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Ei gransking som gitarprodusenten Fender 
har gjort, syner at halvparten av dei som 
kjøper nybyrjargitarar i England og USA, 
er unge kvinner. Sjefen i Fender, Andy 
Mooney, seier at dette er eit fenomen over 
heile verda. 

Ei av årsakene kan vere fleire kvinne-
lege førebilete, skriv Politiken.

KVINNER GRIP GITAREN
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FREITHOFF, 
VON  
BERTOUCH, 
JOHNSEN, 
BERLIN:

Sonata Norwegica
ENSEMBLE FREITHOFF; CAROLINE 
EIDSTEN DAHL, BLOKKFLØYTER; 
CHRISTIANE EIDSTEN DAHL, FIO-
LIN; KATE HEARNE, CELLO; VEGARD 
LUND, GITAR OG LUTT. LAWO 2018

Spørsmålet i ingressen stil-
ler luttspelaren og gitaristen 
Vegard Lund i Ensemble 
Freithoff seg i den velskrivne 
omslagsteksten til albumet 
Sonata Norwegica. Svaret hans 
er «nei», noko eg kan seia meg 
samd i: Barokken, særleg i den 
siste delen av perioden, var ei 
tid då musikkstilane var inter-
nasjonale. Gode komponistar, 
uansett kvar dei stamma frå, 
var i stand til å komponera 
i ulike nasjonale stilar og å 
blanda desse stilane – alt etter 
kva uttrykk dei ville få fram. 
Stilsjongløren framfor nokon 
annan var G.P. Telemann, ein 
av J.S. Bachs tyske samtidige.

SORGLAUS VIRTUOSITET
No er ikkje Telemann med på 
denne plata, men mykje av 
repertoaret ligg hans eklektiske 
«kameleonstil» nær. Eg tenkjer 
til dømes på dei to fyrste stykka, 
ein triosonate og ein soloso-
nate, begge i G-dur. Desse er 
av Johann Henrik Freithoff 
(1713–1767), den einaste av 
dei fire innspelte komponis-
tane som verkeleg var fødd i 
Noreg, nemleg i Kristiansand. 
Opningssatsen «Allegro» i trioso-
naten har italiensk eld ved seg, à 
la kammerkonsertane til veneti-
anaren A. Vivaldi. Om du ventar 
deg kompleks komposisjon og 

intrikat melodikk, har du her 
banka på feil dør – det er sorg-
laus virtuositet me får, med 
jagande toneskalaar som blir 
gjevne ekstra schwung gjen-
nom dei raspande akkordane 
frå Lunds barokkgitar. 

I solosonaten, der Caroline 
Eidsten Dahl spelar blokk-
fløyte, seglar Freithoff under 
eit anna flagg: Opningssatsen 
«Allegro» kling som galant, 
tysk 1700-hundretalsmusikk, 
med trillande triolar og kokette-
rande «omvende punkteringar» 
(ikkje lang–kort, men omvendt: 
kort–lang). 

Andresatsen «Adagio» er deri-
mot fransk, nærare bestemt ein 
høgtidsam fransk hoffdans me 
kallar sarabande. Som komposi-
sjon er han litt underleg; særleg 
det harmoniske verkar delvis 
famlande, i tydinga at rekkefylgja 
på akkordane (og spenninga som 
oppstår mellom dei) manglar 
harmonisk driv. Men med smak-
fulle ornament kjem Ensemble 
Freithoff komponisten til hjelp, 
særleg gjennom Eidsten Dahls 
rolege trillar og improviserte 
«bruer» mellom meloditonane. 

PERFEKT GENTILHOMME
Kva så med dei tre andre 

komponistane på plata? Mest 
moderne i stilen er Henrik 
Philip Johnsen (1717–1779). 
Komposisjonsteknisk er 
nok Johann Daniel Berlin 
(1714–1787), som var orga-
nist og «overbranndirektør» i 
Trondheim, mest solid – styk-
ket som Lund og Eidsten Dahl 
spelar, er eigentleg for klaver, 
men det høyrest ikkje.

Som karakter, derimot, er 
tyskfødde Georg von Bertouch 
(1668–1743) mest spennande. 
Han er eit erkedøme på opp-
lysingstidas kunstelskande 
gentilhomme, for som militær-
kommandant på Akershus 
festning dyrka han fløytespel 
og komposisjon. Sjølv om han 
ikkje alltid greier å fullføra 
steget frå teoretisk intensjon til 
klingande kunst i stykka sine, 
fungerer tolkinga til Ensemble 
Freithoff fint. Sistesatsen 
«Andante» frå Triosonate nr. 8 i 
G-dur er særleg vakker – gjen-
nom ei rekkje variasjonar 
inndelt i små periodar på fire 
taktar driv musikken framover 
i rolege dønningar.

