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Inspirasjon til titlene på de 15 komposisjone-
ne har Ola Gjeilo for en overveiende del hen-
tet fra USA. Han bor da også i New York
City, hvorfra han turnerer og sprer sin musikk
med betydelig hell og dyktighet.

Stone Rose er i sin helhet innspilt i Sofien-
berg kirke i Oslo, der akustikken er formi-
dabel. Med seg på plata har Gjeilo den ameri-
kanske jazztrompetisten Tom Barber, fiolinis-
ten David Coucheron og cellisten Johannes

Martens.
Menyen er virkelig lekker med svært melodiøse komposisjoner.

Gjeilo beveger seg et sted mellom jazz, klassisk og pop. Men egentlig
opererer han med sin egen sjanger. Både melodiene og framføringen
er kjærlige, inkluderende, lyttervennlige, lyse, lette og ledige. Men
på ingen måte ukompliserte. Det er tydelig at Gjeilo ikke bare har
grep om å skrive musikk. Han er også en eminent pianist. 

I omslaget finner du et intervju med mannen, i både norsk og eng-
elskspråklig versjon. Greit å bli bedre kjent med ham allerede.

plakaten

Musikk

Klaver fra over there

OLA GJEILO
Stone Rose
(Lindberg Lyd as)
Anmeldt av
Per Ivar Henriksbø

Jeg er sant å si ikke sikker på
hva tittelen på plata betyr, men
tenker at den kanskje står for
noe sånt som «I am». For albu-
met er i realiteten Bugge Wes-
seltoft og bare han og det han
er. En begavet jazzmusiker og

like begavet pianist. Her er han
tilbake unplugged, bare han. 

Kompet fra bass, perkusjon,
gitar, blåsere og hva det måtte
være, har han latt ligge. Denne
gangen er det bare Gugge og
klaveret. Ei soloplate i ordets
rette forstand. Riktig nok har
han inkorporert et slags utfyl-
lende lydkomp. Han har også
sluppet til stemmen til Mari Boi-
ne. Men det meste er holdt i et
veldig rent, ja nærmest puri-
tansk og vârt uttrykk. Dette er

ikke dansemusikk for å si det på
den måten.

Ti spor er det blitt plass til.
Wesseltoft favner egentlig
mange sjangere. Det «Im» først
og fremst forteller er historien
om Bugge og klaveret, en hjør-
nestein i norsk samtidsjazz.

Bugge,helt enkelt 
BUGGE 
WESSELTOFT
Im
(Jazzland Recording)
Anmeldt av
Per Ivar Henriksbø

DANCE WITH A STRANGER
The Very Best Of 
(Universal Music) 
Anmeldt av
Ingunn Aagedal Schinstad 

Jo da, det låter fint og flott. Melodiene er
fengende, tekstene (engelske) gjennomarbei-
dede. Det er ikke for ingen ting at norske Tom
Roger finner fremragende musikervenner
utenlands, blant dem folk som har spilt med
blant andre Van Morrison og Sinéad O´Con-
nor.

De tolv låtene er mikset i New York. Og
det er lite å si på noe som helst. Gode kompo-

sisjoner; ikke minst i Irland har Tom Roger slått an.
Når jeg likevel er noe avmålt i min begeistring, er det fordi jeg

kanskje synes menyen er en tanke ensporet. Jeg klarer ikke å oppfat-
te den store spennvidden, de store sprangene. Mange av sporene går
liksom i samme tralten. Jeg ville ønske klarere brytninger.

Vel, jeg skjønner at Tom Roger opererer innafor det kan man kal-
le en sjanger eller et personlig uttrykk. Men jeg hadde antakelig likt
denne ellers plettfrie plata bedre om jeg hadde hørt låter som fikk
meg til å titte opp og tenke at «... dette har jeg aldri hørt før». Litt for
mye på det gode og jevne, i grove trekk.

