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Oskarströms Manskör 
 
Text: Lars-Olof Bergström   

 

Var trivs folk utan sång och musik? Ja, inte i Oskarström. Alltsedan samhället bildades på senare 

hälften av 1800-talet har det funnits ett stort intresse för sång och musik. Kanske beror det på den 

stora andelen utländsk arbetskraft som värvades till den nystartade jutefabriken från Tyskland och 

dåvarande västra Tjeckoslovakien (Böhmen). Många av dem var mycket musikaliska och förde med 

sig sina traditioner. Vid förra sekelskiftet fanns det två blåsorkestrar i samhället en helt böhmisk på 

18 man (Janitscharorkestern eller som den också kallades Böhmarorkestern) och en svensk.  

År 1947 var det dags att bilda en manskör i samhället. Här följer lite data om kören. 

 

Oskarströms Manskör – fotografi taget omkring år 1950 

 

 
 
Nedre raden från vänster: Hilding Isidorsson, Hjalmar Liljegren, Karl-Eric Persson, Karl Ahlström, Einar Johansson, 

Elvin Larsson, okänd (1), Erik Gunnarsson, okänd (2), Fredy Bermhed, okänd (3) och Bertil Käll. 

Mellanraden från vänster: Walter Magnusson, Östen Magnusson, Ladec Ventsel Hrntjal, Folke Gustafsson, Sune 

Bergström, Karl Fransson och okänd (4). 

Övre raden: Dirigent Ragnar Lindgren, Gustav Thorin, Hugo Rosén, Einar Östlund, Olle Johansson, Harry Adin 

Johansson och Arthur Olsson. 

Kören är förstärkt med medlemmar från Halmstads- och Torups Manskör. Därför är några markerade ”okända”. 
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Det har tidigare funnits minst en verksam manskör i Oskarström se bild från 1895. Båda bilderna 

har tillhandahållits av Oskarströms Hembygdsförening och finns i deras arkiv. 

 

Fotografi på kör som var verksam i Oskarström år 1895. 

 

 
Främre raden från vänster: Dirigent Sven Forssman, Frans Johansson, Karl Söderberg, Hian Mårtensson, Johan August 

Rosén, Per Kristiansson, Carl Roos, August Tillberg, Alfred Sjärnfeldt, Oskar Petersson och Axel Ellberg. 

Bakre raden från vänster: August Carlsson, Verner Jonsson, Julin Törner, August Magnusson, Carl Söderblom, Carl 

Appelqvist, Sander Petersson, Martin Skånberg, Hugo Appeltofft, Viktor Björkman, John Ekström, Sigge Nyberg och 

John Kilander. 

 

 

Tillbaka till Oskarströms Manskör 

I samband med att kören höll en jubileumskonsert i Oskarströms kyrka lördagen den 9 november 

1957 kl. 18.30 var följande artikel införd i Hallandsposten (HP). På den tiden hade tidningen ett 

eget lokalkontor i Nya Apoteksbyggnaden med redaktör Fredy Bermhed. Han var även sång-

arbroder i kören. 

 

Jag citerar HP.s artikel 

Oskarströms Manskör 10 år 

Kören bildades i september 1947 på initiativ av snickaren Karl-Eric Persson, som även blev körens 

förste ordförande. De övriga i den första styrelsen var förman Sune Bergström, sekreterare, 

lagerbokhållaren Hjalmar Liljegren, kassör samt reparatör Harry Johansson och lagerarbetare Elvin 

Larsson. Den sistnämnde har lämnat kören men de övriga är fortfarande med i styrelsen med Sune 

Bergström som ordförande. Dessutom har tillsyningslärare Bertil Larsson fungerat som ordförande 

under flera år och han är nu föreningens hedersordförande. Till körledare utsågs musikdirektör 



 3 

Ragnar Lindgren, Åled, som alltsedan starten har varit dirigent i kören och till förste v. dirigent 

Hjalmar Liljegren och andre v. dir. Karl-Eric Persson.  

 

Ragnar Lindgren 

Kören gjorde sitt första offentliga framträdande i 

Folkets hus den 18 april 1948 under stor lycka och har 

sedan varje år framträtt valborgsmässoafton i Folkets 

hus och den 1 maj på Mareds berg (Stationsberget). 