SJUR HAGA BRINGELAND 

Sjur Haga Bringeland er musikar 
og fast musikkmeldar i Dag og Tid.

Stilistisk sjonglering
Finst der ein klår definisjon av kva som er norsk barokkmusikk?

Caroline Eidsten Dahl er blokkfløytist i Ensemble Freithoff.   Foto: Anna-Julia Granberg
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JOHANN 
KASPAR 
MERTZ:

Neuralgia
SONDRE HØYMER 
OG TORMUND 

BLIKRA VEA, GITAR.  
VEA & HØYMER 2018

I Wiens sosietetskrinsar på 
midten av 1800-talet var Johann 
Kaspar Mertz frå Bratislava ein 
ynda gitarvirtuos. For å mot-
verka dei dårlege nervane sine 
tok han stryknin, ei naturleg 
plantegift som var populær hjå 
revejegerar i Noreg i gamleda-
gar: Eit forgifta åte blei lagt ut, 

og jegeren kunne berre venta 
til reven kreperte. Det sist-
nemnde hende òg nesten med 
gitarvirtuosen, for kona hans 
skjøna seg ikkje på doseringa 
og gav han alle stryknindosane 
på éin gong. 

Neuralgia er namnet på det 
lågmælte, fine duoalbumet til 
Sondre Høymer og Tormund 
Blikra Vea, der dei mellom 
anna framfører Mertz’ Nänien. 
Trauerlieder (Klagesongar). Desse 
tre Schubert-aktige stykka blir 
spelte på kopiar av gitarar frå 
Mertz’ samtid, noko som gjev 
den rette luftige, avdempa 
klangen.  

SJUR HAGA BRINGELAND Gitarvirtuosen Johann Kaspar Mertz 
(1806–1856).

Sharon Van Etten då ho spelte på musikkfestivalen Austin City Limits i oktober i fjor.   
Foto: Jack Plunkett / Invision / AP / NTB scanpix

The OA, og så dukka ho opp og 
song i ein episode av David Lynchs 
nye Twin Peaks-serie.

KREATIV ENERGI
Alt dette vitnar jo om ein massiv 
kreativ energi, og Remind Me 
Tomorrow kjennest då også ut som 
eit overskotsprosjekt. «This record 
is about pursuing your passions,» 
fortel Van Etten i ein kort kom-
mentar til den nye musikken.

Van Etten har gjort bruk av 
svært ulike, men markante sam-
arbeidspartnarar denne gongen 

– folk som Joey Waronker (kjend 
frå prosjekt med både Atoms For 
Peace, Beck og R.E.M.) og norske 
Lars Horntvedt (Jaga Jazzist). 
Artisten høyrest fornya ut, men 
likevel heilt som seg sjølv, og 
det skal verte svært spennande 
å finne ut korleis ho framfører 
både gammalt og nytt materiale 
når ho kjem til Parkteatret i Oslo 
10. april.

ØYVIND VÅGNES

Øyvind Vågnes er forfattar og fast 
musikkskribent i Dag og Tid.

Det var utpå vårparten 2015 at eg 
for alvor fekk auga opp for The 
Japanese House, då eg kom over 
den fabelaktige, vesle EP-plata 
Pools To Bathe In og skreiv entu-
siastisk om utgivinga på desse 
sidene. Amber Bain var berre 19 
år den gongen, og det var ikkje 
stort ein kunne finne ut om 
henne på nettet, utover det at ho 
budde i London. Men kva treng 
ein eigentleg å vite? Musikken 
var framifrå.

Snart fire år har gått, og no går 
det an å lese både det eine og det 
andre om The Japanese House, eit 
popprosjekt Bain har utvikla med 
tolmod og estetisk konsekvens. 
Songane har dukka opp i små 

drypp og dosar, utstyrte med fin, 
enigmatisk omslagskunst, med 
polaroidfotografiet som omdrei-
ingspunkt. Her har det vorte teke 
eitt steg i gongen.

Søndag kveld spelar The 
Japanese House på John Dee i Oslo. 
Rådet må vere klart. Ta ein lytt, 
og start gjerne med Pools To Bathe 
In – og er du i Oslo-området i helga, 
stikk ein tur på konsert.

Likar du det du høyrer, men er 
annanstads, finst det òg noko å sjå 
fram til: Den første dagen i mars 
kjem nemleg Good at Falling, det 
første albumet frå The Japanese 
House, ut. 

ØYVIND VÅGNES

Arkivet:  
The Japanese House Nervar og klagesongar

Systrene Alana, Danielle og Este Haim spelar 
alle gitar.   Foto: Evan Agostini / AP / NTB scanpix
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