
Blåseinstrumenter og barokkmusikk 
 
Pinseaften bidro jeg sammen med vår dyktige organist, Sigrid Bråthen, med tre barokkstykker 
til konserten i Magnor kirke.  Mellom framføringene fortalte jeg ganske kort om musikken og 
instrumentene som ble brukt.  Jeg tror dette kan være interessant for flere enn de som var til 
stede, og en utdypning kan være interessant også for tilhørerne. 
 
Vi hadde gleden av å starte konserten, og det med en bryllupsmarsj. Det passet godt i og med 
et brudepar tidligere på dagen hadde giftet seg nettopp i Magnor kirke. 
 

Bryllupsmarsjens navn er ”The 
Prince of Denmark’s March”.   
 
Høres det lite kjent ut?  Danskene 
kaller den ”Prins Jørgens marsch”.   
 
Den er skrevet i 1699 i anledning 
bryllupet til prins Jørgen av Danmark 
og prinsesse Anne, senere dronning 
Anne av England.   
 
Den ble også brukt da prins Charles 
giftet seg med lady Diana Spencer i St 
Paul's Cathedral in 1981 og da prins 
Joachim av Danmark giftet seg 
med Alexandra Manley in 1995.  
 
Stadig ukjent?  Vel, den er nok mer 
kjent som ”Trumpet Voluntary”, og 
britenes berømte barokkomponist 
Henry Purcell står oppført på mitt 
noteblad som komponist. Men uten 
grunn; det er nå allminnelig enighet 
om at hans samtidige, men mindre 
kjente komponist Jeremiah Clarke 
er opphavsmann.   
 

Her er lenke til YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=z1088E6E2fY 
 
Så fulgte vi opp med Lascia ch’io Pianga, som betyr ”La meg gråte..” En mer fullstendig 
tekst er som følger:   
 
Lascia ch'io pianga 
mia cruda sorte, 
e che sospiri 
la libertà. 
 
La meg gråte 
over min grusomme skjebne 
og sukke etter frihet. 



Sørgelige saker altså, men meget vakkert. 
 
Den ble opprinnelig skrevet til operaen Almira (1705), men senere 
gjenbrukt flere ganger – blant annet i operaen  Rinaldo (1711), og 
kjent derfra.  
 
Den inngår i repertoaret til messingkvartetten, med tre av 
medlemmene fra Vestmarka hornorkester. 
 

Her er en lenke til YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=MnBT84764ds 
 
 
 
Deretter fulgte Largo fra operaen Xerxes  (kong Xerxes I av Persia er hovedperson).  Den er 
også kjent som Ombra mai fu, som er begynnelsen på en arie.  Mer fullstendig tekst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaen ble økonomisk en katastrofe og tatt av plakaten etter bare fire forestillinger. 
 
Her er en lenke til YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=q5v1PuhZ2zY 
 
Begge de siste musikkstykkene var skrevet av ex-tyskeren som britene trykket til sitt bryst: 
Georg Friederich Händel. (anglisert George Frideric Handel ). Händel regnes blant de mest 
betydningsfulle blant barokkomponistene. Operaen ble oppført første gang i London 15. april 
1734. 
 
Det må være riktig å bruke begrepet briter ettersom Storbritannia (= England, Scotland og 
Wales) var etablert allerede i 1707.   
 
Begrepet ”tysker” er mer tvilsomt ettersom Tysklands samling fant sted senere (1871).  Men 
mye tyder på at han snakket tysk. 

 
 
Der preuẞische König,  1871 und darüber hinaus als 
Kaiser genant.



Blåseinstrumentene og orgelet. 
Jeg tar for meg orgelet først fordi det spiller en viktig rolle, også i denne sammenheng.  Men 
det visste jeg ikke da konserten var under planlegging.  Det var nemlig meningen at en 
messingkvartett skulle delta i konserten med et eget program. 
 
Slik gikk det ikke; 50% av 
kvartetten var opptatt 
annetsteds.  Løsningen ble 
at et kvartettmedlem spilte 
på lag med orgelet, og at 
Sigrid var positiv til ideen.  
Det var hun. 
 
Så jeg kom til henne med 
notene til kvartett-
programmet for å se om 
dette var mulig.   
 
               Orgelnoter er kompliserte greier 
Det viste seg å være en del utfordringer.   
 
Fantes det orgelnoter til programmet?  De to Händel-stykkene fantes i kirkemusikken, men 
Trumpet Tune, som kvartetten hadde tenkt å bruke, fantes ikke.  Derimot hadde hun noter til 
Trumpet Voluntary.  Jeg lette i arkivet til Eidskog janitsjar, og fant til min overraskelse noter 
til denne.  Vi ble enige om at Trumpet Voluntary var en brukbar erstatning. 
 
