
Fine innspillinger av
oversett komponist
Bergenseren Signe Lund ble nazist mot
slutten av livet. Før det skrev hun musikk
som fortjener en plass i historien.
23. desember

Pianist Rune Alver har de siste årene jobbet med innspillinger av verk fra

bergenskomponisten Signe Lund. Nå er den tredje og siste platen her. Foto: Bård Bøe /
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Verk av Signe Lund. Pianist Rune Alver. Klassisk. LAWO
Classics

Pianisten Rune Alver har tidligere fortalt i BT om sitt siste
plateprosjekt, der han har spilt inn en albumtrilogi med
klaverstykker av den omstridte komponisten Signe Lund.
De to første albumene ble sluppet i 2020 og tidligere i
høst, nå er den tredje og siste utgivelsen her – foreløpig
kun digitalt.

Bergenseren Lund ble oppdaget av Edvard Grieg og ville
sannsynligvis fått et lysende ettermæle, hadde hun ikke
utviklet nazisympatier mot slutten av livet. At hun var
kvinne gjorde det antakelig enda lettere å overse henne.

Før Lund meldte seg inn i Nasjonal Samling rakk hun
imidlertid å jobbe for kvinnesaken, hjelpe flyktningbarn
etter første verdenskrig, få Kongens fortjenstmedalje i gull
for sitt arbeid med å styrke norsk-amerikanske forhold, og
medvirke til opprettelsen av Norsk Komponistforening.

Mer enn hundre år senere har Komponistforeningen gitt
økonomisk tilskudd til Alvers innspilling. Pianisten har gjort
et grundig researcharbeid. Blant annet har han reist til
USA og fått tak i partiturer som ikke har vært å finne i
Norge.
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Det var årets beste musikkopplevelser
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Vår tids rasismedebatt – med krav om sensur av ulike
kunstuttrykk – har gjort de typiske spørsmålene om skillet
mellom liv og verk enda mer betente: Hvordan skal en
forholde seg til kunstnere der biografiene forteller om
kritikkverdige forhold? Til tross for at Knut Hamsuns
nazisympatier stadig vekker debatt, anses bøkene hans av
de aller fleste som en viktig del av den norske litterære
kanon.

Verkene på Alvers innspillinger ble skrevet før Signe Lund
ble medlem av NS. Det ville være altfor synd å overse
kunstnerskapet hennes på grunn av feiltrinn hun gjorde
sent i livet. Som i alle saker som gjelder liv og verk, er det
ulike hensyn å ta. Lytterens personlige assosiasjoner til
kunstnerens feilhandlinger vil også alltid spille inn i slike
spørsmål. Lunds strykekvartett «Føreren kaller», tilegnet
Adolf Hitler, blir uansett neppe spilt inn med det første.

Om Lunds komposisjoner behager lytterens øre vil nok
også være individuelt. Stilen hennes er typisk romantisk,
med korte, melodidrevne småstykker. De er for det meste
enkle og sangbare, uten komplekse krumspring, men med
liv og eleganse som umiddelbart sender tankene til
Chopin. Iblant kan en ane korn av inspirasjon fra Grieg,
uten at Lunds musikk klinger typisk norsk.

For min del finner flere av de blomstrende melodiene raskt
veien inn øregangene, men også raskt veien ut igjen. De
velklingende klaverstykkene vekker hyggelige
assosiasjoner til datidens salonger, men mangler det lille



ekstra som kunne fått dem til virkelig å feste seg hos meg.
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Uansett kan en trygt slå fast at Rune Alver behersker
den romantiske spillestilen og har laget tre gode plater.
Selv om Lunds verker kanskje ikke vil få merkelappen
banebrytende kunst, er innspillingene viktige dokumenter
i den norske musikkhistorieskrivingen.

Ved å gjøre Lunds musikk tilgjengelig har Alver gjort en



prisverdig innsats for å skape mangfold og historiske
nyanser i norske arkiver og platesamlinger – og dermed i
fortellingen om hvem vi er.
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