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Sør-Trøndelag Orkesterforening 

under ledelse av Stein Olav Ratkje

Gjester: Heimklang
under ledelse av Sigrun Hove

FESTKONSERT

Konserten støttes av Trondheim Kommune

Program

Harald Sæverud – Kjempeviseslåtten

Edvard Grieg – Den bergtekne
solist: Sverre Johan Aal

– – –

Heimklang
Guiseppe Ottavio Pitoni – Cantate Domino

Norsk folketone – Himlen blåner for vårt øye
Arr: Vidar Hansen

Edvard Grieg – Lok
tekst: Bjørnstjerne Bjørnson, arr. Steinar Eielsen

– – –

Catharinus Elling – Konsertstykke for fløyte og orkester
solist: Nicole Molumby

Iver Holter – Cantate Til Fædrelandet
solist: Sverre Johan Aal

Allsang: Ja, vi elsker



Sør-Trøndelag Orkesterforening 
Sør-Trøndelag Orkesterforening ble stiftet i 2003, som en sammenslutning mellom 
Trondheim Byorkester og Midt-Trøndelag Symfoniorkester. Orkesteret bestar i dag av 
ca. femti personer i alderen 16 til 80 år. Vi spiller variert musikk - symfonier, solist- 
konserter og musikk for kor og orkester i alle format. Orkesteret har konserter hver høst 
og var med ulikt program. Vi drar gjerne ut av byen til andre steder i Trøndelag med et 
av disse programmene. 17. mai-konserten er fast tradisjon. På denne konserten henter 
vi frem flott, norsk musikk.
Orkesteret ledes til vanlig av Tormod Knapp. Han er en engasjert og inspirerende  
dirigent som tilfører både utfordringer og godt humør til orkestermedlemmene.

På konserten i dag ledes orkesteret av vikarierende dirigent Stein Olav Ratkje, 
som også spiller fiolin i orkesteret.

Heimklang
Heimklang er et stort og tradisjonsrikt blandakor fra Trondheim, med sangere i alle 
aldere. Selv om medlemmene kommer fra hele byen, øver de, og har tilhørighet,på 
Heimdal.
Koret synger det meste fra viser, pop og jazz via musikalmusikk, til klassiske kirke-
verk. De ønsker å variere, både for at alle skal få synge det de liker, og få bli kjent med 
mange typer musikk!
Dirigent Sigrun Hove jobber til daglig som musikklærer ved Åsheim ungdomsskole. 
Hun har dirigert kor siden 1991, og har vært Heimklangs dirigent siden 2007.

Sverre Johan Aal (baryton) er 29 år og kommer fra Øvre Kvam i Steinkjer. Han 
avsluttet sin bachelorgrad i klassisk sang ved musikkonservatoriet i Trondheim våren 
2010, med professor Kåre Bjørkøy som lærer. Han har vært solist i flere konserter  
og operaoppsetninger i Midt-Norge, blant annet i Trondheim Symfoniorkesters  
oppsetning av Puccinis ‘Tosca’. Vinteren 2010 sang han rollen som Uberto  
i Pergolesis ‘La Serva Padrona’ under operafestukene i Kristiansund. 
I vinter var han med oss på vår Carmenturné til Brekstad og Inderøy.

Dr. Nicole Molumby er førsteamanuensis ved Boise State University, Institutt for 
musikk der hun underviser i fløyte og hørelære. Hun er også medlem av Boise State 
University Fakultets treblåsekvintett. 
Som student ved University of Northern Iowa vant hun National Flute Association Mas-
ter Class Competition og opptrådte på National Convention i Orlando, Florida i 1996. 
Et år senere tok hun bachelorgraden ved University of Northern Iowa. I 1998 ble hun 
tildelt et stipend for å studere på The Royal Northern College of Music i Manchester, 
England. Der studerte hun med tidligere solofløytist i London Symphony Orchestra, 
Peter Lloyd. 
I juni 2004 tok hun doktorgrad i utøvende fløytespill ved The Ohio State University. 
For tiden er hun en aktiv utøver og underviser. Utenfor hennes faglige undervisnings-
plikt på Boise State har hun hatt solooppdrag med orkestere både i USA og Europa. 
Hun har også urfremført en rekke nyskrevne verk.



