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Historie 

Fana Mannskor hører hjemme i Bergen, og 
ble etablert i 1941 i Fana. I møteboka til 
Fana Mannskor står det på første side:  
 
"På initiativ fra endel ungdommer her i 
kretsen, blev der startet et mannskor i 
Fana. Det var en tanke som lenge hadde 
ulmet i manges sinn, og når den nu blev 
satt ut i livet var det til glede for mange. 
Formålet var å fremme sangen i bygda, for 
gjennom sangen skal vi finne frem til 
hverandre, og glede hverandre med 
sangen som alltid forynger. Med dette for 
øyet startet vi Fana Mannskor."  
 
Noe av bakgrunnen for opprettelsen av 
koret er også å finne i Fana Ungdomslag, 
hvor man var bekymret for at NS-
myndighetene kunne komme til å skape 
problemer for ungdomslaget. Fana 
Ungdomslags formann Svein Simonsen tok 
derfor initiativ til opprettelsen av Fana 
Mannskor, slik at dette kunne overta noe 
av ungdomslagets funksjoner. Dette 
skjedde da også i 1942, da NS innsatte sitt 
eget styre i ungdomslaget, med kollektiv 
utmeldelse blant medlemmene som 
resultat.  

 

Korets utvikling gjenspeiler et sangermiljø 
som har opplevd både medgang og 
motgang. I de tidligste årene var 
solidaritet og nasjonalfølelse naturlige og 
styrkende faktorer for koret. I 50-årene 
begynte koret på den første av mange 
konsertturnèer, og i 70-årene fremsto 
koret som et av de beste mannskorene i 

Norge. I den tiden vant koret flere 
nasjonale konkurranser. Fana Mannskor 
har gitt konserter i katedralen i Coventry 
og St. Martin in the Fields i London, 
Karlskirche i Wien, Mathiaskirken i 
Budapest, og i de norske kirkene i London 
og Brooklyn. Koret har videre deltatt flere 
ganger i Festspillene i Bergen med eget 
program, med profesjonelle artister, 
deltatt i konserter med Bergen 

Filharmoniske 
Orkester, og 
fremført verker 
med Opera 
Bergen.  

Reisevirksomheten i Fana Mannskor har 
vært svært omfattende gjennom årene, 
både i Norge, og til utlandet. Listen over 
reisevirksomheten er lang, og på alle 
reisemålene ble det holdt konserter og 
opptredener, og vennskapsbånd ble 
knyttet. Noen av disse båndene er der 
fremdeles.  
 
1950: Danmark 
1959: Wales 
1966: Finland (Åland) 
1969: Wales 
1972: Tyskland 
1975: USA 
1978: Tyskland 
1979: USA 
1984: Østerrike 
1988: Nord-Norge 
1989: USA 
1991: Tyskland 
1993: England 
1998: Den Tsjekkiske Republikk og Ungarn 
2004: Estland 
2007: St.Petersburg, Russland 
2011: Island 
2015: Østerrike (Wien og Klosterneuburg) 
 
Utenlandsreiser fra og med 1991 er 
beskrevet i eget kapittel senere i heftet. 

Estland 

Stend 
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Formål, forfattere 
 
Heftets formål er å få en oversikt over hva 
som har skjedd i koret i de siste 25 år. Det 
skal også være et grunnlag for en 
eventuell ny bok ved 100 års jubileet for 
koret i 2041. 
Det skal være et hefte som kan brukes i 
vervesammenheng, ved forespørsel til 
sponsorer og utdeling til korets 
medlemmer. Til 50 årsjubileet ble det 
utgitt en bok, «Fana Mannskor gjennom 
50 år», så de 50 første årene er godt 
dokumentert gjennom den boken. Det 
som har skjedd kommer aldri tilbake. 
Tiden går utrolig fort og vi spør oss om hva 
som skjer i dag og hva har skjedd de siste 
25 årene. Vi må ta vare på dette mens det 
enda huskes. 
Dette ble tatt opp i koret og bestemt til å 
gjennomføres i form av et hefte til korets 
75 års jubileum i 2016. Det ble satt ned en 
komite som skulle skrive heftet. Denne 
besto av Svein Hillesøy, Ludvig Korsøen 

Finn Solheim, Eivind Bjånesø, Roger 
Mathisen og nåværende formann.  
 
Stoffet har vi som gamle medlemmer i 
koret gravd frem fra hukommelsen og 
også fra skrevne notater fra arkivet vårt. 
Vi har også samlet foto og videoer fra 
korets begynnelse til i dag, og Roger 
Mathisen tok på seg dette arbeidet med 
hjelp av Ingvar Øijordsbakken. 
Bildene skal lagres i et dertil egnet 
medium, og noen skal brukes i heftet. 
Tusen takk til forfattere og fotosamlere og 
andre i koret som har bidratt med stoff. 
 
Fana oktober 2016 
 
Johan-Henrik Wolff 
Formann Fana Mannskor. 
 
 
  

Sangere i Fana Mannskor i "hverdagskostyme" på Gamlehaugen i Bergen i 2016 
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Tilbakeblikk på året 1991 
 

Fana Mannskor sin 50-års jubileumsbok 
slutter med å beskriv planer for jubileet i 
1991, og det kan være interessant å se hva 
som egentlig fant sted. Jubileet  skulle 
feires på mange måter, og styret og 
sangerne ellers var svært motiverte. 
 
Fana Mannskor talte på denne tiden 80 
sangere. Formann var Egil Hope og 
dirigent var Asbjørn Devik. Ledelse av en 
så stor gruppe var krevende på mange 
måter, og en god organisasjon var 
nødvendig.  En rekke komiteer var i arbeid 
med planer og utførelse. Jubileumsbok 
skulle fullføres, en rekke konserter skulle 
arrangeres, vennskapskor kom fra 
Tyskland, gjenvisitt i Tyskland, 
festarrangementer. etc  
 
Jubileumsboken, «Fana Mannskor 
gjennom 50 år» er et praktfullt stykke 
arbeid, levert koret i august 1991. 

Redaktør var 
journalist 
Jakob T. 
Larsen, 
støttet av 
korets egen 
bokkomité, 
som besto av 
Harald 
Bjånesø, Nils 
Nødtvedt, 
Arnfinn 
Hovland og 
Vemund Ytre-
Arne.  

Mange av sangerne som var med å starte 
koret i 1941 var ennå med i koret og 
kunne bidra med mange selvoppleve 
hendelser. Boken er verdt å lese for alle 
som er opptatt av sangerorganisasjon og 
kulturarbeid i Fana. 
 

 Vårt vennskapskor, Liedertafel Schleswig 
Holstein von 1866, fra Elmshorn utenfor 
Hamburg, feiret 125 år i 1991. 
Sammentreffet med vårt 50 årsjubileum  
var ideelt for utveksling begge veier. Styret 
oppnevnte en komité som fikk ansvar for 
denne delen av jubileet. Komiteen førte 
korrespondanse og organiserte 
innkvartering, reise og arrangementer. 
Leder var Ludvig Korsøen, med Karl-Jakob 
Helland og Malvin Holsen som øvrige 
medlemmer. 
Et reisefølge på 117 sangere med sine 
respektive, ankom den 6. juni fra Elmshorn 
med egen buss. 98 ble innkvartert privat, 
19 på hotell i byen. 
Det ble arrangert konserter på Kirkevoll 
skole og i Mariakirken, deltakelse på 
SommerBergen på Torgalmenningen, 
Shanty-konsert fra flåte på Torgdagen, 
samt mottakelse på ordførerens kontor 
der gaver ble utvekslet. 
Hurtigbåten Lygra ble chartret til en felles 
rundtur til Nordhordland, med lunsj til 170 
gjester i lyngtuene på Krossøy.  Et 
sedertre, Cederus Atlantica, ble plantet til 
minne om et godt vennskap mellom 
mange. Sigmund Skage dirigerte «Når 
fjordene blåner» der, i den vakre 
vårdagen.   

 
Sigmund Skage dirigerer, 1991 

Jubileumsfesten ble arrangert i gymsalen 
på Stend, der langbord var dekket til 200 
gjester. 
Menyen var et gedigent koldtbord, 
jubileumstappet vin, kaker fra alle tun. 
 
Til Liedertafels stiftelsesdag i januar 1991, 
var formann Egil Hope sammen med 
Ludvig Korsøen med fruer invitert til være 

50 års Jubileumsbok 
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korets gjester ved festmiddagen. «Fana-
sangeren» ble overrakt som vår gave til 
koret. Her ble også hovedtrekkene for 
gjenvisitten i Elmshorn lagt. 
 

19. september 
drog Fana 
Mannskor med 
følge på 
gjenvisitt til 
Elmshorn.  
Reisen gikk 
med fly til 
Kastrup, videre 
med busser. 
Også her var 
privat 

innkvartering det overveiende hos våre 
vertskap fra besøk i 1972, 1974, 1981 og 
1983. Vertskapet tok vel imot oss og 
styrket vennskapet mellom sangervenner. 
Borgermesteren mottok koret i rådhuset, 
der taler og gaver ble utvekslet. Verdslig 
konsert med begge kor ble avholdt i Elsa 
Bramstrøm Schule om kvelden, og 
kirkekonsert i St Ansgar Kirche neste dag. 
En gallamiddag for begge kor, «Holsteiner-
aften», ble arrangert på Hotel Royal med 
god mat, sang og dans. 
Neste dag gikk turen med buss til Lübeck, 
med konsert i St. Marien Kirche, før retur 
med buss til Kastrup og fly hjem. 
 

Kontakten med koret i Elmshorn har vært 
opprettholdt gjennom medlemsbladet og 
personlige venner, som det var mange av. 
Mange av sangerne våre har ennå god 
kontakt med vertskap fra så mange 
gjensidige besøk. 
 
