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Asheim åpner  
nye horisonter
Arnfinn Bø-Rygg 
 

Nils Henrik Asheim: Trans-
kripsjoner av Geirr Tveitts 
«Hundrad Hardingtonar» og 
Griegs «Ballade». Konserthuset, 
fredag kveld.
 

ANMELDELSE: Med Geirr Tveitts 
folketoner åpnet Asheim nye ho-
risonter. Men Grieg ble en skuf-
felse.

Gjennom mange årtier var 
det å omskrive komposisjoner 
for et annet instrument enn det 
opprinnelige ganske vanlig. Det 
gjaldt særlig omskrivinger til 
klaver og til orgel. Ofte var det-
te virtuose nummer for de store 
pianister og organister som gjer-
ne også hadde transkribert styk-
kene. Men med Asheim er det 
både en komponist og en orga-
nist som har gjort transkripsjo-
nene, en som ikke bare kjenner 
verkene fra den utøvende side, 
men også fra produksjonssiden.

Det begynte med at vi fikk høre 
et lite klipp fra Geirr Tveitts opp-
treden i NRK fjernsynet fra 1971. 
Han sier noen ord om «Songjen i 
Fossaduren» som han så synger. 
Det ledet over til det første styk-
ket i «Hundrad Hardingtonar» 
som Asheim hadde valgt ut. Til 
alle 13 stykkene fra denne syklu-
sen, som er skrevet både for kla-
ver og som suiter for orkester, var 
det satt visuelle animasjoner til, 
av Goedele Teirlinck og Simon 
Kjær. Det var virkningsfullt og 
hverken illustrerte musikken el-
ler minsket lydbildet; farger, lys 
og abstrakte former var uttrykk 
i sin egen rett, med fargefelter til 
høyre og venstre for orgelet og 
orgelpipene som levende lys.

Asheims transkripsjon av 
Tveitt var det man kan kalle en 
underliggjøring, en Verfremd-
ung i Brechts forstand, av origi-
nalene. Vi hørte altså stykkene 
annerledes, på nytt, men med 
de rike klangfargene som fins 
hos Tveitt, ivaretatt. Vi merket 
oss for eksempel den barbarisk 
stampende «Friarføter» og det 
voldsomme klangvolumet i siste 
stykke, «Hardingøl».

Før vi fikk Griegs Ballade, som 
helt riktig var uten visuell ani-
masjon, hørte vi i et opptak fra 
1903 Grieg selv spille sin «Efter-
klang». Det vil si, hørte gjorde 
vi nesten ikke; det var en klang 
så fjern at den kunne være lysår 
unna. Virkningsfullt var imid-
lertid den tillagte etterklang 
som ledet over til balladen. Men 
når unntas folketonen som inn-
leder og avslutter dette stykket, 
samt det voluminøse som tårner 
seg opp mot slutten, så ble trans-
kripsjonen av Griegs Ballade en 
forventet skuffelse. Over lange 
strekk var det kjedelig, ja det et-
terlot oss lyttere ganske likegyl-
dige. Etter mitt skjønn krever 
Griegs verk ikke bare en trans-
kripsjon, men en transforma-
sjon. Eller: Det egner seg best 
som original, for klaver.
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Ingvild og Anita Havrevold.
c FREDRIK REFVEM 

Janove Ottesen kom til sine egne – og takket 
for frammøtet.
c FREDRIK REFVEM 

Stavanger-kameratene strålte for 4000 på gratiskonsert

Geir Sveen 
geir.sveen@aftenbladet.no

Bare så du vett det: Aldri har 
Jæren vært gladere for Stavan-
ger enn lørdag.

– Kan me få flytta ut? E det 
plass te oss, ropte Kjartan Sal-
vesen da han og Stavangerka-
meratene strålte som sola på 
årets gratiskonsert på Jærda-
gen. 

– Ja, lød det kontant og sam-

stemt fra små og store på tor-
get.

– Eg e sinnsykt glad i deg, 
sang kameratene fra Stavanger 
tilbake og la inn Bryne i tek-
sten. Torget var da fullsatt. Det 
betyr at så mange som rundt 
4000 var på plass i byens hjer-
te. Det virket som om hele Jæ-
ren hadde droppet solstol og 
synkende vannstand for en tur 
til Jærdagen. 

Men om det blir tidenes be-
søksrekord, betyr lite for sjefen 

sjøl, Christian Stabel.  – Det vil 
vi heller aldri få vite, fordi vi 
selger ikke billetter. Vi estime-
rer bare besøket ut fra telleap-
paratet på M44, men på en dag 
som denne, vil folk helst være 
ute, men vi regner med at vi 
har rundt 60.000 gjester uan-
sett vær. Det viktigste er at folk 
treffer folk og har det gildt, sier 
Stabel i sola.

Mens Kurt Borgund kommer 
innom for en rask matbit. Han 
har like godt tatt seg en uke fra 

fri  jobben for å jobbe dugnad 
for Jærdagen.

– Ja, jeg kunne dratt på ferie, 
men det er mye kjekkere å lage 
til festival for at andre kan kose 
seg, sier Borgund.

Da syder det av liv i gate-
ne. Folk står som sild i tønner, 
og når noen stopper og treffer 
kjente, blir det kork.

– Det glir lett dette, konstate-
rer Jærdagssjefen.

Morten Abel skapte feststemning på Bryne 
torg fredag kveld.
c MARIE VON KROGH 

Adam Douglas dro det hele i gang lørdag 
kveld.
c FREDRIK REFVEM 