Edvard Grieg (1843-1907)er den mest betydelige norske komponist i nasjonalromantikken, 
og den norske komponist som har hatt størst internasjonal betydning og anerkjennelse.
Grieg er mest kjent for sin pianokonsert i a-moll, musikken til Peer Gynt, hvor vi blant annet 
finner “Morgenstemning” og “I Dovregubbens hall”, og for det lyriske stykket “Bryllupsdag på 
Troldhaugen”. Andre viktige verker er Holberg-suiten og de lyriske stykkene for piano. 
Den første musikkundervisningen fikk han av sin mor Gesine. Da Grieg var rundt 15 år fikk 
Ole Bull høre noen av pianostykkene hans. Bull merket straks guttens begavelse og anbe-
falte foreldrene å la sønnen få en musikkutdannelse ved et konservatorium. I 1858 reiste 
derfor Grieg til Leipzig for å studere ved konservatoriet der. Noen år senere studerte han  
i København under den danske komponisten Niels W. Gade, hvor han også ble kjent med 
Rikard Nordraak. I 1866 flyttet han tilbake til Christiania hvor han overtok ledelsen av Det 
Philharmoniske Selskab. I 1871 var han med på å opprette Musikerforeningen og ledet den 
i flere år, delvis sammen med Johan Svendsen. I 1874 forlot han Christiania og levde vek-
selsvis i utlandet, Bergen og Lofthus i Hardanger. I 1885 flyttet han til Troldhaugen i Bergen 
og bodde der resten av livet, med unntak av vinterhalvårene som ble tilbrakt i utlandet.  
I 1904 mottok han storkorset av St. Olavs Orden.          Kilde: wikipedia

Catharinus Elling (1858-1942) var musikkpedagog, organist, folkemusikksamler og 
komponist. Han studerte piano og komposisjon i Leipzig 1877–78 og i Berlin 1886–87. Fra 
1896–1908 var han lærer ved musikkonservatoriet i Oslo. Han var siden (1908–26) organist 
i Gamlebyen kirke. Som komponist skrev han flere symfonier, en fiolinkonsert, kammer-
musikk, en opera og mer enn 200 sanger, det meste i perioden 1890-1905. I dag spilles 
verkene lite, men mange musikere som senere hørte til de mest fremtredende, som Fartein 
Valen, begynte sitt musikkstudium hos Elling.
Elling ble utnevnt til statsstipendiat i 1899, og drev et omfattende folkemusikkinnsamlings-
arbeid i store deler av landet. Samtidig ble også folkemusikksamleren Olav Sande utnevnt til 
statsstipendiat, og de to “delte landet mellom seg”; Sande samlet musikktradisjon fra Sogn til 
Vest-Agder. Ellings mandat var å samle musikken, og også presentere den bearbeidet. Han 
utga en rekke notehefter med titler som Norske folkemelodier for klaver, Norske folkeviser 
for sang og klaver og Slåtter for fiolin og klaver.           Kilde: wikipedia

