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Runi har vært harpist i over 30 år:

Da Runi var i 20-årene og opplevde en krise, møtte 
hun ubetinget kjærlighet. Den bærer henne fortsatt.
TEKST: EVA KYLLAND FOTO: EVA KYLLAND OG PRIVAT

– Når jeg spiller i kirker på en 
langfredag, velger jeg musikk 
som står til tekstene om korsfes-
telse og følelsen av å være alene. 
Melodiene er vakre, triste og 
melankolske, de går i moll og 
skal minne oss om Jesu smerte. 
Samtidig vet vi at det kom et 
vendepunkt. Han sto opp igjen 
fra graven, sier Runi Wold- 
Kristiansen (58).

Hun er opptatt av håp. 
Mørket har ikke vunnet. Heller 
ikke i hennes liv. Og det som 
ligger Runi aller mest på hjertet, 
er å spille til trøst, hvile og etter-
tanke. Hun vet at sorg og glede 
kan vandre hånd i hånd.

– Sånn er livet – både lys og 
mørke. En reise.

Runi arbeider som frilans 
harpist og underviser på kultur-
skolene både i Kongsberg, der 
hun bor, og i Oslo. Hun er mor 
til to voksne sønner, har gått 
gjennom brudd med fedrene,  
og er nå kjæreste med «en  
støttende og god mann». 

«Levd liv har gjort Runi til et 
klokt menneske,» sier en god 
venninne. 

VAR NEDSLITT
24 år gammel ble Runi mamma 
til sitt eldste barn. Hun studerte 
musikk, hadde allerede kjøpt 
den første harpen, og begynte 
snart å få oppdrag som frilanser. 

Da gutten var omtrent to år, 
ble Runi alenemor. To år senere 
opplevde hun et par angstanfall. 
I lengre tid hadde infeksjonene 
kommet tett, uten at Runi tillot 
seg å hvile. Den siste måneden 

hadde hun nesten ikke sovet.
– Jeg klarte så vidt å ta vare 

på meg selv, lyttet ikke til signa-
lene fra kroppen, var styrt av alt 
jeg måtte prestere. Den totale 
mengden arbeid ble for stor. Jeg 
var fortsatt student på fulltid, 
med spilleoppdrag i tillegg. Den 
seinvinteren var jeg helt nedslitt 
– fungerte på en måte i hver-
dagen, men opplevde å miste 
fotfestet. Det var skremmende.

I mai samme år valgte hun  
å dra på en fem dagers familie-
retreat på Lia gård i Østerdalen. 
Der �kk Runi hvile rent fysisk. 
Og i samtale med en ansatt 
fortalte hun om situasjonen sin. 

I ettertid ser Runi at hun i løpet 
av de dagene opplevde en 
omvendelse, som hjalp henne  
å komme videre i livet.

– Jeg �kk et møte med betin-
gelsesløs kjærlighet. Noe elsket 
meg, holdt meg oppe og passet 
på. Jeg ble tryggere. Erkjente at 
Gud er til. Ikke som en teori. Og 
helt uavhengig av mine følelser.

– Fra før var jeg vant til  
å mestre mye og �kse livet.  
Selvtillit hadde jeg. Men bak  
den �inke fasaden var det en 
sårbarhet. Selvfølelsen var ikke 
så god. Jeg stolte ikke på egne 
tanker og følelser. Var i stor grad 
usikker på meg selv i relasjoner, 
hadde lett for å tilpasse meg og 
la andre dominere. 

På denne retreaten kom hun 

nærmere seg selv. Det var ikke 
så skummelt å vise svakhet 
lenger. For første gang som 
voksen klarte hun å gråte  
i andres nærvær. 
 
TIL ÉN DAME
Runi mener at det personlige 
vendepunktet har gjort henne 
mer ærlig, uredd, modig og 
direkte. Også som musiker. 

– For noen år siden skulle  
jeg delta på en stor kirkekonsert 
sammen med Oslo Filharmo-
niske Kor. Jeg ble bedt om  
å spille en solo. Første tanke var 
at jeg måtte �nne et stort harpe-
verk, som passet inn i helheten  

i de romantiske korverkene. Så 
ble jeg av en indre stemme 
minnet om i stedet å framføre en 
mongolsk folketone, som jeg 
synes er fantastisk vakker. Valget 
føltes nærmest pinlig, for jeg brøt 
med det jeg er opplært til at er 
naturlig i en slik sammenheng.  

Etter konserten kom en kine-
sisk dame med tårer i øynene 
opp til Runi og sa: «Tenk at jeg 
skulle få høre den folketonen  
i Norge. Jeg sang den som barn 
hjemme i Kina.»

«Det var til henne jeg skulle 
spille,» tenkte Runi, og kaller 
opplevelsen guddommelig.

