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Leiaren har ordet!  - Vi vonar og ventar- medan vi syng 

Av Øystein Bjørdal 

Å drive korarbeid er å stelle med ei av dei store og viktige kultur- plantene i Norge. Ei plante med 

fine og fargerike forgreiningar i bygder og byar over heile landet. Kyrkjesongen og den sakrale 

korlitteraturen representerer langbølgene i kyrkja og folket sitt liv, ein levande tradisjon av kyrkjeleg 

kunst og kultur. 

Det merkest ikkje minst i adventstida, då von og venting gir meining og innhald til høgtid og 

julefeiringKyrkjekora har ei eineståande teneste både for Gud og menneske. Soleis er også 

songtenesta godt begrunna i Bibelen, både i Det gamle og Det nye Testamente. Gjennom 

gudstenester, musikkandakter og konsertar er kyrkjekora ei frodig plante i Den norske kyrkja. Og 

kora representerer eit mangfald av samver og fellesskap som i seg sjølv er særs verdifullt. 

Difor treng vi å utvikle både kunnskap om og fornying av kyrkjesongen og korkulturen i forbundet. 

Med begrensa ressursar arbeider vi intenst for utvikling av informasjonen. Med ny brosjyre, meir 

satsing på bladet vårt og gjennomtenkning av forlagsverksemda vonar vi å nå lenger ut med 

bodskapen om kven vi er og kva vi vil. Vi ser fram til viktige drøftingar på Landsmøtet i Bergen 20.-

22.4.2001, og vonar å treffe utsendingar frå samtlege lokalforbund! 

Vi ventar at Rikskirkesangfesten 24.-27.5.2001 i Stavanger skal bli eit musikalsk og åndeleg 

høgdepunkt. - Her møtest enkeltsongarar, korgrupper og kor frå heile landet i fornyinga sitt tegn. 

Sørg for å få tak i den praktfulle brosjyra og meld deg på! Prisen for rom/mat på det nye storhotellet 

"Clarion" er særs gunstig. Hotellet har ein høg kunstprofil og Stavangerregionen byr på det beste av 

vestlandskultur "im wunderschönen Monat Mai". Og for dei som ikkje veit det: Stavanger Domkirke 

er eit eineståande smykke i vår kyrkjearkitektur. Der blir det godt å vere og syngje. 

Men no først ønskjer vi dykk alle velsigna julehøgtid anno Domini 2000 og Guds fred ved inngangen 

til 2001. 

 



 Vente, vente, livets under skjedde i ein stall ein gong, 

 Gjetarar som sov på marka, høyrde englane som song. 

 Korleis kunngjer Gud sin kjærleik slik at menneske forstår? 

 I ein fattig fødselstime ser vi kvar hans vegar går. 

 (Edvard Hoem, Salmer-97: 46,2) 

 

Salmen som fenomen og feiring 

Av leder i NKSF Øystein Bjørdal 

Noen punkter i sammendrag fra Salmeseminar, NKSF's Ledersamling, Sept. 2000 

1. Hjerteslagets puls og rytme er også livets og musikkens grunnrytme. Det er som en metronom for 

livets skiftende faser og tempi. Derfor er musikken der som en del av naturen - i mennesket fra 

opphavet -guddommelig i sin opprinnelse og menneskelig i sin virkningshistorie. 

2. Å synge er som å gå.. Det er det som er naturlig for mennesket. Blir vi sittende for lenge og for 

mye så degenererer vi som menneske. - "Vi tenker best med beina", sier filosofen Nietzsche, og 

noen hver av oss har erfart at blir vi sittende for lenge å tenke, skrive og gruble må vi reise oss og gå 

for å få tankene i sving... I pilegrimstradisjonen er også selve den fysiske vandringen vesentlig for den 

indre opplevelse og erfaring. I den praktiske pilegrimsteologien utrykker en gjeme som et mål at den 

indre og den ytre reisen blir en og den samme. 

3. Likheten mellom å synge og å gå ligger i denne grunnleggende rytme som er nedlagt i oss, 

hjerteslagets puls. Mennesker fungerer best når det synger, når det musiserer. Da henter vi frem det 

beste i oss, det som allerede ligger der som en grunnrytme fra primalskriket, via barnets lek og 

naturlige musiske utfoldelse jfr. Roar Bjørkvolds bøker og undersøkelser).- NB: Det er ikke vi som 

skaper musikken. Musikken er der, i naturen, i skaperverket, i kroppene våre. Den venter bare på å 

bli hentet ut, sunget, musisert. Dette stemmer også med Michelangelos syn på kunsten: det er ikke 

kunstneren som finner opp skulpturen. Den ligger der i stein, tre og andre elementer og venter på å 

bli hentet ut, hogget ut... 

