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Innledning  

Venneforening ble etablert 2005 og vi ønsker å skrive et hefte som 
formidler hvordan venneforeningen ble etablert og gjennom mange år 
deltok i å skape liv i Harald Sæveruds hjem Siljustøl. 

Gode hjelpere var med helt fra starten og satte tonene for den lavmælte 
formen som ord og tone representerer og som passer for rommene. 

Heftet er en form for dokumentasjon over det vi har gjort. Vi har vært 
ansvarlig for egne arrangementer og samtidig vært støttespillere for 
konserter med mere som har vært arrangert av Siljustøl Museum. 

Tidene endrer seg og det er nå andre føringer fra Troldhaugen eller KODE 
som det heter etter sammenslåingen av komponisthjemmene i 2013. 

Vi takker alle for det gode følge gjennom alle disse årene. Vi håper at dette 
heftet kan glede dere med gode minner og glade gjensyn.   

 
Bergen, mars 2019 

 

Agnes Frølich og Anne Asserson 

 

På vegne av styret 2019 

Line Hvoslef, Are Ekker, Øyvind Fosse, Mai Goto, Agnes Frølich, Anne 
Asserson.  

 

 

 

 

 

 

Formål 

Siljustøl Venneforeningen ble etablert 17. april 2005 med formål og 
oppgaver som beskrevet i vedtektene av samme dato.  

 «Siljustøls venner har som formål å fremme, hjelpe og støtte 
virksomheten på Siljustøl. Marie og Harald Sæveruds hjem, og verne om 
komponistens minne og musikalske arv. Foreningen skal i alle sine 
gjøremål samarbeide med styret for Siljustøl Museum» 

«I tråd med sitt ideelle formål skal Siljustøls Venner arbeide for å skaffe 
midler til Siljustøl gjennom medlemskontingent, inntektsgivende arbeid, 
bidrag og på annen måte. Videre kan foreningen sette i verk tiltak som 
medviker til å øke interessen for og kjennskapen til Harald Sæverud og 
hans musikk» 

 
Harald Sæverud 17. april 1897 - 27. mars 1992 
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Etablering av venneforeningen 
Før Siljustøl Venneforening ble etablert var det begrenset aktivitet på 
Siljustøl. Stedet ble tilfeldig benyttet til ulike arrangementer. Det ble også 
arrangert konserter under festspillene. Men ellers i året var det lite som 
skjedde. Daværende direktør på Troldhaugen, Ragna Sofie Grund Moe, så 
det nå som en av sine oppgaver å gjøre komponisthjemmet Siljustøl mer 
tilgjengelig for publikum. For å få dette til var det nødvendig at vi måtte 
være flere. Dette var bakgrunnen for å etablere venneforeningen i 2005. 

Siljustøl venneforening ble formalisert ved «Vedtekter for Siljustøls 
Venner» på møte 17. april 2005 på Harald Sæveruds geburtsdag. Tilstede 
var Jan Henrik Kayser, Geir Kjell Andersland, Ruth Brudvik, Ole-Jørgen 
Johannessen, Anne Sofie Grieg Moe, Agnes Frølich, Aslaug Ofstad, Jarle 
Ofstad, Eilif B. Løtveit og Ragna Sofie Grung Moe.  

Venneforeningen hadde nå fått et mandat til å sette i gang. Som nevnt 
over var formålet å løfte frem Harald Sæveruds musikk og virksomheten 
på Siljustøl.  

Det er hjemmet, ikke museet, som møter oss, både når vi nærmer oss 
huset og også når vi stiger inn i hallen. Det er denne intime opplevelsen av 
å trå inn i komponistens arbeidsrom, både inne og ute, som har vært vårt 
utgangspunkt og inspirasjon 

Komponisthjemmet beholdt alltid følelsen av et hjem og storstuen på 
Siljustøl var og er et godt rom for ord og toner.  Det gav alltid en spesiell 
stemning å ha konserter i stuen. Det var begrenset plass, men å sitte ved 
Harald Sæveruds flygel og se ut på epletreet og landskapet, som var en så 
stor og viktig inspirasjon for ham, var en god opplevelse.  

Venneforeningen har hatt mange år fylt av glede og «ånd». Vi har hatt en 
arena som vi har kunnet fylle med det vi har ansett å være viktig og riktig 
for Siljustøl og for vårt mandat. I full tillit har vi fått benytte rommene. Og vi 
har fylt dem med ord og toner og interesserte lyttere. Vi har klart å formilde 
og også tatt vare på det intime ved komponisthjemmet. Det som vi synes 
var riktig har også vunnet gjenklang hos de vi har samarbeidet med. 

 

 

De første årene 
De første årene var preget av dugnads ånd og stor vilje til å fylle storstuen 
med ord og tone. Mange stilte seg til disposisjon for venneforeningen og 
stuene ble etter hvert fylt av ord og tone som de var så vel egnet for. Og 
alltid var Sæveruds musikk tilstede. 

 

 
Peter Frølich og Sverre Lie i samtale med Anne Asserson,2005 
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Årshjulet 
Med aktiviteter både ute og inne på den store eiendommen var det 
allerede i starten naturlig følge årets gang. Det hadde vært naturlig for oss 
siden starten, kanskje ubevisst. Det ble nå bekreftet gjennom møte med 
daværende direktør på Troldhaugen, Ingrid Røynestad. 

«Årshjulet» oppstod som begrep 2010 under en planleggingsdag med 
henne.  Nå ble Årshjulet en forutsigbar ramme som vi sammen kunne 
forholde oss til ved koordinering og planlegging av aktivitetene på Siljustøl. 
Det hjalp til å legge grunnlag for planer og siden gjennomføring av 
arrangementer. Gjennom perioden 2010 -2013, da Ingrid Røynestad var 
direktør på Troldhaugen hadde vi et godt samarbeid. Venneforeningen ble 
tatt med på planlegging av sesongene.  Årshjulet ga oss en oversikt slik at 
vi så alle aktiviteter under ett i løpet av et år. En god dokumentasjon og 
referanseramme over det som skjedde på Siljustøl. 

