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Til tross for sin avgjørende 
betydning for etableringen av 
en norsk kunstmusikk, fremstår 
fiolinisten og komponisten Ole 
Bull (1810–1880) for oss kanskje 
først og fremst som en eventyr-
lig eksentriker, en omreisende 
virtuos fantast, like hjemme i 
den norske fjellheimen som i 
europeiske konsertsaler. At vår 
tids bilde ikke gjengir Bulls 
egen samtid er noe mer enn tri-
viell historisme, for distansen 
griper direkte inn i vår opple-
velse av hans – i våre ører – 
unektelig nokså snodige musi-
kalske verden.

En ny plate med glemte og 
til dels rekonstruerte bravur-
stykker for fiolin, gnistrende 
briljant og ektefølt fremført av 
den norske fiolinisten Annar 
Follesø, akkompagnert veksel-
vis av Kringkastingsorkesteret 
og dirigent Eun Sun Kim, og 
pianisten Wolfgang Plagge, min-
ner om dette. For hva hører vi 
her? En graut av nasjonalro-
mantikk og instrumental-show-
off, mer og mindre pinlige kom-
positoriske vrakrester, eller fun-
klende glimt av melodiske inn-
fall, alt fra en svunnen tid?

Nord møter sør. Det finnes 
flere, og mer nyanserte, svar. 
Bull gjør bruk av norske folke-
melodier, og titler som Norges 
Fjelde og Vilspel i Lio vitner om 
nasjonale inspirasjoner. Melo-

dier kunne også danne utgangs-
punkt for improvisasjoner i 
fremføringsøyeblikket, eller 
instrumentale variasjonsverk; 
den halsbrekkende Fantasy on 
«Lilly Dale», bygger på salmen 
«Kjærlighet fra Gud» – forhå-
pentlig til trøst for den som bes 
tolke notebildet.

Samtidig finnes det trekk fra 
italiensk opera, og særlig den 
todelte cabaletta-formen, det 
vil si: En langsom, sangbar tid-
vis nærmest resitativisk intro-
duksjon, etterfulgt av en rask, 
galopperende og virtuos del. I 
verket Largo posato e Rondò 
capriccioso er sporene fra denne 
formen tydelig. Om man kan 
snakke om noen kompositorisk 
idé hos Bull, måtte det være å 
la det folkemusikalske gullet fra 
nord skinne gjennom i den sjar-
merende, men skjematiske 
hoppla-formen fra sør.

I sentrum for gjennomførin-
gen står – eller rettere sagt sto 
– Bull selv, og det åpenbart med 
en utstråling og et scenisk nær-
vær som bar over komposisjo-
nenes formmessige juv og bris-
ter. Det sier ikke lite om Bulls
personlighet. For utøvere av i
dag er utfordringen ikke bare å 
gripe det som måtte være av
musikalsk potens i Bulls mate-
riale, men også å forholde seg
til det historiske gapet, som før 
noen rekker å si Ole, avslører
at dette ikke er musikk skrevet 
for ettertiden.

Luftige stunts. Den aktuelle 
platen løser dette primært gjen-
nom Annar Follesøs lysende 
fiolinspill. Han er ikke bare frap-
perende gymnastisk, men syn-
gende med en dyp troverdighet 
som lykkes med å gjøre Bulls 
melodiske begavelse musikalsk 
aktuell. Videre har han i sam-
arbeid med pianist og kompo-
nist Wolfgang Plagge stått for 
rekonstruksjonen av Bulls par-
titurer, som vi må anta har vært 
nokså luftige, med god plass til 
heltens umiddelbare stunts.

Det er vanskelig å bedømme 
omfanget av dette arbeidet. Men 
når verkene – og kanskje aller 
tydeligst i det nokså sprikende 
Norges Fjelde – ikke fremstår 
som bandasjerte pasienter med 
gåstol fra moderniteten, tyder 
det på kloke valg. Tynne moti-
ver, skjør harmonikk og mildt 
sagt skjelven formbeherskelse 
er kanskje et autentisitetens 
avtrykk så godt som noe i denne 
musikken. Klangen, også av 
Plagges anslag på et ruvende 
Bechstein-flygel, er formidabel.

Emil Bernhardt

ANMELDELSER

Annar Follesø gir liv til Ole Bull.  
Men musikken sleper på sin egen glemsel.

Stuntmann i  
bunad og livkjole
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Eventyrlig eksentriker: 
Ole Bull (1810-1880). 

Ole Bull (1810–1880)
STAGES OF LIFE, 
DIVERSE STYKKER 
FOR FIOLIN OG 
ORKESTER / KLAVER
Annar Follesø, fiolin
Wolfgang Plagge, klaver
Kringkastingsorkesteret
Eun Sun Kim, dirigent
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Kanskje var det 
lav kulturell 
selvtillit som 
førte mange  
av oss over 
Atlanteren på 
1990-tallet?

