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Mitt første møte med solisten på ukens 
utvalgte skjedde egentlig helt tilfeldig for rundt 
femten år siden. På Kammermusikkfesten i 
Risør. Jeg var for å gjøre en jobb. Han var enga-
sjert som musiker den sesongen. Det ble et 
heftig musikalsk møte for mitt vedkommende. 
Så skiltes våre veier en god stund, inntil jeg 
havnet på kammermusikkfestivalen i Lofoten 
en del år senere. Der dukket han opp igjen. Han 
har jo en naturlig tilhørighet til den delen av 
Norge. Jeg snakker om kontrabassisten Knut 
Erik Sundquist. Der ble jeg stukket i hendene 
en CD, der denne, unnskyld uttrykket, musi-
kalske rabagasten hadde tatt for seg sentrale 
verker av Giovanni Bottesini. Mer kjent som 
kontrabassens Paganini.

Nå liker jeg egentlig ikke å bli «forført» på den 
måten. Jeg liker egentlig selv å plukke ut hva 
jeg vil skrive om. Men bakgrunnen fra opple-
velsene i Risør gjorde meg tross alt veldig nys-
gjerrig. Og gjett om jeg fikk solid bakoversveis. 
Maken til kontrabassmusisering hadde jeg aldri 
hørt. Nå finnes det ikke så overvettes mye 
musikk for det instrumentet, men allikevel. Jeg 
ble helt overkjørt, og mener å huske at jeg 
utropte «Reverie» til det årets beste norske 
utgivelse av klassisk musikk. Etter hvert har jeg 
fått med meg at store internasjonale personlig-
heter som Claudio Abbado og Pierre Boulez, 
har hatt et helt spesielt øye til denne 
«Nordlands store sønns» spesielle musikalske 
talent.

Nå er herr Sundquist ute med en ny CD. Nok 
en gang, naturlig nok med temmelig ukjent 
musikk, for de fleste av oss. Med et unntak: 
Rakhmaninoffs berømte «Vocalise». Og, selv 
om ikke det er all verdens mest spennende 
musikk, beviser Knut Erik Sundquist at han er 
en musiker som makter å skape «gull av grå-
stein». Repertoaret er fullt ut konsentrert om 
russisk musikk, og sentralt står den store diri-
genten Serge Koussevitzky. Han var selv en 
velrenommert bassist. Men, jeg innrømmer 
villig at det er artig å bli konfrontert med slike 
små perler når fremførelsen ligger på det nivå 
slik Sundquist og hans faste klaverpartner Nils 
Anders Mortensen presenterer dem på. De har 
lang samarbeidserfaring gjennom deres enga-
sjement som landsdelsmusikere i Nord-Norge.

Det er ikke nødvendig å gå i spesifikke detaljer. 
Der er nok å nevne spenstige saker som 
Koussevitzkys morsomme «Humoresque» og 
Reinhold Glieres friske «Tarantella». Eller små 
stemninger som Anatoly Alexandrovs «Aria», 
og selvfølgelig den berømte traveren til 
Rakhmanninov, nemlig han «Vocalise». Et 
stykke som aldri faller for «aldersgrensen». 
Med andre ord, har dette blitt en utgivelse blott 
til lyst og musikalsk fortryllelse. Presentert av 
to eminente musikere som matcher hverandre 
til de ytterste fingerspissene.

Musikalsk gull 
av gråstein
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1970: David Bowie 
den gangen han fort-

satt ga ut sju 
minutter lange sin-

gelplater som 
handlet om frikete 

free festivaler. 
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1982: Bowie i Bertolt Brechs 
«Baal». Så langt fra arena-
rocken han kunne komme.

Bowies ukjente sider


