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Kirkemusikk
fra Bach til
jazz
Wenche Henriksen er kantor i Nøtterøy kirke. Hun
er solid skolert og har stor bredde i aktivitetene
sine. Den bredden illustreres godt av interessen
for jazz, både i og utenfor kirkerommet.
– Den klassiske musikken er likevel pulsslaget
mitt. Den vil jeg gjerne dele med andre, sier hun
og legger ikke skjul på at hun har sitt hjerte i den
tradisjonsrike orgellitteraturen og alltid kommer
tilbake til den.
Favorittene er, ikke overraskende, komponister som Max Reger og Johann Sebastian Bach,
men også ikke så godt kjente skikkelser som den
tyske romantikeren Julius Reubke, den franske
orgelimpresjonisten Charles Tournemire og den
spanske barokk-komponisten Francisco Correa
de Arauxo. Mer om Spania senere.
Det startet tidlig da hun, rundt sju år gammel, hørte orgelspill under en skolegudstjeneste
i hjembyen Kongsberg. Da ante hun hvor mektig,
fint og spennende dette instrumentet er. Det tok
tid før det ble alvor, og hun begynte ikke å spille
med kantor Reidar Hauge i Kongsberg kirke før
hun var 17 år. Da fikk hun til gjengjeld nøklene til
kirken, så hun kunne øve der.
Akkurat nå er hun opptatt av hvordan orgelet
kan brukes også utenom gudstjenesten.
– Vi lever i en tid med store endringer, alt skjer
veldig fort, og som kirkemusiker opplever jeg at
jeg trenger å stå med ett ben i tradisjonen og med
ett i tiden vi lever i akkurat nå. Jeg må fange opp
flere sjangere og utrykk. Noen ganger kan det
oppleves som en spagatøvelse.
Hun synes det er inspirerende å ha den tradisjonsballasten hun er vokst opp med. Den lærdommen og de erfaringene gjør henne i stand til
å lage ny musikk med orgelet som klangverktøy.
Da tenker hun blant annet på konserter hun
har gitt under mottoet «Orgel i klang og bilder».
Der spilte hun Bach-koraler samtidig som det ble
vist bilder med tilknytning til musikkens symbolske innhold.
– Det kjennes godt å ha noe å hvile øynene på
når du lytter. I tillegg danner kirkerommet en
viktig ramme for refleksjon, sier hun og legger til
at orgelkulturen innbyr til improvisasjon. Det
kan vi se en ny interesse for i Skandinavia. For
eksempel har kantorkollega Svein Erik Tandberg
i Slagen kirke en doktorgrad i orgelimprovisasjon.
Når det gjelder formen på kirkemusikken i dag,
er hun preget av et visst tvisyn. Den kan stå i fare
for å stivne, men egentlig tror hun ikke det. Kirken tør nå mer og ønsker mange flere sjangere
velkommen inn. Derfor er det blitt litt vanskelig å
definere hva kirkemusikk egentlig er.
Med det som bakgrunn, sier hun det kan være
inspirerende å samarbeide med andre kulturaktører som ikke har kirkemusikalsk skolering. Det
dreier seg om fruktbar dialog.
– For to år siden hadde jeg gleden av å samarbeide med gitaristen Knut Reiersrud, som ikke
minst er kjent for sitt samarbeid med organisten
og multimusikeren Iver Kleive. Reiersrud spiller
på mange strenger, alt fra hans umiskjennelige
rytmiske sting til behandlingen av vare folketo-

