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GOD GEDIGEN MUSIKK
KRISTIANSUND SYMFONIORKESTER 80 ÅR 1999

Etsing av Atle FærØy.
Operaen «Jegerbruden» 1976.
Utlånt fra Kristiansund Formannskapskontor.
(Gjengis med kunstnerens tillatelse.)

Fylkets eldste symfoniorkester feirer 80 år høsten 1999, og fortjener en
jubileumsberetning som plasserer orkestersaken i Kristiansund inn i en større
ramme, der også forløperne omtales.
Fylkets øvrige symfoniorkestre er: Ålesund Symfoniorkester (stiftet 1945),
Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda (1947) og Romsdalsorkesteret
(1993, videreføring av Molde Orkesterforening fra 1921, og såm KSO skal ha
et samarbeidsprosjekt med ved 80-års jubileet.)
Tittelen på boka har jeg lånt fra orkestersekretær Rudolf Z. Unhjems søknad
til politimesteren om å få arrangere "marked" i Festiviteten i oktober 1923 med
reduserte avgifter: "Orkestret driver en uegennyttig virksomhet hvis hovedformaal er at fremme interessen for god gedigen musik inden byen, og blir
saaledes et led i kulturens tjeneste." Dette skal ikke bli en intern "artig på tur"historie. Jeg vil snarere prøve å bidra til å belyse hva som har eksistert av
musikktilbud i "det offentlige rom" i nordmørsbyen opp gjennom årene.
Orkesterets lange historie er sjelden; svært få norske amatørorkestre har holdt
det gående så lenge. Mange ble startet omtrent samtidig, men innstilte virksomheten i 1930-åra.
"At fremme det gode i verden"
Hvorfor bruker så mange mennesker så mye tid på øyeblikksopplevelser?
Hvorfor tar vi slitet med å lære stadig nye generasjoner å spille og å lytte til lødig
musikk? Ikke for å utdanne eksperter og teknikere, men som bidrag til den
endeløse striden for humanismen; at menneskene skal være i stand til å kjenne
det vakre, utvikle sine følelser, få sjansen til å oppleve sublim perfeksjon som
motstykke til bleke industrielle kopier, forstå stolthet, entusiasme og ånd,
tilpasning og forsiktighet, innlevelse og generøsitet, bli i stand til å yte, bidra,
dele og gjøre livet meningsfylt. Edvard Bræin sa det slik: "Foranledningen til at
Symfoniorkesteret arbeider her i byen er aandelig like vel fundert som
filharmoniskes orkesters virke i Oslo. Forskjellen er bare at sidstnævnte udeluk-
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kende bestaar av fagmusikere (kunstnere), medens vort av folk som dyrker
musiken av interesse. Begge orkestre har samme opgave, at fremme det gode i
verden." (Harstad, s.34) Om kampen mellom kultur og barbari skriver Henrik
Ibsen i sin hyllest til Edvard Grieg i 1 866:
Orfeus slog med toner rene
ånd i vilddyr, ild i stene.
Stene har vort Norge nok af,

Vilddyr har vi og en flok af.
Spil så stenen spruter gnister,
Spil så dyrehammen brister!

Et symfoniorkester utenfor de store metropoler vil alltid også være en sosial
forening, ved siden av sine kunstneriske ambisjoner. Dette gjelder like fullt med
yrkesmusikernes inntog. Alle regner seg som likeverdige medlemmer, selv om
den musikkfaglige kompetanse selvsagt anerkjennes fullt ut av fritids-musikerne. Utenforståendes tidvise forsøk på å dele orkestret inn i et A- og et Blag basert på yrke/amatør er alltid blitt ettertrykkelig avvist. Det er tradisjon at
strykere fra orkesteret spiller fra kapellgalleriet i tidligere medlemmers
bisettelser når de pårørende ønsker det, og det har vært arrangert konserter til
inntekt for andre formål enn orkesterets egen drift, for eksempel til studiereise
for dirigenten, til inntekt for arbeidsledige, for orkanofre m.v. Det fins vel knapt
det forsamlingshus av noen størrelse i Kristiansund, som ikke er innviet ved
hjelp av KSO. Toralv Øksnevad skrev i Dagbladet 17.10. 1931, fire år etter at
han var redaktør for Romsdalsposten: " Det er en sjelden lykke for en mindre by
å eie en så inspirerende og fremragende kunstnerisk kraft som Edvard Bræin.
Men det er ikke mindre enestående å finne et amatørensemble som med så
uoppslitelig begeistring kaster sig inn i den ene store opgaven efter den andre.
Ikke en øres godtgjørelse, tvert imot bare utlegg, prøver og slit, den ene kveld
efter den annen beslaglagt året rundt. Det er folk av alle samfundslag, kanskje
mest fra middelstanden og arbeiderklassen. De gir konserter med tap. Og går i
gang med prøver til den neste. De har ingen annen lønn enn den at de vet med
seg selv at de er med på en ideell innsats av rang. Efter fattig leilighet." Dette
skulle vel til fulle forklare hvorfor vi aldri har operert med medlemskontingent.
Hvem vil vel betale for å spille hver kveld i månedsvis, til lokalsamfunnets
beste? Forøvrig betaler forresten mange av orkestermedlemmene elevkontingent i Musikkskolen, også som voksne.
Knapphetsfaktorene
• noter
Det har alltid vært arbeidsomt og kostbart å skaffe noter til store ensembler
med symfonisk besetning. I 1939 inngikk KSO en samarbeidsavtale med
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Trondheim Symfoniorkester om byttelån av noter, som visstnok aldri formelt er
opphevet! I 1949 drøftet, styret om det ville være urimelig å be engasjerte
solister ta ansvaret for å skaffe orkestermateriellet som del av oppdraget.
NASOL (Norske Symfoniorkestres Landsforbund) opprettet i 1952 et felles
bibliotek for sine medlemsorkestre, og dette har lettet arbeidet mye. Man
formidler også innlån fra andre land. Alle gamle orkestre har selvsagt også sine
egne arkiver, gjerne med hovedvekt på stoff som brukes mye og er av mer lokal
interesse. Norske noteforlag har vist liten forståelse for amatørorkestrenes
manglende betalingsevne for leiemateriell. Uten NASOLS og Rikskonsertenes
kollektive TONO-avtaler, ville norske amatørorkestre vanskelig kunne ta seg
råd til å spille verker der komponisten og arvingene fortsatt har opphavsrettigheter.

• penger
Et symfoniorkester har alltid desperat økonomi. Det ligger i "mediets
egenart" at man til enhver tid og til hvert prosjekt anstrenger seg til det ytterste
for å gi publikum den størst mulige opplevelse, og ergo leves det over evne.
Mang en gang har private måttet garantere for banklån til engasjement av
dirigenter, solister og ekstramusikere. Det gikk riktig mange år før kommunen
fant rom for å gi orkesteret økonomiske tilskudd, og fortsatt lever man i spenning ved hver budsjettbehandling i desember. I Romsdalsposten 29.10.1930
leser vi: "Ulykken er nemlig den, at hvad orkestret enn foretar sig, så bringer det
ikke tilnærmelsesvis så mange penger i kassen som trenges til å dekke de
beskjedne løpende utgifter". Det har aldri manglet på støtteerklæringer. I
samme avis leser vi: "Byen blir fattigere den dag Bræin legger ned sin taktstokk
og symfoniorkesterets ideelle arbeide går over i historien." Noen år tidligere, i
1926, skrev John Aarsvold i en kritikk: "Hold ut til det siste, ti den dag orkestret
ophører, slukner en stjerne over denne by!"
Ethvert orkesterstyre strekker sine egne moralgrenser når det gjelder å samle
inn penger fra mesener og sponsorer. Gnagingen mot næringslivet hviler aldri.
Hensikten er aldri å bygge opp fonds, men å skape blest slik at flest mulig
kommer på konsertene. Ofte har disse annonsekronene (enten sponsede avisannonser elter annonser i program/på plakat) utgjort det beløp som har brakt
konsertene i havn økonomisk. I styreprotokollen leser vi om kirkekonserten
8.10. 1939: "Foran konserten var der reklamert voldsomt. Billeder var utstilt i
flere forretninger, plakater ophengt, flyveblad blev utdelt: 1500 stk. lørdag og
søndag. Der var 232 betalende." Foran 20-års-jubileet 1939: "Reklamen skulde
ordnes skikkelig. Avertissement hver dag i avisen. 3 store og 3 små. Notiser til
stadighet."
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• konsertlokaler
Et symfoniorkester er romstort, og det har gjerne et kor og et flygel med på
slep. Akustiske instrumenter, som spilles uten hjelp av elektronikk, setter høye
krav til konsertlokalenes evne til å bære velklangen ut til publikum og til at
musikerne hører hverandre godt. Få lokaler tilfredsstiller disse spesielle kravene til størrelse, akustikk, luft og godt lys. I Kristiansund rangeres Festiviteten
høyest, selv om huset langt fra er perfekt, og burde ha blitt supplert med et nytt
kulturhus med konsertsal. Andre gode konsertlokaler er Indremisjonens bedehus, Nordlandet kirke og Aulaen ved Kristiansund videregående skole
(Navigasjonsskolen). Utenfor byen regnes Stangvik kirke for å være det beste
konsertlokalet på Nordmøre.
• medlemmer og publikum
Folk blir det aldri nok av i symfoniorkester-sammenheng, verken på eller
foran podiet. Poenget med at komponistene dog ikke foreskriver mer enn 2-3
musikere på hver blåserstemme rokker sjelden ved dette. Hva som er akseptable
tall, er relative størrelser som svinger litt opp og ned. Kristiansund Symfoniorkester teller vanligvis ca 40 medlemmer på hvert prosjekt, men har vært oppe
i 70 (1957) og 65 (Verdis Requiem, 1994). Oslo Symfoniorkester (amatører)
har til sammenlikning over 1 00 samtidig aktive medlemmer, og de store
profesjonelle symfoniorkestrene er nå oppe i ca. 110. Drøyt hundre tilhørere
regnes nå for tida som meget bra, mens 230 i gamlekirka i 1930 ble regnet for
skandaløst dårlig; kirka rommet jo nesten fem ganger flere.
Edvard Bræin skriver i Romsdalsposten 27.9. 1941 om byens konsertpublikum på andre halvdel av 1800-tallet: "Når kanonskudd meldte at et stort
seilskip løp inn til byen, var det ikke sjelden at halvparten av tilhørerne forlot
salen i all hast, med kurs for havnen." Dette problemet har vi heldigvis ikke i vår
tid; de få som møter opp blir vanligvis sittende programmet ut. I en aviskritikk
fra 1919 leser vi at "der kom blant publikum til orde megen glæde over, at vi har
et slikt orkester i vor by." Blant de desiderte panegyriske høydepunkter kan vi
ta med ordfører Guttelviks hilsen på orkesterets 30-års-fest i 1949: "Kristiansund Symfoniorkester må regnes som kulturens perle i Kristiansund!". — Men —
"dersom publikum hadde ant hvilket enormt arbeide som ligger bak en
amatørkonsert med et så stort, variert og krevende program, ville de i enda
høyere grad enn tilfelle var, møtt fram og hyllet våre egne musikere," skriver
Møre Dagblad 2.12.1952. "Det har vist seg at det går ikke med alminnelige
konserter her i byen. Kristiansunderne har store fordringer og må ha noe
sensasjonelt," står det i styreprotokollen for 1929. Om dette siste er sant eller
ikke — om det er verre her i byen enn ellers i verden, vet vi vel lite om. Men
opplevelsen deles av dagens aktive. Avisene har vært flinke til å forhåndsomtale
konserter, men er alltid ute etter det uvanlige og sensasjonelle. Orkesteret har
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ofte surfet på denne bølgen og stilt opp med vidunderbarn, stjernedirigenter,
svisker og stadig nye konsertformer, kanskje noen ganger på bekostning av
integritet og den opplevelse som skal formidles.
En knapphetsfaktor for seg, er ros og hederlig omtale. Velmente superlativer
i avisomtalene etter konserter trekker orkesterentusiastene nærmest likegyldig
på skuldrene til, men slutter aldri å undres over hvor uhyre sjeldent noen
påpeker det enestående og nærmest naturstridige i at vi makter å opprettholde et
symfoniorkester her ute på skoddholmene ved kristenhetens yttergrenser. Ekte,
kvalifisert anerkjennelse etterlyses. — "Blomster til alle, for en gangs skyld også
til orkestret," står det i protokollen etter operaen "Jegerbruden" i 1931.
Pussig nok later det til å være en slags lovmessighet i at den store krisa, som
stadig er der, bare inntreffer på ett av ovennevnte smertepunkter til enhver tid.
Den følgende historiske redegjørelse vil underbygge denne påstanden.
De fire store
Kristiansund Symfoniorkester har hatt fire faste dirigenter som har satt sitt
preg på hver sin epoke i orkesterets historie: Edvard Bræin (1919-51, siste
konsert 1956), Thomas Salvesen (1958-61), Ottar Gjendem (1965-67) og Peder
A. Rensvik (1969-95). Det vises for øvrig til oversikten over dirigenter gjennom
80 år nedenfor. Vi vil hedre disse fire med hver sin kortbiografi. Musikerdynastiet Bræin krever dessuten omtale over tre generasjoner, for — som det
heter i Per Arne Westaviks konstruerte anekdote: En engelskmann spurte om
hvorfor det går så bra med orkester og opera i Kristiansund: "How come
that.....?" Og svaret: "Because we' ve got Brains!"
EDVARD BRÆIN (1887-1957) var organist, sanglærer, komponist, dirigent
og folketonesamler. Allerede som 16-åring ledet han et skoleorkester ved Den
høyere skole. Han studerte ved Musikkonservatoriet i Kristiania 1906-9 (bl.a.
med Catharinus Elling) og i Berlin 1910-11. 1907-12 var han organist i Ormøya
kirke i Østre Aker. Han overtok i 1912 sin fars stilling som organist i Kristiansund med en begynnerlønn på 1400 kroner årlig (det samme som hans far
oppnådde etter 36 år), og var 1917-1957 også sanglærer ved Kristiansund
Offentlige Høyere Allmenskole. Grunnlegger av orkester- og operatradisjonen
i Kristiansund, med flere norgespremierer. Foran hver opera-prøveperiode
redegjorde han inngående for handlingen og musikken for å motivere de lokale
medvirkende, et innslag vi sårt savner med dagens regime. Fra 1911 holdt han i
mange år gratis ukentlige orgelkonserter om vinteren, inkl. samtlige av B achs
orgelkonserter, ofte for fullsatt kirke. Det var ofte også andre medvirkende.
Bræin ble forsøkt headhuntet til Bergen, men forble trofast mot fødebyen og
dirigerte altså orkesteret i 33 år. Han var en kunstneroriginal med karismatisk
personlighet.
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Edvard Bræin (Nordmøre Museum),

Thomas Salvesen (Tidens Krav),

Ottar Gjendem
(Ester Gjenden-t/Nordmøre Museum),

Peder A. Rensvik
(foto: Ole Didriksen).
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Norsk Musikforlag har utgitt 10 hefter og ei stor bok med hans innsamlete (og
litt friserte) folkemelodier fra Nordmøre. Et eksempel på hans komposisjoner er
Kristiansunds bysang, som egentlig er finalen i hans kantate til byens 200-årsjubileum i 1942. Han komponerte i romantisk stil. Hovedverket er operaen
"Hvite Seil", som inneholder mange melodier han har brukt også i andre
sammenhenger.
Olav Orheim skriver i Romsdals Budstikke 1.3.1966 etter en KSO- konsert i
Molde, dirigert av Ottar Gjendem: "Høgdepunktet i programmet var Edvard
Bræins arrangement av tre religiøse folketoner frå Nordmøre. Her skapte
orkesteret ei fullverdig musikalsk tolking, gjennomlevd og framførd med
kjensle og varme. Det var ein fryd å høyre på. Du verden for ein symfonikar
Bræin må ha vore — han må ha kjent orkesteret som si eiga bukselomme! Her har
Kristiansund Symfoniorkester ein arv å ta vare på. Det bør arbeide målmedvite
med dette stoffet, pusse og polere til det skin som det gullet det er. Ikkje mange
distrikt i kongeriket Noreg kan by sitt eige symfoniorkester eit så rikt og
fullferdig lokalstoff. Finst det noko??".
Etter å ha dirigert Oslofilharmonien første gang i mai '1926, fikk Edvard
Bræin sterk anerkjennelse av Oslopressens fagkritikere. Dåvid Monrad Johansen skrev i Aftenposten: "Hans indsatser og vink til orkesteret er klare og
prægnante og tyder paa en indgaaende kjendskap til partituren. Dertil er Bræin
i besiddelse av en hos os ganske sjelden modulationsrik plastik baade i armbevægelser og hænder. Specielt maatte man lægge merke til den udmerkede
utnyttelse av venstre haand, hvormed han klarla kompositionens intimere
træk." Kristiansunderne visste kanskje ikke alltid å sette den fortjente pris på
alle detaljer i utførelsen, og la kanskje mer merke til at han åt store mengder
lakrisstabber og karameller på prøvene. Et Bræin-utrop til koret på en operaprøve er også bevart: "De må gape opp så høyt at man kan kjøre en staur i kjeften
på dokker!" Like før han døde ble Edvard Bræin foreslått å få tildelt statens
kunstnerlønn.
Edvard Bræins far Christian Bræin (1837 — 1912) var født i Fåberg ved
Lillehammer, kom til Kristiansund som organist i 1876 og stod i stillingen til sin
død. Begynnerlønna var 800 kr. Han var også komponist og fiolinist. Karrieren
startet som bygdespillemann og sanglærer i Gausdal, og han ble utdannet
sanginstruktør hos J.D. Behrens og lærte fiolin hos Fredrik Ursin. Han studerte
seinere fiolin 1 1/2 år hos Hubert L6onard i Brussel og året etter, i 1861, var det
orgelstudier med Ludvig Mathias Lindeman. Christian Bræin var organist og
krumtapp i musikklivet i Molde 1866-76, før han inntok Kristiansund som en
stormvind og fikk fart på kor-, korps- og orkester-livet. Sanglærer på latinskolen
1876-93. Han komponerte bl.a. Luther-kantaten (1883), Operetten "En nat paa
Maanen" og Skyttermarsjen (1886) og korverket Benita (1896). I Kristiansund
ledet han framførelsen av Haydns Oxfordsymfoni og en av Mozarts Ess-dur
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symfonier, så sønnen kom på mange måter til dekket bord. Christian Bræin var
særlig aktiv innen kammermusikk, og hadde alltid en trio, kvartett eller kvintett
i sving, der han selv var primarius. I de seinere åra var tollkontrollør Midtlid,
kontorist Lundamo og telegrafist Eggen med i Bræins strykekvartett.
Edvard Bræins sønn Edvard Fliflet Bræin (23/8 1924 — 30/4 1976) ble som
kjent en av våre internasjonalt anerkjente komponister, med bl.a. to operaer på
sin lange opusliste. Han studerte ved Musikkonservatoriet i Oslo 1942-45, med
organisteksamen 1943, hadde dirigentdebut i 1947 og studerte komposisjon i
Paris 1950-51. Hans produksjon er stor og allsidig. Beklageligvis for et
amatørorkester er hans muntre og musikantiske melodier ofte kronglete notert
og tungt tilgjengelig, og følgelig sjelden spilt her lokalt, med noen få unntak.
Slageren "Ut mot havet" er nemlig ganske annerledes enn resten av hans verker.
Han har selv sagt om sin musikk: "Musikken skal tale for seg selv, og den skal
ganske enkelt gjenspeile mine gleder og sorger og stemninger, som jeg finner
det naturlig å uttrykke i toner." I Ålesund Symfoniorkesters jubileumsskrift
1970 siteres orkesterveteranen Dagfinn Flem: "Den største opplevelsen? Det
blir vanskelig. Mens andre av livets tilskikkelser viser varierende verdikurver
for de fleste av oss, er musikkens verdi stadig stigende. For meg personlig
gjelder dette særlig Mozart. Men om jeg skal trekke fram en enkeltstående
konsertopplevelse, må det bli samspillet med Edvard Fliflet Bræin i februar
1956. (...) Han var regnet som en av landets beste dirigenter, og vi fikk føle hans
krav ! Bevares for en eminent dirigent, han drev oss i fem — siger og skriver fem
strake timer i Sangens Hus. Pang! om igjen. Pang! om igjen. Slik var han.
Samme passasje i uendelige gjentagelser. Men så satt de også. Etter de fem
timene segnet vi sammen, halvdøde, men lykkelige. Og det gikk bra. Konserten
ble en av våre beste. Ingen var som Fliflet Bræin når han var på "krigsstien", sier
Dagfinn Flem (fiolin).
THOMAS JULIUS WILLIAM SALVESEN (f. 27.10 1915 i Oslo) var
Kristiansund Symfoniorkesters faste dirigent 1958-61. Han ble ansatt som
organist og musikkinstruktør av et enstemmig bystyre 27.3. 1958, etter enstemmig innstilling fra menighetsrådet. Orkestret var bedt om å uttale seg, og
anbefalte ham ansatt. Salvesen var komponist og dirigent, og spilte orgel, fagott
og cello. Han hadde organisteksamen fra 1936 og kapellmestereksamen 1947.
Studier i Nederland (Haarlem), Tyskland, Østerrike- og Skottland. Organist i
Mandal 1945-58, før han korn til Kristiansund. Seinere har han levd og virket i
Oslo. Hans første kone Rachel var sopransanger (studier med Hildur Øverland),
men spilte kontrabass i orkestret. Thomas Salvesen er portrettert av Bernt Bøe i
Årbok for Nordmøre 1991. Han har bl.a. skrevet buffo-operaen "Alvepiken" til
egen tekst og operetten "Det leende X" sammen med Niels Jules Nielsen. 6
orgelverker er utgitt på Noton og Musikkhusets forlag.
OTTAR GJENDEM (25.1.1918 — 4.12.1988, Molde) var fast dirigent 196512

68. Kapellmestereksamen fra Musikkonservatoriet i Oslo 1958, etter studier
med Øivin Fjeldstad. Seinere diverse kurs i Sverige. Fiolinstudier med Alf
Sjøen og Ernst Glaser. Han kom til Kristiansund som musikkinstruktør/dirigent
etter å ha ledet en rekke framførelser i Molde, og herfra reiste han videre til
Ålesund, der han hadde en tilsvarende stilling i tre år. Han åpnet seinere egen
musikkforretning i Molde. Gjendem dirigerte også kor og korps mye, inkludert
store fellesnumre på stevner. Han er kjent for å ha hjulpet det frivillige
musikkliv mye med administrasjon og noter. Han later likevel til å ha blitt dårlig
behandlet av Kristiansund kommune, som ikke ville ta arbeidsgiveransvaret for
den delen av stillingen som gjaldt sangundervisning på gymnaset, og som
kunne sies opp hvert år. Gjendem hadde en kameratslig og behagelig omgangsform.
PEDER A. RENSVIK (f. 15.7. 1937, Frei) var orkesterets faste dirigent i 26
år, fra 1969 til 1995 og han dirigerte igjen 17.mai 1997. Rensvik har høyere
organisteksamen 1964 og kapellmestereksamen 1966. Studieopphold i København, Wien og Nice. Han var soloklarinettist og styresekretær i Kristiansund
Symfoniorkester i Salvesen-tida, og studerte også orgel med ham. 1965-69
Organist og dirigent i Tinn kommune, Rjukan. Fra 1969 musikkinstruktør i
Kristiansund kommune. Siden 1994 organist i Nordlandet kirke.
Rensvik grunnla og ledet Kristiansund Musikkskole og Operaen i Kristiansund gjennom 15 år. Han sørget for opprettelsen av Rikskonsertenes regiongruppe for skolekonserter, for fylkets første musikklinje i videregående skole
og ledet Musikkskolens orkester gjennom 23 år, inkludert mange utenlandsturer. Han har arrangert flere regionale orkesterkurs ved Nordmøre
Folkehøgskole i Surnadal og en rekke kammermusikkprosjekter. Han bygde
opp og ledet Nordmørskoret 1979-97 og var forbundsdirigent i Nordmøre
Songarlag. Han fikk fylkeskulturprisen allerede i 1975, for å ha gjenskapt
operatradisjonen og grunnlagt fylkets største musikkskole. Æresmedlem både i
Kristiansund Symfoniorkester og i Operaen i Kristiansund. I Tidens Krav
20.1.1971 skriver "Hamlet": "Han kom som en bulldozer — en kar som ikke tok
motgang som annet enn en inspirasjon til økt innsats. Han hadde ett siktemål:
gjenreise •byens musikkliv og ta fatt på de større oppgaver som er mer
inspirerende enn småpuslingen i alle små båser. Hele tiden har Rensvik hatt
operaen i sikte." Hans Jørgen Hurum skrev i Aftenposten etter operaen
"Elskovsdrikken" 1971: "Sannelig beundret man dirigenten Peder Rensvik slik
han fikk orkester og kor med på de stadige skiftninger i tempi." og etter denne
bragden ble Rensvik av Formannskapet innvilget to måneders permisjon for å
studere i København med midler fra Fond for utøvende kunstnere og Fondet for
Dansk-Norsk Samarbeid. Kristiansund Symfoniorkester har aldri hatt større
aktivitet enn under Peder A. Rensviks ledelse, og lever ennå lenge på de
organisasjonsstrukturer han bygde opp. For detaljer om hans mange orkesterprosjekter vises til nedenstående årstallsliste.
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"Hvite Seil"
Edvard Bræins opera fortjener et eget avsnitt. Det er vel egentlig et
syngespill, siden mye av dialogen ikke synges, men tales. Dette prosjektet har
fulgt orkesteret siden 1942, og det er lagt ned uhorvelige mengder arbeidstimer
og penger i det. Kanskje kan vi en vakker dag få oppleve det klingende resultat
på Festivitetens skrå bredder? Verket er skrevet på bestilling fra KSO av den
komponisten som har kjent orkestret aller best, så de tekniske forutsetninger
skulle være de beste. Problemet er snarere lengden, den meget romantiske stilen
og den alderdommelige teater-delen.
Historikken er altså kort fortalt som følger: Bræin får i 1942 bestillingen og
et pengeforskudd fra KSO, for å lage en opera fra klippfiskeksportens gullalder.
Ytterligere økonomiske midler samles inn fra private. Per Kvist (Vidar Wexelsen) dør 1947, men rekker å levere librettoen (for kr 2500,-), som antakelig er
basert på studier av bokverket "Kristiansunds historie". Hovedpersonene er
storkonsul Knudtzon, kalt Marcelius, og kaptein Marstrand, kalt Marsmann!
Intrigen handler om at konsulens barn ønsker å gifte seg med "alminnelige
dødelige", noe kontorist Knast vil prøve å forpurre. St. Hans-feiring på Tustna
inngår også. Allerede på en fest for Bræins kor i Gripsalen 1944 ble deler av
operaen presentert, opplyser Reidun Olaug Husby. I 1951 urframføres konsertpolonesen som er forspillet til tredje akt, og i 1973 urframføres tre dansesatser:
vals, bolero og gallopp. Første seriøse forsøk på å sette opp operaen var til
Nordmørsutstillinga i 1962, og komponistens sønn fullfører partituret, som bare
blir liggende. Fra 1967 er en egen komite i arbeid, for å prøve å få verket
framført ved KSOs 50-års jubileum 1969, men noteskriveren på Åndalsnes blir
ikke ferdig før i 1970. Kristiansund kommune betalte for dette. I 1974
utarbeider Den Norske Operas regissør Jens Chr. Ek utkast til regiplan og
strykninger i den meget lange teksten. Komponisten Harald Sæther har nå sagt
seg interessert i å se på materialet for å prøve å legge det til rette for framføring.
Operaen i Kristiansund har de nødvendige ressurser.

Forløperne
Kristiansund har hatt et offentlig musikkliv i minst 150 år før Symfoniorkesteret ble stiftet. Disse forløperne, oftest i et noe mindre format og helst
organisert som frittstående prosjekter, er viktige å vite om for å forstå
utviklingen av byens orkestertilbud fram til i dag. Vi inviterer altså på en rask
oppdagelsesreise gjennom århundrene og vil i et spenn over 233 år forsøke å
beskrive den aktivitet som har foregått innen verdifull, seriøs "orkesterliknende" musikk i Kristiansund. Tidsnød har gjort at fremstillingen blir mer
oppramsende og leksikalsk, og følgelig mindre analytisk enn ønskelig kunne
være. Som kildeskrift har dette likevel antakelig sin berettigelse.
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1766

Byens første organist, Heinrich Christian Prøsch, ble utnevnt
15. januar av byfogden, av Kongen 9.oktober. Han stod i .stillingen til 1771. Lønna var . 100 riksdaler av bykassen og
dessuten "ekstra sportler som i Trundhjem og andre saadanne byer coutume
organister er forunt og tillatt". Slike avgifter for kirkemusikk var imidlertid
vanskelig å inndrive, og derfor forekom det også opptak av kirkeoffer til
organisten. Det første kirkeorgelet ble gitt av "ægtefellene (sic) kirkeværge Jens
Kaasbøll og madame Thue". Det ble innkjøpt fra Holland, og hadde 8 stemmer,
cymbelstjerne (roterende stjerne brukt ved ofring) og to basunengler til pynt.
Orgelet stod i byens andre kirke, på Torget. Torget var omtrent der Frelsesarmeens hus ligger i dag. Egil Husby skriver i Kristiansunds Historie bind V:
585 om byoriginalen Karoline Massa, som dristet seg til å spille på dette orgelet,
mens en annen vaskekone danset til. Den første kirka, som stod i samme område
a
fra 1708, og ble bygd av penger innsamlet siden 1600-tallet, hadde ikke orgel.
Kirke nr. 2 ble bygd 1725-32 og revet 1884. Kirke nr. 3 stod ferdig på "Kirketomta" 1878. — I 1760-årene solgte kjøpmenn fra inn- og utland fiolinstrenger i
buntevis på Romsdalsmannaen, forteller Anders Gjendem.

1781

(Johan) Daniel Berlin jr. født i Trondhjem 1749, var organist i
Kristiansund fra 1781 til han døde ti år seinere. Hans første
organiststilling var i Hospitalskirka i hjembyen i 1780, etter
studier hos stadsmusikant Kierckhoff i København. Han var studiekamerat med
Jacob Lindeman (1734-1822), seinere sorenskriver for Nordmøre, som i 40 år
bodde i Surnadal og ble far til "den første norske musiker" Ole Andreas
Lindeman (1769-1857). Flere av Kristiansundsorganistene hadde god kontakt
med Lindeman-familien i denne perioden (Bøe). Berlins berømte universalgeni-far med samme navn var innvandret fra Messel i Østpreussen, og han var
oppvokst i et aktivt konsertmiljø — Trondhjems Musique-Liebhaber-selskap
som hadde eksistert siden 1769. Fra 17.12. 1785 var junior også stadsmusikant
i Kristiansund, og i hans bestillingsbrev heter det at han "forpliktes til at være
villig, rettskaffen og paapasselig til at oppvarte med Musique i Kirken og andre
honette Samqvemme". Stadsmusikanten hadde enerett til "ved sig selv og sine
Folk at betiene alle og enhver i Byen med Musiquen, hvor hans Tieneste i saa
maade maatte forlanges, og derfor, efter Billighed og Foreening, af Vedkommende nyde Betaling.» (Yderstad 7:35ff). Berlin sørget i 1785 for reparasjon av
byens orgel for 50 riksdaler, "med ti års garanti". Berlin ble gift med datter til
tollkontrollør Ulrik Fredrik Fyhn Paasche, Marie Dorthea. De arvet tollerens
hus på Kirkelandet.
11780-åra nevnes fiolinist Friis Kempe i Kristiansund (Gjendem).

1
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1798

Konstituert byfogd Jan Blom skriver til stiftsamtmannen om
byens ledige organiststilling, og ønsker en mann som også kan
spille fiolin og andre instrumenter godt. Byen trenger musikk
til dans, konserter og undervisning. (K.Hist. 111:422).

1799

Jacob H. Lassen ansettes som organist for 80 riksdaler i årslønn
og to daglige måltider servert på omgang hos byens bedrestilte,
bl.a. hos byfogd Schare. Han underviser etter hvert i minst sju
private hjem på Kirkelandet, de samme steder hvor han fikk middag, og var bl.a.
lærer for frøken Anna Brun Kaasbøl på fiolin og klaver. Etter 14 år fikk hån etter
søknad innvilget 200 rd i total kontantlønn i stedet for fri kost. Saken gikk helt
til topps, og ble avgjort av stattholderen, prins Christian Frederik. Problemet
later til å ha vært at middagsservererne trodde de ga musikeren mat av høflighet
og som del av betaling for barnas undervisning, og ville avvikle ordningen når
det ble krig og dyrtid, mens organisten vitterlig hadde rettigheten kontraktsfestet. Lassen spilte også fiolin og harpe, men beveget seg lite utenfor Kirkelandet. (Se Årsskrift for Nordmør Historielag 1935).

1804

Om Lassen: "Musiken, for hvis Skyld man har skaffet sig en
meget duelig Musiklærer, er her i de fleste Huse i Flor, og denne
Musiklærer, som endnu mer den ved Borgerskolen ansatte
Lærer Purup, der er dannet på Blaagaard Seminarium, synes at være
nødvendige Personer i alle deres Samkvem." - Christen Pram i rapport om
Kristiansund fra sin studiereise i Norge, sitert etter Daae s. 372. (Dette året ble
den første skikkelige opera skrevet og framført i Norge av nordmenn, nemlig
Enevold de Falsens "Dragedukken", på John Colletts privatteater i Christiania
(i dag skuespillerfoajeen på Centralteatret), skriver Børre Quamme i St.Halvard
1959).