Vinter med konserter storstuen, våren som kom med geburtsdag og 
festspill konserter når naturen kler seg i vårskrud. Bruk av utearealet i 
Åpen dag på Vestlandets vakreste årstid ble alltid vellykket. Høstfesten og 
året som ender i tenning av Siljustølsgranen. 

Dette heftet tar utgangpunkt i årshjulet for å gi en strukturert oversikt over 
alle aktivitetene venneforeningen enten var ansvarlig for eller hvor vi var 
samarbeidspartnere.  

 

Sambeidspartnere 
Gjennom alle år har vi hatt gode og trofaste samarbeidspartene. Vi har 
vært så heldige at vi har fått bruke Marie og Harald Sæveruds hjem 
Siljustøl som en vakker ramme rundt arrangementene våre.  

Troldhaugen har et overordnet ansvar for eiendommen og åpnet dørene 
for oss og gjorde rommene tilgjengelige.  

Siljustøl Museum ved Eilif Løtveit som helt fra starten hjalp oss å fylle 
rommene med innhold.  Venneforeningen startet samarbeidet med Siljustøl 
Museum med serien ‘Musikk og Lyrikk’ høsten 2005. Dette ble starten på 
et langt og godt samarbeid mellom Eilif Løtveit og Siljustøl Venneforening..  

Gjennom Siljustøl museum og Eilif har vi funnet en felles stemme og  
respekt for lavmælte formen som ord og toner representerer.  

 
Eilif Løtveit som vi kjenner ham. 

Styrene i Troldhaugen og Siljustøls Venneforeninger feiret Eilif Løtveit sin 
70 års dag og hans inntreden i pensjonistenes rekker med en privat 
konsert på Siljustøl den 25.juni 2015. Det var musikk ved Rune Alver og 
Jørn Skauge. Tilstede var også lederne for Troldhaugen og Lysøen 
Venneforeninger, Anders Aarheim og Bjørn Laastad. Sveinung Sæverud 
holdt en vakker tale for Eilif. Styrene i Troldhaugen og Siljustøls 
Venneforeninger feiret Eilif Løtveit sin 70 års dag og hans inntreden i 
pensjonistenes rekker. Privat konsert på Siljustøl den 25.juni 2015, med 
Rune Alver og Jørn Skauge. Tilstede var også leder for Lysøen 
Venneforening, Bjørn Laastad. 
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Alma og Sveinung Sæverud har vært gode samarbeidspartnere. Deres 
vennlige innspill og gode hjelp i alle disse årene har vært uvurderlig. Det 
har vært godt å ha dem på laget, rause og kunnskapsrike som de er. 

Vi kan ikke få gi nok applaus til det gode samarbeidet vi etter hvert utviklet 
med Sveinung og Alma Sæverud. Det tok litt tid før vi ble kjent og fortrolige 
med hverandre, men da det var på plass hadde vi et nært samarbeid om vi 
savner nå. Vi takker blant annet for utlån av utstyr til våre arrangementer. 
Når vi dekker til høstfesten blir de vakre store og små broderte dukene 
alltid lagt merke til.   

 Med felles forståelse og respekt for huset og eiendommen og Harald og 
Marie Sæverud selv har vi løftet frem de vi ønsket. 
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Kontakten med Grieg akademiet ble knyttet gjennom Einar Røttingen og 
Ricardo Odriozola. Einar Røttingen gav flere konserter hvor han 
gjennomgikk et av Sæveruds småstykker og illustrerte hans note 
anvisninger og anslag. Sæverud var veldig nøye på slike detaljer. Energien 
i tonen var viktig for ham og stykket. 

Ricardo Odriozola har ved flere anledninger tatt med seg sine studenter til 
storstuen på Siljustøl til stor glede for både publikum og studentene selv. 

De unge musikerne satte stor pris på å få spille på Siljustøl. Deres venner 
og følge gav uttrykk for takknemlighet for å delta i besøk her. 

Den musikalske støtten ble utvidet med Rune Alvær og etter hvert Mai 
Goto.  

 
 Ricardo Odriozola med to av sine elever 

Ruth Brudvik var leder for Stiftelsen Siljustøl i mange år. Det var alltid 
spennende å samarbeide med henne. VI kunne kaste frem ideer og hun 
var modig når det gjaldt realisere dem. Hun var aktiv når det gjaldt Åpen 
Dag og Harald Sæveruds geburtsdagsfeiring 17.april 

Råstølen Vel ble etablert etter at området rundt Siljustøl ble utbygget. Det 
har alltid vært viktig for Siljustøls Venner å ha et godt samarbeide med 
Siljustøls nærmeste naboer representert ved Råstøl Vel. Vi ble godt kjent 
med hverandre gjennom å dele ut lys til små og stor i sne og sludd.  Det 
ble fine opplevelser med lyspå julegranen og gange gjennom skogen, selv 
om været ofte ikke var så mye å skryte av. Nissen i skogen ble, som resten 
av feiringen, et fast innslag hvert år. 

Lys med batteri til å holde i hånden for store og små ble innkjøpt og gjort 
tilgjengelig av Råstøl Vel. Lysene ble gjenbrukt fra år til år.  De ble 
distribuert og samlet inn i av Siljustøls Venneforening og Råstøl Vel. 
Samarbeid med Råstølen ble etter hvert blitt en tradisjon med tenning av 
Siljustøl treet om høydepunkt. Råstøl Vel. Innsatsen til velforeningen gjør 
dette mulig hvert år. Et nydelig eksempel på et lokalt arrangement og lokal 
innsats som trekker nesten tusen mennesker fra nærområdet i all slags 
vær andre helg i desember.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

Kontakten med Grieg akademiet ble knyttet gjennom Einar Røttingen og 
Ricardo Odriozola. Einar Røttingen gav flere konserter hvor han 
gjennomgikk et av Sæveruds småstykker og illustrerte hans note 
anvisninger og anslag. Sæverud var veldig nøye på slike detaljer. Energien 
i tonen var viktig for ham og stykket. 

