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Hun valgte feil side 
under krigen, og det 
har fått overskygge alle 
andre kvaliteter ved 
henne som person og 
musikken hennes.

Rune Alver

UNIK: – Signe Lund var et unikt menneske, og skrev med personlig synsvinkel både fra Europa og USA. Musikken spenner fra uproblematisk og velklingende stykker til andre som har en avgjort dyp kunstnerisk verdi, sier Rune Alver. Foto: Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS

KONSERT: Det sier pianist Rune Alver. Søndag fremfører han musikk av denne bemerkelsesverdige kvinnelige komponisten som vokste 
opp i Bergen, men som sympatiserte med feil side under krigen.

Pianisten Rune Alver har siden  
debuten som 20-åring gitt konserter 
over store deler av verden, og er for det 
trofaste lokale konsertpublikummet 
kjent for sine mange tolkninger av 
Griegs musikk i Troldsalen.

Nå skal han fremføre musikk av den 
kvinnelige komponisten Signe Lund, 
som vokste opp i Bergen. Konserten 
markerer at hennes musikk for første 
gang blir tilgjengelig på CD innspilt av 
Rune Alver.

Sært
– Jeg ble introdusert for Signe Lunds 
historie og musikk i Farsund for mer 
enn ti år siden. Det staslige bygget 
Husan i Farsund har en fabelaktig 
konsertsal hvor jeg spilte gjentatte 
konserter i klaverforeningen. Der ble 
jeg kjent med Frøydis Johansen, en 
grand old lady i Farsunds musikkmiljø. 
Frøydis har snakket Signe Lund sin sak 
hele sitt liv, og hun ba meg om å se på 
musikken hennes, forteller Rune Alver.

Rune Alver lærte seg noen av Signe 
Lunds stykker.

– I første omgang synes jeg musikk- 
en var veldig sær, men med tiden har 
den vokst på meg.

– Hva synes du var sært?
– Jeg begynte med noen av hennes 

mest avanserte ting. Det er veldig  
spesielt og personlig, og kanskje til og 
med litt krøkkete for å spille på piano. 
Men jeg gravde litt i musikken og 
historien hennes, og fattet interresse 
for epoker av hennes komposisjonsliv. 
Det finnes også enklere musikk som 
kan minne om såkalt «salongmusikk», 
uprentensiøst, melodisk og vakkert, 
forteller Rune Alver.

Bragte musikken hjem
Etter hvert som Rune Alver søkte i 
Signe Lunds komposisjoner, oppdaget 
han at ikke alle verkene var å finne på 
bibliotekene i Norge. Jakten på den 
ukjente musikken førte Alver til USA, 
hvor Signe Lund bodde i mer enn 20 år.

– Jeg ble kontaktet av venner i USA 
som anbefalte meg å sjekke kongress- 
biblioteket i Washington.

På Library of Congress i Washington 
DC fant Alver musikk som ikke fantes 
på norske biblioteker.

– Jeg fant musikk av henne som var 
utgitt i Chicago. Nå er denne musikken 
å finne på Bergen offentlige bibliotek, 
og det er jeg ganske stolt av å ha fått til, 
sier Alver.

Hvem var Signe Lund?
Signe Lund er et ukjent navn for 
mange. Rune Alver ønsker å gjøre noe 
med det.

– Signe Lund beundret Nazi- 
Tysklands evne til å redusere arbeids-
løsheten og skape økonomisk vekst 
etter at de overtok makten i 1933.  
Hun sympatiserte med NS og lot seg 
bruke i regimets propaganda. Hun 
valgte feil side under krigen, og det har 
fått overskygge alle andre kvaliteter 
ved henne som person og musikken 
hennes. Hun skrev en selvbiografi, «Sol 
gjennom skyer», hvor hun forteller 
om alt hun har vært med på. Hun var 
kvinnesaksforkjemper de luxe, hun 
var sosialist og i USA jobbet hun for 
at fabrikkarbeidere skulle få bedre 
kår, og hadde i det store en sterk sosial 

– Signe Lund fortjener ikke å være en evig syndebukk

bevissthet. Blant annet reiste hun til 
Østerrike hvor hun gav et helt år av 
sitt liv for å hjelpe de som var rammet 
av hungerskatastrofen som herjet i 
Øst-Europa. Hun hadde Nansen-passet 
som humanitær hjelper, og mottok 
takk fra den østerrikske  
presidenten for sin innsats, forteller 
Rune Alver.

Signe Lund mottok også Kongens 
gull i 1913 for innsatsen sin i diploma-
tiet mellom USA og Norge. Hun hadde 
et stort kontaktnett i såvel Europa som 
USA, og var i tillegg svært skrivefør og 
skrev i mange internasjonale aviser.

Musikalsk familie
Signe Lund fikk musikken inn med 
morsmelken. Moren, Birgit Lund, var 
ved siden av Edvard Grieg kanskje 
den fremste pianisten i Bergen. Når 

det kom internasjonale musikere for å 
holde konsert i Bergen, var det Birgit 
Lund de kontaktet.

Faren til Signe Lund var en god 
sanger, selv om han ikke livnærte seg 
av sangen.

– En morsom anekdote om faren er 
at han var den første som sang «Ja, vi 
elsker». Dette var før Signe var født, og 
familien bodde på Østlandet og hadde 
nær kontakt med Rikard Nordraak. 
Da han hadde skrevet melodien til «Ja, 
vi elsker» sprang han inn til familien 
Lund, og ba faren om å synge den, 
forteller Alver.

Edvard Griegs bror, John spilte cello 
og Edvard Grieg skrev en cellosonate 
til sin bror. Når denne ble urfrem-
ført, var det Birgit Lund som satt ved 
flygelet.