1805

Første musikkdramatiske forestilling i Kristiansund. Personene
bak var:
Jens Christian Purup (f. i Helsingør 1771, d. av slag 1814)
som over nevnt student på Blaagaards lærerskole i København 1794. Lærer,
leilighetstaler, poet, aviskorrespondent, bokhandler, festarrangør, teaterinstruktør og musikklærer ved siden av organist Lassen: byens skjønnånd.
(Husby :skole:19).
Jens Kaasbøl (1762-1811) Storkjøpmann med tette forbindelser med
Trondhjem, Christiania og København. Den fremste eksponent for byens høyt
utviklede handelskultur; bereist, velstående og kunstinteressert. Han var selv en
meget dyktig fiolinist, skriver Arne Odd Johnsen i Romsdalsposten nyttårsaften
1946, jfr. K.Hist. II:240.
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Johan Peter St,t.mberg (1772-1834) Svensk skuespiller som fra år 1800
hadde eget teater i Nykbping. Han ble av Kaasbøl engasjert til å lede privatteateret i Kristiansund i 1805, og vi vet om én lønnsutbetaling til ham på 40
riksdaler 21.6. dette året, altså tilsvarende halve organistens kontantlønn i en
jafs. Hans kone var også skuespiller og ballettdanser, utdannet hos Gallodier.
De flyttet til Christiania i 1805 som danselærere og teaterinstruktører. I 1827
åpnet Strbmbergs Theater, det første offentlige teater i hovedstaden, men gikk
konkurs etter vel ett års drift. (Den første utdannede operasanger ansatt ved et
norsk teater var tenoren Edvard Schmuckert, på Christiania Theater 1839,
skriver Brøgger 1943:34). Strbmberg gjorde seg bemerket som uryddig i
pengesaker også mens han bodde i Kristiansund, men rakk å sette opp åtte
komedier her.
Jens Kaasbøl inviterte på Kong Christian VIIs fødselsdag 29. januar 1805 kl.
18.00 til en fire timers musikkdramatisk forestilling i sitt' hjem, den seinere
Knudtzongården, som lå der Hotell Kristiansund og meieriet er i dag. Det var
ballett, teater, sang 'og aftensmat. Det var 80 sitteplasser i den nyinnredede
salen. I Adresseavisen for 12.2.1805 skriver Purup at den første forestillingen
var sammensatt av to komedier: "De snurrige fettere" og "Den unge indianerinde", prolog, 9 kanonskudd, ballett ved åtte roseprydete piker og pas de deux
av Str6mberg og frøken Anna Brun Kaasbøl, samt solo av begge. Balletten må
ha vært ledsaget av musikk, og det var antakelig også mellomaktsmusikk og
sang i komediene. Billettprisen var 32 skilling, til inntekt for et planlagt
"arbeidshus" for fattige. Vinteren 1804/05 ble det oppført sju teaterstykker hos
Kaasbøl. I 1806 var forestillingen på Kongens fødselsdag "Menneskehat og
Anger", sammen med en komedie til og allsang! Skuespillere var kjøpmann
Nicolay Knudtzon jr., Anna Brun Kaasbøl (de var regnet for å være byens
peneste par, og han ville gjerne gifte seg med henne, hun ville ikke), apoteker
Hendrik Christian Gottwaldt (dansk sportsinteressert kirurgsønn, i 1804 gift
med prestedatter Margrethe Budde fra Tingvoll) og jomfru Thue (tollinspektørens datter). Over 100 tilskuere fikk plass. I 1807 rapporteres det om "harleqviniader", altså karneval. I disse årene rundt år 1800 var det aktiv musikkundervisning i byen, ved organist Lassen og andre musikklærere. Det var
konkurranse mellom kjøpmennene om å ha de vakreste og mest velutstyrte
( med bibliotek, kopperstikk, musikkinstrumenter etc.) hjem og landsteder,
familiegravsteder og selskaper. Mange var følgelig misunnelige på Kaasbøls
privatteater og begavede datter (som for øvrig ble ballett- og musikk-"student"
i København og døde tidlig, i 1822). Skjønnånd-aktivitetene ble brått stoppet
av Napoleonskrigene.
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1815

Richard Catewook fra USA rapporterer fra en privatkonsert i
lysthuset i Eidsvollsmann og kjøpmann John Moses' hage i
Kristiansund: Thomas Moses spilte fløyte, Isaac Moses fiolin
(begge var fra England), organist Jacob H. Lassen spilte harpe og Betzy Moses
spilte engelske og norske melodier på piano, "med fremragende teknikk". Hun
spilte også firhendig med Lassen, og sang sammen med Nancy Moses. Betzy
beskrives også som dugelig til å ro. (Årbok for Nordmøre 1988:48).

1822

Fiolinmaker Lars Hoem (1782-1853) kjøper hus i Smedvika på
Nordlandet i Kristiansund, og lever av dette håndverket. Han
var opplært i engelsk fangenskap i Plymouth 1809-1814 av en
fransk mester. Hans lakkoppskrifter er bevart. Hoem hadde selv ikke andre
lærlinger enn to av sine sju døtre. Hoem laget ca. 500 fioliner, men færre enn 30
er bevart. Den eldste er fra 1818. Nordmøre Museum har en med løvehode fra
1820 (31,5 cm) og Romsdalsmuseet en fra 1826 (32 cm). Dette sistnevnte
instrumentet ble brukt mye i orkestre i Kristiansund og Molde. En bue laget av
Hoem er bevart i privat eie. Han laget også gitarer. (Se Gjendems biografi).

1827

Italieneren Antonio Ferario holdt konsert i Kristiansund (K.
Hist. IV:187).

1830-40

Knut Cleve, bestefar til komponisten Halfdan
Cleve, var organist i Kristiansund, og døde av blodforgiftning etter å ha blitt bitt av ein steinbit. Fra
1830-tallet innledet teaterdirektør Jacob Mayson, som hadde fast ensemble i
Trondheim, en mangeårig tradisjon med sommerforestillinger i en eller to
måneder i Kristiansund, etter sesongslutt i Trondheim.
Mellomaktsmusikk var vanlig. Byen fikk i 1830-åra Morten Galschjødts
selskaps- og konsertlokale litt sør for det nåværende Grand Hotell. Her holdt
Klubbselskapet hus.

1833

Organist- og stadsmusikanttjenesten i Kristiansund lyses ledig
med lønn: 150 spesiedaler årlig (halvparten av en prestelønn)
pluss betydelig inntektspotensiale i undervisning. Ved
utlysningen i 1828 var undervisning ikke nevnt, og dette kan tyde på
konjunktursvingninger.

1838

"Consertmester" Braase var så full 17.mai at han ikke klarte å
spille fløyte slik det var annonsert. Han kasta opp i stedet,
skriver Wilhelm Dunker (1775-1844) i brev hjem til kona
Conradine i Trondhjem. (Hoem:24ff).
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1842

Fiolinisten Ole Bull holder to konserter i Kristiansund, sikkert
til stor inspirasjon for fiolinisten Sivert Vigan (1828-1874) som
bodde i byen. Lokale amatørmusikere på piano, sang og gitar
opptrer sammen med en tilreisende konsertgiver, I.H. Uledder, som hadde
studert fløyte i Amsterdam. (K.Hist. IV:187f)

1843

Pianisten Thomas Dyke Acland Tellefsen (1823-1874) fra
Trondhjem, elev av O.A.Lindeman og sin tids mest betydelige
norske pianist, seinere en nær venn av Chopin, var som 20åring på besøk hos sin onkel tollkasserer Stibolt i Kristiansund. Han konserterte
på Kroningsdagen med fem nasjonale klaverstykker og skriver i brev hjem til
foreldrene 9.9.1843: "Bifaldet var meget larmende med Bravo. Salen var fuld."
Konserten foregikk i Klubbselskapet (hos Galschjødt). På en seinere konsert
urframførte han fire egne variasjoner over folkevisa "Å kjøre vatten". Samme
år var danselærer Huusher medlem i Klubbselskapet i to måneder, under sitt
opphold i byen.

1852

Byens første musikkorps, Håndverkerforeningens Musikkorps,
holdt konstituerende generalforsamling. (Husby:Hå s.140).
Dirigent var fra starten Hr. Otto (organist i byen 1854-1870) og
fra 1858 ovennevnte fiolinist Sivert Vigan. Medlemmene forpliktet seg til å
følge undervisning to ganger i uka å to timer i minst fem år, og fikk på dette
vilkår låne instrument. I 1859 hadde foreningen 1 fløyte, 3 klarinetter, 1 waldhorn, 1 kontrabass, 1 klapphorn, 1 tromme og 1 basun. Enkelte medlemmer
hadde selvsagt private instrumenter. Tiltaket opphørte 1864, og instrumentene
ble solgt på auksjon. Håndverkerforeningen ville nå heller satse på korsang.
Familien Allans notesamling på Nordmøre Museum er fra denne tida, og
består av europeisk selskapsmusikk for piano, trykt fra 1846.
I 1850-60-årene måtte Molde leie dansemusikere fra Kristiansund. Det
bodde ingen musikere i Molde på denne tida. (Strand ,s. 9). I perioden 1850-80
var disse blant de mest aktive musikklærere i Kristiansund: Otto, Tønsberg,
Vigan, Theodor Hilde (organist 1871-75), Baard Aspen og Christian Bræin.
Det tyske orkesteret Harzverein (stiftet 1830 i Harz) leverte mange musikere
til norskekysten. Orkestret kom til Christiania 1840, og var på turne langs
kysten opp til Tromsø 1842-45. Dirigent var komponisten Friedrich August
Reissiger. Besetningen var 3 fioliner, bratsj, cello, kontrabass, 2 fløyter, klarinett og fire horn! I teatersesongen om vinteren gikk Harzverein inn i Kristiania
Theaters orkester. Vår organist Otto spilte fiolin i Harzverein, og Molde fikk
fløytevirtuosen Spiess derfra. Begge tiltrådte som organister 1854. (Strand s.8).
Det er sannsynlig at de holdt kontakt med hverandre og dro i gang konsertprosjekter. Kontakten mellom byene var stor, jfr. felles tollforvaltning og de
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1872

seinere prangende Kristiansunds-kjøpmanns-landsteder langs Fannestranda. —
Heftet "De allernødvendigste Musikteorier" ble utgitt lokalt av P. Botten Hansen
og Siegwart Petersen.

1860

Kristiansunds Musikforening ble stiftet. Korpset blomstret
utover i 1890-ka, og blir enda i 1900 omtalt som "det nydannede" — ergo gikk aktiviteten i rykk og napp *(K.Hist IV:199).
Det arrangerte konserter og sammenkomster ute i det fri. Kristiansunds
Mandssangforening var et ektefødt barn av korpsets aktivitet og ble opprettet
samme året, i meget nært samarbeid. Den store mesen ble etterhvert Caroline
Knudtzon. 1872-1875 var komponisten Theodor Hilde organist i Kristiansund.
Som Christian Bræin var han født i Fåberg (11.1.1834) og av gammel spellemannsætt. Hovedinstrumentet var fiolin, og som C. Bræin var han utdannet hos
Ursin og L&mard i Kristiania og Brussel. Han stiftet Mandssangforeningen.

Teaterlys! Møllerops Hotell med festivitetslokalet "Møllerop-

salen" med 400 plasser ble bygget litt sør for det nåværende
Grand Hotell. (Se kart fra 1876 i Husby 1985 s. 101. Bernstorffstredet har samme gateløp i dag.) Se rekonstruert bilde (akvarell av Olaus
Ranheimsæter) med Chr. Bræin og orkester fra 1878 i Kristiansunds Historie
bd. IV, s. 217). Hotellet var i drift til 1910, og var en videreutvikling av Morten
Galschjødts foreningslokale som lå samme sted fra 1830-åra (se over).
Møllerops Hotell hadde eget hypermoderne gassverk og folk var redd det skulle
eksplodere. Men dette muliggjorde gasslys også i teatersalen og ikke minst på
scenen, og anlegget ble høytidelig åpnet under Kong Oscar IIs besøk i byen som
kronprins i 1860. Lokalet var trekkfullt, men hadde likevel dårlig luft, hadde
ikke garderober og kun en inngangsdør, felles for sal og galleri. Folk som
betalte mer for de beste plassene nede likte dårlig at "billigrekkene" ovenpå fikk
bruke samme døra, og påberopte seg brannfaren ved bare en utgang (Berg s.
14f). Det ble oppført mange syngespill i Mølleropsalen, for eksempel "Vdrmldndingarne", som fortsatt er populært i Sverige den dag i dag.

1873

Christiansunds Sparebank ga 150 spd til «Anskaffelse af
Musikinstrumenter», som skulle brukes av miljøet rundt
Mandssangerforeningen, men ve re «Byens Eiendom», siden
kommunen ikke hadde råd til dette. (Husby 1985:103.)

1874

I pinsa 24.-25. mai dette året ble Det Første Nordenfjeldske
Sangermøde arrangert i Kristiansund. Fire kor deltok. (K.Hist
IV:200.) Sparebanken bevilget 50 spd til korpsinstruksjon, og
fortsatte med dette årlig frem til midten av 1880-tallet. (Husby 1985:103.)

/875

1861

Christian Bræin ble ansatt som organist i Kristiansund, med
lønn inld. fritt hus: 200 spesiedaler (800 kr.) pluss anslått 50 spd
for "ministerielle (kirkelige) forretninger". I ansettelsesbrevet
heter det: "Den ansættendes organist ville have at finde sig i de Indskrænkninger
i hans Indtægter, som opførelsen af en Kirke til muligens maatte medføre."
(Yderstad 8:258). Dette var klimaksperioden i Kristiansunds klippfisk-gullalder og byen var blant landets fremste eksporthavner. Miljøet var urbant,
kosmopolitisk og åpent for impulser fra kontinentet. (Svendsen i Årbok for
Nordmøre Museum 1996:72).

Ålesunds Musikforening, stiftet 1850 av organist P. Knudsen,
hadde seks årlige soareer med musikk, sang og dans. I 1862
planla de å reise til verdensutstillinga i London og vise et
sunnmørsk bondebryllup, men turen gikk i stedet til Molde og Kristiansund, der
de "opptrådte og gjorde megen lykke". (Simensen:ÅSO:9).

1865 -70

Kristiansunds Musikalske Selskap, ledet av den nye
latinskolens lærere med overlærer Ole Langfeldt
Boye (tidligere sceneinstruktør i Bergen, til Kristiansund 1865) og lærer Jens Skjoldborg (1837-1907) i spissen, spilte danske
vaudeviller som "Slægtningerne" men også Carl Maria von Webers opera
"Preziosa" i Mølleropsalen om vinteren. Melodier fra denne aller første
egentlige operaen som ble spilt i Kristiansund, ble mye brukt også i lettere,
lokale forestillinger. Skjoldborgs søster Magdalena var lærerinne på Pikeskolen
og drev også med teater der. (Nils Parelius i Husby:skole:98, Yderstad skr.
6:320, Christensen s. 61). I 1866 kom Christian Bræin til Molde, og aktiviteten
i regionen begynte for alvor "å ta av".

1870
20

Fiolinisten Ole Bull spilte i Kristiansund, akkompagnert på
klaver av kristiansundsdamen Else Clausen, "da Bulls faste
pianist var forhindret."

1876

C. Bræin ansettes i tillegg som sanglærer på latinskolen, en
stilling han har til 1893. 7. mars oppføres der Haydns Barnesymfoni, sammen med prolog og vaudeville, til inntekt for ny
skolefane. Men denne konserten ble utført av frøken Clausens (Ole Bulls
akkompagnatør 1870) jente-elever, og det later ikke til at Bræin var med.
17.mars holder imidlertid Chr. Bræin sin debutkonsert i Kristiansund med
sammensatt orkester i Mølleropsalen. Publikum uteble, uvisst av hvilken grunn.
Han går trøstig i gang med neste prosjekt: Lachners messe for soli, kor og orgel.
I følge avisannonsene måtte denne utsettes en måned i forhold til planlagt dato,
og dessuten flyttes fra kirka til Mølleropsalen. — Samme år blir Ynglinge-

■
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foreningens Sangkor stiftet med 60 medlemmer av begge kjønn. Chr. Bræin blir
dirigent. Agathe Backer Grøndahl har konsert.

1877

"Farinelli", et syngespill i tre akter av de Forges, St.Georges og
Adolphe Leuven og "Frou-Frou", ditto i fem akter av de kjente
librettister Henri Meilhac og Leon Halevy, ble spilt i
Kristiansund av Chr. W. Foghts teaterselskap på turne. Premierer hhv. 19.11. og
5.12.

1878

Det nye 19-stemmers kirkeorgelet fra Rieger & Sbhne i Schlesien innvies av Ludvig M. Lindeman i september. Over tusen
tilhørere og folketog med hyllest. Ole Bulls siste konsert i byen.
Chr. Bræin holdt i mai en konsert med bare lokale medvirkende til inntekt for en
musikkpaviljong, og denne roses opp i skyene i Kristiansundsposten 28.5.: "Vi
ere saa vante til at overlade til omstreifende Musikanter, fornemmelig Tyskere
at udfylde vort Savn af god Hommusik, at det var en behagelig Overraskelse at
høre disse, man maa vitterlig tilstaa, vel udførte Præstationer af Byens Egne, der
hidtil, om der end har været arbeidet noget i denne Retning, dog har ladet Meget
tilbage at ønske med Hensyn til Resultatet." Også korinnslagene roses.

1879

Arbeiderforeningen bygger møtelokale på Torget, som blir en
mye brukt konsertsal ved siden av Latinskolens gymnastikklokale. Den seinere stadsingeniør Carl Gustaf Båckstrbm
melder seg inn i Klubbselskapet. Han var fiolinist og dirigerte med bravur 192125 Frei Hornmusikk om sommeren. Hans datter Dina drev forresten opp til
1960-tallet pianoundervisning i byen.

1880

4. februar stiftes "Bymusikken", som kalles det første janitsjarorkester i Kristiansund. Chr. Bræin dirigerer. "Røverne",
operette av Jacques Offenbach, gjestespilles i Mølleropsalen. I
1880-90-årene instruerte lærer Eugen Gundelach juleforestillinger ved Latinskolen. Repertoaret var danske vaudeviller som for eksempel Kuhlau/Heibergs
Elverhøj. Siden bare gutter fikk gå på videregående skole, var det bare gutter i
alle roller. — Lege Martin Tuxen Werring komponerte i 1880-åra en del
dansemusikk (vals, mazurka, galopp) og spilte gjerne på sykebesøk! Edv.
Bræins arrangementer av Werrings danser er bevart i Symfoniorkesterets arkiv.
En beretning (Hoem s.48) beskriver en tysk turists opplevelse av en likferd
innover Vågen mot Likvoren og Gomalandets gravsted. Om bord i likprammen
ble det spilt en jamrende marsj på waldhorn og fele.
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1881

Chr. Bræins "Høstkantate" til tekst av Kristoffer Kristoffersen
(redaktør i Romsdalsposten), urframføres med orkester ved en
parkkonsert.

1882

Kristiansund Hommusikforening, også kalt Bræins Orkester
alias "Kristiansunds Dilettant-Orkester", bestod ifølge en
meget velskrevet festsang av 3 fioliner, bratsj, kontrabass,
fløyte, tenorhorn, 2 kornetter, 2 althom/basuner, tuba og 2 slagverkere. De
medvirkende var håndverkere som trykker, skredder, baker — og lærer. Bræin
satte tydeligvis sammen sine ensembler etter behov. På Ranheimsæters akvarell
fra 1878 kan vi i hvert fall telle 15 teatermusikere, seinere ble de flere. Christian
fikk dette året besøk av sin bror Stor-Edvard Bræin fra St.Petersburg i Russland,
førstekornettist ved tsarens hoff. I Kristiansund spilte de fiolinduetter, bl.a. en
rondo av Maurer. I 1881/82 spilte også The Royal Hand-Bell Ringers and Glee
Singers fra England i Mølleropsalen (foto i K.Hist. IV:222) og ekteparet Malli
og Thorvald Lammers holdt konsert. Det gjorde også vidunderbarn-pianisten
Hanna Marie Hansen.

1883

På 400-års-dagen for Martin Luthers fødsel ble det urframført
en kantate med tekst av adjunkt ved Latinskolen i Kristiansund
1882-90 Theodor Caspari og musikk av Chr. Bræin. En trio fra
St.Petersburg holdt konsert her samme år: keiserlig-kongelig kammersangerinne Desire Artot og ditto Mariano de Padilla, sammen med pianisten
Ernst Schaelig (K.Hist IV 193). Og Kristiansund Kunstforening ble stiftet
16.mai.

1884

Kristiania Tivolis Operaselskap spilte i august tre operaer i
Kristiansund: Flotows "Martha", Aubers "Carlo Broschi" og til
og med Verdis "Rigoletto". Det var godt besøk på tross av
sommerferien, og uvanlig stor begeistring. (K.Hist IV:193). Det er rimelig å
anta at lokale størrelser medvirket i orkesteret. — Megler Ole Lundamo,
universalmusiker og tidligere militærmusiker, flytter til Kristiansund fra
Gauldalen. I orkestersammenheng figurerer han mest som bratsjist og huskes
for sin karakteristiske stentor-røst-replikk: "Hold fred, guta!" når det ble for
høyt støynivå med individuell øving og utenomsnakk på prøvene, men han
anerkjennes også som stifter av Ynglingeforeningens musikkorps i 1890. Han
lærte opp svært mange korpsmusikere i Kristiansund, bl.a. de seinere støttespillerne i Guttemusikken. Og Lundamos blåsere ble seinere grunnstammen i
blåserseksjonene i både Teaterorkesteret og Symfoniorkesteret.
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/885

Waldemar Thrane og H.A.Bjerregaards kjente syngespill
"Fjeldeventyret" settes opp i Kristiansund av kvartetten
"Ljom" og Det Musikalske Selskap. Kristiansundssangerinnen
Ida Lossius, med utdannelse fra Dresden og Berlin, gir ifølge en annonse egen
konsert i Mølleropsalen i september. Sangkoret Tonleik stiftes. En konsert i
slutten av oktober, med en utenlandsk pianist og cellist får regelrett slakt i
Kristiansundsposten 24.10.: Pianisten: "rabalderspill uten foredrag, for mye
pedal, mye gikk tapt i løpene" , Cellisten: "ikke såpass som David Popper".
Dette innvarsler en skarp fagkritikk i lokalavisene, som langt overgår nivået nå
vel hundre år seinere. Og avisene tar like hardt på publikum, som foretrekker
tryllekunstnere framfor musikk.

1886

"En nat paa Maanen —
local operette i tre Afdelinger" av Christian
Bræin til tekst av kristiansunderen
Harald G. Width, framføres av
"Mandssangforeningen og Orkesterforeningen", med en innledende
orkesteravdeling. Dekorasjonene var
ved Ole Olsen Ranheimsæter (18491907) fra Oppdal og Averøya, som i
1877 var vendt tilbake til Kristiansund
og drev stort innen dekorasjonsmaling i
private hjem. Han studerte ved Kjøbenhavns Kunstakademi i åtte år og
hadde oppdrag på Det Kongelige
Teater. (Svendsen i Årbok for Nordmøre Museum 1996). Vår første "hjemmesnekrede" operette hadde altså en
meget velkvalifisert regissør. Notene er
dessverre bortkommet, konstateres det
i Tidens Krav i 1950. — Pianistinnen og
komponisten Agathe Backer Grøndahls konsert med egne og andres
verker i Mølleropsalen 24.mai fikk lite
publikum, og kun damer. Kristiansundsdamen Ingeborg Pettersen assisterte med sang, bl.a. i Mendelssohns
"På sangens vinger". Kristiansundsposten er alvorlig bekymret for
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publikums mangel på smak og dannelse, når de heller vil se lokal revy. Det er
i midlertid Bræins operette skribenten sikter til, og han forteller oss at der var det
proppfullt. Aner vi en dose Jantelov her? — Frk. Kathrine Hansen fra Bergen
sang på organisten Johannes Haarklous kirkekonsert-turne 9.juni. Blant
innslagene finner i Adolphe Adams "Julesang", midt på sommeren. Til denne
konserten var det kun forsalg, hos Latinskolens pedell og hos herrene Jullum og
Herlofsen. — Dette året var det strid om lønn til de lokale teatermusikerne, og
ergo vet vi at de fantes til, allerede så tidlig. Den omreisende teaterdirektør B.
Levy kuttet nemlig ut mellomaktsmusikken, fordi det var blitt vanlig å gjøre det,
men mest for å spare penger. Lønna til det lokale orkestret ville ha blitt 12 kr
pluss 20 gode fribilletter hver kveld, totalt 42 kroner pr. forestilling. Det pågikk
en avispolemikk mellom Levy og Chr. Bræin i månedsskiftet februar/mars. —
11.april ble Ynglingeforeningens hus i Storgata innviet med 300 tilstedeværende. Strykeorkester og kor deltok.

1890

Torsdag den 8. April EL 8 prtecis.

Utvalgte scener fra Giuseppe Verdis "Trubaduren" ble framført i Mølleropsalen med pianoakkompagnement, mens
operaen fortsatt var forholdsvis ny (uroppført Roma 1853).Chr.
Bræin var instruktør. I rollene: Grev Luna: Herlof A. Herlofsen (seinere
formann i Festivitetens byggekomit, grunnlegger av Den private Musikkforening og habil pianist). Leonora: fru Maren Heide. Trubaduren: Fridtjof
Ellertsen. Azucena: Kitty Williamsen (som ble den første kvinne i Kristiansund
formannskap) (bilde i Kristiansunds Historie IV:224).

Orkestermusika CL
a.
En Nat pa,a, Ittainen

1891

Christian/runda Xandsan gro ren ing giver
med velvillig Azeistanoe ar Orkesterforeningen na_ it til Indt‘egt for
Foreningens Kasse

Aftenunderholdning '
1

Local Operette i 3 Afdelinger.

Som itfelleniaktsmusik ndfares af Oroliestret Itioodina-Pranoalse af
Sofie Irgens.
1111.11.1~~ a

Nummeret Paret ..................... Kr, 125
................... „ 1.00
unnmmereret do.
.......„ 0.75
Galeri og Bern
Nnmmerede Billetter erholdes hos
Foreningens Kasserer Hr. Telegrafist A.
C. Hansen fra Onsdag Ettermiddag KL
5 samt ved lndgangen der aabnes Kl. 7./ 2 .

N B.

Til Stykket er anskaffet nye
Dekorationer, malet at Hr. Ranheirmueter, samt hye Dragter.

Annonse i Romsdalsposten
6.4. 1886.

Jenter får bli elever på Latinskolen, og blir med i skoleforestillingene. 18. april spilte Ynglingeforeningens Musikkorps dirigert av Ole Lundamo på foreningens 25-års-dag.

1892

De tre mørebyene's musikkforeninger ga en felles konsert i
Kristiansund, hvor Ålesunds orkester under ledelse av organist
Anton Heiberg bl.a. framførte en Haydn-symfoni. Konserten
gjorde stor lykke og ble gjentatt samme år i Ålesund. (Arntzen s. 15). Vi vet ikke
om det var Kristiansundere med sørover. Christian Bræin skriver en kantate til
åpningsfesten for Fiskeri- og Turist-Utstillingen i Christianssund 9.de Juli.

1895

Teaterkikkerter annonseres til salgs i Kristiansund, men ikke i
Molde og Ålesund. Dette indikerer en mer utviklet og spesifikk
teaterinteresse (Berg s 41). Kristiansundsposten klager 3. desember over for trang scene i Mølleropsalen: "At give et Stykke der fordrer saa
meget scenisk Udstyr paa vor lille, tarvelige scene, er der jo ingen Mening i, og
naar da de spillende selv ikke lægger god Vilje til at holde Illutionen oppe, maa
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jo Resultatet blive som isøndags. Noget mer flaut end Scenen foran Notre-DamKirken kan vel neppe præsteres". (Berg s. 19.) Olaus Olsens teaterselskap var
i midlertid her på turri, og spilte: 20.mars "Til sæters", dramatisk idyll med
sanger av Claus Pavels Riis, 22. mars "Dronning Krenoline den Store", spetakkelstykke med sanger, kor, melodrama og dans i fem akter til musikk av Jacques
Offenbach — altså det vi i dag vil kalle en Offenbach-operette, og endelig dagen
etter: Thrane/Bjerregaards "Fjeldeventyret" — sangspill i fire akter, som publikum
kjente godt fra før i amatørversjon.

Christiansunds
Chr. Bræins korverk "Benita" til
tekst av Kristoffer
giver 2den og 3die Paaskedag Kl. 8
Janson gjør braksuksess på det 7.
i 'Teatret, med velvillig Assistance af
Hr. W. Astheimer, endel Damer og
landssangerstevne i Kristiania i
Herrer samt et Orchester en mwskalskpinsa. Komponisten hadde opprindramatisk
nelig gitt partituret som gevinst til
en basar i Gausdal, og det måtte
rekonstrueres. Tenorsolist var kontil Indtzegt for Reisekassen i Anledning
sul Nicolay Volckmar. Verket
Sangerfesten i Kristiania.
handler om kveldsola som går ned i
Program:
havet, og har seinere blitt legend(2den Paaskedag).
arisk. Til inntekt for reisekassen til
I. Orebestermusik.
2. Mand.esangforeuingen.
denne sangerfesten framførte
Chopin.
3. a) Nocturue i Es-ir
Christiansunds MandssangforenMoczvowsky
b) Spansk Dans
for Fiolin & Piano udferes af
ing med Orchester 2. og 3. påskeHr Astheimer med Assi“suce.
dag en musikalsk-dramatisk Aften4. Orehestermusik.
underholdning, inkl. lystspillet
5. Huldrebakken, Lystspil i 1 Akt af
Erik Bogh.
"Huldrebakken" av Erik Bøgh og to
Til i Huldrebakken« er anskaffet nye
rene orkesternumre. Det annon1›...corationer.
seres at Huldrebakken har fått nye
3die Paaekedag gjentagee «Huldrebakku ), men forevrigt nyt Program.
"decorationer", altså var dette noe
Billetter, nam. 125, noum. 1.00, Bern
folk hadde sett før. Fiolinist
og Galeri 0 50 erholde fra Onsdag MidW.Astheimer spilte Spansk Dans
dag i Frk. Tbora Nitehles Bogbw3del samt
av Moskowskij. — Ole Lundamo
Forestilling dagen ved Indgangen fra
Kl. G'fr.
stifter dette året en hornsekstett/septett, med instrumenter fra
Annonse i Kristiansundsposten
Ynglingeforeningen. — 9. april
31.3. 1896.
holder pianisten Martin Knutzen,
cellovirtuosen Auguste Leroy og den finske sangerinnen Ida Basilier-Flodin
konsert i Mølleropsalen. Cellisten spiller bl.a to stykker av David Popper (Im
Walde og Tarantelle), som i dag ikke regnes for interessant konsertmusikk.
Billetter fikk man kjøpt i Thora Mæhles Boghandel.

1896

Mandssanforening
.

Aligilllilderholdlliilg
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1897

Den danske komponisten Johann Peter Emilius Hartmanns
(1805-1900) folkeviseinspirerte opera "Liden Kirsten" ble oppført gjentagne ganger i Arbeidersamfundet, dog uten orkester —
bare med klaverakkompagnement til sangene, og med beskjedent utstyr.
Ranheimsæter hadde kanskje ikke tid? Chr. Bræin besørget musikken, Olise
Thrones var ballettsjef og Ragnhild Bothner var sanginstruktør. Solister var
Sophie Herlofsen, Inga Bejer, Laura Wærdahl, Maren Heide, Herlof Herlofsen
og Fridtjof Ellertsen. Det var kun lokale medvirkende, og kor og solister talte 26
sangere. (Edvard Bræin i Romsdalsposten 27.9.1941). "Liden Kirsten" har tekst
av H.C. Andersen og er Hartmanns sceniske hovedverk, skrevet 1846. Franz
Liszt valgte som kapellmester å oppføre operaen i Weimar 1856, noe som
borger for verkets kvalitet.

1900

En vise som er rigtig passe klein, fallera, til Ære for vor kjære,
gamle Bræin, fallera.... ble trykt til Christian Bræins 25-års
jubileum i Kristiansund. Vi siterer: "Somti bli og snild, og somti
rigtig vild", "Over hver en Hammer, Kunstens Nordlysflammer, Tændtes fra
din stille Kunstnersjæl." Fra samme året stammer denne andre og mer kjente
visen, skrevet av lege Th. Herlofsen «som hilsen fra Damerne»: "På denne øen
man elsker vel fiskegreien; men mangen kvældsstund det hændte lel, man blev
lei' n ! Da lokked orgel og feleklang, da toned løftende jubelsang, hos' n Bræin!"

1901

Orkesterforeningen alias Kristiansunds Dilettant-Orkester, 25
mann dirigert av Chr. Bræin, oppfører Haydns Oxford-symfoni.
Ved århundreskiftet kostet et teaterbesøk 1/2 bryggearbeiderdagslønn. I 1914 bare 1/4. Seinere enda mindre — lønningene steg. (K. Hist
VI:451)

I denne perioden ledet 16-åringen Edvard Bræin et
skoleorkester ved Den høyere skole, (se bilde i
Husby:skole:144). Dette ble nedlagt i protest mot at
rektor tok billettpengene. Opprinnelig var formålet å skaffe penger til et nytt
piano på skolen, dernest ønsket orkesteret å kjøpe noter og stativer. — I 1903
besøkte Nationaltheaterets orkester, dirigert av Johan Halvorsen, Kristiansund.
Og noen år seinere kom Leipzigerorkesteret med dirigenten Hans Windenstein.

1902-05

I9

dann

Gulbrandsen,
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l oni alkj ø p m a n nh es d, aa ft tt ee nr s fra n sKe rr its -i
t1i9an03sunjudlioeg pianistut
et Paris, holder
Arbeidersamfundet, sammen med en søster som sang og spilte
fiolin. Broren Johan spilte cello og ble vår første orkesterformann. — I 1905 var
det sangerstevne i byen. — I 1906 kunne man oppleve den siste tradisjonelle
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stjerneguttprosesjon i Kristiansund. De hellige tre konger, Josef og en
stjernedreier gikk rundt i hver bydel med sitt urgamle julespill som egentlig
likner mye på Halloween eller Julebukk. Sangene er bevart og blir tidvis
framført av musikklinja på Atlanten.