– Enkeltmenneskets verdi  
og betydning ble gjort synlig. 
Finnes det noe større enn å nå  
et menneskes hjerte? Å bruke 

musikken så den skaper  
glede, gir gode opplevelser og  
betyr noe for andre, er blant  
det virkelig meningsfulle jeg 
opplever i livet.

– Noe av det mest krevende 
som musiker er å fylle det enkle 
med skjønnhet og kra�.  

FANGENE TAKKET    
Harper blir gjerne forbundet 
med noe høykirkelig og 
himmelsk. Runi ønsker å ta 
instrumentet ned på jorden,  
la det komme nærmere 
mennesket. Hun forsøker  
å sprenge grenser både for 
hvilke sjangre hun kan framføre, 
og i hva slags sammenhenger. 

– Jeg synes fortsatt harpe er 
verdens �neste instrument.  
Og det er anvendelig. 

Hun glemmer aldri den 
gangen hun spilte på Ila fengsel 
og forvaringsanstalt: «Hva har 
jeg der å gjøre?» tenkte hun 
noen dager før opptredenen. 
Det gikk opp for henne at hun 
skulle sitte der med en gull-
harpe. «Har jeg noe å gi?» Hele 
situasjonen føltes absurd. Runi 
fant ut at det eneste hun kunne 
gjøre, var å være seg selv. 

En vakt forberedte henne  
på at disse tilhørerne kom til  
å virke uinteresserte og prate 
mens hun spilte. Det måtte ikke 
Runi bry seg om. 

– Blant de innsatte gjenkjente 
jeg ansikter fra riksavisenes 
førstesider. Det var helt tyst  
i rommet. Jeg kunne hørt en 
knappenål falle. De var så 
lydhøre. Noe nådde inn. Det var 

Ønsker å nå
folks hjerter

«Jeg ble tryggere. Erkjente at  
Gud er til. Ikke som en teori.»
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MAJESTETISK INSTRUMENT: – I Bibelen står 
det at Saul ble løst fra tungsinn når David spilte 
på harpe, forteller Runi. – Musikk har en helse-
bringende virkning. Runi har kjøpt denne harpen 
av Kringkastingsorkestret. Den veier 40 kilo.

NATURLIG GLEDE: – Naturen 
er en kilde til rekreasjon og 
helse, fysisk og psykisk. 
Mange mennesker higer 
etter ting. Kjeder de seg,  
så drar de og handler.  
Jeg vil heller være ute  
i naturen, oppdage, se  
og være til stede. Tenk  

for eksempel å finne en  
fullmåne – for en glede!

Ønsker å nå
folks hjerter
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PÅSKEFØRE: 
Runi har hytte  
på Norefjell, hun 
elsker å gå på  
ski der.

LYKKEVALG: Før Runi valgte harpe, var piano instrumentet hennes. 
Senebetennelse satte en stopper for spillingen. Runi ble kjent med 
henne som da var harpist i Oslo-Filharmonien. Det endte med at  
Runi, som 24 år gammel student, kjøpte sin første harpe. Det ble  
sett på som galskap av familie og medstudenter, men Runi har  
aldri angret. Og senebetennelsen kom ikke tilbake.

som i harpeklangen, sårbart, 
stille. Sikkert også uvant og 
fremmed.

I situasjonen kjente  
Runi at hun våget å by på seg  
selv og spille fra hjertet.

– Da jeg var ferdig, kom 
mange opp til meg og stilte seg 
bak hverandre i en rad, som 
gutter i skolegården. Svære, tø�e 
karer med langt hår og tatove-
ringer. Enkelte var kledd i dress. 
En og en tok de meg i hånden 
og takket. Det var en sånn 
andektighet, som jeg aldri har 
opplevd noe annet sted.

Frivillige hadde laget i stand 
kulturkveld med kafé, så Runi 
satt og snakket med innsatte 
etterpå.   

– De har gjort noe galt, gått 
utenfor loven. Jeg er heller ikke 
perfekt. Det ble noe basalt 
menneskelig ved møtet med 
disse mennene.     

På hjemmesiden skriver hun: 
«Jeg ønsker å skape en musi-
kalsk oase på menneskers  
vandring.»
 
SOMMERFUGL TIL TRØST 
Palmesøndag det året Runi  
var 35 år gammel, satt hun ute  
i solskinnet og hvilte, mens  
sønnen lekte i nabolaget. 

Da kom det en tristhet over 

– Jeg opplevde tidlig en 
ensomhet, følte meg annerledes 
enn vennene mine. Et regel- 
messig A4-liv med stadig mer 
materiell rikdom var ikke det 
jeg lengtet etter. Et indre liv med 
verdier og idealer ga meg 
mening. Å søke skjønnhet og 
sannhet gir meg håp og livslyst.
 
SER OG ER NÆR
– Jeg har vært mye alene med  
de to sønnene mine, har møtt 
motstand og sorg. Noen 
mennesker tenker i båser og 
diagnoser. At jeg har sørget, 
betyr for eksempel ikke at jeg 
har vært deprimert. Jeg har ikke 
slitt psykisk. Jeg har en livskra�, 
�nner en vei. Og jeg har alltid 
hatt noe å takke for. Kontrastene 
er store i livet mitt.