I ettertid har mannskoret Liedertafel 
gradvis tapt sangere grunnet alder og 
manglende rekruttering. For et par år 
siden ble koret oppløst og erstattet av et 
ungdomskor for både damer og herrer. 
Våre konserter i jubileumsåret er omtalt i 
kapittel 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemstall 
 
Medlemstallet har variert stort, fra 
toppåret 1993, hvor vi hadde 94 
medlemmer, til 2007-08, med bare 35 
medlemmer. Nå er imidlertid trenden 
oppadgående igjen, til stor glede for oss 
alle.  
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Fana Mannskor 1991-2016

Medlemsutviklingen fra 1991 til 2016 
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Dirigenter i 25 år 
 
I korets første 50 år var Sigmund Skage 
dirigent fra starten av, og frem til 1988. 
Fra 1988 til 1990 Asbjørn Flåm. 
 

Asbjørn Devik (1990-1995), var dirigent i 
jubileumsåret 1991. 

Han ble i 1995 etterfulgt av Annlaug Hus, 
som dirigerte koret frem til 1999, da hun 
ble avløst av  

 
Tone Kolaas.  

 
Den neste dirigenten for Fana Mannskor 
var Jon Flydal Blichfeldt, som var vår 
dirigent fra høsten 2000 og ut 2004.  

 
I 2005 overtok Amund Dahlen, og er, til 
nå, den dirigenten som har lengst 
funksjonstid som dirigent i koret, med 
unntak av Sigmund Skage. I nesten ti år, 
fra 2005 til 2011, og fra høsten 2013 til 
sommeren 2015, fungerte han som vår 
kunstneriske leder.  
 

Den største delen av 2012 var Marius Dale 
Romslo dirigent i Fana Mannskor.  
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Liv Skoglund var korets dirigent  i første 
halvår 2013.  
 
 
 

 
Fra høsten 2015 er Bjørn Bergmann 
dirigent for Fana Mannskor. Bergmann er 
født i 1968, i Sykkylven på Sunnmøre. Han 
har utdannelse fra Griegakademiet, og 
tilleggsutdanning innen musikkpedagogikk 
og korledelse. Han har også vært sanger i 
Bergen domkantori, under Magnar 
Mangersnes. Mange vil kjenne ham fra 
korcruise med hurtigruta, og som 
seminarleder. Han har dirigert flere kor og 
korps i Bergen og omegn de siste 25 
årene. Bergmann er til daglig ansatt som 
kantor i Ytre Arna kirke, og pianopedagog i 
Lindås Kulturskole. Han trakterer selvsagt 
orgel og piano, men også andre 
instrumenter. 
 
 

Formenn i 25 år 
 

 
1986 – 1993: Egil Hope 
 

 
1993 – 1995: Kåre Borge 
 

  
1995 – 1996 og 2000 – 2002:  
Per Børge Ivarsen 
 

 
1996 – 2000: Sigbjørn Bjånesø 
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2002: Gunnar Valland 
 

 
2002 – 2004: Sigurd Rydland 
 

 
2004 – 2005: Roger Mathisen 
 

 
2005 – 2009: Finn Solheim 
 

 
2009 – 2011 og 2014 – 2015:  
Svein Hillesøy 
 

 
2011-2013: Páll Snorrason 
 

 
2013-2014: Rune Tyse Helland 
 

 
2014 – d.d.: Johan-Henrik Wolff 
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Repertoar og noter i 25 år 
 
De første 50 år besto korets repertoar 
gjennomgående av tradisjonell 
mannskorsang. Dette kan vel sees i 
sammenheng med at koret hadde samme 
dirigent gjennom nesten hele denne 
perioden. 
 
De senere 25 år har vi hatt flere dirigenter, 
og mye nytt repertoar har kommet til. I 
1993, ved 150 års – jubileet for Edvard 
Griegs fødsel arrangerte Fana Mannskor 
konsert for Festspillene på Marmorøen i 
Nordåsvannet, med ca god 
publikumsoppslutning alle 3 dager. Til 
dette arrangementet ble sanger fra Griegs 
Album for Mannskor øvet inn. Disse ble 
fremført med Harald Bjørkøy som solist.  
 
Noen dirigenter arrangerer musikk selv, 
som Asbjørn Devik og Annlaug Hus. Da var 
det naturlig å bruke noe av deres 
produksjon, både jazzmusikk og slåttestev, 
samtidig som også de gamle 
«mannskorperlene» ble ivaretatt. Fra år 
2001 til 2005 ble koret dirigert av Jon 
Flydal Blichfeldt. I hans periode som 
dirigent ble det lagt vekt på et lettere 
repertoar, samtidig som klassisk 
mannskorsang ble holdt i hevd. Koret har 
også i perioden hatt et godt samarbeid 
med kjente arrangører som Steinar Eielsen 
og Ivar Krogh Hovd. Sistnevnte har 
arrangert noen bestillingsverk for oss, bl.a 
«Vandringsvise» av Erik Bye/Finn Ludt og 
«Personliga Person» av Cornelis Vreeswijk. 
 
I Amund Dahlens periode som dirigent har 
mye dreiet seg om russisk liturgisk musikk 
av Chesnokov, Rachmaninoff og 
Tchjaikovsky, med kirkeslavisk tekst. Dette 
ble også fremført ved konsert i St. 
Petersburg under korets besøk der i 2007. 
I denne perioden har det også blitt mye 
tradisjonell kirkemusikk. 
 

Det siste året har Bjørn Bergmann vært 
dirigent, og vi har fått nye impulser i form 
av bl.a shanties og populærmusikk. Dette 
har blitt godt mottatt, både blant 
publikum og i koret, og vi føler at vi kan se 
lyst på fremtiden. 
 
 

Utenlandsreiser 
 
Reisevirksomheten i Fana Mannskor, 
(FMK), har vært omfattende med totalt 12 
turer utenlands i korets første 50 år, herav 
3 turer til USA. I de siste 25 år ble det 
gjennomført 6 turer utenlands, alle i 
Europa. På de fleste av turene har 
ledsagere deltatt slik at antallet reisende 
ble opptil rundt 100. Her følger en kort 
omtale av hver av de siste 6 
utenlandsturene. 
 
ENGLAND, 18.-22. juni 1993 
Etter å ha fordøyet 50-års jubileet i 1991 
og de store opptredener på bl.a. 
Marmorøen i 1993 ble det arrangert en 
kortur til London og Nottingham 
sommeren 1993. Asbjørn Devik var 
dirigent for koret på turen. 
Turen var lagt opp av en komite med 
Gunnar Bjånesø som leder og den startet i 
London med konsert i den ærverdige St. 
Martin in the Fields-kirken. 

Kvalitetsmessig ble dette ingen god 
konsert, men det ble en fin innledning til 
den videre turne i England. Turen gikk 
videre med buss til Nottingham hvor et 
lokalt mannskor hadde arrangert en 
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vakker konsert i domkirken der. Etter 
konserten ble det sosialt samkvem med 
dette koret og det ble også anledning til 
en rundtur i byen til Robin Hood-
minnesmerket og andre severdigheter. Alt 
i alt en fin tur. 
 
DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK; 
(TSJEKKIA), OG UNGARN, 25.juni – 
03.juli 1998 
Det gikk 5 nye år før den neste 
utenlandsreisen som gikk til Jihlava, Praha 
og Budapest. Reisen var lagt opp og ledet 
av Gunnar Valland, Terje Johannessen, 
Eivind Lussand og Svein Lothe. Dirigent var 
Annlaug Hus. 
 
Første mål var en korfestival i Jihlava hvor 
vi opptrådte i den praktfulle St. Ignatius-

katedralen og i et lokalt 
kulturhus med et norsk 
repertoar. Dette vakte 
stor begeistring blant 
publikum, som i stor 
grad besto av sangere 
fra de øvrige deltak-
erne på korfestivalen, 
Det var også sosialt 
samvær med disse 

etter konsertene.  
 
Turen gikk videre til Praha hvor en bodde 
på et hotell litt utenfor byen og tok trikken 
inn til sentrum. Praha var en flott by med 

«de hundre spir» og 
mange severdig-
heter som Vitus-
katedralen, 
Karlsbroen og 
Praha-borgen. 
Sentrum var så 
kompakt at en 
kunne rekke over alt 
til fots. Været var 
flott og en spiste 
utendørs på 
restauranter ved 

bredden av Moldau. Et par «robberier» 
erfarte en også med tap av lommebøker 
og penger. Det ble arrangert en busstur til 
Kladno et stykke utenfor byen og her var 
det et stort marked med flotte 
gjenstander av kunst og håndverk hvor 
mange handlet suvenirer fra turen. Her 
opptrådte også koret sammen med et 
lokalt kor. 
 
Deretter bar det til Budapest med nattog 
og ved grensen ble Arnfinn nesten 
arrestert av et strengt politi som ikke tålte 
litt sterk ordbruk under passkontrollen.  
I Budapest ble det arrangert konsert i et 
bydelshus syd i byen og samvær med 
sangere fra Cable Works samt rundturer 

både på land og på Donau. (Den var 
verken blau eller schøn som det står i 
sangen). Mange tok seg et rensende 
dampbad på hotell Gellert hvor vannet var 
oppvarmet og mineralrikt fra 
underjordiske kilder og noen var i 
Operaen. Koret sang også i Mathiaskirken 
på slottsområdet og her fikk en delta i en 
katolsk messe.  Alle ble samlet til en fin 
middag i den berømte Cafe New York ved 
avslutning av besøket.  
 
ESTLAND, 27.-31. mai 2004 
Det gikk ytterligere 6 år før Fana 
Mannskor igjen la ut på utenlandstur, 
denne gang med fly til Estland. Her var 
målet deltakelse i en internasjonal 
korfestival i badebyen Pärnu ved Riga-
bukten og det var arrangert busstransport 
fra flyplassen og sydover. De øvrige 

Presidentpalasset 



 
 

12 
 

deltakende kor på denne festivalen var 
alle fra «Østblokk»-land og det var mange 
gode kor her. Reisen var lagt opp og ledet 
av Olav Kjosås, Lars Skeide og Svein 
Hillesøy og dirigent på denne turen var Jon 
F. Blichfeldt.  
På åpningsbanketten for festivalen i byens 
konserthus ble Beethovens 9. symfoni 
oppført med fullt symfoniorkester, et stort 
kor og flotte solister. FMK deltok i 
konserter både utendørs og i et 
konsertlokale og disse var bra besøkt og 
gjennomført.  Esterne var tydeligvis meget 
sang- og festglade og festen etterpå artet 
seg etter hvert som en «dans på lokalet» 
hjemme med mye futt og fart.  

