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I fem år nå har salme-
komponist, kirkemu-
sikkprofessor og 
korleder Trond 
Kverno (70) bodd i 
Bodø, men ikke gjort 
mye av seg. Inntil Con 
Brio huket tak i han.
Jørgen Mathisen
jm@an.no
480 49 003

Bodø: – Det var ganske tilfeldig 
egentlig. En telefonsamtale, et 
møte, og så var det gjort, sier 
Trond Kverno. Godt fulgt av 
styreleder i Con Brio, Nils Mis-
vær:

– Vi visste vi kom til å bli uten 
dirigent fra nyttår, og i jakten 
på en ny ringte jeg til kantor 
Marit Nergård for å spørre om 
råd, forteller Misvær.

Et løft og et løfte
Og Nergård visste råd. Hun be-
høvde ikke gå lenger enn til an-
dre sida av middagsbordet. Der 
sitter Trond Kverno.

– Det kommer til å bli et fan-
tastisk løft for koret. Kverno er 
en fremragende kapasitet i Nor-
ge, sier Misvær stolt.

– Vi har foreløpig inngått en 
ettårig avtale, så får vi se hvor-
dan det blir. Jeg har lovet å diri-
gere dem, og de har lovet at jeg 
skal få lov til å bruke og en del 
av mine egne komposisjoner, 
eventuelt også prøve ut nye 
ting, med dette koret, sier 
Kverno.

30 salmer i salmeboka
Kverno har laget en god del 
komposisjoner for kor, og han 
har dirigert atskillig større og 
mer kjente kor enn Con Brio, 
blant annet i Gamle Aker kirke i 
Oslo. Han har preget norsk mu-
sikkliv, særlig innenfor kirke-
musikken, i nærmere 50 år.

"
Det er ikke stør-
relsen på koret 
som teller.

troNd kvErNo
Musikkprofessor og ny dirigent

Kverno har komponert melo-
dien til omlag 30 av salmene i 
Norsk Salmebok, og på forskjel-
lige måter bearbeidet omtrent 

30 til. Han har også komponert  
liturgisk musikk for den norske 
kirke, vært i liturgikommisjon 
og har undervisi i kirkemusikk, 
salmer og liturgi ved Norges 
Musikkhøgskole.

– At Con Brio nå er et kam-
merkor på rundt 15 medlem-
mer er ikke så viktig, det er ikke 
korstørrelsen men sangerne  
som teller, sier Kverno.

Prosjekter
Con Brio under sin nye irigent 
skal ha en konsert senere i vår, 
blant annet med barokkmusikk 
og ikke kun kirkelig.

Så er det planer om et litt 
større prosjekt til høsten i sam-
arbeid med instrumentalister 
og andre sangere, men for dette 
er en del uklart og uløst ennå.

Kammerkoret Con Brio har sikret seg musikkprofessor Trond Kverno:

Veldig kvalifisert dirigent

iNtENsE øvElsEr: Kirkemusikk-professor Trond Kverno leder Con Brio med myndig stemme og med 
dirigentpinne i hånden.  BEggE foto: JørgEN MAthisEN

kAPAsitEt: Trond Kverno har 
preget norsk kirkemusikk i 50 år.


