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Kjære AKF’er!

Dagene, ukene og månedene flyr. Nå er snart Akademisk Korforenings jubileumsår over. Og
for et flott år det har vært! Vårkonserten var vellykket, for ikke å snakke om mini-turneen til
Sunne i Sverige.  Turen var nok semesterets høydepunkt, i det minste sosialt. Noe annet skal
godt gjøres når du skumper innover Finnskogen i en OL-buss fra ’94, mens du synger
Värmlandsvisan av full hals. Og deler rom med tre – fire andre du kanskje ikke kjenner så
godt fra før! Ungdomsherberge var det en stund siden jeg hadde bodd på, gitt.

I denne utgaven av Chorahnen kan du lese Elisabeths betraktninger fra turen, og Jans
skråblikk på alt fra brannbiler til Dylan. Under middagen på strandhotellet i Sunne, fikk vi
tilbud om flädersaft. Hva i all verden er det? Vi lurte fælt, men Inger og Wilhelm fant ut av
det.
Og ennå er ikke året slutt! Vi har fortsatt en stor konsert foran oss, og ikke minst
jubileumsfesten. Da vil vi få anledning til å hylle både gammel og ny dirigent, noe de har
fortjent begge to!

Det må innrømmes at den Chorahnen du nå holder i hånden, ikke er av de mest omfangsrike.
Men vi prøver i alle fall å få med oss det viktigste som har skjedd siden sist. Sånn må det
nesten bli når den faste redaksjonsstaben består av én person – moi!
Men jeg har hatt gode medhjelpere, uten dere hadde det ikke blitt noe i det hele tatt. Så tusen
takk til alle som har bidratt.

Vil også minne om at dere må komme med tips til ting dere gjerne vil lese om. Er det noen
som feirer en rund dag som vi burde vite om? Andre ting? Kanskje går akkurat du med en
liten journalist/skribent i magen som lengter etter å komme ut???

Lykke til med konserten, og – siden det snart er advent – god jul i samme slengen!

Anne Lund Hus
(selvutnevnt redaktør)



Et jubelsemester!

Eller i hvert fall et jubileumssemester. Det er kanskje lett å glemme på en gjennomsnittlig

tirsdagsøvelse, men dette semesteret har vi det største (evt rundeste) jubileum som det store

flertallet av oss kommer til å oppleve som aktive kormedlemmer. Min opplevelse er at vi

møter vårt 75-årsjubileum i god form.

Vi hadde en hyggelig jubileumsdag 10.september med et innholdsrikt korseminar på dagen og

en hyggelig samling i DnS-kjelleren på kvelden. Takk til alle som bidro til dagen, med en

spesiell oppmerksomhet til forfatterne av jubileumsboken. Lydnivået i pausene på øvelsene

tilsier at vi har det hyggelig i det daglige også. Vårt store sosiale evenement dette semesteret

er banketten 19.november. Etterleikskomiteen har lagt opp til en stilfull feiring. Den vil koste

mer enn en vanlig årsfest, men vi håper at det oppveies ved at det er en spesiell anledning.

Kunstnerisk er vi fortsatt i god utvikling. Vi gjennomførte en god høstkonsert i Frogner kirke

i fjor. Men likevel har hver konsert siden vært et nytt kunstnerisk høydepunkt, og for meg

tyder alt på et nytt høydepunkt i Trefoldighetskirken 13.november. Grosse Messe er et flott

verk som vi kommer til å beherske på konsertdagen. Vi har flotte solister og et godt orkester.

Vi kommer også til å ha et flott publikum. Det eneste spenningsmomentet er om vi også vil ha

et tallrikt publikum. Her har hver enkelt av oss en jobb å gjøre. Hvis hver enkelt selger 10

billetter, kan også den økonomiske siden av konserten bli hyggelig.

Vi får også en morsom avslutning på semesteret med vår ”hemmelige” konsert på Akershus

slott 25.november, doktorkreering i aulaen 15.desember og julelunsj på Stortinget

19.desember. Kanskje blir dette både et jubileums- og jubelsemester!

