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Himmelsk klåre
Bergen Domkor med eit vakkert portrett av komponisten Trond 
Kverno.
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Trond Kverno er mykje – orga
nist, pedagog og ortodoks geist
leg. Men mest av alt er han ein 
av dei mest særmerkte kom
ponistane i den norske kyrkje
musikkheimen. 

Bergen Domkors musikal
ske portrett opnar med eit 
storarta orgelstykke, «Intrada 
over en norsk langeleiklåt». 
Ein kan liksom sjå føre seg kor
leis Kverno stig tungt og ver
dig i fullt ornat opp kyrkjegol
vet mot høgaltaret når det blir 
spela. Avaldsneskantoren Arn
inn Tobiassen framfører det 
her, med distinkt artikulasjon 
og den litt «vrikkande» frase
ringsmåten som høver så godt 
i slik folkemusikalskinspirert 
kunstmusikk.

FRYDESAMT

Denne orgelintradaen, som er 
tufta på folkemelodien med 
den sterke tittelen «Låten som 
den vonde tralla for guten som 
drap jenta si» minner meg om 
Griegs lyriske stykke «Bryl
lupsdag på Troldhaugen», for 
begge verka har same rytmikk, 
kvikke ornamentikk og fest
lege stemning. Også «Toccata 

over Herre Gud, ditt dyre navn 
og ære» er frydesam å lytta til. 
Her syner Tobiassen at han 
ikkje berre har det i ing rane, 
men òg er ein rev til å spela 
snøgge pedaligurasjonar med 
føtene.

MELODISK SKAPARKRAFT

Bergen Domkor blir leidd av 
domkantoren Kjetil Almenning 
frå Gloppen. Den lotte plata 
deira syner fyrst og fremst 
Kvernos kormusikk, som er 
kjennemerkt av eineståande 
melodisk skaparkraft. Stabat 
Mater Dolorosa er ein mellom
aldersk latinsk «sekvens» (eit 
slags tillegg til dei faste mes
seledda i den katolske messa), 
som skildrar den syrgjande 

Maria ved krossen til den døy
ande son sin. 

I Ragnhild Foss’ omsetjing 
læt dei fyrste tre verselinene 
slik: «Standande i gråt og kvida 
/ Herrens mor ser Sonen lida / 
høgt på kross og skjemdatre.» 
Kverno toneset orda med lang
strekte, formfullenda melodi
liner som strevar mot himme
len som ein gotisk spissboge. 
Dei djupe og tette akkordane 
i mannsrøystene demonstre
rer kor dyktig Kverno er som 
klangmålar – det kling djupt 
og tett, men samstundes ved
underleg klårt.  
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Trond Hans Farner Kverno (fødd 1945) i fullt ornat. I tillegg til å vera komponist er han 
nemleg òg biskop i Den Hellige Oppstandelses Stift, eit ortodokst kyrkjesamfunn av 
noko slag.  Foto: Lawo

Christus pantokrator – Kristus 
verdsherskaren. Eit 500-tals 
voksmålarstykke frå Katarinaklos-
tret, eit ortodokst kloster ved foten 
av Sinaifjellet i Egypt.  Foto: Wikimedia
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I tradisjonelle musikkhisto
rieverk les me om «den luth
erske kyrkjemusikkens vekst 
og fall». Denne soga går ut på 
at kvaliteten toppar seg med 
J. S. Bach, men etter at han 
døyr i 1750, blir kyrkjemusik
ken dekadent. Gottfried August 
Homilius (1714–1785) høyrer til 
generasjonen etter Bach og var 
mykje omtykt i samtida, men 
blei stempla som middelmåtig 
seinare. I Leipzig, der han stu
derte, var han del av elevkrin
sen kring Bach, før han blei 
organist i Frauenkirche i Dres

den, byens signalbygg, som blei 
bomba i 1945, men som i dag er 
atteroppbygd. 

Oratoriet Der Messias frå 1776 
inneheld mykje god musikk – 
å samanlikna stykket med eit 
Bachoratorium er ikkje pro
duktivt, for stilane er for ulike. 
I nokre av satsane er han verke
leg original, til dømes i koralen 
«Er entäussert sich der Freuden» 
(«Han tømer seg for gleder»). 
Her blir den ukunstla salme
melodien til sopranen akkom
pagnert med lekker pizzicato, 
altså strykarar som knepper på 
strengene i staden for å bruka 
bogen. To tidsepokar støyter 
slik på kvarande: Sopranen 
syng den gamalvorne tyske kor
alen etter Luther, medan stryka
rane spelar i franskinspirerte 
rokokko, den elegante motesti
len frå 1700talet. Slik stilblan
ding er nyskapande, ikkje deka
dent. 
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Det sameinte 
Tysklands dirigent
LEIPZIG: Kurt Masur hadde noko dei fleste 
kunstnarar manglar, nemleg politisk 
klokskap. 

