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Det er ikke godt å si nøyaktig 
hva Skien vannverk puttet i led-
ningene fra byens drikkevanns-
kilde Nordsjø tyve år tilbake. 
Eller kan det ha vært fabrikkpi-
pene til Unionfabrikken på 
Klosterøya som innimellom 
svovel- og nitrogenoksider 
mikset inn en hittil ukjent sub-
stans? Uansett er det liten tvil 
om at ungdomskullet som 
vokste opp i Skien på slutten av 
åttitallet og starten på nittitallet 
inneholder en høyere andel 
toppklasse jazzmusikere enn 
noe annet område i Norge. 
 Blant disse finner vi barn-
domsvennene Eyolf Dale og 
André Roligheten, som da de 
trådte inn i tyveårene dannet 
duoen Albatrosh. En duo som 
siden er blitt gjenstand for mye 
oppmerksomhet som vinnere 
av Rikskonsertenes Jazzintro-
konkurranse i 2008 og beste 
band i North Sea Jazz’ europeis-
ke konkurranse året etter. En 
duo som på mesterlig vis klarer 
å utnytte momentet fra tidligere 
suksesser til stadig å utvikle seg 
små steg videre, både karriere-
messig og musikalsk.
 Med fjorårets prisvinner-
konsert på Molde Jazzfestival  – 
etter å ha mottatt «JazZtipendi-
atet» året før – tok de nok et par 
steg på begge stigene. 
 Når resultatet nå foreligger 
tilgjengelig for massene, er det 
ikke et storverk, men syv sepa-
rate komposisjoner, skrevet for 
anledningen, som møter lytte-
ren. 
 Allikevel – uttrykket henger 
godt sammen, selv om spennet 
strekker fra abstrakte klangfla-
ter til fjortenmanns unisone ek-
spresslinjer til vakre, slagside-
rammede harmonier til driven-
de storbandinspirert jazz. Kva-
liteten i komposisjoner og 
arrangementer er skyhøy, og 
vokser ved hver gjennomlyt-
ting.

Forsterket ensemble. For å 
overføre sitt duouttrykk til et 
større ensemble virker det som 
om duoen deler bandet i tre, 
som hver gestalter sin porsjon. 
Henholdsvis Rolighetens sakso-

fon, Dales høyre hånd og Dales 
venstre hånd. Slik beholder 
duoen sin identitet i møte med 
jazzorkesteret. Så selv om kom-
posisjonene er nye, er stilen lett 
gjenkjennelig fra de tre tidligere 
utgivelsene.
 Spesialiteten lekne virtuose 
linjer i fullkommen unison er en 
selvskreven ingrediens. Likele-
des Rolighetens rå, upolerte 
saksofonklang, med stort regis-
ter av instrumentale effekter og 
stor teknisk briljans. Hans into-
nasjonsblundere tillegger vi lett 
konsertsituasjonens uforutsig-
barhet. 
 Jazzorkesteret, som skifter 
ham for hvert nye prosjekt, 
fremstår her i en instrumenta-
sjonsdrakt som igjen skiller seg 
fra sine forgjengere. Den mas-
sive og dominerende blåserrek-
ken er ganske typisk for et gjen-
nomsnittlig jazzorkester, men 
Lene Grenagers cello og Ola 
Kvernbergs fiolin utgjør 
sammen med Sissel Vera Petter-
sens vokal og Hild Sofie Ta-
fjords valthorn fine klangvaria-
sjoner. Selv om strykerne kun 
øyeblikk av gangen er hørbare 
gjennom platens 42 minutter.

Lydhørt. Den mest særegne in-
strumenteringen finner vi på en 
mørk vuggesang fra havets 
bunnløshet, «Seaweed». Her 
skaper Grenagers pizzicato og 
Morten Barrikmos kontrabass-
klarinett et duvende underlag til 
Dales hurtig slyngende fiske-
snørelinjer. Den stadig gjenta-
gende akkordrekken utvikler 
seg etter hvert til en duoseksjon 
mellom Dale og Roligheten, 
som til tross for sin korte levetid 
viser deres intuitive lydhørhet 
for hverandre og saksofonistens 
overskuddspregede solospill.
 Og disse to stikkordene – lyd-
hørhet og overskudd – fungerer 
som Albatroshens rettesnorer 
på Tree House. Hør bare på de 
delvis unisone, delvis kontra-
punktiske, men alltid perfekt ut-
førte linjene i «Trunkenbold» 
og «Nut Job», som fordrer like 
deler teknisk kontroll og vilje til 
å innordne seg kollektivet.
 Det er et krevende balanse-
punkt å holde. Men Albatrosh 
og Trondheim Jazzorkesters 
trehytte sitter godt festet i solide 
røtter og en velproporsjonert 
trekrone, vel forspent for utfor-
dringene.

Svein Magnus Furu
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Duetter for fjorten
Hvordan transformere lyden av en duo til et 

fjortenmanns band? 

