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1.MØTE MED UNGARSK KULTUR

1. Stopp Karpatia restaurant
En kjent ungarsk restaurant
Meny: Gulasj  Suppa
Flatbanket kylling
Pannekaker (fyllt med kjøtt)
Dessert; ost

≈ ≈ ≈

Det er forskjellige teorier 
angående navnet Budas 
opprinnelse. Den ene mener at 
det stammer fra broren til 
hunerkongen Attila, Bleda, 
mens den andre teorien går ut 
på det stammer fra navnet 
Aquincum (navn fra romertiden 
som betyr «Overflod av vann»). 
Dette kobles så mot ordet Voda
(slavisk), og utfra dette ble de til 
Buda.
Pest-navnet stammer fra det 
slaviske ordet «Pjecs», som 
betyr ovn. Dette navnet ga de 
byen, til minne om husene der 
de brente murstein.

Noen fantastiske musikere – som spilte ungarsk og 
svenske stykker og svisker som vi kjente godt igjen.

Tove tok 
oppvarmingen og 
alle fulgte med –
alle 6 korene!.
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KORTREFF TORSDAG KVELD alle 6 nasjoner

Vi var 6 deltakende 
kor på festivalen:

Et dansk gammelt kor

Et svensk lite, men 
veldig bra kor

Et norsk mannskor

Et Sør-afrikansk
ungdomskor

Et dansk bra kor

Et teknisk-vitenskapelig 

ungarsk meget bra kor 

(utenat)

Et norsk kammerkor

Et ungarsk vertskor 

som løftet nivået enda 

et hakk
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Utenatsynging er viktig – her utenfor matsalen etter 
konserten – stor suksess

Kammerkoret sang:

Gunnars forslag hjemme:

Winter Wonderland", 

"Ding Dong, Merrily on High" 
("Rudolf the rednosed" ?, 

"When you wish upon a star"? 
"Mary's Boychild"?, 

"Star Child earh Child

(Solbarn, jordbarn)"?.........)

eller rett og slett Barbershops. 

”Heller en god Barbershop enn en 
dårlig julesang. ”

Da ble litt rask jul og Barbershop  -
med stor suksess.

KORTREFF  TORSDAG KVELD
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Fra hotellet – østeuropeisk mat og kø

1.Frokost ble helt etter 
østeuropeisk mønster, ca 
l t i kø, ganske god mat, 
men ikke nok til de siste, 
ikke nok sitteplasser ved 
bord, så vi satt i sofaen i 
baren i resepsjonen. Klok 
av skade, stilte alle ½ t før 
nestemorgen – og kø
igjen – dog litt mindre.
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Romarane grunnla byen Aquincum
omkring år 89 evt., der ein keltisk 
by tidlegare hadde ligge. Frå år 
106 til 300-talet var Aquincum
hovudstaden i den romerske
provinsen Pannonien. Contra 
Aquincum (eller Trans Aquincum) 
var det noverande Pest.
Omkring år 900 kom magyarane, 
forfedrane til dei moderne 
ungararane, til området. I 
mellomalderen vart dei to byane
Buda og Pest viktige. Buda vart 
sete for eit kongelig slott i 1247, og 
i 1361 vart byen hovudstad i 
Ungarn. Pest vart øydelagt av 
mongolane i 1241, men vart fort 
oppattreist.
Det osmanske riket si erobring av 
Ungarn på 1500-talet avbraut 
veksten til byane: Pest fall til 
osmannarane i 1526 og Buda fall 
15 år seinare. Buda vart hovudstad
for ein osmansk guvernør, medan
Pest vart forlatt inntil 
habsburgarane inntok byen i 1686.
Det var Pest, heimstad for 
adminstrasjon sidan 1723, som 
voks raskast på 1700- og 1800-
talet. I 1800 var Pest større enn 
Buda og Óbuda til saman. 
Folketalet til Pest 20-dobla seg på
1800-talet til 600 000, medan
folketalet til Buda og Óbuda berre 
var 4 gonger større i 1900 enn i 
1800.og startet gruvedrift 



1.SIGHTSEEING FREDAG MORGEN - MATTIASKIRKEN
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Budapest er hovudstad i 
Ungarn. Namnet er set saman
av namna på to byar, Buda og 
Pest, som ligg på kvar si side 
av elva Donau. Byen breier 
seg over eit areal på vel 500 
kvadratkilometer. 

