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VISE: VARIERT 
Noen familier får det til å svinge. Det gjelder 
for eksempel familien Sagstuen. Ina Kristine, 
Marius, Lars og Harry kaller seg Fathers Finest 
når de musiserer, og har i høst gitt ut plata Mo-
ments of Bliss. Der framfører de egenkomponert 
stoff, som er spilt inn hjemme i pappas stue.

Det er blitt ei variert plate, som leker seg med 
pop, rock og jazz. Plata preges av at gruppa 
har historier de vil fortelle. For det meste skjer 
det på engelsk, men noe er på norsk, og de har 
blant annet lånt en tekst fra Sigrid Undset.

Som album betraktet spriker disse sangene 
i meste laget, men det er mye artig her. En av 
sangene det svinger skikkelig bra av, er I’ll dou-
ble it for you.

MARIANNE LYSTRUP

KLASSISK: HELT SOLO
Det som skrives i sand, blir fort vasket bort og 
glemt. La oss håpe det ikke er det som er ment 
med tittelen på Sølve Sigerlands nye soloplate. 
For dette er mer enn fl yktige inntrykk, innspil-
lingen av samtidsmusikk for solofi olin er blitt 
en helhet som består av store deler melankoli, 
en god porsjon virtuositet og mye stemnings-
mettet musikk som klinger ut fulltonende fra 
det ene instrumentet Sølve Sigerland har til 
rådighet.
Utvalget er nordisk, de to hovedverkene er 
signert islendingen Hafl idi Hallgrimsson og to 
mindre verk er skrevet av danske Poul Ruders 
og fi nnen Esa-Pekka Salonen, nå mest kjent 
som en av tidens store dirigenter.
Begge verkene av Hallgrimsson er inspirert av 
malerkunst. Offerto er dedikert til den islandske 
maleren Karl Kvaran. Elegisk i karakteren, kom-
ponert like etter den gode vennens bortgang. 
En nekrolog skrevet «med skjelvende hand i 
sanden». Og buen lager noen ganger lyden av 
penselstrøk mot grovt lerret. Elegien ender i en 
oppreist sistesats, Nesten en hymne, som har 

en forsiktig karakter av håp og fortsettelse og 
avsluttes med en kraftig energiutladning.

Poemi er ett av islendingens hovedverk som 
han fi kk Nordisk Råds musikkpris for i 1986. 
Her spiller Sigerland sammen med Risør Fes-
tival strings i et live-opptak fra Risørfestivalen i 
2004. Her skildres tre av Marc Chagalls moti-
ver fra Det gamle testamentet. Nokså krigersk 
i Jacobs kamp med engelen, der dynamikken 
mellom fi olin og orkester dyrkes og skaper 
sterke, tydelige  bilder.

Klarsyn og stor musikalsk autoritet preger 
innspillingen, fl yktigheten man forventer fra 
tittelen kommer aldri i forgrunnen. Sølve Siger-
land gjør klangfargene langs hele skalaen tyde-
lige og sterke, og han fargelegger stemningene 
bredt og tydelig uten å nøle gjennom en eneste 
frasering.

LARS FLYDAL

MUSIKK

CD VISE

Fathers Finest
Moments of Bliss
Stue og Studio

CD KLASSISK

Sølve Sigerland, fi olin
Risør festival Strings, 
dirigent Per Kristian 
Skalstad. Verk av Haf-
lidi Hallgrimsson, 
Poul Ruders og Esa-
Pekka Salonen.
Written in sand
Simax classics PSC 
130

 ■ Anmeldt av Kjell-Richard 
Landaasen  
kultur@vl.no     22 310 310

Lyrikeren Anne 
Samuelsen skriver 
innovervendt, 
meditativ, liturgisk 
lyrikk med katolsk, 
urkirkelig tilsnitt. 

Allerede på omslaget møter vi mot-
stand. «Bevegelsen innover skimter 
et fellesskap av håp der kjærligheten 
kan få en historie av handling,» står 
det. Hva i all verden betyr det? Slike 
setninger må tenkes over, mediteres 

over, slik som diktene. Diktene kre-
ver tid. Men de fortjener det også; 
lar du ordene synke vil de åpne seg 
langsomt. Kanskje ikke etter andre, 
tredje eller femte lesning, men det er 
noe der, stadig vekk, i glimt, anelser. 

Kunne jeg / slippe / små plask / 
i din brønn // som blikket / kunne 
følge / mot dypet 

Minimalistisk. Samuelsen skriver 
om en sterk åndelig lengsel. Gunnar 
Wærness og Steinar Opstad gjør det 
intenst, men sublimt, Knut Ødegaard 
og Arnold Eidslott er sterke og mer 
eksplisitte, Rita Aasen tar det helt ut. 
Stilmessig havner Samuelsen mellom 
Eidslott og Aasen et sted. 

Og naglene / som / nå blir bro 
mellom // øyeblikk / og evighet 

Med ett og to ord per linje og fem 
til ti linjer per dikt er de rimelig mi-
nimalistiske. Desto mer plass til re-
fl eksjonen, og desto større fallhøyde. 
Lange dikt kan avsløres som platte, 
korte dikt som tomme. Det skal godt 
gjøres å fylle ti ord med mening, men 
haiku gjør det. Og Samuelsen. 