Det er morsomt at vi er etterspurt og får positiv respons på våre henvendelser. Konsertene går

på litt uvanlige tidspunkt, men det er likevel viktig at folk stiller. Vi skal gjøre en god figur

hver gang vi opptrer, og det forutsetter et stort kor.

For de med lang fartstid i koret kan jubileumsåret være et tidspunkt hvor det vurderes litt

ekstra om karrieren i koret skal avsluttes. Vi har diskutert korets aldersgrense i styret et par

ganger det siste året, og vår holdning er klar. Alle som vurderes som gode nok på prøvesang,

stemmemessig og musikalsk, har anledning til å fortsette. Dette gjelder også de som er over



55 år. Hvis alderssammensetningen på koret skulle bli slik at det er behov for endring av

denne linjen, så vil vi gi beskjed om det. Vi vil fortsatt arbeide med å rekruttere sangere og

spesielt yngre sangere. Samtidig oppfordrer vi de som ønsker flere yngre sangere i koret til

selv å verve aktuelle sangere.

Det blir for øvrig også et spennende år i 2006. Vi begynner med å være med på nyttårskantat i

regi av Korforbundet i slutten av januar. Mer informasjon om det kommer senere. Og 2.april

vil vi fremføre Brahms Requiem i en (forhåpentligvis) fullsatt Grønland kirke. Vi planlegger

en ny hyggelig korhelg etter mønster av Värmlandturen en av de første helgene i juni. Med

felles kreativitet fra dirigent, styre og programråd har vi også arbeidet fram et spennende og

annerledes forslag for neste høst. Vi vet enda ikke om det lar seg gjøre, men vil gjøre vårt

beste for å få ideen realisert. Og i 2007 skal vi sette opp h-moll messen av Bach. Jeg håper at

samtlige i dagens kor og en del nye sangere er å se på podiet når vi kommer så langt.

Audun



Vårkonserten 2005

Søndag 24. april kulminerte vinterens og vårens anstrengelser i den første store

konserten i jubileumsåret vårt. Mesteparten av helgen gikk med til øvelser. Likevel

knyttet det seg en viss spenning til fremførelsen i Aulaen. Ville vi klare å unngå å

synke på Hymn to St.Cecilia? Ville vi klare å bla stille nok på Totus Tuus?

Salen fylte seg pent opp, selv om vi gjerne skulle hatt flere lyttere. Godt koret har en

trofast tilhengerskare av familie, venner og tidligere medlemmer, som stiller opp og

hindrer dundrende konkurs…

Vi startet friskt med Hymn to St. Cecilia, og kom oss respektabelt gjennom. Om det

satt noen i salen med stemmenøkkelen på plass for å sjekke sluttonen, vites ikke.

Gammeldirigent Arnulf var i alle fall tilstede.

Etter ny oppstilling sto koret pent dandert i vifteform foran i salen. Totus Tuus er

vakker og mektig, med et intro som kan blåse hatten av hvem-som-helst. Alltid en

glede å synge, spesielt fordi så mange umiddelbart synes den er vakker.

Ny oppstilling foran Rossinis ”Petite Messe Solennelle”, som var kveldens

hovedverk. Vår unge repetitør Bendik gjorde en fantastisk jobb ved flygelet, og gjorde

det til en sann fryd å høre solopartiet. Vi i koret gjorde også en god jobb, om jeg skal

få si det selv! Min eneste innvending mot stykket er at solopartiet, som varte i en

halvtime, var altfor langt! Ja, solistene har flotte stemmer, og ja, det var vakkert. Men

en halvtime! Jeg synes jeg så nevøen min på 19 år dra en gjesp nede i salen.

Dirigent Gjermund var strålende fornøyd med innsatsen. Men mente programmet

kanskje var litt i lengste laget. Han lovet mindre prøvetid på konsertdagen neste gang,

for å spare stemmen.

”Bra variasjon og flott innsats”, var konklusjonen. Og da kan vel vi også si oss

fornøyde?