Ricardo Odriozola har ved flere anledninger tatt med seg sine studenter til 
storstuen på Siljustøl til stor glede for både publikum og studentene selv. 

De unge musikerne satte stor pris på å få spille på Siljustøl. Deres venner 
og følge gav uttrykk for takknemlighet for å delta i besøk her. 

Den musikalske støtten ble utvidet med Rune Alvær og etter hvert Mai 
Goto.  

 
 Ricardo Odriozola med to av sine elever 

Ruth Brudvik var leder for Stiftelsen Siljustøl i mange år. Det var alltid 
spennende å samarbeide med henne. VI kunne kaste frem ideer og hun 
var modig når det gjaldt realisere dem. Hun var aktiv når det gjaldt Åpen 
Dag og Harald Sæveruds geburtsdagsfeiring 17.april 

Råstølen Vel ble etablert etter at området rundt Siljustøl ble utbygget. Det 
har alltid vært viktig for Siljustøls Venner å ha et godt samarbeide med 
Siljustøls nærmeste naboer representert ved Råstøl Vel. Vi ble godt kjent 
med hverandre gjennom å dele ut lys til små og stor i sne og sludd.  Det 
ble fine opplevelser med lyspå julegranen og gange gjennom skogen, selv 
om været ofte ikke var så mye å skryte av. Nissen i skogen ble, som resten 
av feiringen, et fast innslag hvert år. 

Lys med batteri til å holde i hånden for store og små ble innkjøpt og gjort 
tilgjengelig av Råstøl Vel. Lysene ble gjenbrukt fra år til år.  De ble 
distribuert og samlet inn i av Siljustøls Venneforening og Råstøl Vel. 
Samarbeid med Råstølen ble etter hvert blitt en tradisjon med tenning av 
Siljustøl treet om høydepunkt. Råstøl Vel. Innsatsen til velforeningen gjør 
dette mulig hvert år. Et nydelig eksempel på et lokalt arrangement og lokal 
innsats som trekker nesten tusen mennesker fra nærområdet i all slags 
vær andre helg i desember.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 13

7 
 

Samarbeid med venneforeningene for de andre komponist hjemmene. 

I 2013 ble der skiftet ledelse på Troldhaugen. Ingrid Røynesdal som selv 
var utøvende kunstner flyttet til Oslo.  Sigurd Sandmo overtok som direktør 
for de konsoliderte komponisthjemmene. Det førte til en tilnærming mellom 
venneforeningene som har ført til et godt og tett samarbeid.  

 
Anders Aarheim, Agnes Frølich, Bjørn Laastad, Anne Asserson og Ole 
Røsholt  

De tre komponist hjemmene, Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl er ulike, 
men har mange felles trekk. Det er hjem som må både bevares som 
museum, men samtidig skal de brukes og musikken skal klinge.  Dette er 
en fin balanse hvor eiere, forvaltere og brukere må være enig om hvordan 
hjemmet kan brukes/belastes.  

Etter konsolideringen i 2013 fikk Siljustøls venner et nærmere samarbeid 
med venneforeningene både på Troldhaugen og Lysøen. Vi utviklet et 
nært og godt samarbeid med de to andre venneforeningene. Dette er noe 
vi har verdsatt høyt. Vi hadde en egen tur Lysøen med omvisning og 

orientering ut fra et venneperspektiv.  En nydelig felleskonsert på Lysøen 
er et minne om et godt samarbeid.  

Nye tanker om hvordan vi sammen kunne lage en forutsigbar serie hvor vi 
satser på unge krefter fra Grieg Akademiet. Venneforeningene kan tilby et 
publikum for ferske utøvere, en bro mellom utdannings institusjon og et 
‘offentlig’ arrangement og vi planlegger i felleskap to felles arrangements i 
2017.  

 
Utøverne ved felleskonserten på Lysøen 

FNM, Forening for Norske Museumsvenner 

I 2016 var de tre venneforeningene sammen vertskap for årsmøtet for den 
nasjonale organisasjonen for venneforeninger i Norge, Foreningen for 
Norske Museumsvenner, FNM. Med besøk og konsert på hver av 
komponisthjemmene, ble det en meget vellykket presentasjon av Bergen 
og omegn for de nasjonale gjestene. Ikke minst bør Ole Røsholdt som 
toastmaster på festmiddagen berømmes.  

Ved siden av å levere gode opplevelser er vi også blitt knyttet oss mot 
andre aktører både lokalt og delvis nå nasjonalt. Leder av venneforeningen 
sitter i styret for venner foreninger nasjonalt, Forbund for norske 
museumsvenner. 
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«Etterklangen»  Altfor ofte etter en konsert blir gleden og inntrykkene 
hengene i luften. Vi så verdien av et ’rom’ for refleksjon og samtale. Våre 
medlemmer satte stor pris på å få møte og samtale med utøvere. 
‘Etterklangen’ ble det naturlige navnet. Det ble et rom hvor det ble servert 
kaffe/drikke og lett servering etter konsertene.  

 
Vakkert dekket bord i spisestuen på Siljustøl 

Venneforeningens som arrangør og samarbeidspartner 
Det vil føre for langt til å ta med alt som vi har hatt gleden av å enten 
arrangere selv eller vært støttespillere med. Her vil vi nevne noen av de 
mange arrangements på Siljsutøl. 

Siljustøls venner i startet opp høsten 2005 med to kvelder ‘Høsten i norsk 
lyrikk’ og ‘Welhaven’ med Eilif Løtveit og Anne Sofi Grieg Moe piano. 
Våren 2006 startet med ‘Musikk og lyrikk’, en Ibsen-markering ved Eilif 
Løtveit.Her var også bidrag av Peter Frølich og Sverre Lie og Anne Sofie 
Grieg Moe.  

