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Kjære publikum!

Vi er svært glade for at vi har tidsvitner tilstede, noe som 
gjør at fremføringen blir spesielt ærefull. KNMM har med 
sin lokasjon og virke en spesiell tilknytning til krigsseilersa-
ken. Omtrent 6000 krigsseilere ble rekruttert fra Vestfold 
under verdenskrigene, hvor hvalfangermiljøet var sterkt 
representert og stilte opp med både mannskap og båter. 

Arbeidet med registreringen av krigsseilerne startet nett-
opp i Horten, gjennom krigsseiler Leif Heimstad og hans 
kone, Else.  Sammen med korpset fikk de med seg flere 
markante skikkelser på 1960-tallet,  hvor de kjempet for 
krigsseilernes vilkår og rettigheter, 
blant annet Erik Bye. Et par tiår senere 
ble Erik Bye og Marinemusikken tildelt  
Spellemannsprisen for platen «I Dur og 
Brott».

Ved siden av Forsvarets oppmerksom-
het, respekt og anerkjennelse rundt 
veteraner, er det få saker i militær sam-
menheng som kan vise til så langvarig 
samfunnsengasjement som Sjøforsva-
rets og Marinemusikkens oppfølging 
rundt krigsseilersaken.  

Med dette som bakteppe ble mar-
keringen av frigjøringen i 2020 samt  
Marinemusikkens jubilem i 2020 et  

naturlig utgangspunkt for å løfte krigsseilersaken ytter-
ligere. Vi har nå ventet i 2 år, og det er stort å endelig  
kunne fremføre verket.  Konserten tar oss inn i krigsseiler-
nes verden, vi kjenner igjen metalliske, skingrende lyder fra 
skipsskrog, alle sinnsstemninger fra glede til fortvilelse og 
frykt blant sjøfolkene som tenker på sine nærmeste, over-
veldende musikk, tekster og sang. Dette blir mektig!

Vi har allerede overtatt ansvaret fra forrige generasjon 
Marine-musikere i å bringe historien videre, og håper at 
«Krigsseilerrekveiem» kan fremføres flere steder i lan-

det samt internasjonalt ved 80-års- 
markeringen av frigjøringen i 2025. Sjø-
folkenes innsats er viktig for hele Norges 
historie. Ved siden av å fortelle historien 
håper vi at ivaretagelse av krigsseilersa-
ken gir økt forståelse og vilje til å støtte. 

Sammen må vi sørge for at minner og 
historie går i arv til kommende genera-
sjoner.

Evig heder!

Sten Kristian D. Brath
Orlogskaptein
Sjef 
Kongelige Norske Marines Musikkorps

Det er en glede og endelig få ønske velkom-
men til denne konserten og urfremfring av 
bestillingsverket «Krigsseilerrekviem» av Bjørn 
Morten Christophersen.

Dette er en konsert som skulle vært gjennomført i novem-
ber 2020 som en del av Marinemusikkens 200-årsjubileet, 
men på grunn av pandemien måtte denne utsettes.

Endelig er dagen her hvor vi publikum skal 
få ta del i denne urfremføringen som er en 
nasjonal begivenhet. Komponist Bjørn Mor-
ten Christophersen har latt krigsseilernes 
opplevelser, lidelser, offer og traumer finne 
en musikalsk form gjennom dette verket. 
Tekstene er stort sett hentet fra nedteg-
nelser fra sjøfolkene selv som er hentet fra 
brev og dagbøker.

Bjørn Morten Christophersen har gjennom 
flere år arbeidet med dette verket som er 
utformet spesielt for 

Kongelige Norske Marines Musikkorps, Operakoret og fire 
av Norges fremste sangsolister.

Ideen til et slikt verk kom fra Inge Hatelid Mortensen som er 
hornist i Marinemusikken.

Det hele ledes og dirigeres av Bjarte Engeset, tidliggere 
kunstnerisk leder for Kongelige Norske Marines Musikkorps.

KNMM har siden 60-tallet hatt en tett for-
bindelse til blant annet Konvoibyen i Ri-
sør og ønsker gjennom denne konserten 
og dette verket å hedre og minnes krigs- 
seilerne.

Jeg ønsker publikum en minnerik  
opplevelse!

Pål Wilhelm Magnussen
Oberstløytnant
Sjef Forsvarets musikk

På vegne av en 200 årig kulturbærer er det med respekt og stolthet vi endelig kan si 
velkommen til denne urfremføringen! 



Prolog - Ærede krigsseilere!
Forfattet av viseadmiral Louise Dedichen

KRIGSSEILERREKVIEM er et minne om dem som ofret alt. 
Det er en hyllest til våre krigsseilers innsats og tapperhet, 
og en anerkjennelse av en gruppe mennesker som ofret liv 
og helse for friheten. Det er en skildring av deres lidelser 
og lengsler.  Det er en påminnelse om uretten og historie 
om deres kamp - både under og etter krigen.
– Det er et uttrykk for vår takknemlighet! 

Det er med stor ærbødighet og ydmykhet at jeg får lov til 
å være med på å ære våre krigsseilere.

KRIGSSEILERREKVIEM skal gi tid for refleksjon og etter- 
tanke, men er også en alvorlig påminnelse på det så  
mange av våre krigsseilere utviste så vel -  at friheten ikke 
kan tas for gitt! 

Personlig er jeg engasjert og har brydd meg om historien 
til våre krigsseilerne i hele mitt yrkesaktive liv. Interessen 
økte for alvor etter å ha møtt Heimstad-familien - hvor de 
fortalte meg om Konvoibyen i Risør. 

Leif Heimstad var selv krigsseiler. Han og kona Else kunne 
ikke se på den uretten som ble begått da freden kom. I 
årene etter krigen opprettet de Konvoibyen for å hjelpe 
krigsseilere som led og var hjemløse. De reiste rundt i  
landet for å lete opp og hjelpe hjemvendte krigsseilere 
som hadde det vondt, og de opprettet registeret som 
hjalp krigsseilerne i pensjonssaken. 

Der det offisielle Norge og store deler av samfunnet 
dengang svik-tet i å gi våre helter verdighet, var det i 
Else og Leif de skulle møte forståelse og hjelp.  Ektepa-
ret Heimstads liv er en fortelling om personlig oppofring,  
dedikasjon og godhet. Det at både Else og Leif, som eneste  
ektepar, har blitt utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs 
Orden var så inderlig fortjent. Leif gikk bort i 2010 og Else 
gikk bort i fjor sommer. 

Vi glemmer heller ikke hvilken avgjørende rolle den norske 
han-delsflåten og krigsseilerne spilte under annen verdens-
krig. Ved inngangen til krigen var den norske handelsflåte 
blant verdens desidert største. 

Da Norge kom med i krigen overtok det statlige norske  
rederiet NORTRASHIP disposisjonsretten over samtli-
ge handelsskip som ikke hadde falt i tyskernes hender.  
Gjennom NORTRASHIP maktet Norge å bidra med over 
1000  handelsskip og over 30.000 sjøfolk. I den allierte  
kampen mot nazistene var transportlinjene over Atlanter- 
havet helt avgjørende, og norske fartøyer og norske mann-
skaper var med på å sikre den endelige seieren i Europa. Det 
har blitt sagt at den norske handelsflåten var «mer verdt for de  
alliertes sak enn en million soldater». Denne uttalelsen har 
også både Roosevelt og Churchill sluttet seg til.

