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Fingergull:
In festo susceptionis sanguinis Domini
Schola Sanctae Sunnivae,
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Fingergull-officiet er en syklus av 36 sanger
til tidebønnene til festdagen In festo
susceptionis sanguinis Domini som ble feiret
12. september hvert år i middelalderens
Nidaros. 1. Vesper, vigilene, laudes, fire
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Det Norske Solistkor ble skapt av Knut
Nystedt i 1950, og han dirigerte det i
førti år. Dette slående virkningsfulle
programmet, som setter opp mot hverandre Nystedt og den komponisten han
beundret fremfor alle andre, blir derfor
en høyst personlig hyllest. Som Harald
Herresthal forklarer i teksten i CD-heftet:
«Flere av verkene på denne platen er
sørgemusikk. Den kan derfor betraktes
som et epitafium for Knut Nystedt, som
døde 99 år gammel den 8. desember
2014». For meg er ett av to høydepunkter
på platen den verdige og gripende Ave
Maria han skrev for Ragin Wenk-Wolff
og koret i 1986, der fiolinen vever en
dekorativ linje rundt nøkterne koruttrykk.

Maria Angelika Carlsen, den utmerkede
solisten her, leder også Ensemble Allegria
som medvirker sammen med koret i de
to Bach-motettene – og i Grete Pedersens
arrangement av Nystedt mest kjente
korverk, Immortal Bach, spiller strykerne
med sangerne og forsterker dermed de
utholdte Bach-klangene i Komm, süsser
Tod. Den andre juvelen er O Crux (1977),
hvor, som Herresthal uttrykker det:
«fyldige dissonerende akkorder […] løser
seg opp i rene treklanger» – det klinger
overmåte vakkert uten å være det minste
sentimentalt. Fremførelsene – Bach så
vel som Nystedt – er plettfrie, og innspillingen et mirakel av klarhet.

ville syntes det holdt med Sibeliussymfonier på markedet. Sånn er det ikke, og
med god grunn. Disse fremførelsene
med Okko Kamu er helt annerledes enn
den forrige Lahti-syklusen og Vänskäs
amerikanske innspillinger. I Lahti gikk
han for en slags atletisk muskelbruk, og
den vokste seg enda større i Midtvesten.
Kamus Sibelius er mer avmålt. Han lar
musikken diktere sitt eget tempo og den
utfolder seg som en slags naturprosess,
slik blad folder seg ut. For 20 år siden,
da jeg begynte å gå på konserter i Lahti,
var orkesteret stolt av sin slanke, sparsommelige klang: de visste at de burde
hatt flere strykere, men var stolte av
smidigheten sin. Nå har orkesteret en

større, mye rikere og varmere klang
(perfekt innfanget i disse SACD-innspillingene) og Kamu nyter detaljene i
den orkesterteksturen han nå oppnår:
Det finnes alle slags fargetråder og minutiøse poenger her som jeg ikke har lagt
merke til før. Og den spontane, uanstrengte kvaliteten i disse tolkningene gir
dem en slagkraftig kroppslighet – Kamus
klimaks slår deg inn i seteryggen. Det er
meningsløst å velge en «beste» innspilling
når musikere har så forskjellige syn på
det samme musikkverket, men jeg kan
si at det skal godt gjøres å finne mer
tilfredsstillende fremførelser noe
annet sted.

mindre tidebønner, 2. Vesper og kompletorium. Det eneste manuskriptet er
bevart som fragmenter i København;
den som selv vil undersøke det kan søke
på www.kb.dk/permalink/2006/manus/69/.
Opprinnelsen til festdagen skal ha vært
manifestasjonen i Nidaros av en dråpe
av Kristi blod, registrert slik i en islandsk
tekst fra 1165: ‘Bløð vårs hera Jesv Christi
kom til Niðar os’. Navnet «Fingergull»
avslører at bloddråpen ble oppbevart i
en gullring. Det er vanskelig for en moderne lytter å hente frem hvor intens betydningen av disse hymnene må ha vært
da de ble fremført første gang; et utrent
øre må kanskje anstrenge seg for å opp-

fatte forskjellen mellom dem, spesielt når
de som her kommer i en 80-minutters
kjede, mens de opprinnelig ble hørt som
deler av en heldags gudstjeneste. Kanskje
er det best, hvis du befinner deg i den
stillingen, å la musikken flyte over deg
og glede deg over dens vektløse renhet,
dens himmelske uskyld uten snev av noe
stygt eller voldelig, eller noe merke av
denne verden. Schola Sanctae Sunnivaes
feilfrie sang under Anne Kleivsets ledelse
bidrar i høy grad til å skape en henført
kontemplativ stemning, og de er fanget
inn i slående ren innspillingslyd. Roman
Hankelns CD-hefte er svært hjelpsomt i
å forklare innhold og betydning.
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