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Elvis Presley kunne fortsatt gå langt ned i 1976.
FOTO: STEVE BARILE/
SONY MUSIC
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Eterisk obospill!
KLASSISK
Jungelrommet hjemme hos Elvis på Graceland.
FOTO: ROBERT DYE/SONY MUSIC

Verker for obo
Mozart, Hvoslef og Sæverud
David Friedemann Strunck, obo
med venner.
Oslo filharmoniske orkester
Arvid Engegård
LAWO LWC 1100 (CD

Jeg forestiller meg at Mozart hadde tre favorittinstrumenter, og de sto relativt sentralt i
store deler av hans produksjon. Klaveret, bratsjen og klarinetten. Ser man bort fra den
geniale «Sinfonia Concertante» for fiolin,
bratsj og orkester K. 364, er det rart at han
ikke skrev noen solokonsert for det instrumentet. Men med klaveret og klarinetten
beriket han musikkhistorien på en enestående
måte. Nå hadde han jo den evnen at dersom
han hadde en musiker eller artist til rådighet
som var i besittelse av et eksepsjonelt talent,
satte han alle krefter inn på at de skulle få
demonstrere deres musikalske yppigheter på
best mulig vis. For eksempel klarinettisten
Anton Stadler, eller sopranen Aloysia Weber.
Hans første store kjærlighet.

Elvis Presley og manageren Colonel Tom Parker representerte ikke lenger rockens framtid midt på 70-tallet.
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emmebane
førsteplass på countrylistene, men en moderat suksess på albumlister som var preget av «yngre» rockehelter som Peter Frampton, Led Zeppelin og Rolling Stones. Etterpå kom singelen «Moody Blue»,
som også var planlagt tittelspor for et nytt album.
De 16 innspillingene er nok til det som samlet 40 år
etter høres ut som en helt anstendig album. Spesielt
i forhold til ryktet om sangerens tilstand på denne
tida.
Innspillingene presenteres for det meste i den rekkefølgen de ble spilt inn. Men en av de siste får sparke
i gang showet. «Way Down» er en av de mest spenstige innspillingene Elvis Presley gjorde som godt
voksen. Innsatsen til Elvis blir forsterket av basstemmen til J.D. Sumner, en stemme som mot slutten
når dypere enn et menneske noen gang hadde gjort,
ifølge Guinness Book Of World Records.
Det som følger er et mer enn akseptabelt album,
langt inne i countrysjangeren. Ikke en kvaliisert
klassiker, men med en godt, helhetlig uttrykk. Fra et
høydepunkt med «Love Coming Down», til litt mer
tradisjonell hulking i «He’ll Have To Go». Elvis
synger på grensen til det akseptabelt afekterte, men
det var nå engang sånn han var. Hvor efektivt det
kunne være hører vi i en smektende versjon av den
gamle irsk/engelske balladen «Danny Boy», som har
vært sunget hundrevis av ganger, men Elvis klarer å
gi den enda et nytt liv, enkelt akkompagnert av sitt
lille kor og David Briggs på piano.

Albumet går mot slutten med et par britiske sanger.
Lonnie Donegans «I’ll Never Fall In Love Again»
hadde vært en hit med Tom Jones ti år før. Det kan
høres vanskelig ut for Elvis Presley å formidle den
samme fortvilelsen som Tom Jones, men de helt store
følelsene i sangene passer ham godt. Roger Whittakers «The Last Farewell» høres ut som et litt underlig
valg i 1976. Sangen hadde nettopp være en landeplage
i Europa, men i USA var den bare en moderat hit. Men
la det være sagt, det er ingen ting i veien med sangen,
i seg selv. Elvis synger den minst like bra som Roger
Whittaker.
I tillegg til dette albumet kommer også ei ekstra plate
med outtakes, alternative opptak av de samme sangene, som hører med når de spesielt interesserte skal
gjøres interesserte nok til å kjøpe enda ei ny plate med
Elvis Presley. For de aller leste av oss er det den første
som er best, som viser at Elvis Presley i sitt siste år
fortsatt hadde litt igjen på hjertet.
geir.rakvaag@dagsavisen.no
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Et annet instrument som ble flittig brukt, og
som var med på å fargelegge hans partiturer på
en frapperende måte, var oboen. Ofte mer som
et obligatinstrument, enn som en ren solist, og
utallige er de tilfellene der han fletter inn
duettpassasjer mellom sopransolisten og obo.
Ikke minst i mange av de store konsertariene,
og prominente scener i hans dramatiske verker.
Men han var, som sagt helt avhengig av en
musiker som kunne tilfredsstille hans krav. En
slik var tydeligvis oboisten Friedrich Ramm,
som han komponerte en vidunderlig leken og
elegant kvartett til, med stryketrio som
akkompagnement. Den utgjør første avdeling
på ukens utvalgte. Jeg kommer tilbake til den,
men har lyst til nevne en annen sådan obligatsituasjon. Da sopranen Nancy Storace skulle
forlate ensemblet som urfremførte «Figaros
bryllup», forærte mesteren henne en konsertarie av den store sorten. Da fikk Mozart ideen
at han ville være med selv, og fletter inn en
klaverstemme som virkelig krever sin mann.
Men det var ukens utvalgte. Oslofilharmoniens solooboist, David Friedemann Strunck,
har laget en CD med den omtalte obokvartetten, og han kobler den med to lite spilte
norske verker: Hvoslefs og Sæveruds obokonserter. De har selv ofte uttrykt sin beundring
for Mozart, og det kan høres på måten de lar
oboen få demonstrere all den lekenheten det
instrumentet har mulighet til å forføre oss
med. Dessuten er det veldig sjarmerende
verker, som det overrasker meg at vi ikke hører
oftere. Strunck er en subtil musiker, og føler
seg vel så hjemme i kammermusikk, som i det
større konsertrepertoaret. Han har en lys,
deilig tone som svever elegant i de lange vakre
legatopassasjene, og han har full kontroll over
de mange staccato og pizzicatofrasene. I strålende samarbeid med OFO og dirigent Arvid
Engegård. Glitrende samspill også i Mozart
med søstrene Båtnes og Bjørn Solum på cello.
Dessuten bærer produksjonen preg av LAWO
produksjonsstabs eminente kvaliteter. Og som
et ekstranummer får vi en bevegende versjon
av «Rondo amoroso». Med andre ord: Eminente musikere presenterer til dels ukjent
musikk på en overbevisende måte. En CD som
kvalifiserer til mange gjenhør.

