
Biskop Tor Singsaas, hilsen til Hospitalskirka, Trondhjems hospital, i anledning 

innvielse av orgel mars 2010 

 

”Et orgel på lægd” 
Albrechtsen-orgelet tilbake i Hospitalskirka 

 

Et orgel lever. Det puster. 

 

 ”Albrechtsen-orgelet puster lettet ut gjennom alle sine piper, fra de bittesmå til de største. 

For endelig er hun ”hjemme” igjen. Å---, som hun har lengtet. Hun har vært borte på 

”lægd”, selv om hun har bodd fint i den vakre middelalderkirka ”Logtun” på Frosta. 

Men det er i den lune Hospitalskirka hun hører hjemme.” Jeg har myk klang og en skjønnhet 

som gjør dette kirkerommet fullkomment”, hvisker hun.. Det er her hun virkelig er ”lykkelig”! 

Og hun vet hun er vakker. Hun er jo tross alt ” en instrumentenes dronning”. Hospitalskirka 

er og blitt mer seg selv etter at orgelet vendte hjem. Hun har og savnet orgelet sitt, og hun 

sukker i takknemlighet. 

 

Orgelet gleder seg vanvittig til å juble på den store innvielsesdagen 21. mars.  Da skal hun 

virkelig spille opp og gi av sitt innerste liv, og vise dem hva de i alle år har gått glipp av. Hun 

vil glede kantoren! Hun skal få merke hvilket vidunderlig instrument hun har fått.----”  

 

Vi kunne nå fortsette å dikte liv inn i både orgel og kirkehus. Men dette får holde.  

 

Trondhjems Hospital og Hospitalskirka har en egen plass hos oss i Trondheim, landets eldste 

hospital med sin vakre lille åttekantede kirke med sin opprinnelse og inspirasjon fra byens 

praktfulle katedral. Hospitalskirka er en omsorgskirke hvor mange har funnet rom og 

beskyttelse. Vi fornemmer Kristi nærvær her. 

 

Musikken har en særlig evne til å lete seg fram gjennom ”sprekker” i livet hvor ord ikke 

makter å trenge seg fram. Den Hellige Ånd svever på sangens og musikkens vinger inn til oss, 

og skaper et usynlig sakrament der Gud gir oss mot og nytt liv. Det er derfor orgelet er et 

instrument av Guds nåde, fordi Guds Ånd puster gjennom det. 

 

En stor takk til alle som har vært så visjonære og oppfinnsomme at de har fått dette 

orgelklenodiet tilbake til Hospitalskirka. En særlig lykkeønskning til kantoren som kan glede 

seg til mange store opplevelser med sin”vakre dronning Albrechtsen”. 

 