Albatrosh & Trondheim Jazz 
Orchestra
Tree HouSe
MNJ Records/
Musikklosen

Den musikalske betegnelsen 
«funk» har etymologisk å gjøre 
med stank, eller noe som lukter 
vondt. Men alle vet at funky 
musikk først og fremst er fen-
gende, groovy. Heiner Goebbels 
og Frank Zappa har begge inn-
slag av dette; musikken deres er 
på flere måter beslektet, om enn 
ikke overlappende. For selv om 
begge skriver musikk som 
«funker», er det bare Goebbels’ 
som stinker, av flere grunner, 
men kanskje også fordi den 
«funker så bra», som det heter; 
det velfungerende vender seg 
mot seg selv.
 Ordkløveri til side: Kringkas-
tingsorkesteret spiller verk av 
begge komponistene på sin nye 
plate. Under sin tidligere sjefdi-
rigent, danske Thomas Sønder-
gård, fremfører de Goebbels’ 
«Suite for Sampler and Orches-
tra» fra Surrogate Cities, samt 
fem sentrale verk av Zappa. 
 Platen er et konsertopptak fra 
Rockefeller i 2010 som, merkelig 
nok, utgis på plate først nå. For-
sinkelsen kan i alle fall ikke skyl-
des tidkrevende pirk i edite-
ringsarbeidet; Zappa-sporene er 
tvert imot merkelig uvørent klip-
pet slik at slutten av applausen 
(som for øvrig virker nokså kon-
struert) fra forrige spor henger 
med til neste. Før tittelverket 
«The Perfect Stranger» får vi ek-
sempelvis et underlig malplas-

sert «klapp» – merkelig, gitt det 
ellers så kresne selskapet Lawo. 
 
Musikkteater. Det hele åpner 
imidlertid med Heiner Goeb-
bels’ suite fra storverket Surro-
gate Cities (1994). Byens mang-
foldighet, myter og historier blir 
gjennom en særegen dybdeles-
ning til typisk Goebbels-materi-
ale. Selv om Surrogate Cities 
neppe er hans beste verk, er bril-
jansen tydelig også her. Den 
viser seg i de pregnante ideene, i 
overgangene mellom ulike stil- 
og materialnivåer, og i hvordan 
forholdet mellom orkesterklang 
og lydopptak (samples) er per-
fekt balansert. 

 Alt dette er først og fremst su-
verene teatrale grep (Goebbels 
omtales ofte også som regissør, 
og ble i 2012 tildelt den interna-
sjonale Ibsenprisen). Strengt 
musikalsk fremstår suiten mer 
løs, men interessant nok uten å 
kompensere for det som i mine 
ører forblir Goebbels’ hovedpro-
blem: den nærmest ekstravagan-
te håndteringen av apparat og 
materiale. 
 Stanken (som selvsagt er en 
overdreven metafor) er derfor 
ytterst kompleks og har mange 
interessante elementer: Jeg tror 
det dreier seg om forholdet 
mellom teatralitet og musikali-
tet, mer konkret om hvordan 
Goebbels dyrker det fragmenta-

riske som innhold, uten på noe 
tidspunkt å bli grunnleggende 
fragmentarisk, eller sårbar selv. 
Med beregnende intelligens inn-
lemmer han den modernistiske 
kunstmusikkens distanse, men 
heller enn å utfordre materialet 
fra innsiden blir den håndtert 
som et nærmest ytre element – 
for det må funke, som man sier.

Sofistikert bajas. Her danner 
Zappa en befriende kontrast. 
Funksjonaliteten er like potent, 
men mindre forstilt, mindre 
lumsk, mer rett frem, umiddel-
bar og ikke minst original. Zappa 
viser mangfoldet ut fra sitt per-
sonlige utgangspunkt, han kom-
menterer ikke, men agerer akro-
batisk bajas, med sofistikerte 
musikalske virkemidler. 
 Det stiller også store krav til 
musikerne, og bare unntaksvis 
har jeg hørt Zappa-spill som vir-
kelig er på høyde med stramhe-
ten i partituret. Kringkastingsor-
kesteret glimter til, med sin 
ærlig kommuniserende tilnær-
ming. Korrigert for enkelte slark, 
og selv om applausen godt kunne 
vært sløyfet, gjør de et overbevi-
sende inntrykk i denne krevende 
musikken. Live-situasjonen 
bærer utover platekanten.

N Y  K L A S S I S K

Beregning og akrobatikk
Kringkastingsorkesterets appell er umiddelbar, selv på plate.

PerFecT STrangerS
Heiner Goebbels, Surrogate Cities Suite
Frank Zappa, diverse orkesterverk
Kringkastingsorkesteret
Thomas Søndergård, 
dirigent
Lawo. 2014
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Kompleks og personlig: Frank Zappas umiddelbare, sofistikerte og originale stil utfordrer enhver som skal forsøke å fremføre 
hans musikk.  Foto: Hulton ArcHive/Getty imAGes
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10. august, 19:00 Terningen Arena, Elverum (FiE)
11. august, 19.00 Levende klassisk, Oseberg kult.hus

12. august, 19:00 Oslo Domkirke, 
Billetter på www.billettluka.no


