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Et kronår for norske innspillinger
Så har vi nok en gang lagt et 
år bak oss, og spaltistens 
siste oppgave er å se tilbake 
og minnes noen av høyde-
punktene dette året har 
brakt oss på den klassiske 
musikkens område. 

Det skal selvfølgelig handle om CD-er. 
Året har bydd på mange store gleder på 
fronten når det gjelder såkalt «herme-
tisk» musikk. Og, da tenker jeg på en del 
utgivelser der norske musikere og 
produsenter står sentralt. Det begynte 
allerede i januar, da søstrene Båtnes, 
Elise, fiolin og Henninge, bratsj, leverte 
et gnistrende samspill i de to duettene 
Mozart komponerte for denne beset-
ningen. De som ble til da kollega, lille-
bror Haydn, Michael ikke rakk å fullføre 
sin kontrakt med å skrive seks stykker. 
Mozart var på besøk i Salzburg, der 
Michael hadde etterfulgt ham ved erke-
biskopens hoff, og han tro støttende til 
og hjalp vennen med de to siste. De er 
senere blitt standardrepertoar for denne 
besetningen. Michael Haydns fire spilles 
nesten ikke. Resten av Cd-en inneholder 
norsk musikk. Bjarne Brustads fire 
«capricci», og Halvorsens berømte trans-
kripsjon av Händels kjente «passaca-
glia». De unge damene leverer et spill 
som er både lekent og forlokkende. De 
lytter til hverandre og, som jeg skrev: 
Det er et slags musikalsk badminton-
spill, der notene flyr perfekt over nettet 
som lette fjærballer. LAWO startet, med 
andre ord, sesongen med en vinner.

Midt på sommeren tro et annet av våre 
strykertalenter til med en utgivelse av 
to av instrumentalkonsertrepertoarets 
tungvektere. Vilde Frang, denne bemer-
kelsesverdige unge damen, grep fatt i 
Tsjaikovsky og Carl Nielsens fiolinkon-
serter, og leverte et spill som fikk 
verdenspressen til å plukke fram super-
lativer på øverste hylle. Det er tøft å 
stille opp med det stoffet, for her hagler 
det av prominente utfordrere, som hver 
for seg har laget definitive versjoner. 
Superstjerner som Oistrakh, Milstein, 
Vengerov, Nikolai Znaider, bare for å ha 
nevnt noen i forbifarten. Men Vilde 
seiret stort, med en fraseringskunst, 
tonedannelse, snert og suveren buefø-
ring. Og over det hele beundrer man 
hennes enormt voksne formsans. EMI 
har gjort et varp gjennom å gi henne en 
eksklusiv kontrakt.

2012 skulle vise seg å bli kronår for 
Beethoven med norske eliteutøvere i 
sentrum. Noe som ble bekreftet med 
tyngde etter sommerferien, da SONY 
lanserte den første av tre CD-er med 
Leif Ove Andsnes i treårsprosjektet å 
spille inn hans fem klaverkonserter 
pluss korfantasien. Kanskje et enda dris-
tigere tiltak, for også her står utøveren 
i fare for å møte hele kolonier av 
pianister som har gitt seg i kast med 
innspillinger av disse. Ja, ofte flere 
ganger i sin karriere. Men skal man 
dømme etter den første utgivelsen har 
unge Andsnes ingenting å frykte. 
Førsteinntrykket var et makeløst spon-

tant og forfriskende spill og et samar-
beid med orkestret, som i dette tilfellet 
er Mahler chamber orchestra, som slo 
gnister. Full kontroll fra klaverkrakken, 
både over tangentene, men også i 
balansen med dette velspillende orkes-
tret der både Beethovens lyriske åre og 
heidundrende pianistiske briljans 
stormer imot oss gjennom høyttalerne. 
Uten å bli anklaget for å være en sjåvi-
nist, tør jeg påstå at Andsnes nærmest 
setter en ny standard i et repertoar som 
ofte trakteres på en konvensjonell og 
uinteressant måte. Det er bare å ønske 
ham lykke til videre på reisen.

Omtrent samtidig var LAWO på banen 
igjen, med et festfyrverkeri av en CD. 
Det relativt nystartede ensemblet «Oslo 
Kammerakademi», som i utgangs-
punktet består av åtte blåsere, debu-
terte på CD med en transkripsjon av 
Beethovens sjuende symfoni. I tillegg 
spilte de hans oktett og en rondino, og 
det ble en ørevekker av de sjeldne. Et 
samspill som sa seks, i et lydbilde som 
skapte den perfekte balanse instrumen-
tene imellom, uten at detaljene falt fra 
hverandre. Selv når de to hornene tro til 
så de sang, sprengte det ikke helhets-
bildet. Bare ga frydefulle gysninger. 
Med andre ord, det svingte som ei kule. 
Bare det å gjennomføre det arrange-
mentet av den sjuende, er en bragd i 
seg selv. Virkelig en av årets vinnere.

