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Det er sagt at åpningsseremo-
nien er den første gullmedal-
jen i et OL, musikken – ofte 
nyskrevet – inkludert. Da den 
musikkelskende baron Pierre 
de Coubertin på 1890-tallet 
fikk det for seg at han ville re-
vitalisere De olympiske  lekene 
og vekke ånden fra det gamle 
Olympia, samlet han noen få 
rundt seg, møtestedet var Sor-
bonne og begeistringen stor. 
«Det var som om jeg hadde 
samlet rundt meg et lite orkes-
ter», sa han. De frammøtte fikk 
høre den første vokalfremfø-
relsen av den eldgamle Hym-
nen til Apollo, som nettopp var 
funnet i Delphi og satt musikk 
til av Frankrikes store Gabriel 
Fauré. Året var 1894, løftet og 
rusende begeistret bestemte de 
seg for at det første moderne 
OL skulle arrangeres i Athen 
to år senere.

Ingen flamme. Ingen 
olympiske  ringer, heller in-
gen flammer – men musikk. 
 Spyrion Samaras fra Korfu ble 
bedt om å skrive en kantate for 
anledningen, han gjorde det for 
5.000 drakmer og selv kongen 
gikk ut av sitt gode skinn og 
skrek av glede da han hørte den 
pompøst triumferende musik-
ken. 

Coubertins poeng var at 
Olympiaden skulle være mer 
enn konkurranse, kunsten skul-
le for all del skape balanse i det 
kroppslige regnskapet. Riktig 
fornøyd var han med lekene i 

Stockholm i 1912, hvor det var 
mulig å vinne gull i de «nye» 
disiplinene poesi, kunst, mu-
sikk og arkitektur. Se det, det 
var nesten så jorden slo rynker. 
OL, denne praktens ark, skulle 
ikke få grunnstøte i muskler og 
misunnelse. Mens idretten har 
en tendens til å vende seg til 
«jeg», sier kunsten «vi».

Hitlers hat og hyllest. Adolf 
Hitler hatet olympiade, han 
raste da Berlin fikk lekene i 
1936. Så snart han ble kans-
ler spilte han på andre fløyter 
– han lovet prosesjoner (han 
elsket jo sånt), flagg og fanfa-
rer. Han gravde dypt i esken 
og endte med å spørre Richard 
Strauss om å skrive olympia-
hymnen. Strauss satte i gang 
med den høyre hånden, og med 
venstre sendte han et brev til 
forfatteren og yndlingsvennen 
Stephan Zweig: «Jeg sitter her 
og dreper adventstidens kjed-
somhet med å skrive en olym-
pisk hymne for proletarene.  
Jeg, blant alle mennesker, som 
hater og forakter sport». 

Nå gikk det riktig galt for 
Strauss under krigen, dermed 
forsvant også hymnen etter at 
den hadde gjort tjeneste. 

Manet på slak line. Etter at 
London hadde skuffet Couber-
tin med lekene i 1908, kom de 
sterkt tilbake med Händels 

Halleluja for mirakuløs svær 
besetning i 1948. Dette ville 
Coubertin ha likt, det var ak-
kurat det han hadde sett for 
seg. Da dirigenten, Sir Mal-
colm  Sargent etterpå ble spurt 
hvordan det var å få det i havn, 
svarte han som sikkert sant var 
at «det var som å ballanse en 
manet på slak line». Stort var 
det i hvert fall. 

Men i det store og hele og 
trist nok forsvant musikken 
etter hvert, musikken tok ikke 
medaljer. Atletene vant over 
ånden, som om det går an å 
være atlet uten ånd? Kroppen 
er jo bare skallet. Men det tok 
seg opp igjen i Moskva i 1980 
hvor klokkene i Kreml (forster-
ket av høyttalere) kimet over 
Den røde plass, før tredjesatsen 
av Tsjaikovskijs symfoni Pathe-
tique sveipet over Lenin-stadi-
on. Et valg med forakt for den 
moderne løgnen om at vår tids 
mennesker ikke klarer å kon-
sentrere seg om musikk i mer 
enn tre minutter i slengen og 
det salgsvennlige skreddersys 
der etter. Noe som naturligvis 
er noe ordentlig brødskiveri. 

