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Klangfull VBT - final 

Kvittergäng från Hofors fann rätta 

segermelodin 

 

Årets Vi bjuder till-turné i Gästrikland och norra Uppland – en av de hittills 

framgångsrikaste – fick som sig bör en klangfull final dagarna två i Gävle Folkets hus. Och 

som kronan på verket en slutsegrare, som ett annat arrangemang i Arbetarbladets regi 

skapat. Succéorkestern Whispering är nämligen helt en produkt av Kvittret i Hofors, där 

den presenterads i augusti i år och av publiken fick sitt namn genom en pristävling. En 

populär seger för ett ungt gäng musikaliska grabbar, för vilka medelåldern ligger 

någonstans mellan 16 och 17 år.  

 

Finalens final gick som vanligt i generositetens 

tecken: kyrkoherde Gustaf Risberg hyllade 

varmt VBT-truppen och övriga medverkande 

för att till sist överlämna en check på 5.000 

kronor till sin företrädare som herde i Staffans 

församling Per Bolinder Gävleborgsdistriktet 

av Svenska Röda Korset till hjälp åt reumatiskt 

sjuka och polioskadade. Och till nästa VBT-

final kan man räkna med att summan blivit 

minst fördubblad, så lyckad har hösten varit 

för Macce & Co. 

Slutsegrarna Whispering är alltså i dubbel 

bemärkelse unga. Tre av pojkarna går ännu i 

skolan – två i samreal och en i industriskolan – 

medan övriga tre arbetar vid SKF Hofors bruk. 

 

 

 

 

 

-Vi lekte i somras med tanken att sätta upp ett 

band, Lars-Åke Elfsberg och jag, berättar Kurt 

Östlin, och bestämde oss definitivt till en 

kvitterkväll i augusti. Några ”saxar” fanns inte 

lediga och därför tog vi med en el-gitarr i 

stället. Vår sättning är vi helt nöjda med och 

tänker ha den även i fortsättningen. 

Egentligen ställde vi upp på skoj i Kvittret, men 

när det lät hyfsat ville vi gärna ha ett namn 

också. Lars-Göran Sigvardsson var ledare den 

kvällen, och han fick publiken med på noterna. 

En massa förslag kom in – bl.a. Royal och 

Aveny – men det blev Whispering till sist, och 

därmed hade vi också fått en signaturmelodi 

till skänks… 