Kören har även sjungit för patienterna på Spenshults 

reumatikersjukhus och på flera andra platser, bl.a. i 

Langå, Danmark i samband med en vänortsresa dit 

sommaren 1953.  

Kören har haft många uppskattade sällskapsresor, för 

vilka Sune Bergström varit en skicklig organisatör. 

Kören har varit en stor tillgång för samhället, vilket 

bevisas av det faktum att den varit med om att sjunga 

ihop till ett piano till Folkets hus och en fond för 

prydandet av köpingen med en skulpturell konst, en 

fond som uppgår till 1 700 kr för närvarande (Mycket 

pengar 1957).  Dessutom har kören i samband med en 

kyrkokonsert skänkt pengar till en bibel till kyrkan 

och håller f.n. på med att sjunga ihop medel till en 

mässkrud. 

 

10-årsjubileet firas med en konsert i Oskarströms kyrka lördagen den 9 november med musikdir. 

Ragnar Lindgren, som dirigent. Kyrkans organist Sture Wideberg spelar orgel och Sture Bårdén fiol 

under konserten. Vid den efterföljande jubileumsfesten på hotellet kommer tre av körens mera 

prominenta medlemmar att medaljeras, nämligen Hjalmar Liljegren, Arthur Olsson och Hugo 

Rosén. 

 

 

Mer om kören…. 

Jag har ett par manschettknappar i mitt förvar, som tillhört Sune Bergström – min pappa - med 

datum 18 april 1948 ingraverat. Manschettknapparna är märkta med Oskarströms Manskörs logotyp 

OM. Troligtvis skaffade alla körmedlemmar liknande manschettknappar i samband med körens 

första offentliga konsert. 

 

 

  
 

Manschettknapparna har tillhört 

Sune Bergström 

Sune levde mellan åren 1909 – 

1991. 

 
Foto: Lars-Olof Bergström 
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Denna bild visar den ordinarie uppställningen med tanke på de olika stämmorna. Endast 

medlemmar i Oskarströms Manskörs är med på bilden. Bild från omkring år 1950. 

 

 
 
Övre raden från vänster: Hugo Rosén, Östen Magnusson, Olle Johansson, Gustav Thorin, Arthur Olsson och Harry 

Adin Johansson. 

Mellanraden: Hjalmar Liljegren, Ladec Ventsel Hrntjal, Einar Johansson, Sune Bergström, Karl Fransson och Bertil 

Käll. 

Främre raden: Walter Magnusson, Karl-Eric Persson, Karl Ahlström, Hilding Isidorsson, Ragnar Lindgren (dirigent), 

Elvin Larsson, okänd, Erik Gunnarsson och Fredy Bermhed. 
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Oskarströms Manskörs nål 

(logotyp) som satt på alla 

körmedlemmars kavajuppslag.  

 
Foto: Lars-Olof Bergström 

 
 

 

Så här skriver HP om konserten som hölls i Oskarströms Folkets hus (nya biografen) söndagen den 

18 april 1948. 

Oskarströms Manskör gjorde sitt första framträdande i söndags för Oskarströmspubliken och av 

applåderna att döma blev det en klar succé. Det var ganska djärvt av kören och dess dirigent 

musikdir. Ragnar Lindgren, att så kort efter starten framträda med ett så omfattande program. Men 

kören hade med liv och lust gått in för träningen och flera medlemmar var närvarande varje 

övningskväll, vilka var 43 till antalet. 

Trots den vackra sommardagen var lokalen fylld då publiken hälsades välkommen av körens ordf. 

Karl-Eric Persson. 

Efter första delen av programmet framträdde Hallands Sångarförbunds ordf. Gustav Högstedt, 

Halmstad och gratulerade kören till ett lyckat resultat och överlämnade å förbundets vägnar en 

vacker blomsterbukett till dir. Lindgren. 

Ett verkligt förnämligt inslag i programmet var konsertsångaren Georg Svensson, Träslövsläge. Han 

blev också vederbörligen applåderad och blomsterhyllad. Körens egna solister, Folke Gustavsson 

och Einar Östlund, Halmstad skötte sig storartat och fick starka applåder. 