4. Stein Mehren har lignende tanker for seg når han i Rosevinduet taler om fargene som "kommer 

syngende ut av vårens og dødens kretsløp". Naturen kan være til hjelp når en skal nærme seg 

Treenighetens mysterium, slik som i det keltiske diktet som taler om 

 

. ...Tre ledd på fingeren 

og likevel er det bare én finger 

 .... Frost, is og snø 

og likevel er alt vann. 

 Tre personer i guddommen, 

 Og likevel er det bare én Gud. 

 



5. Det er noe ved sangen og musikkens vesen som griper oss på et dypere plan. Ingen har vel uttrykt 

dette sanglige fenomen sterkere og tydeligere enn Hans Thomissøn i forordet til den salmebok han 

utgav i 1569. Det lyder nesten "moderne": 

 Guds ord er i sig selv den allerlifligste musika som giver trøst og lov midt i dødens nød og som 

rettelig kan fryde hjertet. 

 Men når der kommer en sød og liflig sang og Melodi dertil (som ogsaa er Guds synnerlige gave), da 

får denne sang en ny kraft og går dybere inn i hjertet, så at teksten, som er så godt som sangens sjel, 

rører hjertet mer og glemmes ikke lettelig. 

6. Det finnes mye erfaring som bekrefter denne skildringen fra Thommisøns Psalmebog. En tekst blir 

ofte mer levende og nær med musikk. Og når du har lært en sang eller en salme husker du teksten 

bedre enn om den bare var et dikt. Effekten eller virkningen av slik musikk eller en slik salme ved en 

bestemt anledning har dikteren Arvid Hansen uttrykt i Mijnnegudsijænst: 

 

 Salman e songen. 
 Folke har røyst sæ. 
 Orgele spælle så sakte og mijldt. 
 Ansektan blenke. 
 Sorga har løyst sæ! 
 Mekti var ordan. Stormen e stijlt! 

 

7. Når vi snakker om salmer er det to faglige distinksjoner vi går ut ifra: Hymnologi som er tverrfaglig 

og handler om salmen som poesi, teologi, musikk, kulturytring, folkeminne og lignende. I denne 

sammenheng er man ikke nødvendigvis så opptatt av å synge... 

Hymnodi derimot handler om salmens praktiske anvendelse, bruken, fremføringen, uttrykket osv. 

Det er dette vi holder mest på med i kirkesangbevegelsen. 

8. Hvilke krav har vi til en salme? 

Den må være dogmatisk holdbar; relatere seg til Bibelen og bekjennelsesskriftene. Den må svare til 

de poetiske/kunstneriske krav. Den skal være "hjertelig" med vekt på troserfaring - uten å bli privat. 

Salmen skal være 'folkelig". Den har en liturgisk/gudstjenestelig funksjon. 

9. Fra salmedikterens verksted... Svein Ellingsen sier: "Idealet er at en salme inneholder både 

ERINDRING (om Guds frelseshandlinger) og HÅP - samtidig som den LEVENDEGJØR og "SAMTIDIG-

GJØR" erindringen og håpet. Med andre ord: fortid, nåtid og fremtid møtes i DEN HÅPENDE 

ERINDRING som salmen er bærer av. 

Eks.: NoS 196: "Døden må vike for Gudsrikets krefter..." Dette er en påskesalme, som egentlig er en 

dåpssalme. Salmen har både fortid og fremtid i seg, erindring og håp, og samtidig handler den om 

dåpens nåtid og om våre liv her og nå. Hele salmen stråler ut fra dens midtpunkt i vers 3. 

 



10. Seminaret inneholdt ellers følgende salmer som ble delt ut og sunget Anglikansk/Arne R. Olsen: 

"Da Jesus Kristus led vår død", H.Sommerro/E. Hoem: "Når heile verda syng mot Gud" (sml. 

PetterDass' Katekismesalmer), Inger Lise Ulsrud/E. Hoem: "Vente, vente Herrens time", Kristin S. 

Schøien/E. Hoem: "Vente, vente Herrens time". 

11. Avsluttende - om salmefeiringen: 

    - Syng vekselsang 

    - Syng variert 

    - Syng lyttende 

    - Tenk helhet mellom tekst og musikk 

    - Tenk dramaturgisk om den musiske variasjon og balanse i gudstjenesten 

 

NKSF forlag – et tilbakeblikk 

Av Kjell B. Svanæs 

NKSF-forlag er nå inne i en omforming. Hva som blir resultatet av denne prosessen er i skrivende 

stund noe uklart. Men det som er klart er at to av initiativtakerne til forlaget nå går ut av 

forlagsstyret: Det er Ragnar Grøm og undertegnede, Kjell Svanæs. 