Vi glemmer ikke våre falne krigsseilere eller deres et-
terlatte. Av de 10.000 nordmenn som falt under krigen 
- falt halvparten på sjøen, og av disse hele 4.000 fra  
Handelsflåten. De aller fleste i Atlanterhavet. Over 700  
norske handelsskip ble senket. 

Vi glemmer ikke den urett våre krigsseilere erfarte etter  
krigen. Det er vår plikt å ikke glemme. Det er vår plikt å 
lære av historien, og krigseilersaken må formidles slik at 
vi som nasjon kan forstå de belastninger mennesker har  
betalt for vår felles erfaring.

Konserten i kveld er et samarbeid mellom Den Norske 
Opera og Kongelige Norske Marines Musikkorps. 

KNMM har gjennom flere generasjoner stått sentralt i  
kampen for krigsseilernes sak, blant annet gjennom sin 
støtte til Konvoibyen i Risør.  Konserten er  selvfølgelig også 
et høydepunk-tet som markerer korpsets 200-års jubileum, 
og på denne måten beviser KNMM sitt store samfunns- 
engasjement, og oppgaven de har for å bringe historien  
videre som kulturforvaltere, og sørge for at minner og his-
torie går i arv slik at kommende generasjoner lettere kan 
forstå, og at det også i fremtiden bidrar til økt empati og 
vilje til å støtte. 

I Krigsseilerrekviem vil du oppleve følelsen av høy sjø, 
vær og vind - durende skipsmotorer og sjømennenes  
shantie-sang. Men vel så sterkt vil du føle på - og kanskje 
forstå noe mer av - krigs-seilernes historie om sorg og  
redsel - deres angst og smerte.

I Krigsseilerekviem møter musikken ekte tekster som  
sjømennene selv skrev - i brev og dagbøker. Der skildrer 
de sine opplevelser, tanker, lengsler og minner. Verket er 
sterkt og følelsesladet. 

Dette er en storslagen, og  velfortjent hyllest til våre krigs-
seilere. Det er et minne om de som ofret alt - slik at vi  
etterpå har kunnet leve i fred.

Våre krigsseilere skulle hjem – de skulle hjem i frihet.

Viseadmiral Louise K. Dedichen er sjef for militærmisjonen 
i Brussel og Norges stedlige representant i NATOs mili-
tærkomite.  Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret



Mitt utgangspunkt for verket var at krigsseilerne selv 
skulle få komme til orde. All librettotekst i kursiv er 
krigsseileres egne ord og hentet fra brev, dagbøker, 
erindringer eller intervjuer. Jeg har selvsagt måttet  
forkorte og justere tekstene noe for å tilrettelegge 
dem for sang. Det vil for eksempel si at jeg har unn-
gått fagtekniske begreper og fjernet leddsetninger 
som tar lang tid å synge. Isteden har jeg framhevet 
sentrale ord om sjøfolkenes reaksjoner på det de 
opplevde. Tegnsettingen har jeg justert for at den 
skal gi mening i denne sammenhengen, og linje- 
skiftene er i hovedsak mine for å framheve de poetiske  
kvalitetene i sjøfolkenes originaler. Men jeg har be-
holdt deres ortografi så langt det har latt seg gjøre.
  
Utformingen av librettoen har foregått i en meget  
langsom og nennsom prosess i et ønske om å  
holde meg så nær originalen som mulig gjennom  
tilblivelsen av det musikalske forløpet. For å tydelig-
gjøre autentisiteten i tekstene har jeg oppgitt forfat-
terne i fotnoter. I de tilfellene der sjøfolkenes tekster 
henspiller på en bestemt hendelse eller en kort 
tidsperiode, har jeg oppgitt skip og dato for dette.  
Tekstene er da hentet fra brev, dagbøker eller  
erindringer skrevet kort tid etter, eller til og med i 
løpet av den aktuelle turen. Samtidig er det verdt å 
nevne at de fleste som kommer til orde her seilte un-
der hele krigen og med flere skip.

Videre har jeg brukt noen dikt og sanger som har 
hatt betydning for krigsseilerhistorien. Det gjelder 
et utdrag fra Herman Wildenveys dikt skrevet til  
åpningen av Minnehallen i Stavern for falne sjø-
folk under 1. verdenskrig. Videre har jeg tatt med  
salmen Hvo vet hvor nær mig er min ende? som  
Alterboken fra 1945 anbefaler for begravelser på havet. 
Dernest har jeg inkludert en bearbeidelse av Nordahl 
Griegs dikt Det var hjem vi norske sjøfolk skulle, og 
til sist shantyen Rolling Home, som har tysk opphav,  
antagelig fra 1870-tallet. 

Dernest har jeg satt det hele sammen i konteksten 
av det tradisjonelle katolske rekviem. Musikkhistorien 
har en rik rekviem-tradisjon. Under arbeidet innså jeg 
at det også finnes en betydelig krigsrekviemtradi-
sjon som strekker seg langt utover Benjamin Brittens  
ikoniske verk. Utdragene fra rekviemteksten  
synges både på latin og norsk. Jeg håper at det vil  
knytte verket godt til rekviemtradisjonen og samtidig  
tydeliggjøre slående likhetene med sjøfolkenes  
beretninger. Tidvis glir de nemlig nærmest sømløst 
over i hverandre.

Forløpet følger stort sett rekviemets, det vil si at jeg 
lar krigsseilernes fortellinger speile og aktualisere 
rekviemet. Dette er altså ikke én sammenhengende 
fortelling fra 1939 og framover, ei heller en enkelt  
sjømanns historie.

Bjørn Morten Christophersen 

Om verket
Ved komponist Bjørn Morten Christophersen

Bjørn Morten Christophersen (1976-)  har skrevet  
orkester-, kammer-, solo-, kor, film- og scenemusikk. 
Blant annet har han skrevet for Oslo-Filharmonien, 
Bergen filhamoniske orkester, Kristiansand symfoni- 
orkester og DNO&B og NRK Drama. Verkene hans 
er gitt ut på flere plater og framført blant annet i   
Norden, Tyskland, USA og Taiwan.

Tidligere verk er bl.a. ”The Lapse of Time” - et  
oratorium for solister, kor, orgel, orkester og elek-
tronikk over Darwins ”On the Origin of Species”,  

orkesterverket ”Recitatives”, Klaverdagbok 20/21, To  
strykekvartetter,  og musikken til TV-seriene ”Kode-
navn Hunter”, sesong 1 og 2 og ”Brødrene Dal og 
mysteriet om Karl XIIs gamasjer”. 

Christophersen har undervist i arrangering, komposi-
sjon, orkestrering, kontrapunkt og harmonilære siden 
2003 og er nå førstelektor ved Institutt for musikk- 
vitenskap, Universitetet i Oslo I 2016 tok han PhD- 
graden med en avhandling om Johan Svendsens skis-
ser og komposisjonsøvelser.



