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Guttorm Ihlebæk:
Credo - Kvernos musikk-teologiske prosjekt

Credo
Komponistportrett av Trond H. F. Kverno
Bergen Domkor, dir. Kjetil Almenning
Arnfinn Tobiassen, orgel
Spilt i Bergen domkirke
Orgel: Rieger, 1997
LAWO LWC 1091 (2015)

Trond Kverno er behørig hyllet i forbin-
delse med sin 70-årsdag med festskrift 
og kirkemusikalske begivenheter i Dram-
men. Men det spørs om ikke jubilanten 
vil oppleve denne CD-utgivelsen som et 
høydepunkt. Det er sikkert vel og bra å 
bli skrevet om og feiret i øyeblikkets hen-
delser, men å få deler av sin musikk doku-
mentert for ettertiden smaker kanskje best 
for en komponist. Og dette desto mer som 
denne CD-en har kvalitet.

Domkantor Kjetil Almenning i Bergen 
måtte starte virksomheten fra bunnen av 
etter at forgjengeren tok med seg hele det 
fungerende domkoret ut fra domkirken da 
han sluttet. Det er ganske imponerende at 
Almenning på relativ kort tid har bygget 
opp et nytt domkor med slike kvaliteter 
som vi hører på denne platen. Koret frem-
står med en ungdommelig og frisk klang, 
men har samtidig en moden tyngde der 
ikke minst de gode mannsstemmene bi-
drar. Komposisjonenes dynamiske spenn-
vidde og intonasjonsmessige utfordringer 
blir vel ivaretatt. La gå at man av og til kan 

observere litt klanglig uorden når enkelte 
sopraner engasjerer seg med litt mye vi-
brato. Men Kvernos musikk trenger fullt 
engasjement, og det leverer Bergen Dom-
kor under sin dyktige dirigent.

Det er på det vokale området Kverno har 
satt dypest spor. I programheftet skriver 
Terje Kvam instruktivt om dette. Men 
heldigvis har denne utgivelsen også et fint 
utvalg av orgelstykker. Her hører jeg for 
første gang Arnfinn Tobiassen (f. 1981), 
utdannet ved Royal Academy of Music i 
London og førsteprisvinner ved konkur-
ranser i Tsjekkia og USA. Nå er han kan-
tor i Avaldsnes og også kunstnerisk leder 
for Norsk orgelfestival. Tobiassen gjengir 
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Kvernos til dels festlige musikk elegant og 
med fine registreringer. Han synes ikke å 
ha noen problemer med de utfordrende 
pedalpartiene i Toccata over Herre Gud, 
ditt dyre navn. Jeg liker den friske harmo-
nikken og det rytmiske drivet i Kvernos 
orgelmusikk. Men i fantasien over Inga 
Litimor blir det kanskje i meste laget når 
hovedtemaet siteres i hvert fall 16 ganger!

Under tittelen Mellom evangelium og bal-
lade skriver Kverno i coveret om sitt for-
hold til folkemusikken helt fra barnet 
Trond satt på farens kne og hørte ballader. 
Dette er et rørende trekk som også gir for-
ståelse for hans bruk av folkemusikkele-
menter inn mot messen.

I den avsluttende komposisjonen «Sym-
bolum Nicaenum» kan man høre hvordan 
Kverno på mesterlig vis bruker Gjendines 
Bånlått på den latinske trosbekjennelsen 
fra 325 e. Kr. Og dramatisk sunget av 
koret. Dermed gjennomfører Kverno her 
sitt musikk-teologiske program. Det gir 
stor mening å kalle plateutgivelsen Credo.

Bilder, ovenfra: Trond Kverno, her 
med notene til Jeremia  ¤  Organisten 
Arnfinn Tobiassen  ¤  Dirigent Kjetil 
Almanning.
(Foto: Fra Oslo Kirkemusikkfestival  
¤  Fra www.vebidoo.de  ¤  Magnus 
Aronson)


