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Han er ikke akkurat redd for å stikke
seg frem. Nå har Wolfgang Plagge,
komponisten, pianisten, pedagogen
og konferansieren, fått seg eget plate-
selskap. Der lanserer han den første
cd-en i en trilogi der middelalderen
møter samtidskomponistens sjel.

BLA OM!
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HØYTEKNOLOGI: Morten Lindberg (t. v.) og Wolfgang Plagge satser på høyteknologiske innspillinger med kvalitetsartister - uansett genre.
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Vidar Myklebust

I 20 år har han tatt
bruddstykker av 1.000
år gamle noter og gitt
dem nytt musikalsk liv.
Nå er Wolfgang Plagge
klar med sin nye
kunst: «Ars Nova».

«Ars Nova – The Medieval Inspi-
ration» er den første av tre utgi-

velser hvor Plagge bygger mu-
sikk på fragmenter av middelal-
dermusikk.

– For 1000 år siden hadde spe-
sielt Nidaros en stor og betydelig
samling håndskrevne noter. Etter
reformasjonen i 1536 ble disse
uerstattelige manuskriptene øde-
lagt i en kombinasjon av vanda-
lisme og papirknapphet. Store
mengder av disse manuskriptene
ble kuttet opp og brukt som bok-
rygger i skatteinnkrevernes no-
tatlister. Først på slutten av 1800-
tallet kom man i gang med å for-
søke å berge disse uerstattelig
manuskriptene, forklarer Plagge.

For 20 år siden begynte han å
interessere seg for musikkfrag-
mentene. Nå er de blitt til mu-
sikk. På den første utgivelsen har
han med seg musikalske tung-
vektere som sopranen Solveig
Kringlebotn og trompetisten Ole
Edvard Antonsen.

– Det spenstige, men samtidig
rene og klare tonespråket i det
gregorianske materialet som er
funnet i Nidaros, har alltid hatt
en magisk tiltrekningskraft på
meg. Og her er altså resultatet
når dette materialet passerer
gjennom sjelen til en samtids-
komponist, sier Plagge.

Motsetningene mellom samtids-
sjelen og middelaldermusikk blir
også blandet med Plagges astro-
nomiske interesse. Omslaget er
et bilde av en eksploderende
stjerne, en supernova.

Krabbetåken
– Denne eksploderte i 1054, og
kunne ses over store deler av jor-
den. Det er utførlig dokumentert
i flere skrifter. I dag, over 900 år
etter, danner restene av eksplo-
sjonen et av de vakreste fenome-
ner på himmelen, Krabbetåken,
sier Plagge og forklarer linken til
middelaldermusikken.

For Plagge er utgivelsen en mile-
pæl på flere måter. Det er hans
første egne utgivelse på det nye
plateselskapet 2L. Han er deleier
i selskapet, og har vært dypt in-
volvert i oppstarten.

Så langt har selskapet gitt ut
fem plater, og det har ikke gått
upåaktet hen. Utgivelsen med
den polske fiolinisten Piotr Ja-
nowski har fått fremragende
mottagelse i den velrenommerte
musikktidsskriftet «The Strad».

– Ideen vår er kun å tenke kva-
litet, ikke genre. Vi er fri fra all
båstenking. Folkemusikk, jazz,
klassisk, pop, samtidsmusikk,

Plagges nye middelalder

NYGAMMEL: Wolfgang Plagge tar med seg middelalderen inn i
dataverdenen. Plagge er aktuell med ny cd med samtidskomposisjoner
basert på middelaldermusikk. Og han bygger opp sitt eget plateselskap.

En gammel, velkjent
bygning i Asker sentrum
ble nylig jevnet med
jorden, nemlig Asker
Sparebanks sidebygning
på vestsiden.

Asker Sparebank sto ferdig i
1934 som det første bygg i
murstein i Asker sentrum.

