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I dag, fredag 17. august, lanserer «protestsongaren» 
Doddo det første soloalbumet sitt, La oss ta en idealist. 
Han er kjend for mange som vokalisten i bergensgruppa 
Unge Frustrerte Menn i 1990-åra. No handlar det ikkje 
om kjærleik og kurtisering, men om samfunnsspørsmål, 
politikk og det å vere medmenneskeleg.

  – Alt skal vere lett og lukkeleg og innhaldslaust, 
medan det som gjev meining, er djupn, lidenskap og 
innhald, seier Doddo.

DODDO ER UTE MED SOLOALBUM
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Å komponera for fyrstehof-
fet eller kyrkja var noko det 
gjekk rutine i for tyske barok-
komponistar som Johann 
Sebastian Bach (1685–1750). 
Komponisten skriv då eit par-
titur med alle stemmene i som 
kopistane nytta som kjelde til 
dei einskildnotearka orkes-
termusikarane skulle ha på 
notepulten sin. 

Men sidan alt var hand-
skrive i eitt eksemplar, nådde 
slike verk sjeldan langt ut over 
bygrensene. Annleis var det om 
komponisten valde å publisera 
noko på prent. Dette var eit 
avgjerande skritt for ein kom-
ponist – det var som å senda 
eit «musikalsk visittkort» ut i 
verda der han viste den kom-
positoriske kunnskapen sin for 
ålmenta.

OPUS I
Bach drygde til han var 46 
år med å publisera sitt fyrste 
visittkort: dei seks klaversui-
tane i Clavier-Übung I, som han, 
sjølv om han på dette tidspunk-
tet var på høgda av karrieren, 
kalla «opus I». Desse suitane 
– Bach nyttar synonymet «par-
titaar» – har blitt spelte inn på 
CD tallause gonger før. Det spe-
sielle ved nederlandske Menno 

van Delfts nye innspeling er at 
han ikkje nyttar cembalo eller 
moderne klaver, men klavi-
kord, eit instrument me veit 
Bach heldt høgt. Denne kas-
seforma klavertypen kling så 
svakt at han fungerer dårleg 
på konsert. Det er på kammer-
set, der lyttarane kan samla 
seg kloss inntil instrumentet, 
han kjem til sin rett – eller 
på CD, der lydstyrken kan 
manipulerast. 

ROKOKKOAKTIG 
Klavikordet Delft nyttar, bygt 
i 1783 av Christian Gotthelf 
Hoffman i det som no er den 
tyske delstat Thüringen, har 
ein vedunderleg linn klang. 
Det tek tid å leva seg inn i dette 
spede lyduniverset. Men når 
me fyrst har vant oss til dette, 
merkar med kor mange nyansar 

musikaren maktar å lokka ut or 
det. 

I slik rokokkoaktig musikk 
står og fell alt på detaljane. Og 
dei har Delft full kontroll på: 
Herleg er den raffinerte måten 
akkordane blir «brotne» på; han 
trykkjer ikkje ned alle tonane 
i akkordane på éin gong, men 
etter kvarandre, som på ei harpe. 
Og så er det trillane – hjå Delft 
tek dei ikkje for mykje plass, 
men mjukar opp fraseringa 
og tilfører lydbiletet naudsynt 
klangrikdom. Den vellukka 
kombinasjonen av instru-
menttype og tolkingsmåte gjer 
at eg gong på gong kjem til å 
putta denne CD-en i spelaren.
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Sjur Haga Bringeland er musikar 
og fast musikkmeldar i Dag og Tid.

Bachs musikalske visittkort
Menno van Delft maktar å lokka klanglege nyansar ut or eit 
klavikord frå 1784.

Den nederlandske klavikordspelaren Menno van Delft.   Foto: Marco Borggreve
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J.S. Bachs solomusikk for melo-
diinstrument sluttar aldri å 
fascinera. Betre enn nokon 
annan barokkomponist greier 
han å skapa ein illusjon av at 
det er to instrument som spelar. 
Dette oppnår han gjennom 
raffinert bruk av «løynd tostem-
migheit» i komposisjonen som 
gjev inntrykk av at solisten 
akkompagnerer seg sjølv. På 
soloalbumet sitt spelar Bjørg 
Lewis tre av Bachs cellosuitar. 
Til liks med klaverpartitaane er 
desse samansette av eit forspel 
(preludium), fylgt av ei rekkje 

stiliserte barokkdansar med 
kontrasterande karakterar. 

Korleis skal me skildra 
Lewis’ framføring? I fleire av 
dei raske satsane tykkjer eg 
at karakterane blir utydelege. 
Eg tenkjer til dømes på alle-
mande-satsen frå Cellosuite nr. 
3 i C-dur, BWV 1009, som ho 
spelar svært snøgt. Ja, det læt 
stundom hektisk, noko som 
òg svekkjer den løynde tostem-
migheita i komposisjonane. 
Det blir nemleg ikkje tid til å 
markera kva som er melodito-
nar, og kva som er basstonar.

Betre fungerer satsane som 
går i langsamt eller moderat 
tempo, til dømes sarabande-sat-
sen frå Cellosuite nr. 2 i d-moll, 
BWV 1008, der Lewis’ gravi-
tetiske spel gjev musikken 
eigenart. Dette gjeld òg den 
doble menuett-satsen i same 
suite, der ho tek seg ordentleg 

tid til å leggja vekt på dei trykk-
tunge slaga i takten, noko 
som skaper umiskjenneleg 
dansepreg.
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Bjørg Lewis spelar tre av Johann Sebastian 
Bachs (1685–1750) suitar for cello solo.   
Foto: Andrew Redpath

Kevin Morby i arkivopptak.   Foto: Juan Jerez

taket, vippa ikkje bandet for 
mykje av pinnen.

HUMANISTISK GLØD
Ein tilbakelent, humanistisk glød 
kjenneteiknar fleire av songane 
til Morby, som den omfamnande 
«Aboard My Train», ein real klem 
til alle menneske låtskrivaren 
har komme tett på opp gjennom 
åra. Den same gesten er sentral 
i «Beautiful Strangers», singelen 
Morby sleppte i 2016 og tileigna 
offera i terroråtaket i Orlando 
sommaren det året – inntektene 

gjekk til organisasjonen 
Everytown For Gun Safety. Morby 
framfører ofte songen åleine med 
gitaren mot slutten av konsertane 
sine, saman med B-sida på same 
singel, ei tolking av Townes Van 
Zandts «No Place To Fall» – så også 
i Bergen. Eg håpar det ikkje går 
for lenge til eg får sjansen til å 
høyre han igjen.

ØYVIND VÅGNES

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

For cello åleine

Jason Molina på scena i 2005.   Foto: Pat Kauchick
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