
Linköping 

Han visslar när han 
går genom stan. 
Tyst, så att nästan 
ingen hör. Som 
alltid så här års är 
det sången ”Vintern 
rasar” som Jakob 
Vrang repeterar om 
och om igen.  

– Många har fördomar 
om manskörer, tror att 
medlemmarna bara består 
av gamla gubbar som luktar 
punschpralin. Och många 
verkar tro att manskörer  
bara sjunger på valborgs
mässoafton, säger Jakob 
Vrang. Han har varit med  
i Lihkören i 13 år och 
är definitivt inte någon 
punschpralinsluktande 
gubbe. 

Känner sig gammal
Men ibland känner han 

sig gammal. Som när han 
åker till sina föräldrars som
marstuga vid Mullsjö. Där 
hugger han ved och lunkar 
runt vattnet med föräldrar
nas schäfer. Som barn till
bringade han varje evighets

långt sommarlov där. Nu är 
han 32 och livet går snab
bare. 

Jakob har redan hunnit 
vara både gift och skild. Ef
ter några tuffa år har han 
åter hittat kärleken. 

Tänker han efter, och det 
gör han ofta och länge inn
an han svarar, har mycket av 
hans liv handlat om kärle
ken. Till exempel körsång
en. 

– Jag sjöng inte speciellt 
mycket som barn. Det bör
jade jag göra först på gym
nasiet då jag var kär i en tjej 
som sjöng i kör. Så jag gick 
med i kören bara för att få 
vara nära henne. 

Och sedan var han fast. 

Gillar att sjunga på finska 
– Jag gillar vackra tex

ter, det är oftast engelska 
som lätt fastnar i huvudet. 
Jag älskar att sjunga på fin
ska för det är ett sångvänligt 
språk med många vokaler. 

Jakob berättar att han är 
väldigt språkintresserad, 
tycker om att vända och vri
da på orden. 

– En kille som jag känner 
kan härma dialekter jätte
bra. En gång presenterade 
han vädret och bytte dialekt 

varje gång han ändrade län. 
Så bra är inte jag. 

Förutom Lihkören är  
Jakob med i en kvintett som 
heter Men!. Om bara några 
veckor ska han delta i pro
grammet ”Talang 2009” på 
TV4 med medlemmarna ur 
den gruppen. De har bland 
annat spelat in låten ”Kol
mårdstroll” som sjungs på 
bred östgötska och låten 
handlar om eländet att tala 
östgötska. Låten är väldigt 
populär på internet. 

I dag ska Lihkören ta på 
sig studentmössorna och 
sjunga på borggården. Det 
är något som Jakob ser fram 
emot, varje år är det samma 
repertoar av låtar. 

Egentligen ville Jakob bli 
läkare. Hans betyg var till
räckligt bra för att han skul

le komma in på utbildning
en, men han ändrade sig i 
sista stund. 

Hes stämma
– Jag tror att det är någon 

slags glorifiering kring lä
karyrket, det handlar inta 
bara om att rädda barnaliv, 
det innebär också myck
et ansvar och verkar inne
hålla många jobbiga nät
ter. Jag hade också ett tek
nikintresse så jag valde att 
läsa teknisk fysik istället. 
På mitt jobb har jag mycket 
kontakt med läkare, så jag 
hamnade någonstans mitt
emellan. 

Jakob pratar med hes 
stämma, han blev nämligen 
förkyld då han var i Kroa
tien på en resa med Likören. 
Men han tror att det ska gå 

bra att sjunga i alla fall. 
– Låtarna sitter ju i rygg

märgen och vi är väldigt 
många som sjunger på tors
dag. 

Öppethållande under
Valborgsmässoafton och 1 maj 2009

Under Valborgsmässoafton och 1 maj
håller kommunens kontor öppet:

Valborgsmässoafton 30 april kl 08.00–11.30

(kl 13.00–16.00 är servicen begränsad men besök tas emot 
efter överenskommelse)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst, 
Drottninggatan 45 har öppet kl 8.00–16.00

Sociala jouren är i tjänst följande tider och kan nås på 
telefon 013-20 75 26

Valborgsmässoafton  30 april  kl 17.00–01.00**

    1 maj  kl 17.00–01.00**

** Jouren har beredskap och kan vid allvarliga ärenden 
nås via larmcentralen 112.
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Som ung höll Jakob Vrang mycket på med idrott. Han spelade rugby, tennis och golf. Men efter att  
han bröt nyckelbenet fem gånger gav han upp sporten för att i stället ägna sig mer åt musiken.  

FOtO:  jeppe gustaFssOn

Hårdrock 
eller pop?
”Hårdrock. eller 
tjaa...jag lyssnar 
mycket på  
poppig hård-
rock.” 

Vin eller öl?
”Vin är godare 
och lyxigare.”

Vinter eller 
sommar? 
”sommaren alla 
gånger”
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Jakob tog steget från kär till kör
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Jakob Vrang
Ålder: 32.
Bor: I lägenhet i Linköpings 
innerstad. 
Uppvuxen: i Vänersborg. 
Yrke: projektledare på medi-
cinföretaget sectra. 
Familj: sambo. 
Drömmer om: För några nät-

ter sedan drömde jag om  
dinosaurier. 
Tror inte på: gud. 
Tror på: Mig själv. 
Skulle vilja kunna: sjunga 
tenor. 
Vackraste plats du vet:  
Mina föräldrars sommarstu-
ga vid sjön stråken. 


