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 for koret å bidra med sang ved feiringen, og det ble derfor aktuelt å se etter 
høvelig sangmateriale. Jeg må også få nevne at ”journalisten” i 2008 var den 
samme som signerer dette intervjuet, og hun spilte en viktig rolle i arbeidet med 
å realisere idèen. 
 

- Dette er jo gammelt stoff. Lå det klart til bare å kopiere og sette det i korets 

arkiv? 

- Nei, langt ifra. Noe hadde vi brukbare noter på, men noe var kopier av kopier 
av håndskrevne noter som helt klart trengte ”renovering”. Men Anna Uggen var 
en god kilde for oss. 
 

- Men dette må ha vært et stort arbeid? 

- Ja, det legger vi ikke skjul på. Det ble nok langt mer arbeidskrevende enn vi 
hadde forutsatt. Men, det har også vært en veldig lærerik og artig prosess å delta 
i - ikke minst takket være systematiske, nøyaktige og entusiastiske medspillere. 
Vi i prosjektgruppa har jobba jevnt med dette siden i høst, og det har vært mange 
spennende diskusjoner i forhold til språkdrakt, bildevalg, layout og øvrige 
detaljer. Bjørn Sæta har jobba mye med kilder og historikk, mens vi andre har 
bidratt med andre ting og korrekturlest til øynene har blitt store og våte. Så har 
det vært nye runder med diskusjoner via e-post, telefoner og møter. Men, hadde 
det ikke vært for Stein Sødal, hans svoger og svigerfar, hadde det ikke blitt det 
heftet vi sitter med i dag. I jubileumsåret hadde vår dirigent, Tatiana, permisjon, 
og dirigenten som startet Con Brio for 25 år siden, Stein Sødal, ble vår 
vikardirigent. Han tente på idèen og koblet inn sin svoger, Ernst Th. Monsen  og 
sin svigerfar,  Arne  Monsen. Dermed var prosjektet i full gang. Alle tre har solid 
musikkfaglig kompetanse og har vært til uvurderlig hjelp. 
  

- Nå er det ferdig og trykket for at alle som vil kan få eie det? 

- Ja, og vi er faktisk ikke så lite stolte. Koret gir en smakebit fra heftet på 
lanseringa. Om noen vil kjøpe det da, blir det mulig. Ellers vil det bli å få kjøpt i 
resepsjonen på kommunehuset, og i sommermånedene på turistkontoret også. 
Kommunens kulturetat har vært svært behjelpelig både med økonomi og 
trykking. 
 
Jorunn avslutter med å si at prosjektgruppa bestemt mener å ha tatt vare på og 
samlet en kulturskatt som om noe tid kunne vært borte. 
         shs 
 

 