Harald Sæverud (1897-1992) ble født i Bergen. Han begynte å komponere musikk i en 
usedvanlig tidlig alder. Han studerte piano og harmoni ved Musical Academy i Bergen, og 
publiserte sin første stykke i 1919. I 1920 begynte han på Berlin Hochschule für Musik der 
han studerte under F.E. Koch og Clemens Kraus, hvorpå han returnerte til Bergen og tjente 
til livets opphold som pianist og lærer. Arbeidene han komponerte på denne tiden viste 
påvirkning av Brahms og Bruckner, men etter 1926, da han komponerte Symfoni i B-moll, 
hadde han begynt å eksperimentere med andre musikalske stilarter. Det samme året  
komponerte han også en suite for piano og en cellokonsert, og han fortsatte å eksperi 
mentere seg frem mot det som skulle bli hans særegne uttrykk.
I 1933 mottok han et stipend som gjorde at han kunne vie all sin tid til komposisjon. I 1934 
komponerte han Canto Ostinato, som ble godt mottatt på den fjerde internasjonale festivalen 
i Baden-Baden. Dette øyeblikket markerte begynnelsen på hans popularitet utenfor Norge. 
Etter nazistenes invasjon av Norge, var Sæverud drevet til å begynne å skrive musikk som 
var karakteristisk norsk, med verk som Shepherd’s Tune Variations, Festa Campestre og 
Sinfonia Dolorosa. Kjempeviseslåtten, som står på programmet i dag, er blitt stående som 
selve det musikalske symbolet på den norske patriotismen og kampen mot okkupasjons-
makten under andre verdenskrig.
Sæveruds fokus på den særnorske musikkstilen gav ham internasjonal anerkjennelse, og 
i 1952 ble han medlem av den Kungliga Muskaliska Akademien, og fra 1953 mottok han 
statens kunstnerlønn. Han var ridder, senere kommandør av St. Olavs Orden.  Kilde: naxos.com



Iver Holter (1850-1941),født i Gausdal i Oppland, var dirigent og komponist og pedagog.
Av norske musikere som var aktive på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, var 
det få som satte sterkere spor etter seg enn Iver Holter, ikke først og fremst som komponist, 
men gjennom sitt allsidige virke i og for musikklivet. I nesten 40 år var han dirigent for for-
skjellige norske kor og orkestre. Han dirigerte blant annet orkesterforeningen i Kristiania  
i 25 år. Ved siden av arbeidet han for å bedre musikklivets kår: Han fikk gjennomført en 
fastere organisering av orkesterforholdene i Kristiania, satt i en rekke offentlige komiteer  
og utvalg, organiserte store musikkfester og var i 1912 med på å stifte Norsk Tonekunstner- 
samfund. Holter virket også som pedagog, og i perioden 1900–06 redigerte han musikk-
tidsskriftet Nordisk Musik-Revue.

Holter var nesten ferdig utdannet lege da han 1876 brøt over tvert for å bli musiker.  
Oppmuntret av Johan Svendsen tok han opp lån for å studere ved konservatoriet i Leipzig, 
og med offentlig stipend fortsatte han musikkstudiene i Berlin 1879–81. Etter et år i Kristi-
ania, der han bl.a. var musikkritiker i Dagbladet og fullførte sin symfoni i F-dur, ble han fra 
høsten 1882 ansatt som dirigent for Musikselskabet Harmonien i Bergen.

I Bergen viste Holter seg som en habil og sikker dirigent, og høsten 1886 etterfulgte han  
Johan Selmer som dirigent for Musikforeningen i Kristiania, en stilling han beholdt i 25 år. 
Han introduserte en rekke verker av nyere komponister, og heller ikke eldre musikk, som 
Bachs Matteuspasjon, var tidligere hørt i Norge. Holter hadde et spesielt godt lag med  
korsangere og var fra første stund aktiv ikke bare som orkesterdirigent, men ledet i tillegg  
en rekke kor. 1897 stiftet han Holters korforening, som han ledet til 1920.

I 1889 fikk Holter gjennomslag for fast offentlig støtte til drift av et teaterorkester på minst  
27 profesjonelle musikere, som samtidig dannet grunnstammen i Musikforeningens orkester. 
Dermed fikk musikerne for første gang tariffestet gasje. I motsetning til mange av sine  
norske musikerkolleger var Holter et stort organisasjonstalent og kom derfor til å sitte  
i en rekke komiteer og utvalg. Han måtte imidlertid være med på å ta en rekke upopulære 
avgjørelser, noe som skaffet ham flere uvenner enn venner.