E
tter at Kurt Masur som ten
åring høyrde Beethovens 
Symfoni nr. 9 på radio fyrste 

gong, var det ikkje råd å få han 
i tale på dagevis. At han var etla 
til dirigent, visste han frå denne 
dagen.

Som mogen meister meistra 
Masur eit vidt repertoar, men 
gav aldri opp kjærleiken til det 
romantiske kjernerepertoa
ret, nemleg Schubert, Mendels
sohn, Brahms, Mahler og Bruck
ner. Men det var nok Beetho
vens verk som stod han nærast; 
gjennom teknisk inslipte fram
hevingar av mellomstemmene 
i symfoniane synte han oss 
løynde songlege kvalitetar. Og 
under den store offentlege mar
keringa av den tyske sameininga 
i Berlin i oktober 1990, var det 
nettopp «Beethovens niande» 
han dirigerte. Dette var den fyr
ste revolusjonen i Tysklands 
historie som var fredeleg, noko 
Masur sjølv bidrog til.

GEWANDHAUSORKESTRET

Kurt Masur kom til verda i Schle
sien i dagens Polen. Han byrja å 
spela klaver som femåring, men 
sjukdom i ingrane gjorde pia
nistkarrieren umogeleg. Sytten 
år gamal blei han innrullert i eit 
Wehrmachtkompani med 135 
mann; berre 27 mann overlevde. 
Etter læretid og arbeid som elek
trikar, med kliving i høgspent
master, tok han fatt på dirigent
studium i Leipzig. Dette opna 
vegen for kapellmeisterstilling ar 
i ymse DDRorkester.  

Det var i den tradisjonsrike 
musikkbyen Leipzig han kjende 
seg mest heime, og for leipziga
rane er han framleis deira diri
gent. Her gjekk han i 1970 i ido
let Felix MendelssohnBarthol
dys fotspor som kapellmeister 
ved Gewandhausorkestret, ei 
stilling han heldt fram til 1997. 
Ni hundre utanlandsturnear 
hadde han med orkestret i løpet 
av desse 27 åra, mange av dei 
til det «kapitalistiske utlandet», 
noko han fekk i stand sidan han 
visste å omgå pampane i kom
munistpartiet. 

INGEN MARIONETT

Men ein marionett for DDR
regimet blei han aldri, det 
syner motet han viste under 
«måndagsdemonstrasjonane» 
i Leipzig hausten 1989, protes
tane som førde til murens fall. 
Opprøret kulminerte 9. novem
ber, då statssjefen Erich Honec
ker ville senda stridsvogner mot 
dei sytti tusen demonstrantane 
i Leipzigs gater. Saman med 
fem andre prominente leipzi

garar formulerte Masur eit opp
rop om ikkjevald og var slik 
med på å hindra at demon
strasjonane utarta til blodige 
gateslag, slike som kinesarane 
hadde opplevd på Himmelfreds
plassen tre månadar tidlegare.     

Etter den tyske sameininga 
blei Masur sjefdirigent og 
musikkdirektør for leire orkes
ter i eliteserien til den klassiske 
musikken, mellom anna New 
York Philharmonic Orchestra, 
London Philharmonic Orches
tra og Orchestre National de 
France i Paris.

DIRIGERTE MED AUGO

«Alltid vidare» var mottoet hans. 
Og det levde han etter, jamvel 
om han dei seinaste åra leid av 
Parkinsons sjukdom og styrta 
frå dirigentpodiet to gonger – 
fyrst i Paris i 2012, der han braut 
skulderbladet, så i TelAviv, der 
han braut hofta. Avskilskonser
ten i Berlin i februar 2014 leidde 
han frå rullestolen.

Kurt Masur var den mest 
kjende av dei tyske dirigentane 
og den siste gamaldagse tyske 
maestroen i tradisjonen etter 
Furtwängler og Karajan. Likevel 
innsåg han at tida då dirigenten 
fungerte som suveren diktator, 
var slutt. «I dag handlar det om 
å få i stand eit så sterkt partnar
skap mellom dirigent og orkes
ter at orkestret fylgjer viljen til 
dirigenten intuitivt», sa han i 
eit av dei siste intervjua.

Kurt Masur døydde laurdag 
førre helg i Greenwich i den 
amerikanske delstaten Connec
ticut, 88 år gamal. 
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og busett i Leipzig.

Kurt Masur (1927–2015) under prøvene til 
debuten sin som sjefdirigent for New 
York-filharmonikarane i 1991, ei stilling 
han tok over etter Leonard Bernstein.  
Foto: Osamu Honda / NTB scanpix