I. INTROITUS: HVIL I FRED

KOR
Requiem aeternam dona eis, Domine 
et lux perpetua luceat eis.1

BASS 1
Lys,
hele konvoien lå badet i lys. 
Himmel og hav var forandret til ild. 
De kjemper sin siste kamp 
og går inn til den siste hvile.
Skal også vi dø som dem der?2  

KOR
Hvil i fred hver fredens kriger  
i din våte grav.
Taus du sank, men minnet stiger
her som sol av hav. 
Atter blir mot dagen hevet
alt som havet tok.3

KOR + BASS 1
Requiem aeternam dona eis, Domine
et lux perpetua luceat eis.

II. KYRIE: DØDENS HÅND 

TENOR
Så kommer torpedoen.4

KOR
Kyrie eleison.

TENOR
Jeg kjenner taket om strupen, 
mattheten i knærne.5

KOR
Herre, miskunne deg over oss. 

TENOR
Skuta slingrer voldsomt.

1 Gi dem evig hvile, Herre, og la det evige lys skinne for dem.
2 Harald Nicolaisen, 2. styrmann på M/T ”Beduin”. Torpedert 16. mars 1941. Erindring s.å.
3 Herman Wildenvey: Dikt til åpningen av Minnehallen for krigsseilere etter 1. verdenskrig i Stavern i 1926.
4 Adam Egede-Nissen, sanitetslege. Passasjer på M/T ”Nyholt”. Torpedert 17. januar 1942. Erindring s.å.
5 Adam Egede-Nissen.
6 Adam Egede-Nissen.
7 Adam Egede-Nissen.
8 Salmenes bok 42,4. Tractus i eldre var. av rekviemliturgi.

Sjøen er svær.
I livbåten,
vi ror så svetten siler, 
men hendene dør hen av frosten. 
Snoen pisker ansiktet. 6

KOR
Christe eleison.
Ansiktet i livbåten.
Kyrie eleison.
 
TENOR
Dødens hånd,
bølgeberget
kommer sigende mot oss,
griper etter oss
med skumkammen fossende foran.7

KOR
Ansiktet i livbåten

TENOR + KOR
Tårene er mitt brød dag og natt,   
mens de ustanselig spør meg:
Hvor er din Gud?8 

III. GRADUALE: SHANTY

KOR
Atter blir mot dagen hevet
alt som havet tok.

Et lux perpetua luceat eis.

BASS 2
Lys,
hele konvoien lå badet i lys.
Himmel og hav var forandret til ild. 
Ombord på det brennende skip
de kjemper sin siste kamp.
Skal også vi dø som dem der?

Libretto til Krigsseilerrekviem
Kursivert tekst er skrevet av krigsseilere.

Libretto til KRIGSSEILERREKVIEM, over krigsseileres brev, dagbøker og memoarer flettet 
sammen med dikt, salmer og det katolske rekviem på latin og i norske oversettelser.

Sammensatt av Bjørn Morten Christophersen



IV. DIES IRAE: WE CARRY ON

MEZZO-SOPRAN
Dear Selma,
what do you feel?
Perhaps the same as me?
You feel it in your heart,
I feel it in my stomach, 
as I have no heart at all.

I’m very dissapointed about myself,
never made up to be a hero.
Not a coward, I hope.
We carry on sailing.

MEZZO-SOPRAN + KOR
Then, suddenly there was a heavy crash.
We carry on sailing.
Yes, suddenly there was a heavy crash.
We carry on sailing.
Another follows, yet another blast.
We carry on sailing.
But everything is quiet, there is nothing to see.
We carry on sailing.9 

KOR
Vreidedagen, han skal renna
og til oske verdi brenna,
som Guds ord oss grant lèt kjenna. 

Redslerop mot himlen ljomar
når han kjem, den høge domar.
Tungt som klokkemalm det ômar.10
 
MEZZO-SOPRAN + TENOR + KOR
It is a strain to go for days and nights,
We carry on sailing.
expecting to be blown up by a terrible blast.
We carry on sailing.
Who knows if or when or where?
We carry on.
Will she float or will we go straight down?11 

KOR
Havet står i brann rundt båten,
og heten er forferdelig.12

9 Ole Hegre, telegrafist på D/S ”K. G. Meldahl” i brev til Selma i USA, 22. oktober 1941.
10 Norsk Salmebok (2013): Nr. 505.
11 Ole Hegre.
12 Oskar Pedersen, fyrbøter på M/T ”Sandanger”. Torpedert 12. mai 1943. Intervju med Aage A. Wilhelmsen.
13 Gjendiktet som ”1. Vreidedagen...”
14 Oskar Pedersen
15 Tilsvarer ”Domsbasun...” se neste side.

Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla:
teste David cum Sibylla.13

We carry on.

Vi rodde
med en bølge av brennende bensin etter oss.
Flammehavet fanget de andre.
Heten, varmen!
Noen stod igjen på dekk 
og skjønte.14

MEZZO-SOPRAN + KOR
We carry on sailing.
I confess I’m afraid to die.
We carry on.
I admire the others,
admire them.
So there it is again,
a door slammed, something fell on deck.
Will you be killed or wounded?
Will you freeze to death?
Get into a lifeboat or cling to a raft?
Will it last long?
We carry on.

V. TUBA MIRUM I: ...AND CARRY ON...

KOR
Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla:
teste David cum Sibylla.

Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.15

We carry on.

Libretto til Krigsseilerrekviem
Kursivert tekst er skrevet av krigsseilere.



VI. KJÆRE LUCY

BASS 1
Kjære Lucy!
Eller var det Margaret?
Nei, Nadya var det.
Hun med det gnistrende svarte håret
og de små spisse brystene
bak den svarte kjolen.
Ja, henne var det.
Ja, hun vet hva som hendte.
Noe var det som klikket, Nadya!

BASS 1 + BASS 2
Jeg lå i sjøen igjen.
Ville skrike, 
men det ble bare noen hikst.

BASS 2
Da stod du der,
på huk ved siden av meg
og strøk meg over ryggen.
Jeg prøvde å le,
men fikk det ikke til.

BASS 2 + BASS 1
Du sa du var moren min,
madre mia,
og vi lo av de små brystene dine. 
Jeg ble visst skikkelig full, Nadya!

Om morgenen tok du meg med i kirken,
i kirken for å tenne lys.
For meg!

For at den hellige jomfru skulle bringe meg trygt 
over havet.

Kjæreste Nadya...
Eller var det Miriam?16

BASS 1
Kjære Lucy,
I have no heart at all!

16 Leif Vetlesen, matros. Fra diktet ”Havet, døden og kjærligheten.”
17 Oskar Skjold, maskinist på D/S ”Borgholm i brev til kona Amy, Yjmeden, Nederland, 25. januar 1940.
18 Lov Herren: Katolsk salmebok (2000): Nr. 652.
19 Harald Nicolaisen.
20 Hans Petter Henriksen, 2. styrmann på D/S ”Sjofna”. Dagbok fra juni 1940.
21 Lov Herren: Katolsk salmebok (2000): Nr. 652.

VII. TUBA MIRUM II: HVO VET HVOR NÆR MEG ER 
MIN ENDE?

MEZZO-SOPRAN
Tilgi mig,
kjære Amy, tilgi mig.
Jeg vet ikke 
hvorledes vi kommer videre. 