Koret dro med buss videre til hovedstaden 
Tallin og på veien, i en liten by som het 
Pärnu-Jaagupi, ga koret en vakker 
kirkekonsert for en fullsatt sal. Her deltok 
også en lokal kvintett av mannlige sangere 
og alle ble påspandert en god lunsj av 
arrangøren. 

I Tallin hadde koret en fin rundtur i 
sentrum og omegn og Tallin var en meget 
interessant Hansaby med middelaldermur 

og flotte kirker. Her var det også en stor 
utendørs sangarena for tusenvis av 
sangere, som koret uoffisielt 

prøvesang. Til avslutning var det arrangert 
en meget vellykket middag for alle 
deltakerne før hjemturen til Bergen. 
 
RUSSLAND, 5.-9.juli 2007 
Turen gikk med fly til St. Petersburg hvor 
vi skulle møte og opptre sammen med 
Ioffe Institute Choir. Dette var et 
blandakor med ca. 25 dyktige, yngre 
sangere fra et stort forskningsinstitutt i 
byen. Koret var ledet av Elena Zhukova og 
hadde en rekke gode sang-prestasjoner 
bak seg. Turen var lagt opp og ledet av 
Olav Kjosås, Steinar Øijordsbakken og 
Robin Livsey. 
 
Fana Mannskor, under sin dirigent Amund 
Dahlen, hadde innøvd flere sanger med 
russisk tekst og melodier og opptrådte 
med disse til stor publikumsbegeistring. 
Tekstuttalen var innøvd vha. korets 
ukrainske sanger (og prest), Dmytro 
Ostanin, som også opptrådte i fulle 
pontifikalier på kirkekonserten. Det var 
også med en russisk tolk på turen. I tillegg 
til de russiske sanger opptrådte koret med 
en rekke nasjonalromantiske norske 
sangere og særlig Grieg var populær. 
Sammen med Ioffe-koret ble det arrangert 
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en profan- og en kirkekonsert og begge 
var godt besøkt. 
 
Det var også arrangert et hyggelig sosialt 
samvær mellom de to kor på Ioffe-korets 
stamsted hvor en fort fant tonen og sang 
lettere viser for hverandre. Videre var det 
også flere utflukter, bla. en omvisning i det 
fantastiske Vinterpalasset, til flere 
overdådig utstyrte kirker og en båttur på 
Neva med folklore-innslag.  

 
Ioffe-koret kom til Bergen på en gjenvisitt 
3.-7 mai 2010 med 23 medlemmer. Disse 
ble alle innkvartert privat hos Fana 
Mannskors medlemmer og et flott 
program var lagt opp av den samme 
komite som for Russlandsturen. Det ble 

arrangert to konserter sammen med Fana 
Mannskor, den ene på Stend hvor også 
Kirkevoll skoles ungdomskor deltok og den 
andre i St. Paul kirke. Dessuten ble avholdt 
flere sosiale samvær og sightseeing både i 
og utenfor byen. Gjestene var særlig 
interesserte i alt som hadde med Grieg å 
gjøre og et høydepunkt var besøket på 
Troldhaugen. 
 
ISLAND, 15.-21. august 2011 
Denne turen var lagt opp av vår 
daværende formann; Pall Snorrason 
sammen med Aage Lund Hansen og Roger 

Mathisen. Særlig Pall, med sin Islandske 

avstamming, hadde gjort et solid forarbeid 
og etablert kontakt med damekoret Freya 
og Karlakorinn Stefnir på Island. Også på 
denne turen var Amund Dahlen dirigent 
for FMK. 37sangere og 36 ledsagere 
deltok. 
Turen gikk med fly til Reykjavik og her var 
det arrangert besøk på et jordvanns-
kraftverk og en rundtur med buss til 

Thingvellir, Gullfoss og 
Geysir og videre en 
utflukt til Reykholt. 
Her opptrådte Fana 

Mannskor sammen med Freya på en fin 
kirkekonsert og etterpå var det middag 
med hestekjøtt og sosialt samvær. Videre 
opptrådte koret sammen med Stefnir på 
«Kulturnatt» i Reykjavik og også her var 
det sosialt samvær mellom de to kor.  
 
Under oppholdet i 
Reykjavik fikk koret 
rik anledning til å 
bli kjent med byen 
og Amund Dahlen 
fikk prøve orgelet i 
den store Hallgrims-
kirken. Videre fikk 
en rekke av korets 
medlemmer over-
være åpnings-
konserten i Harpan, 
det storslagne nye operahuset, og det 
påfølgende flotte fyrverkeri på havnen. En 
flott tur før koret igjen vendte nesen 
hjemover. 
 
 
 
 

Hallgrimskirken 
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ØSTERRIKE, 15.-20. april 2015 
Den siste utenlandsturen i den aktuelle 
tidsbolken gikk til  Europas 
musikkhovedstad, Wien, og  var lagt opp 
og ledet av Ludvig Korsøen, Olav Kjosås og 
Svein Hillesøy i nært samarbeid med 
dirigenten Amund Dahlen. Han ledet også 
St.Paul-koret som skulle delta på turens 
første mål; Klosterneuburg utenfor Wien.  

Her ble også den første konsert avholdt i 
den overdådige Stiftskirken hvor begge 
korene deltok. Etterpå ble korene 
påspandert en god middag av klosteret før 
tilbakereisen til hotellet. 
FMK var innkvartert i nærheten av det 
berømte Schønbrunn-slottet og det ble 
arrangert en omvisning her etterfulgt av 
en spontan-opptreden på trappen utenfor. 

Videre opptrådte koret på en konsert i 
Steinhof-kirken sammen med et lokalt kor. 
Ellers ble det arrangert rundturer med 
buss rundt om i byen bl. a. til Belvedere-
parken og Hundertwasser-museet og noen 
var med elvebåt på Donau. Det ble også 
god anledning til egen utforsking av de 

mange severdigheter med besøk i 
Operaen, på Den Spanske Rideskole, på 
kunstmuseet Albertina, Mozart-huset 
m.m. Det fantastiske besøket ble avsluttet 
med en fin middag i egen regi på 
restaurant Griechenbeis hvor det ble 
avsunget mange viser. 
 
  

Klosterneuburg 
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Innenlandsreiser 
 
Fana Mannskor avslutter gjerne vår-
semesteret med en markering i form av en 
reise eller arrangement i nærmiljøet. Vider 
så er det arrangert reiser også andre tider 
på året.  Av slike reiser i de siste 25 år kan 
nevnes: 

- Ulvik 1992 
- Norheimsund i 1993 
- Rosendal 1993 
- Stord i 1994 
- Myking og Norheimsund 1994 
- Strandebarm 1995 
- Moster 1995 
- Askøy 1998 
- Florø i 2000 
- Askøy 2001 
- Jondal 2002 
- Ålesund i 2009 
- Granvin og Ulvik i 2009 
- Austevoll i 2010 
- Fedje i 2012 
- Knutholmen i 2016 

I det etterfølgende gis en mer omfattende 
beskrivelse av de viktigste reisene. 
 
ULVIK 1992  
Konsert i Kongresshallen og fest 27-28 
sept. på Brakanes hotell. Her var det stor 
stemning og dans til uti de små timer. 
 
NORHEIMSUND 1992 
Turen gikk med buss fra Bergen den 15. 
mai til Hardingtonar som ble arrangert i 
Norheimsund med gym.salen som 
hovedarena. Retur til Bergen samme 
kveld. 
 
ROSENDAL 1993 
Deltakelse i 110 års jubileum for Rosendal 
Songlag 21. mars. 
 

 
STORD 1994 
Leirvik Mannskor arrangerte konsert i det 
nye Kulturhuset. Etterpå var det fest i 
Kantinen på Aker Stord med sosialt 
samvær. 
 
MYKING OG NORHEIMSUND 1994 
Etter en vellykket Gla’-konsert i 
Johanneskirken den 4. nov. dro Fana 
Mannskor på turne med samme program 
til Myking og Norheimsund kirker den 5. 
og 6. nov.  
 
STRANDEBARM 1995 
Her deltok Fana Mannskor i Strandebarm 
Songlag sitt Tone Treff den 26. mars. 
 
 
MOSTER 1995 
Turen til Moster ble arrangert for det 
ærefulle oppdrag å delta i et felleskor som 

skulle opptre i Moster Amfi under 
feiringen av 1000-års jubileet til den 
Norske Kirke i pinsehelgen, 3.-4. Juni. 
Samtidig var det planlagt deltakelse i en 
konsert i Nysæter kirke i Sagvåg på Stord 
på veien sydover. Det var bare korets 
medlemmer som deltok og dirigent var 
Asbjørn Devik. 
 
Turen gikk med buss til Nysæter, og her 
holdt Fana Mannskor, sammen med 
Leirvik Mannskor, en fin konsert i forbin-
delse med gudstjenesten i kirken. Så bar 

Moster Amfi 
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det videre mot Moster etter en liten 
episode med feil kjøreretning på 
hovedveien på Stord.  
 
1000-års feiringen på Moster var en stor 
begivenhet med deltakelse av bl.a. 
Kongeparet, statsministeren, 
stortingspresidenten og sjefer for de tre 
forsvarsgrener samt en mengde geistlige 
notabiliteter fra fjern og nær. Fana 
Mannskor skulle delta i et felleskor med 
bl.a. Leirvik Mannskor og et par andre kor 
under ledelse av Roar Sangolt. Han 
dirigerte samtidig noen lur-blåsere som 
var plassert på taket av Amfiets overbygg 
mens korene var oppstilt på den store 
scenen foran i Amfiet.  
Før sangen fant det sted en episode hvor 
abort-motstanderne Knudsen og Nessa 
dukket opp på Amfi-taket med sin baby-
dukke og måtte fjernes av politiet. Sangen 
fra felleskoret var mektig og omfattet bl.a. 
«Landkjenning» og opptredenen var 
kombinert med et skuespill fra Olav 
Trygvasons tid om kristningen av Norge.  
 