Majones. Både Josef Suk, Le-
onard Bernstein, Philip Glass 
og Ravi Shankar har skrevet 
originalmusikk til OL. Og-
så det låter. Men sant nok, og 
sant skal alltid sies, har lite av 
det nyskrevne hatt liv utenfor 
stadionets elleville velvilje. 

I London nå, ble det til en 
smaksmett «majones» med 
 ingredienser av Elgar, Hän-
del og marsjkongen Sousa. 
Fresht nok, som det heter for 
tiden. Og det sies at salget av 
dem (enkeltvis) har gått i høy-
den. Altså – det gamle blir nytt, 
mens det nye blir fort gammelt. 
Sannheten kan være sår.
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Musikk til OL

IDRETTSTONER

OL er så mangt og vi kan mene hva vi vil, men 
det er musikken som setter det i gang. 

«Atletene vant 
over ånden, som 
om det går an å 
være atlet uten 
ånd? Kroppen er 
jo bare skallet»
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Ærverdige London Symfoniorkester spilte under åpningsseremonien 27. juli. Både Josef Suk, Leo-
nard Bernstein, Philip Glass og Ravi Shankar har skrevet originalmusikk til årets olympiske leker.
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der det allerede er flere små gal-
lerier og som etterhvert får det 
nye nasjonalmuseet som nabo. 

– I de siste 20-30 årene har 
museene på mange måter tatt 
over den sosiale funksjonen som 
katedralene hadde. Det ser vi i 
andre store byer, og trenden er 
på vei hit. Det er blitt trendy å 
gå på museer i dag, og museene 
har fått en større rolle i bykultu-
ren både som et sted for opple-
velser og sosialt samvær.  

– Tror du flerkulturell ungdom 
i Groruddalen kommer til å besø-
ke det nye museet som ikke lenger 
tilbyr gratis adgang? 

– Det handler om integre-
ringspolitikk som det abso-
lutt må satses på. Siden vi vi-
ser  internasjonal kunst, retter 
vi oss helt klart mot et mang-
fold. At det ikke lenger er gratis 
 adgang hos oss har med moms-
regler å gjøre. Og med et nytt 
stort museum trenger vi støtte 
fra publikum. Derfor er vi også 
på jakt etter flere sponsorer, for 
eksempel skal Jotun sponse en 
formidlingskoordinator hos oss, 
sier Kvaran. 

Håper på kunstløft. Første ut-
stilling i det nye Astrup Fearn-
ley-bygget blir museets egne 
verker. På Tjuvholmen kan om-

viserne fortelle at ikke alle ver-
kene til museet er flyttet.

– Det er utfordrende å flytte 
kunstverk, og spesielt når det 
veier 24 tonn som Anselm Kie-
fers bokhylle av bly. Det tok vel 
to dager å sette den opp, sier Ulf 
A. S. Hobrook.

Heller ikke alle skulpturene 
til åpningen av skulpturparken 
fredag er pakket helt ut, men det 
later til å være en rolig stemning 
tre dager før når Vårt Land be-
søker Tjuvholmen. Det er Sel-
vaag-gruppen som eier Tjuv-
holmen KS som står for skulp-
turene. 

Informasjonsansvarlig Gard 
Andreas Frantzsen ved Astrup 
Fearnley merker at det begynner 
å bli travle dager for å få alt klart 
til åpningen av Astrup Fearnley-
museet i slutten av september.

– Astrup Fearnley har på man-
ge måter vært et introvert mu-
seum, men når vi flytter hit blir 
museet ekstrovert. Målet er å 
nå bredt ut, og det tror jeg vi 
skal klare med dette praktbyg-
get og med denne beliggenhe-
ten. Det var ikke så mange som 
likte opera tidligere, men da 
Opera bygget kom fikk folk øy-
nene opp for den musikken. Vi 
håper at vi nå kan få et løft for 
samtidskunsten, sier Frantzsen.