Liturgisk lyrikk 

BOK DIKT
Anne Samuelsen 
Øyeblikk av åpen 
Efrem forlag 

Samuelsen skriver sterkt om en 
sterk, åndelig lengsel

 ■ Anmeldt av Olav Egil Aune
olav.egil.aune@vl.no 22 310 432

Et av Nord–Norges gjemte skatter, 
er navnet Fridthjov Anderssen (1876 
– 1937). Komponist (utdannet i Os-
lo og blant den europeiske eliten i 
Leipzig rundt 1900), organist blant 
annet i Bodin kirke (regnet som en 
av de store på instrumentet her til 
lands) og dirigent (som var respek-
tert og æret i hele landsdelen). Men 
i dag ukjent for de fl este. Slik kan det 
gå. Slik går det ofte.

Hundre år etter blåses det liv i 
glørne. Entusiaster og ildsjeler har 
allerede sørget for at han er grundig 
dokumentert på fi ne CD–er – blant 
annet har Bjørn Andor Drage med 

stor kraft spilt inn orgelverkene hans 
(Euridice EUCD 019) og Con Spiri-
to og Helge Birkeland har sunget inn 
hans «Kyrie eleison» (Con spirito 
CS 003). Nå, i en ny–innspilling av 

En svulmende, nord-norsk st
CD KLASSISK

Fridthjov Anderssen
Strykekvartett i d moll. 
Pianostykker.
MiNensemblet. Sergej 
Osadchuk (piano)
Euridice EUCD 46/Musikk-
operatørene

«Innspillingen består av 
store deler melankoli, en 
god porsjon virtuositet og 
mye stemningsmettet 
musikk»
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Det 
lysnet 
i skogen

 ■ Anmeldt av Bjørn Olav 
Nordahl
bono@vl.no 22 310 310

Å begynne året med en solid 
dose frijazz, kan i noen tilfeller 
bli i tøffeste laget. Men svenske 
Magnus Broo tar vare på melo-
dien opp i alt villniset.

Sånn sett kan man si at trom-
peter Broo, som nå strekker kjø-
len på en ny kvartett, tar vare på 
tradisjonene fra Atomic, hvor 
han spiller til vanlig. Dette som 
mange anser for et nordisk su-
perband, er til tross for utallige 
unntak og omveier, tuftet på fri-
jazzen, samtidig som det aldri 
har sluttet å være melodidrevet.

Åpent lende. Magnus Broo har 
kalt skiva Swedish Wood. Og når 
man leker seg innen kategorien 
frijazz, er det, sant å si, fort gjort 
å gå seg vill i granskauen. Derfor 
er det deilig å konstatere at midt 
i alt det viltvoksende, avantgar-
distiske, så vender Broo og kom-
pani jevnlig tilbake til åpent len-
de. Kanskje først og fremst fordi 
bandet er slik sammentømret at 
det er er fryktelig vanskelig å skli 
helt ut av kartet. Med to bas-
sister, Joe Williamson og Tor-
björn Zetterberg, i skogbunnen 
og med trommis Håkon Mjåset 
Johansen som stødig kompass, 
kan det ikke gå særlig galt. Kan-
skje er det litt Ornette Coleman 
her, kanskje litt Dave Douglas.

Passe synlig. De to bassis-
tene utfordrer, duellerer, sky-
ter med skarpt og plukker opp 
restene etter seg på fabelaktig 
vis. Mjåset Johansen sekunderer 
uhyre elegant, aldri for synlig, 
med defi nitivt akkurat tilstrek-
kelig tilstedeværende. Og over 
skogsmyrene og de igjengrodde 
tjernene svever den delvis mu-
tede trompeten til Magnus Broo 
som en lyslett faun. Du tror no-
en ganger at du har ham, helt 
nær, nesten håndgripelig. Men 
det har du ikke, for han danser 
sine egne veier og blir borte i 
ei glenne, før han dukker opp 
igjen, rett bak deg.

Bønnen / følger overtoner 
// jeg forblir / jord og leire / 
hviskende 

Smertefullt lengtende. Det 
mest nærliggende å sammen-
ligne dette med, er mystiker-
ne. De snakker om det samme 
og i samme språk. Mystikk lar 
seg best uttrykke i lyrikk. Jo-
hannes av Korsets Åndelig sang 
er et kjent nok eksempel. På 
sitt beste overskrider poesien 

vårt opprinnelige vokabular 
og forklarer for sjelen det tan-
ken ikke klarer å gripe. 

Enkle scener, ofte hentet fra 
en urkristen eller klosterlig-
nende atmosfære, bærer store 
følelser, erkjennelser og dyp. 
Livet som fi nnes i døden, den 
«… død / som strålte i / glan-
sen fra mine øyne», er et spe-
sielt spennende tema. Her har 
Samuelsen gått rett i mystik-
kens kjerne. Selve «øyeblikk 
av åpen» er glimtet av guds-
erkjennelse, det altfor korte 
øyeblikket da du plutselig for-
står, plutselig ser eller sanser. 
Mystikerne skrev om dette 
som en plagens velsignelse, 
en forsmak på hva man ikke 
ville få før døden og Jesu søte 
forening. 