Anne



En liten herregård - og samfunnet rundt

”Hun var fra Värmland, og det sto aldeles klart for henne at hun ville begynne boken

med det landskapet. Og først og fremst skulle hun fortelle om stedet hvor hun hadde vokst

opp. Det hadde vært en liten herregård, som hadde ligget langt utenfor verden, og der var

mange gamle skikker og seder blitt bevart. (..) Hun ville fortelle dem hvordan de hadde

feiret jul og nyttår og påske og midtsommer hjemme hos henne, hvilke møbler og husgeråd

de hadde hatt, hvordan det hadde sett ut i kjøkken og stabbur, i fjøs og stall, i låve og

badstue.”

Fra Selma Lagerløfs barnebok ”Nils Holgerssons forunderlige reise”.

Fra kapittelet ”En liten herregård”, hvor hovedpersonen i boken kommer til

Selma Lagerløfs barndomshjem Mårbacka.

Sommerens lille turné til Sverige førte oss rett inn i det historiske og litterærhistoriske

Värmland. Vi reiste til Sunne kommune, til selve hjertet av Värmland. Sunne ligger ved

innsjøen Fryken, og kommunen har fått sitt navn av sundet som binder den øverste delen av

sjøen sammen med den mellomste delen.

Sunne er ikke noe stort sted – det er for tiden registrert 13.624 innbyggere i kommunen –

men likevel er Sunne et sted som mange har hørt om og har et forhold til. Dette skyldes først

og fremst at Sunne har fostret forfatterne Selma Lagerløf og Gøran Tunstrøm. De var begge

sterkt knyttet til sin hjembygd, og brukte samfunnet rundt seg som inspirasjon i sine

forfatterskap.

Gjennom en helg full av opplevelser begynte vi å forstå hvorfor de lot seg inspirere.

Lørdag formiddag besøkte vi blomsterparken Rottneros. Mange mener at dette er den

vakreste blomsterparken i Norden, og Selma Lagerløf har gjort parken verdensberømt ved å

bruke den som modell for herregården Ekeby i Gøsta Berlings saga. Vårt besøk kan vel best



beskrives som ”heftig og begeistret” – vi vandret rundt i et øsende regnvær, og holdt

utendørskonsert for våre to medbrakte publikummere i en ellers nesten folketom park.

Men parken var vakker, selv i regnvær.

Og et publikum kan man alltid finne, hvis man går inn for det. Så vi trengte oss inn i

restauranten og fant et norsk firma som var på tur, og de fikk pent være vårt publikum enten

de ville eller ikke. (Men de smilte og klappet, så vi får tro at de likte det…)

Etter besøket i parken - da vi vel var blitt tørre igjen - holdt vi konsert i Sunne kirke. Rett

ved denne kirken hadde Gøran Tunstrøm sitt barndomshjem, fordi hans far var prest. Kirkens

historie går tilbake til 1200-tallet, og det finnes i kirken en døpefont som faktisk er så

gammel. Men selve bygget er av nyere dato, fordi kirken måtte gjenoppbygges etter brann i

1880-årene. Den er i dag en stor og flott kirke, som ofte kalles ”Fryksdalens domkirke”, og

den rommer 800 mennesker.

Fullt så mange var det ikke som kom til konserten vår, men vi hadde ingen grunn til å

være misfornøyde med publikumsoppmøtet. Tvert imot - tatt i betraktning at vi var et

gjestekor som få eller ingen i Sunne kjente til, og at vi antakelig ikke hadde fått så mye

reklame i forkant, så var oppmøtet veldig bra. Publikum tok også imot oss på en veldig fin

måte, og man kunne føle den gode stemningen i salen.

Slikt blir det god musikk av.

Etter kirkekonserten dro vi på båttur. Gammeldags dampbåttur. Vi gikk om bord i

Freja av Fryken, den eldste dampbåten i verden som fortsatt har sitt originale maskineri i drift.

Denne båten har egentlig en trist historie – den forliste i 1896, og lå på Frykens bunn sammen

med de omkomne helt til den ble funnet igjen i 1976. Men ildsjeler i lokalsamfunnet ønsket å

bringe Freja tilbake til sin fordums glans. I 1994 ble båten hevet, og siden restaurert og satt i

drift igjen.

