
De kulturhistoriske museene i Møre og
Romsdal har onsdag og torsdag hatt fag-
lig samling på museumskafeen Patrick
Volckmar i Kristiansund.

I løpet av disse par dagene har rundt

30 museumsfolk fra hele fylket utveks-
let kunnskap og erfaringer og forsøkt å
belyse tenkning rundt fenomenet gjen-
bruk og dets betydning.

Smale tema � – Vi har blant annet
gått inn på det med gjenbruk som gjen-
stand for kildeforståelse og mulighet for
innhenting av ny kunnskap. Vi har
brukt fartøy som utgangspunkt for å
belyse temaet. Men overføringsverdien
til andre områder innen kulturvernet er
også viktig, sier konservator Odd W.
Williamsen ved Nordmøre museum.

Torsdag holdt han foredrag om sam-
spillet mellom det materielle og immate-
rielle i kunnskapsproduksjon.

– Ja, det er smale temaer, understre-
ker Marita Bett Jensen hos Ivar Aasen-
tunet.

– Og vi går enda smalere inn på dem.
Dette er deilig nerdete, smiler hun. 

Fartøyvern � Museene har to felles-
samlinger i året, i tillegg til årsmøtet.
Hovedtema denne gang har vært fartøy-
vern. 

Tematikkens to dimensjoner som

fenomen og dokumentasjon, kildeverdi-
en av gjenbruksfunn, skipsdeler gjen-
brukt som bygningsdeler og destruk-
sjon, og dekonstruksjon som kilde til
kunnskap, er blant foredragene som er
holdt.

– Det har vært veldig varierte og gode
innlegg, konkluderer Williamsen. 
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På konsertene i Kristiansund
lørdag har de med seg Frei
Hornmusikk og solist Marit
Selbæk.

FTH ble etablert som Nasjo-
nalt Hornorkester i 1994 og ble
opprettet med det formål «å
spille frelsesmusikk på høyest
mulig nivå, til inspirasjon og
velsignelse både for musikan-
ter og publikum». 

Odd Arne Brandvik, som i

mange år bodde på Rensvik, er
en av om lag 50 musikerne i
orkesteret.
I år 2000 ble orkesteret reorga-

nisert. FTH har siden den gang
hatt base i Oslo og mer regulæ-
re øvelser. 

FTH deltar til stadighet ved
ulike arrangementer i regi av
Frelsesarmeen. I tillegg er
orkesteret engasjert i konserter
i forbindelse med norgesmes-
terskapet for brass band og i
Siddis Brass Festival. Ved
siden av dette har de flere gang
blitt hyret inn til ulike TV-opp-
tredener. 

Musikantene blir også ofte
brukt som studiomusikere ved

CD-produksjoner. 
Trønderen Marit Selbæk har

lang fartstid som sanger med
band, korps og ensembler. Hun
har gjennom en 10-årsperiode
jobbet i Frelsesarmeen med

barnesang-grupper og kor, og
er denne gangen med som
solist. 

Frei hornmusikk dirigeres av
Jens Kristian Mordal.

Korpsene spiller i Gågata

midt på dagen og har konsert
på Atlanten ungdomsskole om
ettermiddagen. Det er lagt opp
til fellesnummer.

LOS ANGELES: En domstol i USA har
avvist milliardkravet fra Michael Jack-
sons familie mot konsertarrangøren de
hevdet var medansvarlig for popkong-
ens død. Konsertarrangøren AEG Live
hyret legen Conrad Murray, som ga
Jackson det beroligende middelet pro-
pofol. En overdose av stoffet førte til
popstjernens død i 2009.

Juryen i erstatningssaken konkluder-

te onsdag med at Murray ikke var
uskikket til jobben han ble satt til å
gjøre. Dermed var det heller ikke
grunnlag for det massive søksmålet
mot AEG Live.

Jackson-familien har argumentert
med at selskapet handlet uaktsomt da
Murray ble ansatt som artistens per-
sonlige lege. Murray ble i 2011 dømt til
fire års ubetinget fengsel for uaktsomt

drap fordi han ga Jackson propofol.
Med utgangspunkt i ansettelsesfor-

holdet mente Jacksons familie at AEG
Live burde betale 85 millioner dollar,
tilsvarende 510 millioner kroner, til
hvert av artistens tre barn som erstat-
ning for emosjonelt tap.

I tillegg kom kravet om erstatning for
økonomisk tap. Den nøyaktige sum-
men er ikke kjent, men ifølge nyhets-

byrået AFP dreide det seg om 9-10 mil-
liarder kroner. AEGs advokater har
betegnet summen som «latterlig», men
Jackson-familien insisterer på at de
har rett på erstatning og vil ikke ute-
lukke en anke.

Da Jackson tok en overdose av propo-
fol som Murray hadde forskrevet, var
han i gang med prøvene til en serie på
50 konserter i London. (NTB)
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Jackson-familien tapte søksmål mot konsertarrangør

Messingblås på høyt nivå
FRELSESARMEENS
Territoriale Hornorkester
(FTH) er utvilsomt blant
landets beste messing-
ensembler.

På museumssamling: Odd W. Williamsen (fra venstre), Øyvind Vestad og Marita Bett Jensen.

– Deilig nerdete
DET FINNES faktisk
museumsfolk som synes at
samspillet mellom det materi-
elle og immaterielle i kunn-
skapsproduksjon er deilig ner-
det.

Jubileum: Frelsesar-
meen er 125 år i år.
Hornorkesteret er i
Kristiansund denne hel-
ga, med Marit Selbæk
(over) som solist.