Nå vil jeg ikke kåre noen årets plate, 
men avslutte med den utgivelsen som 
overrasket meg mest. Nemlig en 
ECM-CD, med Ariana Savall og Petter 
Udland Johansen. «Hirundo Mares». En 
herlig utgivelse som kombinerer gamle 
katalanske og jødisk-spanske sefardiske 
ballader med norske folketoneganger. 
Savalls lyse velfokuserte sopran og 
Udland Johansens myke lyriske tenor, 
kombinert med en mengde interes-
sante instrumentkombinasjoner, viser 
hvor artig slike typer arrangementer 
kan dra oss med inn i en musikalsk 
verden som er helt ukjent for de fleste 
av oss. Og framførelsene er som en flukt 
på havsvalens lette vinger. En utgivelse 
som fortjener stor oppmerksomhet. 

Så får vi se om 2013 vil by på like 
mange lekker-
biskener. Takk  
for i år.

Vilde Frang fikk verdenspressen til å 
plukke fram superlativer på øverste 
hylle.  FOTO: NTB SCANPIX
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At kvinner og unge jazz-
musikarar står for dei 
første fem av årets ti på 
topp-liste over norske 
jazzutgjevingar, er ein 
ting. 
I tillegg snakkar vi om fem debut-album, 
vel vitande at «beat for beat»-saksofonist 
Frøydis Grorud først debuterte med ei 
salmeplate. Ho er ikkje mellom dei aller 
yngste, men når eg i oktober kalla plata 
«årets vakraste så langt», stod tittelen seg 
med glans året ut. For eit band der alle er 
avgjerande for at det er så, også Bugge 
Wesseltoft som er med både som musikar 
og produsent,  og Torun Eriksen, i ein 
sjeldan versjon av «Eg ser» på engelsk. 
Saman med Grorud har Eriksen også 
gjort ein julekonsert på Herr Nilsen til ein 
vakker tradisjon. 

Ellen Andrea Wang og Hanna Pauls-
berg er leiar for to av banda, Maria Kvien 
Brunvoll er sin eigen, og det unge bandet 
Moskus er også del av eit ungt jazzmiljø. 
Der det viktigaste er at stadig nye kull av 
unge jazzmusikarar også forsterkar 
fridomen i jazzen, respektlause for alle 
grensedragingar i musikkverda. 

Når alt dette er sagt, er musikken som 
er omtalt på plate og konsert her, subjek-
tive val, mellom rundt 250 album som 
med stort og smått vert omtalt her i året, 
i sin tur berre ein brøkdel av jazzutgjevin-
gane som strøymer på elles, trass alt 
snakk om CD-formatets død. Ti på topp-
lista her er norsk, dei musikalske opple-
vingane med utanlandske band har vore 
minst like mange og sterke. 

Og ettersom musikk på vinyl i staden 
for CD har fått ein renessanse, kva med 
kassetten også? Med mitt tilårskomne 
utstyr kan eg høyre like godt på både LP, 
CD og kassett, og med like strålande lyd. 
Ha eit godt nytt jazzår!

Ung må jazzen  enno vere

Gamalt og nytt samla
Arve Henriksen: 
«Solidifacation»
Superpakke med tre tidlegare 
og eitt nytt album, levert på sju 
LP-plater og to DVD-ar for dei 
digitalt avhengige, årets gåve-
pakke for alle.
Magico med Jan Garbarek, 
Egberto Gismonti og Charlie 
Haden: «Carta De Amor» 
Eineståande nye konsert-
opptak frå 1981 med  magisk 
trio.
Keith Jarrett:
«Sleeper» 
Unikt gjenhøyr frå konsert i 
1979 med «Belonging»-kvar-
tetten med Garbarek, Dani-
elsson og Christensen, ikkje 
utgitt før.  
Jan Garbarek: «Dansere»
Dei tre albuma «Sart», «Wichi 
Tai-To» og «Dansere» samla i 

einestaåande  pakke, med 
Garbarek, Bobo Stensson, Palle 
Danielsson, Jon Christensen, 
Terje Rypdal og Arild Andersen.
Brad Mehldau Trio: 
«The Art Of The Trio – Rcor-
dings 1996-2001»
Fem album som Mehldau, Larry 
Grenadier og Jorge Rossy gav ut 
i serien «The Art of the Trio».
Bill Evans: «Live at Lugoffs Top 
Of The Gate». Dobbeltalbum 
med klubbopptak frå 1968 med 
Evans, Eddie Gomez (bass) og 
Marty Morell (trommer).
E.S.T. Esbjörn Swensson Trio: 
«301». 
Det andre albumet med musikk 
innspelt av trioen før Esbjörn 
Swensson omkom under 
dykking.

Årets bilete: Håkon Kornstad både som                                 operasongar og saksofonist på jazzfestivalen i Molde 19. juli.  FOTO: VIDAR RUUD