I april var Mozart tema i ‘Musikk og lyrikk’ ved Eilif Løtveit og Eirik Seime 
Pettersen. Her var også bidrag av Anne Sofi Grieg Moe og Per Eirik Hals. 
Andre konserter våren 2006 i samarbeid med Siljustøls Museum var Rune 
Alver, Einar Røttingen og Steffen Horn 
Våren 2007 var det flere konserter på Siljustøl. Det startet med med 
Hansakvartetten deretter fulgte Einar Røttingen, Liv Dommersnes med 
Rune Alvær, Einar Henning Smeby og Tor Seime Pettersen. Som vanlig 
var det bevertning etter konsertene ved Venneforeningen.  

Det ble i alt avholdt åtte konserter, seks i regi av Museet og to av 
Venneforeningens regi. I tillegg var det fire festspill konserter. Det startet 
med en ‘Matine med Ibsen og Grieg’ ved Eva Bergh, Cathrine L. 
MacKenzie og Knut Chr. Jansson.  

Høsten samme år var det 200-års markering for Welhavens fødsel, med 
programmet Welhaven i ord og toner. Fra Grieg akademiet kom Ole 
Morten Velde, sang og Erlend Hetterud, klaver, og sammen med Anne Sofi 
Grieg moe var Eilif ansvarlig for det verbale innslaget. 

 
2008  Anne Sofi fortalt om sine møter med Harald Sæverud og da hun ur-
fremførte Rondo Amoroso i Konsertpaleet i Bergen 1943 med Bergen 
Symfoniorkester med Harald Sæverud som gjestedirigent. som hun ur-
fremførte i 1943.  
 

    
Anne Sofi Grieg Moe ved flygelet 
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2009 ble en hyllest til Hamsun (1859-1952). En «Hamsun med Lyrikk og 
musikk». ved Eilif Løtveit og felles sang.  
2010 På årsmøtet 25. april hadde vi en markering av Bjørnstjerne 
Bjørnsons dødsdag. (Paris 27.april 1910). Eilif stod for opplesning 
16.Oktober var det høstfest for medlemmene og her presenterte Ricardo  
Odriozola noen av de 20små fiolin duettene av Harald Sæverud med en av 
sine elever (M. Smiske). 
 
 

 
Einar Steen-Nøkleberg med Eilif Løtveit,. 2011 
 
Mai  2011 var det konsert med Einar Steen-Nøkleberg  
 
Det var ønskelig å sette Harald Sæverud som symfoniker på agendaen og 
i februar 2012 holdt Lorentz Reitan en strålende presentasjon av Sæverud 
som symfoniker. Ved hjelp av en CD spiller klarte han å trylle frem 

særpreget ved Sæveruds symfonier og vist hvordan den stod i en 
europeisk tradisjon. Lorentz Reitan er forfatter at den grundige og 
omfattende Sæverud biografien: ‘Harald Sæverud, Mannen, musikken og 
mytene’. Oslo 1997. Det er på ingen måte en kjedelig bok og anbefales på 
det varmeste. 

I slutten av mars en konsert av May Goto fra Grieg akademiet. Hun spilte 
utvalgte stykker av Harald Sæverud i tillegg til Shubert, Chopin og 
Mendelssohn.  

Det er blitt sagt at alle gode litterære tekster bør leses høyt, ellers 
forsvinner halvparten av språkets skjønnhet fra teksten. Å kunne resitere 
dikt og sanger fra vår kulturarv, var noe som tidligere generasjoner satte 
sin ære i å kunne. 8.mars 2912 ble dette demonstrert ved Trygve Fett som 
deklamerte det episke diktetet ‘Terje Vigen’ (Ibsen,1861) uten hjelpetekst. 
Dramaet i diktet ble understreket ved nyanser i stemmen og videre hadde 
Fett enkelte plagg som han utstyrte seg med for å fremheve poeng i diktet. 
Musikkinnslag ved Martha Berit Belt og som tidligere enkel servering 
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Oliviero Hassan og Mai Goto 

Konsert 8. mars 2014 kl. 17.00 med Oliviero Hassan, bratsj 
og Mai Goto, piano. Mai Goto har spilt for oss tidligere, og det er med stor 
glede å ønske henne velkommen tilbake til en stor opplevelse på den 
internasjonale kvinnedagen. Med seg har hun bratsjisten Oliviero Hassan 
som vi får høre i konsertens første avdeling. 
Program ,  
Harald Sæverud / Sonatine for bratsj og klaver 
Robert Schumann / Märchenbilder for bratsj og klaver  
Harald Sæverud / Slåtter og stev fra Siljustøl for klaver  
Franz Liszt / Vallée d'Obermann for klaver 
Lett servering og glede i ‘Etterklangen’. 

 

 

 

 

Årsmøtene 
Våren og mai var tiden for årsmøtene. Årsmøtene ble holdt på Siljustøl 
etterfulgt av en konsert.  Noen av konserten etter årsmøtene bør nevnes. 
Etter årsmøtet 2013 fikk vi en konsert med utøvere fra Griegakademiet 
under ledelse av Ricardo Odriozola. Mare Smiukse, Ulvi Hasanli og 
Ricardo Odriozola. på programmet sto fem av Sæveruds duetter og fem av 
Bartoks duetter.  

 
 

På årsmøtet 10. mai 2016 på Siljustøl hadde vi konsert ved Mai Goto og 
Anne Sofi Grieg Moe. En uformell ‘master class’. Et nydelig møte mellom 
to pianistinner. Et møte og overføring av erfaring fra den eldre til den 
yngre. Her i samtale om nyansene i ‘Kristi - Blodsdråper’ av Harald 
Sæverud. 
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og Mai Goto, piano. Mai Goto har spilt for oss tidligere, og det er med stor 
glede å ønske henne velkommen tilbake til en stor opplevelse på den 
internasjonale kvinnedagen. Med seg har hun bratsjisten Oliviero Hassan 
som vi får høre i konsertens første avdeling. 
Program ,  
Harald Sæverud / Sonatine for bratsj og klaver 
Robert Schumann / Märchenbilder for bratsj og klaver  
Harald Sæverud / Slåtter og stev fra Siljustøl for klaver  
Franz Liszt / Vallée d'Obermann for klaver 
Lett servering og glede i ‘Etterklangen’. 