Noe var i gjære: enkelte trop-
pet opp i skolegården med Rai-
ders-capser og vide bukser bak 
frem til ære for barnerapperne 
Kriss Kross;  den falmede 
spraybokshyllesten til metal-
heltene ved T-banen ble erstat-
tet med throw-ups i sølv; hjem-
meteipede opptak av Tommy 
Tees radioprogram Strictly 
Hip-hop ble heit vare på 
underhåndsbørsen. Hiphop, 
og alle dens fem elementer, ble 
slukt med søkk og snøre av 
unge blekansikter til musikkvi-
deoene på Yo! MTV Raps. 
Noen begynte til og med å 
spytte ord de neppe hadde 
plukket opp i engelsktimen, 
men på engelsk, aller helst 
amerikansk, skulle det være.

Kanskje var det lav kulturell 
selvtillit som førte mange av oss 
over Atlanteren på 1990-tallet? 
Til Amerikas forjettede land, 
der man hadde ekte problemer, 
ekte gangstere, konsumkultur 
og en moderne musikkhistorie 
man begjærte. Norske artister 
hadde søkt seg mot av opprin-

nelige afroamerikanske kultu-
ruttrykk tidligere, med jazz, 
disko og rock ’n’ roll, men i en 
teksttung sjanger som rap bød 
masseimporten på noen på noen 
ekstra «Wååoååå, yug gatta raps-
uly take aly»-øyeblikk. I dag, 
tretti år senere, er bordet ubønn-
hørlig snudd, og den svært ame-
rikanske sjangeren er nesten 
fullstendig fornorsket. Det er 
lenge siden det var flaut å rappe 
på egen dialekt, være seg inn-
landsk eller kav bodøsk. Musikk-
debatten om norsk mot engelsk 
har for lengst stilnet.

Myke regler. Så vanlig er det 
blitt med (ofte svært gode) rap-
utgivelser på norsk at Ivan Aves 
tredje langspiller måtte trille 
noen runder før jeg innfant meg 
med situasjonen. Som det påpe-
kes i det internasjonalt rettede 

presseskrivet er det ikke natur-
gitt at en fyr ved navn Eivind 
Øygarden fra Telemark skal 
«sette sitt merke på den globale 
hiphop-undergrunnen», ei hel-
ler at velkjente rap-referanser 
som Halle Berry eller Dennis 
Rodman burde ytres mellom 
munnfuller av Freia melkesjo-
kolade. Men etter hvert som 
denne lytterens indre motstand 
gir slipp viser Ivan Ave at det 
alltid finnes unntak fra de unød-
vendige reglene. Og han gjør 
det bra, også denne gangen.

Ave tilhører generasjonen 
som gjennom hiphop ble kjent 
med sjangerens grunnsteiner, 
og har, sammen med makker 
Fred Fades, en lang karriere bak 
seg som platejeger i kassene for 
jazz, funk, west coast og fusion. 
Double Goodbyes kan riktignok 
også leses som et far vel til de 
mest støvete samplingene fra 
samlingen. Den er mer tuftet 
på analoge synther, myke el-
piano-blokker og -gitarer samt 
tilbakelente beats – egenpro-
dusert musikk med innspill fra 
den svenske produsenten Sasac 
og den amerikanske keyboard-
isten Byron The Aquarius – men 
musikken har sine tydelige røt-
ter. Det synges dessuten mer 
enn tidligere, kanskje ikke per-
fekt og ofte med slapp kjeve, 
men troverdig nok.

Innover. Den største forskjel-
len fra tidligere utgivelser er en 
dypere form for introspeksjon. 
Slik artister som Frank Ocean 
og Tyler, The Creator har gjort 
til sitt varemerke, søker Ave mot 
selvrefleksjonens edle kunst, 
musikken som terapirom, som 
et frigjørende utløp for trøblete 
dager. En balansekunst som fort 
kan ende i humørløs selvmed-
lidenhet, men som her unngås 
med snedige linjer av dryppende 
selvironi og smart og morsom 
bruk av både velkjente og ori-
ginale tekstlige grep.

Gjengen står dessuten frem-
deles sentralt i Ivan Aves tekst-
lige univers. Hans eget plate-
selskap, Mutual Intentions, er 
for lengst blitt en tydelig stemme 
i den norske musikkfloraen, og 
opplevde nylig æren av å få en 
briljant parodisketsj, komplett 
med bøttehatt og bakpå-beat, 
signert den musikalske humor-
duoen i «Hit for hit». Ivan Ave 
dukket for øvrig selv opp i sket-
sjen. Han behersker tydeligvis 
det meste.

Ando Woltmann

«Vi vesst at det va mulig det umulige,» sang DDE nylig på tv.  
«Hold energidrikken min,»  

svarer Ivan Ave med sitt tredje album. 

Under  
bøttehatten
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På amerikansk: Ivan Ave tilhører generasjonen som gjennom hiphop ble kjent 
med sjangerens grunnsteiner.  

Ivan Ave:
DOUBLE GOODBYES
Mutual Intentions/
Playground Music, 2020 

FO
T

O
: S

E
V

E
R

IN
 W

O
R

M
-P

E
T

E
R

S
E

N
 /

 
N

O
R

S
K

 T
E

K
N

IS
K

 M
U

S
E

U
M

FO
T

O
: A

LS
O

K
N

O
W

N
A

S
 / 

P
L

AY
G

R
O

U
N

D


