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u i klasserommet

er gått fem år siden terroran-
grepet. Det er ikke lenge, men 
tiden er moden for at lærere og 
elever nå utforsker hva som skjuler 
seg bak tabuene og den «harmoni-
serende retorikken».   

Hvis vi ser 22. juli som en unik 
enkelthendelse, uten kontekst – for-
historie og etterhistorie – er det fare 
for at vi sitter igjen med en del fakta-
kunnskap, men minimal forståelse. 
Som med annen verdenskrig og anti-
semittismen. Krigen er over og seier-
herrene har skrevet historien, men 
jødehatet er her fortsatt. Vil vi mot-
virke hat trenger vi å kjenne igjen 
dets karaktertrekk og dynamikk.

Konspirasjonsteoriene og hatet 
som utløste 22. juli – hatet mot 

kvinner, det multikulturelle sam-
funnet, Arbeiderpartiet, mistroen 
til akademia, pressen, eliten, det 
demokratiske styresettet – levde 
før Breivik og lever videre etter 
Breivik. Hvis vi skal få bukt med 
problemet, kan vi ikke fortsette å 
late som om ofrene var vilkårlig 
valgt. Da risikerer vi å lese i Dags-

avisen om 80 år en like krass kri-
tikk fra Harald Syses barnebarn - 
med 22. juli og høyreekstremismen 
som utgangspunkt. 

Dette er første artikkel i en lengre serie i 

Agenda Magasin om 22. juli. Serien er støttet 

av Fritt Ord.
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J. Brahms: Klaververker op 5, 79  
og 10 nr. 1

Nils Anders Mortensen, klaver
LAWO LWC 1084

I forbindelse med ukens utvalgte, fikk jeg en 
assosiasjon via filmens verden.

Jeg husker godt en av de første klassiske verkene 
som ble en bestselger på plate. Årsaken var sim-
pelthen at den ble brukt som lydkulisse i en fransk 
spillefilm, «Les Amants», «De elskende», med 
blant andre Jeanne Moreau i den kvinnelige hoved-
rollen. Filmen er fra 1959, men ble vel vist på norske 
kinoer tidlig på sekstitallet. Og musikken var den 
langsomme satsen fra Brahms første strykeseks-
tett. På den tiden solgtes det veldig få klassiske 
plater, så de interesserte måtte ofte vente lang tid 
for å få kjøpt den. Hva er så min assosiasjon her og 
nå. Jo, det var at jeg på den tiden ikke hadde noe 
forhold til Brahms. Og det skulle gå mange år før 
han fant veien til mitt hjerte.

Det skjedde da jeg oppdaget hans solokonserter. 
Særlig fiolinkonserten, og den for fiolin og cello 
med den himmelske andanten. Og da var det 
også jeg så lyset, og etter hvert har Brahms blitt 
en av mine hjertebarn. Selv om det fortsatt 
finnes huller. Men noen av mine største konser-
topplevelser har inneholdt musikk av Brahms. 
Ikke minst den fantastiske konserten i operaen 
da Dietrich Fischer Dieskau endelig etter flere 
tiår la veien til Oslo og foredro 21 Lieder av den 
store tyske mester. Jeg husker også veldig godt 
jeg hørte Vladimir Ashenazy spille den andre 
klaverkonserten. Likeledes da jeg hørte det mest 
omfattende verker på ukens CD i universitetets 
aula «live» for første gang. Det var den store 
pianisten Garrick Ohlsson som spilte den store 
sonaten i f-moll op. 5. Med den herlig svingende 
scherzosatsen. Etter hvert fikk jeg veldig sansen 
for rapsodiene op. 79 og en god del av den sene 
klaververkene. Særlig de tre intermezzoene op. 
117. Symfoniene tok det faktisk lenger tid med, 
men all musikken for klarinett gikk forståelig 
nok rett hjem.

Ukens utvalgte innholder klavermusikk av 
Brahms, i en ganske ny utgivelse fra LAWO, med 
vår nordnorske mesterpianist Nils Anders Mor-
tensen. Han har tidligere høstet mye virak både 
som solist og som kammermusiker og akkompag-
natør. Og på denne Cden følger han opp med 
ganske lyriske tolkninger av de to ovennevnte 
rapsodiene og f-moll sonaten. I tillegg spiller han 
den såkalte «Edwardballaden» op. 10.

Mortensen føler seg tydelig hjemme i Brahms, 
selv om jeg føler å ha hørt mer margfulle detaljer 
i sonaten, så sprer han om seg med mange vakre 
klangdetaljer. Brahms var som kjent en følsom 
mann og det synes jeg Mortensen understreker 
på en fin måte. Særlig synes jeg han gjør de to 
langsomme satsene fra sonaten på en følsom 
måte. Her får vi flott kjennskap de lange 
Brahmske linjene. Og han former de to rapso-
diene direkte og ganske ujålete med et velba-
lansert rubatospill. Ser man den totale spill-
tiden er den ikke lenger enn at jeg føler at 
Mortensen hadde hatt tid til å inkludere op.117. 
Det hadde vært plass til dem. Men det er det jo 
ikke jeg som bestemmer.

Nobel  
og følsom 
Brahms
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