ner.
–Det var stimulerende å få stå som likeverdig
utøver ved siden av ham. Da lærte jeg virkelig
noe jeg kunne ta med meg videre.
Det er ikke det eneste Wenche Henriksen har
gjort utenfor Kirken. Hun sier hun har fått mange
morsomme oppdrag opp gjennom årene. Samarbeidspartnere har blant andre vært Marius Roth
Christensen, Øystein Wiik og Inga Kjæraas, som
hun to ganger har hatt konsert sammen med i
Stockholm. Hun sier det er svært givende å samarbeide med dyktige folk.
Wenche Henriksen har merket seg at det
skjer en endring når det gjelder gravferdsseremonier. Hun og hennes kolleger er klassiske utøvere, men nå må de også håndtere andre stilarter.
For å beholde kvaliteten må de enten kjenne
sjangeren selv, eller hente inn andre typer musikere. Ikke sjelden blir det en kombinasjon.
Avspilling av cd-er begynner å bli en nokså etablert praksis i gravferder. Her har domprostiet
lagt opp til at cd-er spilles i forlengelsen av minneordene. Men Henriksen synes det passer bedre
med levende musikk.
Det er sjelden hun reserverer seg. Hun, og de
andre kantorene på Nøtterøy, samarbeider godt
med begravelsesbyråene. Og byråene er flinke til
å ta opp musikalske spørsmål med kantorene.
Hvis det dukker opp musikkønsker det er vanskelig å innfri, leter de i fellesskap etter andre,
gode løsninger.
Wenche Henriksen er stort sett optimist, men
hun ser noen skyer. Det utdannes nesten ikke
kirkemusikere lenger, selv om hun aner et lite
oppsving. Tendensen går i retning av at Kirken
vil ha menighetsmusikere fremfor klassisk skolerte fagpersoner. Det kan ha noe med samfunnsutviklingen å gjøre. Der er det en band- og populærmusikalsk trend.
Selv har Wenche Henriksen eksamen som kantor fra Norges musikkhøgskole, pedagogisk eksamen fra Universitetet i Oslo og diplomeksamen
fra konsertorganistlinjen i Piteå i Sverige. Der er
det et senter for orgelutdannelse i Norden, og
hun studerte hos professor Hans-Ola Ericsson.
Utdannelsen i Piteå henger høyt. Søkerne
kommer fra hele Sverige og fra hele Norden, og
man må virkelig igjennom et nåløye for å bli antatt. Samme år som Wenche Henriksen kom inn
fra Norge, slapp den svenske vokalgruppen Real
Group også gjennom nåløyet.
Utdannelsen varer i to år, og studentene må
hele tiden holde konserter.
Som om ikke dette var nok, er hun nesten kjendis i Spania. Her har hun flere mesterklassekurs i
spansk barokkmusikk i Sevilla (Acadenia de Organo en Andalucia). Hun ble alltid bedt om å spille på avslutningskonsertene, og spanjolene ble
kjent med henne gjennom fjernsynsopptak fra
disse konsertene.
Bakgrunnen for Spania-interessen var ikke

VED ORGELET: Wenche Henriksen på sin arbeidsplass i

større oppsetninger for kor og orkester. To av stykkene ble
prinsesse Kristina av Tunsberg, men at Henriksen kom over en cd med spansk barokkmusikk
med Montserrat Torrent, som er Spanias «grand
old lady» innenfor orgelspill. Hun syntes det var
spennende, reiste ned, og så det ble full klaff
Særlig ble hun fascinert av de spanske orglene,
som har en spesiell, varm, stor og rik klang. Inntrykkene fra Spania gjør at Wenche Henriksen
har spilt mye spansk barokkmusikk her hjemme,
og hun forsøker å få frem den spanske klangen på
orgelet sitt i Nøtterøy kirke.
Kantoren ser en utfordring i at skoleelever
ikke lenger lærer salmer på skolen. Det er blitt
Kirkens eget ansvar. Dessuten er det avsatt mindre tid til sang i skolen. Det mener hun er trist.
Men kontakten mellom kirke og skole er der fortsatt. Det er sangsamlinger for tredje trinn og konserter for sjette trinn. Og da synges det.

På Nøtterøy er det fire kirker: Nøtterøy, Teie,
Torød og Veierland. De har til sammen seks kor.
Wenche Henriksen har ikke noe eget kor, men er
involvert i kammerkoret, og hun akkompagnerer
ofte på orgel eller klaver når Nøtterøy-korene har
konserter og forestillinger.
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Til høsten skjer det flere spennende ting, for
eksempel kommer det en jazzkvartett i september. Det passer godt for en organist som
drømmer om en egen kirkekonsert hvor hun
improviserer sammen med noen av distriktets
beste jazzmusikere. Og det må ikke være for
polert.
I løpet av intervjuet fikk hun dessuten en
idé. Hun hadde lest Øyenes intervju med Nøtterøy-komponisten Per Hroar Østern i november. Da Øyenes medarbeider fortalte at Østern i
tillegg komponerer orgelmusikk, slo det henne
at han kunne være en mann å ringe.
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Extra Tjøme

man-lør 7-23, søndag 9-21

Extra Nøtterøy
7-23 (8-21)

Annonsen gjelder i uke 13

Wenche Henriksen avrunder med å fortelle
at Nøtterøy kirke ønsker å fremme kirkemusikken. Hun har et engasjert og positivt menighetsråd som støtter henne i tanken om å få musikken ut til folket. Da skal det være rom både
for smale og brede konserter.
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BRINGEBÆR
Nøtterøy kirke. Både der og i andre kirker har hun gjennomført en rekke urfremføringer og har skrevet musikk til
foto: sven otto rømcke
framført i forestillingen «Livets fargespill» ved Oslo kirkemusikkfestival i 2009.
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