Det var en mycket belåten och leende dirigent, som efter ett extra nummer drog sig tillbaka med 

kören och samtliga närvarande var storbelåtna med konserten och de flesta tyckte den överträffat 

deras största förväntningar. 

Efteråt hade kören ett samkväm på hotellet som gick helt i sångarglädjen tecken. Nu är det bara att 

hoppas att det lyckade framträdandet skall höja sångarintresset i samhället, så att kören får nya 

medlemmar såväl aktiva som passiva. Slut på citat. 

 

Georg Svensson var känd som ”den sjungande fiskaren”. Han var utbildad på Musikaliska 

Akademien i Stockholm. 

 

Redan dagen efter d.v.s. den 1 maj sjöng kören tidigt på morgonen på Stationsberget (Mareds berg) 

och hade dessutom ett framträdande på Parken på kvällen. På stationsberget var det tal, deklamation 

och sång tillsammans med IOGT. Urmakare Eneberg hälsade välkommen. Det hela avslutades med 

”Du gamla du fria” och ett leve för Sverige. Tala om ett aktivt gäng sångarbröder. 

 

Dirigenten Ragnar Lindgren tjänstgjorde till vardags som kantor i Enslövs kyrka. Enslöv ligger 

mellan Oskarström och Halmstad utmed en äldre sträckning av Nissastigen. Numera heter samhället 

Åled. Namnet Enslöv lever kvar med kyrka och begravningsplats. Del av Oskarström tillhörde förut 

Enslövs församling innan egen församling bildades och kyrka byggdes 1916 – 17. Den andra delen 

av samhället tillhörde Slättåkra församling. År 1957 blev Oskarström egen församling med 

kyrkoherde Bertil Gustafsson som präst. 
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Mer historia….  

Oskarström bildades på slutet av 1800-talet som ett resultat av industrialiseringen. Skandinaviska 

Jute startades år 1890 och 1896 kompletterades med en linnefabrik. Fabriken stängdes år 2011. 

Oskarströms Sulfitaktiebolag bildades 1905 och avvecklades 1965. En aktie kostade 500 kr vid 

tecknandet 15 januari 1906. Det var mycket pengar på den tiden. Driften kom igång i mars 1907. 

Tillgång till järnväg och fall i Nissan var säkert avgörande för lokaliseringarna. 

Oskarström blev Hallands första köping på nyårsnatten 1947 med sina 2670 invånare. Tilldragelsen 

firades med fackeltåg och fyrverkeri. År 1974 blev Oskarströms kommun inkorporerad i Halmstads 

storkommun. 

 

Åren efter andra världskriget fanns framtidstro och folk hade jobb. Telefon var inte vanligt och TV 

fanns inte. TV kom först 1958.  Nyheter fick folk oftast genom en knastrig radiomottagare. 

Filmkameror och fotoutrustning var det få som ägde. 

Skolor byggdes, gamla arbetarbostäder revs, samhället fick en realskola i dr Liedholms fastighet, ny 

brandstation, ny idrottsplats, bank, privat tandläkare, etc.   

Industriarbetaren fick något bättre lön och betald semester. Detta gav en längtan ut även om resan 

bara varade en dag.  Därför var körens resor alltid fulltecknade. Framtidstron var enorm.  

Många skaffade små sommarstugor på cykelavstånd. Östra Stranden i Halmstad var populär, efter-

som Skandinaviska Jute hade en semestergård där och arbetare kunde hyra och tälta billigt. Platsen 

hette Juligården och inköptes år 1948. Anställda på sulfitfabriken fick under 50-talet tillgång till 

sommarstugor i Påarp söder om Halmstad. Några byggde stugor vid sjöar intill samhället. Öjasjön 

fick flera små och större stugor. 

Bilar saknade de flesta och det viktigaste för att kunna få köra – ett körkort. Hugo Rosén hade 

lastbil, eftersom han hade åkeri. Ibland lövades flaket på hans bil och försågs med bänkar. Detta var 

ett populärt och billigt sätt att resa och umgås. Jag har åkt på flak många gånger. Min pappa tog 

körkort när han var ca 45 år och skaffade genast bil. En röd Volvo Pv 444 med radio, vita däcksidor 

och fyra dörrar. Årsmodell 1954. 

