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Musikk og identitet
Jeg vil si litt om min egen bakgrunn. Jeg begynte 
med en sopranblokkfløyte 5 år gammel. Og den 
fløyten har jeg ennå. Her er den, velbrukt, men 
enda med klang. Så blir jeg 7 år og får sjanse 
til å begynne å spille piano på Barratt Dues 
musikkinstitutt. Og jeg øver og øver, men lurer 

stadig på hvordan lyden kommer ut av 
dette store møbelet.

Pianoet og demontering
En kveld setter jeg meg ned på huk, 
finner fram til de to hemplene som 
stenger for lokket og åpner forsiktig; der 
inne er det en hel verden av strenger; 
de kraftige til bassen, de tynne fine til 
diskanten. Så tar jeg vekk notene og 
åpner lokket bakom. Jeg tar også vekk 
lokket som ligger over tangentene. 
Pianoet er nå strippet ned til rå 
mekanikk. 

Monica Nicolaisdatter Haugan

Kanskje mange av dere lurer på hvordan jeg kan 
kalle musikk for et håndverk. Er ikke det å trekke 
det litt langt? Er ikke håndverk knyttet opp mot 
en praktisk aktivitet? Noe man lærer seg, utøver, 
former, meisler? 

Musikk som håndverk 

Utstilling under fagdagene av instrumenter og bilder fra musikerne på Hogganvik. Foto: Sissel Jenseth.

Monica Nicolaisdatter Haugan og 
Kjell-Helge Johansen. Foto: Jan Bang.
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og framføringer gjennom året, og vi setter opp 
julespill og mysteriespill. Vi har også reist rundt 
for å spille med og for andre. Erfaringene fra dette 
arbeidet har jeg nå samlet i boka Sirkelsang. Vi 
arbeider i pakt med naturen, med årstidene og 
høytidene. 

Et kapittel i boka, Vi sanker klang , handler om 
hvordan vi tenker og hvordan vi har bygget opp 
forståelsen av musikkens elementer:

”Vi er på tur ned til stranden med de vakre steinene, 
den som vi kaller St. Hans-stranden. Det er her vi 
sitter rundt det store bålet midtsommerkveldene 
og synger mens havet holder pulsen med sine faste 
bølgeslag. Her nede, med utsikt ut over leia mot 
Stavanger, er det åpent, fritt og man kan samtidig 
kjenne uendelig ro.
Vi skal sanke klang. Sammen. Steiner, som 
tilsynelatende er harde og kalde, skal på neste 
orkesterøvelse omdannes til noe varmt og klingende. 
Men det vet vi ikke ennå. Noen bygger et steintårn 
til det faller, andre kaster flate steiner ut i vannet. 
De danser lett bortover vannflaten. Vi setter oss ned 
og ser utover fjorden. Så går vi for å lete etter vår 
egen stein. Vi må kjenne på de enkelte steinene, deres 
form og tyngde. Etter mange vurderinger fra den 
enkelte, legges to steiner fra hver av musikantene i 
klangkurven. På neste orkesterøving ligger de foran 
oss i midten av sirkelen. Alle får velge seg to steiner. 
Vi kjenner på steinene og prøver å beskrive hvordan 
de er. Uttrykk som kalde, varme, runde, flate, jevne 
og ujevne kommer da etter hvert fram. Dette er 
uttrykk vi kan knytte til klang.
Vi lar steinlyden gå i sirkel slik at alle får gi sin 
klang til sidemannen. Vi reiser oss og lar steinene 
klikke samtidig som vi alle går inn mot midten og 
ender opp i et kjempestort crecendo! Tilbake gjør vi 
motsatt, og ender ved utgangspunktet, med en fin 
diminuendo. Nå har ord som sterkere og svakere blitt 
noe fysisk for oss. I tillegg har vi på en morsom måte 
innført italienske musikkuttrykk.”

Mest sentralt står rytmen 
Men aller mest sentralt står rytmen. De faste gode 
bevegelsene, den jevne pulsen. Det som jorder oss 
og er der bestandig. Jeg leser litt fra kapittelet; 
Med hånden på hjertet, -

Nå kan jeg se nøyaktig hva som skjer når jeg 
berører en tangent, og jeg kan se de små putene 
som beveger seg fram og tilbake når jeg trykker 
ned en av pedalene. Etter en tid, i mitt voksne liv, 
var det harpen som skulle gi meg gleden ved å 
berøre strengene direkte. 

Noen av dere har kanskje lest boka Zen og 
kunsten å mekke en motorsykkel, av Robert M 
Pirsig. Der skriver han om hvor viktig det er å 
trenge inn i kjøretøyets mekanikk. Det er først 
da at man kan oppleve gleden ved å reise på en 
lang motorsykkeltur. Og ikke minst henger dette 
sammen med zenbuddismen og det å være tilstede 
i nuet. Sykkelen blir et bilde: å finne tekniske 
løsninger på problemene, blir et bilde, en metafor 
på å vedlikeholde seg selv. Jeg vil komme tilbake 
til dette med musikken og håndverket seinere i 
innlegget.