Søndag formiddag fikk vi lære om hverdagslivet i det historiske Värmland.

Vandrerhjemmet hvor vi bodde er en del av Sunne Hembygdsgård, hvor

Sunne Hembygdsförening – det lokale historielaget – har samlet en rekke gamle bygninger

som forteller om det livet folk levde i tidligere tider. Her finnes blant annet en skole, en smie

og en landhandel. Måltidene fikk vi servert i hovedbygget, en gammel slektsgård som står

som eksempel på byggeskikk fra Fryksdalen. I salene der inne kunne vi på nært hold studere

gamle, restaurerte veggmalerier og gobeliner. På søndag fikk vi også selskap av to engasjerte

og kunnskapsrike herrer fra Sunne Hembygdsförening, som fortalte oss om gårdens historie.



Våre guider fra Sunne Hembygdsförening viste oss deretter rundt i det gamle tinghuset,

som også ligger på Hembygdsgårdens område. Denne bygningen var i bruk som tinghus for

Fryksdal herred i 110 år, fra 1830 til 1940, og rettssalen i første etasje er fortsatt bevart. Under

et foredrag der fikk vi høre mye om gammel rettspraksis i området, blant annet om bruken av

fysisk avstraffelse og dødsstraff. Men ikke hele omvisningen handlet om slike dramatiske

temaer – i andre etasje av tingsbygningen var det bygd opp et helt autentisk skredderi, og i

resten av etasjen kunne vi se samlinger av gamle bruksgjenstander.

Etter omvisningen på Hembygdsgården satte vi oss på bussen og dro til Mårbacka,

Selma Lagerløfs hjem. Også her fikk vi tid til å synge et par sanger på trappen (- til kraftig

bifall fra en påfugl som sto i bur et stykke unna…), men det meste av tiden var satt av til

omvisning. Hovedbygningen står i dag fortsatt slik den gjorde da forfatterinnen selv bodde

der.

Mårbacka var Selma Lagerløfs barndomshjem. Hennes familie mistet gården etter at først

hennes far og siden hennes bror hadde mislykkes i å drive økonomisk forsvarlig, men

etterhvert som Selma Lagerløf ble en etablert forfatter fikk hun midler til å kjøpe gården

tilbake.

Det Mårbacka som Selma Lagerløf vokste opp på, var en langt mer beskjeden gård enn

det vakre bygget i karolinsk herregårdsstil som møter besøkende i dag. Men Selmas far hadde

alltid drømt om å gjøre Mårbacka til noe helt spesielt. Han døde da Selma Lagerløf var i

tyveårene, men da hun senere i livet ble en velstående kvinne, virkeliggjorde hun sin døde fars

drømmer. Da hun som første kvinne fikk nobelprisen i litteratur i 1909, brukte hun

prispengene – som hun kalte ”dynamittpengene” - til utbedringer på gården. Siden fulgte flere

utbedringer, og etterhvert store ombygginger.

Selma Lagerløf skrev selv i sitt testamente at Mårbacka skulle bevares slik gården var ved

hennes død, og at den skulle vises frem for allmennheten. Slik fortsetter hun ennå å fortelle.

På samme måte som hun gjennom sitt forfatterskap fortalte oss om de mange fargerike

menneskene hun hadde rundt seg, så fortsetter hun gjennom fremvisningen av Mårbacka å

fortelle oss om sitt eget liv - om livet på ”en liten herregård”.

Og gjennom alt det andre vi fikk se på turen, fikk vi også oppleve litt av samfunnet rundt.

Slik det inspirerte i tidligere tider, og slik det ennå gjør det.

Elisabeth Wenger-Hagene



Konsert for regn, brannbil og 50 sangere

Mine guttedagers turer med skolekorps hadde alltid ett av to forløp: Enten reiste vi et sted for

å delta på et såkalt stevne. Der krydde det alltid av folk. Så var det de såkalte korpsturene, der

vi reiste et eller annet sted, stilte oss opp og spilte – stort sett for ingen andre enn oss selv.