Messingen. 
Messingkvartetten er satt opp med kornett i Bb og Ess for de lyseste stemmene.  For noen 
musikkstykker er trompet bedre egnet enn kornett.  Dette var tilfelle med Trumpet Voluntary. 
 

En Bb-trompet går erfaringsmessig dårlig 
sammen med instrumenter som har annen 
stemming (orgler er vanligvis stemt i C)  
med mindre det gjøres tilpasninger, 
vanligvis benevnt transponering. 
 
Noen musikere har gjort transponeringen til 
en livsstil og transponerer mens de spiller.  
Men trompetister 
skiller seg fra 
tubaister i så måte  

   Orgelpiper er ugreie å stemme om 
 

og har ikke samme tiltro til egne evner.  Så viste det seg at i Magnor 
kirke står et Hammondorgel!  Dermed var det bare å vri på en knapp, 
og –vips- var orgelet stemt i en helt annen toneart.  Oh lykke! 
 
Trumpet Voluntary gikk på første forsøk etter at Sigrid først hadde 
funnet ut knappestillingen.   
 
Trompet: B&S Challenger II, sponset av Vestmarka hornorkester. 



Sopran er den lyseste 
stemmen i et kor og slik er 
det også med blåse-
instrumenter.  Kornett 
betyr for øvrig ”lite horn”. 
På fransk heter horn cor, 
og et lite horn cornette. 
 
På soprankornetten er 
stemplet Farre  Kristiania. 
 
Musikkhandler William 
Johnsen fikk i november 
1915 tillatelse til å bruke 
Farre  til etternavn og 
Kristiania skiftet navn til 
Oslo 1. januar 1925.  
 

Esskornett med dreieventiler påstemplet Farre - Kristiania 
 

Kornetten må derfor ha blitt tilvirket i tidsrommet 1915 – 1925. 
William Johnsen var forretningsmann og meget allsidig.  Han 
solgte musikkinstrumenter, noter og en fransk type 
grammofonplater under merket Pathé.  Han startet også det 
første skolemusikkorpset i Norge, på Møllergata skole i 1901, 
ledet det i mange år og skaffet instrumenter og noter.  Han 
hadde også mer enn en finger med i spillet ved opprettelsen av 
skolekorpsene som fulgte, herunder Sagene skoles 
guttemusikkorps (1905).  Mine barn var med der, og selv har 
jeg lagt ned mye arbeid for korpset. 
 
I begynnelsen på 1900-tallet var det skarp konkurranse i 
musikkbransjen i Kristiania, og Johnsens skarpeste konkurrent 
hadde samme navn (Brødrene Johnsen A/S). Dette medførte 
misforståelser, og William Johnsen ville bytte navn for å løse problemene og samtidig ta 
innersvingen på konkurrenten.  Den relativt nye telefonen var blitt utbredt, og i 
telefonkatalogene var navnene oppført alfabetisk.  Han søkte derfor først å bruke etternavnet 
Barre, men det nektet departementet. Farre ble godkjent.  For ettertiden er han kjent under 
dette navnet. 

 
Farre gjorde det bra, og produserte blant annet trekkspill i en 
fabrikk utenfor Stockholm.  Han registrerte en rekke patenter på 
musikkinstrumenter, også på på esskornett.  Det er likevel ikke 
kjent at han produserte messinginstrumenter.  Mest sannsynlig er 
esskornetten  produsert i Tyskland eller i Tsjekkoslovakia og 
påstemplet Farres karakteristiske navnemerke. Det hevder i alle 
fall Egil A Gundersen i sin Farre-biografi. 
 

Esskornetten, slik den er avbildet over, er en tysk modell som gikk ut av bruk på 1950-tallet. 
 



 
 
Oslo (dvs Gamlebyen) skoles guttemusikkorps 17. mai 1909 med messinginstrumenter. Tysk modell med 
dreieventiler er dominerende. 
 

Konserten 
Konserten ble arrangert av Kirkemusikalsk utvalg og 
trakk 58 tilhørere.   
 
Medvirkende:   
Tommy Michaelsen, sang.  
Kulturskolens Ungdomskor og Jytte Bergh, sang. 
Sandra og Jacob, sang. 
Og Sigrid og jeg, orgel og trompet/soprankornett. 
        
Så langt vites gikk ingen skuffet hjem.         Magnor kirke 
 