På Buda-sida ligg Gellert-
berget med citadellet, 
borghaugen med det 
gigantiske slottskomplekset og 
bydelen bak Matthias-kyrkja. 

På den flate Pest-sida ligg 
parlamentet, forretningar og 
administrasjonsbygningar, dei
praktfulle hovudgatene og dei
store bustadkvartera. Byen har 
1,7 millonar innbyggjarar (2007

Budapests befolkningstall
1800: 54.200 innbyggere
2009: 1.712.210



1.SIGHTSEEING FREDAG MORGEN  GELLERTHØYDEN

Sammenslåingen av de tre byene 
under én kommunal ledelse ble 
først gjennomført av den 
revolusjonære ungarske 
regjeringen i 1849, deretter ble 
dette omgjort av den 
habsburgske ledelsen, men ble til 
slutt slått fast av den ungarske 
kongelige regjeringen, etablert 
ved det østerriksk-ungarske
Ausgleich-kompromisset av 1867. 
Befolkningen i den nye byen, 
Budapest, vokste 7 ganger i 
størrelse i perioden 1840 til 1900, 
da den nådde 730.000. Budapest 
var en riktig imperial by, ved at 
byen var hovedstad i den 
ungarske delen av Østerrike-
Ungarn. Den ungarske 
regjeringen var en viktig del av 
keiserrikets styre. Mange av 
byens store bygninger stammer 
fra det 19. århundre.
I løpet av det 20. århundre vokste 
befolkningen særlig i forstedene. 
Újpests befolkning doblet seg fra 
1890 til 1910, og Kispest ble 
firedoblet fra 1900 til 1920, fordi 
det meste av landets industri ble 
samlet i byen. Landets store 
menneskelige tap i 1. verdenskrig
og Ungarns tap af store 
landområder i 1920 var imidlertid 
bare midlertidige problemer. 
Byen var nå hovedstad i et 
mindre, men selvstendig land.

Tom fikk en falk på
armen
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1. SIGHTSEEING FREDAG MORGEN

Omkring en tredjedel av 
Budapests 200.000 jøder døde 
under 2. verdenskrig, etter 
Tysklands besettelse i 1944. 
Budapest ble kraftig ødelagt 
under den sovjetiske beleiring i 
1944. Byen kom på fote igjen 
på 1950- og 1960-tallet, under 
den kommunistiske
regjeringen, og ble til dels et 
utstillingsvindu for fremvisning 
av regjeringens mer 
pragmatiske politikk fra og 
med 1960-tallet. Siden 1980-
tallet og kommunismens fall 
har byen, som resten av landet, 
vært rammet av fraflytting.
Budapest dekker 525 km2 i 

det sentrale Ungarn, omgitt av 
bosetningene i Pest fylke. 
Donau kommer inn i byen fra 
nord, og omkranser de to 
øyene Óbuda og Margaretøya. 
bygrensen. Pest består av flatt 
terreng, mens Buda er mer 
kupert. Buda-åsene består 
hovedsakelig av kalkstein og 
dolomitt, vannet skapte 
dryppstensgrotter, og de mest 
kjente er Pálvölgyigrotten og 
Szemlőhegyigrotten. Skogene i 
Buda-åsene er vernet.
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1. SIGHTSEEING FREDAG MORGEN Mattiaskirken

Matias kirken Denne kirken 
er kalt opp etter Kong 
Mattias, eller Mattias den 
rettferdige, som levde 
mellom 1443 og 1490. Han 
giftet seg i denne kirken to 
ganger, og av den grunn er 
også kirken oppkalt etter 
han. Ifølge tradisjonen ble 
den opprinnelige kirken 
påbegynt i 1015, og har 
siden den gang opplevd og 
gjennomgått mange harde 
tak. 