På korpstur fikk jeg ikke desto mindre sett deler av Sverige. Sverige anno ca. 1970 var et

fantastisk land. De laget egne biler det lot til at folk flest hadde råd til, de hadde et band som

het Hep Stars som lignet litt på Rolling Stones, i hvert fall på håret, og de hadde kiosker der et

helt  vindu var reservert trykksaker med særlig appell til oss gutta. Det veide litt opp for det

konstant fraværende publikum.

Disse turene, langt av sted, for å opptre så å si for ingen, hadde likevel noe absurd ved seg.

Det var en voksnes gest overfor oss ungene, en slags takk for alle de kveldene vi hadde slitt

oss til og fra øvelser, med tunge instrumenter, i mørket, regnet eller snødrevet. På den andre

sida var det mor og far som betalte turen. Ikke skolen. Ikke korpset.

Årets utflukt med AKF vakte til live følelsen av å være gutt igjen, i et ensemble som mest er

til for ungenes egen del, og som foreldrene selvsagt syns er stas, noe det viser seg at de er

ganske alene om – når sannhetens øyeblikk kommer.

Det staselige gods Rottneros, Sunne kommun i Värmland, kunne vært lagt til rette for en flott

konsert med et stort kor fra et av verdens rikeste land. Men: Slik var det ikke. Det var ikke det

at det regnet (som jeg følte med noen av jentene der de hutret avsted mellom vanndammene i

skjørt, strømper og lave sko!!). Det var det at det foregikk noe helt, helt annet her denne

dagen. Absurd nok handlet det om brannbiler! Veteran-brannbiler!!!!

Jeg som – enfoldige sjel – på veien dit vekselvis hadde tenkt på Göran Tunström, Selma

Lagerlöf, Cornelis Freeswijk og ”Balladen om Fredrik Åkare och den vackra fröken Cecilia

Lind” (jeg mener, juninatten var lys....). Ved synet av en uendelig rekke 1920, 30- og 40-

modells brannbiler fra Tidaholm, Jönköping, Torsby osv. brandkår, med tidsriktige

brannmenn og det hele, oppstilt for parade, i plaskregnet, der det i min og kanskje mange

andres forestilling skulle vært duket for en fantastisk konsert (hadde vi ikke øvd på dét,



kanskje?) ble jeg grepet av en ensomhet, så sterk, så fundamental, at mine drømmerier uti det

svensk-idylliske brått fortok seg. Med et plask!

I stedet kom Bob Dylan. Han gjør gjerne det, når virkeligheten tar overhånd. Nå sang han

”Stuck inside of Mobile,with the Memphis blues again” (LP “Blonde on blonde,” 1966). Eller

nei! Jan Erik Vold, var det, som sang (vel-vel...) sin norske oversettelse: “Åh, brannbil, er

dette siste slutt? Å  sitte fast på Notodden, med Briskeby blues på nytt”.

Sånn var det. Da vi vandret omkring mellom dryppende trekroner. Da vi, oppstilt under et

halvtak, sang for to mennesker vi hadde hatt med selv. Og, ikke minst, da vår mann i parken

kom tilbake fra restauranten og meddelte, høflig, men lakonisk:

”Jag ska hälsa från Eran landsmän och si at dom gärna tar imot Er til kaffet!”

De var fra Østkraft, sa de, og hvem som kom best ut av det, dem eller vi, skal jeg ikke mene

noe om. Men vi avleverte tre numre inne i en vakker, klassisk utseende parkrestaurant, med

ditto akustikk. Applausen var ekte og varm, men det hele var jo ganske Fellini, for å si det

sånn.

Da tok det seg – heldigvis – desto mer opp i Sunne kyrka, senere på dagen. Vakkert

beliggende på en bakke ovenfor sentrumsbebyggelsen, Göran Tunströms grav – en enkel, grå

stein – rett bak skipet. Hit kom det faktisk noen, og selv om benkeradene nok hadde gitt plass

til flere, ble det en reell konsert. En krevende en, for oss korister, idet vi snakker om korets

mest omfattende a capella-konsert på svært, svært lenge, kanskje noensinne. Først de rimelig

krevende ”Totus Tuus” (Górecki), ”Aleluia” (fra Rachmaninovs ”Vesper”) og ”Hymn to St.

