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«Stille grender»
Det Norske Jentekor
Anne Karin Sundal-Ask (dir.) 
Tord Gustavsen (piano)
2L

Det var mest sannsynlig 3–5 
grader varmt i Betlehem da 
Jesus ble født i en stall. Like-
vel hører i alle fall jeg klangen 
av snø når de første linjene av 
Jakob Sandes dikt «Det lyser i 
stille grender» blir sunget. 
Musikken fører oss gjerne til 
umulige steder, og den har 
kanskje en større evne enn 
alle andre kunstarter til å lage 
stemninger. Og til lyden av ju-
len hører at tusunde barne-
hender mot himmelen ljosi 
held. Stemningene får kropp 
gjennom kjente og nærmest 
obligatoriske julesanger, og 
ikke minst gjennom å gi plass 
til barna i musikken.

I utgivelsen «Stille gren-
der» samles Det Norske Jen-
tekor og pianist Tord Gustav-
sen «om folkelige og kjære 

julesanger», og det er en plate 
som kan få oss til å stoppe opp 
for å virkelig lytte. Den er pro-
grammert som en helhet der 
sangene og arrangementene 
går inn i hverandre. Platen be-
gynner med at Gustavsen la-
ger en liten rytmeseksjon 
gjennom å spille på dempede 
strenger i «Carol of the Bells». 
Når Det Norske Jentekor 
kommer inn med treffsikker 
sans for rytme, lyder sangen 
med fengende slagverkska-
rakter. Koret legger klanger 
og stemmer utenpå hveran-

dre og når de synger tykke ak-
korder, blir det med drama-
tisk effekt. Med Gustavsen 
som understøtte blir dette 
som å høre sangen på ny.

Vi får selvfølgelig også høre 
Gustavsen i kjent introvert 
stil, i de klangene han gjerne 
fremmaner sammen med sin 
Trio, som helst skal ha en aura 
av ECM-lyd rundt seg. Som i 
improvisasjonen over «Glade 
jul», der koret stille intonerer 
melodien uten tekst over Gus-
tavsens fantasier. Andre ste-

der viser han seg som en klok 
samspillspartner med mange 
ansikter, som der han er litt 
mer hardtslående for å tegne 
«Joleklokker over jorda», som 
likevel farges av blå noter. 

«Nå tennes tusen julelys» 
blir spilt som en slags lyrisk 
gospelfantasi, med raske løp, 
kanskje som pianistens halle-
luja. Etter en lang improvisa-
sjon legger Gustavsen et par 
ukompliserte akkorder, rene 
som en koral, og disse baner 
vei for at de yngre i Jentekoret 
kan ta over i å synge selve 

sangen. Sluttakkorden i sam-
me sang ligger så over til nes-
te spor og danner grunnlag 
for en stillferdig ettertanke 
rundt «Mitt hjerte alltid van-
ker».

Det Norske Jentekor består av 
fi re korgrupper med totalt 100 
medlemmer, organisert etter 
alder. Tekstheftet forteller 
ikke hvilke som synger for-
skjellige steder, men vi får 
åpenbart høre de aller yngste 
noen ganger, mens de eldre 
presterer treffsikkert og ut-
trykksfullt i tidvis kompliser-
te arrangementer. 

Dette er en plate til å nyte 
og å bruke for å gå dypere inn 
i den kjente julemusikken. 
Den andre platen i utgivelsen 
består av solo-improvisasjo-
ner fra Gustavsen. Teksthef-
tet inneholder også en novelle 
Tania Kjeldset har skrevet til 
musikken.

Magnus Andersson
musikk@klassekampen.no

Juleplate som får oss til å lytte: Fra Det Norske Jentekor og Tord Gustavsen.
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«Nå tennes tusen 
julelys» blir spilt som 
en slags lyrisk 
gospelfantasi, med 
raske løp, kanskje 
som pianistens 
halleluja.