Jeg er hvist snart helt færdig 
og likedan med de andre. 
Tilgi mig,
kjære Amy, tilgi mig.
Jeg har ikke gjort noe ondt. 
 
Det kom, Amy.
Det smalt,
og jeg trodde det var vi 
som hadde gått på,
men det var ”Biarritz”.

Aa Gud, aa Gud,
den sank paa et halvt minut.

Tilgi os, vi har ikke gjort noe ondt.17 

KOR
Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.

Domsbasun med tunge tonar
stemnar heimsens millionar
fram for han som høgast tronar.18

BASS 1
Mitt hjerte banket voldsomt.
Jeg hadde trodd, at jeg var beredt til å dø,
men å bli stekt levende synes å være hardt.19  

BASS 2
Og så går dypvannsbomben.
Rystelsen kunne vekke døde.20

KOR
Daude, liv i redsle grundar:
fram or mold og havsens brunnar
daudingher til domen skundar.21



 
BASS 2
Å, se, en stor mørk bomber farer op om Styrbord!
Der forsvinder den. 
Nu kommer den igjen
i meget lav høide.22

Et liv betyr ingenting.
Men jeg har en ubendig lyst til å leve.23 

MEZZO-SOPRAN
Kjære Amy,
tilgi mig.
Jeg er hvist snart helt færdig. 

Åh, som de skrek.
Vi har ikke gjort noe ondt. 
Jeg hører skrikene stadig.
Hvorledes kommer vi videre?24

KOR
Hvo vet hvor nær mig er min ende?
Se tiden meget hastig går!
Hvor lett, hvor snart kan det sig hende,
at jeg herfra å vandre får.
Min Gud, gjør dog for Kristi blod
min siste avskjedstime god!25

TENOR
Et liv betyr ingenting.
Men jeg har en ubendig lyst til å leve.26

Så latterlig, så bittert
å skulle forlate 
for alltid dem hjemme, og venner ute, 
ikke å få være med mer.27

Jeg arbeidet energisk for å leve.
Armer og ben stod ikke stille
på elleve døgn,
mens opplyste luksusdampere
seilte inn på hver oppreven fantasi.28 

KOR
Det kan langt anderledes blive
med mig, før dagen vorder endt.

22 Hans Petter Henriksen.
23 Hans Petter Henriksen.
24 Oskar Skjold.
25 Salme for begravelser på havet iflg. Alterbok for Den norske kirke (1945).
26 Hans Petter Henriksen.
27 Adam Egede-Nissen.
28 Herman Torgersen, kokk på D/S ”Raceland”, bombet 28. mars 1942. Erindringer hentet fra Tusen norske skip (1947).
29 Salme for begravelser på havet iflg. Alterbok for Den norske kirke (1945).
30 Bearbeidelse av Nordahl Grieg: ”Det var hjem vi norske sjøfolk skulle”.
31 Offergaver og bønner, Herre, bærer vi fram for deg med lovsang.
32 Dag Midbøe, motormann, M/T ”Leiv Eriksson. Torpedert 27. juni 1942. Intervju med Magne Misje.

Thi medens jeg er her i live,
jeg med dødsfare er omspendt.
Min Gud, gjør dog for Kristi blod
min siste avskjedstime god!29

VIII OFFERTORIUM: NÅR VI BRINGER FRIHET HJEM

KOR
Hjem, vi skulle hjem
med frihet, hjem .
 
BASS 1 + TENOR
Det var hjem vi skulle
hver gang vi dro ut.
Vi kom alltid inn fra havet
med gaver til våre kjære.
Nå skal vi bringe
frihet hjem.30

Vi bærer frem offergaver.
Ta imot dem for deres sjeler
som vi minnes i dag.

KOR
Hostias et preces, tibi, Domine,
laudis offerimus.31

Det var hjem vi skulle,
hjem med frihet.

Offer, vi bærer offer.

BASS 2
Offergaver og bønner? 
Merkeleg. 
Ingen av kameratene mine
gav livet sitt for fedrelandet! 
Det var den helvetes krigen 
som tok det.32

Dei bar på eit brennande ønske
om å berga det einaste livet dei hadde. 

Libretto til Krigsseilerrekviem
Kursivert tekst er skrevet av krigsseilere.



KOR
Hostias et preces, tibi, Domine,
laudis offerimus.

BASS 2
Ikkje eit einaste lite kvekk har folk forstått
av angsten for å dø når du er berre atten år. 

KOR
Rex gloriae, rex potus.33

Kong Alkohol,34

herlighetens konge,
frels alle sjeler
fra sjøens dyp
og fra løvens gap.

BASS 2
Det er ikkje lettare å dø
fordi om du gjer det i en krig,  
og du dør berre ein gong.35 

IX. LIBERA ME: HAR DU SOVET GODT?

KOR
Lux aeterna luceat eis, Domine.36

BASS 1
Lys,
lyskuler hang tente i luften
og lyste opp havet
med vakker lyserød farge.
Natten var vidunderlig vakker.37

KOR
Requiem aeternam dona eis, Domine
et lux perpetua luceat eis.

BASS 1
Sterk skyting,
infernalsk larm.
Likevel var natten
vidunderlig vakker.38

KOR
La det evige lys skinne for dem.

33 Herlighetens konge, drikkens konge.
34 Hans Petter Henriksen.
35 Dag Midbøe.
36 La det evige lys skinne for dem, Herre.
37 Hans Petter Henriksen.
38 Hans Petter Henriksen.
39 Nils Bjørnsson, artillerimatros. 5 mønstringer i Marinen gjennom krigen. Selvbiografi: Å være eller ikke være (1994).
40 Fri meg.
41 Beretning gjengitt i Krigsseileren av Aage A. Wilhelmsen.
42 Nils Bjørnsson.

BASS 2
Lys,et blåaktig lys fyller rommet.
Det er ingen mennesker. 
Det er stille.39

KOR
Libera me.40

MEZZO-SOPRAN
Har du sovet godt, gutten min?41

BASS 2
Med søvnen kommer de vonde drømmene.
Et blåaktig lys, intenst lys fyller rommet.
Det er ingen mennesker.
Nedfelt i gulvet er fullt av glasskar,
hundrevis av dem.  

MEZZO-SOPRAN
Har du sovet godt, gutten min?

BASS 2
Glasskar som er fylt med væske,
i dem ligger menneskelik. 
Oppløste lik. 
Tanngarder gliser mot meg
fra tomme hodeskaller. 
Over meg er mørket. 

Lys,
det intense lyset kommer fra karene. 
Tak og vegger er mørke, som de ikke eksisterer.  
Bare det intense lyset fra glasskarene og likene. 
Jeg må vandre på kanten og se ned.42

MEZZO-SOPRAN + TENOR
Har du sovet godt?

KOR
Requiem aeternam, et lux perpetua luceat eis.

Rolling home, rolling home
rolling home across the sea.
Rolling home to dear old Norway. 
Rolling home, dear land to thee.

MEZZO-SOPRAN + TENOR
Sover du godt, gutten min?

