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Erik Hagtun

Fra: Ranveig Karlsen [ranveigkarlsen@hotmail.com]
Sendt: 8. juni 2006 14:46
Til: erik.hagtun@hf.ntnu.no
Emne: RE: Referat fra referansegruppemøte

I tilfelle det ikke fungerte nå heller, limer jeg referatet inn i mailen. 
(Jeg lagra filen som "rikt tekstformat", skulle jeg lagra som noe annet?)

Referat fra kirkemusikkseksjonen sitt referansegruppemøte 2. mai 2006

Til stede: Bjørn Moe, Torkil Skille, Jarle Brudal og Ranveig Karlsen

Vi tok opp tråden fra tidligere samtaler, og snakka litt mer om musikkhistoriefaget, 
og om fagsammensetningen generelt på kirkemusikk.

Når det gjelder musikkhistorie, var vi ganske enige om at pensumet er litt for 
tilfeldig. Vi burde i første studieår, eller i alle fall i første semester, få en 
oversikt over hele musikkhistorien fra a til å. Slik det er nå, har alltid første og 
andre klasse det samme pensumet, og det har blant annet resultert i at de som nå er 
andreårsstudenter på kirkemusikk ikke har hatt om barokken. Ikke alle har gått 
musikklinje på videregående heller, og da blir hullene ekstra store.

Videre diskuterte vi selve fagsammensetningen på kirkemusikk, hvilke fag som er 
prioriterte, og hvordan studiet er lagt opp. Her er det stor uenighet om hvordan ting 
bør være. Noen er ivrige på å bli så gode orgelutøvere som mulig og savner tid til å 
øve. De opplever mange av kirkefagene som lite meiningsfulle og et hinder for det de 
ønsker å bruke tida og kreftene på. 
Orgelteknikk – og spill er en modningsprosess som man bør komme grundig i gang med så 
tidlig som mulig. Kunne det ikke vært lagt opp slik at det gikk an å ta kirkefagene i 
ettertid, og få kantortittelen etter at man hadde konsentrert seg om selve 
orgelspillet i noen år? (D.v.s. å utsette hymnologi, orgelimprovisasjon, liturgisk 
spill, kantorikor og direksjon…)

Den andre ”fløyen” mener det er for lite vekt på kirkemusikerens funksjon i kirka. Når 
man skal jobbe i kirka, må man først spørre seg hva som er kirkas visjon og mål med 
arbeidet. Deretter må man finne ut hvordan man best mulig kan ivareta og arbeide for 
disse målene, og da blir det en naturlig følge å legge opp kirkemusikkstudiet ut fra 
det. Er det viktigste at kirkemusikeren får realisert seg selv som musiker? Er 
gudstjenesten en konsert? Noen mener vi må være bevisst på at kirkemusikeren skal 
tjene menigheten og Gud gjennom sin musikk, og at han/hun har ansvaret for selve 
musikklivet i menigheten. 
Det betyr vel også å prøve å se etter talenter i menigheten og oppmuntre de til å ta 
del i musiseringen i gudstjenesten? Det betyr å skape et rikt musikkliv hvor man tar 
alle menneskene på alvor. Det betyr ofte variasjon, og det krever kanskje allsidighet 
mer enn spisskompetanse. Kanskje blir det å lede allsang (liturgisk spill) vel så 
viktig som det å bli en virtuos organist som behersker hele orgellitteraturen? Noen 
mener at dersom man er dyktig på selve orgellitteraturen er man også flink til å 
spille til allsang. Andre mener at dette ikke er tilfelle, og at liturgisk spill i 
like stor grad er et modningsfag som krever mye arbeid.

Uenigheten er altså stor. De to fløyenes helt ulike utgangspunkt er umulig å forene. 
Noen befinner seg også et sted imellom. Hvordan skal man legge opp studiet? Hvem skal 
bestemme?

Kunne skillet mellom ”klassisk med orgel som hovedinstrument” og ”kirkemusikk” vært 
enda tydeligere? Kunne klassisk vært ei linje for de som ønsker å satse i utøvende 
retning og i retning konsertorganist, mens kirkemusikk tydeligere kunne vært ei linje 
som fokuserer på gudstjenstelivet og livet som musiker i menigheten? Det er vanskelig 
å få i både pose og sekk, siden vi kun er mennesker med begrenset kapasitet. Kanskje 
må man prioritere og definere retningen i sin egen utdanning tydeligere?

Referansegruppa kom ikke fram til noen konklusjoner og klare svar, men det kom opp 
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mange spørsmål. Det er viktig at alle studentene reflekterer rundt sin egen utdanning 
og sitt yrke. La oss få en debatt rundt disse viktige spørsmålene i gangene på skolen, 
det er da vi kan være med på å lage et best mulig studium!

Ranveig Karlsen, sekretær