1907

Franz Lehårs operette "Den glade enke" ble gjestespilt i
Mølleropsalen. Ynglingeforeningens musikkorps var på tur til
Ålesund, dirigent Chr. Bræin.

1908

IOGT-Storlosjemøte i Kristiansund. Edvard Bræin, som da
bodde i hovedstaden, skrev en kantate som inkluderer hans
kjente "Vuggevise". Solist var Marie Øye, sopran. Edv. Bræin
ledet selv framførelsen i kirka og disponerte et orkester på 45 mann og 60
sangere. Hvor korn de fra? Jo, blåserne var Lundamo-elever og strykeroe var
produsert av Chr. Bræin. — 27.desember hadde Arbeiderforeningen årsfest med
innvielse av sine nye elektriske lamper til avløsning av parafin. De hadde et
kjempestort juletre med elektriske lys. Strømmen kom fra gasskraftverket i
Nervågen. Det var sang av koret "Einar" og orkestermusikk. (Yderstad:
Arb.:58).

1910

Det halvprofesjonelle teaterorkesteret er i realiteten permanent
i gang, men uten formell organisering. Det var nå om lag 800
pianoer i byen, og pianolærere bodde overalt (K.Hist. VI:463).

1912

Edvard Bræin ansettes som organist i Kristiansund etter sin far.
Fra 1917 til 1957 er han også sanglærer ved Den høyere skole.
Det halvprofesjonelle Teaterorkesteret som spilte lettere underholdningsmusikk blir formelt stiftet. Drivkraften fram til første verdenskrig er
Alfred Wangberg. De spilte praktisk talt hver eneste kveld uken gjennom, fra
tidlig på høsten til seint på våren. Besetningen var 12 mann og de spilte på
markeder, aftenunderholdning, fester, til mellomaktsmusikk til teaterturn&r og
gjerne all musikken til operetteturn&r. — 7.juni holder Ynglingeforeningens
musikkorps og sangkor sammen med Indremisjonens sangkor konsert i
Øverparken, til inntekt for landtur for foreningens eldre medlemmer!

1913

Ynglingeforeningens strykeorkester stiftes, dirigent Karl
Wangberg. Dette skulle være et tilbud til dem som ikke ville
spille til dans, men ble ingen suksess.

1914

Festiviteten stod ferdig, med 700 publikumsstoler. Arkitekt:
Kristen Rivertz. Byggesum kr. 300.000,-. (K.Hist VI:446/51).
Første forestilling hadde nyskrevet musikk av Edvard Bræin. -
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Nordlandet kirke fikk et "Olsen-Jørgensen"-orgel med 15 stemmer til 8000 kr.
Og samme år fikk byen sin første spesialforretning for musikkinstrumenter
(K.Hist VI:463). — Edv. Bræin ble instruktør for et 18-manns kommunalt lønnet
"blæsemusikkorps". Medlemmene fikk 100 kr. årlig hver for å spille minst 10
paviljongkonserter 10 søndager og 10 kvelder pluss 17.mai, fra mai til oktober.
Denne "Kommunemusikken" spilte i 1914 en sats av en Haydn-symfoni, men
det lykkes bare å rekruttere 12 mann. Bræin trakk seg i 1917, og korpset ble
vedtatt nedlagt 1921.

1917

Fotograf og militærmusiker Ole Egge startet Kristiansund
Guttemusikkorps med 40 gutter.

1918

Kristiansunds Dramatiske Klub "Thalia" ble stiftet. Og det var
igjen dansk operettegjestespill i byen. — Lærer Helseth skriver
teksten til kantaten til Allanengen Skoles indvielse 11.januar,
med det spesielle korpartiet: "Barn det er vi, higer gjør vi, Livets kunst vi ei
forstaar".
Kristiansund Symfoniorkester 1919-1999

Dermed er bakgrunnshistorien fortalt, og vi kan gyve løs på vårt egentlige
anliggende: Historien om opp- og nedturene, suksesser og fiaskoer, dirigenter
og menige gjennom de 80 år vårt orkester har bestått under dagens navn. Hva
slags by var det forresten det ble til i?
Førkrigs-Kristiansund så totalt annerledes ut enn dagens gjenreiste by. Det
var ingen bruer før 1936, og bebyggelsen hadde utviklet seg sakte gjennom
århundrene, tilpasset havna og det ulendte terrenget. Framkommeligheten for
biler var dårlig. Og hva med det sosiale livet? I august 1915 beskrives byen slik
av byfogd og ordfører Ivar 0. Sundet, sitert etter fylkeskalenderen for året etter:
"Vi som i de senere aar har hat med vor byes kommunale affærer at gjøre, har i
stedse stigende grad paa de forskjellige omraader faat merke, at utviklingen har
været rivende. Det har ofte været vanskeligt at regulere farten. Forklaringen
hertil er ikke at søke i den økonomiske opgang alene. Den skyldes like meget
den omstendighet, at byen nu er vaagnet saa at si til bevidst liv. Folket har nu
tilfulde faat forstaaelsen av, at med nutidens sterkt utviklede kommunikationer
paa sjøen og den moderne fiskeribedrifts evne til at gjøre sig mer uavhængig av
aarstider, veir og distanser, mot hvad før var tilfælde, saa er vor by i fortrinlig
grad blit slig situert, at den kan gjøre sig havets rikdomme nyttige saavel ved
fiskeribedrift som i særlig grad ved tilvirkning og eksport. Byens utvikling har i
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en lang aarrække været jevn og langsom, og de kommunale behov har været
forholdsvis faa og beskjedne - slik som smaabyers kaar regelmessig er. De
senere aars raskere utvikling har derfor medført at rammen for de fleste
institutioner er blit sprængt. Paa nærsagt alle omraader har man maattet ty til
utvidelser og nyanskaffelser." (Romsdalsbyernes og Romsdals Amts Adressebok 1915-16.)
Og dette næringslivs-bildet gjaldt altså også for kulturlivet og orkestersaken.
Formalisering og organisering måtte til, også hva gjelder konsertproduksjonene.

1919

Det var altså høykonjunktur. Byen hadde fem private kinoer, og
KSOs første konsertmester Oscar Ramstad var typisk nok
profesjonell kinomusiker. Andre spilte på restauranter og
hoteller. 14. mai hadde Lundamo (oppsøkte dem på turne i Kristiania) og Bræin
(samlet kr 3000,- i underskuddsgarantier) greid å organisere en utsolgt konsert
i Festiviteten i Kristiansund med Stockholms Koncertffirenings Symfoniorkester - "det beste orkester i Norden" - under ledelse av finnlenderen Georg
Schn&voigt. 70 mann spilte bl.a. Tsjaikovskijs Pathffique-symfoni og
Wagners forspill til "Mester29":7;
Kristiansund N:
sangerne". Med dette fikk Kristiansunderne virkelig smaken på orkesZI f
termusikk, og fikk demonstrert Festivitetens muligheter. De temperamentsfulle personlighetene Bræin og
"
FLOR
LUbVIG
Schn&voigt støtte for øvrig sammen
på Grand Hotell etter konserten.
Herrene ble ikke enige om tolkningen av første sats i Path6tique, og
Bræin forlot selskapet før hovedretten (Husby:Grand,s.23). - Kristiansund Symfoniorkester ble altså
stiftet samme år som Filharmonien i
Oslo og byorkestrene i Trondheim,
Kristiansand S og Stavanger. Til
stiftelsesmøtet på Børsen 26. august
møtte 21 mann, mellom dem medlemmene i Teaterorkesteret, som
hadde vedtatt å gå samlet inn i det
nye store orkesteret. Første prøve var
KSOs regnskapsbilag nr. 2, nota på
10.oktober i Arbeiderforeningen,
30 sigarer til den første festen.
som for øvrig tok seg grådig betalt i
Telefon 80

R /fv

Et•bl 1879.

husleie: kr 135,- for prøver i en måned. Første konsert ble holdt allerede 12.
november i Festiviteten for nesten utsolgt hus, så dette var slett ikke
nybegynnere. Man hadde bare simpelthen organisert seg på en ny måte. I
stiftelsesåret manglet man obo, fagott og tidvis også horn, men dette later ikke
til å ha bekymret noe særlig. På det første konsertprogrammet stod bl.a.
Mendelssohns "Prestenes krigsmarsj" - en gjenganger i mange år framover,
Haydns Oxfordsymfoni (nr.16 i G-dur) og en Grieg-avdeling med sopransangerinnen Astri Kalseth (1892 - 1973,seinere gift Szterenyi) fra Kristiansund, som samme år debuterte i Kristiania, etter studier med Mimi Hviid og
Ellen Guldbranson der. Kalseth studerte 1920-24 videre hos August Iffert i
Dresden og holdt en rekke konserter i ungarsk, tysk og norsk radio. Etter
orkesterets aller første konsert var det "souper" på Grand Hotell for de 26
medvirkende, og 30 sigarer ble innkjøpt. Til orkesterets seinere fester dreier
innkjøpene seg mest om kaffefløte, men i betydelige mengder. - I 1919 var
mannskorene Fosna og Varden i aktivitet, og Bræins (blandede) kor sang i
Nidarosdomen 21.april.

1920

Fagott, obo, waldhorn og pauker ble innkjøpt etter en
pengeinnsamling som ga kr 2500,-. Medlemmene selv ga kr
520,- av dette. Samtidig fikk hovedkirken sitt tredje orgel med
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Sverdrups Teater- & Konsertbureau,
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Solgte Billetter.
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Butiken 167 k
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Kristiansund N.
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Efter utallige opfordringer gjenteges konserten til populære priser

Billetter a 3.50, 3.00, 2.50, 2.00.
og 1.50 i Sverdrups toghandel
samt ved indgangen efter hl
7,30.

Over: Konsertannonse i Romsdals
Amtstidende.
Til høyre: "Alt utsolgt! " ble det
avertert i "Amta".

10

Alt utsolgt til
første konsert.

i Festivitets!okalet
Søndag I ite april kl 8.30
Dirigent: Edvard Bræin.

Øre

Leie av Lokale og Flygel ................
Politi (Arrangøren bærer intet An-

Omdeling av do

Symfeniorkestret.

SINN] aften kl. 8.30

I

I Festiviteten.

Billetter a 3.00, 2.50 og
2.00 i Sverdrups bokh.

iiiffiell1~11~110011

35 stemmer, levert av W.Sauer i Frankfurt an der Oder. 11.april går konsert nr.
2 av stabelen i Festiviteten, med reprise som "folkekonsert" 16.april. På programmet stod Beethovens første symfoni, fortsatt uten obo og fagott. Til høsten
var orkesteret utvidet til 40 manns besetning, og til konserten 21.10. med 70
korsangere og rent norsk program ble det solgt 439 billetter. Reprise 24.10.: 227
solgte. Det eldste kjente foto av orkesteret ble tatt på denne konserten, og er
trykt i Harstads bok s. 20. "De første årene var det mer fest over orkestrets konserter enn nå. Selvsagt var det fulle hus og ellers en slags feststemning over hele
byen når Symfoniorkestret holdt sine konserter," uttalte fiolinist Fridtjof
("Toffen") Halseth i Romsdalsposten i 1959. — I 1 920 dirigerte Ole Egge
Ynglingeforeningens sangkor på turne til Vardø, og de holdt fem konserter
langs kysten nordover.

1921

Nå var full blåserbesetning på plass: 2 oboer og 2 fagotter var
tilstrekkelig opplært til at de kunne tiltre. Solohornist Martin
Furseth (som først spilte trompet) var en solid støttespiller i
mange år. Etter at han flytta til Bolga rodde han en time hver vei til og fra
prøvenen, nesten uansett vær. I 1930-åra var han kafémusiker på Kaffistova på
Hotell Fosna, der han spilte taffelmusikk på waldhorn, på en karakteristisk
dempet måte, (fortalte gamle Anders Rensvik). På orkesterprogrammet stod
dette året: Orkesterinnslag på en Arne Garborg-kveld, vårkonsert med Schuberts ufullendte både i Festiviteten, bedehuset (1/2 overskuddet til byens
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arbeidsløse) og i Molde. På høstkonsertene 27. og 30.10. medvirket den aller
første instrumentalsolisten, Mons Michael Lie, som spilte Mendelssohns
fiolinkonsert og Svendsens romanse. Han var da 17 år gammel, og hadde
debutert i Kristiania året før. Både Aftenposten og Morgenposten fra Oslo skrev
svært positivt om disse konsertene. (Jeg besøkte Lie 60 år seinere, og han husket
oppholdet i Kristiansund med stor glede.) 11.12. var det kirkekonsert, og
dermed er den samme årssyklus som orkestret fortsatt lever etter, etablert.
Orkestrets første, konstituerende generalforsamling ble holdt 14.6.1921, og i
den første loven slås det i §5 fast at to "ordensmenn" skal ha lønn for å være
regissører og ordne med frakt, notestativer etc. Her valgte man altså den
dyreste, men mest velfungerende, løsning på ethvert orkesters evige sjauerproblem.

en mild høst. Med samme dirigent spilte man en av Bizets L' Arlesiennesuiter i
Festiviteten 9.12., i stedet for julekonsert. Aner vi en stille protest mot organistlogikken som går ut på at til jul skal alt foregå i kirka? Det var for øvrig
konkurranse om lokalene de beste konsertdagene før jul, da som nå. KFK ba
pent om å få overta Festiviteten denne søndagen, men KSO sa nei.

1924

Pop-musikk og grammofon gjør sitt inntog og resulterer i
katastrofalt magert besøk på konsertene. Alt er dog relativt — 70
personer tegnet seg for årsabonnement på orkesterets konserter.
"Mikado Band", som spilte Hawaii-melodier, charleston og valser, ble stiftet
av noen gymnasiaster utpå høsten. De brukte piano, fiolin, mandolin, gitar og
slagverk, og øvde inn et repertoar på 70 låter. Grammofon-idealene ga folk
synkope-dilla (Stokstad). Bræin reiste på studietur til Roma, delvis finansiert
med overskuddet fra en kirkekonsert 21.mai, og fotograf Ole Egge ble
gjestedirigent på høsten. Han sørget for å ta bilde av orkestret, og det står på
trykk med navn i Årbok for Nordmøre 1991,s.89 og i Tidens Krav 22.7.91.
Orkestret hadde 47 medlemmer og spilte bl.a. Sibelius' Finlandia.

IOGTs sangkor "Einar" får leie KSOs revydekorasjon i pinsa
for 50 kr. Ergo var dette flotte greier. Og orkesteret trengte
penger, for Bræin var kravstor ikke bare kunstnerisk, men også
med hensyn til lønn. Det var mye formell korrespondanse mellom ham og
styrelederen, gullsmed Rudolf Ziegler Unhjem. Unhjems strykekvartett (se
bilde 1944) som bestod i riktig mange år, ble nå grunnlagt, og notesamlingen
etter denne er gitt til Kristiansund Musikkskole. Unhjem var også pådriveren
bak "Symfoniaordenen", og han utformet hederstegnet som i ulike utførelser
skulle tildeles etter 5, 15 og 25 års medlemskap i orkestret. Medaljen tildeles
ikke lenger, men motivet bruks nå som orkesterets logo. Ordenen ble innstiftet
på festen etter høstkonserten 12.11., som ble en spesiell opplevelse både for
musikere og publikum. Festiviteten ble nemlig mørklagt for mystikkens skyld,
og orkesteret spilte Beethovens Skjebnesymfoni med minimalt notelys.
Konserten kalles av gammelt folk for "orkesterets største seier noensinne" (K.
Hist VI:469). De fire notene i skjebnetemaet utgjør midtfeltet i logoen. Den
første medaljeutdelingen ble foretatt av ordfører Aase, til de 17 som hadde vært
aktivt med de første fem årene. — Med Bræin tilbake i byen ble det julekonsert i
kirka med gammelt repertoar. Se forsidebildet.

1923

1925

1922

6. og 8. mars var det Kristiansundspremiere på Griegs A-moll,
med Bræin og pianisten Andreas Haarklou. Dette var blant
romantikeren Bræins favorittverker, og orkesteret måtte seinere
kjempe hardt imot for å få slippe flere ganger, etter 12 framførelser over noen år.
Man forsøkte å organisere et sparelag for en Trondheimstur, men det ble ikke
noe av.- Fra Michael Tangstad i Trondheim, som selv var med, kjøpte KSO for
kr 140,- revyteksten "Hos Høkerten" med sangnoter, til Symfoniorkestrets
Marked som ble arrangert 25.-30. oktober i Festiviteten, mens Bræin igjen var i
Roma. 6 rollehefter er bevart i orkestrets arkiv. Barytonsangeren John Neergaard (1901-64) fra Innlandet, som seinere kom til å bli en av orkesterets
kjæreste solister gjennom mange år, sang på forestillingene og orkesteret spilte
lødig musikk. Neergaard debuterte på Nationaltheatret 1929, og arbeidet seinere hovedsakelig på operascener i Tyskland, USA, Canada foruten de nordiske
land. - Før forestillingene var det blåsermusikk i byens gater, der en bratsjist slo
stortromme. Etter siste forestilling var det friluftskonsert i paviljongen i
Langveien, med P. Olsen Bruun som dirigent for fullt orkester. Det må ha vært
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KSO på turne til Ålesund og Molde i februar med Grieg og
Beethoven! Men det kom lite folk, både i hjembyen og i
Ålesund. Likvel; gode aviskritikker. Bræins blant musikkinteresserte kristiansundere innsamlede underskuddsgarantier for lønn til klaversolisten Andreas Haarklou, kr 550,-, måtte innløses. Den økonomiske krisen
ble møtt med tiltak som karneval, marked, tombola og utlodning. — Til
konserten 23.9. kom den amerikanske pianistinnen Elly Ney, medbringende
flygel fra Oslo! Griegs A-moll atter en gang. Men hun vant hjertene, og ble vår
første æresmedlem! 28.10. og 6.11. ble Svendsens symfoni i D-dur spilt, 11.11.
spilte Unhjems kvartett på orkesterfest og 18.12. var det julekonsert til inntekt
for byens arbeidsløse.

1926

Bræin gjestedirigerer i mai Filharmonien for første gang, med
flott kritikk. Ved hjemkomsten ble han utnevnt til æresmedlem
i KSO. Han begynner å snakke om opera. Dette året var den
franske pianisten Robert Lortat solist i Beethovens G-dur-konsert om våren, og
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på høsten var det norsk program to ganger i Festiviteten og en i Molde.
Moldeturen 31.10. gikk underskudd, og medlemmene måtte dekke dette med å
betale kr 2,- hver i tillegg til å spille reprisekonserten hjemme. Den gang ga det
faktisk overskudd å spille på hjemmebane, fordi ingen andre enn dirigenten
hadde lønn og husleia var moderat. KSO assisterte på Ynglingens festkonsert.
Økonomien krevde oppfinnsomhet: Først et Bræin-stunt: en overraskelseskonsert på Handelsstandsforeningens 80-års-fest 4.11. ga kr 640,- fra
middagsdeltakerne, og dernest en "50-øres-konsert" for 700 tilhørere i Arbeidersamfundet 26.11., arrangert av Folkeakademiet. (De seinere arbeiderforestillinger på operaer hadde kr 2,- som billettpris, mot vanlig kr 3,50.)
Årsabonnementsordningen ble utvidet til å omfatte fri adgang til generalprøvene. — Musikkorpset "Tempo", som i alle år har hatt mange felles blåsere
med KSO, grunnlegges 5.mars, dirigent oboist/blikkenslagermester Kristian
Elgsaas.

1927

Rent Beethovenprogram i anledning 100-års-markeringen for
komponistens død, på vårkonserten arrangert av Kristiansunds
Koncertforening (formann korsanger Hans H. Rode Herlofsen,
foreningen stiftet i begynnelsen av 1920-ka, 300 medlemmer, nedlagt 1928).
Solist i klaverkonsert nr. 3 var Dagny Solheim fra Bergen. Om Leonoreouvertyre 3 skriver Herlof Harstad, selv fiolinist: "Det som hadde vært et eneste
rot på prøvene, ble plutselig resolutt og minutiøst uført, og hele prestosatsen ble
fullført på en måte man etterpå betegnet som praktfull." Gjentakelsen i Molde
ga historiens første turn&werskudd. Møre Dagblad kjørte kronerulling til en ny
obo og fikk inn kr 830,-, slik at det ble nok til et nytt horn også. Den høgre skoles
sangværelse ble fast prøvesal. Edv. Bræin skriver en kantate til Lillehammers
byjubileum, som han selv dirigerte der. Suksess. Hans kommunale årslønn var
nå kr 5300 og fritt hus. Man fortsatte med Beethoven til høsten, endog samme
symfonien man hadde spilt både om våren og tidligere: nr. 1. Høstkonserten
gikk tre ganger i november: ordinært, som benefise for Bræin og som folkekonsert i Arbeidersamfundet. Bræin og sangerbroderen, sivilingeniør Oluf
Herlofsen Volckmar dro til Stockholm for å studere operaoppsetninger ved
Kungliga Teatern. Da de kom hjem og foreslo å spille opera med Symfoniorkesteret fikk de enstemmig "go" på en øl- og pølsefest og Bræin dro så til Oslo
etter noter (som han fikk på Nationaltheatret) og solister.

1928

"Fra 1928 utvidet Symfoniorkesteret sitt virkefelt til også å
omfatte operaen, den vanskeligste kunstart i musikken," skriver
Bræin i Romsdalsposten 27.9.1941. Den første operaprøven —
på Glucks "Orfeus" var 23.april, i Handelsstanden. Premieren var 5. november,
så her skjedde det mye i mellomtida. Opera hadde ikke vært spilt i Norge på 8
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Symfoniorkestret

Orfeus

Opera i 3 akter — 5 avdelinger.

Til premieren idag er endnu

Opera i 3 akter
5 avdelinger

Skoleforestilling
torsdag 8. november kl. 8.15.

endel billetter tilbake
til kr. 3.00.

Billetter a kr. 1 00 for barn og
kr. 2.00 for voksne i

Til 2den opførelse er der en
masse gode plasser igjen.
Billetsalget til 3. opførelse begynder idag.
Billetter erholdes i Drages Ma-

fredag 9. november kl. 8.30.

slkhandel.

Orfeus

Orfeus

PA inasseoproidring gjentas
opfoirp!sen

.

Drages Musikhandel.

Arbeiderforestilling
Billettere kr. 2.00 i

Drages Musikhandel.

Mandag den 12 novbr.
presis kl. 830
Absolut siste opførelse.
Billettriser : 3 50, 2,60 og 1.50

Drages Musikhandel.

BilleteRiget begynner 'morgen
3 Orfeus-annonser
(1ø c9g) kl. 9.
fra 1928.
år. KSO dro det hele i gang uten noen startkapital utover inntektene fra et
Operakarneval for byens sosietet i Festiviteten 10.mars, med skriftlige
innbydelser. De dannede par danset i salen, KSO spilte fra scenen, og publikum
kunne kjøpe billett på balkongen. 4. og 6. mars var det vårkonsert, i hhv
Surnadal (Nordmøre Folkehøgskole) — orkesterets første konsert på Nordmørsbygdene - og Festiviteten. Nordmøre Bondelag ga Bræin penger til innsamling
av "gamle nordmørske toner" og det var sangerstevne i byen Men tilbake til
Orfeus: Folkeoperaen ble nå skapt. Likeså operafeber, operakø og Nordmørskveld, tradisjoner som fortsatt består. Men i motsetning til dagens Operastyre,
hvis flertall er ganske så distansert fra de aktive medvirkende, var Operastyret
den gang simpelthen en utvidelse av orkesterstyret, og leder ved de to første
oppsetningene var cellisten, kjøpmann Herman Fischer. Orkestret talte 49,
koret 41, balletten 17 og publikum 5000. Nylig avdøde fiolinist Bjarne Sakshaug var med på prøvene, men fikk ikke spille forestillinger — fordi han bare var
8 år gammel! Det var 7 forestillinger. Til følgespot ble brukt Brannvesenets
lyskaster. Etter premieren ble det holdt en middag i Klubben for 80 personer;
solister, gjester og Klubbselskapets medlemmer. De menige medvirkende var
ikke invitert! Romsdalsposten 6.11.28 siterer hovedstadskritiker Reidar Mjøen:
"Jeg kommer til å tenke på en historie om Willy Burmester (fiolinvirtuos). Han
var i Torino, hvor der var strid om de beste strykeinstrumenter. Jeg skal ta på
mig å spille på en Stradivarius og en femtenkroners trefjæl slik at De vanskelig
skal høre forskjellen, sa Burmester. Han gikk bak et skjermbrett og spillet
avvekslende på to særdeles ulike instrumenter Det er det samme
►
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mesterstykket, Bræin har gjort ikveld. Man kunde vanskelig høre forskjellen."
Og videre avtvinges kritikeren på sengekanten kl 12 formiddagen etter premieren følgende uttalelse om orkesteret: "Bræin besjæler orkestret. Alt hvad som
henhører under dirigentpulten var slående — tegning, farver, linjer, konturer,
aksentuering, ånd. Orkestret råder naturligvis ikke over de vekslinger i klangen,
som man venter hos et fagorkester; det var ret ofte nokså grumset, men lange
partier var helt uklanderlige. Det som imponerte var det jerngrep, hvormed
dirigenten holdt det hele sammen. Som amatørorkester er det helt forbausende
dyktig." I Aftenposten skrev Mjøen: "For en tilreisende, som er interessert for
opera, var aftenen en fest og en oplevelse av de sjeldne. Den var noget av et
eventyr. I denne byen, med 16.000 mennesker, sitter et filharmonisk orkester på
50 mann, og spiller med udmerket virkning den fine og sårbare Orfeusmusikk
fra først til sist. De er amatører alle, de fleste er håndverkere.(...) Sjelden har jeg
vært vidne til slik begeistring i et teater. Men byen har da også ventet i spenning
på denne kveld i månedsvis, og lengtet efter den." Møre Dagblad skriver J.M.R.
6.11.28: "Symfoniorkestret skilte sig til et amatørorkester å være meget godt fra
sin opgave. I den tid jeg har hatt anledning til å følge orkestrets utvikling, har det
stadig gått fremover og neppe noen sinde har klangen, hver enkelts spill og
samspillet vært så bra som igår. (...) Som helhet var opførelsen en oplevelse,
man måtte gjentagne gange spørre sig selv om man virkelig befant sig i
Kristiansund og man satt igjen med en følelse av stolthet på byens vegne og
takknemlighet over hvad der blev gitt en. Er Kristiansunds innbyggere virkelig
så kunstinteresserte som dette mektige arbeide synes å bevise, skulde opførelsen kunne gjentas uke efter uke for fullt hus. Det er å håpe at befolkningen
viser sig å være verdig alt det disse 125 personer gir dem." Petitskribenten —ay
skriver ved siden av: "Hele Festiviteten var full fra gulv til tak (..), smokingkledde herrer og damer i såkalt stort toilette. Gudene må vite hvorfor stort. Vi
vilde heller si lite. De i salen kjek op på dem som satt på galleri. De på galleri
brukte kikkert på dem som satt i salen. (..) Og akt efter akt, scene efter scene,
publikum som aldri hadde sett og hørt opera før, det lyttet og så med alle sanser.
Syn og hørsel strakk ikke til dennegang. En dame bak oss brukte sogar
talesansen og bemerket: Ser du den engelen der, det er Petra,du ! Akkurat som
om noen engel kunde hete Petra! Ikke Bræins engle i hvert fall. (...) Og da
teppet gikk ned for siste ugjenkallelige gang og vi betraktet våre blodige hender,
besluttet vi oss til at besøket for vårt vedkommende skulde bli da capo — men
med hansker. " Det innløp gratulasjonstelegrammer, bl.a. fra Christian Sinding,
som ble takknemlig besvart av Bræin. Byens borgere samlet inn kr 1500,- til
reisestipend til Bræin, som ble overrakt på siste forestilling. KSOs overskudd
ble kr 3444,- og fire nye klarinetter ble straks innkjøpt. — På en helt annen kant
av musikklivet i byen agiterer Kinobetjentenes forening for høyere kvalitet på
kinomusikken: "baade violin og piano er et sterkt publikumskrav!" (K.Hist
VI:462).
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1. Oskar Olsen (maler), 2. Arthur Nic. Nilssen (baker), 3. Claus Halseth
(pakkhusarbeider), 4. Petter Edv. Wold (bøkker), 5. Magnar Ersvik (baker),
6. Peder Reitan (kontorist), 7. Rudolf Z. Unhjem (gullsmed), 8. Bernt Paulsen
(byselger), 9. Anton Slenes (politi), 10. Hermann Fischer (kjøpmann),
11. Anton MarØ (musikklærer), 12. Kristian Elgsaas (blikkenslager), 13. Ole
Angvik (butikkbetjent), 14. Leif Hjelkrem (maskinist), 15. Ragnar Næss,
16. Arne Elgsaas (13 år), 17. Ole Knudseth (repslager), 18. Ottar Schnell
(baker), 19. Nidolf Haugan (bankfunksjonær), 20. Olaf Gaupseth
(leiegårdsbestyrer), 21. Sigurd Sivertsen (bokbinder), 22. Herlof Harstad
(gymnasiast), 23. Olaf Eriksen (butikkbetjent), 24. Isak Rokstad (gymnasiast),
25. Olaf Wirum (megler), 26. Gustav Kristiansen (pakkhusarbeider),
27. Victor Spurkland (kontorsjef), 28. Arvid Bjerkestrand (maskinist),
29. Arne Langseth (bygningssnekker), 30. Morten Wold (bøkker), 31. Johan
Kjelle (baker), 32. Haakon Pedersen (frisør), 33. Sverre Olsen
(bankfunksjonær), 34. Haakon Angvik (kontorist), 35. Olaf Halten
(pakkhusarbeider), 36. Johannes Hopen (lærling), 37. Paul Halaas
(rørlegger), 38. Erling Berner (baker), 39. Lars Birkelund (skredder),
40. Trygve Løkke (butikkbetjent, seinere politi), 41. Alfred Wangberg
(tobakkskjøpmann), 42. Asbjørn RØe (forretningsfører), 43. Idar Løkke
(blikkenslager).
Maskinist Oscar Qvam, musikkhandler Arnold Drage, børstjener Ole E.
Torske og gymnasiast Olav Heggelund Hansen var ikke til stede da bildet ble
tatt. (Romsdalsposten 1988, Nordmøre Museum).
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1929

Den Norske Operaturne kom på besøk med Puccinis Tosca, og
Bræin dirigerte Filharmonien for andre gang. 22.april uroppførte KSO en av Bræins "nordmørske folketoner". 9.5. ble
konserten gjentatt i Molde. Ole Egge og Ynglingeforeningens Mannskor fikk
assistanse fra KSO til å oppføre Niels W. Gades oratorium "Korsfarerne" i
Festiviteten i april. Solister var Signe Holst-Larsen, Sigurd Hoff og John
Neergaard. Til høsten kom den store Sverigeturen! 30.8., kvelden før avreisen,
ble konsertprogrammet presentert for hjemmepublikummet, og så la orkesteret
ut på en nidagers tiårsjubileumstur til Trondheim (Frimuerlogen), Ostersund,
Sundsvall (kirke), Lillehammer (Banken), Oppdal og Sunndal. Erling Wisth
skrev i Adresseavisen: "Det var ikke bare overraskende – det var helt imponerende!" Hovedverkene på programmet var som så ofte før Beethovens første og
Griegs A-moll med solist Missi Fricker. Underskuddet på kr. 4000,- (en
alminnelig årslønn) ble forsøkt dekket ved tombola med musikk til og samme
konsertprogram ved hjemkomsten. I Harstad-boka s.54 er det bilde av KSO
anno 1929.

1930

Den planlagte operaoppførelsen dette året måtte utsettes fordi
byens korsangere heller ville på Landssangerstevne i Trondheim. 23. og 26. februar var det konserter med John Neergaard
som solist, i hhv. kirka (1000 tilhørere) og Arbeidersamfundet. De to lokalene
hadde tydeligvis hvert sitt publikum. I en anmeldelse leser vi: " Mendelssohns
EXPRESS

—

lørdag 8. mars 1934

air-

årets siste.

8yolliolorlistrils klip meglemstirmal
avholdes i FutiritetenlaRen (lørdag) kl. 8,30.

Ramme: „En natt i Ja3gerbrudens rike".
Flott lysarrangement.
Dekoratloner av Peson.
Utmerket musik.
Tegning i Drages Musikhandel og Wangbergs Tobaksforretning.
Entre: damer kr. 2,50, herrer kr. 3,50, tilskuer kr. 2,50.
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Bryllupsmarsch virket under kirkens hvelv særlig pompøs. Men så deltar jo i
utførelsen alt hvad orkestret råder over av strenge- og hornmusikk med pauker
og tromme. Den store kirkes rum fyltes av et toneveld der fikk ens fantasi til å
tenke på den himmelske brudemarsch." 26. og 31. oktober var Kasha Hveding
fiolinsolist i Svendsens romanse m.m. 230 tilhørere omtales i Romsdalsposten
som skandaløst få. 5.12. assisterte KSO på en kirkekonsert. Dette året ble
foreningen Symfoniorkestrets Venner stiftet, med det formål å stille underskuddsgarantier.

