FRA MUSIKKLIVET PÅ NORDMØRE M.M.
Av Tore Haga

Et så vakkert stempel som det her viste NORDMØR POSTEKSP. S burde naturligvis omtales i det
vide og brede i et posthistorisk forum som dette, men jeg ser det slik at Per Eirik Danielsens omtale
i boken Norske skipsstempler og reisende postekspedisjoner på skip, får klare seg. Jeg vil i stedet si
litt om de menneskene som kortet berører.

Kortets avsender Chr. (Christian) Bræin (1837-1912) var organist i Kristiansund fra 1875 og var
ifølge en kilde "en betydningsfull person i utviklingen av byens sang- og musikkliv." Som vi ser av
kortet, skrev han den 16.7.1904 til "Hr. Pastor Saarheim Sundalen" og ansøkte på vegne av
barytonsanger L. Hjorten og orgelspiller Edv. Bræin om at disse skulle få benytte kirken i Sunndalen til å avholde en konsert den 7. august s.å. Kortet er sendt samme dag som det ble skrevet.
16.7.1904 var en lørdag, og påtegningen "Bedes sendt Adressaten snarest før Gudstjenesten" ble
altså oppfylt. Hvorvidt ansøkningen ble innvilget, og konserten holdt, har jeg ikke funnet ut.
Heller ikke har jeg klart å oppspore barytonsanger L. Hjorten. Etternavnet skriver seg trolig
fra gården Hjorten i Gjemnes kommune, ikke langt fra Kristiansund. Edv. (Edvard) Bræin vet vi
derimot mer om. Han var nemlig sønn av Christian og levde fra 1887 til 1957. Da kortet ble
skrevet, var han altså bare 17 år gammel, og det er betegnende at Christian omtaler seg selv som
organist og sønnen som orgelspiller. Med tiden overtok Edvard farens stilling. Etter hvert ble også
han en musikalsk kraft, såvel i Kristiansund som nasjonalt. Han giftet seg med Magnhild Fliflet, og
disse ble foreldre til - ganske riktig: Edvard Fliflet Bræin (1924-1976). Ja, dere vet han med "Ut
mot havet" (ikke å forveksle med Rune Rudbergs poplåt!). Han har komponert mye annet også og
anses som en betydelig komponist.

De tre generasjoner Bræin er hedret av Kristiansund by med en minnelund, der minnesmerker for hver av dem er reist.
Det kan være på sin plass å minne om at Bræin uttales omtrent som Bræ-in (det har altså to
stavelser og er trolig en dialektform av breen (som i isbreen)), og ikke som det engelske Brain, slik
en av og til hører det i radio.
Vi skal ikke helt forbigå Hr. Pastor Saarheim heller. Han var fra Jølster, født i 1857 og het
Kristen til fornavn. Han var gift med Thora fra Bø i Vesterålen. Paret bodde noen år i Amerika
mens Kristen var sjømannsprest i Brooklyn fra 1889, og deres to eldste barn ble født der. Hvilket år
han ble sogneprest i Sunndal, har jeg ikke funnet ut, men parets tredje barn ble født der i 1898.
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