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Traditionsenligt så var det kören Cum Pane som fick hälsa våren välkommen med sin 
skönsång vid Dalabadets bål på Valborgsmässoafton. Vavade.se fick strax innan en 
kortare intervju med Anneli Lenander som är ny ordförande för året i den drygt 50-
åriga kören och jag började med att gratulera Anneli till det nya ordförandeskapet. 
 
- Tack så mycket! Det känns som om jag gjort kometkarriär eftersom jag är relativt ny i Cum 
Pane och redan ordförande. 
- Vad är relativt ny om man så säger? 
- Detta blir mitt tredje år i kören men mitt första som ordförande. 
- Hur många medlemmar har ni i Cum Pane? 
- Vi är 24 stycken i själva Cum Pane men eftersom vår körledare slutade så samarbetar vi just 
nu med kören Bel Canto och har Per Engström som gemensam dirigent, och då är vi 
någonstans runt 40-45 stycken. 
- Men alla är inte här ikväll? 
- Nej, eftersom detta är helt ideellt så är en del upptagna på annat håll, men jag räknar med 
att vi är nästan 30 stycken här på plats. 
- Vilka visor kommer vi att få höra runt kvällens bål? 
- Det blir de klassiska vårvisorna såsom Vintern rasat, Sköna maj, Glad så som fågeln, Ut i 
vår hage och några till. 
- Hur känns det att få stå och sjunga in våren så här inför stor publik? 
- Det är jättetrevligt!  
- Det är väl en tradition att just ni i Cum Pane är här på Dalabadet och sjunger på 
Valborg? 
- Ja det har vi gjort i många år, jag vet faktiskt inte hur lång tillbaka det rör sig. 
- Blir det någon överraskning för Valborgspubliken i år? 
- Ja det blir faktiskt en liten kupp i år för Annika Lindqvist på Kulturnämnden har lyckats fixa 
en mikrofon till oss så att vi kan göra oss hörda bättre. Vi ska sjunga tre låtar innan bålet 
tänds och sen ytterligare tre efter, och så ska vi hurra för våren och sjunga nationalsången 
tillsammans med publiken. 
- Vad står på programmet framöver? 
- Redan i morgon är det nästa framträdande, då blir det vårkonsert på Akka Servicecentrum i 
Trelleborg. Det är ett bra tillfälle för alla som inte kan vara här ikväll och se oss. 
- Jag önskar er lycka till framöver och ser med spänning fram emot att få höra er 
sjunga in våren om bara en liten stund. 
- Tack så mycket, det ska bli jättekul! 
 
Fotnot. 
Cum Pane är en fyrstämmig klassisk kör med drygt 50 år på nacken. Redan 1958 startade 
Lennart Lindgren, som då var ledare för Trelleborgs Orkesterförening, en blandad kör under 
namnet TOF-kören som tillsammans med orkestern skulle framföra större verk. 2002 tog man 
namnet Cum Pane som är latin och betyder ”Med Bröd”. Tanken med namnet är att man 
delar musikintresset på ett broderligt (och systerligt) sätt. 
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