1931

Korprøvene på Webers opera "Jegerbruden" – "den tyske nasjonalopera", startet allerede 12. januar, og til første fellesprøve
4.mai innløp det en anonym gave på 300 wienerbrød. Orkestret
holdt sommerkonserter 20. og 21. juni på Tingvoll ungdomshus og i en materialhall på Sunndal Verk, men ikke i byen. Overnattingen på turen var på
Dalsbø- og Nedalsgårdene i Innerdalen. Dette var det verste året i byens
økonomiske historie. Ledigheten var 25%. Men man solgte 6000 operabilletter.
Premieren var 2.november. På Nordmørskvelden var det 200 som ikke fikk
plass. Operaproduksjonen gikk i økonomisk balanse. Siden dette var en norgespremiere ble librettoen oversatt av lektor Johs Dahle ved den høyere skole og
bearbeidet av Bræin. Regissør Kate Fasting, fru sorenskriveren, reiste for egen
regning til Tyskland for å studere oppsetninger i Miinchen og Augsburg.
Kostymene ble leid fra Berlin for 700 kr. John Neergaard var blant solistene, i
de diametralt forskjellige rollene som Kaspar (djevelens assistent) og Eremitten
(Guds ditto). Ingeniør Volckmar fikk æresrollen som fyrst Ottokar. Leif Rogeir
Jordahl var den skumle Samiel. Forestillingen ble sendt på riksdekkende radio,
og for dette betalte NRK kr 500,-. Arbeider-Avisen skrev: "Kristiansund har
bestått ildprøven. Nu vet vi at byen vil og evner, og at den må få sitt eget kapitel
i vårt lands musikkhistorie." Dette utsagnet ble nok i innflytelsesrike kretser
tillagt betydelig større vekt enn alle språkblomstene i "borgerpressa".

1932

Orkesteret var slått ut av operakavet med 57 prøver og 7
forestillinger og gikk i dvale, dvs. kammermusikk. I perioder
må det være legitimt å dyrke musikken for dens egen skyld. 8.
desember deltok 35 mann på en Bjørnsonjubileumskonsert, som innbrakte kr
100,-. Utlodning av et radioapparat innbrakte kr 350,- til delvis dekning av
turnunderskuddet fra 1929.

1933

Forsikringsdokumentene forteller om orkestrets aktiva: Inventar, kulisser og rekvisitter lagret i Storkaia 2 var forsikret for kr.
2000,-. Noter oppbevart hjemme hos cellist Herman Fischer i
Marmorgården i Massastredet 1, forsikret for kr 1000,-. Og instrumenter, kulis43

ser, lamper og operadekorasjoner
lagret på Den høiere Almenskole,
Skolegt. 9, var forsikret for kr 1500,- til sammen tre poliser på kr. 4500,-,
hvilket til sammenlikning var en
anstendig årslønn. En Philips SuperPhillips Superinductance de Luxe
inductance de Luxe radio med fem
5 lamper.
lamper, levert for kr 500,- av bratsjist
Arnold Drage, ble utloddet. Lodder å
Lodder a 50 Øre I Wangbergs
50 øre ble solgt i paukist og noteTobaksforretning.
skriver Wangbergs tobakksforretning på Lindahls plass. 2000 lodd ble solgt, overskudd 500 kr. 7. april var den
unge ungarske pianistinnen Roszi Cgledi solist med et 37-manns orkester , i
bl.a. Mendelssohns Capricio Brilliante. 21. april var det felleskonsert med
operahighligts med "Tempo" i Arbeidersamfundet, i Folkeakademiets regi.
S ymfoniorkestrefts Utlodning.

Radioapparat

1934

Det var stadig radioapparat-utlodninger. 15.3. sendte KSO telegram til komponisten Johan Halvorsen på 70-års-dagen. En av
orkesterets kino- og begravelses-fiolinister, Toffen Halseth,
måtte låne penger til klær, og skulle betale med å spille på neste opera. Han ble
dermed orkesterets første lønnede musiker, og fikk i mange år utbetalt kr 25,- til
jul. Vaktmesteren i Festiviteten fikk det samme, og fortjente det: hans leilighet
i kjelleren var nemlig garderobe for de opera-medvirkende! Nordmøre Sangerforbund holdt 20-års-jubileumsstevne i Kristiansund, og dette var året for den
sagnomsuste Varemessen — et krafttak som simpelthen bare måtte ha med en ny
opera for å bli komplett. Byens borgere ga Bræin en kassakreditt på 2000 kr,
Festiviteten ble pusset opp med bl.a. nytt scenegulv og prøvene på Glucks
"Ifigenia på Tauris" kunne begynne. Premieren ble 1.oktober, og 8000 billetter
ble solgt. Og det ble økonomisk overskudd: kr 2500,- som budsjettert, selv om
Operafondet ikke kunne støtte oppsetninger utenom Oslo. NRK kringkastet.
Det var norgespremiere, så regissør Kate Fasting måtte igjen en tur til Tyskland,
denne gang Mannheim. Noter ble bestilt direkte fra Breitkopf & Hårtel i
Leipzig. Ingeniør og sanger Volckmar og korrespondent, varemesseadministrator og hornist Nidolf Haugan tok seg av kontorarbeidet, oppnevnt av kor og
orkester. Halvparten av solistrollene var lokalt besatt. Osloavisa "Tidens Tegn"
hadde nærmest et spesialnummer om Ifigenia i Kristiansund dagen etter premieren, .og sendte oppover et lass aviser med ekspressbil. I denne avisa stod det
bl.a.: "Man står i stum beundring overfor den storslagne oppførelse, det hele var
så uendelig overlegent, på et så høyt nivå at det er som en tilhører utbrøt:
fenomenalt!". Det var skoleforestilling torsdag og arbeiderforestilling fredag,
som tidligere, og reisebyråene i Ålesund og Trondheim satte opp operabåter. —
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Men etter tre orkesterprøver i uka i et års tid, sluttet mange i orkestret. Plutselig
var det bare &i andrefiolin igjen. Livet har som kjent også andre gleder. 17.11.
var det 15-års-jubileumsmiddag på Kaffistova.

1935

Medlemsmøte 23. januar i Håndverkeren (Christiegården):
Bræin kåserer om nordmørsk folkemusikk og spiller utdrag av
sitt innsamlete materiale. 5.april vårkonsert med Bræins kor:
operaperler fra tidligere suksesser. Bræin reiste igjen til Nationaltheatret på
operanotejakt. — De svenske Studentsangere i Lund, 90 gallakledte herrer,
souperte i Klubben. Sjelden har det vært sunget mer og høyere verken inne eller
.ute i Festiviteten.

1936

Beethovens første symfoni stod igjen på programmet, 13.3. i
Festiviteten og 15.3. på Nordmøre Folkehøgskole i Surnadal.

7937

Edvard Bræins fjerde og siste operaoppførelse: Boieldieus
"Den Hvite Dame", premiere 8.11.med 800 i salen. Man kan
undres over hvor alle sammen fikk plass; i dag rommer samme
huset bare vel halvparten så mange, selv om stolene og fotplassene er trange.
Foto av de medvirkende fins i Harstad-boka s. 73. Avisene overgikk seg selv i
superlativer. Romsdalsposten skrev: "Aldri har vel Kristiansunds Symfoniorkester stått på slike høyder som det gjør i dag. (..) Det var ingen mislyd å
høre." Etter lørdagsforestillingen var det bacalao til alle medvirkende i teatersalen. Det ble åtte forestillinger i Kristiansund. Allerede 11.6. fikk fylkestingssamlinga i Kristiansund oppleve en "førpremiere". NRK radiooverførte som
vanlig hele forestillingen. Orkesteret ble på 46 mann, og det ble trangt når man
skulle gjestespille på Oslo Nye Teater! De uvant trange arbeidsforholdene
ihopkrøket innunder scenen må ta noe av ansvaret for de dårlige kritikkene
enkelte aviser ga orkesteret fikk etter Oslopremieren. Messingen, eller "blekkkoret", som Bræin pleide å si, satt aller trangest og innerst, og fikk mest
trykksvertejuling. De to siste kveldene gjenvant man imidlertid sin gamle form
og leverte fullverdige prestasjoner, men da var kritikerne ferdig med sin jobb.
Mer enn hundre kristiansundere var med på turen med nattoget fra Åndalsnes. 4
forestillinger i Oslo ga nemlig kr 5000,- i garantier fra Operafondet, men likevel
ble underskuddet kr 407,- og i tillegg skyldte KSO Spareskillingsbanken 300 kr
etter tidligere instrumentkjøp. En veksel i Forretningsbanken på kr. 120,dukket også opp. Molde og Trondheim ønsket gjestespill, men kunne ikke stille
underskuddsgarantier. Bræin skaffet derimot kausjonister for innkjøp av både
horn og obo. 9000 mennesker så Den Hvite Dame i Kristiansund og Oslo
sammenlagt. Til forestillingene i Oslo var det innleid harpist, og dette var
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sannsynligvis første gang orkestret hadde dette instrumentet med (bilde i
Harstad s. 78). — Orkesterets notearkiv omfattet nå 97 verker.

/938

Ingen konserter, bortsett fra at fire mann fra KSO spilte Bræins
arr. av Bruremarsj fra Sunndalen, på 75-års-jubileet for den
høyere skole, i gymsalen der. Bræin vil oppgi å ha eget styre,
men greier å få orkestret inn på statsbudsjettet: kr 5000,-. 26 mann møttes 10.

oktober for å snakke om neste konsert, og det ble holdt tre prøver, før den fjerde
tillyste måtte avlyses, da bare 18 mann møtte opp. Bræin bad om at konserten
måtte avlyses, og ville i stedet øve i ett år framover på Beethovens syvende
symfoni, til 20-års-jubileet. Styret greide ikke å holde møte for å ta beslutningen. 7.11. var det innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Bræin foreslo
nå å bruke statsmidlene til å betale orkesterets medlemmer for å spille. De
kvalifiserte skulle få kr. 1,50 — 2 pr. prøve (tilsvarende lav konsertbillettpris
eller dagslønn for lærlinger). Han ville videre at orkesteret skulle ledes av et
representantskap på fem: 1 fra medlemmene, 1 fra Kirke- og Undervisningsdepartementet, 3 fra byen for øvrig. Forsamlingen var sterk motstander av å dele
medlemsmassen inn i verdige og uverdige, en problematikk vi for øvrig fortsatt
strir med at andre vil påføre orkestret, og det kom motforslag om å dele
årsoverskuddet på alle medlemmene, etter antall frammøter. Det ble så en stor
debatt om dirigentens lønn, og et forhandlingsutvalg ble valgt. På styremøte
11.11. ble de fem tusen statskronene fordelt slik for 1939: 2000,- til drift, inkl.
700,- i lønn til Bræin, som bes om å reorganisere orkestret. Kr 3000,- skal
brukes til lønn til maksimalt 35 mann, hvilket skulle holde til 42 øvelser. Øvrige
medlemmer regnes formelt som elever, og rykker opp ved ledig plass. På
"fortsettende generalforsamling" 14.11. stemte 16 for dette, 7 imot, 1 blank, og
man vedtok: "Vi begynner på nytt etter slapphetsperioden".

/939

Edvard Bræin hadde tillit i Departementet, og fikk ut statsbevilgninger til orkestret sitt: kr 2500,- for 1939/40, kr 5000,for 1944/45, kr 5000,- i 1945/46 og tilsvarende videre i hele
Bræins levetid. Ordningen med betaling for å spille i orkestret bestod i åtte år
1939-46, med fratrekk for de fem krigsårene, da det var kulturstreik. Reglementet grodde fram etter behov: 16.1. vedtar styret at lønn ikke må utbetales på
forhånd, med først ved årets slutt, og dette skal gjelde både medlemmer og
dirigent. Og 8.6. presiseres det at det ikke gis lønn for konsertene, bare for
prøvene. Fravær fra konsert betyr at opparbeidet prøvelønn går tapt! Kr. 5,- til
jubileumsfesten skulle trekkes fra lønna for novemberprøvene, men denne ble
seinere finansiert med ledige lønnsmidler. Det ble slutt på fribilletter til medlemmene, men "billigplassene ble billigere". Vårkonserter: 10.2. Festiviteten
og 12.2. Bruhagen, 24.3 Festiviteten og 26.3. Stangvik. På programmet bl.a.
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hhv. Haydns paukeslagsymfoni og Schuberts h-moll-symfoni. Bræin bidro med
egne orkestrerinstrumentasjoner av suller fra Nordmøre og tre danser av Tuxen
Werring, men publikum sviktet; "En publikumstilslutning verre enn noensinne," heter det i protokollen etter konsertene i mars. Utlodning av radio og
grammofon måtte igjen til. Til første prøve på høstkonserten 11.9. møtte 34
mann. Innkallingen skjedde med bybud. 27.9. var det fest og fotografering ved
Engvig. Bræin holdt foredrag om programmet for 20-års-jubileumskonserten i
Festiviteten 17.11, der Helga Løkke var solist i Beethovens fiolinkonsert i Ddur ved siden av gammelt repertoar. Jubileumskonserten trakk fullt hus, ikke
minst på grunn av en "billettrulling" i Romsdalsposten, der folk utfordret
hverandre til å kjøpe billetter. Konserten ble gjentatt uten solist i Ungdomslokalet på Batnfjordsøra søndagen etter, og etter denne kom det på trykk en
klage i Romsdalsposten over at orkesteret var i påfallende godt humør. Men det
var da jubileum! Den egentlige festen var i Arbeiderforeningen 25.11., med
bacalao. — Tidligere på høsten, 8.10., var det konsert i Hovedkirken. Her var det
300 publikummere, herav 232 betalende. Orgelsolist var Nanna Sverdrup. På
programmet bl.a. Haarklous "I Westminster Abbey" og faktisk den vanskelige
allegrettosatsen fra Beethovens 7. Det var behov for å kjøpe inn nye
treblåserinstrumenter, og dessuten skulle frøken Augusta Storsæther likevel til
Paris, og ville der forsøke å byttet bøyle på et waldhorn. Fortsatt var det ingen
kvinner med i orkestret, bortsett fra Jenny Ersvik som spilte harpestemmer på
piano.

1940

Dirigentens lønn ble nå fastsatt til kr. 12 pr. prøve og konsert, og
i tillegg fikk Bræin hundre kroner for å reise til Oslo og argumentere for økt statsbidrag til orkestret. Søknaden lød på kr
15.000,- pluss kr 3000 fra det nyopprettede TONO. Arild Sandvold var solist i
to orgelkonserter av Håndel 7.3. Seinere på våren skulle KSO ha holdt konsert
med filharmonikeren Karl Andersen som cellosolist, men prøven 8.april ble
avbrutt av at tyske fly kretset over byen. Under den tyske terrorbombingen og
storbrannen 28. og 29. april mistet orkestret nesten alle sine eiendeler. Festiviteten fikk ødelagt taket og innredningen i salen av brannbomber. På sine
forsikringer fikk orkesteret tilbake kr 5000,- og i krigsskadetrygd ble det
innvilget kr. 4510,- (av en velbegrunnet søknad på kr. 8000,-). De instrumenter
som ble reddet, var 2 oboer, 2 fagotter, 2 waldhorn og 1 bratsj. Sannsynligvis er
dette en av de bratsjene som fortsatt brukes i orkesteret i dag. — Det kan i ettertid
synes noe pussig at det var nettopp til Tyskland orkesterstyret allerede 24.9.
vendte seg for å prøve å få kjøpt nye instrumenter. Man ønsket primært 2
pauker, 2 horn og 2 A-klarinetter, men ingen kunne levere. Man skriver også til
Festivitetslokalets styre om orkesterets plassbehov ved framtidige operaproduksjoner, og ber om at det ordnes med garderober, orkestergrav, lys og
større scene når huset skal settes i stand.
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194 I

Årsmøte ble holdt i Misjonsheimens brakke. Medlemmene må
selv kausjonere for banklån ved kjøp av nye instrumenter,
foreløpig 2 C-fløyter og 1 piccolo i c. Man prøver å leie pauker
fra Oslo, men mislykkes.

1942

Hermann Fischer, cellist og styremedlem i 10 år, formann i 5 år

— bl.a. med ansvar for de to første Bræinoperaene, var jøde og
ble arrestert. Hans piano ble fraktet til "nazireiret" i Festiviteten. Han døde i Auschwitz våren 1943. En massehenvendelse fra Kristiansunds befolkning til "myndighetene" om å sette ham fri førte ikke fram. —
17-årige Edvard Fliflet Bræin debuterte som organist i Nordlandet kirke. —
Edvard Bræins kantate til Kristiansunds 200-års-dag, med tekst av Paul Ohrvik,
ble framført for en fullsatt Nordlandet kirke fire kvelder 29.6. og 1.-3.juli.
Bræins "Hymne til Kristiansund" ble brukt som forspill. Orkesteret var på 26,
.koret på 63. Kommunen foreslo at orkesterprøvene skulle holdes i gravkapellet
(krematoriet), men orkesteret nektet og krevde gratis sundbåt til prøver i
Nordlandskirka. Resultatet ble at prøvene foregikk i Klippfiskeksportørenes
Landsforenings lokaler, ettersom Emil Volckmar også var formann i byjubileumskomiteen. Denne ga orkesteret kr 500 for jobben, som start på et operafond. Et par "museumspauker" ble lånt fra Trøndelag Teater, og kommunen
betalte frakten, etter at man hadde gitt opp både å få kjøpt paukene etter nedlagte
Aalesunds byorkester eller å leie et sett fra Bergen. Etter krigsoppgjøret hadde
orkesteret god økonomi, og bevilger kr. 100,- til Tempohuset, kr. 1000,- til
Edvard Bræin som oppildnet av kantatesuksessen vil skrive en opera om "et
gammelt patrisierhjem" i Kristiansund (og søker samtidig kommunen om kr.
10.000 av et antatt budsjett på kr. 15.000; Rudolf Unhjem fulltegnet tegnet raskt
en sponsorliste på 5000 kr), kr 300,- til en polonese av Bræin (som ikke fikk
skrevet ut stemmene før i 1951, og da etter ekstra honorar) og endelig kr 125,til at Bræin skulle reise til Oslo for å finne librettist og pauker. Librettist ble den
gamle revyforfatteren Per Kvist, for kr. 2500,-

1943

I anledning 100-års-dagen for Edvard Griegs fødsel arrangerte
orkesteret og mannskorene Fosna og Varden en felleskonsert 3.
og 4.juni. Sangsolist var skredder Erling Fagerlie. Festiviteten
var stuvende full.
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Kristiansund private Musikforening begynte med lukkede
konserter, kun for medlemmer, som var fritatt for tysk sensur. I
Methodistkirken deltok 23.2. Unhjems strykekvartett med
Andante cantabile fra Tsjaikovskijs kvartett i D-dur og Mozarts "Eine kleine
Nachtmusik". Medlemmer var Rudolf Z. Unhjem, Haakon Kvande, Olaf Wirum og Anton Marø (bilde side 51). Det var ellers ingen orkesteraktivitet.
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Unhjems Strykekvartett av 1924. Notestativene er i familiens eie.
Foto: Nordmøre Museum.
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Oppsamlede statsbidrag hvert år under krigen utgjorde på generalforsamlingen 5.oktober (som ble holdt i Grand Hotells
barsal) hele kr. 12.259,92. Bræin ble sendt til Oslo for å argumentere om fortsatte tilskudd, for å skaffe solist og for å skaffe byggetillatelse
og materialer til det planlagte Tempohuset. Fra 19.9. fikk KSO leie "lesesalen"
på Allanengen skole til to prøver i uka, og ble der i 2 1/2 år. Dagens prøvelokale
har altså meget lange tradisjoner.
presidentskap — intet mindre! — bevilget kr. 5000,/94 6 Stortingets
til KSOs drift sesongen 45/46, etter innstilling fra KUD. Men
Bræin klaget offentlig, i Tidens Krav, over svak innsats og
dårlig frammøte på prøvene. Musikerne prioriterer sportsstevner og revyer, sies
det, men vi får ikke vite om det var som opptredende eller tilskuere. Jubileumskantaten gjentas fire kvelder 25.-27. mars, for en fullsatt Nordlandet kirke.
Dette ga orkesteret en inntekt på 700 kr. Siste kveld byttet far og sønn Bræin på
rollene som dirigent og organist. (Fliflet gjestedirigerte også musikkorpset
Tempo på j ubileumsturne til Gjøvik, Ullensvang, Haugesund, Stavanger, Mandal, Arendal og Oslo.) Deler av verket ble spilt inn direkte på linje til NRK i
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Oslo etter generalprøven og etter riksprogram-utsendelsens slutt. NRK betalte
200 kr, men opptaket var for dårlig teknisk til å kunne sendes. 13.april var det to
år forsinket 25-års jubileumsmiddag for KSO på Grand Hotell. Det innløp en
rekke telegrammer, bl.a. fra tidligere solister. Hvorfor ser man aldri slikt i dag?
7. juni ble Tempohuset innviet, med representanter fra Filharmonien og TONO
til stede! Tempo var det første musikkorps i landet som hadde eget hus. NRK
hadde både stort og lite studio i bygningen, og kjøpte inn både stort trøorgel og
flygel (står i dag i Bystyresalen med sprukken klangbunn) til radioandakter og konserter. KSO hadde generalforsamling på Grand Hotell 10.9., nå med kr.
18.700,- i kassa. Orkesterbiblioteket var på 50 verker, og blant eiendelene 3
celli, 3 bratsjer og 3 dårlige kontrabasser. Møtet ga kr. 1000,- til Tempohuset,
og vedtok enstemmig at medlemmenes betaling for prøver skulle opphøre.
Pengene skulle nemlig heller brukes til styrker-opplæring! Tilbudet ble kunngjort, og 18-20 elever meldte seg, blant dem Elias C. Eliassen (cello) og Trygve
Rossbach (fiolin). Ergo kan vi slå fast at Musikkskolen startet på Allanengen til
jul i 1946. Edvard Bræin stod for teoriundervisningen, og orkestermedlemmene
stod for instrumentopplæringen: fiolin- og bratsjlærer var Bernt Paulsen,
cellolærer Ottar Schnell og basslærer Lars Birkelund. Schnell likte best å
undervise hjemme i Jorfaldgården i Vågen. Bræins lønn ble økt til kr 20,-pr.
prøve og 75,- pr. konsert. 5. desember var det konsert i Festiviteten, for fullt hus.
Formann Olaf Wirum hadde solgt ut billettene i byens handelskretser ei uke på
forhånd. Generalprøven fungerte som skolekonsert på Middelskolen. Etter
konserten ble årsslutt markert med øl og pølser på Soldatheimen.
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24. januar var Håndverkerforeningen 100 år. Konsertmester
Rudolf Unhjem var siden 1945 formann der, og bestilte likegodt en konsert. Foreningen kjøpte 250 billetter i Festiviteten,
der Arne Arnesen fra Filharmonien var solist i Håndels bratsjkonsert og Bræins
serenade. Fullt hus. 8. mai var Jan W011ner klaversolist i Griegs A-mollkonsert,
arrangert av de nystiftede Musikkens Venner. KSO fikk 500 kr for å akkompagnere. Konserten var en post festum hyllest til Bræin på 60-års dagen
(3.april). Generalprøven var skolekonsert. Dette året ble det innkjøpt 2 celli og
2 bratsjer. På et styremøte 16.9. la Bræin fram planer om en kirkekonsert. Den
nyvalgte formannen, veteranen Olaf Wirum, som ikke hadde vært i styret på 16
år, hevdet at medlemmene nå ønsket å spille et populært program. Bræin
reagerte sterkt på denne uskyldige uttalelsen, som ikke passet inn i hans planer.
Han slo fast at det er styret i samråd med dirigenten som bestemmer programmet — "medlemmene har ikke noe med å komme med ønsker. Det er bare tull å
høre på slikt tøv," siteres han i protokollen. Det endte med et populærprogram i
Festiviteten med sangsolist, danser og Offenbachs "Skjønne Helene"ouvertyre, i et arrangement som ikke holder mål i vår tid. — Bræin reiste til Oslo
for å kjøpe inn flere noter til "populærkonsertbruk".
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Kristiansund kommunes første bevilgning til orkestret kom
etter nesten 30 års drift; kr 500,- til noter. 10. april var Kringkastingsorkesteret (25 mann) og Øivind Bergh i byen på fylkesturne og spilte i Festiviteten til inspirasjon for de lokale musikerne. 20.4. var det
KSO-generalforsamling i Tempohuset, offisielt kalt "Musikkens Hus". Og den
store saken gjaldt nettopp Tempo, som krevde 1000 kr i husleie for 30 prøver.
Dette ble godtatt. Og strykerskoleelever som ikke blir med i orkesteret (de
hadde jo hatt 1 1/2 års opplæring; "kunne ingenting", sier Trygve Rossbach i
dag), må betale for undervisningen de har fått. Man ble enige om å ikke ta opp
som elever hybelboer-skoleelever som bare blir i byen kort tid. Tenk om dagens
musikkskole kunne hatt så krystallklare målsettinger — med deltakelse i
orkesteret som eneste hensikt! KSO ble forespurt om å være blant innbyderne til
å stifte NASOL, Norske (Amatør-) Symfoniorkestres Landsforbund, men var
redd for de økonomiske konsekvensene. Det ble holdt et eget medlemsmøte om
saken og det var livlig debatt. Bræin og sekretæren, lektor Rolf Nyhus ble valgt
som utsendinger til det konstituerende møtet i Skien, og 2.12. var KSO innmeldt. — Til høstkonserten tok man opp igjen programmet som ble stanset av
krigen i 1940. Karl Andersen var solist i Haydns cellokonsert og Poppers
konsertpolonese på fire konserter i november: 20. på Surnadal ungdomshus, 21.
i Oppdal kino, 26. i Festiviteten og 27. i Molde. Turn&n ga kr 4000,- i
underskudd, men likevel var det stilfull middag på Grand 28.11.
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Vårkonsert 18.3. i Festiviteten og 20.3. på Eide. Obosolist Roy
Dahl og sangsolist Cissi Cleve. Tsjaikovskijs Nøtteknekkersuite som hovedverk. Generalprøven, som foregikk i Festiviteten, var igjen skolekonsert, der Bræin presenterte musikken. — Til 30-årsjubileet ga Kristiansund kommune kr. 1000, Staten som vanlig kr. 5000,-.
Konserten i Festiviteten 25.11. hadde 57 medvirkende musikere (33 fikk Symfoniaordenen) og alt var utsolgt på forhånd, selv uten gruppesalg til firmaer. Til
og med ståplasser var forhåndssolgt. 25 minutter ble kringkastet, og etter
konserten reiste mannskoret Varden seg på balkong og hyllet orkesteret med
sang! Køen av gratulanter var faktisk så lang at en del blomsterseremoniell
måtte gjøres unna i pausen. Programmet var svært tradisjonelt: Haydns paukeslagsymfoni, Valdresmarsj, Purpose, Ifigeniaouvertyre m.v. Som ekstranummer ble bysangen spilt til stående allsang. 130 deltok på festen i
Tempohuset etterpå. Bilde av jubileumsorkestret fins i Harstadboka s. 87. På
festen holdt Ottar Glærum på vegne av en innsamlingskomitéen minnetale over
Hermann Fischer og overrakte en italiensk Albanesi-cello fra ca. 1740 som
minnegave. Instrumentet kostet kr 1200,-, men ble 20 år seinere taksert av Odd
Jacobsen til godt over kr 40.000,- . Celloen brukes i dag av Marius Tenggren i
orkestret. Opprinnelig hadde den en minneplate påmontert. — Harmoniorkesteret fra vår danske vennskapsby Fredericia var på besøk dette året.
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Gullsmedbrødrene Sunde var med i orkestret og tok i 1955 over
produksjonen av ordenstegnene Unhjem hadde designet i 1924.

1950

På et medlemsmøte 1. februar blir det enighet om å engasjere en
"hjelpedirigent" ettersom Bræin ikke ville ta alle prøvene.
Bræin ønsket å bruke solist for å slippe all terpingen med felene
og han syntes det var vanskelig å finne høvelige noter. Han ville lenge ikke svare
på om han tok ansvaret for vårkonserten, og til slutt ble en av orkesterets
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fiolinister, baker Magnar Ersvik, engasjert som vårens instruktør på 11 prøver i
Tempohuset. Det ble ingen konsert, på grunn av dårlig frammøte på prøvene. I
stedet gikk folk 19. april mann av huse for å høre og se Helsingfors Dameorkester, dirigent Heidi Sundblad-Halme, med eksotiske innslag som harpe og
xylofon, i regi av Musikkens Venner. KSO vurderte for første gang å holde
nasjonal festkonsert 17.mai, men det ble det heller ikke noe av. Det var
skjærmyssler i forholdet til Tempo, som man mente "stjal" notestativene. Til
første prøve på høstkonserten møtte det bare 12 strykere og 5 blåsere, og prøven
ble avlyst. Det ble sendt rekommandert brev til alle medlemmer, og de måtte
svare skriftlig på om de fortsatt ville være med. Konserten ble avlyst fordi
besetningen ble vurdert som for liten. Man hadde 13 feler, 4 bratsjer, 4 celli, 1
bass, 2 fløyter, obo, 2 klarinetter, fagott, 3 horn, 3 trompeter, 3 tromboner og
pauker, totalt 38 mann! Beslutningen virker i ettertid komplett ubegripelig;
orkestret har meget sjelden vært større, og dette var bare de fastboende!
Problemet var nok heller mangelen på dirigent og en samlende, karismatisk
leder, etter at Bræin ble syk. Unhjem foreslo å innføre musikerlønn igjen, slik
ordningen hadde vært fram til høsten 1946. Nedstemt. — Det ble innskjerpet av
orkesterets instrumenter ikke tillates brukt i kommersielle sammenhenger, dvs.
til dansemusikk, og bassistene fikk særskilt brev om dette.

1951

Bystyret vil gjerne holde orkesteret i gang, og bevilger nå det
samme som staten: kr 5000 fra hver. Og orkestret var vant til at
ting kostet lite: hus, mat og overnatting på turer på Nordmøre
var fritt. Likevel var det nå krise i økonomien, og Bræin ble bedt om å ta en tur
til Oslo for å møte Kirke- og Undervisningsdepartementet. Bræin ønsker sin 3akters opera "Hvite Seil" oppført neste høst, men planen ble lagt bort. Orkesteret hadde som nevnt bestilt denne allerede i 1942, og Vidar Wexelsen (18901947) alias Per Kvist hadde levert librettoen. Per Kvist framførte allerede i 1928
en vise om Operaen i Kristiansund på Chat Noirs høstrevy i Oslo, med
refrenget: "Det er ' n Orfeus i Krestjansund". — Til en medlemsfest 11.januar
forelå en nyskrevet Puck-sang (Paul Ohrvik stod seinere i mange år for den
årlige sangen til Operaballet, med melodi fra forestillingen.) Bræin lokket på
festen fruene med orkesterball til våren, dersom mannfolka fikk lov til å gå på
prøvene. 10.3. uroppføres Bræins Konsertpolonese fra "Hvite Seil" og må gis
da capo to ganger. Bræin reiser nå til Oppdal og Eidsvågen for å berede grunnen
for turne dit. 400 møtte fram på Oppdal, 200 på Bergtun i Eidsvågen. —
Strengesett ble innkjøpt til alle strykergrupper og instrumentforsikring for
reiser tegnes. Bræin dirigerer fortsatt på høsten, og i Kinohallen uroppføres
16.11. Bræins "Sull" og Bjarne Brustads "Fra et gammelt manuskript" for
strykere. Dagen etter gjentas konserten i Todalen ungdomshus, der applausen
aldri ville ta slutt, og på Høglia i Tingvoll. 4 musikere fra Kristiansund assisterte
i Molde Orkesterforening på to ulike konserter.
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1952

Tempo hadde notekurs i januar, og ettersom blåserne skulle
delta der, ventet KSO litt med sesongstarten. Fagottisten
fortsatte å assistere i Molde, slik det også er vanlig i dag.
Tirsdag ble valgt som prøvedag, og &I på hver instrumentgruppe ble på
medlemsmøte 1. april valgt til rodemann eller innpisker og skulle sørge for
fulltallige prøver. 20-22 møtte opp. Bræin skulle reise til Aure og Otnes for å
forberede kirkekonserter, men man fant ikke noen mulig konsertdato i byen, og
ergo ble det ingen vårkonsert. Kommunen avslo søknaden om økonomisk
tilskudd, også til instrumentkjøp, selv om Staten v/KUD hadde forklart at det
ble forventet at vertskommunen bidrar med det samme som staten, for tiden kr
5000 pr. år. Generalforsamlingen ble avlyst da bare 12 møtte, men etter
innkalling pr. rekommandert brev ble møtet satt. Ny formann ble den
temperamentsfulle trønderen Olav Ratkje, fiolinist og butikkekspeditør. Han
tilbyr seg å undervise gratis, "særlig damer" og vil gjerne starte skoleorkester
hvis KSO ordner med annonsering og lokale. På et medlemsmøte på Kafs
Kristiansund 2.9. lar Bræin bomben springe: han vil bare øve inn en avdeling
med sine egne verker til høstkonserten og krever dessuten en garantert
minimumsbemanning for å gjøre noe som helst. Han synes 27 mann er alt for
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Brev fra Edvard Fliflet Bræin med tilbud om å dirigere. Det ble ikke før i 1954.
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lite, mens orkesteret selv er rimelig fornøyd med dette. Pussig nok var det på
denne tiden mest mangel på messingblåsere. I protokollen står det at medlemmene skulle uttale seg om repertoaret "så det kan bli tatt hensyn til spillegleden." Bræin er syk og vil helst slutte. Orkesteret mangler i realiteten
dirigent. Hjelpedirigent blir fotograf/fiolinist Birger Andresen. Løsningen for
høstkonserten blir at Tempo og Guttemusikkens (og kor-) dirigent Peder Nes,
som sikkert kunne rekruttere messingblåsere og hadde bakgrunn som fiolinist
fra Trondheim Musikkskole, deler på dirigentjobben med Andreas Aune fra
Trondheim Symfoniorkester og Musikkskole (aktiv amatørensembledirigent,
fiolin- og bratsjlærer). Aune tilbyr seg å komme fra Trondheim hver søndag og
annenhver tirsdag for kr 150,- pr. dag. Han omorganiserer oppstillingen i
orkesteret. Konsertene ble holdt 29.11. i Surnadal, 30.11. på Enge i Valsøyfjorden og 1.12. i Festiviteten. Nes og Aune dirigerte Valdresmarsjen hver sin
gang! Per Chr. Haugen skriver overstadig begeistret i Tidens Krav. Romsdalsposten mente at dirigent Nes hadde en "fortrinlig venstrehånd". — I løpet av året
var det kontakt med Norsk Operaselskap med sikte på en oppsetning i
Kristiansund.