Cecilia” (Britten), dernest sanger fra AKFs mer tradisjonelle repertoar av skandinaviske/

nordiske sanger (vi er jo i et jubileumsår), som flere av korets nyere medlemmer hadde hatt

rimelig kort tid på å øve inn. Gjennomføringen av denne konserten viste at både koret og

dirigenten har udiskutable kvaliteter.

Kirkekonserten løftet i hele tatt første dag av Sunne-turen til det nivå koret fortjener. Da det i

tillegg bar rett over i innsjødamperen ”Freja”, for en ferd nordover på innsjøen Fryken mot

middag på Frykensstrand Hotel, var vi på sett og vis tilbake der vi hører hjemme.

Jan Eriksen



Artikkel til Chor-ahnen

Fläder

”Där doftar kaprifolium och fläder – där kan man vandra ostörd utan kläder...” sang Evert

Taube i ”Fridtjof i Arkadien”.

På vår lille tur til Värmland i sommer støtte vi igjen på ordet ”fläder”, men da som

fläderblomstsaft, en meget vanlig måltidsdrikk i Sverige. Hva er dette for en plante som både

dufter godt og kan brukes til saft og syltetøy?

Fläder – Sambucus nigra – heter på godt norsk svarthyll. Det er et lite tre (inntil 7 m) med

hvite blomster i skjermlignende kvaster. De små fruktene er blåsvarte.

Den er i familie med både kaprifolium og linnéa – den lille nikkende, hvitrosa blomsten i

skogbunnen. Svarthyllen er ikke norsk opprinnelig, men den er innført, plantet og forvillet

langs store deler av kysten i Sør-Norge. Den har imidlertid vært her lenge, man tror det er

samme plante som kalles ”hallarr” på gammelnorsk.

I Danmark og i Sverige nord til Värmland og Dalarne er svarthyll vanligere og er med sin

meget karakteriskiske og sterke duft et sikkert tegn på at sommeren har kommet.

Få planter har spilt en slik medisinsk rolle som hylletreet. Den har tilhørt skolemedisinen helt

siden Hippokrates, og folkemedisinen sikkert enda lenger. Hippokrates brukte den som et

avførende og urindrivende middel, mens Dioskorides (også gresk lege) anbefalte blomstene

som galledrivende middel og roten mot vattersott (ødem) og slangebitt. Amuletter av hyll ble

båret mot epilepsi. Av hylleblomstene lages det også en urin- og svettedrivende te som

fremdeles er etterspurt på apoteket. Fruktsaften er et kjent middel mot forkjølelse, kanskje

fordi fruktene er rike på A-, B- og C-vitaminer? De grønne delene av hyll er imidlertid giftige,

de inneholder blåsyre!

Hos germanske folkeslag har hyllen hørt til de hellige trærne, slik som tuntrær og vettetrær.

En liten kuriositet er at man før skumplastenes tid brukte hyllemarg (margen fra unge skudd)

som råstoff for enkelte småting som skulle være lette. Noen husker kanskje hyllemargskulene

og eksperimentene med statisk elektrisitet fra fysikktimene på skolen?



Artikkel til Chor-ahnen

En nær slekting av svarthyllen er rødhyll – Sambucus racemosa – eller druvfläder på svensk.

Denne høye busken er nok vanligere hos oss en svarthyll, men bruksområdet er langt

dårligere. Fruktkjøttet er imidlertid ikke giftig.  Man kan derfor presse saft av de røde bærene

og lage både syltetøy og gelé. Frøene innholder derimot giftstoffer som irriterer slimhinnene,

gir oppkast, magesmerter og diaré.

”Bærene fra rødhyll gir nydelig gelé, men spis ikke frøene da får du diaré”!