NORHEIMSUND 1997 
Dagstur med deltakelse av FMK i 
kirkekonsert i regi av Kvammakoret i  
Norheimsund Kyrkje. 
 
ASKØY 1998 
Et begrenset antall medlemmer i FMK 
deltok i Kormix sin vennefest med middag 
og dans.  
 
FLORØ 2000 
Denne turen markerte avslutning på 
vårsemesteret for Fana Mannskor og fant 
sted 24.-25. juni. Reisen gikk med FSF sin 
hurtigbåt fra Strandkaien til Florø hvor 
koret med ledsagere tok inn på hotell i 
sjøkanten hvor en også inntok middag om 
kvelden. Reiseleder for turen var Eivind 
Lussand, og dirigent var Tone Kolaas. Etter 
ankomsten var vi en tur på byen og det ble 

også en impulsiv opptreden i et lokalt 
bryllup. 
Den 25. var en søndag og alle dro på tur 
med lokal hurtigbåt til Svanøy, 

«Sunnfjords perle», som den blir kalt for 
sin vakre natur og historiske bakgrunn. 
Her så vi på de tamme hjortene i Norsk 
Hjortesenter og videre fikk vi en 
interessant omvisning og traktering på 
Hovedgården. Gården var et gammelt 
fute- og adelssete fra 1685 og Hans Nilsen 
Hauge bodde her en tid. I dag drives det 
også en omfattende havbruksnæring på 
øya. 
Etter besøket på Svanøy bar det tilbake til 
Florø og hurtigbåt tilbake til Bergen etter 
en hyggelig og lærerik tur til Florø i et flott 
sommervær. 
 
ASKØY 2001 
Vi deltok på «Kor i Havna», men det er 
intet notat fra arrangementet. 
 
JONDAL OG NORHEIMSUND 2002 
Sang på Jondalsmarkedet, lunsj på 
Sandven hotell i Norheimsund på 
hjemveien. 
 
ÅLESUND 2009 
Ålesund Manssangforening hadde i 2007 
avlagt et besøk til Fana og hatt konsert i 
Fana kyrkje sammen med Fana Mannskor. 
Det ble ikke anledning til noe sosialt 
samvær mellom korene under besøket. 
Våren 2009 var det tid for en gjenvisitt og 
23 sangere med følge dro avsted med 
Hurtigruten «Vesterålen» om kvelden 20. 
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mars med kurs mot Ålesund. Været var litt 
«ruskje», men de fleste klarte seg bra om 
bord. Reiseledere var Harald Bjånesø og 
Johan-Henrik Wolff og dirigent var Amund 
Dahlen. 

 
Vel framme den. 21. mars møtte 
Ålesundskoret på kaia og sang til 
velkomst. Så var det byvandring ved 
omviser på ølkassen før bussavgang til 
«Sangens hus» i Spjelkavik og lunsj der. 

Deretter bar det tilbake til byen for kon-
sert med begge korene i Ålesund kyrkje. 
Det var en fin konsert med egne 
avdelinger og fellesnummer.  
Etter konserten ble det middag på 
«Sangens hus» sammen med 
representanter for Ålesund 
Manssangforening og sosialt samvær med 
taler og sang. Fanafolket måtte busse til 
sydgående Hurtigrute med avgang kl. 0.45 
og dra tilbake til Bergen etter en fin tur. 
 
 
 

GRANVIN OG ULVIK I 2009 
Organisten i kirkene i Granvin og Ulvik 
hadde lenge anmodet om et besøk av 
Fana Mannskor og endelig, den 19. april, 
dro koret med buss innover i det vår-
stemte Hardanger. Første stans ble i 
Granvin hvor koret holdt konsert i den 
vakre, gamle kirken der. Oppmøtet av 
publikum var ikke så stort, men de som 
møtte satte stor pris på sangen. 
 
Så bar det videre til Ulvik hvor koret ble 
påspandert lunsj på Brakanes hotell før 
konserten i kirken. Her var heller ikke 
publikumsoppmøtet overveldende, men 
det var en fin opplevelse å synge i den 
vakre kirken der. Og etter konserten bar 
det hjemover etter en flott søndag i 
Hardanger. 
 
AUSTEVOLL I 2010 
Turen som fant sted den 23.10.var lagt 
opp av brødrene Bjånesø til den vakre 
øykommunen ute i havgapet hvor de 
stammet fra. På kaien på Hufthamar ble 
koret m. ledsagere møtt av tidl. ordfører 
Halvard Møgster som en utmerket guide 
på rundturen over Stolmen, Huftarøy og til 
Bekkjarvik på Selbjørnen. Her var det 
fiskerimuseum og en meget entusiastisk 
fiskebåtreder, Inge Halstensen, fortalte 
om båter og fiskerier i Austevoll.  

 
I Bekkjarvik fikk koret flott mat på 
Gjestehuset og som avslutning på 
rundturen inviterte fam. Bjånesø på 
omvisning og kaffe i sine hytter og naust 

Lunch i Sangens Hus 
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reist på gamle slektstufter. Sang og 
orgelspill i «gamlestova» til Hilmar var en 
spesiell opplevelse for mange.  
Konserten i Storebø kyrkje var god, men 
publikum var fåtallig på en lørdag 
ettermiddag. Men Fana Mannskor reiste 
hjem med fergen til Krokeide etter en flott 
dag med rike opplevelser. 
 
FEDJE I 2012 
Etter planen for vårsemesteret skulle Fana 
Mannskor dra ut av bygda for å få litt luft 
under vingene ved avslutningen den 3. 
juni, og slik ble det sannelig. Stiv kuling fra 
nordvest satte fart i 28 sangere og 19 
ledsager samt det lokale publikum som 
holdt utendørs gudstjeneste med konsert i 
Fyrsundet. Den blinde sokneprest, 
Bjørndal, som forrettet imponerte stort 
med sin kontroll over arkene med 
blindeskrift, men både talen og mye av 
sangen blåste bort i vinden slik det ofte er 
på Fedje. Korets dirigent under konserten 
var Marius Dale Romslo. 

 
Etter en utmerket 
kvalgryte i Fiskar-
heimen ble det en fin 
omvisning på øyen i 
buss med Erling 
Valderhaug som 
omviser. Her ble det 
vist frem både 
losstasjon, Hellesøy fyr 
og den gamle 
restaurant på 
Kræmmerholmen som 
nå er i privat eie. En 
flott tur med mye vær. 
 

KNUTHOLMEN I 2016 
Knutholmen ligger i Kalvik i Bremanger et 
stykke vest for Smørhamn hvortil Fana 
Mannskor tok hurtigbåten fra Bergen den 
10. juni med 25 sangere samt ledsagere. 
Videre gikk turen med buss utover øyer og 
over broer til fiskeværet Knutholmen. 

Turen var avslutningen på vårsemesteret 
og Sigbjørn Bjånesø hadde lagt opp og 
ledet turen. 

Vel framme 
ble deltakerne 
fordelt på rom 
i ulike hus 
langs kaiene 
og en fin fiske-
suppe ble 

servert i restaurantbygningen. Dette var et 
gammelt hus som verten hadde fraktet 
opp fra Sandviken i Bergen og restaurert 
for bruk her.  
 
Neste dag var det arrangert fisketur om 
bord i en lokal skøyte. Været var strålende 
med sol og vindstille, men fisken ville ikke 
bite hvor mye en rykket og nappet. To små 
paler var hele fangsten. 
 
Om kvelden sang vi inne i restauranten, 
temmelig improvisert, for et annet kor 
som også var på tur, og som hadde holdt 
konsert i nærheten tidligere på kvelden. 

 
Søndag gikk de fleste på tur opp på Flona, 
med fantastisk utsikt fra Florø til Stadt. 
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Festspillkonserter 
 
Fana Mannskor har i de siste 25 år 
arrangert tre store konserter innenfor 
rammen av Festspillene i Bergen. Disse var 
henholdsvis: 
 

- «I Griegs kjølvann», 3 konserter på 
Marmorøen 11., 12. og 13. juni 1993 

- « I en Klosterhage», 2 konserter i 
ruinene etter Lysekloster 31. mai og 02. 
juni 1996 

- «Vestlandstoner», 2 konserter i parken 
på Siljustøl 26. og 28. mai 2000 

 
Verdien av å være under Festspillenes 
vinger var en langt bredere publikums-
oppslutning enn det koret alene kunne 
oppnå og derved den økonomiske 
sikkerhet for arrangementet. Fana 
Mannskor måtte nemlig stå for både det 
tekniske arrangement og det økonomiske 
utfall av konsertene, mens Festspillene 
ville godkjenne programmet og sørge for 
billettsalget. Dette medførte svært mye 
arbeid for korets medlemmer, og 
arrangementskomiteen i særdeleshet, 
men ga seks-sifrede kronebeløp i 
korkassen. Dessuten så var det en stor 
ære å gjennomføre Festspill-konserter og 
de fikk ofte stor omtale i pressen. 
Med de ovenfor nevnte premisser ga Fana 
Mannskor seg ut på de tre konsertseriene. 
 