«
Tente lys i kveld
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J.S. Bach: 
«Weinachts-Oratorium»
Le Concert des Nations, La 
Capella Reial de Catalunya, 
Jordi Savall (dir.)
Alia Vox

For en klassisk musikkelsker 
blir det ikke jul uten J.S. 
Bachs «Juleoratoriet». Verket 
er imidlertid ikke skrevet som 
et sammenhengende oratori-

um. Det er satt sammen av 
seks kantater, skrevet for før-
ste, andre og tredje juledag 
(som den gang var en hellig-
dag), samt nyttårsdagen, før-
ste søndag etter nyttårsdagen 
og hellige tre kongers dag. Li-
kevel, det er skrevet i en jafs, 
for julen og nyåret 1734–35.

Med våre dagers verkbe-
grep gir det mening å lage en 
konsertfremføring med tre el-
ler seks kantater, som en 
tenkt helhet. Verkbegrepet til-
kom imidlertid etter Bach, 
med Beethoven og romantik-
ken. Med verkbegrepet kan 
musikken stå på egne ben, 
med eget uttrykk og som en 
selvstendig musikalsk fortel-
ling. Bach skrev imidlertid 
bruksmusikk. Han var en 
håndverker som skrev musik-
ken for kirkens høytider, og 
tanken om å stelle i stand en 
nesten tre timer lang fremfø-
ring av samtlige seks kantater 
var nok ganske fremmed for 
Bach.

For så vidt var Bach et uni-
kum som drev det musikal-
ske håndverket til høyder 
musikken kanskje ikke i det 
helt tatt har nådd i senere ti-
der. Men mer enn klanglige 
utlegninger som evnet å av-

dekke tilværelsens innerste 
mysterier, var selve uttrykket 
mer som tegn å betrakte. Der-
med var det helt innafor for 
Bach å la den første kantaten, 
som oppfordrer menigheten 
til jubelrop for å ære for Frel-
serens fødsel, være gjenbruk 
av et stykke han skrev for en 
dronnings fødselsdag. Slikt 
setter defi nitivt det sakrale i 

Bachs virksomhet i et spesielt 
lys, og vi må konkludere med 
at det ikke fi nnes tonearter el-
ler vendinger i musikken som 
er unike for Gud og Skriften.

Mer enn 250 år med resep-
sjonshistorie har imidlertid 
skapt unike symbolverdier for 
hans verk, slik at det ikke skal 
mer til enn å høre de innle-
dende paukeslagene før alt 
hår reiser seg på undertegne-
des kropp. Sammen med fl øy-
tenes triller, de påfølgende lø-
pene i strykerne, og ikke 
minst de jublende trompete-
ne, fremmaner åpningen et 
bilde av både Juleevangeliet 
og et landskap i vinterskrud.

Hva gjelder tolkninger er dette 
musikk som skal og må gjen-
fortelles hvert år, omtrent som 
teksten fra evangelisten Lu-
kas. Ordene og tonene er de 
samme, men budskapet frem-
står stadig med fornyet aktua-
litet gjennom tidenes varierte 
gjentakelser. 

Årets store nye forteller av 

Bachs «Juleoratorium» er 
selveste Jordi Savall, og han 
er en fabelaktig orkesterleder. 
Med blant annet fremtreden-
de cembalo, naturtrompeter 
og traversfl øyter, klinger mu-
sikken like gammel som fasci-
nerende. Den retoriske leken 
er dessuten på plass. 

Men koret holder ikke mål. 
Det er sunget i et upassende 
legato-paradigme med lange 
linjer, som gjør at verken tekst 
eller retorikk får liv. Når solis-
tene heller ikke tar av, innser 
jeg at det neppe blir Savalls 
nye innspilling som vil følge 
meg gjennom høytidsdagene. 
Nei, jeg vil gå tilbake til René 
Jacobs’ referanseinnspilling, 
som er suverent gjennomført i 
alle ledd. 

Jeg vil dessuten lytte til 
Gardiners innspilling. Han 
løfter virkelig koret og har ge-
nerelt litt mykere uttrykk enn 
Jacobs.
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Må og skal gjenfortelles hvert år

Men koret holder ikke 
mål, verken tekst eller 
retorikk får liv. 
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