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Jubileumsfestspillene avsluttes i dag 
med en stor folkefest på Trondenes. 
Alle skal få merke at FINN går inn i 
de neste femti årene med bravur. 

Festivalledelsen håper at man 
samler hele familien og blir med på 
et folketog fra sentrum til det 
historiske stedet Trondenes. Det er 
Harstad kommunes 1000 årssted, og 
var i gamle dager et møtested for 

handel, kultur, politikk og religion.
 I ettermiddag skal det bli stedet 

for både voksne og barn og med 
mye kultur. Det store trekkplasterete 
er utvilsomt landsdelens egen Sivert 
Høyem (bildet) . Men det skal skje 
mye, mye mer.  Avslutingsforestillin-
gen til NUK ++ åpner underholdnin-
gen. Vi blir vitne til hva deltakerne 
har holdt på med ei hel uke- og det 

er ikke lite kan alle som har opplevd 
tidligere NUK ++-avslutninger. Det 
blir variert og spennende underhold-
ning. Seinere på kvelden får vi høre  
Women’s View, fem kvinnestemmer 
fra Midtøsten – sammen med Anneli 
Drecker og ei knippe utmerkede 
musikere. Kvelden avsluttes med 
Sivert Høyem på scenen i en skikkelig 
festspillfinale. Mellom underhold-

ningsinnslagene kan man enten 
nyte sin egen mat eller kjøpe noe å 
spise fra en rekke utsalgsteder. Man 
kan enten kjøpe pass til NUK++ i 
Laugen, familiepass eller Tronde-
nes-pass til forskjellige priser.

Ta gjerne spaserturen fra 
sentrum til Trondenes ved å 
benytte turstiene som finnes, er 
oppfordringen fra FINN-ledelsen.

Avslutter med folkefest og Sivert Høyem

MESSE: Marianne Beate Kielland i «Messe for blåhvalen» under festspillene i Harstad torsdag kveld. En praktfull opplevelse, skriver vår anmelder.  Foto: AndreAs Ursik HellebUst

Konsert 6
Festspillene i Nord-Norge:
MESSE FOR BLÅHVALEN
Av Sinikka Langeland
Medvirkende: Marianne Beate 
Kielland (sopran), Sinikka Lan-
geland (alt, kantele), Håkon 
Kornstad (tenor, altfløyte, bass-
saksofon), Johannes Weisser, 
(baryton), Susanne Lundeng 
(fele), Knut Buen (hardingfele), 
Anders C. Øien (gitar), Tore 
Brunborg (saksofon, Øyvind 
Brække(trombone), Mats Eilert-
sen (bass), Jon Christensen 
(trommer) og Pål Terje Anton-
sen (lyd).
Harstad kirke 26. juni 2014.

Det ligger store ambisjoner bak 
det å skrive ei messe til blåhva-
len. Det kunne lett blitt, ja unn-
skyld, ei suppe av lyder over ba-

nale tekster. Men Sinikka Lan-
geland har unngått å gå i den fel-
len. 

Hun har skrevet og kompo-
nert ei kjærlighetsmessse — 
ikke bare til blåhvalen og andre 
sjødyr — men til naturen. Og det 
har hun lykkes tilnærmet 100 
prosent med.

Mektig opplevelse
Det ble en mektig opplevelse i 
Harstad kirke rundt midnatt 
natt til fredag. Et kirkerom som 
ble fullt av praktfulle toner fra 
både dyktige musikere og solis-
ter.

Noen ganger kanskje litt for 
mektig for det smale kirkerom-
met. Det fikk vi spesielt oppleve 
når både solistene og musikerne 
framførte partier av messen 
sammen.

Forfatteren og komponisten 
hadde delt inn dette, ja jeg vil 
kalle det mesterverket, inn i par-

tier messer skal innholde. 
Det skal altså dristighet til for 

å skrive og komponere ei slik 
messe. Men Sinikka Langeland 
kommer trygt i havn- ikke 
minst takket være sine utvalgte 
musikere og voalister.

Prisvinner
Det er Marianne Beate Kielland, 
tidligere vinner av Nordlyspri-
sen, som bærer det største an-
svaret. 

Hun har en aldeles praktfull 
sopranstemme som hun drys-
ser over oss i kirkekoret. Det er 
neppe tvil om at hun er av lan-
dets aller fremste sopraner, og 
bidro sterkt til at tonene og 
budskapet traff ømme strenger 
i oss.

Men hun får godt følge både 
av Sinikka Langeland og de to 
mannlige solistene, Johannes 
Weisser og Håkon Kornstad. Og 
la meg også straks legge til at 

musikerne i høyeste grad sørget 
for at publikummet reiste seg 
spontant og applauderte så len-
ge at aktørene måtte inn igjen og 
gjenta et lite utdrag av messen.

I messen har komponisten og 
forfatteren også satt inn en blå-
hvalslått med dyktige Susanne 
Lundeng som felesolist i Blå-
hvaslåtten. Med er også har-
dingfelekjendisen Knut Buen 
som neppe hadde tenkt seg å 
delta med sin fele under ei 
framføring av ei messe.

Messen har en mektig tekst 
med både ei bønn til Gud om å 
bevare barnet i havet og sitater 
fra Bibelen.

Ypperste klasse
Det ble noe trolsk og vakkert 
som ble drysset over oss publi-
kummere denne sommernat-
ten. Nydelig musikk, dyktige so-
lister- ja et samspill og en sam-
klang man sjelden hører når 

messer framføres. Og man tren-
ger ikke alltid store kor og orkes-
tre når messer skal framføres. 11 
musikere og solister av ypperste 
klasse ga oss bevis på det.

Dette er ei messe som trygt 
kan presenteres for mange, 
mange flere. Noen ganger ble 
teksten nesten litt for svulstig, 
men budskapet var hele tiden 
klart; gjennom blåhvalens 
skjebne ble vi fortalt at hele na-
turen kan gå tapt om vi ikke 
skjønner at den er hellig.

For meg ble den halvannen 
lange timen i Harstad kirke en 
stor musikalsk opplevelse. Den 
bør presenteres for mange flere 
enn vi som lot oss friste til å gå i 
kirken denne sommernatten. 

Festspillene skal ha all ære for 
at de våget å satse på det mange 
nok vil kalle for litt ukjente. Her 
var det etter min mening full 
seier for FINN-ledelsen.

Bjørn H. Larssen

Messe verd en hval