Skramleorkester og arbeidssanger
Til daglig arbeider jeg i Hogganvik Landsby. 
Hogganvik er et bo og arbeidsfellesskap der 
orkesteret inngår som en del av det sosiale og 
kulturelle tilbudet. Orkesterets spede begynnelse 
var et vidunderlig lite skramleorkester som oppstod 
etter arbeidet på vevstuen. Etter to timer der 
skyttelen var i gang, der føttene jobbet med å skifte 
rand, der man tok valg i form av farge, mønster, 
eller hva det skulle bli, fikk sangen og musikken 
utfolde seg.  Det var veversken Aud Pedersen 
i Hogganvik Landsby som så genialt valgte 
arbeidssangene til orkesteret. Disse var knyttet opp 
mot veving, garn, ull, sauer, landskapet rundt oss. 
Det var sanger som: Å karda og spinna, det var 
Kua mi, jeg takker deg, og Se Syver står å sager ved. 
Og sangene krøp inn i kroppene våre, de smøg seg 
inn i nervesystemet til den enkelte, de ble en del av 
råstoffet vårt. Eller som Sigrid Undset sier det: “Alle 
barndommens sanseinntrykk, av det vi har følt og 
hørt av smak og lukt, den sanselige lykken barnet 
kan oppleve ved ensomhet og fortrolighet, ved å 
føle seg kjærtegnet av sol og vann og jord og gress. 
Latent i våre nerver er de der.”

Større orkester 
Så dannet vi et større orkester med vel 15 beboere 
og 7 medarbeidere. I cirka 16 år har vi øvd sammen 
i 2 klokketimer hver uke. Vi holder flere konserter 
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at den enkelte får lage rytmemønster med hender, 
føtter og stemme, og så at vi andre repeterer. Vi lar 
øvelsene gå i sirkel. I startfasen kan det være litt 
utfordrende å lage sin egen rytme, men etter hvert 
som hver og en blir tryggere, går flyten lettere. Så 
henter vi opp alle rytmene i sirkelen til slutt. Kanskje 
kan vi si at orkesteret selv representerer en rytme 
som bevisstgjøres hos den enkelte og felles ned som en 
del av årets rytmiske forløp.

Årstidsrytme, gjentakelse og erindring. 
Pedagogen Hans M. Borchgrevink kaller det 
at kroppen gjenkjenner gleden ved musikk for 
”innøvde pakker.” Med det mener han at tonetreff, 
klang, rytme, volum, frasering, betoning og tempo 
lagres i oss. Vi kan så hente disse innøvde minnene 
fram når vi musiserer sammen. Stykket Bolero 
spilte vi i fjor, og året før der også. Så kanskje kan 
vi kalle våre orkesterøvelser for et erindringsarbeid. 
Musikantene vil da kjenne igjen og av til forvente at 
Ravels Bolero skal bli spilt på nyåret.

Det handler ikke nødvendigvis om bare det å 
huske alle tonene rett, men å gripe helheten. Den 
amerikanske vitenskapsmannen Marvin Minsky 
beskriver denne prosessen. Ved å hente fram et lite 

Rytmen som grunnlag for alt vi gjør. 
”Den menneskelige rytme som udtrykker sig i 
hjerteslag er den mest oprindelig del af musikkens 
treenighet.” sier Kim Kløverhus Jørgensen. Hvordan 
skal vi så få den enkelte til å oppleve sin egen puls 
og sine egne hjerteslag? Vi legger hånden lett mot 
halsen. “Kjenner du noe?” spør jeg. “Det er hjertet 
som dunker. Inni deg.“
Det rytmiske elementet blir som en grunnstein i 
orkesteret. Mange av musikantene våre har vanskelig 
med å finne sin egen puls og må bevisstgjøres dette 
og ledes inn i musikken gjennom en ytre puls, eller 
impuls, som Audun Myskja kaller det. På denne 
måten blir “pulsen i musikken uløselig knyttet 
til kroppens naturlige rytmer”, skriver Myskja i 
boken Den musiske medisin. Rytmen er det mest 
grunnleggende i oss. De rytmiske øvelsene blir 
derfor inngangsporten for å nå den enkelte. Her 
behøver man hverken beherske sang eller mestre en 
melodistemme på instrumentet. Rytmen når det 
kroppslige i oss og jorder oss. Det er ikke uten grunn 
vi kan finne på å si: “Med hånden på hjertet.” Og da 
mener vi kanskje det sanne i oss, det grunnleggende, 
det vi ikke kan løpe fra. Pulsen er der. 