1953

Allerede 18. januar holder KSO og Peder Nes konsert i Molde
med det samme programmet. På turen blir det bestemt å gjenta
konserten i Kristiansund, til inntekt for fire selvbyggere som
hadde fått husene sine blåst ned i orkan sist natt. Dette ble arrangert sammen
med idrettslaget Braatt, som holdt utlodning. Det kom lite folk og man fikk
totalt inn kr 550,-. La donna e mobile, men konsertpublikum er verre! 31.1.
spilte KSO 3 musikkstykker under Rådhusets åpning, og oppnådde kr 3000 i
generell kommunal støtte. Samme program ble gjentatt i Odd Fellows nybygg
18.4., uten betaling. 20.5., fortsatt med Peder Nes ved pinnen, spilte man gratis
for Bremsnes ungdomslags nye hus. Så kom ikke her og si at vi ikke er
regionale, som det heter så politisk korrekt! — Andreas Aune dirigerte orkestret
med to klaversolister dette året: 27.4. Reimar Riefling i Mozarts A-dur-konsert
(et Musikkens Venner-arrangement som ga 700 kr. En dr. Bernstein var
øvepianist med orkestret før Riefling kom. Vi får tro de hadde snakket sammen)
og 16.11. Ivar Johnsen med bl.a. Sæveruds "Kjempeviseslåtten". Men så var det
opera igjen ! I samarbeid med Norsk Operaselskap og dirigert av Istvan Pajor ble
Gounods "Faust" framført for fem fulle hus fra 5.12, men uten generalprøve!
Musikken var innøvd av konsertmester Olav Ratkje, som arbeidet gratis både
med kor og 25-manns-orkester. Operaselskapet i Oslo bestemte størrelsen på
orkestret og ikke alle fikk være med! Dette var ikke videre populært i
Kristiansund, men siden det foregikk så mange prosjekter samtidig, var det
ingen som gadd ri prinsipper. Det slaget tok man året etter. Koret skulle for
øvrig hete Kristiansund Operakor, noe man likte dårlig lokalt. Da Pajor kom for
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å ta innspurten ble det meget lange og anstrengende prøver. Pajor kunne alle
sine operaer utenat, og spilte gjerne harpestemmen på klaver mens han dirigerte. Hans gebrokne ungarsk-norske replikker når noe skar seg siteres fortsatt,
og begynner gjerne med utbruddet 'immel og 'av! KSO fikk dekt sine utgifter,
men fikk ikke del i overskuddet, som gikk til Oslo. Det var altså en gang at det
kunne være penger å tjene på å sette opp opera, vel å merke så sant idealistene
stilte opp.

/ 9 54 v

t i ve ii it ee rteong2d9 i. rli L
s - ju bsiol emu m
k o npsaegrnteenk ioF
g esnetr
rkessm
c hsa
Bræin
far
Fotograf Birger Andresen spiller fiolin, mens sønnen Ivar, i dag
sjef for Gardemusikken, sitter med fagotten. Ivar Andresen fikk for øvrig via
KSO dette året som gave den lokale Foreningen Unge Kunstinteressertes
Samfunds restkapital på kr 698,57 med formål fagottundervisning. Ekteparet
Schnell delte cellopult. Notestativene var laget av Johan Sætherø møbel- og
trevarefabrikk i Flatsetsundet på Frei. Han laget 30 slike "fluktstoler" etter
modell fra Filharmonien, for kr. 10 pr. stk. De var i bruk i 34 år, til de ble etterlatt
i Tempohuset da KSO flytta over til Allanengen i 1988. De var solide, men
umulige som skriveunderlag.
På bildet ser vi fra venstre: første rekke: Olav Ratkje, Rudolf Unhjem, Johan
Kjelle, Bjarne Sakshaug, dirigent Edvard Fliflet Bræin, Olaf Wirum, Olaf
Hammer, Petter Wold og Elias C. Eliassen. Andre rekke: Birger Andresen, Paul
Bergsvik, Arne Soleim, Harald Mollan, Trygve Rossbach, Olaf Harstad, Otto
Dyb, Arthur Nic. Nilsen, Nils Moe, Ivar Andresen, Emil Dyrnes, Olaf Wiik og
Erling Ulvund. Tredje rekke: Carsten Sunde, Fridtjof "Toffen" Halseth, Reidulf
Halsnes, Leif Ulvund, Ole Knudseth, Reidar Larsen, Harald Haugan,
Gunnar Otto Strømme, Ingvar Andersen, Lars Sjetne, Harald M.
Til strykeskolen ønskes lånt Stokke, Tor Pedersen, John Solbakk.
endel fioliner.
Henvend?,1se
Under:
sekretæren Løveapoteket,
Elever opptas, annonse i
Ki . ' -ztiansund N.
Møre Dagblad 21.6. 1954.
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Elever oppEas
Symfonlorkesteitet har til hensikt å starte undervisning i
fiGlin"spill. fra høsten. Interesserte jenter og gutter bes melde seg
innen 20. juni til sekretæren, adr. Løv enapoteket, Kr.sund.
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Idar Løkke, Herbert Borøchstein, Ottar Schnell og Else Schnell. Bak: Håkon
Ohr, Johan Wammer-Pettersen, Edvard Bræin, Martin Løvås og Paul Halås.
— Vårkonserten dette året ble spilt for et sparsomt publikum i april: 24. i
"Sentrum" på Bremsnes, 25. på Idrettshuset på Straumsnes og 26. i Festiviteten.
Aune dirigerte. — I juni ble det bestemt å ta ved Ratkjes tilbud og igangsette ny
fiolinskole til høsten. Det ble avertert etter instrumenter og elever. 67 elever
meldte seg, og 40 feler manglet. Et medlemsmøte i KSO valgte 3.9. et eget
styre/råd for skolen, som et underutvalg av KSOs styre. 2 foreldre skulle velges
inn i styret på et foreldre og elev-møte i Tempohuset 8.9. En av foreldrerepresentantene ble Kåre Karlsen, inntil nylig aktiv i orkestret. Undervisningen
foregikk på Den høyere skole og man fikk snart over hundre fiolinelever.
Hjelpelærere ble Petter Edv. Wold, Bjarne Sakshaug, Arne Soleim og Reidulf
Halsnes. Tiltaket grunnstøtte etter kort tid på grunn av mangel på administrasjon. Ratkje sier opp i romjula på grunn av dårlig betaling og generell misnøye.
Folk som hadde lånt ut fioliner følte seg ikke trygge på forvaltningen og det kom
til en del uheldig brevskriving — 6. og 7. 11. var det innvielse av den nye
kommunale Kinohallen, som i dag heter Caroline. Edvard Bræin dirigerte egne
verker begge kvelder. — 29.11. kom som nevnt jubileumskonserten, med
Dvoråks "nye verden"-symfoni. 430 billetter ble solgt, og i tillegg var det plass
for 60 fra fiolinskolen og 77 fribilletter! 11.12. var det fest i Odd Fellow og
17.12. møte om operaplaner, med konklusjon: Flest mulig av orkestermedlem60

mene skal få spille med, sortering i verdige og uverdige ble kategorisk avvist, og
helst vil vi ha en egen ren orkesteravdeling i forkant. Kompromisset ble å
akkompagnere solistene fra enakteren Cavalleria, i en "operagalla"-avdeling.
5. januar var det krisemøte i Strykerskolens råd. Elevtallet var
flytende og elevmassen vanskelig å få tak på. De yngste ble
undervist i alt for store grupper. Kompromisset ble at Ratkje
skulle beholde lønna, men slipper å undervise de yngste, som Sakshaug overtar
ansvaret for. Fra høsten ble tilbudet 1 1/2 time ukentlig undervisning pr. elev, og
lærerlønna 5 kroner timen. Orkesterstyret bestemmer at strykerskolen ikke
lenger skal gis kreditt på Drages Musikkhandel, men sender blomster til Bjølsen
skoles pikeorkester i Oslo, uvisst av hvilken grunn — kanskje notelån? - 11.
januar — medlemsmøte i KSO vedtar: Vi spiller opera, dersom det ikke koster
penger for orkestret å være med. I NASOL-arbeidet kommer det fram at andre
orkestre i landet får betydelige kommunale tilskudd, noe KSO ikke har, og
samtidig ryktes det at statsmidlene vil forsvinne. "Et alvorlig sjokk," står det i
årsmeldinga. Man fikk dog kr 4000,- fra KUD også denne gangen, etter at Bærin
hadde vært i departementet og understreket viktigheten av å ha en profesjonell
dirigent. Kommunen ga til slutt kr 6000, slik at det totale offentlige tilskudd ble
opprettholdt. For å spe på inntektene var det igjen grammofonutlodning,
overskudd kr 802,50, det dobbelte av verdien. — Dette året var Norsk
Operaselskap og Istvan Pajor to ganger i Kristiansund for å sette opp opera: fra
11.3 gikk Mascagnis "Cavalleria Rusticana" fem ganger for 2500 tilskuere
pluss skoleforestilling på generalprøven, og fra 21.10. var det fem ganger med
Kiinneckes "Fetteren fra Batavia", i regi av selveste Barthold Halle. Notene til
"Fetteren" kom ikke før samme måned som forestillingene skulle være, og etter
aviskritikkene å dømme var dette for seint for fiolinene. Dette kan vi bedømme
selv, ettersom det er bevart lydbåndopptak av forestillingen. Dette eldste KSOlydbåndet dokumenterer symbolsk nok både orkester og opera, og minner om
skjebnefellesskapet. Konsertmester Unhjem sa i sin tale etter premieren på
Cavalleria spøkefullt at "orkestret må døyve både kjeft fra dirigenten og kritikk
fra publikum". Det var lange, krevende prøver, men utmerket aviskritikk denne
gangen. Regissør Jonas Brunvoll fra Operaselskapet uttalte til Romsdalsposten:
"Det som er særlig gledelig er den påtakelige framgang for orkestret.
Framgangen fra forrige oppførelse er så stor at bare det viser at dette er en sak
som det er verd å arbeide med." Fagottisten Lennart Nordløf Knudsen fra
Filharmonien var med i orkestret og sa til samme avis: "Det jeg beundrer mest
er den iver og interesse musikerne i orkestrert viser. Man skal huske på at alle
sammen har 8 timers arbeidsdag bak seg før de setter seg til notestolen. Ellers er
det ganske klart at når det gjelder et amatørorkester slik som her, må man
nødvendigvis undersøke de muligheter man har og legge an etter det. A bygge
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opp for eksempel en blåsergruppe er ikke gjort i løpet av en måned eller to. Der
må man ta tiden til hjelp. Man jeg har inntrykk av at publikum ikke alltid forstår
vanskelighetene på dette felt." L.N.Knudsen tilbød seg forresten i august å
gjestedirigere KSO, men ble ikke engasjert. Han hadde hatt et oppdrag for
Molde Orkesterforening høsten 1952. - Winge Reisebyrå i Trondheim satte opp
operabuss. - Et medlemsmøte 15.11. vedtok å opprette "Symfoniorkesterets
kor", men det var vanskelig å verve sangere til dette. 3. september åpnet Folkebiblioteket sitt nye bygg, som nå er fraflyttet, og strykeroe kastet glans.

1956

Et meget offensivt år: Orkestret innleder forhandlinger med
kommunen om en musikklederstilling, og skriver allerede 9.2.
til rådmannen og opplyser at KSO har ansatt Edvard Fliflet
Bræin som musikkleder i Kristiansund, foreløpig for to måneder. Kommunen
forutsettes å gjøre stillingen permanent. Staten bidrar fortsatt med sine fem
tusen. 16.3. dirigerer Edvard Fliflet Bræin en 200-års Mozartjubileumskonsert.
Han kom da fra Ålesund, hvor han også hadde dirigert Mozart med to klaversolister. 21.3. var det åpningskonsert for Landbruksveka, og far og sønn Bræin
dirigerte. Dette var Edvard Bræins siste konsert med KSO, før han døde året
etter. 22.3. arrangerte Musikkens Venner en KSO-konsert med kammermusikkinnslag. Et planlagt fellesprosjekt med Molde og Ålesund om Sibelius
lot seg ikke finansiere, ei heller en planlagt tur til Volda, som Otto Dyb ivret for.
Oboisten Bjarne Lian ble hentet hit for å lære treblåserne å spikke fliser og rør.
På generalforsamlingen 14.5. ble det foreslått å ansette en lønnet sekretær og å
utvide styret fra tre til fem medlemmer, men begge forslag falt. Etter 28 prøver
kom så høstkonsertene med Fliflet som dirigent og Eldar Haram som fiolinsolist
i november: 16. i Festiviteten (opptak fins), 17. på Sunndal Verk (innvielse av
velferdslokalet) og 18. i Oppdal (der den lokale arrangøren sviktet, men så
hadde da heller ingen herold vært der på forhånd for å berede grunnen, som i
gamle dager). I desember assisterte strykerne, dirigert av Peder Nes , avholdskoret Tonleik under innvielsen av Den Indre Misjons bedehus på Kongens
plass. Dette ble byens storstue i en tiårsperiode framover. Akustikk-konsulent
var Edvard Bræin, og lokalet er faktisk bedre til musikk enn til tale. Det er plass
til 900 mennesker og podiet kan romme et moderat orkester og kor.

7957

1957 Orkestret er nå større enn Filharmonien — 70 mann! 3.4.
er det 70-års-dags-konsert for Edvard Bræin, og bare hans
verker spilles. Sønnen dirigerer. Fullt hus og KUD gir tusen
kroner spesielt til denne konserten, i tillegg til 6000 for årets drift. Kommunen
synes 3000 er nok for hele året. Teknikere fra NRK radio møtte uanmeldt opp
og ville gjøre opptak av prøven i forkant av konserten. Dette ville ikke orkestret
godta uten videre, og mens formannen gikk for å ringe til Fliflet Bræin for å
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diskutere saken, forlot NRK huset. Hendelsen ble fulgt opp av et surt brev fra
kringkastingssjef Fostervoll personlig! 7.4. spiller strykerne og fløytene religiøse folketoner m.m. på Nordmøre Organistlags Bræinhyllest i kirka, og dette
gjentas 30.5. i Tingvoll og Straumsnes. 27.5. er det generalforsamling der
temaet igjen er bruk av orkestrets instrumenter på kommersielle dansefester, og
det vedtas enstemmig at "instrumenter som eies av orkestret må ikke under noen
omstendighet brukes til erhvervsmessig dansespilling". Fiolinsten, seinere
bydirigent i Gjøvik, Rolf Bækkelund, som 1956-61 arbeider i Molde, engasjeres
for å innstudere Beethovens femte, KSOs "logosymfoni". Det ble felleskonsert
med Molde Orkesterforening 31.10 i Molde og 1.11. i Kristiansund. Et piano
loddes ut for å prøve å finansiere tur til vennskapsbyen Fredericia i Danmark, men
verken dette eller et sparekasse-initiativ førte fram.

1958

I januar kom en forespørsel fra Norsk Operaselskap om samarbeid om Mozarts "Bortførelsen fra Seraillet". Etter et livlig
medlemsmøte vedtok KSO å bli med, dersom man fikk til en
ekstra forestilling til inntekt for orkestrets drift. Prosjektet ble imidlertid aldri
noe av, fordi kommunen ikke ville gi underskuddsgaranti! På denne måten
avsluttet Kristiansund kommune på en rask og effektiv måte Kristiansunds
operarenessanse. Med små garantier (man gikk da vitterlig ofte overskudd!)
kunne kommunen ha konsolidert byens internasjonale omdømme som "operaby", men så altså ikke lenger enn egen nesetipp og navle. — Generalforsamlingen i KSO 30.5. vedtok fortsatt drift av strykerskolen. Årets lotteri
gikk 500 kr i underskudd, staten ga sine etter hvert faste 6000,- og styret ser ut
til å ha strevd fælt med å finne en leie-oboist. — Og så kom Salvesen. Thomas J.
W. Salvesen ble ansatt som musikkleder (organist og dirigent) av et enstemmig
bystyre 27.3.58, etter anbefaling fra KSO. Tiltredelsen ble imidlertid utsatt helt
til 15. august, fordi det ikke var noen familieleilighet å oppdrive i byen. KSO
prøvde da å få ut vårens lønnsmidler til gjestedirigent, men kommunen avslo. I
stedet ble det kommunale driftstilskuddet til KSO på 3000 kr inndratt som
finansieringsbidrag i organistlønna! Kommuneledelsen skal jammen være glad
for at musikere er dannede mennesker. Etter mye tautrekking fikk orkestret
utbetalt 2000 kr likevel. - Fra 15.9. kom endelig sesongen i gang, med to ukentlige prøver. Første konsert med den nye faste dirigenten var 25.11., med
orkestrets egen fagottist Ivar Andresen som solist. Fullt hus, og lydopptak er
bevart. 4.juledag var det konsert i Nordlandskirka med Corellis julekonsert
m.m.

1959

Den Norske Operas sjef Kirsten Flagstad uttaler i et ukebladintervju at DNO skal på turne til Kristiansund i løpet av
året. Orkestersekretær Peder A. Rensvik utber seg en forklaring
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på dette, og nevner i sitt brev at vi gjerne vil spille for eksempel Webers
"Jegerbruden". - KSO spilte på Landbruksveka i Festiviteten 18.3., og hadde
vårkonserter i april, både i Festiviteten, Straumsnes og Sunndalsøra. Programmet, som fins på bånd, var Schuberts 6. symfoni, Larssons Pastoralsvit og
Borodins Polovetserdanser (som vi nå får høre igjen i "Kismet"). I byen var det
tom sal, men "et veltrimmet orkester ydet sitt aller beste, og prestasjonene lå
heller i overkant av første konsert," (med Salvesen) skrev TK. Til Sunndal
Verks velferdshus fant 200 mennesker veien. Adresseavisen skrev i sin omtale
at "et symfoniorkester er et akvarium som man bør ta vare på når man er så
heldig å ha et". Var det trykkleif tro? - Bilde av KSO anno 1959 med navn på
medlemmene, står i Årbok for Nordmøre 1991, s. 93. Dette er fra 40-års jubileet
21.11., da Harry Kvebæk var solist i Haydns trompetkonsert i Ess, og
Beethovens første symfoni ble framført med applaus mellom satsene. Vi har
opptak! Ordfører Worm Eide foreslår spontant orkestrets venneforening
gjenopprettet for å sikre en økonomisk ryggrad, men tok ingen initiativ når
hverdagen kom. På generalforsamlingen ble det vedtatt å sende notearkivet til
NASOL, "unntatt en del lokale ting", og strykerskolen består. — 17.juni kom
Harmonien fra Bergen på besøk, dirigert av Arvid Fladmoe. De spilte bl.a.
Beethovens Pastoralesymfoni. 28.11. spilte KSO ved innvielsen av Folkets
Hus, og ble begeistret. Var det mulig å bruke storsalen til fast prøvelokale?
Svar: Nei. I stedet arrangerte KSO 19.12. dans der, med godt overskudd! Dagen
etter, 20.12., spilte man første del av Handels Messias i et fullsatt bedehus.
Dirigent Leidulv Grimsmo. Og så ble fjorårets julekonsert i Nordlandskirka
gjentatt. NRK gjorde opptak av Corelli, men det ble ikke bra nok til
kringkasting. — Tempohuset krevde husleieøkning fra 25 til 35 kr pr. prøve, og
KSO mistet sin faste prøvedag der. Prøvene ble midlertidig flyttet til Ynglingen.
Bjarne Sakshaug kjøper en trombone for 300 kr, som KSO skal overta når man
får råd.

1960

Salvesen kjører orkesterprøver en gang i uka, med start kl
20.30. Dette er ingen lek for barn! Det jobbes med turnplaner,
men det er et stort problem at ingen forsamlingshus på
Nordmøre (utenom byen) har flygel. 18.4. er det vårkonsert med 100 i salen. 1.7.
spiller KSO åpningskonsert for De Nordiske Dager i byen, og forlanger kr 400
til dekning av utgifter. 3.11. er det høstkonsert, og byens korps og kor får
gratisbilletter, for å fylle salen. Reprise som middagskonsert i velferdslokalet på
Sunndalsøra 6.11. For første gang reiste man så langt på tur uten overnatting.
Salvesen foreslår å spille Bachs Juleoratorium og spiller lydbånd fra sine
framførelser i Mandal for å motivere medlemmene. Kr 6000 fra staten for siste
gang, 4000 fra kommunen.

1961

Dårlig oppmøte på prøvene. Det var ikke helt god kjemi med
dirigenten, og bare 12-15 møtte opp. Nedleggingsryktene går på
byen, og styret er redd for at de offentlige tilskudd skal bli
inndratt. Det jobbes med gjestedirigent; E. Fliflet Bræin vil ikke. Etter skriftlig
avstemning vil 25 være med til høsten, og utenbysboende medlemmer skal få
dekket reiseutgifter. En forespørsel om å sette opp Edvard Bræins opera "Hvite
Seil" på Nordmørsutstillinga 28.9.- 7.10. 1962 vurderes. I desember reiser
sekretær Bjarne Sakshaug til Oslo for å møte E. Fliflet Bræin, Klaus Egge og
TONO om hvordan man kan ordne utskriving av stemmer til operaen.
Komponisten hadde som vanlig bare levert partitiur og klaveruttog, og var
dessuten aldri blitt helt ferdig med slutten. Fliflet fullfører verket.

1962

"Hvite Seil" må utsettes på grunn av utrygg økonomi. Salvesen
er reist, og styret setter nå sin lit til at orkestret kan holdes i gang
med de kirkekonserter Leidulv Grimsmo arrangerer. Fliflet
Bræin har en skulderskade og kan ikke dirigere. Ottar Gjendem hentes fra
Molde som dirigent, men for få møtte på prøvene til at det kunne bli noen
konsert.

1963

KSO appellerer i flere brev til formannskapet om at det må
ansette en bydirigent, men Kristiansund kommune utlyser i
stedet en kombinert organist/dirigent-stilling til den nye
Kirkelandet kirke. Leidulv Grimsmo får stillingen som organist. KSO sender
ham kr 300,- som takk for de kammermusikkaktivitetene han arrangerer.

1964

24.5. spiller KSO L. Grimsmos Kantate til innvielsen av
Kirkelandet kirke, til tekst av Jan L. Backer. 29.8. spilles
Nordraaks Purpose og Purcells Trumpet tune ved Den høyere
skoles hundreårsjubileum i Kinohallen. Grimsmo dirigerer. — Orkestrets yngre
medlemmer prioriterer den nye Polycromic Jazzklubb på Innlandet.

1965

Ottar Gjendem tiltrer som kommunal musikkinstruktør 1.juli,
etter å ha presentert seg for medlemmene på et møte på hotell
Fosna 24.5. Prøvene ble fra 6.9. holdt mandager og fredager fra
kl 20, i Tempohuset. Strykerskolen skal igangsettes igjen, men kommunen
behandlet aldri Gjendems utredning om kommunal musikkskole på en seriøs
måte. Gjendem ivrer for opera, både i media og i brev til styret. Allerede 22.6.
skriver han: "Hvad med fremtidige operaoppførelser i Kristiansund, bør vi ikke
allerede nu begynne å tenke på det? Finnes det igjen noe av nødvendig utstyr, og
skal vi i tilfelle søke å stå helt "på egne ben"? Eller søke kontakt og samarbeide
med operaen i Oslo?". KSO søker kommunen om kr 3000,- til reparasjon av
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Høstkonserten 1966 i Folkets Hus, dirigent Ottar Gjendem. Foto utlånt av Trygve Rossbach.

blåseinstrumenter som ikke har vært i bruk på flere år. Første konsert med
Gjendem var 18.11. Godt besøk. På programmet Beethovens lange Egmontouvertyre og Haydns 104. symfoni. KSO mønstret igjen plutselig 40 medlemmer, herav 2 kvinner: på fele og cello. 4 mann fra Molde assisterte. En fagott ble
innkjøpt.

1966

Etter 40 prøver: 24.2. symfonikonsert i nykirka, gjentatt i
Molde kirke 1.3. Lite publikum. 30 kristiansundere og igjen 4
medvirkende fra Molde. Vårkonsert i Festiviteten 28.4. med
dirigentens bror Anders Gjendem som solist på hardingfele i Halvorsens
"Fossegrimen". 4 kor medvirket i en meget omfattende produksjon. Etter
sesongstart med 2000 kr i gjeld og to prøver i uka: høstkonsert 3.11. bakerst i
salen i Folkets Hus. Denne posisjonen viste seg vellykket, og ble ofte brukt
seinere. Bizets L' Arlesienne-suite nr.1 ble bl.a. spilt. Fagott, obo og horn måtte
leies utenfra. 4.12. Haydn-konsert i Festiviteten med lokale solister: Kari
Karlsen på klaver og Øivind Solbakk på trompet. Orkesteret prøver med alle
midler å slippe å betale egen brannvakt i Festiviteten, en kamp som det tok 30 år
å vinne. - Ottar Gjendem gjestedirigerte Tempo på korpsets 40-års-jubileumskonsert. Han søker en stilling i Tromsø kommune på grunn av de dårlige
lønnsbetingelsene i Kristiansund. KSO tar Gjendems lønnsvilkår opp med
kommunen. Han er bl.a. pålagt 16 timer ukentlig sangundervisning i den høyere
skolen. Denne stillingsdelen er midlertidig og kan sies opp hvis det melder seg
en søker med pedagogisk utdannelse! Gymnaset gir dessuten ikke lønn ved
sykdom. Kristiansund betaler dirigenten i lønnstrinn 10. Til sammenlikning er
musikkinstruktørstillingen i Tromsø lønnet i ltr. 19, og der er det bare 7 timer
skoleundervisning, som til og med lønnes separat, som frivillig ekstrajobb. —
KSO tar initiativ til likelydende pengesøknader til fylkesmannen, fra fylkets tre
byorkestre. Kristiansund kommune ga kr 3000,lite statsbidag på kr 500,- ble fulgt opp av 2000 kr
/9 67 Etfraforsiktig
Rikskonsertene, som nå var kommet på banen. Musikkens
Venner engasjerte orkestret til å spille med Jan Henrik Kayser i
Beethovens 2. klaverkonsert 13.3. 16.4 var det felleskonsert i Festiviteten med
Molde Orkesterforening, etter fellesprøver på nyskolen på Batnfjordsøra og
premi&e i Molde 9.4. Gjendem og Moldes Ola Aas delte på dirigeringen.
Orkestret var på 67 medlemmer. — Strykerskolen, der Ottar Schnell fortsatt
underviser på cello — men også Sigurd J. Nielsen på trombone (sic) blir diskutert. Alf B. Ekholm fikk 700 kr i NASOL-stipend for å lære fagott, men sluttet
etter fire timer, står det i rullene. - Framdrift på "Hvite Seil"-produksjonen
etterlyses også. En egen komite blir nedsatt, med sikte på oppførelse ved KSOs
50-års-jubileum 1969. Utskriving av noter bestilles etter at Gjendem greide å få
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ut 5000 kr av kommunen til dette. Til høsten var et "lyrikk og musikk" med
lektor Hans Kristiansen: 19.10 i Festiviteten og 20.10. på Høgtun i Torvikbukt.
Både denne forestillingen og en konsert 18.11. med Liv og Ernst Glaser, datter
og far som solist og dirigent i Griegs A-moll (Musikkens Venner arr.), fins på
lydbånd. 17.12. medvirket KSO ved julekonserten i Kirkelandet kirke.Notearkivet ble ryddet, Skolemusikken betalte i et anfall av dårlig samvittighet
uoppfordret hundre kroner for lån av notestativer.

1968

Norsk Kulturråd slår til med 5000 kr til gjestedirigent og 5000
kr til de Premier-paukene vi fortsatt bruker. KSO måtte nemlig
stadig låne pauker fra Molde, fordi våre ikke hadde stemmemekanikk. Kommunen gir 3000 til dirigentordning. - 31.januar viser NRK TV
en lang reportasje fra "Byen ved storhavet", der KSO fikk 400 kr for å spille "Ut
mot Havet" under Ottar Gjendems ledelse. Dette er det eldste kjente filmopptaket av orkestret. Vårkonserten var Haydns "Årstidene" i Kirkelandet kirke
31.3. Her ble det mange unødvendige runder med organist Grimsmo som
hevdet at dette ikke var kirkelig musikk, og ikke huset verdig. Menighetsrådet
skar gjennom og fikk Kirkedepartementets dispensasjon til å overprøve
organistens vurdering, og all PR saken fikk i avisene medvirket vel til at det ble
fullt hus. Og vi har lydopptak. Korsatser fra Årstidene ble gjentatt under
Landbruksveka i Folkets Hus 2.4., og innbrakte kr 150. Ottar Gjendem flytter i
mai til Ålesund, og Peder A. Rensvik dukker opp i hjembyen. Han leverer en
privat utredning om kommunal musikkskole og foreslår 48 instrumenter
innkjøpt første omgang! — 4.9. har KSO besøk fra Brighton Youth Orchestra,
dir. David Gray, som holder konsert i Gymnasets Aula. Mange orkestermedlemmer som ikke kunne ta imot musikere til privat overnatting, valgte å
betale hotellrom for dem på Fosna. —10.11 dirigerer Ernst Glaser igjen. Han var
i byen i 10 dager, og på programmet stod ouvertyren til "Seraillet" (som det ikke
ble noe av i 1958, men som Sinfoniettaen spiller i 1999) og Schuberts femte.
Her fins det to ulike lydopptak. Ottar Gjendem kom ukentlig opp fra Ålesund
for å lede prøvene. En av strykeprøvene ble holdt i Speiderhytta. Peder Rensvik
tiltrådte som kommunal musikkinstruktør først ved årsskiftet, men holdt sitt
første møte med orkesterstyret allerede 6.12. Han foreslår 17.-mai-konsert.

1969

Rensviks første konsert som dirigent for KSO var 13.,15. og
16.mars i Festiviteten, på gymnaset og i Sunndal og Tingvoll.
Harpesolist var Elisabeth Sønstevold, som Rikskonsertene også
sendte til Ålesund på samme turen. Fra denne produksjonen har vi bevart lydopptak av Schuberts ufullendte. Kristiansund formannskap fikk oversendt 34
billetter. Rensvik hadde stilt som forutsetning for å ta stillingen at kommunen
opprettet musikkskole. Den fikk fra starten 1. september 150 elever, og
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Fioliner og horn på prøve i Tempohuset 1969. Fra venstre: Anders Bergem
(rutete skjorte), Bjarne Sakshaug (briller), Leif Ulvund, Johan Kjelle, Magnar
Ersvik (foran), Anders Gjendem (bak), Einar Westre, Rudolf Ziegler Unhjem,
Birger Andresen, NN, Ole Dahl Rossbach, Kåre Karlsen (foran), Lisa Odden
og Ivar Olsen. Foto: Trygve Rossbach.
lærerkreftene til de 80 i "orkesterklassen" (herav 56 strykere) ble hentet fra
orkesteret. Bokbinder Trygve Rossbach, selv utklekket på KSOs strykerskole
av 1946, og baker Magnar Ersvik underviste begge på fiolin i 13 år. Frøydis
Rensvik underviste på cello, Sigurd J. Nielsen underviste på obo, Ivar Olsen på
fagott og Øivind Solbakk på horn. Igjen ble det appellert om at private måtte
låne ut ledige fioliner.— 8.5.(Høgtun) og 9.5. (Festiviteten) var Kari Karlsen
igjen solist, i Beethovens klaverkonsert nr.3 i C-moll. Otto Romfo og Arnstein
Nilssen, nå politimester i Ålesund, var trompetsolister. Opptak ble gjort. —
25.10. stod KSO for musikken ved Odd Fellow-losje Runes 50-års-fest i
Gripsalen og 13. og 15.11. var det 50-års-jubileum for KSO, på Tingvoll og i
Festiviteten, med Mozarts 40.symfoni og prolog av Hedvig Wist. Det ble gjort
lydopptak, og foto med navn står i Ohrviks hefte s. 33. Hindarkvartetten
medvirket, i et samarbeid med Rikskonsertene og Molde Orkesterforening. De
var i byen ei uke i oktober, for å instruere. Rikskonsertene og Norsk Kulturfond
ga kr 17.500,- til dette. Kommunen 1500,- og staten 500,-. Kulturfondet ga også
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4000 til et waldhorn. KSO tok opp et lån i Privatbanken på kr. 4100,- for å kjøpe
sin første skikkelige kontrabass, en 3/4 Pffilmann. Instrumentet ble kjøpt hos
Theo Wang (Contronics forgjenger) og er i dag verdt 15 ganger mer. Kjøpet ble
seinere refundert av Norsk Kulturfond. Rudolf Z. Unhjem ga KSO 35 notestativ
i femtiårspresang. Fra kommunen ble det gitt ei skarptromme, og fra Musikkens
Venner trommestativ og notestativ. Hermann Døhlen fra M.V. foreslo opprettet
"Edvard Bræins Minnefond" til støtte for orkestrets drift og utdanning av
begavede musikere. 14.desember ble Mozarts Kroningsmesse framført i
Bremsnes og Kirkelandet kirker. Averøy kommune ga et tilskudd på kr 300,-. —
En bilutlodning ble forsøkt, men det ble kakelotteri på Rådhusplassen i stedet.
Det innbrakte kr 1951,- over to lørdager.

