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om klassisk musikk i Musikkmagasinet 
hver fjerde uke.
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Å være virtuos må være slit-
somt og, ikke minst, kreven-
de. Ordet kommer fra latin og 
betyr dyktighet. Hvor ordet 
stammer fra, har likevel ingen 
betydning her. Alle vet hva en 
virtuos er og hvordan virtuos 
musikk klinger. Det virtuose 
og virtuosen er en romantisk 
figur der gjerne utøver og 
komponist var samme person. 
De spiller utoverskridende og 
showpreget, der den tekniske 
briljansen er selve budskapet. 
Samtidig er det noe paradok-
salt ved det virtuose: Det skal 
virke uspillelig og lett på én 
gang. Det skal være noe selv-
sagt i det å spille det ikke-
selvsagte. Det er en spagat 
som mange av oss elsker å bi-
våne.

Samtidig er det noe overfla-
disk med det virtuose og den 
virtuose utøveren. Ingen leter 
etter dybde i en av Paganinis 
fiolinkonserter, mens Beetho-
vens fiolinkonsert er dyp i en 
eller annen betydning. Eller 
for å gå litt fram i tid: Arnold 
Schönbergs fiolinkonsert, 
som er enda vanskeligere å 
spille enn Beethovens. Ingen 
betegner den som virtuos. 
Men den er svært krevende å 
spille. Og hvorfor tenker vi 
sånn? Fordi at en bestemt 
type musikk formidler noe ut-
over framføringen? Altså, at 
det vi som lyttere griper fatt i 
ikke først og fremst er selve 
framføringen, men musik-
ken. Og i denne sammenhen-
gen bunner nok det i noe så 
enkelt som at Beethoven og 
Schönberg kjente komposi-
sjonskunsten bedre enn Paga-
nini, slik at deres fiolinkon-
serter er mer gjennomarbei-
det, bedre konstruert, rett og 
slett, og dermed vinner kom-
posisjon over framføring, uan-

sett hvor vriene, rent teknisk, 
konsertene er å spille. 

Og det er omtrent et eller an-
net sted her at Ole Bull be-
finner seg. Han var mannen 
med fiolinen og hardingfela, 
åpenbart en magiker på sce-
nen, en magi som har blitt 
godt ivaretatt av skribenter, 
både i hans samtid og seinere. 
Som komponist var Bull først 
og fremst en melodiker, enten 
disse melodiene var inspirert 
av norsk folkemusikk eller 
italiensk opera. I sistnevnte 
hentet han denne evnen til å 
spinne ut melodiene, og ikke 
minst improvisere underveis. 

Bull var også først og fremst 
utøver. Han laget ikke musikk 
for evigheten, men for at han 
selv skulle skinne der og da. 
Derfor blir det litt rart å vur-
dere hans komposisjoner ut 
ifra strengheten vi finner hos 
en Beethoven med tematisk 
utvikling, en form for musi-
kalske logikk Bull ikke beher-
sket, eller ønsket å beherske. 
At noen vil gjøre Bull til en 
stor komponist, er ikke Bulls 
problem. På en eller annen 
måte er Ole Bull musikeren 
uten musikalske verk. Verket 
er ham selv og disse halsbrek-

kende konsertene han gjen-
nomførte. 

Denne innspillingen består ho-
vedsakelig av rekonstruksjo-
ner av Bulls skisser gjort av 
pianist Wolfgang Plagge og fi-
olinist Annar Follesø. De har 
greid å formidle Bulls litt løse 
komposisjoner der poenget er 
solistens virtuositet. Og Folle-
sø lever opp til denne rollen. 
Her er flerstemmig akkord-
spill, utagerende løp, flageo-
letter og glissandi som alle hø-
rer hjemme i en slik setting. 
Samtidig er det også lang-
somme partier med melodis-
ke kvaliteter. 

Best liker jeg nok de tre 
verkene med Kringkastings-
orkesteret (for ti år siden gjor-
de Follesø og Kork sin første 
Ole Bull-plate sammen) der 
særlig «Norges Fjelde», med 
sin folkemusikalske klang-
bunn og sitt rapsodiske preg 
ivaretar noe av Bulls kompo-
sisjonspraksis og spillemåte. 
Så hadde da Bull også lært å 
spille av «De norske fjell», 
som han sa en gang. Flott 
klinger også «Vilspel i Lio», 
en tittel som henspiller på fol-
kemusikerens evne til å spille 
fritt etter hukommelsen. 

Dette er blitt en av de fineste 
Bull-platene jeg har hørt. Like-
vel kan nok aldri en innspilling 
leve opp til slik Bull var på sce-
nen. Heller ikke Follesø kan 
det, uansett hvor enestående 
han spiller. Ole Bull vil nok for 
alltid forbli i denne gråsonen 
mellom myte og virkelighet. 
Han trives nok best der. 
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Myte og virkelighet

Poenget er solistens 
virtuositet. Og Follesø 
lever opp til denne 
rollen.
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VIRTUOSER: Plagge og Follesø under innspillingen i Jar kirke. 
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Nok et eksempel på at vi lever i en tid der et norsk musikkunder er svært merkbart.
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