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Av Kåre Hunstad

SØrumsprisen 1984 er
tildelt sangkoret "Fosse-
grimen" for stor kultu-
rell innsats gjennom
masser av år. Under til-
delingen i rådhuset På
SØrumsand torsdag var
koret til stede sammen
med formannskaPet,
kutturstyret og en rekke
spesielt innbudte giester.

- uFossegrimen» har vært
en kulturspreder i Sørum i 60

år. Navnet er også kjent langt
ut over kommunens grenser.
Det er meg en glede På vegne
av kulturstYret å overrekke No-
ret v/formann Bitten Foss Sø-

rumprisen 1984, sa kulturstYre-
formann Kari Mangen'

- "Fossegriinen» har vært et
aktiwt kor. Vuggen stod i Fos-
sum krets, men etter hvert har' det fått medlemmer fra alle

1 Xanær av koiirmunen.I 
- Fra 1925 ble "Fossegri-

men- tilsluttet Indre Akershus
Sangerlag. I 1q35 ble det oPP-
tatt i §cat4ertke Sangerlag: Ko'
ret har.Qo-ttatt i alle sångerstev-
åer innen kietslaget og "Fosse-glirnen*'har også. flere ganger
vært innbyrdere og arrangør.

- Allerede fra starten ble det
et dykiig kor som ut gjennom
60 år har hatt massevis av oPP-
tredener, I 1930 var «Fo§se-

grimen" representert ved Nor-
ges Sangerlags landss+"evne i

, Sarpsborg. Det har videre del-
tatt i Sveriges Kørforbunds
riksstevne i Stockholm i 1935,

landssangerstevnet i Oslo 19t16

og ved Nordiske landssang-
erstevneiHamari1973.

For "Fosseglrmen" ble 1933

Populær 60 års iuhilant hedret:

nFos§egfimen» fikk
Sørumsprisen 1984

et historisk merkeår. Da hadde
koret en vellYkket konsert i
Norsk Rikskringkasting, sa
Kari Mangen.

Verdig prisvinner

-'Kulturstyret ser det som
naturlig å gi et lite tilbakebli\k
for nettopp å kunne markere
hvor verdig Sørumpris-vinner
uFossegrimen" er. Det er ikke
tall på dc'mange ganger koret
har kunnet glede mange med
sin sang, enten 17. mai, en kir-
kekonsert eller en kulturkveld i
en av bygdas lokaler. Alle de
utallige konserter "Fosse-
grimen" har deltatt i, både in-
nenlands, i Sverige og Dan-
mark, har koret fått stor aPP-
laus og omtale.

- Gjennom 60 år ligger det
stor innsats bak. Korets stYrke
er fØrst og fremst sangergleden
og evnen til å skaPe et godt so-
sialt miljø for sine medlemmer.
Mennesker trives sammen med

"Fossegrimen», §a Kari Mang-
en.

Sterk posisjon
Medlemmer fra koret har og-

så deltatt i Blaker Ungdoms-
lags teatergruppe med en rek-
ke oppsettinger. I(oret hai en
helt spesiell Posision innenfor
bygdas,sang og musikkliv. '

- Vi takker dere for god inn-
sats i kommunens sang og mu-
sikkliv gjennom 60 år. Dere har
skapt mye glede. Vi trenger de-
re og det er et felles 6nske om
fortsatt framgang for koret,
sangen og musikkens sak, sa
Kari Mangen.

På vegne av "Fossegrimen"
mottok formannen Bitten Foss
SØrumprisen 1984-Pokal med
diplom. Hun takket for den he-
der som koret har fått.

- Sørumprisen henger høYt

og den inspirerer tit økt inn-
sats, sa Bitten Foss.

"Fossegrimen" takket med

"Deilig er jorden" som avslut"
ning på arrangementet i råd-
huset.
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BILDET: Bitten Foss mottar Sørumprisen pd oegne au Fossegrimen au kulturstyrets formønn, Kari Man
gen.

n_et i Oslo 1946 og ved det
Nordiske Iandssangerstevne
pa Hamar 1973. Et merkeår i
korrits histore var 1g33, da de
h_adde en vellykket konsert i
NRK.

-Hvilket antall av arange_
menter ogl,ilstelninger sang_
I<oret har deltatt i mlO sin fr_
ne sang er det vel ingen somhar taII for. Men alG er vel
enrg om at deres nærvær har
gt<an.t stemning og glede, en_
ren det har vært lT. mai, enkirkekonsert eller en kuttur-
kveld i et av bygdas lokaler.
ovetalt har koret høstet stor
$lnfry_s og god omrate, sa
Kari Mangen.
. -Det som i alle år har værtkorets styrke er først og
tremst sangergleden _ evnen[il.-a skape et godt sosialt
mluø lbr sine medlemmer _

men også-en evne til å skape
en ltn og lun ramme om aile
arrangementer, slik at men_
neskene trives sammen medFossegrimen. Reportoaret
lar har spent over et breclt
felt,. Jeg tror ikke Oet er roi
mye sagt at koret har en heltspesiell posisjon innenforpygdas sang og musikkliv,
men.har også satt spor etter
s_eg l_ andre kommuner, sa
Kari Mangen, som overråkteprisen til Fossegrimens le-
der, Bitten Foss.
. Bitten Foss benyttet an_
ledningen til å takke for pri_
sen og.sa: -Vi har fått mangegaver,i dette jubileumsåre1,
men denne prisen er noe av
det fineste vi har fått. Vi gle_
d9r o.s;" selv med sangen og
når vi får en slik pris så-er de-tktart at vi har gledet mange
andre også.

Fossegrimen møtte full_
tailig opp og de ca. 30 aktøre_
ne ga en liten smakebit på si_
ne sangkunskaper.

$0numprisen til
FosseUnimen

Rune F

Sangkoret Fosse-
grimen ble årets Sø-
rumpris-vinner og'denne
60-åringen hadd'e :ingen
vanskeligheter med å
fylle kulturstyrets krite-
rier for denne tradi-
sjonsrike prisen. Prisen
ble utdelt under en enkeJ
tilstelning i ,Sørum råd-
hus torsdag 'kveld, og
det var kulturstyrets for-

ma[,Fi Kari Mangen som
sto fdr utdelingen.

Det var et enstemmig kul-
turstyr.e som hadde gå[t inn
for at Fossegrimen skulle få
årets Sørumpris. Kultur-
sty,rets formarin, Kari Man-
gen; så at det var med glede
en kunne overrekke prisen
til et kor med en så lang og
rik tradisjon. -Fossegrimen
har vært en kulturspreder i
kommunen i 60 år og navnet

. Fossegrirnen er kjent langt
utover kommunens grenser,
sa Kari Mangen. Hun nevnte
at koret§_vi-igge sto i Fossum
krets, men at koret raskt ble
kjent, slik at det snart ble et
kor for hele bygda. Alierede i
1925 ble de medlemmer av
Indre Akershus Sangerlag,
og i 1935 meldte de seg inn i
Romerike Sangerlag. De har
deltatt på'en rekke stlrre
stevner. De var representert
ved Norges Sangerlags land-
sstevne i Sarpsborg i 1930,
ved Sveriges KØrforbunds
riksstevne i Stoekholm i
1935, ved landssangerstev-