 

 

 

 

Årsmøtene 
Våren og mai var tiden for årsmøtene. Årsmøtene ble holdt på Siljustøl 
etterfulgt av en konsert.  Noen av konserten etter årsmøtene bør nevnes. 
Etter årsmøtet 2013 fikk vi en konsert med utøvere fra Griegakademiet 
under ledelse av Ricardo Odriozola. Mare Smiukse, Ulvi Hasanli og 
Ricardo Odriozola. på programmet sto fem av Sæveruds duetter og fem av 
Bartoks duetter.  

 
 

På årsmøtet 10. mai 2016 på Siljustøl hadde vi konsert ved Mai Goto og 
Anne Sofi Grieg Moe. En uformell ‘master class’. Et nydelig møte mellom 
to pianistinner. Et møte og overføring av erfaring fra den eldre til den 
yngre. Her i samtale om nyansene i ‘Kristi - Blodsdråper’ av Harald 
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Anne Sofie Grieg Moe i samtale med Mai Goto 

 

På kvinnedagen 8.mars 2013 hadde Siljustøls Venner et samarbeids- 
arrangement med Troldhaugen hvor tema var «Hvorfor finnes det ingen 
store kvinnelige kunstnere?» Ingrid Røynesdal utfordret denne klassiske 
problemstillingen. Etterpå var det konsert ved sopranen Hilde. H Sveen og 
pianist Sigstein Folgerø. Servering av suppe og hyggelig samvær.  

 

Nytt flygel 2013 
Kanskje det største som skjedde i 2013 at Siljustøl fikk et nytt flott 
konsertflygel. Flygelet ble innviet den 17. april på Harald Sæveruds 
geburtsdag. Flygelet ble finansiert av GC Rieber Fondene og Stiftelsen 
Siljustøl og avduket av daværende direktør på Troldhaugen Ingrid 
Røynesdal. 

 
Direktør for Troldhaugen, Ingrid Røynestad, innvier det nye flygelet, 2013 
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Harald Sæveruds geburtsdag 17. april 

Feiringen av Harald Sæveruds geburtsdag 17. april ble også etablert og 
den første feiringen var i 2009??? Stiftelsen Siljustøl ved daværende leder 
Ruth Brudvik og venneforeningen tok initiativet til de første feiringene.  
Feiringen av dagen ble brukt som et PR fremstøt til å invitere spesielle 
personer fra det offentlige Bergen og andre som kunne være gode 
støttespillere. Mange av de inviterte gjesten satte stor pris på invitasjonen 
og innrømmet litt beskjemmet at de ikke hadde vært på Siljustøl tidligere. I 
forkant av feiringen 2013 ble det åpnet en fotoutstilling av Erlend Mikael 
Sæverud i Fana Kulturhus arrangert av stiftelsen Siljustøl. Fotograf Erlend 
Michael Sæverud orienterte om utstillingen sin «Veien tilbake til Siljustøl» 
Utstillingen ble gjort mulig med støtte av Stiftelsen Siljustøl. 

.  
Sveinung og Alma Sæverud i samtale med leder av Stiftelsen Siljustøl, 
Ruth Brudvik, 2013 
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Professor Tor Espen Aspaas med Eilif Løtveit, 2013 

I 2013 ble det geburtsdags feiring på fransk maner på Siljustøl. Pianist og 
professor Tor Espen Aspaas fikk æren av å innvie det nye flygelet og holdt 
foredrag om Claude Debussy.  

Som alltid var venneforeningen klar med bevertning i ‘Etterklangen’. Det 
ble satt stor pris på at det var rom for møte mellom utøver og publikum 
etter konsertene.  

 

 

 

 

 

I april 2015 ble det som tidligere år arrangert en flott geburtsdags feiring for 
Harald Sæverud på Siljustøl den 17. april. Joachim Carr tilbake på Siljustøl 
med en nydelig konsert. Arrangementet var det Troldhaugen som var 
ansvarlig for, men Siljustøls Venner hadde som oppgave å bestille Hvit 
Dame med note påskrift og Bergenskringle som tidligere. 

Vi var stolte over å kunne presentere førsteprisvinneren fra fjorårets 
Edvard Grieg Internasjonale Pianokonkurranse, som har et nært forhold til 
stuene på Siljustøl. Joachim Carrs karriere begynte som åtteåring, som 
elev av Sveinung Sæverud ved Siljustøl Musikkskole. Her kom han også i 
kontakt med Jan Henrik Kayser og Håvard Gimse, som holdt 
mesterklasser for elevene. 

 

Joacim Carr med sin far, og Anne Sofi Grieg moe og Eilif Løtveit 2015 
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. 

Konserten markerte118-årsdagen for Harald Sæveruds fødsel med verk av 
Grieg, Debussy, Schumann, og – selvsagt – Sæverud. Som vanlig var det 
Hvit Dame med note påskrift og Bergenskringle. 
 
 

Den 17. april 2016 fikk vi strålende konsert med to uroppførelser av Ketil 
Hvoslef på Harald Sæveruds geburtsdag. 2016. For full storstue ble vi 
presentert spennende og glad musikk utført av rutinerte og lekende 
musikere i toppsjiktet, Ricardo Odriozola, Ilene Chanon og Einar 
Røttingen. ‘Trio for horn, fiolin og piano’ eller «V.C.P» Violino, Corno og 
Pianoforte, har en uvanlig kombinasjon av instrumenter. Men som 
komponisten selv sa, de representerer hver sin side av orkestrert: 
Slaginstrumentene, strykerne og blåserne. Spennende musikk som ga 
følelse av å være helt andre steder enn i regnfylte Bergen. Etterpå var det 
Hvit Dame og Bergens kringle. Konserten ble arrangert av Siljustøl 
Museum i samarbeid med Grieg akademiet og Bergen 
Kammermusikkforening. Venneforeningen var ansvarlig for bevertningen. 

.   

