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Oenighet Fem politiska partier 
bojkottar fullmäktiges möte
n  Förslag om valkretsar har väckt ilska och oppositions partierna tänker därmed bojkotta kommunfull-
mäktigemötet där beslut ska tas. Att detta händer är ovanligt i Sverige.  Ledare · sid 2, Nyheter · sid 8

lokalt
nyheter · sid 6

MiSStÄnKt 
MORDVAPen 
AnALYSeRAS
20-årig man har 
 omhäktats för  
mordet på kvinna  
i soprum i Norsjö – 
överklagar beslutet. 

nyheter · sid 4

här bygger  
kyrkan växthus
Kyrkan bygger på 
Alhem, kommunen 
på Hedensbyn.

affärsliv · del 2 sid 7

Företag lägger  
ner i skellefteå
 Zone Systems  
flyttar produktionen 
till Vadstena.

Skrev 
historia
nIng-Marie 
Lundmark  var den 
första kvinnliga 
gruvborraren  
inom LKAB.

Kören Da Capo jubilerar
n Kören har funnits i tio år. Dags att fira med en jubileumskonsert tycker  
körens medlemmar. ”Det blir både Väderrapport, Evert Taube och gånglåt från 
Abborrträsk.” Nyheter · sid 12

porträtt · sid 14–15



12 · nyheter
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Det blir bubbel i pausen

Tänk om publiken blir väl-
digt väldigt stor? Vad hän-
der då?

– Då får vi köpa mera 
Pommac, konstaterar 
ständige ordföranden 
Tore Bergström. 

Lördag den 28 oktober 

ger kören en jubileums-
konsert på EFS i Skellef-
teå. Programmet har satts 
ihop av dirigenten Eric 
Oscarsson och består av 
låtar som kören förälskat 
sig i. 

– Det blir både Väderrap-

port, Evert Taube och gång-
låt från Abborrträsk.

75 gånger
Det är också Eric som hål-
ler reda på vad kören har 
ägnat sig åt under det 
senaste decenniet. 

– Vi har framträtt 75 
gånger. 

Dessa framträdanden 
har ägt rum både här och 
där, oftast med hjälp av de 
sex bilarna. Sångarna har 
sannerligen kuskat runt 
med sina stämband; från 
Sandfors i norr till en kör-
festival i Toscana, från Val-
lens kapell till Luleå där Da 
Capo nyligen sjöng tillsam-

mans med Luleå Kammar-
kör. 

Började med elva
När Da Capo (= en gång till) 
bildades så var det av elva 
personer som tidigare till-
hört Skellefteå Kammar-
kör och som fallit för den 
körens åldersstreck, 58 år. 

Dagens Da Capo består 

mest av personer som tidi-
gare tillhört olika körer 
samt några få som inte 
sjungit i någon kör alls. Den 
yngste är 55, den äldste 85. 
Tio är inte pensionärer. Det 
finns faktiskt en yrkesverk-
sam taxichaufför i gänget, 
Åke Linder, ”som kör lite 
grand”, som han uttrycker 
saken. Dessutom finns det 
en sjungande gitarrist, en 
likaså sjungande tvärflöj-
tist samt två violinister som 
också kan ta ton med mun-
nen. En av dem heter Tho-
mas Nyström och är körens 
andredirigent. 

En gång korist, alltid 
korist. Det är tydligt det. 

Under det gångna decen-
niet har bara tre slutat, men 
många fler har börjat.

Vad säger det om livet 
som körmedlem?

Så länge skutan kan gå, 
så länge hjärtat kan slå, så 
länge höjer de sina stäm-
mor i jubelsång.

Inger ÖdebrInk

Fakta

Da Capo
Bildades: 10 januari 2007.
Övar: Varje onsdagskväll på 
översta våningen i Kulturskolan.
Jubilerar: Lördag 28 oktober 
klockan 16.00 med konsert på 
EFS Stationsgatan i Skellefteå. 

På Programmet
”Det blir både  
Väderrapport, evert 
taube och gånglåt 
från abborrträsk.”
Eric Oscarsson.

tar i.
Från vänster skymtar rose-marie Söderberg, bredvid står evy 
Lundqvist Lundmark, Katarina Fahlgren och Britt-Lis Lindqvist.

UPPStäLLning.
Sångövningarna sker alltid med en flygel i mitten.

SJUnger UPP.
”Så länge skutan kan gå” är uppvärmningslåten för dagen 
för Karin erehed och monica Bergström.

SkEllEFtEå · Ibland har det faktiskt 
varit kö till Da Capo. Det är det inte just 
nu, men detta är faktiskt en kör med 
medlems tak. Fler än 28 får de inte bli om 
alla ska rymmas i sex bilar. Och nu när det 
är dags för tioårsjubileum utlovas faktiskt 
bubbel i pausen. 

taKt FÖr taKt.
Dirigenten eric oscarsson ser till att 
alla andas in på rätt ställe. i bakgrun-
den, från vänster, åke Linder, anders 
Lidén och ingvar Johansson.
Foto: Jeanette LÖvgren