1970

5.1. medlemsmøte om årets planer. Det er Beethoven-år (200 år
siden fødsel). Prøvene skal være i Tempohuset (noen ganger
Sangens Hus og Speiderhytta) mandager (strykere) og torsdager (blåsere). Et kammerorkester på 12 spilte i Birger Andresens bisettelse
23.1.
Symfoniorkestrets Damegruppe har sitt første møte 31.1., som en frittstående
klubb bestående både av koner og aktive. Leder var Frøydis Rensvik. Nå 30 år
seinere holder de fortsatt årlige møter. Første året ga de 2000 kr til to klarinetter.
I november arrangerte de Operakabaret, til inntekt for neste års oppsetning. 60
aktører medvirket: Toneveld, Erling Fagerlie, Ole Dahl Rossbach, Anders
Gjendem ledet "KSOs spellemannslag" med leikarring og det var mannekengoppvisning. — 3.2. var det egen demo-konsert for musikkskolens foreldrelag, og
28.2/1.3. vårkonsert i samarbeid med Musikkens Venner: "operagalla" med
sopranen Jartrud Ringdal og Toneveld. Fullsatt Festivitet og opptak. Reprisen
var i Torvikbukt og Eidsvåg. På returen ble det snøstorm og ekstra nattferge
måtte leies. 28.april gikk sesongens konsertbegivenhet av stabelen i Festiviteten: Arve Tellefsen var solist i Beethovens fiolinkonsert i D-dur og arkitekt
Anders Bergem kåserte om komponisten. Ouvertyre til Prometheus og
Allegretto fra 7. symfoni ble også spilt. Billettpriser: 10/8/5 (trygdede og
skoleelever/2,50 (Musikkskolebarn). 2 fagotter ble leid fra Trondheim. 8.5. var
det fredsjubileum med Toneveld, der kommunen dekte utgiftene.- Ny fløyte og
horn kjøpes inn, og paukene får endelig stemmeskalaer, noe leverandøren synes
er sjeldent og unødvendig! Ottar Gjendem tilbyr seg å komme tilbake som
strykeinstruktør og konsertmester, men orkestret har ikke råd. Han ble likevel
leid inn neste vår. Skolemusikken fikk låne KSOs stativer på Finlandstur. På
medlemsmøtet 27.8. ble det opplyst at notene til "Hvite Seil" blir ferdig snart,
og 12.10. ble 60 loddbøker på to halve sauskrotter delt ut. Orkestrets kasserer
Trygve Rossbach begynner å føre egen kassabok for operaen.17. mai hadde
Musikkskolens orkester sin første konsert, etter 8 måneders undervisning.
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Rekrutteringsorkestret hadde 65 medlemmer! Og KSO deponerer 18 lydbånd
på Folkebiblioteket, der de fortsatt ligger.

1971

Fra nå av fins det i mange år framover bilde av orkestret i årets
operaprogramhefte. Den første operaoppsetningen i Rensvikepoken var Donizettis "Elskovsdrikken" med premiere 22.1.
Generalprøven var skoleforestilling. Sverdrups Byrå solgte ut fire fulle hus.
Billettprisene var kr. 20 (2 første rader balkong og sal), kr. 16 (4 neste balkong,
6 neste sal), kr. 12 (bakerste rekker)og kr. 8 (ståplass). Medlemmer av Velferdssentralen for eldre fikk 25% rabatt. Fra regnskapet nevnes at et hotellrom kostet
kr 40,- pr. natt og reparasjon av en obo kr 18. KSOs Operafond ble grunnlagt,
basert på 5000 kr i gaver fra byens næringsliv. Operaballet ble "ikke helt
vellykket", og KSO holdt derfor medlemsfest på Fosna 4.2. Operaspilling er
kraftkrevende, og et stort flertall (15 av 23 avgitte stemmer) sier at de bare
ønsker å spille opera annethvert år. Vedtaket ble overstyrt. Peder Rensvik var på
studietur til Danmark i februar og mars, og KSO hadde da gruppeprøver med
Magnar Ersvik og Bjarne Sakshaug på stryk og Oddvar Grønseth/Sigurd Jan
Nielsen på blås. 9 nye fjes fra Musikkskolen ble med på vårkonsertene i mai:
7.,10. og 11., på Høgtun, Rensvik skole og Festiviteten. Det var solister fra egne
rekker: Karin Løfvenius (Torske) (Adagio fra Mozarts klarinettkonsert) og
Sigurd Jan Nielsen (Haydns obokonsert). Kulturfondet gir 4000 til ny obo, og
Zildjian 18" cymbaler (810,-) og horn (3000,-) blir også innkjøpt. Generalforsamlingen 22.5. fastslår et viktig prinsipp, etter forslag fra Bjarne Sakshaug:
Orkesterets ansatte yrkesmusikere (foreløpig bare Frøydis og Peder Rensvik) er
å anse som likeverdige medlemmer av orkestret, med fulle rettigheter og plikter.
— Rikskonsertene gir 4000 til strykeinstruktør, og Leif Jørgensen kontaktes. —
På et felles styremøte KSO/Toneveld velges en særsikt operakomit, med Olav
Grytnes som formann. Denne beslutningen, som gikk ut på å ta operaadministrasjonen ut av de aktives egne organer, og altså velge en helt annen
styringsmodell enn Kristiansundsoperaen noen gang hadde hatt tidligere, hadde
langt videre konsekvenser enn man den gang kunne ane.- 31.oktober og
1 . november var det høstkonserter i Batnfjord Ungdomshus, Eide Ungdomsskole og Festiviteten. Det hadde nå blitt vanlig med to konserter "på distriktet"
samme dag. Solister var Leif Jørgensen, fiolin og Oddvar Grønseth,fløyte, i
romanser av Beethoven og Svendsen. Orkestret spilte Scherzo fra Edvard Fliflet
Bræins første symfoni. Notene ble leid fra Norsk Komponistforening. —
Musikkskolens Orkester hadde stor 17.-mai-forestilling med guttekor, dikt,
leikarring og Olav Snortheim på langeleik, neverlur og bukkehorn. —
Kammermusikkforeningens forløper Collegium Musicum hadde sin første
konsert i Kunstforeningen 26.11. med blokkfløyter.
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1972

Første konsert på Smøla og første heltidslærer på Musikkskolen! Fiolin- og bratsjlærer Mary Stenersrød kom til byen
dette året. Mangeårig konsertmester Magnar Ersvik slutter og
Bjarne Sakshaug rykker opp. Eistein Bjarnar (yrkesmusiker på bratsj, Molde)
leies til vårkonserten med 1000 kr fra KUD. Operaen var Mascagnis "Cavalleria Rusticana", supplert med balletten "Ut mot Havet", til E.F1.Bræins
musikk. 5 fulle hus fra 1.februar. Unhjem arrangerte privat premierefest for
styrene i KSO/Toneveld og solistene. En ventilbasun (!) kjøpes for kr 2360 og
et horn for 4800, med penger lånt fra Operafondet. 23.4. var det vårkonsert på
ungdomshuset "Varden" på Hopen. Dette var den første symfoniske konserten
på Smøla. Et piano ble medbrakt, for at Frøydis Rensvik skulle kunne spille
Mozarts klaverkonsert i A-dur. Repriser: 26.4. Høgtun, 27.4. Festiviteten
m/opptak. — 15.10 var Dordi Bergheim sopransolist i Hov kirke (Sunndalsøra)
og 22.10. Åse Nordmo Løvberg i Kirkelandet kirke. Et meget stort antall
viskelær kjøpes inn, og dette tyder på innskjerpet notekustus. — 29.5. var Terje
Tønnesen (17 år) fiolinsolist med Musikkskolens orkester i Vivaldis G-durkonsert. Gjentatt i Molde neste dag.

1973

1973 Kristiansundsoperaen konsolideres. Kulturfondet ga 25
000 kr i tre år. KUD søkes om 45.000. KSO får 2500 fra KUD
til drift. Fra 29.1. kjøres Lehårs "Den glade enke" for 6 fulle
hus, og byen får enkefeber. Publikum ønsket flere forestillinger, men det var
ikke økonomisk mulig. Lokale navn som Ottar Roaldset og Paul Berner Kjønnø
var blant solistene. Nils Fiske hadde kulisser og dekor. Det var stort fotogalleri
i Rp's vinduer. Operakomit&n får fullmakt fra KSO til å kjøpe inn lysutstyr for
12 000. Den Norske Opera ønsker Kristiansund som fast turn&avn for
riksoperaen. Jan Henriksen skriver i Adresseavisen: " Peder A. Rensvik gjør en
kjempejobb, KSO er for tiden inne i en utvikling som er oppsiktsvekkende.
Større er det blitt siden sist — temmelig nøyaktig 50 medlemmer, og uten
forsterkninger utenfra. Men det mest gledelige er at tilveksten først og fremst
skyldes ungdommens invasjon i rekkene. Jeg har lyst til å fremheve de to unge
fagottistene og den meget homogent spillende trombonerekken, en meget
sikker og jevn hornkvartett, en treblåserrekke som er blitt utrolig meget renere
enn før, en meget vakkert artikulert solocello. Med bitter erfaringsbakgrunn
føler jeg med Peder Rensvik en sterk beklagelse over at det ikke fødes flere
bratsjister til verden, men de to som er der gjorde en heltemodig innsats. Jeg går
nå ut fra at de bevilgende myndigheter blir gjort tilstrekkelig oppmerksom på de
helt overbevisende resultater som nå begynner å komme av arbeidet med barn
og ungdom i Kristiansunds musikkliv.» Nils Moe, KSOs styreformann og
Operaens kasserer, lager på Meløen Mek. Verksted opera-notestativer med lys,
betalt av operafondet. Operakomit&n lånte dem ut til Ålesundsoperaen uten å
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spørre KSO, og dette ble hardt påtalt. Stativene står fortsatt på KSOs inventarliste. En A-klarinett ble innkjøpt for kr 1300, og 2 horn likeså. Damegruppen gir
kasse til Fischercelloen. Eistein Bjarnar blir fiolin/bratsj-lærer ved Musikkskolen, og KSO betaler bare overnatting når han medvirker på bratsj. Norsk
Kulturfond gir fortsatt kr 1000 til "musikklærer i orkestret". En planlagt tur til
Island i pinsa blir avlyst. — Vårkonsertene i mai går 8. på Høgtun, 10. i
Festiviteten og 13. i Aure, med tre dansestykker fra Edvard Bræins opera "Hvite
Seil": vals, bolero og gallopp, 1. sats fra Beethovens femte og 2. sats fra
Tsjaikovskijs Path&ique. Høstkonsertene gikk i oktober: 14. på Tingvoll og 15.
i Festiviteten: solist Frøydis Ree Hauge i Mozarts tredje hornkonsert og på
alpehorn. Byens husstander fikk flygeblader om konserten, slik det var vanlig
femti år tidligere. Kjell Bækkelund er solist i Griegs A-moll (1.sats) med
Musikkskolens Orkester, og Rensvik mener vi setter rekord som yngste
orkester som får den til.

1974

3000 billetter ble solgt til Verdis opera "La Traviata"; 6 fulle
hus fra 10.2. Lokale solister var Kjønnø, Roaldset og Fagerlie.
Eilif Birkeland skrev i Sunnmørsposten: "Det låt forbausende
rent. Man merket seg at orkestret har vokst mange alen siden sist, og inntrykket
holdt seg hele forestillingen igjennom. Fin-fine treblåserpartier, en mykere og
tettere klang i småstrykerene og en robustere sikkerhet i de dype. Presisjonen
var upåklagelig. Kanskje kommer det av at dirigenten har alet fram brorparten
av musikerne i sin egen musikkskole? Snart halvparten av orkestret er under 20
år. " - Den Norske Opera foreslår å sette opp sin turnversjon av "Don Pasquale"
her neste år, og KSO sender Rensvik til Drammen for å se premi&en. Tilbudet
fra DNO ble etter dette avslått, og man enes om "Tiggerstudenten" i stedet Rikskonsertenes regiongruppe for skolekonserter etableres og KSOs statstilskudd blir kr 5000,- som i gamle dager og det holder akkurat til en ny fagott. I
april er det orkesterfest i Byskogen, og fra Volda kommer det forslag om et
fylkes-orkesterstevne, som ikke følges opp. Konserter: 7. og 8. mai på Høgtun
og Navigasjonsskolens Aula (første gang): Hege Waldeland er cellosolist i
Tsjaikovskijs Rokokko-variasjoner. 20-.21.10.: Pål Bue er solist i Stamitz'
klarinettkonsert i B-dur. Borodins steppeskisser spilles også. Konsertene er i
Kårvåghallen og Navigasjonsskolen. 8.9. medvirker KSO på et blomstershow
og 5.12. er det Bachs Juleoratorium med Toneveld og solister i Nordlandskirka.
Man brukte den gang Asbjørn Aarnes' norske tekst, slik at folk forsto hva som
ble sunget. Ved samtlige operaoppførelser i Kristiansund er det også brukt
norsk tekst. — Leif Jørgensen, fiolinprofessor ved Norges Musikkhøgskole, og
som også var solist med musikkskolens orkester, uttaler i Rp 1.3.: "Kristiansund
Musikkskole er på god vei til å bli en mønsterskole for hele landet." I desember
var Ole Bøhn solist med musikkskoleorkestret.
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1975

Malfred Hanssen, tredjekonsertmester i DNOs orkester, tar
jobben i Kristiansund. Han grunnlegger Kammerorkestret, som
øver hver lørdag på Allanengen skole og driver det langt i
barokk- og salonggenren. — Operaen ble Millbckers "Tiggerstudenten", som
Jussi Bjbrling gjorde så berømt ute i verden. Hos oss gikk den 6 ganger fra 10.2.,
og det var utstilling om "Polen i dag" i Rådhuset. Kjell Thue sendte Nitimeopera-spesial med lange intervjuer med medvirkende. Sivilarbeider Henning
Sommerrro fikk avslag på sin permisjonssøknad for å spille fløyte i
operaorkestret. — Orkestret kjøpte dette ået piccolo, fagott, horn og 1/1
Meinelbass til Gunnar Elgsaas. Konserter: 5.-6- mai på Høgtun og
Navigasjonsskolen: Haydns symfoni nr. 100 og ouvertyren til Jegerbruden,
neste års opera. 12.og 14. oktober: Malfred Hanssen er solist i Beethovens
fiolinkonsert i D-dur i Folkets Hus og på Averøy Ungdomsskole. 14.12.
Juleoratoriet med Toneveld. — Dette året stiftes Kammermusikkforeningen,
med det formål at medlemmene skal holde konserter for hverandre, selvsagt
uten betaling. Bystyresalen ble mye brukt til kammermusikk. — Dette var det
siste året med direkte oppnevnt KSO-representant i Musikkskolens styre, men
formannskapet valgte Elias Eliassen for de kommende fire år. — Kontrabassisten
Knut Guettler holdt Rikskonsertstøttet helgekurs i Tempohuset, og aldri har vel
flere bassister vært samlet i dette fylket.

~*,
Jan Odden, Eldbjørg Hogstad, Odd Lyngstad, Malfred Hanssen, Pål Bue,
Mary StenersrØd, Leif Koksvik og Bergljot Bue i 1975.
Foto: Trygve Rossbach.
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1976

Statens nye kulturpolitikk gjør at ordningen med støtte til
symfoniorkestrene direkte fra KUD bortfaller, og pengene
overføres til kommunene, som selv skal prioritere lokalt. KSO
klager til departementet, men beslutningen er ugjenkallelig. En av orkestrets
yrkesmusikere velges for første gang inn i styret, og Pål Bue blir like godt
formann! Han snekrer selv hyller til notearkivet i Tempohuskjelleren og får på
plass en ordning der KSO betaler 1/3 av rør og strenger for de ansatte. Konsertmester Hanssen får betalt etter regning for å skrive inn strøk i notene.
Fylkeskulturstyret betaler fast 1500 kr for hver utenbyskonsert, men beløpet går
ned til 500 allerede året etter. Samtidig blir Rikskonsertstøtten mer usikker. —
24. januar sendes Rolf Kirkvaag-programmet "Tittelytten" direkte fra
Navigasjonsskolens aula — "et hyldningskvad til hurtigruta". Orkestret spilte
bl.a. Enkevalsen. - Webers opera "Jegerbruden" går for 6 utsolgte hus fra 23.2.
Eivind Solaas gjør TV-opptak og smadrer en gammel kontrabass, men gir kor
og orkester 6000 kr på deling for medvirkningen. NRK radio sendte Kristian
Lange, som hadde laget utallige musikkprogrammer herfra. Unhjem laget
spesielle store operasmykker disse første årene. Det oppstår nå et behov for
repertoarråd i Operaen, for å få lengre planleggingstid og utrede alternativer.
DNOs turn&ilbud skal alltid vurderes seriøst, og neste års forestilling skal være
bestemt minst ett år i forveien. Det er flere felles styremøter med Toneveld om
dette, og man innskjerper at Operaregnskapet skal forelegges de to styrene først.
Klarinettist og orkesterformann Nils Moe er fortsatt operaens kasserer, og han
lager rørklokker til forestillingen på verkstedet sitt. — Gershwins "Rhapsody in
Blue" er vårens hovedverk. Pianisten Anne Eline Riisnæs hentes fra Oslo, for å
spille 11.5. på Høgtun, 12.5. i Festiviteten og 25.6. i Gymnasets aula ved De
Nordiske Dager. Pål Bue spilte både klarinettsklia og bassklarinettboblinga, om
hverandre. Ouvertyren til Flaggermusen var med. — I oktober var Malfred
Hanssen solist igjen, nå i Mozarts fiolinkonsert nr. 3. Kammerorkestret
medvirket både på Nordmøre Folkehøgskole i Surnadal den 24. og i Folkets
Hus den 26. Juleoratoriet ble spilt 12.12 i Frei kirke og Nordlandet kirke, og
gikk kr 5500 i underskudd, før offentlige garantier og tilskudd. Orkestret spilte
på åpninga av Landbruksveka, og kontrabassisten, nå kultursjef i Bergen, Bjørn
Holmvik var solist med Musikkskoleorkestret. Normann Dahl måtte skifte hår
på bassbuen på rekordtid etter en kollaps under generalprøven, og felemakeren
ble varmt takket av solisten under konserten i Bystyresalen.

1977

Operettefeber med Strauss' Flaggermusen, 6 ganger fra 7.2.
Kunstforeningen hadde utstilling om verkets historie, fra Østerrikes ambassade. KSO klager over garderobeforholdene i
Festiviteten og luftmangel i Tempohuset. Musikkens Venner tilbyr Einar SteenNøkleberg som solist, men KSO avslår på grunn av operaarbeidet. Musikklinja
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Fra en prøve i Tempohuset 1977. På veggen henger "Benitafesten" 1896.
Foto: Trygve Rossbach.
på Atlanten opprettes, fylkets første, etter planene fra 1971. Paukene får trekk
og lokk, svevecymbal med stativ og en fagott kjøpes. På vårkonserten (Høgtun
26. og Folkets Hus 27.april) er orkestrets egen Jan Odden solist i Mozarts
hornkonsert nr.2, og vi spiller forspillet til Lucia di Lammermoor. Det hadde
altså blitt tradisjon å presentere neste års operaouvertyre på vårkonserten. Til
høstkonserten engasjeres Arvid Fladmoe som gjestedirigent etter 8 1/2 år med
bare Peder Rensvik-prosjekter. Fladmoe forlangte så lite honorar at Bue og
Rossbach gikk tilbake til hotellet og ga ham 1000 kr ekstra. Vår solocellist
Ørnulf Michelsen spilte Saint-Sa&is første cellokonsert på Tingvoll videregående 3.10. og i Folkets Hus neste dag. Beethovens andre symfoni sto også på
plakaten. 11.12. var det Bachs Juleoratorium, denne gangen i Kirkelandet kirke.
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Oppbruddstemning: den første generasjon profesjonelle
orkestermusikere forlater byen: Malfred Hanssen (konsertmester), Bergljot og Pål Bue (obo,klarininett) og Mary
Stenersrød (bratsj) reiser etter vårkonserten. Til denne konserten ble det
arbeidet med to alternative programmer, nemlig hhv Fliflet Bræin-verker og
populærkonsert ("sviskekompott"). Det siste ble valgt, med Oddvar Hjelde
(fløyte) og Malfred Hanssen som solister: 25.4 Høgtun, 26.4. Navigasjonsskolen, 8.5. kulturhuset i Molde. I Romsdals Budstikke skrev Olav Orheim:
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"Orkesteret overraska positivt, det var verkeleg velspelande med stor og rik
klang endå det ikkje var så stort i tal (38). Dirigenten, Peder Rensvik, har saman
med orkesteret sitt vakse med oppgåvene, operaarbeidet har både gjeve trening,
inspirasjon og samarbeid. Resultatet var eit veltrimma og avslappa ensemble
som musiserte dynamisk og klang svært reint." - Før dette var det som vanlig
opera: Donizettis "Lucia di Lammermoor"; 6 nesten fulle hus, vannviddsscene
og stor fløytesolo. I festtalen på ballet ble det snakket om tittelrolleinnehaver
Eva Tørklep Larssen som "lammer mor og gleder far".- Repertoarrådet for
Operauken legger fram sine alternative begrunnede forslag for styrene i kor og
orkester før operakomit&ehandling. - 5.3. samarbeidet KSO med Musikkens
Venner om en konsert med Oslo Trio i Beethovens Trippelkonsert. — Til
høstkonsertene 15. og 16. oktober, Batnfjordsøra og Festiviteten, var Erik
Stenstavold gitarsolist og Svendsens første symfoni ble spilt. Her var kritikkene
dårlige. Keith Elliot Robson var ny konsertmester, obo måtte leies. Profesjonelle ballettpedagoger ble ansatt i Operaen. Yrkesmusikernes betaling for
orkesterprøver drøftes med musikkskolen. KSO vil kople godtgjørelsen til
plassen i orkestret, ikke til person. - 12.12. julekonsert i Kirkelandet kirke, etter
noe strid: KSO ønsket en Juleoratoriums-pause; "samme julekonsert fire år på
rad for samme publikum er stereotypt og fantasiløst," skriver formann Elias C.
Eliassen til Toneveld, som vil fortsette som før. KSO vil heller gjøre en
j ulekonsertproduksjon som ikke trenger så mange solister og leiemusikere (4
oboer) og som gir penger i kassen, gjerne sammen med koret.- Kammerorchester der Staatlichen Hochschule fiir Musik Karlsruhe, 18 strykere, spilte i
Kirkelandskirka i november, og dette besøket var inspirerende. Musikselskapet
Harmoniens planlagte konsert ble avlyst pga pengemangel. - Klagene over
dårlig luft: "svettelukt som kan skjæres med kniv" i Tempohuset var nå så sterke
at det ble innført "forbud" mot å oppholde seg i storsalen i pausa. Vaktmesterparets kaffe- og rundstykkesalg (som for øvrig også foregikk på operaprøvene i
Festiviteten disse årene og var til stor glede) ble flytta opp i peisestua. —
Voksenopplæringsmidlene til orkesterprøver kommer dette året, og Voksenopplæringsloven gir KSO rett til gratis kommunale prøvelokaler.
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Orkesteret er nå på 42 musikere, hvorav 24 under 25 års alder.
Kommunen støtter med 15 000 kr. Et medlemsmøte i pausa på
sitteprøven 8.1. avviser Operakomit&ns forslag om en ekstra
forestilling og turne til Sunndalsøra. I stedet innskjerpes kravet om at pausetidene skal overholdes, og man har ingen innvending mot NRK-opptak.
Musicalen "My Fair Lady" ble spilt 6 ganger. Ranka Frey Svensson fra
Toneveld var Prof. Higgins' husholderske og ga forestillingen den rette lokale
koloritt. Orkesterstyret hadde faktisk allerede i august året før godkjent en
ekstra forestilling, men dette ble altså krevd tatt opp igjen. Styret kunne tenke
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Kor og orkester i Bystyresalen 1979. Konsertmester: Keith E. Robson.
Foto: Engvig.
seg operaturnv til Ålesund, men ikke til Molde, uten at dette begrunnes. Denne
forfatter utførte som studentarbeid en undersøkelse av My Fair Ladypublikummet: De høyt utdannede var overrepresentert, publikum er gift, og de
fleste er kvinner. Skjevhetene i forhold til et tverrsnitt av befolkningen er ikke
så store som liknende undersøkelser av konsert- og operapublikum i større byer.
Publikum var forbausende lite opptatt av hvilken forestilling som settes opp, de
vil se årets Kristiansundsopera uansett, og dette burde være en ønskesituasjon
for en nytenkende kunstnerisk ledelse. — Kristiansund Arbeiderforening
oppløses og KSO tilgodeses med en gave på kr. 100 000.-, hvorav de årlige
renter kan disponeres. — En obo må repareres i Tyskland for 1800 kr. På
generalforsamlingen 7. mai ber Alf Ekholm (kontrabass) på vegne av de
profesjonelle medlemmene styret avklare med Musikkskolen godtgjørelsen for
orkesterprøver. Særlig konsertmester Robson er misfornøyd med arbeidsbetingelsene. KSO tar saken opp med kommunen, men det tok en del år før det
ble gitt betaling for reell medvirkning og ikke bare for forhåndsstipulert timebruk. Særlig gjaldt dette operaprøver, der timebruken ofte kom ut av kontroll. —
I mai hadde Kristiansund sin siste store offentlige debatt om applaus i kirka.
Prost Aakenes viser til at det heller ikke er lov til å klappe fra Stortingets galleri,
og ber konsertarrangørene følge husets regeler. Æren skal tilfalle Gud alene,
ikke musikerne. — I april reiste KSO til Smøla for andre gang. Vårkonseten ble
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Kåre Karlsen og Elias C. Eliassen signerer ordensdiplomene på 60-års festen
i Handelsstanden. Foto: Tidens Krav.
holdt på Bakkamyra skole 22.4., etter en meget vellykket guidet tur til
Veiholmen. Keith Robson var solist i Po&ne av Chausson, og dirigent var Tom
Klausen. Øivin Fjeldstad var faktisk først kontaktet. Konserten ble spilt i
Festiviteten neste dag. Øvrig program: Hebridene (Mendelssohn) og Maskerade (Khatchaturian). — 60-års-jubileumskonserten hadde filharmonikeren
Hans Christian Bræin, Edvard Fliflet Bræins sønn, som solist i Webers første
klarinettkonsert. Det andre hovedverket var Beethovens åttende symfoni.
Konsertene ble spilt på Batnfjordsøra 9. og i Folkets Hus 10. oktober. — Siden
neste opera var norgespremiere og stor utfordring, ville Peder Rensvik sløyfe
julekonsert for å øve opera resten av høsten. Dette ble nedstemt, KSO ønsket nå
faktisk å spille Juleoratoriet igjen! Kompromisset ble den første samarbeidskonserten med skolekoret på musikklinja og flere andre kor, dirigert av Gun
Sæle. Denne konserten foregikk 16.12. i Kirkelandet kirke. Kammerorkesteret
(KSOs strykerkjerne) medvirket med Corellis "julekonsert", men tradisjonen
med at kammerorkesteret ble ledet fra konsertmesterplassen, ble nå brutt. —
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KSO klager til Operakomit&n over av media får beskjed om repertoarvalg før
orkestret, og forlanger dessuten det store antallet prøver dirigenten har satt opp,
redusert i antall og lengden må maksimalt være tre timer. Dette ble tatt opp i
flere omganger, da medlemmene fortsatt syntes styret hadde akseptert for
mange prøver. Operakomit&n kjøper inn to trompeter. KSO gir kr 100 til
minnesmerke over Ole Egge.

1980

Norgespremi&en på Verdis "Nebukadnesar"(Nabucco) 4.2.
var ikke helt utsolgt. 6 forestillinger. Erling Fagerlie var blant
solistene. Takk-for-maten-talen på operaballet handlet om
svinesteik kontra "na bukko". Musikkskolen spilte Brittens barneopera "Noahs
Ark" i Kirkelandet kirke 17.-23.3. Dirigent var Margaret Rensvik. Dette er den
første og hittil eneste operaproduksjon i Kristiansund som er vist i sin helhet på
riksdekkende fjernsyn. Verdensvante Victor Rostin Svendsen dirigerte vårkonserten 12. mai i Folkets Hus med et ambisiøst program som den faste dirigenten ikke ville ta ansvaret for: Schumanns vårsymfoni, Halvorsens Suite
Ancienne og Griegs Symfoniske dans nr. 4. — Strykerne spilte i Ole Knudseths
begravelse, og "Bræinlunden" ble innviet med et rent Bræinprogram i
Festiviteten 19.10. Musikkskolens elever var spesielt invitert. — KSO takker
igjen nei til Tonevelds forslag om Juleoratoriet, men stiller medlemmene fritt til
å medvirke, så lenge orkestret ikke har noe økonomisk ansvar. Til høsten
manglet KSO konsertmester, og Sigmund Jaang leies inn til produksjonene 8.
og 9. november: Sunndalsøra og Festiviteten, der Kjell Arne Jørgensen (16 år)
var solist i konsertpolonese av Wienawski, Beethovens Romanse og SaintSa&ls Introduksjon og rondo cappriccioso! Ellers ble forspillet til Czardasfyrstinnen og Lars-Erik Larssons Pastoralsvit spilt.

1981

Marc A Cooper ble nå KSOs konsertmester 1981-84, men Tore
Hovland hadde jobben på Kalmans "Czardasfyrstinnen", som
gikk 7 ganger fra 1.februar. Jan Odden tok opp forslag om å
legge vårkonserten til 17.mai, gjerne med Griegs A-moll, men i stedet ble det
mer Larsson: "Rirkledd Gud" i samarbeid med det nye Nordmørskoret og
Tsjaikovskijs Nøtteknekkersuite fire ganger i april: 4. i Festiviteten, 5. på
Bakkamyra (Smøla), 26. på Tingvoll vg skole, og 26. i velferdshuset på
Sunndalsøra. Det totale publikumstall denne måneden var bare 204 ! Gunnar
Elgsaas tok gjentatte ganger opp forslag om en sosial sammenkomst for å
motivere for neste opera, med orientering og "platekutt". Dette ble faktisk gjort,
og på en fest 16.10. orienterte Ole Dahl Rossbach. 4000 generalprogrammer ble
spredt i byens postkasser. Toneveld ønsker neste år KSO til å medvirke på
Mozarts Requiem. Mange medlemmer hadde aversjon mot all kor-kompingen,
og KSO vil ikke stille samlet, men stiller medlemmene fritt. 17.-mai-komiteen
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får samme svaret hva gjelder å stille opp i borgertoget. Noen medlemmer
medvirket på en ballettforestilling. KSO får nå egen post på kommunens
kulturbudsjett, og behøver ikke lenger søke om årlig basisbevilgning. Høstkonserten 9. og 10. oktober på Tingvoll (Musikkens Venner) og i Festiviteten
var et samarbeid med Egges Mannskors 50-års-feiring, og her medvirket KSO
solotrompeter Per Gustafsson som "andredirigent". Solist var Astrid Hellesnes
Hukvari i Brahms' Altrapsodi og Christian Bræins Benita. 8. november spilte
KSO Schuberts ufullendte symfoni i Nordlandet kirke. Peder Rensvik leverte
sin kommunale utredning "Kristiansund som regionalt musikksenter", om
organisering av musikklivet og særlig Musikkskolen. Konklusjonen er at det
må ansettes en intendant, en fastboende administrativ daglig leder for Operaen.

1982

Gounods "Faust" var årets operaproduksjon i Kristiansund. Per
Storheim var blant solistene og Mandssangforeningen Varden
utfylte Toneveld i 6 forestillinger fra 1.februar. Fylkeskommunen arrangerte "operakonferanse" om ressursbruk i sentrum og periferi. Vårkonserten var 27. april på Høgtun og dagen etter i Festiviteten. Solist Jens
Harald Bratlie i Griegs A-moll. Dykkerklubben hadde fotoutstilling. —
Strykerne spilte i bassist Herbert Borbchsteins begravelse. — Kjell Seim kom til
byen for første gang, og dirigerte høstkonserten, der Nils Arnljot Nilssen var
solist i Mozarts klarinettkonsert. Vi spilte også første sats fra Cesar Francks
symfoni i d-moll. — Medlemmer deltok i Paraplyrevyens orkester og på Mozarts
Requiem 16.oktober.