«Runi har vist en utrolig styrke 
i krevende situasjoner. Hun har 
stått i det og ikke mistet troen på 
at der �nnes muligheter,» sier 
venninnen, som har fulgt Runi 
siden de var tenåringer. «Hun er 
dyp, har en veldig varme, en 
inderlighet i seg. Når andre har 
det vanskelig, klarer hun å se  
og være nær.» 

– Det handler nok om at jeg 
har møtt min egen sårbarhet. 
Jeg er ikke redd for andres sorg, 
svarer Runi. 

– Og jeg klarer ikke å være 
likegyldig.

Den åndelige opplevelsen på 
retreaten, for et halvt liv siden, 
har aldri sluppet taket: Hun er 
elsket. 

henne, og Runi begynte å stor-
gråte, som hun aldri hadde gjort 
før. Tårene rant og rant. «Hva er 
jeg lei meg for?» tenkte hun. 
Samtidig som hun ikke klarte  
å stoppe. Hulkingen kom fra 
noe dypt inne i henne.

Det kom en sommerfugl, en 
sørgekåpe, og satte seg ved siden 
av. Der ble den sittende, lenge. 
Så �øy den over på andre siden 
av henne, og satt der omtrent 
like lenge. Runi var fascinert, 
samtidig som hun fortsatte  
å gråte en stund til. Fremdeles 
skjønte hun ikke hvorfor.  
Det som skjedde, ble en stor 
opplevelse. 

Onsdag i påskeuken fylte 
Runis far 77 år. Han virket ikke 
gammel, var sprek og i full 
vigør. Men denne dagen følte 
han seg ikke helt i form,  
trodde kanskje han brygget  
på en in�uensa.

Skjærtorsdag kveld skulle 
Runi holde konsert. På dagen 
ringte hennes mor og fortalte at 
pappa ikke var i form, så de ville 
dra til legevakten. Da Runi kom 
hjem fra konserten, hadde faren 
fått slag og var lagt inn på syke-
huset. To dager senere �kk han 
hjerneblødning. Natt til første 
påskedag døde han.

– Fra skjærtorsdag til første 

påskedag opplevde jeg hele 
pasjonen på en personlig  
måte. Jeg var veldig glad  
i pappa, sier Runi.

– Sommerfuglen var et 
forvarsel. Og den spesielle 
opplevelsen ble til trøst for meg. 
Gud brukte sommerfuglen. 
 
RIK UTEN A4-LIV
«De berører �orlett som en 
harpetone,» skrev Runi nylig  
på Facebook om sommerfugler. 
«Ingenting inspirerer mer enn 
naturen, og jeg tar den med inn 
i musikken.» 

Fra hjemmesiden: «Det er en 
ordløs forbindelse mellom natur 
og musikk.» «Jeg tror musikken 
kan gjenspeile både det indre og 
ytre landskapet vi beveger oss i.» 
Runi har gitt ut �ere cd-er 
sammen med andre, for �re år 
siden ga hun ut én alene; «Harp 
in a Landscape.»

– Hvis jeg er litt tung eller lei, 
så gjør det noe med meg å sitte 
og øve. Tonene, vibreringen, det 
lø�er meg, gir glede og energi. 
Jeg får utløp for følelser. Fortsatt 
klarer jeg ikke å la være med  
å spille harpe. Det handler om  
å holde meg levende.

Runi opplever stadig at ulike 
kunstuttrykk, som malerier eller 
litteratur, gjør sterkt inntrykk.  
De når strenger i henne, som  
hun ikke har ord for. Og de 
hjelper henne til å �nne hvile. 

Å ha et kunstnersinn, mye 
intuisjon og følelser, har også 
kostet.



FLOTTE ARBEIDSFORHOLD: 
Kongsberg kirke er fra 1761, 
her spiller Runi ofte.
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Runis mange 
strenger

 ● Har studert musikk ved 
Universitetet i Oslo og 
Norges musikkhøgskole. 

 ● Har vært innleid til �ere 
orkestre, blant andre 
Kringkastingsorkestret, 
Tromsø Symfoniorkester 
og Göteborgs Symfoniker. 
Runi har turnert for Riks-
konsertene, Den kulturelle 
spaserstokken, Folke- 
akademiet og deltatt på  
Glogerfestspillene. 

 ● De siste årene har  
hovedvekten av oppdrag 
vært kirke- og institu-
sjonskonserter, for  
næringslivet, i bryllup og 
begravelser, på retreat- 
steder og pilegrimskon-
serter. Runi arrangerer 
også konserter. 

 ● I 2016 ga hun ut en  
solo-cd; «Harp in a 
Landscape».
www.runi-harpe.com