Tre sjarmører koser seg med bevertning i musee salen på Siljusøl.. 
Ricardo Odriozola, Ketil Hvoslef og Einar Røttingen 2016 
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Åpen Dag /Familiedag 
Våren banker på døren og april feires Harald Sæveruds gebursdag i 
samarbeid med Stiftelsen og Siljustøl Museum. I mai avholdes årsmøtet 
med konsert og feiring. Med sommeren kommer Familiedag eller Åpent 
Hus som det ble hetende etter hvert. Et meget populært arrangement som 
fylte eiendommen med glade barn og voksne. Arrangementet var gratis og 
åpent for alle. Det ble ganske raskt et stort arrangement med 2000-2500 
fremmøtte. Bare logistikken med parkerte biler var en utfordring, men med 
egne venner gikk parkeringen smertefritt. Nøkken i vannet var et stort 
trekkplaster. En flott innsats fra dykkeren som lå i vannet i flere timer. 
Kanskje litt for spennende for de minste. 
 
Den første Familiedagen ble arrangert 2005 og ble arrangert av event 
firma Unison. Det ble en flott dag med mange deltagere. Sveinung 
Sæverud skriver 2006 i et brev, følgende: «Familiedagen på Siljustøl 2005 
ble en formidabel success. Besøkstallet ble langt over det man hadde 
forventet. Arrangørene var av beste merke. Dagen ble en av de store 
dagene på Siljustøl, både innom hus og ute i Siljustølskogen» 

Åpen dag hvor eiendommen ble brukt og med en minikonsert og mini 
omvisning i huset. Åpen dag er etter ca ti år blitt et eget festspill 
arrangement. Den første Åpen dag/familiedag ble avholdt år 2005. 
Deretter ble Åpen dag arrangert hvert år i slutten av august. (Statistikk).  
Troldhaugen i samarbeid med Siljustøls Venner var primus motor i denne. 
Det var gratis adgang, og både ute og inne området ble benyttet. Det var 
nøkken, toll og tusser som flagret rundt i skogen. Men spesielt var de korte 
konsertene inne i storstuen. Hver halvtime var det konsert med 
introduksjon og omvisning ved Eilif Løtveit og en liten konsert ved Rune 
Alvær. Logistikken var nøye planlagt, lister for påmelding, inn hoveddøren 
og ut stuedøren under verandaen.  

 
 
 
 
 
 

Den 30.august 2009 var det igjen Familiedag, med konserter i Storstuen  
som tidligere ved Rune Alvær og omvisning ved Eilif. Omkring tusen var 
innom på eiendommen og 330 fikk plass på de ti minikonsertene i stuen. 
Flagget til topps og blomster på graven. Fana og Ytrebygda kulturkontor 
var gode medhjelper i alle år.  
 

 
Nøkken var et stort trekkplaster på Åpen dag hvert år 

Den 26. mai 2013 var der Familiedag på Siljustøl. Siljustøl 
Museum/Troldhaugen har inngått en avtale med Festspillene i Bergen om 
støtte og arrangementet ble derfor flyttet fra august til mai og til den beste 
festspill tiden. Dette er et svært populært arrangement for Siljustøls nære 
naboer og deres familier. Det var et stort fremmøte. Anslagsvis godt over 
to tusen og det virker som Åpen dag/Familiedag nå er godt etablert. 
Troldhaugen og Rå stølens Velforening har hovedansvaret og Siljustøl 
Venner har sin klare rolle og oppgaver.  
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Søndag 25.mai 2014 ble det igjen ønsket velkommen til familiedag på 
Siljustøl. 

  
Åpen dag fikk en avtale med Festspillene i Bergen om støtte og ble flyttet 
fra august til mai Et flott arrangement som nå lever videre under 
Festspillenes beskyttels. Siljustøls venner deltok som tidligere som 
parkeringsvakter og veiledning/orientering og bevertning til staff som ikke 
inkluderes i Festspill cateringen.  Som tidligere år hadde Åpen Dag stor 
tilstrømning. Utfra tidligere år antok vi mellom 2000– 2500 personer som et 
konservativt estimat. 

 

 

             
Ettersom festspillene etter hvert tok over arrangementet Åpen dag, var det 
ikke lenger behov for venneforeningen på samme måte som tidligere. 
Venneforeningen har vært med å etablere nye ideer både ute og inne. 

Festspill konsertene 
Festspill konsertene fortsatte etter hvert og venneforeningen stod for 
bevertning etter konsertene. Hvis været tillot det, hadde vi bord ute. 
Bevertningen var enkel. Det var ofte bare jordbær, kjeks og kaffe men ble 
satt stor pris på.  Det hendte at det var så hyggelig at gjestene måtte 
hentes til bussen som skulle bringe dem tilbake til Bergen. Etter hvert 
overtok Festspillene serveringen. 
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satt stor pris på.  Det hendte at det var så hyggelig at gjestene måtte 
hentes til bussen som skulle bringe dem tilbake til Bergen. Etter hvert 
overtok Festspillene serveringen. 
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Høstfestene 
Høstfesten er venneforeningens eget arrangement for medlemmene og 
legges vanligvis til andre lørdag i november 

Her var det ord og toner, med en konsert først, servering i midten, 
fortsettelse av konserten og det hele ble avsluttet med kaffe og kaker.. Det 
har vært god tilstrømning og vi har vært opp mot 40-50 personer. 
Inngangsbillett kr 300.  Skjenkebevilgning på kr 280 ble søkt i forkant for 
hvert arrangement.  

 

2007, lørdag 10. november. Dette var den første av høstfestene. Vi ønsket 
at det skulle være et lett og hyggelig program og for at det ikke skulle vare 
for lenge ble programmet delt i to. Før pause fikk vi «Welhaven i ord og 
toner» ved Anne Sofi Grieg Moe og Eilif Løtveit. Eilif hadde laget og delte 
ut et eget tekst- og sanghefte i tillegg til et eget hefte med informasjon om 
Welhaven og hans liv. 

I pausen, som varte ca en time, ble det servert tapas og et glass 
mineralvann eller vin. Deretter solistkonsert med sanger fra Welhavens 
samtid, ved Ole Morten Valde akkompagnert, av Erlend Hetterud begge fra 
Grieg akademiet. Etterfulgt av hyggestund før vi alle gikk løftet hjem. 
Catering fra Brasseriet på Troldhaugen. 