Den mørkeste perioden var 
under muslimenes styre da 
kirken ble brukt som 
bønnehus, men også stall. 
Legendene sier så at da de 
kristne styrkene kjempet for 
å vinne tilbake området mot 
slutten av 1600-tallet 
kjempet Maria med dem. 
Muslimene hadde tidligere 
gjemt bort statuen bak en 
vegg, men mens de ba ble 
visstnok Maria statuen 
åpenbart for dem. Dette skal 
ha rammet de hardt 
moralsk, og den dagen falt 
byen til de kristne styrkene.
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1.SIGHTSEEING FREDAG MORGEN GELLERT-HØYDEN

Her tar alle bilde av Tom med falk på armen



GELLERT-HØYDEN

Borgen på Gellert høyden ble 
bygd i 1851 av Habsburgerne 
for å vise at de stod over 
Ungarerne. Da kommunismen 
kom marsjerende inn i 1945 ba
Ungarerne så bygge kvinnen 
med palmegren i hånden; 
symbol på hvordan 
kommunismen bragte fred til 
landet. I dag er  den 
kommunistiskinspirerte 
innskriften fjernet, og det er et 
monument til minne om de 
mange som har falt i kampen 
om et fritt Ungarn.

Høyden er oppkalt etter Sankt 
Gellert, en biskop som hjalp 
Kong Stephan under kristninga 
av Ungarn på starten av 1000-
tallet. Gellert ble til slutt drept 
av hedninger som puttet han i 
en tønne, og rullet han utfor 
høyden.

Flere kjøpte varm rødvin i denne 
kiosken
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1.SIGHTSEEING FREDAG MORGEN

The monument on top of the
235-metre-high Gellért Hill 
dominates the skyline of
Budapest. There were quite a 
few changes made to it after
the change of the regime in 
1990: the huge statue of the
Soviet soldier, stylishly holding 
a machine gun, was ousted to 
the Statue Park, where all 
Communist statues were
exiled. Moreover, the Cyrillic
script which glorified the
"Soviet heroes" was promptly
removed, along with the list of
names of Russian war
casualties, to be replaced by 
the text "To the memory of all 
of those who sacrificed their
lives for the independence, 
freedom, and success of
Hungary." The nicest one of
the side-statues is the figure
killing a dragon that represents
Fascism.

The Mayor's Office originally
planned for the statue to be 
built in the much less 
significant Haydn Park in 
Buda, and the planned height
was to be just 8-10 metres. 
However, Soviet Marshall 
Voroshilov, who was in charge
of post-war Hungary following
the liberation of Budapest, has 
objected, and has chosen the
Gellért Hill location personally.
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Omkring en tredjedel av 
Budapests 200.000 jøder døde 
under 2. verdenskrig, etter 
Tysklands besettelse i 1944. 
Budapest ble kraftig ødelagt 
under den sovjetiske beleiring i 
1944. Byen kom på fote igjen på
1950- og 1960-tallet, under den 
kommunistiske regjeringen, og 
ble til dels et utstillingsvindu for 
fremvisning av regjeringens mer 
pragmatiske politikk fra og med 
1960-tallet. Siden 1980-tallet og 
kommunismens fall har byen, 
som resten av landet, vært 
rammet av fraflytting. 

Det er i byen seks broer forbinder 
Buda og Pest, og disse preger 
bybildet. De ble sprengt av de 
tyske styrkene under andre 
verdenskrig for å hindre Den røde 
armes framrykking, men er 
senere blitt gjenoppført. 
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KONSERT FREDAG I FRANSISKUSKIRKEN

Kallenamn
Budapest kalles «Donaus 
perle» eller «Dronninga av 
Donau», «Hjarta av 
Europa», 

«Fridomshovudstaden»
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Plakat om 
konserten 
fredag kveld

Vi øver foran fredags konserten – og 
oppdager at vi har samme sang 
som det danskekoret. Det ble deres 
dirigent som dirigerte oss.



HANDLING PÅ JULEMARKEDET

Julemarked

Et torg fyllt av boder med alle 
slags varer også mat stekt på
griller og servert ved stående 
bord.

Det var så fullt at vi var redde for 
å komme bort fra hverandre og 
ikke finne veien hjem.
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FORBEREDELSE TIL 1.KONSERT

Romerne grunnla byen Aquincum
i år 89, der en keltisk by tidligere 
hadde ligget. Fra år 106 til det 4. 
århundre var Aquincum
hovedstaden i den romerske
provins en Pannonien. Contra 
Aquincum (eller Trans Aquincum) 
var det nåværende Pest.

