
Kalle Moberg i ein annan musikalsk samanheng. På albumet er han åleine med trekkspelet.   Foto: Juliane Schütz

kontakt etter konserten, med ein 
invitasjon til Tokyo. Dette måtte 
takast opp!

ÉIN DAG I STUDIO
Sjølve opptaka til denne utgivinga 
skjedde i løpet av éin einaste dag, 
13. februar i fjor, men som titte-
len lovar, kjem det meir. Moberg
var i Tokyo i ei veke, spela saman
med O’Rourke og fleire av dei sen-
trale samarbeidspartnarane hans
i Tokyo, inkludert Joe Talia, Marty
Holoubek, Tatsuhisa Yakamoto –
og Ishibashi. Dette er altså berre
byrjinga.

Du vil neppe ha høyrt noko 
som heilt liknar «Skinned Alive 
By a Blunt Spoon», og kanskje 
ikkje støytt på ein liknande tittel 
heller. Då eg melde Simple Songs, 
O’Rourkes soloplate frå 2015, på 
desse sidene, skreiv eg om ein 
type musikk som «krev litt meir 
av lyttarens tid og merksemd 
enn det han gjerne vert tildelt». 
Slik er det også (og i endå ster-
kare grad) med Mobergs kompro-
misslause nye plate, som ikkje 
er trekkspelmusikk av typen 

du trallar med på, for å seie det 
sånn – mjukast vert det kanskje i 
ei avsluttande, kort bursdagsvise. 

Dette er avantgardistisk 
musikk for den utforskande, 
nyfikne lyttaren som er på jakt 
etter nye, fascinerande, assosia-
sjonsrike lydlandskap. Dei som 
har lytta ein del til instrumentet, 
vil undre seg over bøyinga og 
bendinga av tonar, og musikarar 
vil kunne kaste seg ut i diskusjo-
nar om knappar, tangentar og 
multifonikk. 

Om eit knapt tiår er det 200 
år sidan trekkspelet vart paten-
tert, men ein kan finne tidlege 
utgåver av liknande instrument 
i Kina for fleire tusen år sidan. 
Eventyrlege Unheard-of fortel oss 
at kva eit trekkspel kan vere, på 
langt nær er ferdig kartlagt. Ei 
jubileumsfeiring av armenaren 
Zyrill Demians patent frå 1829 
bør ha Kalle Moberg høgt på pla-
katen om ni år.
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Å setja seg ned med eit nytt 
Ole Bull-album er som å bli 
invitert til ein fleirrettars 
middag hjå ein eksentrisk 
herremann. Du veit aldri kva 
som blir servert eller i kva 
for rekkjefylgje einskildret-
tane kjem. Dessutan varierer 
det gastronomiske nivået 
på rettane: Russisk kaviar 
kan bli fylgd av Vesteraalens 
fiskeboller.

Stages of Life er eit slikt 
album. Under leiing av 
den koreanske dirigen-
ten Eun Sun Kim spelar 
Kringkastingsorkesteret og 
den briljante fiolinisten Annar 
Follesø her fem gløymde Bull-
verk som har det sams at dei 
er svært ueinsarta.

LIVSFASAR
Albumtittelen er henta frå 
målarstykket på framsida av 
CD-en, «Livsfasane» av den
tyske romantikaren Caspar
David Friedrich, som syner
menneske og skip i kvelds-
sol ved Austersjø-kysten.
Menneska er i kvar sin peri-
ode i livet, noko seglskipa
speglar att. Er det dei ulike
livsfasane Bull var i då han
laga stykka på plata, det her
blir alludert til? Eller er det
dei ulike fasane i «liva» til
sjølve stykka? Som utprega
improvisasjonsmusikar og

utøvarkomponist endra han 
nemleg ofte komposisjonane 
sine frå gong til gong, alt etter 
framføringssituasjonen.

Det einaste me kan venta 
oss hjå Bull, er altså det 
uventa. Einskapen og utvik-
linga av dei kompositoriske 
ideane hans er annleis enn hjå 
store romantiske komponis-
tar, til dømes den jamgamle 
R. Schumann. Bull hadde
aldri hatt skikkeleg kom-
posisjonsundervising, men
røynsla som utøvar gjorde
han god på det å byggja opp
spenningar i musikken. Eit
døme er Largo posato e Rondò
capriccioso, som Bull spelte
fyrste gong i Ständetheater i
Praha, i operahuset der W.A.
Mozart dryge seksti år føreåt
hadde urframført sin Don
Giovanni. Bull endra både verk
og verknamn fleire gonger dei
neste tiåra; i Christiania året
etter heitte det Åndehilsen.
Men på plata er det altså teke
utgangspunkt i den opphav-
lege 1841-versjonen.