 
«I GRIEGS KJØLVANN» 
Opptakten til åstedet for konserten var en 
vakker aften hvor kormedlemmene Eigil 
Henriksen og Svein Hillesøy satt og så 
utover et blikkstille Nordåsvann mot 
Troldhaugen og Marmorøen, (M), og Eigil 
sa: «Der ute på Marmorøen  ville det vært 
en fint sted for en konsert». Svein grep 
ideen og la den frem i komiteen som 
planla Festspillkonserten med formannen 

Egil Hope, Hilmar Bølge og Vemund Ytre-
Arne og ham selv og dermed var en i gang 
med prosjekt Marmorøen-konsert. Fana 
Mannskor hadde da allerede etablert 
kontakt med Festspillene om en konsert 
ved 150-års jubileet for Griegs fødsel og 
tanken var å holde konserten på et egnet 
sted i nærheten av Troldhaugen med 
Troldsalen som reserve i tilfelle av dårlig 
vær. 
Prosjektet ble realistisk da HSD`s ledelse 
sa seg villig til å sette inn en reserve-ferge; 
M/S «Samband», på Nordåsvannet for å 
frakte publikum ut fra kaien på 
Troldhaugen til M. Videre ble Bergen 
kommune engasjert og ga materialer og 
transport for en vel. 100 kvm. stor scene 
som ble bygget ute i vannet i en fin vik på 
M. På land ble det laget benker for 
publikum og Vegvesenet bidro med noen 
svære pontonger som tjente som 
fergeleier både på land og på M.  
 
I tillegg til Fana Mannskor ble programmet 
lagt opp med Kirkevoll skoles Barnekor 
som under ledelse av Gunvor Bleiklie 
fremførte Griegs «Barnlige Sange», Videre 
deltok folkedansere fra Fana Ungdomslag 
sammen med den profesjonelle 
danserinne; Grete Brunvoll samt Pianisten 
Darlen  Bakke, og ikke å forglemme Fana 
Mannskor under sin dirigent Asbjørn 
Devik. Koret fremførte bl.a. sanger fra 
«Album for mandssang» og 
«Landkjenning» av Grieg med 
barytonsangeren Harald Bjørkøy som 
solist og en utvalgt skuespiller utkledt som 
Grieg var engasjert til å bivåne konserten. 
Konferansier var et av korets egne 
medlemmer, nemlig Øivind Berg og 
regissør Annicke Gill Kristiansen sto for 
regien av samtlige av aktørene. 
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Første konsertdag opprant med strålende 
sol og fullsatte benker på Marmorøen. 
Konserten startet med en messing-kvintett 
ledet av Jan Valter Aamodt og da den 
fortsatte med de øvrige aktører kom et 
båtlag med Oselvere roende inn i viken og 
i en av båtene satt den utkledte Edvard 
Grieg. Han steg opp på scenen og uttalte: 
«Jeg satt i min lille komponisthytte, kalt 
«Komposten», da jeg hørte min musikk ble 
spilt ute på Øen og da måtte jeg ut for å se 
hva som foregikk». Han ble behørig 
plassert på scenen under resten av 
konserten som var meget vellykket og 
høstet stor applaus fra et lydhørt 
publikum. 
Konsertene på de følgende dager ble like 
vellykkede og velsignet med like strålende 
vær. Transporten med fergen gikk uten 
uhell for passasjerene, men selve fergen 
var så vidt borti både i bunn og på dekk. 
En av konsertene ble filmet og sendt av 
Britisk fjernsyn og det var rosende omtaler 

i de Bergenske aviser. Totalt 
publikumsantall ble ca 1200. 
 
«I EN KLOSTERHAGE» 
Disse konsertene ble avholdt i de fredede 
ruiner etter Lyseklosteret og området var 
eiet av von Erpecom. Tillatelse ble 
innhentet både fra eieren og fra 
byantikvaren og sistnevnte deltok i en 
besiktigelse av åstedet og ga sine 
instrukser om bruken. Dette medførte at 
koret måtte bygge en lem over 
gravkammeret og det ble videre innhentet 
«Bedehusbenker» fra hele Fana for å få 
plass til ca. 400 tilhørere i kirkeskipet.  
Arrangementskomiteen for konsertene var 
de samme som på Marmorøen; Egil Hope, 
Hilmar Bølge, Vemund Ytre-Arne og Svein 
Hillesøy. Dessuten tok Einar Vassenden 
seg av logistikken. Korets medlemmer la 
også denne gang ned et betydelig arbeide 
med forberedelser, som bl.a. omfattet 
parkeringsplasser, plakater og mye 
transport av utstyr til konsertene. 

Ludvig Korsøens flotte plakat som blikkfang for konsertene på Marmorøen 
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I tillegg til Fana Mannskor var også Os 
Kammerkor med sin dirigent Jan Ove 
Petersen medvirkende på konsertene som 
fant sted på Lysekloster i Os kommune. 
Dessuten medvirket Dragefjellets 
Musikkorps. Som konferansier var 
engasjert Bjarte Tennfjord og 
barytonsangeren Njål Sparboe opptrådte 
som solist med Fana Mannskor, ledet av 
dirigent Annlaug Hus.  

 
På konsertdagene var korets medlemmer 
kledt i mørke munkekutter og da publikum 
ankom pågikk aktiviteter i ruinene slik som 
feiing etc. Konferansieren spaserte oppå 
murene rundt kirkeskipet og den første 
avdeling av konserten foregikk med koret 
iført munkekuttene. Været var fint, men 
litt kaldt, og det holdt seg også den neste 
dag.  
 
Programmet var i hovedsak sakralt for 
begge kor og benkene var fullsatte med et 
lydhørt publikum på totalt ca. 900. Der ble 
etter konsertene gitt mange positive 
uttalelser om høytidsstemningen i de 
gamle klosterruiner fra 1100-tallet og fra 
eieren av området fikk koret takkebrev 
med ønske om gjentakelse av konsertene. 
 
«VESTLANDSTONER» 
De tredje Festspillkonserter fant sted i 
naturparken på Siljustøl, bostedet til 
Harald Sæverud. Tittelen på konserten, 
med undertittel; «En folkelig skisse fra et 
musikalsk landskap», var en 
oppsummering av programmet som 
inneholdt melodier fra de tre store 
Vestlands-komponistene; Edvard Grieg og 

Geirr Tveitt foruten Harald Sæverud. De to 
sistnevnte har en begrenset produksjon av 
mannskor-musikk, men alle har laget 
perler som kunne passe for utendørs 
fremføring. 
 
Arrangementskomiteen for denne 
konserten var Sigbjørn Bjånesø, Olav 
Kjosås, Arne Unneland, Nils Atterås, Lars-
Idar Fredriksen og Svein Hillesøy og i likhet 
med de foregående krevdes oppføring av 
en scene for fremføringen av konsertene. 
Denne ble oppført like nedenfor Villaen 
med tillatelse fra Sveinung Sæverud, sønn 
av komponisten og beboer av Villaen. Han 
tillot også at dirigenten for Krohnengen 
Brass Band; Ray Farr, arrangerte en brass-
versjon av «Kjempeviseslåtten» som 
bandet oppførte med bravur på 
konsertene. På konsertene medvirket også 
sopranen Reidun Horvei og 
barytonsangeren Harald Bjørkøy samt 
hardingfelespilleren Einar Mjølsnes. Fana 
Mannskor`s dirigent var Tone Kolaas og 
Reidun Horvei ledet konsertene. 

Programmet var som nevnt sammensatt 
av melodier og sanger fra de tre 
komponistene, hovedsakelig folkemusikk, 
slåtter og viser, men også «Rondo 
Amoroso» og «Syljetonar» fikk plass i 
programmet. Siste nummer var Griegs 
«Landkjenning» med Fana Mannskor, 
Krohnengen Brass Band og Harald Bjørkøy 
i en mektig fremførelse for et lydhørt 
publikum. Været spilte dessverre ikke på 
lag denne gangen og på begge konsertene 
var det ekte vestlandsk drittvær slik at det 

Ill: Ludvig Korsøen 
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måtte trekkes et plasttak over scenen for å 
beskytte de opptredende. Været skremte 
nok bort en del publikum, men de som 
trosset vind og regn fikk en musikalsk 
opplevelse de sent vil glemme.  
 
 
 
70-årsjubileum i 2011 
 
Jubileet var verdt markering på flere 
måter, og styret og er rekke komiteer tok 
oppgave på alvor. 
Komponisten Finn Ludt, født på Nesttun, 
kjent for en rekke populære melodier til 

sanger som de 
fleste har på 
øret. Koret 
valgte å be-
stille arrange-
ment fra Ivar 
Krogh Hovd 
på tre sanger. 

To tekster av Erik Bye: «Vår Herres 
klinkekuler» og «Vandringsvise» ble 
benyttet. Disse ble innøvd på seminar med 
Krogh Hovd til Jubileumskonserten i Fana 
Kulturhus, på Nesttun. 
 
Koret gikk inn for et sangerstevne i Fana 
Kulturhus på Nesttun, i samarbeid med 
Hordaland Korforbund. Les mer om dette i 
avsnittet «Sangerstevner». 
 
Korets 70.års jubileumskonsert ble 
arrangert i Fana Kulturhus den 12.11. 
2011.  Invitert var alle korets tidligere 
dirigenter med sine nåværende kor. Disse 
var: 
Asbjørn Devik med Klasse 2. 
Annlaug Hus med Follesø Mannskor 
Jon F. Blichfeldt med Skrik. 
Vemund Ytre-Arne var konferansier. 
Etter konserten ble salen ryddet og gjort i 
stand til jubileumsmiddagen der også 
tidligere dirigenter var invitert.  

Taler ble holdt av formannen, Páll 
Snorrason, og Korforbundet v/Rebecca 
Haga. Dikt av Hilmar Bjånesø ble fremført 
av Sigbjørn Bjånesø. Festen ble denne 
gangen ledet av Ludvig Korsøen. Dans til 
god musikk av Tom Kvamsdal & Co 
 
 
 
Konserter og opptredener 
 
Gladkonserter i Grieghallen oppsto i 1980-
årene og skapte stor aktivitet og omtale av 
koret. 
Som arvtaker etter dette arrangementet 
oppsto «Gladkonserter i Johanneskirken» 
og jubileumskonsertene i 1991. 
  
 23.11.1990: «Gla’konsert» med Ytre 
Suløen jazzansamble, Rhoda Gravem 
Achieng og Sotra reviderte. 
 
01.11. 1991: Jubileumskonsert i 
Håkonshallen med Ingunn Skage, Audun 
Kayser, Per Vollestad og Per Indrehus. 
 