– Historien om Signe Lund har så 

”

Fakta:

Rune Alver
▶▶ Pianisten Rune Alver 

er utdannet ved Bergen 
musikkonservatorium og 
Norges Musikkhøgskole. 
Han har studert med 
pianistene Jan Henrik 
Kayser, Einar Steen-Nø-
kleberg og Vlado 
Perlemuter.
▶▶ Siden debuten som 

20-åring, har Alver som 
solist og kammermusi-
ker gitt konserter over 
hele Norge, i Sverige, 
Danmark, Frankrike, 
Tyskland, Russland, Italia, 
Irland, USA, Sør-Afrika 
og Kina. Han samarbei-
der med fremstående 
musikere, skuespillere og 
billedkunstnere, og har 
spilt inn en rekke CDer 
med musikk av blant 
andre Chopin, Schumann 
og Grieg. Det trofaste 
konsertpublikummet på 
Edvard Grieg Museum 
Troldhaugen har mange 
ganger kunnet oppleve 
Alvers mange tolknin-
ger av Griegs musikk i 
Troldsalen.
▶▶ Søndag skal han frem-

føre musikk i Fana kul-
turhus av den kvinnelige 
komponisten Signe Lund, 
som vokste opp i Bergen. 
Konserten markerer at 
hennes musikk for første 
gang blir tilgjengelig på 
CD innspilt av Rune Alver.
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– Signe Lund fortjener ikke å være en evig syndebukk

mange sterke tilknytninger til et miljø 
i Bergen som mange kjenner litt til. Jeg 
spiller inn Signe Lunds musikk, og CD 
2 av tre inneholder verker av den unge 
Signe Lund, og mye av dette har sterke 
røtter i Bergen, forteller Rune Alver.

Den første CDen ble utgitt i fjor.

Anbefalt av Grieg
Harald Herresthal har forfattet teksten 
som følger med i CD 2, og i følge Alver 
er det en spennende historie som  
tegnes også der.

– Herrestahl, som er en anerkjent 
musikkviter, skrev boken «Min mor 
valgte meg». Han hadde en tysk soldat 
som far, og hans mor fikk beskjed 
om å reise til Tyskland eller ta abort. 
Hans bok er sannsynligvis den direkte 
foranledningen til at den norske 
staten kom med en unnskyldning til 

de såkalte tyskertøsene. I mini-boken 
som følger CD-utgivelsen tegner han et 
interessant bilde av hvordan de  
musikalske forholdene var på den 
tiden. Edvard Grieg skrev i et anbefa-
lingsbrev til Signe Lund at hun hadde 
et så naturlig talent at hun måtte få 
støtte slik at hun kunne reise til Tysk-
land for å studere musikk. Signe Lund 
fikk nei av alle hun ba om penger, men 
hun fikk beskjed om at en ung vakker 
kvinne som henne ikke skulle reise til 
utlandet for å studere. Hun burde gifte 
seg og få barn. Slik ble det også.  
Ungene kom på rekke og rad, inntil 
hun en dag valgte å sette foten ned.  
I 1898 var hun én av to norske kvinner 
i Norge som skilte seg for å følge  
drømmen om musikk. Men nå er jeg 
langt inne i konsertforedraget mitt. De 
som ønsker å vite fortsettelsen kan få 

den under søndagens konsert, sier 
Alver.

- Uforståelig
I 1917 tok Signe Lund initiativ til å 
danne Norsk Komponistforening.

Rune Alver mener nå det er på tide 
å gi Signe Lund den anerkjennelsen 
hun fortjener som kunstner.

– Det er jo helt uforståelig at en 
intelligent og belest personlighet 
som Signe Lund kunne velge feil side 
under krigen, men det samme gjorde 
Knut Hamsun og andre. Vi må nå 
skille kunsten og musikken hennes 
fra den politiske holdningen hun 
hadde på dette sene tidspunkt- 
et i sitt lange liv. All den innspilte 
musikken stammer fra tiden før 1930 
da komponisten hadde prisverdige 
politiske holdninger. For Hamsun er 

det opplest og vedtatt, mens andre, 
som Signe Lund, blir sittende igjen 
som evige syndebukker.

– Er det musikken eller historien 
til Signe Lund som har gjort deg så 
fascinert?

– Begge deler. Jeg har fått et annet 
og nærere syn på verdenshistorien 
gjennom å lese selvbiografien hen-
nes. Hun var et unikt menneske, 
og skrev med personlig synsvinkel 
både fra Europa og USA. Musikken 
spenner fra uproblematisk og vel-
klingende stykker til andre som har 
en avgjort dyp kunstnerisk verdi, sier 
Rune Alver.

 ■Konserten «Signe Lund - elsket og 
hatet» kan du oppleve i Fana Kultur-
hus søndag 17. oktober klokken 16.00

av Ståle Melhus
melhus@fanaposten.no

Historisk vandring ved Fantoft stavkirke

VANDRING: Fana historielag inviterer til søndagstur i godt 
selskap i området rundt Fantoft stavkirke. Tittelen er «Vand-
ring på gamle stier», og her får du være med og utforske 
gamle stier som kanskje er nye for deg. Arrangementet 
gratis, og du kan melde deg på her: 975 05 109. Oppmøte er 
ved Fantoft stavkirke klokken 12.00

Bli kjent med Fanabunaden

FOREDRAG: Søndag 17. oktober fra klokken 12-15 inviterer 
bunadsgruppen i Fana deg til å bli bedre kjent med Fanabu-
naden. De demonstrerer blant annet påkledning, og forteller 
om symbolbruken i drakten. Arrangementet foregår på 
Hordamuseet, og er regi av Bymuseet.