2008, På venneforeningens årsmøte stod ’ Geirr Tveit og Olav H Hauge 
med Geir Botnen og Eilif Løtveit på programmet.  

2009, lørdag 21. november. «Harald Sæverud og maleren Bozidar Jakac» 
var tema for første del av høstfesten. Også denne gangen delt vi aftenen i 
to forestillinger. Dette ble etterhvert standard for fremtidige vennefester. 
Første et lite glass ved ankomst, så program ved Eilif og Rune Alver, en 
times tid med tapas og vin for så å fortsette med variert musikk ved Rune 
Alver. Catering fra Brasseriet ved Troldhaugen.  

2010, lørdag 28. november «Harald Sæverud op. 21, piano og 
blåsekvintett versjon» med utøvere fra Grieg akademiet. Dernest dikt og 
toner ved Eilif Løtveit og Rune Alver. Catering ordnet vi selv denne 
gangen. Det var vellykket og vi besluttet at det ville vi fortsette med. 

2011, lørdag 19. november «Anekdoter i ord og toner» ved Sveinung Sæ-
verud og Rune Alver. Som vanlig pause etter en time med servering som vi 
ordnet selv. Konsert etter pausen. Denne gang spilte Rune Alver utdrag fra 
sin siste plate med musikk av Chopin, Schumann og Aagaard-Nilsen. Intro-
duksjon ved Eilif Løtveit. Harald Sæveruds musikk hadde forankring i natu-
ren og også i familien. Sveinung Sæverud fortalte historier og Rune Alver 
fulgte med klaver. Spesielt morsomt var det å høre at Harald Sæverud eks-
perimenterte med å slå honning bokser mot hverandre for å få frem for-
skjellige lydbilder. 
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2012, lørdag 17. november «Stjernedryss på Siljustøl» ved to av Norges 
fremste musikk talenter Miriam Helms Ålien og Ole Christian Haagenrud 
med vår musikalske vert Eilif. Nydelig konsert av to unge musikere som 
kom med fly rett fra København. Valgte å bestille mat fra Escalon til de 50 
gjestene.  Arrangementet var delt i to med lett servering i pausen.  

  
Miriam Helms Ålien og Ole Christian Haagenrud 

 

2013, lørdag 16.novembre På høstfesten dette året inviterte vi til «Ønskereprise» 
ved Anne Sofi Grieg Moe og Eilif Løtvedt som musikalsk vert. 
Inspirasjonen for aftenen var et sitat fra Harald Sæverud fra 1970: «Takk 
for at du meldte deg i mitt sinn, min kjære Rondo amaroso -min alderdoms 
trøst» Tradisjonene tro ble konserten delt i to med servering i pausen. Etter 
pausen underholdt unge kunstnere fra Grieg akademiet, før vi avslutter 
med kake og kaffe og utlodning på billetten. 

2014 Siljustøls Venner inviterte også dette år medlemmene til den høstfest 
på Siljustøl lørdag 15. november 2014 kl. 18. 

2015 For åttende gang 2015 har styret i Siljustøls Venner gleden av å 
invitere. Som vanlig på høstfestene blir det også lett servering. Vi har ikke 
påmelding i forkant. 

2016-2017 ble det ikke arrangert høstsfester.  

 
Et vakkert bord var alltid et viktig element i venneforeningen sine 
arrangements   
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Andre konserter 
Siljustøls Venner feirer Eilif B Løtveit, som nå er pensjonist, på Siljustøl kl. 
17, lørdag 3. oktober 2015. Programmet er satt sammen av ord og toner, 
denne gang ‘Høstens ord og toner’. Mai Goto spiller til utvalgte dikt som le-
ses av Eilif. Vekommen!  
 
Ricardo Odriozola la i 2012 ut en flott presentasjon på hjemmesi-
den/YouTube.  Her introduserer Harald Sæverud og den 3. strykekvartet-
ten (hans siste). Presentasjon varer i ca. en time og er både pedagogisk 
og sjarmerende.  Verdifullt for å treffe et nytt publikum. 
 
 
Selv om det er av litt eldre dato vil vi også minne om et annet sjarmerende 
opptak. Det er Anne Sofi Grieg Moe som spiller Rondo Amoroso som hun 
uroppførte sammen med Harmonien under krigen. 

 

Råstøl Vel og tennning av Siljustøl granen  

Årets julegrantenning har de senere år etablert seg som den store 
vinterfolkefesten i Fana. Første gang granen ble tent var i 2013.Dette er et 
lokalt arrangement som trekker over tusen store og små hvert år. 
Vestlandets kanskje aller største julegran Siljustøl granen på 25 meter i 
skogen ved Harald Sæveruds hjem på Siljustøl.  

Tross regn og vind var det alltid stort oppmøte og fin julestemning på 
Siljustøl. Flott julesang, gang rundt juletreet, tente lys og nisse i skogen. 
Tradisjonen samlet en lysvanding gjennom skogen, hvor nisse viste seg 
langt borte.  

Siljustøls Venner deltok i mange år i arrangementet «Julegrantenning på 
Siljustøl» som ble lagt til andre lørdag i desember for ikke å kollidere med 
Lysfesten i Bergen. Å få festet lysene på den store granen var en stor 
utfordring og ble ett år løst av en fjellklatrer som tok seg opp på toppen.  
Lys med batteri til å holde i hånden for store og små med batteri ble 
innkjøpt og gjort tilgjengelig av Råstøl Vel. Lysene ble gjenbrukt fra år til år.  
De ble distribuert og samlet inn i av Siljustøls Venneforening og Råstøl Vel. 
Som tidligere gløgg og pepperkaker fra den lokale KIWI butikken.  