29. og 30.11.1991: Jubileumskonsert i 
Johanneskirken og Os kirke sammen med 
Ytre Suløen Jazzensemble, Os Vocalis,  
Tale Lid Lerheim og Morten Gunnar 
Larsen. 
 
04.12.1992: «Gla’konsert» i 
Johanneskirken med Brazz Bros, Linda 
Øvrebø og sangkoret Fragrancia fra 
Austevoll. 
 
4., 5. og 6.11.1994: Johanneskirken, 
Myking og Norheimsund sammen med 
flere kor, sangsolister og brass-orkester. 
 
22.04.2001: 60-år Jubileumskonsert i Peer 
Gyntsalen i Grieghallen med Fana 
Ungdomslags dansegruppe, Kirkevoll 
Skolekor og Barokkensemblet «Les 
Femmes». 
 

Ivar Krogh Hovd (1964-2016) 
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16.11.2001: 60-års Jubileumskonsert i 
Fana kyrkje. 
 
18.11.2001: 60-års Jubileumskonsert i 
Korskirken i Bergen. 
 
01.11.2002: 60-års Jubileumskonsert i 
Håkonshallen med sopran Rhoda Achieng 
Ondeng og pianist Geir Botnen. 
 
Utover disse store konsertene har koret 
alltid hatt en rekke faste oppgaver, særlig i 
Fana kyrkje. Tradisjonen fra Sigmund 
Skages tid har vært opprettholdt etter 
beste evne ved julekonserter og 
høsttakkefester. Julaften har koret ofte 
vært tynt besatt, men med støtte fra 
andre lokale kor har også sangen julaften 
blitt gjennomført. «O Helga Natt» (eller 
Julsong) fremføres alltid med Ingunn 
Skage som solist, også med støtte fra 
Sigbjørn Bjånesø, på julaftens 
gudstjeneste. Først etter dette er det jul i 
Fana, som prost Barsnes pleier å si.  
 
Norges Korforbund Hordalands 
nyttårskonsert samler gjerne 35-40 kor 
som fordeles i kirker i Bergen og omegn. 
Fana Mannskor har alltid kunnet delta her, 
og har vært vertskor for flere konserter. 
 
Amund Dahlen hadde et ønske om at 
koret skulle medvirke ved gudstjenester, 
høymesser, konserter, etc. der han var 
organist, Birkeland kirke,  Sælen Kirke og 
St Paul katolske kirke. Koret hadde derfor i 
hans dirigenttid en sterk kirkelig periode. 
 
Koret har medvirket ved en rekke 
begravelser, der kormedlemmer eller 
nære familiemedlemmer er gått bort.  
Ved Sigmund Skages begravelse, den 10, 
april 1994, sang koret Griegs «Den Store 
Hvite Flokk» med Torolf Skage som solist, 
og Amery Johns «Morte Christe». 
 
 

Sangerstevner 
 
Fana Mannskor har vært en flittig gjest på 
de lokale sangerstevner og 
sangerfestivaler i de siste 25 år og i det 
følgende er disse satt opp i kronologisk 
rekkefølge med dato. I 2011 arrangerte 
koret sangerstevnet for Norges 
Korforbund Hordaland, (NKH), på Nesttun 
og dette arrangement er viet en særlig 
omtale. Slik ble også de fleste andre 
sangerstevner arrangert med sakrale 
sanger i en kirke og profane i et kulturhus 
el. lign.  
 
1992: Sangerstevne i Manger 23. mai 
 
1994: Sangerstevne på Voss 4.-5. juni 
 
1997: Landssangerstevne i Bergen 8.-10. 
mai. Her deltok hele 4500 sangere fra hele 
landet. På Festplassen sto et 
mottakelseskor på ca. 1300 sangere fra 
Hordaland ledet av Anne Randine Øverby. 
Hun ledet også en fellesopptreden på 
Strandkaien hvor alle sangerne deltok  
 
2001: Sangerstevne i Åsane 12. mai 
 
2002: Mannskorfest «Heftig og 
Begeistret» i Bergen i mai. Dette var et 
storslagent arrangement med Berlevåg 
Mannsangforening som æresgjester. 
Høydepunktet var finalen i Grieghallen 
hvor Anne Randine Øverby ledet 
fellesnummeret med nærmere 1000 
sangere.  I det store teltet for sosialt 
samvær på Festplassen var det stor 
stemning fra morgen til kveld. 
 
2002: Sangerstevne på Stord 01.-02. juni 
 
2003: Sangerstevne på Voss 24.-25. mai 
 
2005: Sangerstevne i Øystese 28. mai 
 
2006: Sangerstevne i Dale 20. mai 
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2009: Sangerstevne i Arna 06. juni 
 
2010: Landsfestival for kor i Bergen 13.-15. 
mai. Dette var et gigantisk korstevne med 
ca. 2000 sangere fra hele landet. Åpningen 
var i Håkonshallen, konserter bl.a.i 
Bryggen Museum og sangertog gjennom 
byen. Videre var det korseminarer og 
sangerfest i Grieghallen.    
 
2011: Sangerstevne på Nesttun v. Fana 
Mannskor 28. mai. Fana Mannskor søkte i 
2010 om å være teknisk arrangør for NKH 
sitt Sangerstevne i 2011. Formålet var å 
skape blest om 70-års jubileet til koret og 
å tjene penger til korkassen. Stevnet ble 
holdt på Nesttun den 28. mai, og foruten 
FMK var det påmeldt 15 kor med totalt 
367 sangere, hvorav 210 deltok på 
sangerfesten. Søknaden ble innvilget av 
NKH som hjalp til med annonsering, 
påmelding etc.  
Hovedkomite for stevnet var Harald 
Bjånesø, Johan-Henrik Wolff, Pall 
Snorrason, Olav Kjosås og Svein Hillesøy. 
Kulturhuset egnet seg utmerket til 
konserter så vel som til sangermiddag og 
sangerball. Iherdig innsats av 
«påsmørrings-komiteen» gav alle ferske 
rundstykker med ost og kaffe. 
Værgudene var ikke på vår side, men tross 
styrtregn ble gågaten fylt av sangere og 
publikum. Vår dirigent Amund Dahlen ble, 
til stor jubel, heist opp i en lift for å 
dirigere åpningssangen, med sangere på 
hustakene og i gaten. 
 
 
 
Dugnader som arbeid og 
musikalske aktiviteter 
 
Korets økonomi har alltid vært avhengig 
av dugnadsinnsats, og mange kan kalles 
gjengangere i så måte. Ulike ordninger har 
gjennom årene fordelt dugnadspenger til 

medlemmene etter visse mønster, noe 
som har gjort arbeidet mer motiverende. 
Store gode prosjekter har vært pakking av 
post hos NKP, Fana Husflidslags julemesse 
i Bjarghallen, Husmaling på Fana 
Eldresenter, Vår- og Høstkonserter med 
korkafe. 
En periode arrangerte koret konserter på 
Banco Rotto restaurant, der koret inviterte 
gjester til bords og på scenen. En fin form 
for dugnad. 
 
Et dugnadskor var aktivt i en periode, og 
hadde stadig oppdrag for bedrifter, som 
på denne tiden gjerne var oljerelatert. 
Loddsalg, Bingo, fordeling av telefon-
kataloger, salg av CDer og opptreden ved 
diverse arrangementer har gitt bidrag til 
kassen og bidratt til å dekke korets 
driftskostnader. 
 
Et arrangement som engasjerte hele koret 
var «Familiedag for Norsk Hydro» på 
Stend i 1999. 
Norsk Hydro hadde en tradisjon med 
familiedag for sine ansatte i Bergen og de 
hadde forsøkt ulike konsepter for dette 
arrangementet. Fana Mannskor fremkom 
med en ide om å avholde familiedagen på 
Stend med koret som arrangør mot en 
passende godtgjørelse, og søndag 13. sep 
braket det løs. Her var det Norgesmarsj for 
2-300 personer på lokale veier, og andre 
arrangement for et lignende antall slik 
som besøk i fjøset, opptredener i 
teatersalen, Hordamuseet og mye moro 
for store og små. Mat og is i strie 
strømmer og godt vær bidro sterkt til 
suksessen. Hele koret var i sving og vi kom 
ut med et godt bidrag til korkassen. 
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Aktiviteter med utspring i Fana 
Mannskor 
 
Fra Fana Mannskor er det gjennom årene 
sprunget ut en rekke aktiviteter, også 
utenfor koret. De som er omtalt i det 
følgende er: 

- Sigmund Skages Minnefond. 
- Gammeldansgruppen. 
- Kultur i Eldreinstitusjoner, (KIE). 
- Dugnadsgruppene. 
- Dugnad ved julemessen på Bjarg-

huset. 
- Korkafe på Stend. 

Noen av disse aktiviteter har kommet og 
gått, mens andre lever i beste velgående. 
De er likevel verdt å ta med seg for å 
danne seg et bilde av hva Fana Mannskor 
har betydd for både medlemmene og 
omgivelsene i de siste 25 år.  
 
SIGMUND SKAGES MINNEFOND 
Organist i Fana kirke; Sigmund Skage, ble i 
1941 den første dirigenten i Fana 
Mannskor. Som organist, kordirigent, 
komponist, arrangør og musikklærer var 
Sigmund Skage en institusjon i kulturlivet i 
hjembygden Fana. Med usedvanlig talent, 
stor innsatsvilje og selvdisiplin ble han 
også et kraftsentrum og inspirator i et 
langt større nedslagsfelt. Han dirigerte 
Fana Mannskor i 47 år og falt fra i 1993, og 
det var etter hans død at tanken oppsto 
om å opprette et fond til hans minne og til 
glede for de kommende slekter.  
 
Ide og initiativ til dannelsen av fondet kom 
fra sangere i Fana Mannskor; Hilmar 
Bølge, Vemund Ytre-Arne og Egil Hope. De 
fikk med seg Fana Kyrkjekor, (som Skage 
hadde opprettet og dirigert), samt Fana 
Sparebank og med disse som innskytere 
ble fondet stiftet i 1994. Grunnkapitalen 
ble satt til min. Kr. 100.000 og denne ble 

skaffet til veie fra de to korene og banken 
samt fra private givere.  
 