TOM OG JERRY
Byrjinga er blytung, med suk-
kande motiv i treblåsarane 
over bankande d-moll-ak-
kordar – ein ypparleg start 
på eit gravferdsstykke, altså. 
(Somme vil merka likskapen 
både med den dystre ouvertu-
ren til Mozarts nemnde opera 
og innleiinga til rekviemet 
hans, som begge også går i 
d-moll.) Men ingen veit kvar
«Bullen» hoppar, for etter at
solofiolinen har gripe opp
sukkemotivet frå treblåsa-
rane, bykser han fyrst over
i eitt heseblesande Tom og
Jerry-aktig parti, før han
landar på noko cancanaktig,
som kunne vore frå ein varie-
téscene i Paris.

Både solisten Follesø og 
orkesteret spelar med inn-
leving og overskot på plata. 
Imponerande er også arbeidet 
pianisten og komponisten 
Wolfgang Plagge har gjort 
med å fullføra ufullstendige 
parti i partitura.  
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Kaviar og fiskebollar
Hjå Ole Bull ventar ein det uventa.

Utsnitt frå måleriet «Livsfasane» (ca. 1835) av Caspar David Friedrich (1774–1840).

FOLKEMUSIKKOPP-
TAK FRÅ 1903–04
Samlaren Tom Valle 
donerte i fjor ti voksrul-
lar med folkemusikk til 
Nasjonalbiblioteket. Nærare 
granskingar syner at 
musikkopptaka er gjorde alt 
i 1903–04. Dette er dei eldste 
opptaka som er funne av fol-
kemusikk i Noreg, opplyser 
Nasjonalbiblioteket.

Sentrale i historia er to 
kappleikar i Kristiania i 1903 
og 1904. Av spelemennene 
som deltok, var Anders 
G. Stubberud og Torstein
Odden.

– Vi har fleire kjelder som
er sikre på at det er fotogra-
fen Narve Skarpmoen som 
har gjort opptaka, seier 
Hans-Hinrich Thedens, 
førsteamanuensis ved 
Nasjonalbiblioteket.

– På opptaka høyrer vi
ei røyst som pratar og kjem 
med oppmuntrande tilrop. 
Ei av kjeldene kjenner att 
detaljar i språket hans 
og har stadfesta at det er 
Skarpmoen, seier Thedens.

ORD OG TONAR  
FRÅ HEIMBYGDA
Trompetisten Ole Jørn 
Myklebust gjev i vår ut album 
nummer to, der han har tone-
sett dikt av Arne O. Storås 
frå heimbygda Eidsdal på 
Sunnmøre. Albumet, som 
har tittelen Heimbygda mi, 
vert markert med ein onli-
nekonsert laurdag 25. april. 
Konserten vert send via 
Karantenekonsertene på 
Facebook.

Det første albumet, 
Gløymde fotefar, var ei rein 
viseplate.

– På den nye plata har
den breie bakgrunnen min, 
innanfor både pop, jazz og 
folkemusikk, kome meir 
fram. Dessutan har vi denne 
gongen utvida bandet med 
trommer, og det gjer mykje 
med lydbiletet, seier Ole Jørn 
Myklebust til Storfjordnytt

Med på albumet er Tore 
Bruvoll på gitarar, Ole-Jakob 
Larsen på trommer og Svein 
Schultz som er både bassist 
og produsent.

Bergensaren Ole Bull (1810–1880).   
Foto: Nasjonalbiblioteket

meg billettar den novemberdagen 
eg kom til byen – brått var konser-
ten utseld. MC Taylor lagar rå, nær 
rockemusikk som er som skapt for 
den halvstore klubben – og, viser 

det seg, for stoveisolatet, så lenge 
både klubbar og skular er stengde.
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Frå ein konsert med Hiss Golden Messenger i desember 2018.   Foto: Wikipedia

Ole Jørn Myklebust.   Foto: Nina 
Holtan

Fotograf Narve Skarpmoen 
(1868–1930).     Sjølvportrett
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