I bakgården ble det opp-
ført et kombinert garasje- og
boligbygg, med leilighet for
bankens vaktmesterfamilie.

I dette bygget innredet så
Asker kommune bygdas før-
ste kommunale bad, som ble
tatt i bruk i 1935.

Bygget huset ellers blant
annet Asker Trygdekasses sy-
kebil, og kommunens første
fysikalske institutt.

I 30 år var det svært få pri-
vatboliger som hadde innlagt
bad og WC. Det kommunale
badet var derfor en stor ny-
het i bygda, og et meget po-
pulært sted.

Populære badevakter
Badet ble i alle år betjent av
bankens vaktmesterpar,
Sverre og Rebekka Karlsen,
og var faktisk i drift helt til
1963.

Badet inneholdt tre styk-
ker karbad, dusj og dampbad.
Sistnevnte var ikke bygget
som nåtidens badstuer, og
hadde derfor betegnelsen
dampbad. Til disse alterna-
tive bademuligheter, var det
foruten venterom, seks styk-
ker avkledningsrom.

Badet var åpent i vinter-
halvåret, og familien Karlsens
datter, Aase Gimle, forteller
at åpningstidene var torsda-
ger fra kl. 14 til 18 for damer,
og kl. 18 til 21 for herrer. Både

barn og voksne var velkom-
men.

Fredager var forbeholdt
kvinnene fra kl. 18 til 21,
mens lørdager kunne her-
rene boltre seg fra kl. 18 til 21.

Badet ble betjent av Karl-
sen på herresiden, og fru
Karlsen på damesiden. Aase
Gimle var ikke helt sikker på
inngangsbilletten, men
mente å huske at det var 0,50
øre for barn og kr. 1,- for
voksne.

Populært samlingssted
Særlig under krigen var ba-
det et meget populært sam-
lingssted hvor krigens gang
var det vanlige samtaleemne.
Vaktmesterparet var ikke så
nøye på tiden, og mange
ganger gikk nok samlingene
langt over stengetid.

Mange av den eldre gene-
rasjon i Askerbygda vil min-
nes med glede det sosiale
samværet på bygdas første
kommunale bad.

I byggets underetasje var
det foruten fyranlegg, lokaler
for Asker Farvebåndfabrikk i
mange år, og nå helt til riv-
ningen fant sted har lokalet
vært benyttet som sykkel-
verksted.

Det fortelles om en forsik-
tig eldre frøken som skulle
prøve dette nye og ukjente
som folkebadet innebar, og
fru Karlsen spurte:

– Skal det være kar?
Damen blir helt vett-

skremt, og utbryter: – Er De
aldeles rusk, fru Karlsen. Jeg
kom jo bare her for å vaske
meg!

Av Alf «Bassen» 
Andersen

Gravemaskin
rev badet

REVET: Så er det tidligere Asker Kommunale Bad jevnet med
jorden. FOTO: FREDDY NILSEN

kjent eller ukjent. Det spiller
ingen rolle, det er kvaliteten vi er
ute etter. Vi gjør heller ikke opp-
takene i studio, det er det så
mange andre som gjør. Vi bruker
heller kirker, for eksempel, sier
Plagge, og er svært forventnings-
full til distribusjonsavtaler i USA
og Japan.

Så langt har 2L også gitt ut pla-
ter med fiolinisten Morten Carl-
sen, folkejazzgruppen Vinter-
måne og folkemusikeren Tron
Steffen Westberg.

66 77 01 35

vidar.myklebust@budstikka.no

musikk.liv
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«Elling» slår brukbart an
også i Sverige. Regissør
Petter Næss (bildet) fra
Lysaker har ifølge Dagens
Næringsliv fått 70.000
svensker til å oppleve El-
ling, og det regnes for me-
get bra i det vanskelige
svenske markedet. Oscar-
nominasjonen har vært en
viktig grunn til suksessen,
mener den svenske distri-
butøren.

«Elling»-suksess i Sverige 


