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Folketone 
og modernitet
cd klassisk
« – in folk style»
Trondheimsolistene
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Trondheimsolistene mellom 
gammelt og nytt

PÅ COVERET faller en bul-
drende foss ned mellom 
bratte fjellsider – som viser 
seg å være to steinansikter, 
to sure, gamle troll framstilt i 
Theodor Kittelsens karakteris-
tiske stil.
 
VI ER med andre ord i 
folkeeventyrets land. Så 
heter Trondheimsolistenes 
nye plate da også «– in folk 
style» med referanse til 
Griegs «I Folketonestil» som 
sammen med «Kulokk og 
Stabbelåten» utgjør hans «To 
nordiske melodier» (op. 63). 
Begge melodiene er med på 
platen. I tillegg spiller Trond-
heimsolistene også en annen 
gammel Grieg-kjenning: 
strykerversjonen av Holberg-
suiten (op. 40).

GRIEGS MUSIKK på platen og 
den norskeste av alle norske 
bildekunstnere på coveret. 
Da kan det vel ikke bli mer 
norsk, mer folkelig, mer 
eventyrlig?

VEL, SÅ ENKELT er det ikke. Ta 
bare coverbildet. Det stam-
mer fra en serie som Kittelsen 
laget i 1907 for å feire Sam 
Eyde og Hydros nye kraftsta-
sjonen ved Rjukan. Det er 
med andre ord modernite-
tens framskrittsoptimistiske 
eventyr som skildres her, 
historien om mennesket som 
temmer og nyttiggjør den 
ville naturen. Øverst i bildet 
ligger Svelgfoss  kraftstasjon 
som en lysende katedral og 
kaster sine triumferende 
stråler ut over den beseirede 
verden.

KITTELSENS bilde kunne gitt 
anledning til interessante 
problematiseringer av den 
særegne sammenfl etningen 
av nasjonalisme og moder-
nitetsdyrkelse som var en 
del av bakgrunnen for norsk 

musikk omkring siste århun-
dreskifte. Men platedesigne-
ren har resolutt fjernet hele 
kraftstasjonen fra coveret og 
satt navnet «Trondheimsolis-
tene» inn i stedet ... 

HVA ER DET musikalske 
poenget med dette grepet? 
At orkestret er et moderne 
kraftverk som kaster nytt, 
strålende lys over de gamle 
verkene? Neppe. For det er 
faktisk ikke noen spesiell ny 
tolkning av Grieg-verkene 
som Trondheimsolistene 
presenterer på platen. Ikke 
at dette i seg selv er noe 
problem. For eksempel blir 
Holberg-suiten framført 
som seg hør og bør – lett og 
elegant, med profesjonell 
velpleiet frasering og fl ott, 
egal klang. Og alle forsirin-
gene i Air-satsen sitter som 
et skudd.

MEN DET ER faktisk mer fos-
sekraft i de to siste verkene 
på platen. I suiten «Abrégé» 
spiller svenske Emilia Amper 
både tradisjonelle og nykom-

ponerte stykker på nyckel-
harpa – og spiller instrumen-
tet og de folkemusikalske 
grepene inn i en aktuell 
sammenheng slik at det opp-
står interessante forbindelser 
mellom tradisjonsmusikken 
og moderne rytmisk musikk.

PLATEN SLUTTER med et verk 
som så å si demonstrerer 
spenningen mellom folke-
tone og modernitet slik den 
utspilles innenfor en nåtidig 
musikkinstitusjon: «Diplom» 
for fele og strykerorkester er 
et eksamensarbeid fra Nor-
ges Musikkhøgskole skrevet 
av den spreke felespilleren 
Gjermund Larsen som har 
klart å skape fi n balanse mel-
lom en fri, lekende solostem-
me og en mer akademisk 
orkestersats. 

KAMMERORKESTER I NASJONALT LUNE: Trondheimsolistene spiller Grieg lett og elegant, mener BTs anmelder.