1983

KSO mangler fagott. Sosiale tiltak som interne huskonserter,
årsfest, øvingshelg i Surnadal drøftes. Ordningen med gratis
"konebilletter", som var blitt innført igjen uten formelt styrevedtak, skal gjøres permanent. Forslag om betalt regissør, slik det var i starten.
Forslag om 17.-mai-konsert for å markere rollen som byorkester. Arbeid for å
skaffe jobb til amatørmusikere som vil flytte hjem etter endt utdanning.
Rensviks "Nordmørsplan" om å samordne yrkesmusikerressursene ble drøftet
på et møte på Tingvoll 10.6. Operaen og ORKi& har tatt ideen opp igjen nå 15
år seinere. Musikkskolens lærere som er gruppeledere i KSO får nå betalt for 2
ti mer ukentlig orkestertjeneste av kommunen, konsertmester får 3 timer. Disse
11 timer i uka utgjør kr 52.000 årlig. Selv om dette ikke kommer til uttrykk som
faktisk forbedring i rammebetingelsene i forhold til det man har vært vant med
i mange år, skal dette fra neste år føres i kommuneregnskapet som nytt tilskudd
til KSO, i tillegg til basisbevilgningen til drift, på kr 30.000. Korpsdirigentlønningene bokføres likedan. — KSO går inn for 7 operaforestillinger som ny
normal, og anbefaler billettsalg etablert på Sunndalsøra. På initiativ fra Rensvik
engasjerer Operaen Odd Williamsen til å utrede videogramproduksjon i
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Kristiansund, for å finansiere musikerstillinger. Selskapets navn foreslås til
KOVI eller OTV (KristiansundsOperaens Videogramproduksjonsselskap,
Opera-TV), men blir Nordmøre Lokal-TV. Operaen får på denne måten Norges
første konsesjon til etersendt lokal-TV. Utrederen ble styreformann og daglig
leder og aksjekapitalen på 50.000 kr ble brukt til å bevise at vi kan lage gode
programmer: en kortversjon av neste års operette. — 14 av KSOs strykere utgjør
fortsatt Kristiansund Kammerorkester, under ledelse av Marc A. Cooper. -. En
av orkestrets unge begavede cellister ble ekskludert på grunn av dårlig frammøte, men ble tatt i nåde etter å ha ryddet unna andre faste oppdrag på
mandagskveldene. Hun var stupetrener. Dette var siste gang styret benyttet
denne formelle paragrafen i orkestrets lover. — 31.januar var det norgespremiere
på Offenbachs operette Pariserliv. 6 forestillinger. Blant de lokale solistene
husker vi ubetalelige Liv Astrid Høgvold, Katherine Hedley og Hans Jørgen
Sevaldsen. Tredje akt ble gjentatt fire ganger som andre avdeling på
Petrokabareten i Festiviteten 30.-31.8. og 1.-2.9., under Midtnorsk Petroleumskonferanse, som betalte kr 5000. Første akt stod Paraplyrevyen for. KSO åpnet
også Petro '83 i Folkets Hus, sammen med statsminister Kåre Willoch. —
Operaen hadde ekstraordinær generalforsamling 14.3. med forslag om
omdanning til aksjeselskap, noe KSO blokkerte for. KSO hadde ikke tillit til
økonomistyringen, og ville ikke risikere å bli holdt økonomisk ansvarlig for
andres disposisjoner. — 12. april holdt Midt-Trøndelag Orkesterforening (dir.
Bjarne Fiskum) konsert på Navigasjonsskolen og KSO stilte med bassist og
teknisk arrangement. Solist var Mari Giske i Svendsens fiolinromanse. Hovedverk: Tsjaikovskijs femte. Kammerkoret og Kristiansund strykekvartett (KSOs
gruppeledere) medvirket med egne avdelinger, og etterpå var det fest på Fosna.
— 4.mai var Ragin Wenk-Wolff solist med KSO i Brahms fiolinkonsert på
Atlanten og i Folkets Hus. — Høstkonserten ble dirigert av Roar Leinan, som
hadde vært leiefiolinist på Pariserliv. Programmet; Beethovens første og Bizets
Carmen-suite, ble innstudert av Marc Cooper og solotrompeter Jørn Simenstad.
Festiviteten ble møblert med runde småbord i salen. Formannskapet og alle
musikkskolebarn med foreldre ble invitert med 250 personlige brev. Barna fikk
brus. Denne høsten hadde KSO 4 medlemmer på trombone, og måtte be Sven
Ohrvik rykke ned på venteliste! — 22.11. ble Kristiansund Sang- og Musikkråd
stiftet på et møte i Ynglingen. Jørn Simenstad og Gisle Haus (saksofon) fra
KSO ble valgt inn i styret. — Medlemmer medvirket i Paraplyrevyens orkester, i
Nordmørskorets produksjon av Bachs Magnificat (Frei/Kirkelandet 20.3. og
Orkdal/Rindal 10.4) og Tonevelds Juleoratorium 18.12., som ble innøvd
samtidig med operetten, med samme dirigent, Peder A. Rensvik.
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Norgespremieren på Donizettis operette "Regimentets datter"
gikk 7 ganger fra 28.januar. Kortversjonen på video ble innspilt
21.1. med hjelp fra medielinja ved MRDH i Volda. Disse ble

hedret med kunstverker av Aud Volckmar for å ha vært med på samtlige operaer
i 15 år: Trygve Rossbach, Kåre Karlsen og Elias C. Eliassen. I operauka, 4.2.,
ble Møre og Romsdal Orkesterkrets av NASOL konstituert, uten at dette
organet har spilt noen rolle seinere. — Sangens og musikkens uke ble arrangert
2.-8.april, og KSOs bidrag var en felleskonsert med Kristiansund Ungdomskorps, Toneveld og Musikkskolens kor i Festiviteten 3.4. Det var slike
manifesteringskonserter hver kveld hele uka. — Vårkonserten nådde et nytt
publikum: Den ble nemlig holdt første mai, dog i Festiviteten, og stod på
Samorgs offisielle program for dagen. Crooneren Per »filer var sangsolist, og
Margaret Rensvik spilte Gershwins Rhapsody in Blue med orkestret. — KSO
gjør prinsippvedtak om å kjøpe en femstrengers kontrabass, men det skulle ta ti
år før det ble noe av: tilbud om innbytte ble avvist av styret, mot bassgruppas
råd. Et tilbud fra NorPro om å ordne og komplettere notearkivet ble ikke fulgt
opp. — Forholdene i Tempohuset ble opplevd som stadig mer utrivelige,
prøvetida var mandager kl 20 — 22.15, ofte lenger.- På årsmøtet var 17.maikonsert neste år det store temaet, og erfaringer fra Molde, Ålesund, Lillehammer og Trondheim ble presentert. Rensviks utredning om Midt-Norsk
Musikkteater ble drøftet og KSO forventer at dette betyr at full besetning er på
plass i orkestret hele året og at KSO selvsagt skal bestå som egen organisasjon,
og uten noe skille i medlemsbetingelsene for profesjonelle og amatører. Cooper reiser, og Bernhard Gismervik blir ny konsertmester. Liv Borghild
Sedsbøe Gismervik (cello) og Karin L. Torske (klarinett) fikk vedtatt et nytt
prinsipp: fagmusikere som er medlemmer i orkestret, men som ikke har
kommunalt betalt orkestertjeneste, skal betales direkte av orkestrets kasse. Til
hver konsert lånes 2 fagotter, obo og et par feler fra Molde. — Nordmøre
Sparebank var 150 år og ga KSO kr 4500 i gave. — Nordlandskirka hadde 70års-jubileum, og høstkonserten ble lagt dit. 28.10. var Kari Rensvik solist i
Elgars cellokonsert, og Mendelssohns Reformasjonssymfoni med "Vår Gud
han er så fast en borg"-motivet ble også framført. Reprise 28.11. i Molde kirke.
16.12. julekonsert på Nordlandet med Toneveld: utdrag fra Faurs Requiem.

1985

Det var Det Europeiske Musikkåret, og Kristiansund Sang- og
Musikkråd arrangerer en konferanse om lokalmedia og musikk
på Grand Hotell 20.4. Høstkonserten hadde rekordoppslutning
fra publikum: 300 solgte billetter. På programmet: Terje Tønnesen som solist i
Mendelssohns fiolinkonsert, og Beethovens Skjebnesymfoni. — Vårkonserten
7.mai hadde også fiolinsolist: konsertmester Gismervik spilte Svendsens
romanse og Meditasjon fra "Thais" av Massenet. Operaen var en reprise på
Glucks Orfeus, sju ganger. Amors entre på heis ned fra snorloftet glemmes ikke
så lett, særlig ikke motorlyden. — 8.mai var det 40-års-fest for frigjøringen i
Kirkelandet kirke og KSO deltok. Strykerne spilte i Johan Kjelles bisettelse.
Forhandlinger med flere av byens banker om fast sponsoravtale førte ikke fram.
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1986

Randi Stene var solist med KSO og Nordmørskoret i utdrag fra
Håndels Messias i Kirkelandskirka og Stangvik. Kjell Seim
dirigerte opera for første gang, og dro like godt til med Bizets
"Carmen", 7 forestillinger. — Faurs Requiem ble spilt med Toneveld og Tingvoll kyrkjekor 20. og 21. april, på Tingvoll og i byen. På høstkonserten 19.10. "
var Eva Knardahl solist i Tsjaikovskijs klaverkonsert i b-moll, og 14.12. var det
julekonsert. — Peder Rensvik foreslo til neste år å planlegge en nyttårs-Staussgalla, med konsert, soup& ball og fyrverkeri, som et alternativ til julebord. Det
måtte bli intense prøver i romjula, og dette ville ikke medlemmene. — Rensvik
laget til kulturstyremøtet 14.11. et notat om KSO, der det framgår at Operaen
legger beslag på halvparten av fagmusikerressursen, selv bare med &i årlig
produksjon. Følgelig blir ikke resten av året honorert som det skal. KSO-styrets
forslag til løsning på dette er at yrkesmusikerne skal få lov til å arrangere egne
kammerkonserter i KSOs navn, og beholde billettinntektene. Rensvik forklarer
at konserter ikke gir overskudd, og foreskriver økte kommunale bevilgninger,
gjerne fulgt opp med offentlig oppnevnte representanter i orkersterstyret. KSO
vil heller ha kontorhjelp. KSO spør samtidig kommunen om nasjonal
festkonsert 17.mai har noen interesse.
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Kommunens bebudede økning i tilskuddet til KSO fra 30 til
50.000 kr årlig blir strøket i budsjettsalderingen. I stedet skal
kommunen utrede orkestrets framtidsmuligheter. KSO svarer
med å kreve nye musikerstillinger som følge av kommunens betydelige
overføringer til Operaen, og krever samtidig funksjonene som styreleder og
daglig leder i Operaen delt på to personer. — Årets operette var Lehårs "Greven
av Luxemburg", med sju forestillinger som vanlig. Etter operauka ble KSOs
mangeårige samarbeidspartner og søsterorganisasjon, sangkoret Toneveld,
brutalt lagt ned. Etter dette er KSO den eneste av Operaens "grunnorganisasjoner" som har egen økonomi og egne produksjoner. — 26. og 27.4.
samarbeidet KSO med Goethe-Institiut i Bergen om Haydns "Skapelsen" i
Stangvik og Kirkelandet kirker. Forbundsrepublikken Tysklands ambassadør
var til stede. — 17.mai er det første gang nasjonal festkonsert i KSOs regi, i
samarbeid med Kulturstyret. Musikkskolens Ungdomsorkester og kor
medvirket. Fullt hus. —1. november er purunge Elise Båtnes (13) solist i Bruchs
fiolinkonsert i g-moll i nye Caroline kinosenter. Før den siste akustikkombyggingen og mens første benkrad ennå kunne fjernes, var kinoen et greit
konsertlokale. Dvoraks symfoni "fra den nye verden" stod også på program-
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En pauke trengte reparasjon, og det ble utført på Vågebakken Mek.
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Fra en prøve på "Greven", KSO og Toneveld. Foto: Tidens Krav.
85

Fra "Skapelsen" i Stangvik kirke, 1987. Foto: Trygve Rossbach.
met. — 13. desember var det julekonserter i byens to kirker, sammen med
Musikkskolens kor. — Tempo lånte KSOs bassklarinett og 500 kr i kjøttvarer ble
loddet ut.

1988

Bingo og Allanengen: Styreformann Eliassen fikk i stand en
Bingo-arrangør-avtale som innbrakte over 20.000 kr, og da
Tempohuset tar inn Annetts Danceteria som leietaker i
peisestua rett over og samtidig med KSOs prøver, flyttes øvelsene fra oktober
over til sangsalen på Allanengen skole. Prøvetiden blir som i dag: mandager
18.30-21, og ofte også gruppeprøver på torsdager. Et lagerrom i fjerde etasje
blir innredet for kr 1500, halvparten av årsleia bare for kjellerbua i Tempohuset.
— Årets opera var Donizettis "Maria Stuart", skandinaviapremiere med
omdiskutert IRA-liknende regi. 7 forestillinger, glisne benkerader i forhold til
det en hadde vært vant til, og orkestret følte seg fullstendig overkjørt ved at
aktørene skulle ha en bred entre midt gjennom hele salen og midt gjennom
orkestergraven, slik at kontakten mellom instrumentgruppene ble fullstendig
brutt. Dirigenten hadde ingen kommentar. KSO svarer med å forlange større
innflytelse på valg av dirigent for operauka. KSO påpeker nå at Operaen ikke
engang betaler de fastboende yrkesmusikerne for faktisk medgått tid til
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Æresmedlem Peder A. Rensvik og styreleder 1988-92,
Elias Choppelow Eliassen. Foto: Tidens Krav.
operauka, mens man selvsagt burde ha betalt for å holde orkesteret i gang hele
året, slik at man er i stand til å spille opera. Det var altså bingoen som reddet
Maria Stuart økonomisk. — 17.april er Anne Cath. Vestly forteller på Prokofieffs
musikalske eventyr "Peter og Ulven", der operaens ballettskole medvirker. Z.
Kodålys «Håry Jånos»-suite ble også framført med samme forteller. Bidrag til
en tegnekonkurranse blir utstilt. Kulissene lånes fra Trondheim. — 17.mai er Ole
Kristian Gundersen fra Frei fiolinsolist i Veslemøys sang av Halvorsen. — 15.
oktober betaler Turistforeningen 3000 kr for innslag på sin storslåtte hundreårsfeiring i Festiviteten, og 30. oktober er det høstkonsert med Ole Edvard
Antonsen som solist i Haydns trompetkonsert i Ess og Torellis Sinfonia i D.
KSO spiller Beethovens pastoralesymfoni. 11.12. er det julekonserter i byens
kirker sammen med Egges Mannskor. Ved siden av denne overstrømmende
aktiviteten oppretter Peder A. Rensvik i september Midtnorsk Kammerorkester,
det første forsøk på et rent profesjonelt ensemble i Kristiansund. Mange
assistansemusikere måtte dog hentes utenfra, og konsertmester var Terje
Tønnesen fra Oslo. Id&n var et kunstnerstyrt ensemble, og det ble bare dette
ene prosjektet, på grunn av mobilisering av sterke motkrefter. Seinere er noe av
i &en videreført i Operaens Sinfonietta, men dette er et arbeidsgiverstyrt
87

ensemble. — Rådmannen foreslår nå at alle kommunens "musikertimer" til KSO
skal strykes og at Rensviks frittsvevende musikklederstilling legges under
Musikkskolen. KSO vil etter forslaget måtte betale markedspris for dirigent og
musikere.

1989

KSO krever at Operaen betaler kr 140.000 for helårsdrift av
orkestret, inkl. musikerlønn. Operaen går med på å betale
100.000,-, men uttrykker angst for at betalte musikere skal
fortrenge brukbare amatører. Det skrives kontrakt mellom kommunen v/
Musikkskolen, KSO og Operaen om lønn til alle fastboende medvirkende
yrkesmusikere. "Møremusikerordningen" utredes etter en i& av fylkeskultursjef og fiolinist Eilif Birkeland. Fylkeskommunen sender saken på høring til
Operaen, ikke til KSO. KSO svarer med å innkalle byråkraten på teppet. Og han
kom for å høre synspunktene. —Årets operette, Rodgers & Hammersteins
"South Pasific", gikk 7 ganger og huskes mest for den forskrekkelige lengden,
men også som debutforestilling for 17-årige Turid Olin Grimstad, som gikk på
musikklinja, og for Marit Carlsens innsats. — På vårkonserten 23.april var Judit
Toth Sylthe solist i Beethovens fiolinromanse. Hun ble fast konsertmester fra
høsten. - 17.mai medvirket Egges mannskor. Margaret Rensvik var klaversolist
i Sindings Friihlingsrauschen. Orkestret ble tildelt Kreditkassens kulturpris på
10.000 kr. — 24.5. medvirket KSO ved reprisen på Leidulv Grimsmos kantate til
innvielsen av Kirkelandet kirke i 1964, som ble gjentatt på 25-års dagen.
Dirigenter og organister var Grimsmo og Tor Stand. — 70-års-jubileet var 22.10.
Det var vedtatt at festen etterpå, i Christiegården, måtte være selvfinansierende.
Terje Tønnesen var solist i Beethovens fiolinkonsert, og orkestret spilte
Halvorsens første symfoni. — 10.12. var vår egen Dan Arve Eliassen solist i
romansen fra Mozarts hornkonsert, i julekonserter i byens kirker.

1990

Statoil trør til som sponsor, og betaler 18000 kr for solist Truls
0. Mørk på høstkonserten 21.oktober: Dvoraks cellokonsert,
og Haydns 88. symfoni. Kulturstyret drøfter igjen orkestrets
situasjon, på grunnlag av et notat fra Rensvik og Eliassen, dirigent og
styreformann. Enkefru Ester Gjendem gir etter sin manns ønske, avdøde Ottar
Gjendems beste fiolin, merket "Carolus Antonius Tanegia 1739" med Heinz
Dblling-bue og kasse, til orkestret som minnegave. Instrumentet har siden vært
disponert av konsertmester-bisitter Kristian Elgsaas. — Årets opera var storsatsningen "Eugene Onegin" av Tsjaikovskij, et verk som spilles kontinuerlig
på alle verdens operascener, og som gjør det mulig å sammenlikne kristiansundsutgaven med en satt standard. Vi kom vel ikke så verst fra det? Men
orkestrets årsmøte 12.2. krevde igjen større innflytelse på valg av forestilling.
Det var utstilling i foajeen fra Tsjaikovskij-museet i Moskva. — KSO innfører
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Tone Didriksen, Kåre Karlsen og Synnøve Hammervold, Tingvoll 1990.
Foto: Trygve Rossbach.
en abonnementsordning med rabattpris kr 150 (mot ordinært 240) for fire
konserter. Operabillett ikke inkludert. Liten oppslutning fra publikum. — 21.22.april var Gail Opaas solist i operaarier. Nordmørskoret medvirket. Konserter
på Tingvoll og i byen. Margaret Rensvik bidro med Mozarts klaverkonsert i Adur. — 17.mai var "unge talenter" fra orkestret solister, og 16.12. var det
felleskonsert med Kammerkoret, i Kirkelandet kirke.

1991

Peder A. Rensvik skriver notater til ordfører Stokke: KSO bør
få et styre med to amatører, to yrkesmusikere og 1 kommunal
representant. Styret får ansvar for all orkestervirksomhet i
Kristiansund, og fylkeskommunens Møremusikerordning bør administreres fra
Kristiansund. Sammen med Eliassen skriver han seinere: 10 amatørstrykere og
4 blåsere forlater byen snart. Ergo må kommunen i samarbeid med Operaen
opprette minimum 6 hele og 2 halve strykerstillinger. Orkestrets årsmøte vedtar
at fjorårets kulturprispenger skal brukes til å opprette Edvard Bræins
Minnefond, med formål utenbys instruksjon/kurs. (Fondet ble nedlagt etter tre
år.) - Årets operette gikk som vanlig 7 ganger, og var Zellers "Fuglehandleren",
der tittelrollen framføres på Surnadalsdialekt. — 18.2. var det krisemøte i KSO

89

om Operaens ønske om å framføre Edvard Fliflet Bræins opera "Anne
Pedersdotter" ved byjubileet neste år. På et overordnet plan smertet det nok
mest at operaen nå definitivt var blitt "noen andre", og ikke lenger orkestrets
sak. KSO var blitt nedstemt i operastyret, og argumentene om at verket ikke lot
seg realisere rent teknisk av amatører ble ikke trodd. Dirigent Seim gikk i en
skriftlig uttalelse offensivt inn for å spille Bræin og brente alle broer i
tillitsforholdet til "sitt" orkester. Han prøvde også å verve enkelt-amatørmusikere til prosjektet, uten hensyn til vedtak på medlemsmøte og i styre.
Svaret var forslag om kollektiv boikott fra amatørenes side. Det ble akseptert at
yrkesmusikerne måtte spille det arbeidsgiver pålegger. Det var en meget dyp
frustrasjon over overstyringen. Styret vedtar at KSO ikke kan påta seg
oppgaven, selv ikke om vi øvde et helt år. Dette synes gjentas og argumenteres
for på utallige møter. Operaselskapets svar er et ønske om å slå orkester og kor
sammen i en "musikkavdeling", med felles ledelse. Operaen lufter også et
forslag om at KSO skal skifte navn til "Operaens orkester", i hvert fall i
operaprogrammet. Operaen definerer yrkes- og fritidsmusikere som atskilte
grupper, noe KSO aldri har akseptert, verken før eller seinere. Striden raste etter
hvert for fullt i media. Operastyret overkjører orkesterstyret og sender brev til
orkestermedlemmene med advarsel mot å uttale seg offentlig. Motreaksjonen
var krass: KSO er en selvstendig organisasjon og mener hva vi vil! KSO krever
veto-rett for grunnorganisasjonene i framtidig repertoarvalg, slik praksis har
vært tidligere. Ordfører Stokke grep nå inn og krevde verket tatt av plakaten:
Det er viktigere både for byjubileet og ellers å opprettholde vårt eget orkester
enn å spille musikk av en komponist født i Kristiansund. Striden ble gjenstand
for et eget kommentarinnslag på Paraplyrevyen "Karusell". — 17.mai-komiteen
vil ikke støtte festkonserten heretter, men vil ha rett til å bestemme tidspunktet!
Egges Mannskor vil medvirke. — Statoil sponser Operaen, men ber om at 10 000
kr øremerkes KSO. — Musikklinja ved Atlanten videregående skole tilbyr
undervisning i Musikkvitenskap grunnfag, og dette gjør at KSO dette året får
beholde medlemmer som ellers ville ha forlatt byen for å studere, men faget blir
i ettertid ikke formelt godkjent, og tilbudet forsvinner. — 14.11. innkaller
fylkeskultursjefen til møte på Vestnes, om orkestersituasjonen i fylket. — Årets
konserter: 20. april: I anledning Mozartåret ble Mozarts Requiem framført med
Nordmørskoret i Kirkelandet kirke, neste dag i Hov kirke med fullt hus.
Frimurerlosjen blir spesielt invitert. — 29.9. Egges 60-års-konsert; KSO bidrar
med en sats fra Svendsens andre symfoni. - 20.10. Lars Anders Tomter er solist
i Bart6ks bratsjkonsert, ork. spiller hele Svendsensymfonien. — 8.12. Julekonsert i Kirkelandskirka, med Kammerkoret.
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Symfoniorkesteret holder seg nå borte fra styremøtene i
Operaen i Kristiansund i 2 1/2 år framover. Operaen bestemmer
at konene til de "eldre" orkestermedlemmene, som alltid har
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Ein Deutsches Requiem, Kirkelandet kirke 1992. Foto: Halldis Gundersen.
vært med på premiftefestene, ikke lenger får adgang. I stedet inviteres en
mengde utenforstående. Operaen spør om KSO kan spille til Tsjaikovskijs
ballett "Nøtteknekkeren", hvis nødvendige leiemusikere blir ordnet. KSOstyret sier ja takk, men hører ikke mer. — Til KRIFAST-åpningen 20.8. vinner
kristiansundskomponisten Dagfinn Koch, for øvrig sekretær i KSOs styre 1983,
konkurransen om beste fanfare. Statens vegvesen hadde engasjert Peder A.
Rensvik som fagkonsulent for å få spesialskrevet en opera til KRIFASTåpningen, med tema "fjordkryssing" og lokal historie. Rikelige underskuddsgarantier fulgte med. Kristiansund kommunes representant i styret for a/s
Fastlandsfinans la etter et ubegripelig og irrasjonelt påtrykk fra Operaen ned
veto mot prosjektet. I stedet bestilte man det langt enklere kor- og blåseorkesterverket "Den nye tid" av Knut Nystedt. Libretto: Hans Kristiansen. Dette ble
urframført ved tunnellåpningen på Flatsetøya 20.8., med KSOs blåsere og
forsterkninger. Operaen produserer i stedet en ren profesjonell kammeroppsetning av E.F1. Bræins andre opera "Den Stundesløse" med premi&e samme
dag, et prosjekt som økonomisk sett gikk meget dårlig. - Peder Rensvik tar opp
et personlig banklån på 40 000 kr for å avhjelpe KSOs likviditetsproblemer. —
a/s Norske Shell gir Kristiansund kommune et "B6sendorfer"-flygel med
fylkets største toneomfang (to ekstra basstoner) i 250-års-gave, etter påtrykk fra
91

KSO. Instrumentet står i Festiviteten, men er paradoksalt nok så dyrt å leie av
kommunen at orkesteret ikke har økonomi til å bruke det noe særlig. — Sanna
Solbak blir ny konsertmester, en stilling hun fortsatt har. — Opera: Verdi: "Trubaduren", 6 forestillinger. — Konserter: 4.4. Brahms: "Ein deutsches Requiem"
i Kirkelandet kirke, med Nordmørskoret. Reprise i Sunndal neste dag. 17.5.
urframføres enda et nytt verk av Dagfinn Koch: Formasjoner for cello, klaver og
orkester, bestilt av KSO og økonomisk forskuttert av byjubileet. Solister var
våre egne Ole Eirik Roven Ree og Margaret Rensvik. 29.6. var det to festforestillinger på byens 250-års-dag, den første med Kongeparet til stede. KSO
medvirket. 1.11. spilte vi så Brahms andre symfoni og Sibelius fiolinkonsert,
med Terje Tønnesen som solist, i Kirkelandet kirke. 29.11. var det stor forestilling i Idrettshallen, på 300-års-dagen for byens første klippfiskeksport.
Edvard Bræins kantate til 200-års-jubileet 50 år tidligere, der Bysangen utgjør
finalesatsen, ble framført av KSO og sammensatt kjempekor. Orgelpositivet fra
Nordlandskirka var med. Dirigenten nektet imidlertid nærradioen å gjøre det
avtalte lydopptaket som rådmannen hadde bestilt, og resultatet er at bysangen
fortsatt ikke fins innspilt på bånd med kor og orkester! På denne forestillingen
ble også Klippfiskballetten framført, med en nederlender ansatt i Shell i den
kostymerte rollen som Jappe Ippes/forteller. Nærværende forfatter hadde
gleden av å holde leseprøvene. Ideen var jo at han skulle høres ut slik Jappe
Ippes kunne ha gjort, med sterk aksent, men det ble kanskje for mye av det gode.
— Aret ble avsluttet med julekonsert i organistens regi, der bare strykerne deltok
denne gangen.

/993

Orkesterformannen orket ikke mer av konfliktene med Operaen, og ba seg fritatt fra videre arbeid i orkestrets styre. Han ble
etterfulgt av et rent kvinnestyre i de tre ombud leder, sekretær
og kasserer. Vedtektsendringen fra formann til leder kom forresten først i 1995.
Styret innførte en turnusordning etter "trappevaskprinsippet" for orkesterregi
og rydding etter prøver. Orkestrets blåsere øvde første del av mandagsprøvene
på Atlanten. Utenbys medvirkende amatører fikk kun dekket reise og tapt
arbeidsfortjeneste, ikke honorar. En tidligere lønnet fast medvirkende ekstern
førstefiolinst får formell oppsigelse på grunn av pengemangel. Konsertmesteren hadde fødselspermisjon og det var vanskelig å finne vikar. Permanent
godt spille-lys ble montert i koret i Kirkelandskirka, innen årets julekonsert.
Utredningen "Ny giv for sang-og musikklivet i Kristiansund", som kommunen
hadde vedtatt iverksatt ved juletider 1987, blir nå avgitt og sendes Bystyrets
medlemmer. Musikkskolerektor Ørnulf Michelsen var sekretær og KSOs leder
Karin Torske medlem i gruppa. Utredningen er enda ikke behandlet politisk i
kommunen. KSO har nå 12 yrkesmusikere i stillingsdeler fra 10 til 23%, men
trenger flere. KSO stiller som før opp for Operafestuka og bestemmer selv
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suverent besetningen. Man har nå hele 8 potensielle medlemmer på fløyte, men
trenger bare 2. Operaforestillingen var Gilbert & Sullivans "Mikadoen", seks
forestillinger. Lokal regissør: Torfinn Carlsen. En av KSOs avdøde veteraner
Peder Reitan hadde medvirket i denne operetten i England i sin ungdom. - Årets
konserter: 16. og 17. april: "Vårsøg" med Henning Sommerro, Jon Pål Inderberg (sax) og kammerkoret. Tingvoll og Caroline. Antakelig var dette første
gang det ble forlangt husleie for konserten ved Tingvoll videregående skole
(underskudd 3000 kr). 17.5. var Jørgen Larsen solist i Griegs A-moll (underskudd 7000 kr). 23. og 24. oktober var det "Last Night of the Proms" med
Richard Herrmann som konferansier, først i Molde kino, så i Caroline.
Alexander Robson (20) og Åshild Stubø Gundersen var solister. Shell leverte
200 engelske papirflagg, og Braathens SAFE engelsk konfekt. Bowlerhatter var
til salgs for publikum, og orkestret hadde Union Jack-sløyfer i halsen. Shells
leteavdelings britiske koloni i byen var med på PR-opplegget i media.
Musikkens Venner i Molde kjøpte sin konsert for 24.000 kr. 12.desember var
det adventskonsert, med Nils Nilssen som solist i Adagiosatsen fra Mozarts
klari nettkonsert.

1994

KSO mottar Sparebankprisen på kr 5000. Fiolinistene Synnøve
Hammervold og Malin Solberg blir ansatt i KSO, ordinært og
på KAJA-ordningen. Malin blir fast gruppeleder på 2. fiolin og
notearkivar. På 17.mai-konserten er hun konsertmestervikar. I tillegg underviser hun i KSOs regi, parallelt med musikkskolen, nybegynnere på fiolin ved
Nordlandet barneskoles skolefritidsordning. Det lot seg bare gjøre å skaffe
instrumenter til en tredjedel av de interesserte. Den gamle strykerskolen
gjenoppsto altså for en stakket stund. "Bræins Minnefond" vedtas brukt til å
delfinansiere 50 nye tidsmessige notestativer, sammen med jubileumsgaven fra
kommunen til 75-års jubileet. Stativet "Roughneck" fra Music Care i Gbteborg
ble valgt; stykkpris kr 400. Det er viktig å være oppmerksom på at Edvard
Bræins Minnefond fortsatt består, i arvingenes regi. TONO-inntektene deles
tidvis ut som stipend til unge, lovende talenter.- Peder A. Rensvik utnevnes på
generalforsamlingen 7.2. til KSOs eneste nålevende æresmedlem. Han slutter
denne høsten som musikkleder i kommunen. Han tar igjen opp et privat banklån
for å berge orkestrets økonomi. Operaens bevilgninger øker jevnlig, mens KSO
får stadig knappere økonomiske rammer. Høstkonserten måtte flyttes fra
Festiviteten til Kirkelandskirka for å finansiere reparasjon av bassklarinetten (kr
4000). Anne Kamsvåg og Signy Fiske gir betydelige bidrag til kjøp av en 5strengers 13 611mann-kontrabass, og begivenheten dekkes bredt av lokal-TV og
fylkesradioen! Operaen ville ikke bidra til kjøp av instrumentet, men prøvde
året etter å tiltvinge seg bassen til sine egne proffprosjekter. KSO hadde meget
store forventinger til operaens påtroppende musikk-koordinator, og var fore93
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Fire solide støttespillere. Foran fra v.: Kristian Elgsaas og Trygve Rossbach.
Bak fra v.: Kåre Karlsen og Gunnar Elgsaas. Foto: Ole Kr. Stokke.
speilet gratis administrativ hjelp, men forholdet skar seg fra første stund.
Likevel vedtok KSO å begynne å møte i Operastyret igjen fra høsten. KSO
uttaler seg imot påbygging av Festiviteten til regionalt kulturhus fordi det aldri
kan bli funksjonelt fullverdig, og ber om at det planlegges nybygg i stedet, men
blir ikke hørt. KSO støtter Peder Rensviks utredning om "Fosnahuset", avgitt
17.1., om nytt kulturhus på Devoldholmen/Nordmørskaia for opera, konserter,
undervisning, bibliotek og kystkultursenter/museum. Årets opera: Verdi: La
Traviata. 6 forestillinger. Konserter: 16. og 17.april: Verdis Requiem i Sunndal
Sportshall og Kirkelandet kirke. Nordmørskoret og Kristiansund kammerkor
medvirker. 75 sangere, 65 musikere. Dette var 25-års-jubileet for Peder A.
Rensvik som dirigent, musikkleder og musikkskolerektor. Fylkeskommunen
bevilget ekstraordinært kr 8000,-. Det var fest i Christiegården i Vågen. —
17.mai var det festkonsert med Kammerkoret i Caroline, og 29.10. 75-årsjubileumskonsert for KSO med Henning Kraggerud og Øistein Birkeland som
solister på fiolin og cello i Brahms dobbeltkonsert. Beethovens Skjebnesymfoni
— KSOs "logosymfoni" - ble tatt opp igjen ved denne historiske anledningen, og
etterpå var det fest i Klubben med 3-retters Westerheim-middag og lødig
underholdning. 18.12. : KSOs adventskonsert i Kirkelandet kirke.
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Håkon Gudbrandsen
er årets konsertmestervikar, og har mye
å tilføre med sin lange musikererfaring fra Harmonien. KSO har nå
som medlemmer 15 yrkesmusikere,
26 skoleelever og 21 voksne amatører. Til årets operette: Johann
Strauss' "Flaggermusen" ville Operaen først engasjere konsertmester
uten å konferere med KSO, noe som
igjen satte samarbeidsforholdet på
en alvorlig prøve. Årsmøtet vurderte
å redusere styret fra 5 til 3 medlemmer, slik som et hadde vært inntil
1982, for å oppnå tettere samarbeid
og mer forpliktende oppgavefordeling, men påtroppende leder la ned
veto. Vedtekten om passive medKonsertmester Håkon Gudbrandsen.
lemmer i orkestret ble opphevet, og
Foto: Tidens Krav.
man vedtok å opprette en ny orkesterskole i samarbeid med Musikkskolen. Første steg var strykerseminar med
Einar Heier fra Trondheim Symfoniorkester. Konserter: 1. og 2. april i Caroline
og Tingvoll videregåendes aula: med den musikalske klovnen "Melvin Tix"
(Petter Vabog). På Tingvoll var salen praktisk talt tom, som følge av manglende
lokalt PR-arbeid. Festkonserten 17.mai ble igjen dirigert av Peder Rensvik og
gikk overskudd, mens Ragna Fagelund fra Alesund,Drammen og Stockholm
22.10. dirigerte Cesar Francks symfoni og Griegs Holbergsuite. Dette var første
gang KSO hadde kvinnelig dirigent, noe som fungerte alldeles utmerket.
Julekonserten 17.12. var tyngre enn vanlig, da gjestedirigent Alf Årdal valgte å
spille to satser fra Schuberts åttende symfoni. Gail Opaas var solist i tre arier fra
Hdndels Messias. Kasserer Aksel Holdhus lånte orkestret penger til å gjøre opp
med årets solister.

