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Håkon Austbø
«Chopin Now»
Simax/Musikkoperatørene
Man må ha en god grunn for å 
spille inn standardverk av 
Chopin, som allerede er doku-
mentert utallige ganger. Vel, 
grunnen er da delvis at Austbø 
jobber med blant annet Cho-
pin i sitt pro-
sjekt med 
kunstnerisk ut-
viklingsarbeid 
(les: praktisk 
forskning) ved 
Norges musikk-
høgskole, Den 
tenkende musi-
ker, som «søker etter drivkref-
tene bak genuint personlige 
tolkinger av klassikerne, fri-
gjort fra tradisjonens ballast». 
Likevel, det er kun i kontrast 
med tradisjonen at vi kan se 
hva i en tolkning som er genu-
int personlig. 

For egen del må jeg ha Vla-
dimir Horowitz’ innspillinger 
surrende og gående i bakho-
det for å sette pris på Austbø. 
Austbø kan ikke måle seg 
med Horowitz, og jeg kan se 
meg blind på at Horowitz får 
enkelte figurer til å bli klang-
gester i hans overlegne virtu-
ose spill, og bruker disse fi-
gurene sammen med harmo-
niene for å male på et stort 
lerret. 

Men så har Austbøs innspil-
ling noen unike sider også. 
Horowitz er røff i klangen. 
Austbø er rund og myk, fak-
tisk den rette motsatsen til 
det han kanskje er mest kjent 
for, nemlig Messiaen, der 
Austbø behersker en rar slags 
klang som er meget direkte, 
påtrengende og spiss, men 
som samtidig er rund. Å ha 

noe så radikalt annerledes 
som denne mykheten på sin 
klangpalett vitner om at han 
er en stor musiker med et me-
get rikt uttrykksspekter. 

Nettopp denne klangen er 
min beholdning i møtet med 
platen – det er kvaliteten som 

utvider min forståelse av Cho-
pin. Pianist og musikkviter 
Olaf Eggestad skriver i det 
meget gjennomarbeidete 
tekstheftet at «Poeten Frédé-
ric Chopin var i svært liten 
grad en drømmer.» Likevel er 
det nettopp disse myke kvali-
tetene i klangen – runde, sær-
pregede som cumulusskyer  – 
som utmerker Austbøs tolk-
ning. Eggestads poeng er 
imidlertid å trekke fram den 
vitenskapelige utforskningen 
av Chopin, og her finnes det jo 
en klar pendant til Den ten-
kende musiker. 

Selv om platen ikke utgir seg 
for å være en offisiell del av 
Den tenkende musiker går den 
rett inn i kjerneområdene for 
prosjektet. Austbø og Egge-
stad har tidligere holdt et helt 
seminar om Chopin-balladene 
sammen med komponisten 
Lasse Thoresen. Jeg tenker at 
de kunne brukt platen for å 
bedre formidle hvilken «utø-
verkunnskap» (et viktig be-
grep i prosjektet) platen re-
presenterer. De kunne for-
klart Austbøs tolkningsvalg 
og hvordan dette relaterer til 
Eggestads grundige analyser.

Magnus Andersson
musikk@klassekampen.no

Anmelderen har vært involvert i 
«Den tenkende musiker», men har 
ikke lenger en forbindelse til 
prosjektet.

STOR PIANIST: Håkon Austbø er en av landets mest re!ekterte musikere.  FOTO: HAAGSCHE COURANT
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Hjerteslag
«Møhlenpris Motell»
Eget Selskap

++++,,
Bergen har gjerne vært den 
mest pålitelige popbyen i 
Norge, med lange tradisjo-
ner for fengende låter, godt 
håndverk og fine hverdags-
historier. Hjerteslag føyer 
seg rett inn i den rike rekken 
av grupper og utgivelser, og 
kan da også minne om band 
fra tidligere Bergensbølger. 
Robbie Lie Eidevik synger 
ledig og lett, og leverer 
sammen med Nikolas Jon 
Aarland og Torjus Raknes 
bra gitararbeid som løfter lå-
tene litt ekstra. Ole Andre 
Hjelmås (bass) og Petter Sæ-
tre (trommer) bidrar også til 
å gjøre dette til en plate med 
en solid live-følelse, med 
plenty av snert og fremdrift. 

Samtidig synes jeg nok at 
«Møhlenpris Motell» inni-
mellom kunne hatt litt røffe-
re og skarpere kanter. Jeg li-
ker lydbildet, som er åpent 
og klart, og som peker mot 
norsk new wave på 80-tallet, 
der grupper som Gjennom-

slag leverte fine ting. Jeg li-
ker også den hektende «Un-
dergrunn», som med sine 
kjappe ska-rytmer sender 
tankene til The Aller Vær-
ste!, samtidig som Hjerte-
slag hele veien bevarer sin 
egen signatur. Den rolige 
«Linedanserinne» tilfører 
dessuten materialet litt sunn 
variasjon, akkurat idet man 
tenker at låtene kanskje kan 
bli litt liktlydende. 

 
Hjerteslag har nok røttene 
sine i moderne punk, men 
spiller mest av alt power-pop 
på solid elektrisk nivå, der 
gitaristene fungerer svært 
bra sammen. Låtene er jevnt 
over gode, men kanskje det 
nettopp er noe med jevnhe-
ten som gjør at albumet aldri 
helt river taket av huset. 

For øvrig er dette en tilta-
lende samling låter, med 
mange fine øyeblikksbilder 
og betraktninger, der Eide-
vik markerer seg som en his-
torieforteller med blikk for 
både detaljer og mystikk. 

Ved neste korsvei bør 
Hjertelag kanskje slippe seg 
enda mer løs, bråke litt mer, 
og gi oss en større følelse av 
at noe virkelig står på spill. I 
mellomtiden har de lagd en 
debut som fungerer riktig 
godt, og som forhåpentlig 
finner sitt publikum. Lytt 
gjerne på låter som «TV-
spill», «Bryllupsplaner & an-
dre fete løgner» og singelen 
«Lasaronens vår».

Arvid Skancke-Knutsen
musikk@klassekampen.no 

7. mai spiller Hjerteslag på 
Parkteatret i Oslo, og 13. juni på 
Bergenfest.

Litt for pent for 
pop-punken

EKTE SLAG: I en fordums "ght ble frontmann Robbie Eidevik servert 
denne replikken: «Du er for pen for punk.»  FOTO: ANNIKEN C. MOHR
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Det er de myke 
kvalitetene i klangen 
som utmerker 
Austbøs tolkning. 