 

Konserter och soaréer  
Klipp ur Hallandsposten dagarna efter valborg 1952 

 

 
 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1974
http://sv.wikipedia.org/wiki/Halmstads_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Halmstads_kommun
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På Valborgsmässoafton arrangerades soaréer i Oskarströms Folkets hus A-sal av föreningar i 

Oskarström. Manskören sjöng och det gjorde även en blandad kör under ledning av Sture Wide-

berg. Det förekom även orkesterframträdanden och soloframträdanden. Min syster Kerstin Pue be-

rättar att hon som liten flicka framträdde med gitarr och sång. 

Kvällen avslutades med ett bål och fyrverkeri. Dessförinnan hade talet till våren traditionsenligt 

hållits av trädgårdsmästare Patrik Olausson. Två platser för valborgsbål kommer jag ihåg. Dels där 

radhusen är byggda ovanför Österledskolan och dels intill Nissan söder om nyaste bron.  

Där radhusen byggdes var en åker och där skolan och biblioteket ligger var sankmark och en vatten-

sjuk göl.  Radhusen byggdes under mitten av 1950-talet. 

 

 

Första maj 
På Första maj hölls konsert på berget ovanför stationen. Mareds berg.  Konsert hölls också vid den 

nya platsen för Valborgsbålet intill Nissan. Konserterna hölls tidigt på morgonen och oftast var det 

bara de återvändande flyttfåglarna, som lyssnade. Bofinkar var trogna åhörare. Visst fanns det alltid 

några åhörare på plats, som njöt av sången. 

 

Vanliga sånger:  Vintern rasat ut…. 

  Blommande sköna dalar … 

  Sköna maj välkommen till vår bygd igen …. 

  

 
 

 

Sommarresor ”ut i det blå” osv. 

 

Körmedlemmar med familjer samt anhöriga gjorde varje sommar med start 1948 utflykter ”ut i det 

blå”. Endast de som arrangerat resan kände till upplägget och slutmålet. Färdledarna Sune 

Bergström och Hugo Rosén ingick i kommittén. Många av fruarna hjälpte till med att laga 

middagsmaten, som oftast intogs i det fria. 

Astrid Bergström och Greta Rosén ingick i matpatrullen. Jag kommer ihåg hur många kåldolmar 

min mamma Astrid gjorde inför en resa. Jansons frestelse tillagad av Greta var utomordentligt god.  

Läsk och kokt korv var höjdpunkter för oss barn. 
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Vid besöken ”ställde kören upp sig” och sjöng en vacker låt som tack 

.              

 

 
 Några som deltog på manskörens resa ”ut i det blå” år 1949.                

 

 

 
                    

 

 

På bilden ser ni Sune Bergström, Harry 

Adin Johansson och Karl Ahlström. 

Sångarmössor och ett glatt humör var 

alltid med under resorna som gick under 

namnet ”I det blå”. 

Nedre högra bilden: Sune Bergström, 

Greta Rosén (rygg), Ladec Hrntjal, 

Astrid Bergström, Hugo Rosén, Kerstin 

Pue, chaufför Skoglund plus några 

okända intar frukost på Långaryd gamla 

marknadsplats. 
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Så till resorna – sångarfärderna ”ut i det blå” 
 

1948 Resan går till sjön Unnen  - körens första resa  

Söndagen den 20 juni 1948 besöks stins Anders Lindqvist i sin sommarbostad vid sjön 

Unnen i Småland. Det gamla stationshuset Unnen*. Se nästa sida. 

 

Dirigent Ragnar Lindgren hälsas välkommen av Anders. 

Hos Anders blev det 

lekar i gröngräset 

med bl.a. fotboll, 

fiske, båttur med 

hans eka på sjön 

Unnen, sång och 

musik, picknick i det 

gröna och samvaro.  

 

Hugo Rosén står i 

mål trots att han har 

finkostymen på. 

Korna på ängen är en 

nyfiken ”publik”. 

 

 

 

 

Körmedlemmarna och deras familjer hade fullt upp med att bekanta sig med varandra. 