Men det er svarthyllen som er ”hyllen” eller fläderen. Det er den mytene og folkemedisinen er

sprunget ut ifra. Og ser du et stort svarthylltre ute i skogen, er det kanskje tuntreet til en

gammel husmannsplass du har funnet?

Inger og Wilhelm
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En beretning om bursdagen 10. september

Solen flommet ned over Bogstad gård den 10. september og ga en fantastisk flott ramme rundt

første del av dagens program – korseminaret i låven på Bogstad. Styret hadde gjort en flott

jobb og satt sammen et interessant program som foruten å komme et stykke på vei videre med

Mozarts Grosse Mässe, inneholdt både stemmeutvikling og Mozartkunnskap.

Stedet var et godt valg. Du faller til ro i slike omgivelser. Låven var innredet som et tipp topp

moderne selskapslokale med plass til både koroppstilling og bevertning. Det ga en god følelse

å sitte under de gamle takbjelkene i låven og mota kunnskap, lytte og synge.

Bare så synd at så mange korsangere var forhindret fra å komme på seminaret. Barnedåper,

konfirmasjoner og utenlandsreiser bestilt lang tid i forveien er det ikke så mye å gjøre ved.

Men vi som var der, 43 påmeldte sangere, fikk i hvert fall mye igjen for penga!

Styret hadde invitert to fagfolk utenfra som begge utmerket seg ved å være personer som ga

både av seg selv og sin enorme kunnskap på hvert sitt felt. Åshild Kyvik Bauge er

sangpedagog og freelance-sanger som tidligere har vært solist med AKF ved flere

anledninger. Hun har etter hvert fått lang erfaring med hvilken kunnskap om kroppen og

stemmen som er spesielt viktig for korsangere. Hun lovet oss at om vi brukte et kvarter hver

dag på å jobbe med de rådene hun nå ga oss, ville vi merke forandring allerede etter en uke.

Det er vel verdt å prøve!! Kjernebudskapet til Åshild var å gjøre det enkelt. Ta utgangspunkt i

talestemmen. Sjekk at du har muligheter for bevegelse fra knærne opp til nakke og kjeve.

Heng deg imaginært opp i takbjelken i en snor fra issen og la mellomgulvet falle ned. Så er

det bare å slippe passe mengder luft ut av gangen. Ikke for stort trykk på stemmebåndene.

Hun lærte oss også å synge ”melismer” riktig (lange tonerekker på en stavelse). Tenk deg at

du ler litt fjollete. Det skal skje med stemmebåndene, ikke med magemusklene som flere av

oss har lært tidligere. Det virket faktisk med en gang. Melismene ble mye lettere og enklere

når vi prøvde denne teknikken. Forøvrig viste hun til boken ”Stemmen i fokus” – skrevet av

Svein Helge Bjørkøy, utgitt på Norsk Musikkforlag.



Kjell Hillveg er hele Norges ekspert på klassikk musikk, ikke minst Mozart. Du treffer ham

på Norsk Musikkforlag, han lyser mot deg fra musikkspalter i avisene og du kan ikke unngå å

høre stemmen hans hvis du lytter på radioens P2.  Og som han selv sa, så knakk han

fullstendig sammen som 12-åring etter en skolekonsert i Aulaen viet Mozart, og har siden

denne gang ikke kunnet tenke seg noe bedre liv enn å jobbe med musikk og plateutgivelser og

snakke om Mozart. Hillveg er som et leksikon, men mye mer enn det. Han har følelser og

synspunkter knyttet til hver eneste plate som er kommet ut og han deler det gladelig med

andre. Dessuten viste han oss virkelig bredden i Mozarts komposisjoner. Hvem visste f. eks.

om en praktfull serenade for 12 blåsere og kontrabass der en obo og senere en fagott gradvis

åpenbarer seg som en lysende stråle over et suggererende, underliggende komp av ulike

bassinstrumenter. Det kunne like godt ha vært skrevet 100 år senere. Vi fikk også et eksempel

fra et av solopartiene i C-mollmessen; ”Et incarnatus est”, som kanskje et av de vanskeligste

stykkene som noensinne er skrevet for en sopran. Det er ingen steder å puste der!