Holter viet det meste av sin tid til praktisk innsats i musikklivet og komponerte mest  
i sommerferiene. Antall komposisjoner fra hans hånd er beskjedent, men dekker mange av 
tidens sjangere. Det mest spilte verk i hans samtid var Suite efter musiken til Goethes ‘Götz 
von Berlichingen’. Andre større verker er strykekvartett nr. 2 og en fiolinkonsert. For øvrig 
komponerte Holter klavermusikk, romanser og kormusikk, deriblant en rekke kantater til 
ulike større og mindre begivenheter. Han holdt seg til de klassiske formene og lot seg ikke 
influere nevne-verdig av den senromantiske harmonikken han møtte som dirigent av nyere 
musikk. Men, som Pauline Hall har uttalt, Holters kompositoriske innsats var “av stor verdi 
fordi hans smak alltid har vist seg så sikker”. Av samme grunn var han meget avholdt som 
komposisjons- og teorilærer. Hans mest kjente elever var Sigurd Lie og Eyvind Alnæs. 
           Kilde: www.snl.no 

“Cantate Til Fædrelandet” av Iver Holter, som blir fremført her i dag, er skrevet til  
Den Norske Forfatterforenings høstmesse i 1895. Etter hva vi kan finne ut har det ikke blitt 
fremført siden urfremføringen. 
Teksten, skrevet av Theodor Caspari, er en sammenfatning av norsk kulturhistorie, hvor 
mange karakterer fra litteraturhistorien dukker opp, satt inn i en nasjonalromantisk kontekst.
Verket avsluttes med Holters og Casparis egen tolkning av Norges nasjonalsang.

Hele teksten kan du lese på neste side.



I
Med demring ut over fjell og strand,
med skoddeslør over båren,
i drømme lå du, o fedreland, 
og lengtet så tungt mot morgen.
I drømme, i drømme,
og ingen kjente ditt kjære navn,
de skinnende høyfjellssale,
den stille ynde, det dype savn
i skog og i dunkle dale.
Og ingen kjente den stille trang
i folkets tusende sinne,
De tause tanker, hva sagn og sang, 
der lengtet mot dag der inne.

Og havet nynnet seg trett mot land
og ville til liv besjele,
i demring lå du, o fedreland,
og ventet på sangens mæle,
i drømme, i demring
og ventet på sangens mæle.

II (Baryton solo)
Se, da skar en Røst fra oven, traust som 
Ørnen, dyp som voven, yr som Fossen lys 
som klare Øks i Skogen, steg og dalte i 
det fjerne glad som Fuglesang om Tjernet 
flagrende fra Strand til Strand.

Og da suste Skogens Kroner vaagned 
Livets alle Toner for din Røst O Wergeland! 
O Wergeland!

III
Og alle de unge skalde da våknet de opp til 
sang
og så seg omkring i landet og så det for 
første gang
og hilste med ”Tirliltove” den fattige  
fedrejord,
og ryddet og grov i skove, på fjell og ved 
dypen fjord,
Og alle de unge skolde da våknet de opp til 
sang
Og ryddet den fattige fedrejord.

IV
Da lekte alver i hver en runne,
da lokket huldren i lunne,
da lekte alver i hver en runne,
da lokket huldren i lunne.

Alver lekte, huldren lokket,
i hver en runne, i alle lunne,
alver lekte, huldren lokket,
i alle lunne, i hver en runne, i alle lunne.

Men høyt i lien på fantestien lå troll og rekte,
høyt i lien på fantestien lå troll og rekte  
i hundretall.
Men høyt i lien på fantestien lå troll.
Selv visne stubber fikk munn og mæle
ja stride fossen sin fossekall.
Visne stubber, stride fossen, munn og mæle,
fossekall, troll, fossekall.

Da lekte alver i hver en runne,
da lokket huldren i lunne,
da lekte alver i hver en runne,
da lokket huldren i lunne.
Alver lekte, huldren lokket,
Alver, troll, huldren, fossekall, lekte, lokket.