Støtt og godt

TOM ROGER
Obviously embraced
(Embracle Records)
Anmeldt av 
Per Ivar Henriksbø

Jan Eggums 15. soloplate har
unektelig et eggumsk særpreg.
Her er sanger for gressenke-
menn, grå mus og småbarnsfor-
eldre. Denne gangen har han
fått med seg flere kjente artister
på laget. Thomas Dybdahl, Øy-
stein Sunde, Anita Skorgan og
Kari Iveland er noen. Hvert
spor låter gjennomtenkt og pro-
fesjonelt. Noen ganger blir det

rett og slett litt for velpolert. Al-
bumet åpner med en sørgelig
sang om «Myrsnipa». Her, og på
«Når pappa kommer hjem», har
Eggum alliert seg med Bergen
Filharmoniske Orkester. Flere
andre kutt er også stinne av stry-
kere og blåsere. Eggums tekster
og melodier kommer bedre til
sin rett med et enklere lydbilde.
«Når du er langt herfra» er et
eksempel, en liten forsonings-
sang som høyst sannsynlig blir
en låt for kjærlige radiohilsener i
Nattønsket mellom par som har
vært litt kvasse i uttalelsene før
de skiltes. I «Nå kommer de» får
vi et glimt av en samfunnskritis-

ke Eggum. Noen duetter er det
også blitt plass til. Radiohiten
«Hjerteknuser» med Bjørn
Eidsvåg er med. Karen Park
deltar på «Tilfeldigvis». Albu-
met etterlater et helt greit inn-
trykk uten store overraskelser.
Men jeg vedder 50 kroner på at
vi i løpet av fem år får en plate
der Eggum tolker barnesanger. 

Absolutt Eggum 
JAN EGGUM
Hjerteknuser 
(Grappa Musikkforlag)
Anmeldt av
Ingunn Aagedal
Schinstad 

Biri-musikeren
Sissel Morken
Gullord er so-
list på natur-
horn når Oslo
Domkor feirer
25-årsjubileet
i Paulus kirke
lørdag og
søndag. 

Av Per Ivar Henriksbø

per.ivar.henriksboe@gd.no
Mobil: 975 86 294

BIRI: Musikeren Sissel Mor-
ken Gullord på Biri skal lørdag
og søndag gi konserter i Paulus
Kirke i hovedstaden, sammen
med Oslo Barokkorkester og
Oslo Domkor. det skjer i an-
ledning 25-årsjubileet til dom-
koret. Morken Gullord er solist
på skogshorn, og verket som
skal fremføres er oratoriet
«Paulus» av komponisten Men-
delssohn

Ifølge Morken Gullord har
ikke naturhornet ventiler eller
hull som de fleste andre fløyte-
og horninstrumenter. Siden det
ikke har vært gjenstand for me-

kaniske inngrep, har det be-
holdt sin spesielle klang.

- Hornet har, som navnet
sier, naturtonerekka som ut-
gangspunkt. For å spille enda
flere toner bruker jeg handa
inne i hornet til å justere tone-
høyden, forklarer musikeren.

Hun forteller videre at in-
strumentet har tradisjoner som
jakthorn.

- For ikke å blende hestene
jegerne brukte, ble hornene
malt svarte innvendig.

Konsertene i kirken på Grü-
nerløkka får en spesiell klang
og ikke minst historisk sound. 

- I orkestre som er spesiali-
sert på såkalt tidligmusikk har
strykeinstrumentene tarm-

strenger, fløytene er av tre, og
messingblåserne spiller ventil-
løse instrumenter. Under fram-
føring av musikk fra barokken,
klassisismen og tidlig roman-
tikk brukes stadig oftere origi-
nale instrumenter, sier Morken
Gullord.

Biri-musikeren er en etter-
spurt utøver på både natur- og
bukkehorn. Hun har spilt med
blant annet Danmarks nasjona-
le opera, Det kongelige Teater
i København, Svenska Barock-
orkestern og Linköping Dom-
kyrkas orkester. Hun er også
blant de fremste utøverne på
neverlur.

Til Oslo med naturhorn




