et tallmessig noe tynt mannskor, ble kompensert av en voldsom bredde. 

Siste opptreden for året hadde vi i Frikirken, den 25. desember.  

Vi har i løpet av året avholdt 21 øvelser, fem kvelder i studio, deltatt på fem 

gudstjenester i Frikirken, samt fem opptredener andre steder. Takk for iår 

gutter og spesielt takk til avtroppende økonomiansvarlig Tor Skarprud fra 

Kviteseid.  

Og husk, historien skrives ikke av seierherrene, men av referentene.  

 

For Vestergabet  

Roy Wigardt 