Jazzen ga 
fotfeste

FRA TID TIL ANNEN kan det være nyttig 
å rekapitulere den lokale jazzhistorie, 
delvis for å korrigere og delvis for å 
oppdatere både hukommelse og 
fakta. Dagens jazzmiljø er impone-
rende, og som jeg har skrevet tidli-
gere: Utøverne i dag har en kunnskap 
og en glede som er storartet, pluss 
mot til å begi seg ut på en usikker 
levevei som profesjonelle. 

MUSIKERNE som gikk foran hadde 
ikke de vilkår som dagens utøvere 
har; økonomisk støtte, skolering og 
jobbmuligheter. For et halvt hundre år 
siden var det få heltidsmusikere, og 
de som var det satset først og fremst 
på klassisk musikk, populærmusikk og  
korpsmusikk. Jazzen var en tilleggsak-
tivitet, dyrket frem av lyst og glede og 
i liten grad av profi tthensyn.  Først og 
sist var det Sverige som tilbød mulig-
heter for «heldagsjazz» med faste spil-
lejobber i radio, folkeparker og på 
klubber.  Blant de første som grep 
sjansen var unggutten fra Askøy og 
Sigurdsgaten, trombonisten Andreas 
Skjold. Uten tvil var «Drinen» som var 
kallenavnet, Bergens fremste jazz-
utøver i slutten av førtiårene og i be-
gynnelsen av femtiårene, før han altså 
gjorde svenske av seg. Sammen med 
saksofonisten Finn «Hebben» Johan-
nessen, senere Nordal, og klarinettis-
ten Tore Faye, ble disse tre eksponen-
ter for kvalitetssterk jazz på norsk og 
nordisk nivå. Finn Nordals lyriske te-
nortoner gledet publikum både i Ber-
gen og i Oslo. I hovedstaden spilte 
han for øvrig  i fi re år i storband og i 
modernistiske mindre grupper. I Ber-
gen var han en skattet orkesterleder 
og arrangør, og hans storband var  
hyppig gjest på nattinèer i Konsert-
palèet. Tore Fayes Goodman-inspirer-
te swingstil feiret særlig triumfer rundt 
om på skoledansene på Haugen, Kat-
ten, Tanks og Fana. At han med sin 
kvartett også havnet i tet i det såkalte 
NM i jazz som ble avviklet i Oslo i 
1954, gjorde ikke suksessen mindre.

«DRINEN» VAR DEN som defi nitivt slo 
igjennom både nasjonalt og interna-
sjonalt. Tjuetre år i Sverige på lag med 
de fremste utøvere, i storband og 
smågrupper, ga ham en unik status 
og erfaring som orkestermusiker og 
solotrombonist. Andreas Skjold var en 
begavet musiker og en positiv person, 
og d han ble en avgjørende veiviser 
for mange jazzentusiaster i Bergen.  
Han døde i 2003.

NÅ VAR selvsagt ikke jazzmiljøet i Ber-
gen for femti og seksti år siden be-
grenset til verken Andreas Skjold, Finn 
Nordal eller Tore Faye. Navn som Arne 
Bendiksen, Enok Olsen, Victor Molvik 
og Finn Eide dukket opp i de første 
fredsårene og bidro til spennende 
jazztoner. Felles for dem alle var at de 
søkte seg til andre markeder.  Bendik-
sen ble en guru i den norske under-
holdningsbransjen, men det var jaz-
zen som ga ham artistisk fotfeste. 
Frisøren og pianisten Enok Olsen dro 
til Chicago og ble fulltidsmusiker med 
egen trio, mens Eide dro til Stavanger 
med sitt kjøpmannskap og sin pianis-
tiske jazzeleganse. 

MEN DER VAR mange igjen, og fl ere 
fulgte i kjølvannet. Om det kan det bli 
anledning til å mimre i jazzspalten se-
nere.

PETER LARSEN

❚ jazz

Einar Eriksen
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