Instrument användes flitigt. Arthur Olsson hade med sig sitt dragspel, Karl-Eric 

Persson och Sune Bergström sina fioler. Någon ett munspel, etc.  Mycket sång och 

musik blev det under dagen. Vi hade tur med vädret. 

 

Vänstra 

bilden:  

Från 

vänster 

Astrid, 

Lars-Olof, 

Sune och 

Kerstin 

Bergström 

i grön-

gräset och 

äter ett 

mellanmål. 
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Dirigent Ragnar Lindgren kommer på eftermiddagen. Var det tjänsten, som kantor i 

Enslöv, som medförde att han var sen? Calle Duda, målare i Oskarström, kör honom 

bak på sin lätta motorcykel. 

 

 
 

*Unnens station 

Den 1 juni 1947 övertog SJ hela Halmstad - Bolmens Jernvägsbolag. (Stavades så) 

Trafiken på stickspåret till Unnen från stationen i Åsen avvecklades 1941. 

Järnvägsbolaget beslutade att sälja fastigheten Loshult 1:29, som var den del som 

omfattade Unnens station. Köpare var Anders Lindqvist. Kontraktet tecknades 26 maj 

1948. Han och hans hustru Ellen hade alltså inte ägt fastigheten mer än en månad då 

de fick besök av manskören. 

Anders var stins i Oskarström mellan åren 1932 – 1945. 

 

Resan filmades av Bertil Larsson. 

Bertil Larsson var medlem i kören men deltog inte rent musikaliskt.  

 

1949  Hallands slott 

  

 Första stoppet blir på Fröllinge i Getinge där friherre Gustaf Hermelin 

 välkomnar oss och berättar om slottet.          Foto på slottet: Severin Nilson. 

  

Slottet har rötter från 1400-talet, men 

byggdes med ett stort bostadshus år 

1623. Från början tillhörde Fröllinge 

jorddrotten Aage Axelsen Thott. (Halland var danskt tom år 1658.) 

Bostadshuset är ett gråstenshus i två våningar, ursprungligen med sadeltak och höga 

gavlar. 
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Chaufför Eric Skoglund i 

samspråk med Harry Adin. 

 

Vår buss väntar på slottsgården medan vi informeras av Gustaf Hermelin. 

 

 

Därefter åkte vi till Mostorp slott beläget mellan Getinge och Slöinge. Förvaltare 

Henrik von Braun tar emot. 

  

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Den slottsliknande granitvillan uppfördes mellan åren 1878-1880. Det var den danske 

arkitekten Thorvald Bindesböll, som ritade slottet. Byggnadsmaterialet var granit och 

med svart skiffertak.  
Ludvig von Segebaden skänkte 1893 Mostorps Gård till sin yngsta dotter Ester och 

hennes man Rolf von Braun med nyttjanderätt under hennes livstid.  
Foto slottet: Lars-Olof Bergström 

 

 

Resan går vidare till Hjuleberga där godsägare Niels Treschow tar emot. 

 

                        

                  

Godsägare Niels Treschow köpte gården Hjuleberga år 1907 och drev den fram till sin 

död 1953. Han ägde också Sannarps gård. 
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Hjulebergs förste kände ägare var marsken Erik Kettilsson Pukes dotter Katarina, 

gift med väpnaren Axel Kettilsson. Hon tycks ha innehaft gården redan 1370. 

Ägaren till Hjulebergs gods hade från 1658 och fram till 1927 patronatsrätt inom 

Abilds socken. Patronatsrätt = rätt för enskild person, senare även för bolag, att utnämna 
präst i en församling.  

Vi promenerade runt i parken och tittade på vackra blommor, buskar och träd. Flera ridhästar 
sprang runt på en äng. 

 

Resan avslutades vid sjön Lygnern. Där informerades vi bl.a. om bräckan och 

kolerakyrkogården. 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning i del 2 

 

 

 

 

 

                      

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Marsk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Kettilsson_Puke
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4pnare
http://sv.wikipedia.org/wiki/1658
http://sv.wikipedia.org/wiki/1927
http://sv.wikipedia.org/wiki/Patronatsr%C3%A4tt