BASS 2
Folk flest forstår ikke.
De vil ikke forstå.
Jeg må klare det alene. 



De 10 sjøfolkene som tar til orde i Krigsseilerrekviem

Nils Bjørnsson ble født i Stavanger i 1915. Han tjeneste- 
gjorde i Marinen under hele krigen som dekksmann 
og artillerimatros på flere fartøyer i konvoieskorte, 
og han opplevde selv å bli torpedert i 1941. En av  
marinefartøyenes oppgaver var å plukke opp forliste 
sjøfolk fra sjøen. Men det var mange de ikke klarte å 
redde, noe som slet på dem psykisk resten av livet. 
I 1955 mistet Bjørnsson begge armene i en arbeids- 
ulykke. Likevel forstod han at han måtte skrive ut sine  
traumer, og mot slutten av livet fikk han utgitt boken 
Å være eller ikke være: Under Orlogsflagget i Den  
annen verdenskrig. 

Adam Egede-Nissen ble 
født i 1911 i Oslo. Han var 
sanitetslege under krigen, 
og passasjer på M/T ”Ny-
holt” da hun ble torpedert 
17. januar 1942 i Nord-At-
lanteren. Egede-Nissen 
skrev kort tid etter en le-
vende beretning om den 
lange og svært straba-
siøse livbåtferden som  
fulgte. Skipskamerate-
ne frøs i hjel en etter en 
rundt ham i livbåten. Egede-Nissen ble en viktig tals- 
person for krigsseilersaken etter krigen og antagelig den  
første som brukte betegnelsen ”krigsseilersyndro-
met” om de psykiske senskadene hos mange sjøfolk.

Ole Hegre født 1897 og fra 
Oslo var telegrafist. Han 
skrev et langt brev i dagbok-
stil til en venninne i USA fra 
D/S ”K. G. Meldahl” i konvoi 
over Atlanterhavet høsten 
1941. Her skildrer han den 
nerveslitende ventingen fra 
dag til dag på eksplosjo-
nen - som ikke kommer. Han  
avslutter mange av avsnit-
tene i brevet med ”We car-
ry on”:  Dette repeterende 
litterære grepet har dannet 
grunnlaget for en shanty i 
Krigsseilerrekviem.

Herman Torgersen, født 1895 i Larvik, var stuert på 
den amerikanske lastebåten S/S ”Raceland” på vei 
mot Murmansk i mars 1942.  Skipet mistet konvoien og 
ble senket i et flyangrep 28. mars mellom Bjørnøya og 
Nordkapp. Torgersen kom med i en livbåt som seilte 
gjennom storm og vinterkulde i elleve døgn uten mat 
og drikke. Mange ble vanvittige og frøs ihjel under-
veis. De overlevende strandet forkomne i Norge der 
de ble arrestert og sendt til fangeleir i Tyskland. Han 
ble løslatt og sendt  hjem i november 1943. Journalis-
ten Lise Lindbæk ga ut antologien Tusen norske skip 
både under og etter krigen, og i versjonen fra 1947 
finner vi Torgersens beretning. 

Hans Petter Henriksen, født 1885 på Lista, seilte blant 
annet som 2. styrmann med D/S ”Sjofna” i fart langs 
den engelske kysten og skrev dagbøker gjennom det 
meste av krigen. 

Her skildrer han detaljert de daglige tyske flyangre-
pene og hvordan frykten fester seg seg i mannska-
pet. Da ”Sjofna” grunnstøtte 23. november 1944 gikk  
dagbøkene fra de siste årene tapt. Det ser ut til at 
Henriksen var en av dem som taklet det psykiske 
presset relativt bra etter krigen.



Dag Midbøe, født 1923 i  
Skudeneshavn, seilte som 
motormann på en rekke tank-
båter gjennom hele krigen. 
Dermed var han blant de mest 
utsatte sjøfolkene. Han over-
levde torpederingen av M/T 
”Leiv Eriksson” 27. juni 1942. 
På 80-tallet begynte han å  
skrive om livet som krigsseiler.  
Arbeidet munnet ut i boken 50 
konvoier, en levende skildring 
om kameratskap, dagligliv, 
dramatikk og frykt. I et inter-
vju med Magne Misje viser han 
også sin bitterhet over det 
norske samfunnets mangel på forståelse og anner-
kjennelse av krigsseilernes innsats.

Harald Nicolaisen fra Oslo ble 
født i 1914. Han var 2. styrmann 
og telegrafist på tankskipet  
”Beduin” til denne ble torpe-
dert 16. mars 1941. Etter å ha blitt  
berget i land, skrev han et lengre 
manuskript kalt Med 11 000 tonn 
flybensin over Nord-Atlanteren.  
Manuskriptet bærer preg av å 
være basert på dagboknotater. 

Her skildrer han blant annet mannskapets reaksjoner 
på en rekke torpederinger av tankbåter i konvoien i 
dagene før de selv ble truffet. Manuskriptet er publi-
sert på krigsseilerregisteret.no

Oskar Pedersen, født 1918 i  
Spangereid i Lindesnes, var 
motormann, fyrbøter og matros 
på mange ulike båter gjen-
nom krigen og overlevde å bli  
torpedert både på sørkysten av 
Storbritania og i Atlanterhavet. 
Hans beretning er gjengitt i Sjø-
menn i krig av Aage A. Wilhelm-
sen.

John Oskar Skjold var født i 
1918 og bosatt i Halden. Han 
var maskinist på D/S ”Borg-
holm” som gikk sammen med 
D/S ”Biarritz” fra Nederland i 
januar 1940. Mannskapet på 
”Borgholm” ble vitne til at 
”Biarritz” den 25. januar ble 
torpedert og sank i løpet av 
et par minutter. Dette skjed-
de altså før angrepet på  
Norge. Åpenbart i sjokk skrev 
Skjold straks et rystende brev til kona, Amy, hjemme i 
Norge. Så i april 1940 var Skjold hjemme på ferie. Han 
rakk ikke å komme ut igjen før Norge ble okkupert, og 
han havnet dermed i hjemmeflåten. Han omkom i et 
alliert flyangrep på D/S ”Breda” 6. september 1944. 
Hans tidligere båt, ”Borgholm”, derimot, seilte fra 
Norge to dager før invasjonen og kom uskadd hjem 
igjen i 1945.

Leif Vetlesen, født 1921 og fra 
Oslo, var matros på en rekke 
norske skip gjennom krigen. 
Han ble senere en av de sen-
trale talspersonene for krigs-
seilersaken og har skrevet 
flere bøker om krigsseilerne. I 
Krigsseilerrekviem hører man 
utdrag fra hans dikt Havet, 
døden og kjærligheten som 
også leses i NRK-serien Evig heder fra 1995.



