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Norges Nasjonalsang

Sangen til Kristiansund

By ved hav, din egen stamme
hyller deg med varme ord.
Du har tendt i oss din flamme
og i oss din framtid gror.
Fram fra intet har du steget
høyt i ære, ry og makt,
Og vår by, du har ditt eget
sterke livsmot i oss vakt!

Her hvor dine barske strender
gråner opp av storm og kav,
skal ditt folk med faste hender
bygge deg, vår by ved hav.
Her hvor havet møter fjorden
og hvor nakne berg gir ly,
skal du stå i fedrejorden
grå, men skjønn, vår barndoms by.

Dirigent Ragnar Søderlind (født 1945) fremstod som et komposisjonstalent av de mer sjeldne da
han ennå ikke fylt 19 år gammel, fikk fremført orkesterverket "Jølsterslått" op. 2. Allerede den gang
imponerte han med utsøkt orkesterbehandling og et godt tak på det musikalske håndverk. 50 år
senere kan han vise til over 130 titler. Blant disse ruver åtte symfonier, en fiolin-, en klaver og en cel-
lokonsert, ballettene "Hedda Gabler" (Ibsen), "Kristin Lavransdatter" (Undset) og "Victoria"
(Hamsun), operaene "Esther og den blå ro" (Obstfelder) og "Rose og Ravn" (Knut J. Moe) og en
rekke orkester- og vokalverk. Han er kalt "nyromantiker" fordi han som en av de første valgte å gripe
til musikalske virkemidler fra det forrige århundreskiftet. Han inkorporerte fordums stilteknikker og
fornyet dem i lys av avantgardekomponistenes klanglige erfaringsverden. Søderlinds virtuose
instrumentasjonsteknikk og hans klare legning og interesse for programmatiske virkemidler har på
en naturlig måte ført ham i retning av det sceniske, men uten at musikken har mistet sitt symfonis-
ke preg. Dette kommer særlig frem i operaene hvor "Esther og den blå ro" er som en scenisk sym-
foni og i ballettene som er betegnet som koreograferte symfoniske dikt. I 1976 mottok han sitt
diplom i dirigering ved Norges Musikkhøgskole. Han har skrevet bestillingsverk til nesten alle stør-
re musikkinstitusjoner i Norge, som Den Norske Opera og Festspillene i Bergen. Han har mottatt
flere bestillinger fra Oslo Filharmoniske Orkester og fra institusjoner i utlandet.
I 2005 spilte Operaen i Kristiansund Søderlinds «Rose og Ravn».  Det var en urframføring.

Om musikken:
Hjalarljod av Eivind Groven (1901-1977) er en av de norske instrumentalkomposisjoner fra 1900-
tallet som er oftest oppført i og utenfor Norge. Verket ble skrevet til en konkurranse i anledning
åpningen av det nye rådhuset i Oslo, som sto ferdig til 900-års-jubileet for Oslo by i 1950. Å hjale
betyr å synge så det gir gjenklang i skog og fjell, en slags blanding av sang og rop. Det er en måte
å gi seg til kjenne på ute i naturen, ofte brukt av gjetere, men også av andre når behovet oppstår.
Komposisjonen bygger på en gjetermelodi fra Gudbrandsdalen. Hjalarljod er rikt på farger og kon-
traster, har en stram oppbygning og gjør mye bruk av blåsere. Gangarrytmen ligger stadig under og
bidrar til den ekstatiske framdriften. På Nordmøre heter dette en kringelhauk.
Harald Sæverud (1897-1992) skrev Kjempeviseslåtten under andre verdenskrig, i vrede mot okku-
pasjonsmakten. Dette er hans mest kjente verk, og er inspirert av skadene tyskerne påførte Lærdal
under okkupasjonen. Verket er tilegnet "Heimefrontens store og små kjempere!" .
De teaterstykkene Johan Halvorsen i årenes løp komponerte musikk til, spenner over et vidt felt,
og mye av musikken bærer preg av at den måtte tilpasses de stemninger som inntraff i det aktuel-
le stykket. For en komponist av Halvorsens natur synes dette likevel ikke å ha vært noen hemsko.
I musikken til Bjørnsons skuespill «Kongen» nærmet han seg Wagners musikkdramatikk. I andre
delen av 1870-tallet, da han flyttet tilbake til Norge og kjøpte gården Aulestad, var Bjørnson ved
fronten i norsk litteratur og var meget aktiv i samfunnsdebatten. I 1877 holdt han den berømte talen
«Om at være i sandhed», der han appellerte til en sterkere etikkfølelse i både det offentlige og i pri-
vatlivet. Samme år ga han ut skuespillet Kongen, som utløste stor debatt på grunn av dets republi-
kanske undertone.
Johan S. Svendsen komponerte sin Festpolonaise til kunstnerkarnevalet i Gamle Logen i
Kristiania i 1874, da han var formann i Kunstnerforeningen. Foranledningen var kroningen av uni-
onskongen Oscar II. Oscar etterfulgte sin bror Carl IV som konge av Norge og Sverige i 1872. Han
tok valgspråket "Broderfolkenes vel". Han var gift med Sophie av Nassau, og deres eldste sønn,
Gustav ble Sveriges konge. Men Oscar II skulle bli den siste unionskongen. Kroningen av Kong
Oscar II og Dronning Sophie fant sted i Nidarosdomen 18. juli 1873. Ingen av Bernadottekongene
oppholdt seg mer i Norge enn Oscar II, og han skrev og snakket godt norsk. Kongen var svært
belest og ble betegnet som "Europas mest opplyste monark". Han utga flere avhandlinger og bøker
under navnet Oscar Frederik. Og han regnet kristiansunderen Christian Bræin som en personlig
venn.

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,
og den saganatt som senker,
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 gredt,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.
Har den Herre stille lempet,
så vi vant, vi vant vår rett!

År skal gå og tider svinne,
storm skal suse over øy.
Men en dag skal solen skinne
fra en himmel klar og høy.
Se, i gryets første flamme
blir det liv om havn og sund.
By ved hav, din egen stamme
hilser deg på gammel grunn!

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 til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.
Også vi, når det blir krevet,
for dets fred, dets fred slår leir