V (Baryton solo)
Dag var opkommen lyse Dag om Tinde, Tid 
var at vække Folkets unge Sinde, og Tid var 
at spænde tankens veke Vinger, løfte og 
løse Savn som lønlig stinger: Vaagner Alle, 
vaagner! vaagner! 

Bonde, Borger, Lods fra det yderste 
havsalte skjær! vaagner, alle vaagner.

Vaagner alle, vaagner!

VI
Da åpnet seg tusen døre for sommerens 
klare sol,
og Solveig og Synnøve møtes de søstre  
i kirkestol;

Cantate Til Fædrelandet – musikk: Iver Holter, tekst: Theodor Caspari



Da bares vel ”Brudeferden” som storm over 
fjorden ut,
og over de høye fjelle for Norge den ”glade 
gut”.
Da åpnet seg tusen døre mot havets det 
stormgrå drag,
og Terje og Skipper Worse la ut i den dunkle 
dag.
Men langt inn i land lå ”Gilje” og drømte  
i skogens rand, drømte.
Og tungt over kirketilje gikk presten den 
strenge Brand, gikk presten den strenge 
Brand.

Da åpnet seg tusen døre mot dal og mot 
fjord og fjell,

og Norge steg frem på tunet og så seg  
i øyet selv.
Da gled der en skogdyp susen ut over det 
gamle nord
Da steg ifra folkets tusen vel fedrelands-
sangens ord.

Ja, vi elsker dette landet, som på åndens 
bliv!
Stolt det stiger frem av vannet til fornyet liv.
Elsker saganattens drømme, elsker, elsker 
dem,
som lot morgensolen flømme inn i våre 
hjem,
som lot morgensolen flømme, flømme inn  
i våre hjem.



1. fiolin
Agnes Østlie
Anders Volan
Ingvil Snøfugl
Elling Alsvik
Bjarne Spilsberg
Atle Haarsaker
Kåre Myhre
Krystsina Bakhrankova

2. fiolin
Eivind Coward
Ingrid Volløyhaug 
Eirin Ryeng 
Kristin Krogh Arnesen
Olav Gundersen
Hildegunn V. Yrke
Jacqueline Roberts
Tora Bardal
Frode Roness

bratsj
Jan Waagø
Trude Tørset  
Heidi Bergh-Hoff

cello
Elin Krogstad
Per Christian Jørstad
Eivind Rossbach Heier
Morten Waagø
Julia Lindqvist 
Frøydis Valle 
Bjørg Helene Krogh Andersen

kontrabass
Tor M. Hetland
Trond Foss  
Fredrik Wilhelmsen

fløyte
Kari Eline Strandjord
Sandra Eglite

obo
Siri Thanem
Johan Magnus Elvemo

klarinett
Geir Ove Kjelsberg
Per Olav Nilsen

fagott
Vegard Hagerup
Bjørner Christensen

horn
Arne Juul
Marit Bøttcher
Trude Johansen

trompet
Pierre Cerasi
Ingrid Rotli

trombone
John Petter Reklev
Margaretha Kallin
Jan Olof Oscarsson

tuba
Peder Elias Strandjord

pauker
Steinar Horten

slagverk
Ole Andreas Olsen
Bjørn-Christian Svarstad

piano
Mari Ann Lervåg Pettersen

Sør-Trøndelag Orkesterforening

Brandtzæg Optikk ønsker
Sør-Trøndelag Orkesterforening lykke til med konserten









Ja, vi elsker
Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson

Melodi: Rikard Nordraak

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.

Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ut. 
Alt hva fedrene har kjempet, 
mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet 
så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet, 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet, 
med de tusen hjem. 
Og som fedres kamp har hevet 
det av nød og seir, 
også vi, når det blir krevet, 
for dets fred slår leir.

Takk for at du kom.
Besøk oss også gjerne på Facebook

eller på
www.stof.no