Krigsseilerne
Av: Bjørn Tore Rosendahl, Faglig leder (PhD) ved Norsk senter for krigsseilerhistorie på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Norske skip og sjøfolk stod for Norges viktigste  
bidrag til de alliertes seier under andre verdenskrig. 
Sivile skip som fraktet drivstoff, soldater, våpen, stål 
og andre krigsviktige varer spilte en avgjørende  
rolle for å vinne krigen. Sjøfolkene om bord hadde 
like farlig tjeneste som soldatene på slagmarken, og 
etter krigen ble de omtalt som krigsseilere. Senere 
har det blitt vanlig å også regne som krigsseilerne 
de som seilte i nøytral fart 1939-40, i Marinen, i hjem-
meflåten, i tillegg til de utenlandske sjøfolkene og 
de som seilte under første verdenskrig. Krigsseilerne 
var både menn og kvinner. De var foreldre og familie- 
forsørgere. Flere tusen var også barn mellom 14 og 
18 år. 

FØRSTE VERDENSKRIG

Under den første verdenskrigen var Norge formelt 
sett nøytral og ikke en del av krigføringen. Siden 
handelsflåten fraktet mange varer for de allierte og  
Storbritannia overtok deler av flåten, ble Norge i et-
tertid kalt «den nøytrale allierte». Sjøfolkene om bord 
de norske skipene ble hardt rammet av miner og  
ubåtangrep. Minst 2100 norske og utenlandske sjø-
folk på norske skip mistet livet i krigsforlis under før-
ste verdenskrig.

DEN GLEMTE KRIGEN FØR 9. APRIL

Andre verdenskrig startet for norske sjøfolk allere-
de den 3. september 1939. Norske skip seilte som 
nøytrale. Likevel fraktet de krigsviktige varer for de  
allierte og ble dermed tidlig utsatt for krigsforlis. 
Innen 9. april 1940 forliste 58 norske skip med nær 
400 omkomne mannskap og passasjerer. Dette er 
blitt kalt “Den glemte krigen”.

OKKUPASJON OG STATSREDERI

Norge var verdens fjerde største skipsfartsnasjon i 
1939, en stormakt på havet. Da landet ble angrepet av 
Nazi-Tyskland 9. april 1940, ble det viktig for de krig- 
førende å sikre seg kontrollen over rundt tusen norske 
skip og 30 000 sjøfolk som befant seg på alle ver-
dens hav. Mens den norske regjeringen var på flukt 
fra de tyske invasjonsstyrkene, rekvirerte den alle  
større skip inn i ett felles statsrederi, Nortraship.  
Dermed kom størsteparten av den norske handels-
flåten under alliert kontroll og sjøfolkene kunne sei-
le videre med norske flagg og tjene penger for 
den norske eksilregjeringen. Det styrket den norske  
eksil-regjeringen politisk og økonomisk, men av størst 
betydning: det sikret sårt trengte transportmidler 
for de allierte.  Hjemmeflåten var norske skip som 

befant seg i tysk-okkuperte Norge. De seilte gjen-
nom hele krigen med livsviktige forsyninger til sivil- 
befolkningen. Skipene måtte også frakte soldater og 
utstyr for okkupasjonsmakten og ble derfor utsatt 
for stadige angrep fra allierte styrker. Sjøfolkene om 
bord kalles hjemmeseilere, og de kunne bli arrestert  
dersom de nektet å seile. I uteflåten var det heller 
ikke frivillig å seile. Det var arbeidsplikt, og norske  
eksilmyndigheter fikk god hjelp av de allierte til å 
håndheve denne overfor sjøfolkene. 

STOR BETYDNING

Under andre verdenskrig var det ingen landjord 
som forbant de tre store allierte; Sovjetunionen, 
Storbritannia og USA. Dermed måtte nesten all 
transport mellom dem skje på havet. For Stor-
britannia var tilgangen på drivstoff av svært stor  
betydning. Norske redere hadde før krigen  
bygget opp verdens mest moderne tankskips- 
flåte. Tilgangen til disse skipene var avgjørende, 
da Nazi-Tysklands angrep på Storbritannia var på 
det mest intense under “The Battle of Britain”, 
fra juli til oktober 1940. Om lag halvparten av  
britenes drivstoff ble da fraktet til øyriket på nor-
ske skip.

Senere i krigen deltok krigsseilerne i flere store 
operasjoner. I de allierte invasjonene av Nord- 
Afrika, Italia og på D-dagen var norske skip og 
sjøfolk med og brakte forsyninger til de militære 
styrkene. 

FARLIG TJENESTE

Den sikreste måten å beskytte skipene på var 
å samle dem i større konvoier. Disse varierte i  
størrelse, men kunne ofte utgjøre mellom 40 
og 60 skip. Vanligvis hadde konvoiene militær  
beskyttelse, bl.a. av norske marinefartøyer. Det 
kunne være en stor nervepåkjenning å seile i  
konvoi; å oppleve et angrep eller bare å vente 
på hva som kanskje ville kunne skje. Særlig vondt 
var det å se andre torpederte sjøfolk ligge i sjøen 
uten å kunne redde dem. Det var kun den siste 
båten i konvoien som fikk lov til dette.

Særlig i Atlanterhavet satte Nazi-Tyskland mye 
inn for å ramme den allierte skipstrafikken. Mest 
fryktet var ubåtene som nærmest kunne angripe 
hvor som helst. Krigsskip seilte rundt på verdens- 
havene for å senke allierte skip eller kapre ski-
pene og ta sjøfolkene til fange. Fra luften truet  



Krigsseilerne
Av: Bjørn Tore Rosendahl, Faglig leder (PhD) ved Norsk senter for krigsseilerhistorie på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

bombefly. Skip måtte også unngå å seile på miner. I 
andre deler av verden var handelsskipene utsatt for 
angrep fra japanske eller italienske styrker.

De farlige seilasene fikk dødelige konsekvenser 
for mer enn 4000 norske krigsseilerne, inkludert  
marine- og hjemmeseilere. Enda flere kunne blitt 
drept under de mange torpederingene i den norske 
uteflåten, men godt sjømannskap og sikkerhetsutstyr  

bidro til at nesten 80 % i gjennomsnitt overlevde når 
et skip forliste. Bak tallene på omkomne skjuler det 
seg mye lidelse. Et dødsfall rammet dessuten de som 
ble igjen. Kvinner mistet en ektemann, og barn mistet 
en far. Konsekvensene av å bli enke eller farløs i et 
okkupert og senere fritt Norge, betød ofte en hard 
tilværelse med trange kår. 

Den norske handelsflåten var helt avhengige av 
utenlandske sjøfolk. I 1943 var hver fjerde sjømann  
utenlandsk. De kom fra nesten 100 nasjoner - flest 
fra Storbritannia, Kina, India og Canada. Nær tusen 
utenlandske sjøfolk omkom på norske skip i løpet av 
krigen.

VANSKELIG FRED

Innsatsen kunne også koste dyrt for de som over-
levde krigsseilasene. Opplevelsene under krigen var 
noe de fleste ikke bare kunne legge fra seg da freden 
kom. Samtidig møtte krigsseilerne et samfunn som i 
liten grad visste å forstå eller verdsette deres innsats. 
Og da traumene noen år senere for mange kom som  
resultat av år fylt med frykt og voldsomme opple-
velser, hadde verken helse- eller trygdevesen de  
nødvendige kunnskapene til å ta vare på datidens 
veteraner. Krigsseilerne tapte også kampen om  
pengene i det såkalte «Nortraships hemmelige fond», 
og det ble et symbol på samfunnets manglende aner-
kjennelse av deres innsats.