I statuttene for stiftelsen står formålet 
beskrevet som: 
 
• Å tilrettelegge forholdene for økt 

interesse og forståelse for og utøvelse 
av musikk og sang i Bergen Kommune. 

• Å stimulere interessen for egeninnsats 
og videreutvikling på disse felt blant 
unge talenter fortrinnsvis i 
aldersgruppen 12 – 22 år, herunder 
også barne- og ungdomskor. 

• Å arbeide for å skaffe midler til 
gjennomføring av formålet. 

 
Den første minneprisen ble utdelt i 1995 
og var på kr. 5000 og under årenes løp har 
fonds-kapitalen øket til ca. Kr. 400.000. og 
stipendstørrelsen til kr. 20.000, og er 
dermed blitt ett av de betydelige bidrags-
ytere til unge sang- og musikktalenter i 
Bergen og omegn. Fondet ledes av et styre 
fra de to korene som er fondets «eiere» 
etter at Fana Sparebank trakk seg ut i 
2008. 
 
I forbindelse med tildelingen av stipendier 
arrangeres en «Minnefond»-konsert hvor 
årets vinnere deltar. Konsertene finner 
sted rundt 27. april som er datoen for 
Sigmund Skages fødsel, og alle er hjertelig 
velkommen til en fin konsertopplevelse 
med nye og mer etablerte krefter. 
 
Oppsummert kan en si at Sigmund Skages 
Minnefond i disse 22 årene har fylt sitt 
formål og lagt til rette for at 37 
ungdommer eller kor har kunnet utvikle 
seg på en god måte noe som ikke bare 
kommer stipendvinnerne til gode men 
også oss som publikum.  Fondet har pr. i 
dag delt ut 390.000 kroner til ulike 
utøvere. 
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GAMMELDANSGRUPPEN 
 
Gruppen ble dannet ca. i begynnelsen av 
1990-årene på initiativ fra sangeren 
Hilmar Bølge i Fana Mannskor og den lever 
i beste velgående i dag, nær 25 år etter 
starten.  
 
Gruppen har variert noe i størrelse og 
teller i dag ca. 20 par som møtes 
annenhver mandag til dans og hygge.  
Instruktører og ledere fra starten har vært 
Kari og Olav Rød, men de har i dag også 
andre hjelpere fra gruppen. Møtestedet er 
nå gymnastikksalen på Stend Videre-
gående skole og repertoaret er de 
klassiske gammel- og ringdanser til musikk 
av fire trekkspillere fra to-rader gruppen i 
Fana.  
 
KULTUR I ELDREINSTITUSJONER - 
(KIE) 
 
KIE var også en ordning som ble etablert 
på 1990-tallet og initiert av Hilmar Bølge i 
Fana Mannskor. Sammen med sangeren 
Svein Lothe og Ingunn Skage, (Sigmund 
Skages kone, ofte benyttet som solist med 
Fana Mannskor) samt Elisabeth Andersen, 
(musiker og dirigent for Formiddagskoret), 
etablerte man en ordning med 
abonnement for opptredener av musikk-
krefter på institusjoner som alders- og 
sykehjem etc. På den andre siden kunne 
ulike musikk-deltakere tegne seg på for 
slike opptredener. Fana Mannskor ble en 
fast deltaker i mange år. Ordningen ble 
administrert på ideell basis av Ingunn, 
Elisabeth og Svein og medførte en god del 
arbeid for disse. 
 
Ordningen varte i 16 år og var til stor glede 
for de involverte brukere. Det ble i en 
periode ytet en mindre sum fra 
Folkeakademiet til deltakerne som 
kompensasjon for transport etc., men da 

dette tilskuddet opphørte i 2011 stoppet 
også ordningen opp. 
 
En indirekte følge av KIE-ordningen ble 
opprettelsen av Formiddagskoret i 1997. 
Dette ble et tilbud til eldre sangere fra 
Kyrkjekoret og Fana Mannskor, hvor de 
samles til øving på mandags formiddager 
under Elisabeths taktstokk. 
Formiddagskoret eksisterer i dag i beste 
velgående, og teller nå over 40 sangere. 
Hovedformålet er fortsatt sang i 
eldreinstitusjoner o.l.  
 
DUGNADSGRUPPENE 
 
Det har ofte vært et samtaleemne i Fana 
Mannskor at en skulle tjene inn 
kostnadene ved å drive koret med dets 
primære formål, nemlig sang. Et forsøk på 
dette ble gjort i andre halvdel av 1990-
tallet, ved etableringen av grupper på 16 
sangere, (4 på hver stemme), som skulle 
påta seg sang-oppdrag på betalt basis. Det 
var tanken at alle sangerne skulle delta i 
ordningen og at gruppens sammensetning 
skulle avgjøres i det enkelte tilfelle. 
Sigbjørn Bjånesø og Finn Solheim sa seg 
villige til å dirigere gruppene og 
forespørslene skulle kanaliseres til styret. 
Repertoaret for disse gruppene måtte 
være enkle, populære sanger gjerne med 
et morsomt tilsnitt slik som «Bådnlåt» 
med mjaue-innslaget og «Pipa och glas» 
m.v. og disse sangene ble innøvd for hele 
koret. 
 
Det ble gjennomført noen oppdrag, men 
da disse ofte falt på lørdager, (bryllup og 
andre festligheter), tok det etter hvert 
slutt, da det var vanskelig å få sangerne til 
å stille. 
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DUGNAD MED JULEMESSEN PÅ 
BJARG-HUSET 
 
Fana Husflidslag har arrangert julemesse i 
Fana i «uminnelige» tider og i 1999 ble 
Fana Mannskor engasjert til å forestå det 
tekniske ved messene. Det var sanger 
Anders Søvik, som også var medlem av 
Husflidslaget, som formidlet  forespør-
selen, og som organiserte det hele.  
 
I begynnelsen fant messen sted på Stend 
Jordbruksskole, men etter hvert flyttet 
den til Bjarghuset hvor den er blitt den 
største julemessen i Bergensregionen. Her 
rigger Fana Mannskor opp bord, vegger 
etc. for alle utstillerne som ved siste 
messe dreide seg om ca. 110, og i tillegg 
holder en vakt og sørger for parkerings-
tilvisning for deltakere og besøkende. 
 
Dette er en dugnad som engasjerer hele 
koret og går over flere dager.  For de 
seneste messer er det Harald Bjånesø og 
Olav Kjosås som har stått for organi-
seringen. Ved siden av medlemskontin-
genten står inntekten fra denne dugnaden 
for en vesentlig del av inntektene for 
koret. 
 
En kuriositet ved messen er at Fana 
Mannskor hvert år får tildelt en stand like 
ved inngangen på Bjarg-huset for å 
promotere koret og selge CD-er og andre 
effekter fra koret. Salget utgjør ikke de 
helt store inntekter, men det er viktig med 
tilstedeværelse for koret på en slik sentral 
plass. 
 
KORKAFÉ PÅ STEND 
 
I 2010 innførte styret i Fana Mannskor v. 
formannen Páll Snorrason en tradisjon 
med korkafé på Stend Videregående 
Skole, som er blitt en tradisjon siden. Det 
har vært arrangert kafeer både vår og 

høst, men vår-kafeen er den som fortsatt 
består.  
 
Arrangementet er i regi av Fana Mannskor 
som inviterer med seg andre kor og ber 
inn publikum til en uformell konsert samt 
allsang og kaffe og kaker i pausen. Dette 
har blitt en populær tradisjon som Fana-
folk setter stor pris på ved å møte fram på 
hvert arrangement. 
Billettinntekter og inntekter fra kafe-salget 
utgjør en ikke uvesentlig del av korets 
totale økonomi.  
 
 
 
Sangerbua 
 
Huset i Konowskiftet ligger på bygslet 
grunn fra Stend Jordbruksskole (Stend 
v.g.s.), og var opprinnelig en telefon-
sentral. Den ble overflødig, og vår nå 
avdøde sangerbroder Tore Krokeide, som 
var ansatt i Telenor, medvirket til at Fana 
Mannskor skulle få overta huset, til bruk 
som klubbhus. Det finnes en avtale 
mellom Stend Jordbrukskole og Fana 
Mannskor som regulerer leieforholdet. 
Etter stor dugnadsinnsats, nye vinduer, 
renovering og maling, ble det første 
styremøtet arranger der i 2002. Siden er 
huset jevnlig brukt til styre og komiteer av 
alle slag. Korets arkiver og rekvisita er 
lagret der sammen med gaver og premier 
som koret har fått gjennom alle år. 
Huset er brann- og innbruddsforsikret for 
å ivareta de verdier som oppbevares der. 
 
 
 
Ny fane 
 
Koret har siden oppstart i 1941 hatt to 
faner, som begge var utslitt og lappet på 
etter utallige belastninger. Styret fant 
tilden inne til å rette opp dette og 
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engasjerte erfarne håndverkere til 
oppdraget med å lage en komplett ny. 
Den nye fanen, som er laget av Sigfrid 
Hillesøy etter modell av den gamle fanen, 
og dekorert av Erling Skavhellen, ble 
overlevert til koret den 11. mai 2010.  

Et vakkert arbeid er utført til stor glede for 
koret. Håndverkerne ble hedret med 
blomster og velvalgte ord. Diktet om Tor 
Foleson (av Per Sivle) ble sitert i talen med 
ordene: «Merket det stend om mannen 
han stuper».   
 
 
 
Nytt antrekk 
Korets konsertantrekk de siste 25 år har 
vært smoking.  
Koret hadde et ønske om et lettere 
antrekk enn smoking, og en lyseblå 
kortermet skjorte ble skaffet, men lite 
brukt. Svart skjorte ble benyttet til enkelte 
konserter, særlig i Amund Dahlens tid som 
dirigent. Ludvig Korsøen presenterte våren 
2011 sitt forslag til uniformskjorte med 
vest. Dette ble godkjent, og en reisende 
skredder fra Bombay, James, kom til en 
øving for å ta mål. Vi valgte et blått 
silke/ullstoff og en ekryfarget vest. 
Antrekket ble levert dagen før Sanger-
stevnet 2011, og benyttet der for første 
gang.  