Mellom disse to begivenhetene hadde vi en fin, lang øvelse med Gjermund, der

stemmegruppene i 1. og 2. kor var plassert rett overfor hverandre. Dette fungerte veldig bra.

Mye av stoffet begynner nå å gli av seg selv, slik at vi nærmer oss muligheten for å starte

musiseringen. Andre deler, spesielt i de to-korige satsene, krever mer innsats for å bli kjent

med notene. Men vi er godt i gang.

Vi fikk også servert en deilig lunsj ved runde bord med hvite duker – riktig i godseierstil!

Del to av bursdagfeiringen foregikk i Den Norske Studentsangforenings lokaler på

Uranienborg. Mens det på seminaret bare var aktive sangere til stede, bar denne delen av

feiringen preg av gjensyn med ”gamle” AKF’ere som fremdeles føler tildels sterk tilknytning

til koret. Etterleikskomitéen hadde forberedt en stemningsfull kveld i DNS litt trange

kjellerlokale m/bar. Av kjente, kjære ansikter var det spesielt fint å se igjen Arnulv.

(Opplysning til ny sangere: Arnulv Hegstad var korets dirigent fra 1955 til 2003.) Hva gjør

denne mannen for å holde seg så ung? Hvor tar han kreftene fra? Alderen ser ikke ut til å bite

på ham i det hele tatt. Hvem skulle tro han fyller 79 om noen måneder?



Det var dekket på flere langbord og satt frem snacks. Alle fikk dessuten en velkomstdrink

med sprudlende innhold. Resten av fluidumet hentet man selv fra baren innerst i lokalet til en

rimelig penge.

Praten gikk livlig da plutselig velkjente toner snek seg gjennom lokalet. ”Gaudeamus igitur”

ble avspilt og folk spratt opp og sang med. Man skal stå når studentenes nasjonalsang

avsynges, må vite! Wilhelm ble nok tatt litt på sengen av denne ærbødigheten, men tok seg

raskt inn og innledet presentasjonen av jubileumsbok og cd med å fortelle litt om tilblivelsen

av cd’en og innholdet. Eldste opptak er med Thomas Beck som dirigent, det nyeste med

Gjermund. Ellers er det Arnulv som leder koret med et unntak av Mariss Jansons. Deretter

overtok Åse (bokens jordmor) og fortalte om fødselen for to dager siden da boken kom

velskapt til verden, 21 cm lang, 14,8 cm bred, 350 gram på vekten og litt grønn i huden.

Jubileumsbokkomitéen hadde gjort en kjempejobb og fikk som seg hør og bør formidabel

applaus og sangerhyldning.

Etter hvert som sanghungeren begynte å melde seg hos folket, gikk Gjermund og Arnulv inn i

en vennskapelig kappestrid om å dirigere koret. Gjermund ga seg først. Arnulv, som ikke

skulle opp og tråkke orgel neste morgen, var etter sigende lett å overtale til videre dirigering

utover kvelden. Det sies også at stemningen fortsatte å stige etter hvert som innholdet i baren

minket og gamle sanger ble trukket frem fra glemselen. Det ble samrøre og nye kontakter

over og mellom bordene. Selv trakk jeg meg tilbake uhørt tidlig etter å ha kjempet med en

forkjølelse hele dagen, men jeg har det fra nære (og sikre?) kilder.

Lokalet var fylt til randen denne fine kvelden. Allikevel skulle jeg ønske at flere av de aktive

sangerne hadde kunnet være med oss. Selv om AKF alltid er summen av de sangerne som er

aktive i øyeblikket, er det viktig at den nye generasjonen med AKF’ere også får tak i og

kontakt med ”AKF-ånden” – det som gjør vårt kor til noe helt spesielt. Vi som nå er veteraner

i koret, gjør vårt beste for å bidra til en overføring av det som måtte ligge i et slikt begrep. En

kveld som denne, der kjernen av sangere fra de 10 – 20 siste årene er tilstede, er kanskje den

beste anledning til å bli kjent med AKF i sin fulle bredde.

Inger W.