OPPREISNING

I 2013 kom Norges forsvarsminister med en offisiell 
unnskyldning for hvordan Norge hadde behandlet 
sine krigsseilere etter 1945. Dette skjedde etter en 
lang og gradvis erkjennelse i det norske samfunnet 
over krigsseilernes innsats og betydning. I 1968 fikk 
krigsseilere lettere tilgang på krigspensjon, og i 1972 
fikk de som seilte for Nortraship en æreslønn, en  
såkalt Ex Gratia-utbetaling. På 1990-ble historien 
om handelsflåten i krig forsket fram og publisert i 
fem bind. I løpet av det siste tiåret har krigsseiler-
ne fått en enda sterkere posisjon i det norske folks  
bevissthet, ikke minst takket være Jon Michelets  
romanserie om krigsseiler Halvor Skramstad. I 
2016 lanserte Norsk senter for krigsseilerhistorie i  
samarbeid med frivillige fra sjømannsforeninger i 
Norge, det digitale Krigsseilerregisteret. Her hedres 
krigsseilerne gjennom å dokumentere hver enkelt 
krigsseilers innsats på sin egen nettside. 

Det er mange gode måter å ære krigsseilerne på.



Kongelige Norske Marines Musikkorps og Konvoibyen

Opplevelsene Krigsseilerne hadde i løpet av krigen 
satte for mange dype spor og mange fikk store etter-
virkninger. Mange av Krigsseilerne strevde også med 
å få arbeid og bolig og dette medførte at mange 
prøvde å flykte fra virkeligheten i rus. 

Leif Heimstad, fra Horten, hadde vært skytter i  
handelsflåten. I likhet med mange av sine medseilere, 
innhentet krigens traumer også Leif, og han ble etter 
hvert erklært krigsinvalid. Leif var likevel heldig som 
hadde kona Else og familien som støttet opp så godt 
de kunne. Han traff stadig igjen tidligere medseilere 
som ikke hadde greid seg like bra, og etter hvert be-
gynte han å tenke på hvordan han kunne hjelpe disse. 

Sammen begynte de å gå ute for å lete opp husløse 
krigsseilere som de ofte tok med hjem og ga husrom. 
Dette var jo mennesker som etter hvert ikke taklet det 
psykiske presset traumene ga, og ofte var endt opp 
som husløse med store alkoholproblemer. Etter hvert 
hadde Else og Leif fått seg større bosted, noe som 
også gjorde det lettere å finne plass til de som ble tatt 
inn i huset. Gjennom dette arbeidet ble de kjent med 
Per Hansson, forfatteren som skrev boka «Hver tien-
de mann måtte dø». Dette var den første etterkrigs- 
boka som satte fokus på krigsseilerne og deres  
skjebne. Han ble ofte med Else og Leif på deres 
vandringer for å finne krigsseilere. I 1964 begynte de 
også å bygge opp et register over krigsseilere, dette 
registeret ble i ettertid svært viktig for at myndighe-
tene skulle se omfanget av de senskadene krigsseiler-
ne fikk. På denne tiden ble deres visjon om å bygge et 
senter for hjemløse krigsseilere skapt, og etter hvert 
fikk de i tillegg til Per Hansson, med seg Erik Bye, Kjell 
Arnljot Wiik og Marinemusikken med flere. 

De ønsket å skape et sted der krigsseiler-
ne kunne støtte hverandre og samtidig få 
den profesjonelle hjelpen som trengtes. 
Julaften 1967 i Erik Byes TV-program «Vi går 
om bord», kunne nyheten slippes om at det 
skulle bygges en krigsseilerby i utkanten av 
Risør med navnet Konvoibyen, og den skul-
le være klar for innflytting til julen 1968. En 
mengde kunstnere med billedhoggeren Nils 
Aas i spissen, krigsseilerforeninger, kommu-
ner, humanitære organisasjoner og private 
bidro til at Konvoibyen ble en realitet.

I desember 1968 ble Konvoibyen offisielt  
innviet av kong Olav, og Marinemusikken sto 
for det musikalske. Else, Leif og barna flyt-
tet inn i bestyrerboligene, og der ble de 

boende. Planen var at Else og Leif skulle bo ett år i  
Konvoibyen for å få det hele i gang, for deretter å flytte  
tilbake til Horten. Slik ble det ikke. KNMM  
hadde opp gjennom årene vært med på flere  
arrangementer for å samle inn midler til Konvoibyen. 
Med åpningen av Konvoibyen startet en ny tradisjon 
som har vart helt til fram til i dag. Aldri ett år uten et 
eller flere besøk til Risør. Med få unntak har KNMM 
vært der fast hver 8. mai, da med bekransning, både 
nede ved bautaen for de falne på Solsiden i Risør 
og oppe ved minnesmerket i Konvoibyen.  Sammen 
med ekteparet Heimstad og de andre beboerne i  
Konvoibyen var korpset med for å hedre og minnes 
de som ofret livet sitt under krigsårene. Korpset var 
også tilstede  i 2007 da Else og Leif sammen ble  
utnevnt til riddere av 1. klasse av Den kongelige 
norske St. Olavs Orden, for sin innsats for krigs- 
seilerne. Det var ikke uten grunn at da Forsvarsminister  
Anne-Grethe Strøm-Erichsen i 2013 ba på nasjo-
nens vegne krigsseilerne om unnskyldning for dårlig  
behandling og oppfølging etter krigsårene, så  
skjedde det i Risør og med Else som hedersgjest. 

Da Konvoibyens 50-årsjubileum ble feiret 8. mai 2018, 
var det i tråd med historien at kronprinsparet var  
gjester, og KNMM sto for det musikalske.

Else Heimstad sa ofte: Jeg tror ikke vi hadde greid 
oss uten dem. Hver nytilsatt musiker i KNMM som 
ble med korpset til Risør for å markere 8. mai første 
gang, satt igjen med uutslettelig inntrykk, og for hver 
gang de var på oppdrag med korpset i Risør, økte  
respekten og beundringen for det livsverket Else og Leif  
Heimstad fikk til og for innsatsen Krigsseilerne la ned i  
løpet av verdenskrigene.



Medvirkende

Bjarte Engeset avla diplomeksamenen i 1989 ved 
Sibeliusakademiet i Helsinki, hvor han studerte 
under Jorma Panula. Han ble også invitert til å  
studere med Seiji Ozawa m.fl. under musikk- 

festivalen Tanglewood i 1991 og har 
siden dirigert ledende orkestre i hele  
verden. Hans Londondebut med 
Royal Philharmonic Orchestra i 1997 
ble mottatt med strålende kritikker.

Fra 2014 til 2020 var han var fagdi-
rektør og sjefsdirigent for KNMM 
før han fra sommeren 2020 ble 
ansatt som leder for dirigent- 
utdanningen ved Universitetet i 
Stavanger.