1996

KSOs årsmelding viser 100 medlemmer, herav 32 skoleelever
og 30 voksne amatører. Dette var det ulykksalige steinsnuingsåret i Kristiansund kommune. Rådmannen foreslår å stryke
alle tilskudd til KSO, tilsammen 290 000, tilsvarende &i kommunal årslønn,
uten å overskue konsekvenser og ringvirkninger i regionens kultur- og
næringsliv. Steinsnuinsa stoppet prosessen med å utlyse en felles dirigentstilling sammen med Alesund Symfoniorkester. NASOL kom på banen med
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støtteerklæringer til KSO, mens Operaen forholdt seg øredøvende taus. Etter et
møte med kommuneledelsen 6.juni ble kr 110 000 tilbakeført. Kommunen
hadde forventninger om at Operaen skulle redde resten, på bakgrunn av at
kommunen nå overførte langt over en million kr. årlig til operaen, og ordfører
Aud Inger Aure fikk et enstemmig bystyre med seg i følgende vedtak: "Bystyret
anmoder Operaen i Kristiansund om å iverksette tiltak som sikrer Kristiansund
Symfoniorkester økonomisk driftsgrunnlag med helårs drift." Dette ble avvist
av operastyret. Operaen la i stedet fram en prøveplan/musikerdisponeringsplan
som ville umuliggjøre en normal orkestersesong ved siden av Operaens egne
prosjekter. Orkestrets timeverkressurs var tatt bort. KSO ser felles kunstnerisk
styring som eneste mulighet, og innbyr til samarbeid om en felles sjefsdirigent.
KSO forbeholder seg vetorett i personvalg og krever åremålskontrakter. Saken
er ennå ikke avklart. Operaen engasjerer heretter ekstern konsertmester til sine
sinfonietta-prosjekter, mot KSOs vilje, og velger også å leie folk utenfra til
andre posisjoner i Sinfoniettaen som de fastboende yrkesmusikerne oppfattet
som sine faste stillinger. — KSO vedtar nå prinsippet om at man i orkestret skal
plassere folk pultvis slik at fagmusikere og amatører sitter sammen, og man
etterlyser en formell instruks fra Musikkskolen om at de ansatte gis en formell
plikt til å veilede sine elever i orkestret. — Dagfinn Koch leverer dette året
bestillingsverket "Watermusic" som fanfare til Norsk Kystkultursenter i
Vågen. Konserter: 21.4. Grieg Trio og dirigent Bjarte Engeset med Beethovens
Trippelkonsert i Festiviteten. 17.5. spilles Halvorsens "Bergensiana" til ære for
konsertmestervikar Håkon Gudbrandsen. Konserten hadde 151 betalende og
gikk økonomisk i balanse. Dirigent og konferansier Eldar Nilsen. 26.10 var det
"ønskekonsert" i samarbeid med Tidens Krav. 50 publikummere sendte inn sine
ønsker, ut fra 37 valgmuligheter. Samarbeidet med avisa ga mindre spalteplass
enn Juleoratoriet fikk. På konserten i Caroline var Alf Årdal dirigent og
orkestrets egne Sanna Solbak, Nils A. Nilssen og Oddvar Hjelde solister. 15.12.
Julekonsert i Kirkelandet kirke, med Atlantens skolekor og for første gang
Kristiansund Operakor. Solist: Gail Opaas, sopran. 17.12. spilte en strykekvintett julesanger på Futura, for å gjøre opp for avisannonser. — Engelskhornet
måtte repareres for 2000 kr. KSO har nå ikke midler til reisedekning for
utenbysboende yrkesmusiker-medlemmer og diskuterer dette opp mot styrehonorarene i Operaen, som man synes heller må være et ansvar for den instans
det enkelte styremedlem representerer. Siden man for tiden ikke har fast
dirigent og er avhengig av eksterne forsterkninger på konsertene, må KSO avslå
å spille på TV-aksjonens innsamling og ved et storbryllup i Nordlandskirka.
KSO fikk 1000 kr fra TKs kalendersalg, og denne symbolske gesten varmet.
Årets opera var Puccinis "La Boh&ne", en virkelig prøvestein rent kunstnerisk,
og nøkternt vurdert selvsagt langt over det tekniske nivå som kan forventes av
en blandet produksjon dominert av amatører. Dommen får andre felle. KSOs
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påtroppende kasserer Ola Grimsmo Jensen hadde en betydelig sangrolle, og
Festivitetens vesle scene måtte bære parallelle handlinger på to etasjer.

1997

Økonomien er i krise, og det framsettes forslag i styret om at
orkestrets ulønnede medlemmer skal streike under den første
operaprøven i januar fordi Operaen med sine 9 millioner i årlige
offentlige overføringer ikke vil hjelpe KSO over krisa. Det provoserer veldig at
man i stedet tilbys "pizzapenger" til å holde fest for. Av hensyn til publikum blir
forslaget ikke vedtatt. Uten at KSO orienteres overfører kommunen hele sin
musikerressurs fra KSO til Operaen, som delfinansiering av et antall 50%
utøvende stillinger i Sinfoniettaen.- Operaproduksjonen var Franz Uhars
"Smilets Land", 7 forestillinger. Konserter: Vårkonsert 20.april med Helge
Haukås som gjestedirigent og Aksel Holdhus som solist i Haydns trompetkonsert. På festkonserten I 7.mai var unge Ingrid Røynesdal solist i Griegs Amoll-konsert og Peder Rensvik dirigerte også første sats av Svendsens første
symfoni. Høstkonserten hadde tittel "fokus på harpen", og følgelig var Willy
Postma solist bl.a. i urframføringen av Magnar Ams "Gratia" for harpe og
strykere. Komponisten var til stede. Det vil være uredelig å si at framføringen
liknet mye på partituret. Dirigent var Kjell Seim. Dette var antakelig siste gang
orkestret spilte i Caroline kino, fordi den siste ombyggingen til enda bedre
kinolyd ødela siste rest av konsertakustikk. Strykerklangen ble graut. 18.12. var
det julekonsert i Kirkelandet kirke, dirigent Ottar Hauge. Atlantenkoret, dir.
Margaret Rensvik, medvirket. — Operaen kjøper inn gode orkesterstoler og
foreslår en avtale med å stille gratis varebil til disposisjon mot å få låne pauker
og notestativer. Man vil imidlertid ta seg betalt for vaktmestertjenester.
Årsmøtet i KSO ber Kultur-og utdanningsetaten om administrativ hjelp, men
får negativt svar. Mye tid brukes på møter og befaringer for å finne aktuelle
prøvelokaler, der de store instrumentene kan stå framme og transportbehovet
kunne blitt redusert, også for Sinfoniettaen.

1998

Produksjoner: Opera: 7 ganger med Offenbachs "Hoffmanns
eventyr" fra 4.februar. Konserter i Festiviteten: 26.4: "Unge
talenter" fra orkestrets egne rekker — Trond Harald Saltnes,
Ketil Storheim (fioliner), Steinar Værnes (trompet) og Kjetil Sørborg (trombone) er solister etter en åpen talentkonkurranse. Dvoraks nye verden-symfoni
ble også spilt, og dirigent var for første gang internasjonalt anerkjente Dag
Nilssen. Festkonserten 17.mai ble dirigert av komponisten Harald Sæther, som
fikk urframført tre sanger med hjelp fra Turid Røen Kroknes. Dette var Turids
første oppdrag direkte for KSO. Vi spilte også 2. sats fra 2. symfoni av Otto
Winther-Hjelm. Den danske slagverkgruppa "Drums Across" hadde sin egen
avdeling midt i konserten, og sørget for at "Kronprins Olavs honnørsmasj"
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Dirigent Dag Nilssen. Foto: Rita Sætran, Tidens Krav.
framsto i en versjon verden neppe har hørt maken til, verken før eller seinere. På
høstkonserten 1. november var solotrompeter Solvår Eriksen solist i Hummels
Essdurkonsert, og i rekken av Beethovens symfonier ble hull nr. 3 nå tettet. Frei
hornmusikk spilte en egen gjeste-avdeling. Før konsertstedet ble valgt, ble både
Braatthallen (hall og kantine), Navigasjonsskolen og bedehuset på Kongens
plass prøvd ut. Men siden Festiviteten plutselig ble ledig, valgte man å spille
der. Julekonserten 3. desember ble spilt i Kirkelandet kirke, sammen med
musikklinjekoret. Dirigenter Geir Opaas og Margaret Rensvik. — Operaadministrasjonen behandler fortsatt orkestrets yrkesmusikere og amatører som to
ulike organisasjoner, noe som igjen er avvist av generalforsamlingen. Mangel
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KSO på prøve -prøve i den nye Braatthallen 31.8.98. Fra venstre: Ragnhild
Michelsen, Ingunn Mundal, Ketil Storheim, Trygve Rossbach, Ingvild
Hjelmaas, Sanna Solbak, Kristian Elgsaas, Eric Dullaert, Synnøve Berg,
Malin S. Ulseth, Karin L. Torske, Trond Harald Saltnes, Oddvar Hjelde,
dirigent Dag Missen som skjuler Fredrik Johansson og Siri Ø. Kolset, Bente
Dyrhaug, Helge Olsen, Unni Lerdahl, Solvår Eriksen, Steinar Værnes, Odd
Williamsen, Ørnulf Michelsen og Kristin Mjelde (bak Ø. Michelsen).
Foto: Rita Sætran, Tidens Krav.
på fast dirigent og full besetning umuliggjør igjen deltakelse i årets TVinnsamling. Paukene er reparert etter å hatt store transportskader i to år.
Operaens nye musikkoordinator et lett å samarbeide med, men forholdet slites
fortsatt av trange økonomiske rammer. Det er vanskelig å finne høvelige
konsertdatoer når kalenderen tidlig fylles opp med andre oppdrag for orkestrets
fagmusikere, og datoene for disse endog stadig endres. Operaen fortsetter å
bygge ut sin Sinfonietta, som er identisk med KSOs kjernetropp. Men fortsatt
mangler mange strykerstillinger. Rekrutteringen til KSO fra musikkskolen
lover bra for framtida, men ordentlig skikk på orkestervirksomheten blir det
ikke før man igjen får ansatt en fastboende kunstnerisk leder.
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OPERA- OG OPERETTEOPPSETNINGER
I KRISTIANSUND 1805-1998

Jens Kaasbøls privatteater
—regi: Johan Strbmberg og Jens Chr. Purup
1805-07 Ballett og komedier med musikk og sang: lange,sammensatte tablåer
Mølleropsalen
—turneer med lokale medvirkende, særlig orkester
1860 Vårmlåndingarna, syngespill av Dahlgren og Randell
1880 Røverne, operette av Offenbach
1895 Dronning Krenoline den Store, operette av Offenbach,
regi: Olaus Olsen
1907 Den glade enke, operette av Lehar

Kristian Elgsaas, Sanna Solbak, Martin Due og Judit Toth Sylthe
spiller på samlebånd. Foto: Trygve Rossbach.

Latinskolens juleforestillinger
—regi: Eugen Gundelach
1880-90-tallet: vaudeviller som "Aprilsnarrene" og "Recensenten og Dyret",
og Elverhøj, syngespill av Kuhlau
Kristiansunds Musikalske Selskab
—regi: Ole Langfeldt Boye og Jens Skjoldborg
1865-70 Preziosa, opera av Weber
Danske vaudeviller, som "Slægtningerne"
Fjeldeventyret, syngespill av Thrane & Bjerregaard
1885
v/ sangkvartetten Ljom
Kristiania Tivolis Operaselskap på turn
—sannsynligvis med lokalt orkester
1884 Martha, opera av Flotow
Rigoletto, opera av Verdi
Carlo Broschi, opera av Auber

Mozarts Requiem i Hov kirke, Sunndalsøra 21. april 1991.
Nordmørskoret. Dir. Peder A. Rensvik. Foto: Tidens Krav.
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1983 Pariserliv, operette av Offenbach. Norgespremiere.
1984 Regimentets datter, opera av Donizetti. Norgespremiere.
1985 Orfeus, opera av Gluck

Christian Bræin
1886 En nat paa Maanen, operette av Bræin. Tekst: Harald G. Width
regi: Ole Olsen Ranheimsæter (tidl. Det Kongelige Teater),
koreograf: Vedøe
1890 Trubaduren, opera av Verdi. Utvalgte scener.
1898 Liden Kirsten, opera av Hartmann
—koreograf: Olise Thrones, sanginstr.: Ragnhild Bothner

— dir. Kjell Seim:
1986 Carmen, opera av Bizet
1987 Greven av Luxemburg, operette av Uhar
1988 Maria Stuart, opera av Donizetti. Skandinaviapremiere.
1989 South Pasific, musikal av Rodgers & Hammerstein
1990 Eugene Onegin, opera av Tsjaikovskij
1991 Fuglehandleren, operette av Zeller
1992 Trubaduren, opera av Verdi
1993 Mikadoen, operette av Gilbert & Sullivan
1994 La Traviata, opera av Verdi
1995 Flaggermusen, operette av Strauss
1996 La BoMme, opera av Puccini
1997 Smilets land, operette av Uhar
1998 Hoffmanns Eventyr, opera av Offenbach

Den Norske Operaturné
1929 Tosca, opera av Puccini
Kristiansund Symfoniorkester/Bræins kor
—dir. Edvard Bræin, regi: Kate Fasting:
1928 Orfeus, opera av Gluck
1931 Jegerbruden, opera av Weber, norgespremiere
1934 Ifigenia på Tauris, opera av Gluck, norgespremiere
1937 Den Hvite Dame, opera av Boieldieu, regi Karl Aagaard østvig

I tillegg kommer Operaen i Kristiansunds produksjoner med rent profesjonelt
ensemble og musikkskolens «Noahs Ark» i 1980.

—i samarbeid med Norsk Operaselskap, dir. Istvan Pajor:
1953 Faust, opera av Gounod, regi: Alfred Solaas/Jonas Brunvoll
1955 Cavalleria Rusticana, opera av Mascagni, regi: Jonas Brunvoll
1955 Fetteren fra Batavia, operette av Kiinnecke, regi: Barthold Halle

DIRIGENTER FOR KRISTIANSUND SYMFONIORKESTER

Operaen i Kristiansund
—dir. Peder A. Rensvik:
1971 Elskovsdrikken, opera av Donizetti
1972 Cavalleria Rusticana, opera av Mascagni
1973 Den glade enke, operette av Uhar
1974 La Traviata, opera av Verdi
1975 Tiggerstudenten, operette av Millbcker
1976 Jegerbruden, opera av Weber
1977 Flaggermusen, operette av Strauss
1978 Lucia di Lammermoor, opera av Donizetti
1979 My Fair Lady, musikal av Loewe
1980 Nebukadnesar, opera av Verdi. Norgespremiere
1981 Czardasfyrstinnen, operette av Kalman
1982 Faust, opera av Gounod
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1919-1951 Edvard Bræin
• gjester: 1922 høst: Ole Egge, 1923 høst: P. Olsen Bruun, 1926 vår: Ole Egge
1952 høst: Peder Nes og Andreas Aune (Trondheim)
1953 vår: Peder Nes, høst: Andreas Aune, opera: Istvan Pajor
1954 Aune, Bræin og Edvard Fliflet Bræin
1955 Istvan Pajor
1956 Edv. Fl. Bræin og Edvard Bræin
1957 Edv. Fl. Bræin, Rolf Bækkelund (Molde) og Peder Nes
1958-61 Thomas Salvesen
• gjest 1959: Leidulv Grimsmo
1962-1964 Leidulv Grimsmo, kun kammermusikk

I
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1965-1968 Ottar Gjendem
• gjester 1967: Ola Aas (Molde). 1967 og 1968: Ernst Glaser (Ålesund)
1969- 1995 Peder A. Rensvik
• gjester: høsten 77: Arvid Fladmoe, Oslo, våren 79: Tom Klausen, Oslo, våren
80: Victor Rostin Svendsen, Molde, høsten 81: Per Gustafsson medvirker,
høsten 82: Kjell Seim, Oslo, høsten 83: Roar Leinan, Trondheim, våren 85: Jørn
Simenstad. Rensvik sluttet som kommunal dirigent etter 17.mai 1994, men
fortsatte direkte lønnet av KSO ut juli 1995. Etter dette har KSO manglet
kunstnerisk leder. Gjest våren 95: Petter Vabog, Sandefjord. Fra 1986 har Kjell
Seim dirigert for Operaen i Kristiansund.
1995 høst: Ragna Fagelund, Stockholm, jul: Alf Årdal, Oslo
1996 vår: Bjarte Engeset,Oslo, 17/5: Eldar Nilsen,Oslo, høst:Alf Årdal, jul:Geir
V. Opaas
1997 vår: Helge Haukås,Bergen, 17/5: Peder A. Rensvik, høst: Kjell Seim, jul:
Ottar Hauge,Sverige
1998 vår: Dag Nilssen, Sandefjord, 17/5: Harald Sæther, høst: Dag Nilssen, jul:
Geir V. Opaas

KRISTIANSUND SYMFONIORKESTERS STYREMEDLEMMER

Rekkefølgen er formann (fra 1995 leder), sekretær og kasserer.
(Fra 1982/83 er det valgt fem styremedlemmer, to uten portefølje. Fra 1986
følger valgene kalenderåret, med årsmøte etter operauka.)
1919-22 Johan M. Gulbrandsen (cello), Alfred Wangberg (slagverk), Hermann
Fischer (cello)
1922-23 Chr. Bøbak (fiolin), Asbjørn Røe (cello), Otto Hoff Jensen (horn)
1923-24 Bøbak/Rudolf Z. Unhjem (fiolin), Olaf Wirum (bratsj), Olaf Gaupseth
(horn)
1924-25 Wangberg, Fischer, Unhjem
1925-26 Fischer, Unhjem, Wangberg
1926-27 Fischer, T. Angvik, Wangberg
1927-28 Røe, Angvik, Fischer
1928-29 Fischer, Gaupseth, Nidolf Haugan (horn)
1929-30 Gaupseth, Arnold Drage (bratsj) og Olaf Wirum (bratsj)
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1930-32 Fischer, Gaupseth, Nidolf Haugan
1932-34 Haugan, Drage, Carsten Sunde (fiolin)
1934-35 Gulbrandsen, Johan Kjelle (fiolin), Arne Langseth (fiolin)
1935-36 Gulbrandsen, Langseth, Peder Reitan (fiolin)
1936-38 Gulbrandsen, Olav Harstad (obo), Reitan
1938-39 Reitan, Harstad, J.Røsberg (fiolin)
1939-41 Gaupseth, Unhjem, Harstad/J. Solbakk (trompet)
1941-46 Unhjem, Harstad, Solbakk
1946-47 Wirum, Johs. Hopen (trombone), Solbakk
1947-48 Wirum, Hopen, Emil Dyrnes (fiolin)
1948-50 Petter Edv. Wold (bratsj), Dyrnes, Rolf Nyhus (fiolin)
1950-52 Harald Haugan (horn), Harstad, Dyrnes/Bjarne Sakshaug (fiolin)
1952-54 Olav Ratkje (fiolin), Paul Bergsvik (fiolin),
Sakshaug (et rent fiolinregime!)
1954-55 Bergsvik, Otto Dyb (obo), Sakshaug
1955-56 Birger Andresen (fiolin), Dyb, Soleim
1956-58 Andresen, Sakshaug, Arne Soleim (fiolin) (tre feler igjen)
1958-59 Andresen, Peder A. Rensvik (klarinett), Soleim
1959-60 Andresen, Rensvik, Nils Moe (klarinett)
1960-66 Harstad, Sakshaug, Moe
1966-68 Anders Bergem (fiolin), Kåre Karlsen (fiolin),
Trygve Rossbach (fiolin)
1968-69 Bergem, Ole Dahl Rossbach (fiolin), Trygve Rossbach
1969-70 Ole Dahl Rossbach, Moe, Trygve Rossbach
1970-71 Sakshaug, Sigurd Jan Nielsen (obo), T. Rossbach
1971-72 Sakshaug, Jan Odden (horn), Moe
1972-73 Moe, Elias C. Eliassen (cello), Odden
1973-74 Moe, Eliassen, Håkon Ohr (pauker)
1974-75 Moe, Ole D. Rossbach, Ohr
1975-76 Moe, 0. Rossbach, Ohr
1976-77 Pål Bue (klarinett), 0. Rossbach, T. Rossbach
1977-78 Bue (også noteforvalter), 0. Rossbach, T. Rossbach
1978-79 Eliassen, Kristian F. Pettersen (slagverk), T. Rossbach
1979-80 Eliassen, Trond Brenne (klarinett), T. Rossbach
1980-81 Odden, Kristian Elgsaas (fiolin), T. Rossbach
1981-82 Odden, Elgsaas, T. Rossbach
1982-83 David Montgomery (bratsj)/Tone Nielsen (fiolin),
T.Nielsen/Dagfinn Koch (bratsj), T. Rossbach
1983-84 Nilsen, Odd Williamsen (kontrabass), T. Rossbach
1984-86 Elgsaas, Øystein Sandvik (bratsj), T. Rossbach
1987
Ørnulf Michelsen (cello), Sandvik/Eliassen, Tone (Nielsen) Didriksen
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Eliassen, Jørn Simenstad (trompet), Didriksen
1989-90 Eliassen, Simenstad, Bente Dyrhaug (fagott)
Eliassen, Simenstad/Unni Lerdahl (bratsj), Dyrhaug
1991
1992 Eliassen, Geir Opaas (trombone), Dyrhaug
Karin Torske (klarinett), Didriksen, Dyrhaug (kvinnestyre)
1993
1994 Opaas, Didriksen, Dyrhaug
1995
Opaas, Aksel H. Holdhus (trompet), Holdhus/Siri Ø. Kolset (bratsj)
1996 Opaas, Williamsen, Ola Grimsmo Jensen (sang)
Opaas, Anne G. Stokke (fiolin), Jensen
1997
Williamsen, Michelsen, Jørgen Hjemaas (far)
1998
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KILDER

Kristiansund Symfoniorkesters og Musikkens Vennes arkiv, på Nordmøre
Museum.
Allans notesamling og Chr. Bræins skillingsvisearkiv, Nordmøre Museum.
Lokalaviser: utklipp (eget, Kristiansund Folkebibliotek og andres arkiv, bl.a.
utlånt av Esther Sakshaug) og eldre ekserpter, stilt til disposisjon av Thoralf
Berg og Leif Jonsson, NTNU.
Opera- og konsertprogrammer (eget arkiv, samt utlån fra Kåre Karlsen og
Esther Sakshaug)
Leksika
Kristiansunds Historie II-VI (mange forfattere)
Bystyredokumenter
Arntzen, Perry: Jubilate con amore. Festskrift til Ålesund Symfoniorkester
1945-1995, Ålesund 1996
Bach, Dagfinn: Musikklivet i Møre & Romsdal. Rapport 4/89, del 13.
Vestlandsforskning, Sogndal 1989
Berg, Thoralf: Spill og forsvinn. Teater i Mørebyene ved slutten av 1800-tallet.
UNIT AVH, Trondheim 1995 (DFT-studier 1995:2)
Bræin, Edvard: diverse avisartikler, for eksempel Romsdalsposten 27.9. 1941,
og programnotiser
Brøgger, Kr. Fr. : Trekk av kammermusikkens historie her hjemme. Oslo 1943
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Bøe, Bernt: Ole Andreas Lindeman. Du Mitt Nordmøre. Sunndalsøra 1982.
- I Bræins fotspor: Thomas Salvesen. Årbok for Nordmøre 1991.
Christensen, Einar Thurn: Kristiansunds Klubselskab (1789)-1839-1939.
Kristiansund 1939
Daae: Bidrag til Christianssunds historie indtil 1814. Historisk Tidsskrift III
række, II bind.
Gjendem, Anders: Fiolinmaker Lars Hoem. Molde 1971.
- Musikanter i Romsdal. Molde 1979.
Grinde, Nils: Norsk Musikkhistorie. Oslo 1981
Harstad, Herlof: Orkester og opera. KSO gjennom 30 år. Kristiansund/Oslo
1949
Herlofsen, Rode: Herlofsen Manufaktur 1846-1946. Kristiansund 1946.
Hoem, Arne I.: Kristiansund og Nordmøre i gamle dager. Kristiansund 1977
Husby, Egil: Kristiansund Håndverkerforening 1847-1947. Kristiansund 1947
—Den Høgre Skolen i Kristiansund 1864-1964. Kristiansund 1966
—Nordmøre Sparebank 1835-1985. Kristiansund 1985.
—"En oplevelsens festlabyrint". Grand Hotell 1895-1995. Kristiansund 1996
Musikkorpset Tempo 50 år 1926 — 1976.
Nilsen, Hans: Kristiansunds Ynglingeforening gjennem femti år. 1876-1926.
Kristiansund 1926
Ohrvik, Paul: Et halvt århundre i toner. KSO 1949-69. Kristiansund 1969
Savage, Toy D.: Løse bemerkninger , Årbok for Nordmøre 1988
esund 1970
Simensen, Bjørn E.: Ålesund Symfoniorkester 1945-1970. Ål
Stokstad, H.C.: Mikado Band. Årbok for Nordmøre 1983
Storaas, Reidar (red): Et levende orkester-Norge. NASOL 1948-1998. Oslo
1998
Strand, Rolf: Orkestermusikken i Molde. Molde 1962
Svendsen, Sverre J.: Ole Olsen Ranheimsæter. Årbok for Nordmøre Museum
1996
Sverdrup, Helge: Stjernesangen eller Hellig tre konger-spillet i Kristiansund N.,
Kristiansund 1932
Thingulstad, Th.: Romsdalsbyernes og Romsdals Amts Adressebok 1915-16.
Trondhjem 1916.
Williamsen, Odd: Operauken i Kristiansund: et riss av dens historie, funksjoner
og publikum. Telemark DH, Bø, 1979
Yderstad, Olaf: Kulturhistoriske manuskripter på Nordmøre Museum
- Kristiansunds Arbeiderforening (1850) - 1900 — 1950. Kristiansund 1950.
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Oratoriet «Korsfarerne» innøves i Ynglingeforeningens lokale april 1929.
Dirigent: Ole Egge. Foto: Nordmøre Museum.

Fra operaen «Jegerbruden» 1976.
Dirigent: Peder A. Rensvik. Foto: Engvig.

Dag Nilssen leder en prøve på høstkonserten 1998, på Allanengen skole
26.10. Foto: Trond Ove Tøllefsen, Tidens Krav.
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SYMFONIORKESTRET
SOLIST

SYMFONIORKESTRET

111 B ilizilms
LORTAT KONSERT
KONSERT
Den eminente klavervirtuos

Dirigent Edvard Bræln.

Robert

Fricker.

Solist

Mandag 22. mars kl. 8.30

Fredag don

O. anglist kl. 8,

Utdrag or Oslopressen :

TIDENS TEGN:

Hans fingertekoik e peelende q kryStaMar

MOR6ENBLADET:

i Festivitetslokalet.

Robert lortal er garnet paa en ay de mest straalende klavermeslre. som nogensinde hat gjeste! lort land,
En stor og utorlignelig kunstner er hy. Robert Lodal den

DAGBLADET:

Billetter å 3.50, 2.50 og 1.50 i

stillulde q elegante transkmand som vi igaar kule
Universitetets aula.

AFTENPOSTEN:

(R. K)

leg vel knapt head som var mest at beundre ved den uler
lignelMe Iranske klarermeSterS Spll.

Aslaug Husby Lund og Nordmøre Historielag presenterte under
operauka 1987 en utstilling om Edvard Bræin, i forbindelse med
hundreårsjubileet for hans fødsel. Foto: Odd Williamsen.

1926

Malmar Roegstram,

Billetter i Sverdrups Bokhandel

SYMFONIORKESTRET
DIR. EDV. BRÆIN

K
fredag den 7. ds. kl. 8 1/2 i Festivitetslokalet
Medvirkende
den 19:årige ungarske pianistinne

DRAGES MIMIKHANDEL.
Mulige Illoversblevne billetter ved inngangen
eller kl. 7 konserldagen.

1929

Festivitetslokalet fredag 17. novbr. kl. 20. 30

FESTKONSERT

Kristiansund Symfoniorkester

Dirigent: Edv. Brcein.— (50 mann)

)0 À

Solis t:

.

JUBILEUM

Fiolinistinnen Helga Lokke

ROZSI CEGLtDI

Hen,.

fiolinkon.„,

hu her, dm,.

POPULÆRT PROGRAM

kon.r.d,gn.

glemmer klen. ikler.

Hennes fiolin
er en ekte Guadagnini, lede Placentice 1747.

KonseriMi innledes Med den'frå''siste'oPer`aO'Pfordse så populåere Ouver.
ture til jægerbruden. , den iruMnligrende vals av Strauss „Du

Program:

und - Du". - 'Halvorsøns: Bojarenes Inntogsnåari, og uropførel. av Brmins
.

NOrdmørssinte. Den ungarske Rozsi CegUdi vil sammen med orkest,
ret spille iKendelsolim Caprisio Brilliant og en egen stor avdeling.
ET LETTFORSTÅELIG PROGRAM — EN NYDELSESRIK AFTEN

Billetter å kr. 230, 2.00, 130 og 1.00 i Drages Musikhandel og ved inngangen.

1933
i 10

Weber

Ownrlyrr og opera _1,...,1",

5,ggdger

al Atll under

Brorhorsa

rir.1go,r1 D dor op D , for golm

ann

0 flaren

og ake.,

stenesen

F■ohgrodurg:r for salen op orkr,trr

Strgrog

fiste

Hyldn.g.uoo, . Stord lorsglior

Billetter a kr. 3.00, 2.00 og 1.00 i Sverdrups Bokhandel
og ved inngangen konsertdogen fra kl. 19.

Fyll Festiviteten denne festkvell!
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1939

Testfoi€stilling
I IDRETTSHALLEN SØNDAG 29. NOVEMBER 1992 KL. 17.00
KRISTIANSUND BALLETTSENTER
fromfow

KLIPPFISKBALLETT

KRISTIANSUND SYMFONIORKESTER
SKOLEKORET VED A TLANTEN V.G. SKOLE
EGGES MANNSKOR
KRISTIANSUND KAMMERKOR
framfettr

Henning Sommerro/
(
.gt
Catherine Smirles
Ingebrigtsen
hippe lppes monolog leses av Wim Mudden,
Tekst: Sverre Svendsen
på dagen MO år siden den første
klippfiskeksponen fra Kristiansund.
De, er

KANTATE TIL
KRISTIANSUND (1942)

RICHARD HERRMANN
Konferansier

ÅSHILD STUM
GUNDERSEN

EDVARD BRÆIN .
Tekst: Paul Okrvik
Dirigent: Peder A. Rensvik

FESTTALE
Statssekretær i Næringsdepartementet, ANNE
BREIBY, forteller om norsk og nordmørsk
næringsliv for, nå og i framtida, med hovedvekt
på eksport av fisk.

ALEXANDER ROBSON
Folin

Molde kino

Gratis adgang

Forestillingen arrangeres av hovedkomiteen tur byjubileet med støtte fra: Møremusikerne,
Rikskonsertene. Eksportutvalget for klipp . og UNIDOS — norsk Idipptisk• og saltfisknærings fellesorganisasjon AL

1992

Mezzosopran

r

(rldion sun:1
250år

lordag 23,10.93
k1,17.00

Caroline
kinosenter
Kristiansund
søndag 24.10.93
kl. 16.30

PEDER A. RENSVIK
D■ngent

I samarbeid med.

Musikkens venner i Molde
Rikskonsertene

Billetter.
Voksne kr 100• Honnor/skoloungd. kr 60,—

1993

1992

Atle FærØys portrett av KSOs bassgruppe 1976 (kaldnål). Utlånt fra
Kristiansund Formannskapskontor. (Gjengis med kunstnerens tillatelse.)
112

RETTELSER til
"GOD GEDIGEN MUSIKK"
Førsteamanuensis Leif Jonsson ved NTNU har sendt oss disse kommentarene til
temaboka om Kristiansunds musikkhistorie. Dessverre kom dette for seint til at boka
kunne bli rettet opp, men vi gjengir hovedpoengene her, slik at den enkelte interesserte
selv kan foreta korreksjonene.
1766: Organist Heinrich Chr. Prøsch var fra 1767 også "forpakter" for Kristiansund for
stadsmusikanten i Trondhjem, J.D.Berlin — "til at opvarte sammenstæds med
Instrumental-Musique i alle Samquemme af Bryllopper, Trolovelser og alle andre
forsamlinger, ingen undtagen, hvor Musique og hans Tieneste i saa maade forlanges og
det mod billig Betaling."
(Statsarkivet, kassett "Musik", etter Hernes 1952, s. 306). Prøsch døde 1771.
1778 (nytt år): Organist og stadsmusikant Jonas Hamren tiltrer i Kristiansund. Han var
opprinnelig sokneorganist i Helsingland i Sverige og kom til Trondhjem i 1771. Han var
organist i Hospitalskirken der 1776-21.2.1778, da han flyttet til Kristiansund og virket
her til sin død 1781.
1798: Den da avdøde organist het Møinichen.
1805: Johan P. Strbmberg kom til Kristiansund via Trondhjem. Han virket der fra 1803.
Han var i Kristiansund første halvår 1805, før han dro til Christiania. Mange andre
kunstnere fulgte samme reisemønster, med kortere eller lengre opphold i Kristiansund, på
vei med båt fra Trondhjem til hovedstaden eller motsatt vei. Konsertvirksomheten er
dårlig dokumentert, siden Romsdals Amtstidende ikke kom ut før 1837.
1830: Teaterdirektør Maysons sommerforestillinger i Kristiansund ble fra 1841 overtatt
av hans etterfølger som teaterdirektør i Trondhjem, G.W. Selmer.
1842: Ole Bulls første konserter i Kristiansund var i 1843 ! Han ble så forsinket på reisen
at det bare ble tid til en hastig formiddagskonsert i Molde. Og fløytistens navn var
Vledder (altså med V og ikke U, slik det står i Kristiansunds Historie bd. IV s. 188.).
Vledders konsert var i 1844.
1852: Organist Otto het Christian til fornavn.
Jeg håper disse rettelsene i seg selv inspirerer og ansporer til lesing i temaboka!

Odd Williamsen