I begynnelsen var det usikkert hvor mange som ville komme. Fra starten 
av var det fullt av barn og voksne slev om været ofte var forferdelig som vi 
kjenner det på Vestlandet.  Vi talte fra ca 600 i starten til ca. 1500 etter 
hvert som det ble mer kjent. Troldhaugen og Råstøl Velforening er 
hovedarrangør og Siljustøl støtter opp om arrangementet med sine faste 
oppgaver. En vakker vinteropplevelse. 
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2015 En flott førjulsfest også i år med unge sangere og mange 
barnefamilier. Et estimat er ca 1500 personer alt fra de aller minste til 
besteforeldre. Mange kom samlet. Deilig gløgg og pepperkaker fra KIWI. 
Men den største jobben var tilretteleggingen av Råstøl Vel og Museet.  
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Nye stoler på Siljustøl 
I 2012 overtok vi 60 stoler fra Logen. Dette var etter initiativ fra medlemmer 
av venneforeningen. Stolene har en interessant forhistorie.  I 1997 ble det 
gitt stoler til Logen som gave fra byens borgere gjennom den såkalte 
Stolstafetten organisert av BT.  I 2012 ble det imidlertid anskaffet nye 
stoler i Logen, og dermed ble det stolene av 1997 forvist til lageret og i 
2012 endte de opp på Siljustøl. Nå brukes de i storstuen og ved bordene i 
Museumsrommet i tredje etasje.  «En vakker historie om samarbeid og om 
måtehold, og at et bidrag til kulturen kommer til nytte i ledd etter ledd» - for 
å sitere medlemmet.   

 

 
De gamle stolene som ble skiftet i 2012 som en gave 
   

 

Eili Løtveit, Sveinung Sæverud, Rune Alver og Anne Asserson 

 

Bergenskringle på bordet med Agnes Frølich i bakgrunnen  
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Styret fra 2005 til 2019 

 
Ricardo Odriozola, Line Hvoslef, Agnes Frølich,Anne Asserson, Sunniva Øyestad,  
Øyvind Fosse, Are Ekker 

Styret 2018 består av Line Hvoslef, Are Ekker, Øyvind Fosse, Mai Goto, 
Agnes Frølich, Anne Asserson. I 2007 bestod styret av Anne Asserson, 
Peter Frølich, Stein Bjørlykke, Carolyn Ahmer, Elisabeth Astrue, Cathrine 
Seim, Tidligere styremedlemmer er bl.a.  Sunniva Øyestad og Berit 
Eriksen. I perioder var Eilif Løtveit varamann. 

Det skal også nevnes at leder av Siljustøls venner, Anne Asserson, har i 
alle år deltatt i Stiftelsen Siljustøls styre møter og har møtt regelmessig i 
KODEs representantskap.  Hun sitter nå i styret i FNM Forening for Norske 
Museumsvenner. 

 

 

Avslutning 
Venneforeningens rolle er også nå en annen enn da vi startet for mer enn 
ti år siden. KODE ønsker ikke å videreføre den mangeårige ordning med at 
venneforeningene kan bruke Siljustøls rom og møbler til interne venne ar-
rangementer..Ifølge KODE er dette en naturlig konsekvens av utvikling og 
profesjonalisering og andre statlige forventninger til som profesjonelle sam-
lingsforvaltere.  
 
I et møte mellom KODEs representant, Anne Asserson og Agnes Frølich, 
kom det frem at det nå er ønsket en innstramning av praksis for bruk av 
rommene på Siljustøl. Det ble gjort helt klar at det museale blir prioritert. 
Det har som konsekvens at den type aktivitet venneforeningen 
representerer ikke lenger er ønskelig.  

I løpet av de godt over ti år vi har stått for arrangementene har det vært 
mange hundre mennesker innom Siljustøl. Vi har innordnet oss etter 
hjemmets retningslinjer og har hatt et godt samarbeid med alle. Vi skal 
heller ikke glemme at et stort antall publikum har i disse årene fått oppleve 
den helt spesielle atmosfæren rommene gir og mange har gått løftet 
derfra.  

Rommene på Siljustøl vil nok også i fremtiden også gi glede. Glede over 
Harald Sæveruds evig aktuelle komposisjoner.  Glede over å sitte i 
storstuen med musikkene i veggene. 

Vårt mål har til enhver tid vært å spre kunnskap om Harald Sæveruds liv 
og musikk.  Det har vi lyktes med.  
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alle år deltatt i Stiftelsen Siljustøls styre møter og har møtt regelmessig i 
KODEs representantskap.  Hun sitter nå i styret i FNM Forening for Norske 
Museumsvenner. 

 

 

Avslutning 
Venneforeningens rolle er også nå en annen enn da vi startet for mer enn 
ti år siden. KODE ønsker ikke å videreføre den mangeårige ordning med at 
venneforeningene kan bruke Siljustøls rom og møbler til interne venne ar-
rangementer..Ifølge KODE er dette en naturlig konsekvens av utvikling og 
profesjonalisering og andre statlige forventninger til som profesjonelle sam-
lingsforvaltere.  
 
I et møte mellom KODEs representant, Anne Asserson og Agnes Frølich, 
kom det frem at det nå er ønsket en innstramning av praksis for bruk av 
rommene på Siljustøl. Det ble gjort helt klar at det museale blir prioritert. 
Det har som konsekvens at den type aktivitet venneforeningen 
representerer ikke lenger er ønskelig.  

I løpet av de godt over ti år vi har stått for arrangementene har det vært 
mange hundre mennesker innom Siljustøl. Vi har innordnet oss etter 
hjemmets retningslinjer og har hatt et godt samarbeid med alle. Vi skal 
heller ikke glemme at et stort antall publikum har i disse årene fått oppleve 
den helt spesielle atmosfæren rommene gir og mange har gått løftet 
derfra.  

Rommene på Siljustøl vil nok også i fremtiden også gi glede. Glede over 
Harald Sæveruds evig aktuelle komposisjoner.  Glede over å sitte i 
storstuen med musikkene i veggene. 

Vårt mål har til enhver tid vært å spre kunnskap om Harald Sæveruds liv 
og musikk.  Det har vi lyktes med.  
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Websidene blir dessverre ikke oppdatere mer, men det ligger mange 
skjønne bilder her.  https://www.facebook.com/siljustoel  
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