Tora Augestads allsidighet  
inspirerer komponister, regissø-
rer, dirigenter og andre musi-
kere. Vokalt lar hun seg vanske-
lig sette i bås - som utøver er 
hun fleksibel, uttrykksfull, presis,  
scenisk overbevisende og 
med en uvanlig personlighet.  
Augestad vier seg til repertoar 
fra det 20. og 21. århundre og 
behersker et stort spenn av uttrykk. Siden 2010 har  
Augestad samarbeidet med den sveitsiske regissøren 
Christoph Marthaler i totalt 12 forestillinger som spen-
ner fra en opera av Beat Furrer til lekne kombinasjoner 
av klassisk, jazz, pop og cabaret i Marthalers eget ar-
beid. Augestad har en omfattende europeisk karriere.

Magne Fremmerlid arbeidet som lektor i musikk på 
Solborg Folkehøgskole i Stavanger og på Høgskolen 
i Vestfold i 14 år før han ble tilknyttet solistensemblet 
ved Den Norske Opera og Ballett i 1997.

Her var han solist i 19 år og han har 
gjort over 75 forskjellige opera-
roller. Han er også en svært aktiv  
konsert og oratoriesanger både 
i inn og utland, og han har gjort 
konserter med  alle de profesjo-
nelle orkestrene i Norge. Denne 
våren gjør han konserter i Spania,  
Danmark, Sverige og Slovenia i  
tillegg til mange konserter i Norge.

Operakoret er Norges eneste profesjonelle kor på 
heltidsbasis, og teller i dag 53 sangere fra 15 nasjoner. 

Foruten å medvirke i Nasjonaloperaens forestil-
linger, har de også egne a-capella-konserter og  
konserter med Operaorkestret og andre orkestre, og 
har gjort stor lykke med oratorier, spesielt med Verdis  
Requiem. De har også vært på flere utenland- 
sturneer, der vi kan nevne Dalhalla, Karlstad, Kiel,  
Berwaldhallen i Stockholm, Wiesbaden i Tyskland, 
Norwich i England, Savonlinna i Finland.

Magnus Ingemund Kjelstad begyn-
te sine sangstudier i 2012. I 2019 
ble han uteksaminert fra Opera- 
akademiet i København. Etter studi-
ene sang han roller i to produksjo-
ner på Den Norske Opera & Ballett. 
Våren 2020 ble han tildelt Arbeids-
stipend for unge kunstnere av Kul-
turrådet, og han er solistpraktikant 
ved Den Norske Opera & Ballett sesongene 20/21 
og 21/22. Der har han sunget rollen som Fiorello i  
Barberen i Sevilla, i tillegg til å ha deltatt på de digitale  
minikonsertene Sang hver dag våren 2020. 

Thorbjørn Gulbrandsøy har 
opptrådt ved anerkjente  
scener som Glyndebourne 
Festival Opera, Opera North 
og Grand Teatro del Liceu. 
Operaroller inkluderer Pelléas i 
Pelléas et Mélisande i London, 
Rodolfo i La Bohème i Neder-
land og på turné i Storbritannia 
og Romeo i Gounods Romeo 
og Julie på turné i Sverige. I 
høst rolledebuterer Thorbjørn som Hoffman i Hoff-
mans eventyr ved Norrlandsoperan i Umeå, Sverige.



Medvirkende

FLØYTE 
Kapteinløytnant Tom Simensen 
Flotiljemester Maiken Mathisen Schau

OBO 
Flotiljemester Jørgen Fasting 

FAGOTT 
Flotiljemester Margrete C. Klavenæs 

KLARINETT 
Kapteinløytnant Are Øvergård Grindal 
Flotiljemester Lene Stensrud 
Kapteinløytnnant Mats J. H. Lemjan
Skvadronmester Tonje Gulbrandsen 
Skvadronmester Inge Nøstvold 
Ledende konstabel Jose A. P. Castello 

SAXOFON 
Flotiljemester Heidi C. Holm-Stømer 
Flotiljemester Bjarne Herbjørnrød (p)
Linn Andréa Aasland-Belseth (v)
Eivind Holmboe Leifsen (eng)

HORN 
Flotiljemester Inge Hatlelid Mortensen 
Ledende konstabel Irene Lewis 
Ledende konstabel Amanda Pettersen (p) 
Ledende menig Sunniva 
Torskangerpoll (vpl) 

TROMPET 
Flotiljemester Reidar S. Hjelmengen 
Flotiljemester Eyvind Klæboe Helseth 
Ledende konstabel Torstein T. Holmås 
Anne Marit Harbek (eng)

TROMBONE 
Flotiljemester Marius Hesby (p) 
Skvadronmester Signe M. Vadøy 
Skvadronmester Halvor Ovenstrøm 
Lars Brynestad (v) 

EUPHONIUM 
Ledende konstabel Siri Aastad Kvaleid 

TUBA 
Kapteinløytnant Arild Ovrum
Flotiljemester Thomas Andersen

SLAGVERK 
Flotiljemester Jon Klavenæs 
Flotiljemester Øivind Stømer 
Skvadronmester Knut Aalefjær 
Ledende menig Bendik Langlo (vpl)

SJEF 
Orlogskaptein Sten Kristian D. Brath 

NESTKOMMANDERENDE 
Kapteinløytnant Nina Granli
Kapteinløytnant Jarle Dyrøy 

KORPSMESTER
Flotiljemester Jon Klavenæs 

PRODUSENT
Ole-Jacob Thorkildsen 

TEKNISK PRODUSENT
Jon Lier 

NOTEARKIVAR
Mette Myre Hasli (m) 

RIGG/SJÅFØR
Trond Khilstrand (m)

Ingeborg Barstad
Thale Bergsaune
Hanne Askeland
Amalie Kongssund
Kjersti Kongssund
Oksana Myronchuk
Tatjana Stanisavljevic
Nanna Maria Cortes
Kjerstin Løvdal
Kristin R. Høiseth
Clara Jacobsen
Cecilie Ødegården
Megan Gryga
Kari Kleiven
Anne Baensch 
Charlotta Fresk
Tunde Gaspar
Dóra Steinunn Ármannsdóttir
Jeanette Goldstein
Valeska Zürn
Lene Rudbæk
Anne-Marie Andersen
Ingunn Kilen

Zuzanna Foremska
Ivana Milasinovic
Diana Ardelean
Olga Sliepnova 
Gabriel Birjovanu
Eusebiu Cristea
Andrius Bartkus
Krzysztof Aureliusz Luczynski
Ørjan Bruskeland Hinna
Ivan Kruljac
Per Kristian Ruud-Enggrav
Nicholas Cotellessa
Thomas Flodin
Marek Lipok
Espen Solsbak 
Knut Schöning 
Andreas Backlund
Florin Demit
Stevica Krajinovic
Aleksander Løe Myrling
Petteri Lehikoinen
Andreas Skei
Robert Näse

Rolf Conrad
Bo Elley
Markku Salonen
Mihai Simboteanu
Brynjar Onsøien
Øystein Skre
Natanael Vasile Uifalean

KORMESTER
Martin Wettges

STUDIELEDER
Boris Schäfer 
 
PRODUSENT DNO&B
Katelyn Sweeney Ching

KORADMINISTRATOR 
Janet Edin

KORINSPISIENT
Steinar Svendsen

Operakoret ved Den Norske Opera & Ballett

Kongelige Norske Marines Musikkorps

Takk til Norsk kulturråd og Det norske komponistfond for støtten til bestilling av verket. 


