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Han har spilt
inn verk av
komponisten
Norge skulle
glemme
Bergenseren Signe Lund var en av Norges mest
fremtredende komponister på begynnelsen av 1900tallet. – Det er trist at det hun gjorde mot slutten av
livet har overskygget alt, sier pianist Rune Alver.
KJETIL KOPREN ULLEBØ
kjetil.Ullebo@bt.no
foto BÅRD BØE

«Fredsklokker (1918)» står det
skrevet på et av notearkene som
er plassert over Rune Alvers
pianotangenter.
– Dette verket skrev Signe
Lund i 1918 da hun bodde i New
York. Hun hadde to sønner som
kjempet i første verdenskrig på
amerikansk side, og hun visste
ikke hvordan det gikk med noen
av dem. En dag ringte byens
kirkeklokker for å markere at det
var blitt fred. Hun satt seg ned
og spilte med, og resultatet ble
klaverstykket «Fredsklokker»,
forteller pianist Rune Alver.
Vi befinner oss i Rune Alvers
arbeidsstue i Alverstraumen. Han
snakker entusiastisk om et av
verkene som er med på hans nye
plate: «Études poétiques: Works
by Signe Lund».
Han har spilt inn 22 klaverstykker av bergenseren Signe
Lund (1868 – 1950), som var et
kjent navn i norsk musikkliv på
begynnelsen av 1900-tallet. Ett
av dem er altså «Fredsklokkene»,
skrevet i New York like etter
første verdenskrig.

Skrev kantate til Ibsen
– Før krigen var hun med i
konkurransen om å komponere
en melodi til et kampdikt som
skulle fremføres for amerikanske soldater.
Det ble sendt inn 600 forslag,
og Signe Lund valgte å underskrive sitt bidrag med et mannlig
navn for ikke å bli forbigått. Hun
vant konkurransen, sier Alver.
Signe Lund ble født i Christiania, men vokste opp i Bergen.
Hun var datter av bergenskomponisten Birgit Lund, men det var

Signe Lund ble født i Christiana,
men vokste opp i Bergen.
FOTO: NASJONALBIBLIOTEKET

familievennen Edvard Grieg som
mente hun burde få musikalsk
skolering.
Skolering fikk Lund, og etter
hvert gjorde hun seg bemerket.
Da hun var 30 år gammel, i
1898, fikk hun i oppgave å skrive
en kantate til Henrik Ibsens
70-årsdag.
Lund var også en markant kvinnesakskvinne. Hun
sto bak opprettelsen av Norsk
Komponistforening og hun fikk
Kongens Fortjenstmedalje for
sin innsats for å styrke forholdet
mellom Norge og USA, der hun
lenge bodde.
Hun drev også med hjelpearbeid for flyktningbarn etter
første verdenskrig, noe som
gjorde at hun litt senere fikk ros
av den østerrikske presidenten,
Michael Hainisch.
Da Signe Lund i 1928 fylte
60, ble det arrangert jubileumskonsert for henne i universitetsaulaen i Oslo.

Rune Alver har som første pianist spilt inn klaververk av komponisten Signe Lund, og ønsker å gi et mer nyansert bilde av henne. Mot s
Store deler av norsk musikkelite var til stede for å hylle en
av landets mest fremtredende
kvinnelige komponister.
Nå er hun imidlertid ukjent
for de fleste, og Rune Alver er den
første pianisten som gjør en omfattende innspilling av hennes
klaververk.

Ble begeistret av Tyskland
– Det er trist at det hun gjorde mot
slutten av livet har overskygget
alt det andre. Hun gjorde så mye
fantastisk, både musikalsk og
ellers i livet. Men det at hun
meldte seg inn i Nasjonal Samling, har sørget for at nesten alt
annet ble glemt, sier Alver.
På 1930-tallet var Lund flere
ganger i Tyskland, og hun skal ha
blitt opprømt over den begeistringen og det samholdet hun
opplevde at nazismen skapte.
I 1935 meldte hun seg inn i
Nasjonal Samling.
Hun fikk kunstnerlønn fra
1942 til 1945, men etter krigen
ble hun dømt for landssvik.
Del to av hennes selvbiografi,

DETTE ER ...
Signe Lund
(1868 – 1950)
n Født i Christiania, oppvokst i Bergen.
n Var komponist og musikklærer.
n Hun studerte musikk i
Oslo, Berlin og Paris.
n Hun bodde lenge i USA,
blant annet i New York og
Chicago.
n I USA var hun blant annet
aktiv i det amerikanske
sosialistpartiet.
n Hun fikk Kongens fortjenstmedalje for sin innsats
for forholdet mellom USA og
Norge.
n Mellom 1935 og 1945 var
hun medlem av Nasjonal
Samling.
n Etter krigen ble hun dømt
for landssvik og mistet sitt
statsborgerskap.

«Sol gjennom skyer», ble trukket
tilbake fra markedet og alle eksemplarene ble makulert.
Siden er lite skrevet om Signe
Lund. Ett unntak er en hovedfagsoppgave i Musikkvitenskap, skrevet av Birgit Eika i 1983.
– Jeg kom over navnet hennes på 70-tallet, da jeg leste det
jeg kunne finne om kvinnelige
kunstnere. Og da jeg skulle skrive
min hovedfagsoppgave, valgte jeg
henne, sier Eika.
Hun har tenkt mye på hvilken status Signe Lund ville hatt i
Norge i dag hvis hun hadde valgt
annerledes mot slutten av livet.