 

Så kan tiden være inne for et kort tilbakeblikk. Idéen til noteutgivelser i NKSF-regi kom i forbindelse 

med RK 1990 i Bergen. Denne samlet nærmere 2000 barnesangere og var en stor begivenhet. Men 

et av de inntrykkene som satt igjen etter RK 90 var at korene sang alt for lite norsk kirkemusikk. 

Dette ble diskutert både under selve samlingen i Bergenog etterpå, og det kom fram et klart ønske 

fra korlederne om en notesamling med det beste fra norske kirkemusikere. Resultatet ble at det 

daværende B/U-utvalget, som da var et underutvalg av Sentralstyret, inviterte Kjell Svanæs til et av 

møtene sine, og ba ham om en redegjørelse for hvordan dette kunne realiseres. Det ble oppnevnt en 

redaksjonskomité bestående av Arne Hadland, Njål Steinsland og Kjell Svanæs. Sistnevnte ble også 

oppnevnt til sekretær for komitéen. Arbeidet med utgivelse av korbok, noe som raskt ble til 

korbøker, startet umiddelbart. Utvalget hadde vide fullmakter som omfattet både navnet på serien 

og utvelgelsen av sanger. Serien "Ung Kirkesang 1-1V" er resultatet av denne prosessen. Salget av 

disse bøkene var godt, og entusiasmen som fulgte, førte til andre utgivelser. Dette førte til et behov 

for en formell overbygning rundt forlagsvirksomheten, og i 1995 ble så NKSF-forlag etablert. 

Utenom "Ung Kirkesang"- serien er det uten tvil Norsk Kantoribok del IV, V og VI som er de store og 

tunge utgivelsene. Bakgrunnen for disse bøkene var at Verbum ikke maktet å gi ut hele serien, og 

overlot resten av materialet til oss. Helt fra starten av har Oddmund Åvik vært nær knyttet til Norsk 

Kantoribok som konsulent, og han fortsatte også arbeidet for oss. Salget av disse har nok ikke helt 

svart til forventningene. Kanskje markedet for slike store og dyre samlinger etter hvert har nådd et 

metningspunkt? Men, selv om ikke flere bøker skulle bli utgitt, er denne serien en stor skatt for 

korsangerne i kirken vår, og vi håper at enda flere skal bli klar over hva vi har. 

 



Det å gi ut noter er på ingen måte lukrativt. NKSF-forlag har hele tiden hatt som politikk å gi ut noter 

nærmest til selvkost. Hva som vil skje videre med forlaget, er også avhengig av at hvert kirkekor 

kjøper noter fra forlaget, og på den måten sikrer nye utgivelser også i fremtiden. 

Jeg føler behov for å takke de mange entusiastene som har vært knyttet til forlagsdriften vår. Det er 

alltid farlig å trekke fram navn, og de er mange. Men jeg vil likevel spesielt nevne Ragnar Grøm. Han 

var sentralstyrets leder da idéen ble lansert, og har hele tiden vist stor entusiasme for forlaget. Dette 

har vel ført så langt at hans privatbolig i Bergen nærmest har fungert som salgslokaler, kontor og 

lagerplass for en etter hvert stadig større varebeholdning. Dette har bare kunnet fungere gjennom 

stor velvilje og hjelpsomhet av konen Elsa, 

som har gjort sitt for at forlaget har kunnet fungere. Jeg har lyst til å avslutte dette korte 

tilbakeblikket med en oppfordring om at våre noteutgivelser fortsatt må bli et redskap for fornyelse 

av gudstjenestelivet i kirken. La Grundtvigs fine hymne-tekst inspirerer dere til videre satsning: 

    Slå harpen, du fromme salmist på jord, 

    - strengen er av gull - 

    for Jesus, vår konge, Guds levende ord! 

    Så liflig vi leker for Herren! 

 

Takk for meg! 

 

NKSF forlag er et sovende forlag. Lagret er delt mellom Norges kirkesangforbund (NKSF) og Ung kirkesang (UK) 

Ung kirkesang viderefører forlagsarbeidet med utgivelser av korstoff for barne- og ungdomskor. 

Norges kirkesangforbund har inngått en avtale med Cantando Musikkforlag AS om distribusjon og utgivelse av 

voksenkorstoffet. (Web-red. anmrk.) 