Omkring år 900 kom magyarene, 
forfedrene til de moderne 
ungarerne, til området. I 
middelalderen ble de to byene 
Buda og Pest viktige. Buda ble 
sete for et kongelig slott i 1247, 
og i 1361 ble byen Ungarns 
hovedstad. Pest ble ødelagt av 
mongolene i 1241, men ble raskt 
gjenreist igen.
Det osmanske rikes erobring av 
Ungarn i det 16. århundre stanset 
byenes vekst: Pest falt til 
osmanerne i 1526, og Buda falt 15 
år senere. Buda ble hovedstad for 
en osmansk guvernør, mens Pest 
ble forlatt før habsburgerne
inntok byen i 1686.
Det var Pest, hjemsted for 
administrasjon siden 1723, som 
vokste hurtigst i 18. og 19. 
århundre. I 1800 var Pest større 
enn Buda og Obuda til sammen. 
Pests befolkning vokste med 20 
ganger gjennom det 19. 
århundre, til 600.000 innbyggere, 
mens Buda og Óbudas
befolkning ble kun 4 gange større 
fram til 1900.
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Franciscan Church of Pest - konsert

PEST Fransiskanerkirken (Pesti forskjeller Templom)
V., Tere Ferenciek to. 

En kirke stod her allerede i 1260.  Den høye vekten ble 
feiret her da kong Andrew III ble kronet i 1290.  I 
16. c.  tyrkerne konverterte den til en moské, og etter 
byen hadde blitt tatt tilbake holdt  den fransiskanske 
munkene tjenestene i den muslimske menigheten i flere 
tiår.  Den nåværende bygningen ble reist i 1727-1743.  
Interiøret replikater oppsettet på Jesuit Gesu II kirke i 
Roma.  Flere av freskene ble malt for Ungarns Millennium 
feiringen (1896).  En plakett på første benk på høyre side, 
like ved prekestolen, minnes Franz Liszt, som levde i 
klosteret for en tid. 
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KONSERTEN FREDAG KVELD FRANSISKUSKIRKEN
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Det musikalske 
høydepunktet på turen 
var Landkjenning – en 
flott opplevelse med 
solist Gunnar, piano 
Tove, fløyte Anne-
Marit og både 
mannskoret og 
kammerkoret.



Mannskoret:
Ein rose er utsprungen
Vinger titt
My lord what a morning

Felles

Til Sanctus (Heilig, 
Heilig) 
Bruckner: Locus Iste
Grieg/Bjørnson: 
Landkjenning 

Kammerkoret
Joy to the world 

Folktune: Gammel 

Mariavise

Folktune/Blix:  Kling no

klokka 

Klug: Jeg synger julekvad 

(in Dulce Jubilo) 

Sande/GB-H: Det lyser i 

stille grender 

Tveit/Skeie: For et 

øyeblikks tid 

Breslau/GB-H: 

Deilig er jorden 

Vi sang også med det 
danske koret 
her.

Konserten fredag kveld



Etter konserten – julegater og middag

Ungarn er kjent for sine mange 
vindistrikter og for sine deilige mat. Den 
ungarske paprikaen som setter sitt sterke 
preg på maten i landet faller alltid i smak 
hos nordmenn
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Panne-
kakene
…

Gulasj-
suppa…



Etter konserten – nydelig middag

En flott avslutning på en meget vellykket 
konsert med musikk, god mat og god 
stemning. Harald tro til med fela.
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Guiden hadde alltid det største vinglasset og snakket 
varmt om Ungarsk vin



LØRDAG FORMIDDAG – TYRKISK BAD

The Szechenyi Thermal Bath is 
one of the largest spa 
complexes in Europe. It's also
the first thermal bath of Pest.

It owes its existence to Vilmos
Zsigmondy, a mining engineer. 
On his initiative, successful
deep borings had been
performed in the City Park, 
where later, in 1881 already an 
"Artesian bath" was in 
operation. However, this
temporary type of bath was
meeting the demands of the
age less and less, so the
Szechenyi Thermal Bath was
built in 1913 on the basis of
plans composed by Gyozo
Czigler. 