– Verkene er skrevet tidligere
– Hvis hun hadde dødd i 1939,
hvordan hadde ting sett ut da?
spør Eika.
Pianist Rune Alver har brukt
mye tid på å sette seg inn i livshistorien til Signe Lund.
– Er det mulig å løsrive musikken fra den historiske konteksten,
og det faktum at hun ble nazist?
– Alle verkene jeg har spilt
inn er komponert lenge før hun
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NOTERT
Broadway holder stengt resten av året

FOTO: JEFF GRITCHEN/NTB SCANPIX

SCENE: New Yorks verdenskjente teaterdistrikt
Broadway kommer til å
holde stengt ut hele 2020.
«Sikkerheten for våre
ensemble,
personale,
orkestre og publikum er
høyeste prioritet og vi ser
frem til å vende tilbake til
våre scener først når det
er sikkert å gjøre det». Det
sier Thomas Schumacher,
styreleder i The Broadway
League, i en uttalelse.
Teatrene rundt Broadway

begynte, som en følge
av pandemien, å stenge
i mars – men håpet var å
kunne åpne for publikum
en måned senere. Slik gikk
det ikke. Aldri tidligere har
Broadway stengt dørene
så lenge, og det er fortsatt
ikke kommet noen dato
for når teatrene kan ønske
publikum
velkommen
igjen. Det eneste sikre er at
det ikke kommer til å skje
før tidligst januar neste år,
skriver TT.
NTB

Norsk barnebok hylles i Tyskland

t bilde av henne. Mot slutten av livet meldte Lund seg inn i Nasjonal Samling.
meldte seg inn i Nasjonal Samling, det siste er fra 1928. I mye
av denne tiden bodde hun i USA
og var en aktiv støttespiller for
det amerikanske sosialistpartiet.
Hun var også aktiv kvinnesaksforkjemper, sier Alver.
– Jeg har vært på Riksarkivet
og lest hva Signe Lund gjorde
under krigen, og hun skal aldri
ha gjort noe for å skade noen. Hun
anga aldri noen, fortsetter han.

Verre for kvinner
I løpet av året kommer han med
enda en plate med verk komponert av Lund.
– Hva kjennetegner henne som
komponist?
– Edvard Grieg sa det slik:
«Dette må være medfødt». Det er
en naturlighet i alt, og hun er en
melodiens mester. Hun ville alltid lære mer, og i 60-årsalderen
reiste hun til og med til Wien for
å prøve å lære seg 12-toneteknikk.
Det viser hennes åpenhet og
villighet til å skaffe kunnskap
og nye perspektiver. Det atonale
sporet forlot hun, og jeg synes jeg

Bind to av Lunds selvbiografi ble trukket tilbake fra markedet og
makulert rett etter krigen. Hun ble dømt for landssvik og mistet sitt
statsborgerskap.
hører at hennes sterkeste inspirasjoner er Grieg, Schumann og
noen ganger Debussys og Rachmaninov, som hun for øvrig traﬀ og
kom godt overens med, sier Alver.
Signe Lund var ikke den eneste
norske komponisten som ble
diskreditert under krigen.
David Monrad Johansen var
en annen, men han rakk i stor

grad å rehabilitere navnet sitt.
Det gjorde ikke Lund, som døde
i 1950.
– Jeg tror oppgjøret etter
krigen var verre for kvinner.
Bare se på behandlingen av
tyskertøsene. Jeg håper det går
an å frem et mer nyansert bilde
av Signe Lund enn det som har
eksistert til nå, sier Alver.

LITTERATUR: «Syden», en
barnebok av Marianne
Kaurin, får varm mottakelse i Tyskland. Ifølge
flere anmeldere er denne
boken spesielt aktuell i
koronatiden, og den omtales som «koronatrøst for
avlyste
sommerferier»,
melder forlaget Aschehoug. Barneboken lar oss
følge karakteren Ina som
synes det er flaut at hun
ikke skal på sommerferie
når de fleste hun kjenner
har imponerende utenlandsreiser i sikte. Hun
lyver for klassen – og sier
hun skal til Syden. Med
seg på løgnen får hun
kompisen Vilmer. Mikado,
redaksjonen for radiobarneprogrammet NDR Info,
konkluderer med at boken
er til trøst for alle barn som
ikke reiser på ferie i år.

Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ) trekker frem
at dette er en sjarmerende
kjærlighetshistorie – mens
ekz-Bibliotheksservice
trekker frem hvordan Kaurin får frem et budskap om
den vanskelige barnefattigdommen. Falter på sin
side fremholder at boken
er klok – og fortjener
mange lesere. Kaurin kan
også notere seg at «Syden»
er valgt som månedens
bok i mai i radioprogrammet Bücherwurm på NDR
Info.
NTB

Sirkus søker om konkursbeskyttelse
SCENE: Det verdenskjente
nysirkuset Cirque du Soleil opplyste mandag at
det kutter flere tusen stillinger og søker om konkursbeskyttelse for å overleve koronakrisen. Cirque
du Soleil fra Montreal i
Canada har blitt hardt

rammet av koronautbruddet og har måttet avlyse
turneer og forestillinger
flere steder i verden. I tillegg sliter sirkuset med en
gjeld på mer enn én milliard dollar, tilsvarende
knappe 9,7 milliarder kroner.
NTB