Mitt liv / blir til / jord // 
tungt / suger hun til / seg / 
vilje 

Gjennomført. Men lett er 
det altså ikke. Skulle man 
ønsket seg mer tilgjengelige 
bilder? Eller skal man ta tek-
stene nettopp som meditasjo-
ner, og legge liv i dem selv? 
Det er et vanskelig spørsmål 
fordi diktene veksler mellom 
å være allmenngyldig sjele-
granskende og i overkant in-
troverte. Det er rett og slett så 

få ord noen ganger at de sier 
«oss andre» enten ingen ting  
eller alt. 

Kanskje hadde diktene tjent 
på en sterkere forankring i en 
eller annen objektivitet, noe 
mer konkret. Men for all del, 
det er gjennomført, og i bunn 
og grunn er jeg glad for at 
Efrem satser på noe så tungt. 
Det tar troen, mennesket og 
diktekunsten på alvor. Det ut-
fordrer meg på fl ere plan. Det 
insisterer på en større virke-
lighet, som det koster å trenge 
inn i. Og hvorfor ikke aksep-
tere at det aller mest subjekti-
ve samtidig kan være det aller 
mest objektive; nemlig men-
neskets lengsel etter Gud? 

Velger meg / motgang / da 
har jeg / håp 

emme
hans strykekvartett og noen av 
pianostykkene, kjenner vi vir-
kelig røttene, som stikker dypt 
i det tyske. Interessant.

Romantiker. Fridthjov Anders-
sen er en «virkelig» romanti-
ker. Lys som Nordlandsnetter 
– men først og fremst pågående 
og svulmende følelsesladet i det 
musikalske landskapet rundt 
Max Reger og Sigfrid Karg–
Elert, om vi ikke går lenger 
tilbake og sier Richard Wag-

ner/Johannes Brahms. Det er 
forunderlig at omtrent samti-
dig kommer det nå ut en CD 
med to kvintetter av den tyske 
komponisten August Klughardt 
(MDG 3071652–2), riktignok 
litt tidligere musikk. Også han 
glemt. Det er ikke av veien å 
høre dem sammen, de ligger 
i samme leie. Vi kan spekule-
re: Hva er det som gjør at de 
forsvant? Kanskje er svaret så 
enkelt at de kom for sent, det 
musikalske uttrykket deres var 

utbrukt av andre. Nå, i etter-
tid, trenger vi ikke spørre i hvil-
ken rekkefølge tingene kom, 
det som holder holder.

Holder? Anderssen. Klart. 
Det er fyrrige greier, «store» 
toner som utvikler seg fra et 
ganske enkelt utgangspunkt 
til noe større, tidvis stort, tid-
vis i magreste laget. Det er noe 
fl ott og fi nslig ved Anderssens 
musikk, og likevel sitter en med 
følelsen av at han ikke hadde 
tid eller muligheter til å kon-

sentrere seg helt om kompo-
neringen. Godt gjennomført, 
men den personlige stemmen?

Interessant. MiNensemblet 
gjør en fi n jobb, det gjør og-
så pianisten Sergej Osadchuk 
med sitt slanke anslag. Og for 
all del, selv om norsk musikk-
historie ikke trenger å spaven-
des etter «gjenoppdagelsen» 
av Anderssen, er også dette en 
del av hukommelsen vår. Igjen, 
interessant.

Landskapsmaleren Eilert Adelsteen 
Normann levde på samme tid som 
Anderssen. Han bodde i Berlin, og 
malte norsk. Det sjeldent vakre 
plateomslaget preges av fl ere av hans 
bilder og en god tekst om Anderssen 
og hans arbeider. Bilde fra plateomslaget

CD JAZZ
Magnus Broo
Swedish Wood
Moserobie Music / Musikk-
losen (MMPCD 072)

Magnus Broo tar vare på 
melodien opp i alt villniset.

FRIDTHJOV ANDERSSEN
Komponist, dirigent og organist, 
født i Beiarn i Nordland i 1876.
Utdannet seg ved Peter Linde-
mans Musikkonservatorium i 
Oslo, hvor han blant andre had-
de Johannes Haarklou og Catha-
rinus Elling som lærere. Og ved 
konservatoriet i Leipzig. 
Berømt i sin tid, blant annet for 
et samarbeid med Knut Hamsun 
om verket Nordland. Anderssens 
musikk spilles for tiden mer og 
mer, blant annet i Tyskland.
Han døde i 1937.

Fridthjov 
Anderssen var 
i sin samtid 
en svært skat-
tet komponist 
av kormusikk, 
kammermusikk 
og musikk for 
orgel.

Anne 
Samuelsen  
skriver om 
en sterk 
åndelig 
lengsel.

«På sitt beste 
overskrider 
poesien vårt 
opprinnelige 
vokabular»