Skjorten, sammen med svart bukse og 
svarte sko er nå vårt uformelle 
konsertantrekk. 
Sangerne betalte selv for antrekket, i 
motsetning til tidligere, da koret har 
subsidiert uniformene. 
 
 
 
CD- og plateproduksjon 
 
Koret har i Sigmund Skages dirigent-
periode gitt ut tre produksjoner: 
Album 1 (1975): En fin samling av 
nasjonalromantiske og konkurranse-
sanger. 
Album 2 (1976): Julemusikk, en stor selger 
som ennå er salgbar. Denne er også utgitt 
som CD. 
Album 3 (1983): I helg og høgtid, stort sett 
med kirkemusikk. 
 
Album 4 (1989): Nylondorg og hesjetråd. 
Med sanger av bla. Olav H. Hauge og Arvid 
Hansen, til musikk av Per Indrehus og 
Karoline Knutsen. Dirigent: Asbjørn Flåm. 
Utgitt på kassett, men på grunn av dårlig 
lydkvalitet er denne trukket fra markedet. 
 
Album 5 (2011): I anledning korets 70-års 
jubileum kom tanken om en ny CD fram. 
Opptak fra diverse konserter, så som på 
Marmorøen, i Hamburg, i Grieghallen og 
Fana kyrkje var samlet, bla. hos Egil Hope. 
Et utvalg av det beste gjennom 70 år ble til 
Jubileums-CDen «Rett som ørnen stiger».  
Mange gode minner knytter seg til 
sangene, og Egil Hope fikk, med stor glede, 
oppleve at stoffet var samlet og 
tilgjengelig for alle, før han gikk bort i 
2012. CDen er brukt som gave og til salg. 
 
Ludvig Korsøen har hatt ansvar for 
utforming av cover, tekster og redigering.  
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Rekruttering 
 
Fana Mannskor hadde sin største 
medlemsmasse tidlig på 1990-tallet, da 
inntaksstopp ble innført etter at 
medlemstallet passerte 90. Av ulike 
grunner sank medlemstallet etter hvert til 
35 sangere i 2007.  
 
En medvirkende årsak var at 12 sangere 
fra Fana Mannskor dannet Klasse 2, et 
barbershopkor med Asbjørn Devik som 
dirigent. To av sangerne ble med i begge 
kor. 
Mannskoret Servietten, ledet av Sigbjørn 
Bjånesø, eksisterte parallelt, hvor også 
noen sangere fra Fana Mannskor deltok. 
 
En rekke tiltak ble satt verk, også med 
profesjonell hjelp til analyse og idéskaping. 
Bl.a Wilhelmsen Kulturinformasjon leverte 
et stort arbeid, uten at store framskritt ble 
oppnådd.  
 
Trender i tiden var imidlertid ikke på 
mannskorsangens side. Små mannskor og 
blandakor har oppstått i bydelen og 
rekrutterer ungdom, også i vårt distrikt.  
 
Et nytt rekrutteringsprosjekt ble 
introdusert i forbindelse med korets reise 
til Wien i 2015. En folder med gode bilder 
og god tekst har gitt positive resultat, idet 
tidligere medlemmer og nye sangere har 
kommet inn i koret. 
 
Mannskoret Servietten fra Krokeide la ned 
sitt virke i 2015, og flere av sangerne er nå 
blitt medlemmer i vårt kor, som med dette 
fikk et løft i volum og antall. 
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Hedersbevisninger i 25 år 

 
I perioden har det vært utdelt: 
Korets 10 års medalje med diplom til 32 
medlemmer. 
Korets 20 års medalje med diplom til 31 
medlemmer. 
Korets 30 års medalje med diplom til 24 
medlemmer. 
 
Korets emblem i gull med diplom for 40 
års aktivt medlemskap er tildelt: 

Per Apelthun   1994 

Harald Bjånesø  1996 

Kjell Selvik   1996 

Vemund Ytre-Arne  2003 

Anders Søvik   2004 

Sigbjørn Bjånesø  2006 

Asbjørn Håland  2007 

Ludvig Korsøen  2008 

Finn Solheim   2008 

Lars Idar Fredriksen  2011 

Arne Bjørndal   2013 

Reidar Haga   2013 

Lars Haukeland  2014 

Alf Trætteberg  2014 

Johan-Henrik Wolff  2014 

Eivind Bjånesø   2015 
 

Korets medalje for 50 års aktivt 
medlemskap er tildelt (Æresmedlemskap i 
parentes): 
Alf Egeland   1991 (1991)  
Aksel Haga   1991 (1991) 

Arnfinn Hovland  1991 (1991) 

Sigmund Skage  1991 

Hans Sæterlid   1991 

Magne Helgeland  1992 (1992) 

Gunnar Bjånesø  1996 (1988) 

Anders Søvik            (2001) 

Per Apelthun   2004 (2004) 

Harald Bjånesø  2006 (2006) 

Asbjørn Håland  2013 (2013) 

Sigbjørn Bjånesø  2016 (2016) 
 

 
 

Korets hederstegn i gull/emalje med 
diplom er tildelt: 

Hilmar Bølge   1991 

Ludvig Korsøen  1991 

Egil Hope   1996 

Anders Søvik   1996 

Harald Bjånesø  2001 

Sigbjørn Bjånesø  2001 

Kåre Borge   2001 

Reidar Haga   2001 

Per Børge Ivarsen  2001 

Finn Solheim   2013 
 

Korets storkors med diplom for 60 års 
aktivt medlemskap er tildelt: 

Alf Egeland   2001 

Arnfinn Hovland  2001 

Gunnar Bjånesø  2006 

Harald Bjånesø  2016 
 

 
Norges Korforbund, Hordalands 

fortjenestemedalje med diplom 40 år er 
tidelt: 

Arthur Breivik   1991 

Hilmar Bølge   1991 

Arthur Amundsen  1996 

Per Apelthun   1996 

Harald Bjånesø  1996 

Asbjørn Håland  1996 

Kjell Selvik   1996 

Vemund Ytre-Arne  2003 

Anders Søvik   2004 

Sigbjørn Bjånesø  2006 
Ludvig Korsøen  2008 
Arne Bjørndal   2013 

Reidar Haga   2013 

Lars Haukeland  2014 

Alf Trætteberg  2014 

Johan-Henrik Wolff  2014 

 
Norges Korforbund, Hordalands 

fortjenestemedalje med diplom 50 år er 
tildelt: 

Asbjørn Håland  2013 
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Styret i jubileumsåret 
 
Styret består av: 
 
Johan-Henrik Wolff (formann) 
Martin Sæle (1. nestleder) 
Lars Pedersen (2. nestleder) 
Eigil Henriksen (økonomi) 
Roger Mathisen (sekretær) 
 
 
 
Lovendringer, fra hjemmesiden 
 
Virksomheten i Fana Mannskor er regulert 
gjennom korets vedtekter. Disse ble første 
gang vedtatt den 21.01.45. Senere 
endringer er gjort i 1974, 1985, 1995, 
1997, 1998, 2000 og 2016. Endringene er 
gjort for å sikre at endringer i praksis, som 
ofte utvikles og innarbeides over tid, 
gjenspeiles i vedtektene, som er til-
gjengelige for korets medlemmer på vårt 
nettsted www.fanamannskor.no.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avslutning 
 
Fana Mannskor står foran en spennende 
tid, der mannskorsangen i tradisjonell 
form er i faresonen. Dette er gjerne 
begrunnet i dagens levesett, der 
pensjonister med sin fritid ikke prioriterer 
denne formen for fritidsaktivitet. Yngre 
mennesker har en mer hektisk hverdag, og 
må søke mindre forpliktende aktiviteter. 
 
De siste par årene har vi hatt en positiv 
utvikling i medlemsmassen, stimulert av 
vennskap og gode tiltak. Dette er en god 
vei å gå, både for styrken i koret, klangen 
og ikke minst det sosiale aspektet. 
 
Med Bjørn Bergmann som inspirerende 
dirigent, fornying av repertoar og 
motiverte sangere er Fana Mannskor vel 
forberedt til å gå veien videre mot de 
hundre år. 
 
  

http://www.fanamannskor.no/


 
 

32 
 

Medlemmer i jubileumsåret 
 
1. Tenor: 
Magnus Hisdal 
Egil Olav Jakobsen 
John Otto Lothe 
Roger Mathisen 
Geirmund Revheim 
Asbjørn Sortland 
Martin Sæle 
Johan-Henrik Wolff 
 
2. Tenor: 
Bjørn Bauge 
Ivar Evjenth 
Reidar Haga 
Jan Per Haugen 
Hans Jordal 
Olav  Kjosås 
Magne Lystad 
Kjetil Motys 
Lars Pedersen 
Arne Unneland 
Ingvar Øijordsbakken 
 
1. Bass: 
Arne Bjørndal 
Harald Bjånesø 
Sigbjørn Bjånesø 
Tore Christensen 
Lars-Idar Fredriksen 
Svein Hillesøy 
Torbjørn Ibenfeldt 
Ludvig Korsøen 
Robin Livsey 
Páll Snorrason 
Trygve Stavenes 
Karl-Johan Storetvedt 
Einar Vassenden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Bass: 
Eivind Bjånesø 
Erik Førde 
Aage Lund Hansen 
Tom Haugen 
Rune Tyse Helland 
Eigil Steinar Henriksen 
Thor Fredrik Sylvester Jensen 
Terje Johannessen 
Harald Selvåg 
Finn Solheim 
Jan Træland 
 
Totalt 43 medlemmer. 
 
Æresmedlemmer i jubileumsåret er: 
Per Apelthun 
Harald Bjånesø 
Sigbjørn Bjånesø 
Asbjørn Håland 
Anders Søvik 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

33 
 

 
 
 
  

Fana Mannskor for 25 år siden. 
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