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Mangeårig solotrompetist i Oslo-
Filharmonien, Jan Fredrik Christian-
sen, leverer gyllen, solid og heilstøpt 
klang på «Missa da Tromba». Makker 
Terje Winge følgjer opp med farge-
rike registreringar, og saman doku-
menterer dei norsk konsertmusikk 
for orgel og trompet. 

Trass den omfattande tilknytning 
til kyrkjeleg høgtid, har norsk kon-
sertant musikk for besetninga vore 
sjeldan før nettopp dei seinaste år. 
Herverande verk er skrivne etter 
1970, og lyttaren får innblikk i kor-
leis og kvar denne utviklinga har 
funne stad.

Og mykje kling fl ott på «Missa da 
Tromba». Alt frå opninga – Kjell 
Mørk Karlsen sin «Choralsonate nr 3» 
– vert lyttaren møtt med det monu-
mentale. Her er Hindemithske fan-
farar, ein lett festlighet kombinert 
med ein noko tyngre melodikk som 
defi nitivt høyrer det 20. århundret 
til. Her er såre og lyriske stemningar 
som i Jon Laukvik sitt påfølgjande 
«Lamento», ein klagesong som 
imidlertid virkar meir ettertenksam 
enn mørk. 

Vidare fi nst ei sterk forankring til 
tradisjonen i tonespråk og inspi-
rasjonskjelder, samt i bruken av 
folketoner og koralar. Tonen «Med 
Jesus vil eg fara» står som eit solid 
fundament i Egil Hovland sitt «Can-
tus»; den lutherske koralen står støtt 
hjå Karlsen. Gjenklangen av storlei-
kar som Bach, Messiaen og nemnte 
Hindemith er tydelege; vegen mot 
fortid er kort.

Slik tek ein seg i å henta fram ad-
jektiv typiske instrumenta: Det kling 
skinande, malmfullt, majestetisk i 
trompeten; brusande i orglet. Skal 
noko kritiserast ved plata, må det 
vera at heilskapen er nettopp for 
«lik seg», at ein etterkvart kjem til å 
sakna variasjonen – små innspel av 
det som er nytt og usagt. 

Det siste er kanskje like mykje ei 
oppfordring til neste generasjon, 
om å ta i bruk ein vakker 
besetning, der mykje 
endå er uprøvd. 
nyeinntrykk@
dagsavisen.no

Leonard Bernsteins formidling av Gustav 

Mahlers musikkreasjoner er så genial at man 

blir sittende som fj etret.

La meg like godt kaste meg ut på dypt vann, så får vi se om red-
ningsapparatet holder. Ukens utvalgte er nemlig en DVD som tar 
oss med på en forelesning om noe så «tungt» som hvordan Gustav 
Mahler fl etter inn elementer av det jødiske tonespråket i sin mu-
sikk. Ikke minst i symfoniene, men også i sangsyklusene sine. Jeg 
nevnte tungt, men det er det som er så fantastisk; når foreleseren 
heter Leonard Bernstein så er det egentlig ensbetydende med at 
dette er «dømt» til å bli en utrolig lærerik, men også utrolig under-
holdende stund.

Mange av oss som satt og så svart-hvitt TV på syttitallet, husker 
med stor glede den fenomenale serien som ble fi lmet i selveste 
Carnegie Hall. «Young peoples concerts» med New York-fi lharmo-
nien og deres den gang nyansatte maestro Bernstein. En serie som 
visstnok gikk hele 14 år på amerikansk fj ernsyn. Fra 1958 til 1972. 
Jeg tror ikke alt ble vist på norske skjermer. Men det ble vist nok 
til at vi fi kk et solid innblikk i den klassiske musikkens former og 
hemmeligheter, og vi satt som fj etret. Bernstein er utvilsomt den 
siste halvpart av det forrige århundrets mest geniale musikkfor-
midler gjennom multimedia. Denne forelesningen jeg snakker om 
i dag, ble fi lmet i 1984.

Men, altså Bernstein og Mahler. Da han ble sjefdirigent for New 
York fi lharmonikerne i 1957, plasserte han med en gang Gustav 
Mahler sentralt på spilleplanen, og han var den første dirigent som 
spilte inn alle hans orkesterverker på plate. Dette var som mange 
vil vite i vinylens tidsalder. Og husk, den store Mahler-renessansen 
kom ikke før i 1971, da Luchino Visconti brukte adagiettoen fra 
hans femte symfoni som fi lmmusikk i «Døden i Venedig». Mahler 
opplevde altså den samme oppturen som ble Mozart til del fi re 
år tidligere, da Bo Widerberg brukte den langsomme satsen fra 
klaverkonsert nr. 21 i «Elvira Madigan». Begge ble såkalte «best-
selgere» over natten.
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Makeløs musikk-
formidling

Leonard Bernstein huskes kanskje best i svart-hvitt, men genial som musikk-
formidler var han uansett kulør. FOTO: SCANPIX/AP

En palett så full av 

bitte små enheter 

som blir vevet til 

et teppe så farge-

sprakende at man 

aldri blir trett av å 

stirre på det.
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