De rytmiske øvelsene vi har best erfaring med, er 

Monica Nicolaisdatter Haugan leser fra boka hun har skrevet som sitt arbeid; Sirkelsang. Foto: Sissel Jenseth.
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tidløshet, fordi man er fullstendig tilstede i nuet.” 
Og han fortsetter: 

”Tilstanden oppstår når det er en balanse mellom 
de utfordringer som mennesket blir utsatt for og de 
ferdigheter man har. Det oppleves en form for ekstase 
og en visshet om å lykkes med oppgaven. Man 
opplever en indre motivasjon i og med at aktiviteten 
blir et mål og en belønning i seg selv. Flow kan 
inntreffe i hvilken som helst aktivitet, men det viser 
seg at for voksne inntreffer det oftere i forbindelse 
med arbeid  enn i fritiden.” 

For meg er musikk et håndverk og det er først når 
jeg er godt forberedt og har øvet meg, at jeg kan 
oppleve det ekstatiske eller kunstneriske. Da kan 
man nærme seg musikkens innerste vesen. Dette 
betyr jo at musikken ikke bare er forbeholdt de 
begavede, talentfulle. At det ikke holder bare med 
inspirasjon. Musikken blir noe man kan tilegne seg, 
øve seg inn i.

Mestringsfølelse og lykke 
Mange av våre venner som trenger mye omsorg 
har et følelsesregister som lett endrer seg. Ved 
å beherske det musikalske håndverket kan man 

musikalsk minne eller “scrap” av lyd, det at man 
skraper litt på den musikalske overflaten, vil et helt 
musikkstykke framstå som kjent.

Jeg tenkte at vi her på Sundvolden selv kunne bruke 
stemmen, nevene, rytmen og klangen i oss og 
sammen synge og danse: Å karda og spinna. 

Arbeidssangene og flow 
Jeg nevnte innledningsvis for dere at 
arbeidssangene ble en grunnstein i orkesteret 
sitt arbeid. Vi erfarte etter hvert at det var 
nettopp gjennom arbeidssangen at vi av og til 
kom i en spesiell flyt. Musikantene sang om 
sitt eget arbeidsliv, som ofte er knyttet opp mot 
snekkerarbeid, vedproduksjon eller nærkontakt 
med dyra.

Sosialpsykologen Mihaly Csikszentmihalyi 
har utviklet teorien som studerer og beskriver 
fenomenet flow. Flow , skriver han, er ”betegnelsen 
på en tilstand der personen er fordypet i en 
aktivitet. Den kjennetegnes av at man er fullstendig 
involvert, fokusert og konsentrert. Det er en 
sammenhengende flyt fra ett øyeblikk til neste, der 
handling følger handling. Man opplever en slags 

Alle på fagseminaret kom i bevegelsen da Monica ba oss bli med i en Suldalsspringar. Foto: Jan Bang.
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av musikantene angst eller er deprimerte, kan 
våre musikalske krumspring hjelpe og helbrede. 
Muskelspenninger kan forsvinne, og uro og rastløshet 
det samme.”

Kvalitet og håndarbeid
Jeg nevnte innledningsvis hvor viktig det var for 
meg som barn å forstå hvordan en bevegelse ga 
lyd. Og vi snakket om at ved å kjenne til f.eks en 
motorsykkels mekanikk, ville det å reise på en 
lang tur bli en god erfaring. Når våre beboere blir 
introdusert for et instrument, øver vi alltid på de 
små detaljene. 

Jeg leser fra boka: 
De individuelle møtene - Vi øver oss.

”Et menneske trenger å bli møtt og gjenkjent, 
men også møte og gjenkjenne de som de arbeider 
sammen med og deler sitt liv med. De må lære seg å 
kommunisere begge veier.” skriver Julian Sleigh. 
Hver uke, til samme tid, på samme sted, er det 
individuelle øvelser. Disse en-til-en møtene gir oss et 
godt grunnlag for samspillet i orkesteret. Vi ønsker 
gjennom disse møtene å få den enkelte til å forstå at 
det er mulig å utvikle sine potensialer og ”strekke seg 
mot neste steg”, som helsepedagogen Julian Sleigh 
uttrykker det. Og videre påpeker Sleigh, at ”hvis det 
ikke finnes selvtillit, vil stagnasjon være resultatet.”