The Bath was expanded in 
1927 with a public bathing
department for gentlemen and 
ladies and a beach site.
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Lite visste vi hva som 
ventet oss på innsiden –
og låsene i garderobene 
ble en utfordring – for 
noen.
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THE SZECHENYI THERMAL BATH



The Szechenyi Thermal Bath

Number of pools: 18 
Swimming pools (5)
Swimming pools with water filtering and 
circulation devicewater temperature
water depth
water surface area 27oC
0,80-1,70 m
910 m2 Fancy pool*water temperature
water depth
water surface area in the summer 30oC
in the winter 34 oC
0,80 m 600 m2
Thermal sitting poolwater temperature 38 oC

Svovellukten var merkbar og vannet 
stikkende, men utrolig deilig. 

25



The Szechenyi Thermal Bath

Water composition The water 
supply for the bath is provided
by the Saint Stephen Well Nr.II
commissioned in 1938. It is a 
hot-spring water with calcium, 
magnesium, hydro-carbonate, 
also containing sodium and 
sulphate, with a significant
content in fluoride and meta-
boric acid. The water of the
drinking well is a healing water 
with calcium, magnesium, 
hydro-carbonate, chloride, 
sulphate, also containing
alcalics and a substantial
amount of fluoride. 
Therapeutic proposals -
degenerative illnesses of
joints-chronic and semi-acute
arthritis-orthopaedic and post-
injury alterior treatments.
In the form of a drinking
cure -chronic gastric catarrh, 
gastric ulcer, intestinal catarrh-
over-production of gastric acid
-chronic inflammation of the
pelvis of the kidney and of the
urine paths-certain forms of
renal stone illnesses-chronic
catarrh of the inhaling organs-
prevention and healing of
states of the bone system 
accompanied by a calcium
deficiency-influencing
disturbances of metabolism
linked to gout-in case of certain
illnesses of the gall-bladder
and the gall paths, for
enhancing gall-discharge 26



The Szechenyi Thermal Bath

Kammerkorets badekonsert gjorde stor lykke, 
folk spurte når katedralkonserten skulle starte…
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METROEN OG HELTEPLASSEN   I BUDAPEST

The first Metro line of continental Europe is 
underneath Andrássy Avenue. The National Assembly
of Hungary has given its blessings to the plan as 
early as 1870, but construction started only in 1894 -
and the works were finished as early as 1896. 
staircases lead to the Metro - no escalators, as the
tunnel is only just a few meters under the ground, 
supported by steels pillars. Every stop is a
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Helteplassen er stedet for kulturinteresserte og folk som liker 
historie. På denne plassen finnes det et minnesmerke for 
“Ungarns falne helter”, 7 statuer av de 7 stammelederne som 
ledet Ungarerne inn i landet i 896 og en stor søyle med 
erkeengelen Gabriel på toppen. Bak denne søylen kan en se 
to kolonader med 7 statuer i hver. Disse statuene viser viktige 
personligheter i den Ungarske historien fra år 1000 fram til 
1850.



St Stefanos katedralen

Den hellige Stefan (Ung: István) het 
opprinnelig grev Vajk og ble født ca 
år 969 i Esztergom i Ungarn som 
sønn av den hedenske Arpadfyrsten
hertug Géza og en kristen mor. Men 
han fikk en kristen oppdragelse og 
ble døpt sammen med faren ca 985, 
etter at hertugen oppmuntret av den 
hellige Adalbert av Praha og delvis 
etter innflytelse av Otto III hadde 
innsett den politiske 
nødvendigheten av å anta 
kristendommen. 

Madjarene hadde slått seg ned i 
Ungarn på slutten av 800-tallet og 
ble nå kristne i navnet, i det minste 
de høyeste lagene i folket. Ved 
dåpen tok grev Vajk navnet Stefan. 
Ved å innføre begrenset føydalisme, 
ved å beholde kontrollen over folket 
som helhet ved å redusere 
adelsmennenes makt, ved å
avskaffe stammedeling og ved å
organisere oppdeling av landet i 
«fylker» ledet av guvernører utnevnt 
av ham, omformet Stefan ungarerne 
til ett kongerike. Mye av hans 
organisering er bevart til inntil nylig. 
Han arbeidet energisk for å
omvende sitt folk til kristendommen, 
og for å klare det brukte han statens 
ressurser til strengt å straffe 
overtroiske skikker som 
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St Stefanos katedralen

