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Liebestreu:
sanger av Brahms, Mendelssohn, 
Clara Schumann og Robert Schumann
Helena Wold (sopran), 
Liv Glaser (fortepiano)
Lawo LWC1053 (61 minutter)  
                                  1 2 3 4 5 6

I prinsippet er dette en utmerket idé: en  
antologi over sanger av fire hovednavn 
innen tysk romantikk – to av dem ut-
gjorde et av den klassiske musikkens 
mest kjente Liebespaar – kjærlighetspar. 
Akkompagnementet er dessuten på forte- 
piano (hammerklaver) fra 1825, fargene 
og nyansene i det er mye mer diskrete 
enn i et moderne konsertflygel. Det som 
senker denne CDen dessverre, er Helena 
Wolds utilstrekkelige sang, alt mulig rart 
er feil med den: påtrengende vibrato, 

dårlig intonasjon, nølende «frasering», 
for liten oppmerksomhet på teksten 
og generell mangel på oppfinnsomhet. 
Noen av disse sangene burde gi en intim 
fornemmelse av hvisking i øret ditt, men 
her er de dødfødte. Ikke noe av dette 
er Liv Glasers skyld, hennes følsomme 
spill er det eneste lyspunktet på denne 
utgivelsen. 

Theile Die Seele Christi heilige mich;* Ach, 
dass ich hören sollte was Gott; Vierdanck 
Suite for to fioliner og continuo; 
Bertouch Mein Herz ist bereit;** Du 
Tochter Zion freue Dich sehr;*** Sonater 
nr. 10 i a-moll og 13 i c-moll for to 
fioliner og continuo 
 *Ingeborg Dahl (sopran), **Marianne 
Beate Kielland (alt); ***Njål Sparbo 
(bass); Trondheim Barokk
Simax PSC1330 (69 minutter)  
                                  1 2 3 4 5 6

Det er vanskelig å finne noe å utsette på 
denne utgivelsen, og jeg skal ikke engang 
forsøke: Den er en fryd fra første til  
siste note. Premisset, som åpenbares i 
tittelen, er kontinuiteten i musikkulturen 
rundt Østersjøen: De tre komponistene 
som presenteres, her studerte alle i Nord- 
Tyskland og utfoldet seg lenger borte –  
Georg von Bertouch, mest oppsiktsvek-
kende, i Norge, hvor han som offiser 
med 22 slag bak seg, ble utnevnt til 
festningskommandant på Akershus i 
1719. Programmet plasserer to sonater 
og en suite for to fioliner og continuo 
(som omfatter gambe og orgel) mellom 
fire kammerkantater, der stemningen 
spenner fra from elegi til ømt ekstatisk 

dans. Musikk, sang, spill, artikkelen i 
albumheftet (av Michael Nordbakke, 
med sangtekster og oversettelser til 
engelsk og norsk), innspilling – er alt 
sammen førsteklasses. Denne CDen ga 
meg litt over en times udelt glede.  

Bartolotti
Passacaglia i G-dur; Suiter i C-dur, 
d-moll og D-dur; Folia i g-moll
Fredrick Bock (barokkgitar)
Lawo LWC 1065 (64 minutter) 
                   1 2 3 4 5 6

Dowland arr. Denoth
Mister Dowland’s Midnight
Christoph Denoth (gitar) 
Signum Classics SIGCD382 
(55 minutter)  1 2 3 4 5 6

Har du ikke hørt om Angelo Michele 
Bartolotti (ca 1600-68) før, ikke pisk deg  
selv: Fredrik Bocks artikkel i albumheftet  
innrømmer at han «er en av musikk-
historiens virkelige doldiser. Vi vet veldig 
lite om hans liv og virke. Det vi vet, er 
at han sto bak noe av det mest virtuose 
og komplekse som er skrevet for gitar i 
hele barokken». Men det er ikke virtuo-
siteten eller kompleksiteten som treffer 
øret, uansett hvor krevende dette er for  
utøveren: det er musikkens rene og skjære  
eleganse og tiltrekningskraft – den faller  
rett inn i øret. Det jeg savnet på slutten  
av denne konserten, til tross for kvali-
teten i Bocks spill, var et mer personlig 
preg; ikke mye blir sittende i minnet.  

Nettopp hva individualitet kan gjøre, 
springer deg i møte med Christoph 
Denoths konsert med 25 Dowland-
stykker for lutt, spilt på moderne gitar.  
Teksturene er faktisk mye mindre kom-

plekse enn Bartolottis en generasjon 
senere. Denoth varierer dyktig mellom 
mer abstrakte og folkesang- og danse-
krydrede numre, men gjennom hele 
registeret av stiler skinner styrken i  
Dowlands målsetning gjennom. Å spille  
disse luttstykkene på moderne gitar 
betyr å bytte luttens diskrete farger med  
en skarpere, mer pågående presentasjon, 
men musikken har mye rom for slik  
variasjon. Denoths teknikk og musisering 
er imponerende, og innspillingslyden er 
levende og nær. Her er det mye å glede 
seg over.