Vi øver oss på de små detaljene, som å holde 
instrumentet, være oppmerksom på 
hverandre, spørre og svare musikalsk, 
imitere og repetere. Vi ser i billedbøker 
og øver inn korte dikt som gjerne har sitt 
tema fra kjente hverdagslige situasjoner. 
Vi øver oss på å bli myke i kroppene 
våre gjennom balanseøvelser og kinesisk 
bevegelseskunst, thai chi. For å trene 
opp finmotorikken, benytter vi vakre 
og sarte marionetter. Sammen trekker 
vi forsiktig i tråder, og noen ganger 
fanger trådene opp og utløser tale, sang, 
smil og glede. For våre fløytespillende 
musikanter har jeg utarbeidet et lite 
program jeg kaller fløytegymnastikk. Her 
er målet å bli kjent med fløyten på alle 

likevel oppnå den samme mestringsfølelsen som 
sist og kanskje også lykke. Jeg leser fra kapittelet: 
Stemmes kraft - et møte med Henrik den åttende. 

”Lill sender meg et smil, men er helt stille. Munnen 
gjør noen bevegelser, men det er ingen lyd. Hvordan 
skal vi finne igjen ordene og flyten, ordrytmen? Og 
hvordan kan vi få tak i følelsene, slik at stemmen 
og sangen igjen kan klinge? Lill har kunnet det, en 
gang for lenge siden. Hun har også kunnet sykle, 
gå på ski, veve. Men trådene og forbindelsene 
til denne kunnskapen er borte. Så vi må skape 
forbindelseslinjer. Vi prøver oss fram med gamle, 
tyske barnesanger. For hun kan dem alle på rams. 
Små, svake lyder kommer støtvis fram. Men dette 
er sanger for barn, og Lill er en kvinne som har levd 
et langt liv. Likevel er det som om noe har stoppet 
opp, noe som vi må få tak i og hente fram igjen. Og 
stemmen blir jo spesiell, idet den er en del av vår 
kropp og ”uløselig forbundet med følelser, identitet 
og psyke,” slik Åsne Berre Pedersen beskriver det. 
For hun har forsket nettopp på forholdet mellom 
stemme og psyke. Hun skriver om hvor viktig det 
er at man synger ut i fra det som rører seg i en, at 
”jeg er min stemme.” Når vi synger, aktiveres begge 
hjernehalvdelene. Og sangen gjør at endorfiner 
frigjøres og vi kan begynne å snakke om det Hans M 
Borchgrevink kaller ”lykkehormonet.” Ved å bevege 
oss samtidig som vi synger, utløser vi hormonet 
endorfin. Den enkelte kan da i perioder kjenne 
ren lykke, og i enkelte tilfeller ekstase. Har noen 

Monica leder Suldalsspringaren. 
Foto: Jan Bang.
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Tanke, følelse og handling, der de melodiske 
instrumentene knytter seg opp mot det tankemessige, 
strengeinstrumentene mot det harmoniske, og 
rytmeinstrumentene til kraften og handleviljen i oss.” 

Det er så mye mer vi kunnet ha snakket om, f. eks 
våre erfaringer med å bygge egne instrumenter. 
Men dette får bli til en annen gang. 

Ønsker du mer inspirasjon, er boka Sirkelsang 
til salgs. Ta kontakt med Monica Nicolaisdatter 
Haugan, tlf 970 09 834, epost: Monica.Haugan@
vindafjord.kommune.no
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måter. Etter oppvarmingen sitter vi vanligvis mot 
hverandre og speilspiller, der musikanten ser mine 
fingerplasseringer og tar etter. Vi kan også reise oss 
og spille stående. Eller vi kan stå ute på gulvet med 
ryggen mot hverandre. Nå er målet å lytte. Jeg gir da 
lette små øvelser muntlig, slik at musikantene fint 
kan klare å utføre enkle melodier. Det å stå slik inntil 
hverandre er varmt, godt og trygt. Det er som om vi 
puster sammen.”

Helt til slutt vil jeg si litt om våre instrumenter 
i orkesteret. Jeg leser fra kapittelet: Våre 
instrumenter:

“… har vi hentet inn fra forskjellige land og kulturer, 
og de er laget av solide og naturlige materialer som 
skinn, tre, messing, kobber og keramikk. De er gode 
å ta i, og noen lukter natur, som den irske trommen 
bodhran og harpelutten koraen fra Vest-Afrika.
Begge er trukket med det fineste geiteskinn. 
På mange måter vil vi merke at noen av 
instrumentene blir som en forlengelse av vår 
egen kropp. Bondeharpen som hviler mot den 
menneskelige klangkassen, seljefløyten som virker 
som en forlengelse av menneskets egen luftstrøm, 
og munnharpen, der man kan åpne opp og 
utforske de klanglige hulrommene. Det er som om 
instrumentene resonnerer med den menneskelige 
klangbunn og naturlige resonans. Musiker og 
komponist Kim Kløverhus Jørgensen beskriver i sin 
bok “Musikkens 2. Virkelighed”, at vi kan snakke 
om tre grunnleggende og menneskelige væreformer: 