stammet fra hedendommen, blasfemi 
og utroskap ble forbrytelser som tyveri 
og mord, han både kommanderte alle 
til å gifte seg (unntatt Kirkens menn) og 
forbød ekteskap mellom kristne og 
hedninger. Hans behandling av
gjenstridige hedninger var preget av 
den råskap som hersket i tiden og 
området, og til tider var det en levende 
mo motstand blant hedningene i 
forbund med Stefans politiske 
rivaler. Til støtte for kirkene og deres 
hyrder og for å sørge for de fattige i 
landet, innførte han betaling av 
tiender. Hver tiende by måtte bygge 
en kirke og underholde en prest; 
kongen selv utstyrte kirkene.
Stefan opprettet bispedømmer 
gradvis etter hvert som ungarske 
prester ble tilgjengelige, og 
Veszprém er det første vi hører om, 
men innen et par år hadde han 
grunnlagt primatsetet Esztergom.

I alt grunnla han to erkebispe-
dømmer og åtte bispedømmer, og 
løsrev dermed landet fra de 
bayerske bispedømmene. Han 
grunnla også klostre, blant dem det 
viktigste, Pannonhalma. Han 
utnevnte Astrik som kirkelig leder i 
landet og evangeliserte landet ved 
hjelp av benediktinere fra Cluny i 
Frankrike. Han fikk også hjelp av 
andre utenlandske gudsmenn, som 
den hellige Gerhard Sagredo
(Gellért) av Csanád. 
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St Stefanos katedralen

I Szekésfehérvár, som 
tyskerne kaller 
Stuhlweißenburg, nordøst for 
Balatonsjøen, bygde han en 
basilika til Guds Mors ære, 
hvor de ungarske kongene 
senere både ble kronet og 
gravlagt, og
denne byen gjorde han til 
sitt hovedsete. Han fullførte 
også grunnleggelsen av det 
store St. Martinsklosteret
som var påbegynt av hans 
far.
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Det var så kaldt i katedralen at vi 
alle hadde yttertøyet på helt fram 
til vi skulle synge. Logistikken på
opp- og nedstigning av konsert-
plassen for de 6 korene var 
upåklagelig. Venstre sides kor 
stod stilt opp på linje under siste 
sang av opptrående kor som da 
gikk til høyre og satte seg.



Gallakonsert i St Stefanos katedralen
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St. Stefan Basilika er den største 
kirken i Budapest, med et areal på
4000 kvadratmeter, en kuppel som 
er 96 meter høy og en kirkeklokke 
som veier 9 tonn. Både utvendig og 
innvendig er kirken utsmykket med 
verker av berømte malere. Den ble 
påbegynt i 1851 og innviet i 1905
under oppsyn av tre arkitekter i 
løpet av byggeperioden. 

Program Gallakonsert
Laudate av Mozart

Mitt hjerte alltid vanker

Laudate Omnes Gentes
Solister: 
Elisabeth sang
Tove på piano  
Anne-Marit på fløyte

Fellesnummer med alle 6 kor:
Silent Night 
Ungarsk julesang



St Stefanos katedralen 

St. Stefan Basilika er den største 
kirken i Budapest, med et areal på
4000 kvadratmeter, en kuppel som 
er 96 meter høy og en kirkeklokke 
som veier 9 tonn. Både utvendig 
og innvendig er kirken utsmykket 
med verker av berømte malere. 
Den ble påbegynt i 1851 og innviet 
i 1905 under oppsyn av tre 
arkitekter i løpet av 
byggeperioden. 
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St Stefanos katedralen – en mektig opplevelse
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St Stefanos katedralen – 300 sangere under en veldig kuppel



Ballroom of the Hotel Marriott

Menyen var utsøkt:

Utsikten fra restauranten – vi ser opp mot festningen
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Takk for en flott tur – mange 
inntrykk, og utrolig musikalsk 
opplevelse ved å synge med 300 
korister i en katedral. 

Tyrkerbadet vil også bli husket 
som en aldeles nytelse på
stressede nordmenn på tur.

På 2 ½ dag har vi fått utrolig 
mange kulturelle, musikalske og 
kulinarisk inntrykk. Temaet for 
denne korturen kan 
sammenfattes i nytelse – og noe 
høyt tempo til alle gjøremål.
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