
Referat frå foredrag i Vestnes seniorakademi 03.10.2018. 

Nina Skurtveit: Dresden som fugl Fønix. 

 

Foredragshaldaren Nina Skurtveit er kjent for eit breitt publikum frå programserien 

«Kunstreisen» i NRKP2 saman med professor Gunnar Danbolt. 

I foredraget tok ho oss med på Kunstreisa til Dresden, hovudstaden i Sachsen,  som vart til 

Dresden som fugl Fønix. 

Gjennom foredraget formidla ho Dresden si historie på ein levande måte med å hoppe 

elegant mellom historiske høgdepunkt i Sachsen gjennom 800 år og kunst- og 

kulturopplevingar på kunstreise i dagens Dresden. 

Dresden er første gong nemnd som busetjing i 1206. I dag er Dresden med over ein halv 

million innbyggarar hovudstad i Sachsen, ein av 16 forbundsstatar. 

Meissen, med den første porselenfabrikken i Europa, var viktigaste byen i Sachsen den første 

tida, men i 1547 gjorde kurfyrst Moritz Dresden til residenshovudstad. 

Gjennom glimt frå historia, kunsthistoria og kulturopplevingar i notida tok foredragshaldaren 

oss med på opplevingstur til Dresden. Vi nemner: Kurfyrst August 1 av Sachsen som bygde 

ferdig slottet og skapte renessansebyen; August den sterke som gjennom si kunstinteresse 

var avgjerande for samling av enorme kunstskattar, kanskje hovudsakleg for å demonstrere 

makt og rikdom og hauste ære; Kurfyrst August Friedrich som ferdigstillte Frauenkirche og 

bygde Hofkirche; Kunstmuseet Albertinum frå 1500-talet, Kunstakademiet (1761) og 

Semperoperaen opna i 1841. 

Vår norske målar I. C. Dahl vart professor ved Akademiet i Dresden i 1824, og kunstkjennarar 

meiner å sjå påverknader derifrå i arbeidet hans seinare. 

At dette gamle kompakte Dresden stod fram som ein av kulturhovudstadene i Europa kom 

fram gjennom Skurtveit sitt foredrag der ho ga ei lang rekke eksempel på konkrete 

kunstskattar og historiske minnesmerke. Som eksempel kan nemnast at Rafaels Den sixtinske 

madonna i 1754 vart kjøpt frå eit italiensk kloster for 20.000 dukatar. 

Den 13. februar 1945 vart så Dresden bomba av styrkar under leiing av sjef for RAF Bomber 

Command, Sir Arthur Travers Harris, «Bomber Harris». 

Eit delvis ubesvart spørsmål har vore, kvifor? Kvifor, like etter Yalta-konferansen? Ville 

engelskmennene hindre russarane i å komme først til Berlin, no når krigen såg ut til å gå mot 

slutten? 

Dresden vart i alle fall bomba. Det vart sleppt lysbomber, sprengbomber, brannbomber og 

miner, i alt 3 tonn sprengstoff. Dette var på det næraste ei rein terrorbombing. 

Dei historisk verdfulle bygga var for ein stor del totalt øydelagt, 14.000 heimar og 19 kyrkjer 

vart bomba. 

Minst 25.000 menneske vart drepne i bombinga, somme hevdar talet var fleire 100.000. 



Så skjedde det som Skurtveit hadde sett som tittel på foredraget sitt. Dresden stod opp av 

oska. Og først kom «ryddekvinnene», kvinner som skjøna det var viktig å ta var på det som 

kunne brukast om att, mellom anna stein frå murane på dei gamle bygningane. Dette viser i 

dei gjenreiste bygningane som historiske minnesmerke. 

Dresden stod i løpet av nokre 10-år opp av oska, og er i dag igjen eit populært reisemål for 

kunst-, kultur- og historieinteresserte. Dei verdfulle historiske bygningane vart oppattbygd. 

Arkitekturen elles bar preg av russisk påverknad, med store plassar for paradar og sovjetlike 

bustadblokker. Dei store bustadblokkene er rivne no. 

Store komponistar som Wagner og Strauss hadde fleire av sine uroppføringar i Dresden. Den 

andre Semperoperaen vart også bomba i 1945. 

Semperoperaen hadde hatt Karl Maria von Weber sitt verk «Friskytten» som sitt 

signaturverk, og ved opninga av den nye Semperoperaen 13. februar 1985 lydde igjen tonane 

frå «Friskytten». 

Skurtveit viste også til vilja til forsoninga ho hadde observert på sine turar til Dresden, 

illustrert ved mellom anna korset på toppen av Frauenkirche som er gitt av son til ein som var 

med å bomba Dresden, og vitnemålet frå preikestolen frå ein som hadde engelsk far og tysk 

mor. 

Ho fortalde at på minnekonsertane kvart år den 13. februar var det ingen applaus, 

forsamlinga skulle berre minnast. 

Som avslutning på eit interessant og tankevekkande foredrag som forsamlinga sette pris på, 

let Skurtveit publikum få vere med på ein rekonstruksjon av  avslutninga  på ein 13. februar-

konsert i Dresden. 

Når musikken tona ut, sat eg eit sekund eller to og kjende på om det var rett med stille eller 

applaus. Foredragshaldaren fortente i alle fall applaus. 

(Ref. Petter Inge Bergheim) 

 

 

 

       

 

 

 

  


