
samtidig, på en annen og rikere måte enn hos
barkkomponistene, til og med gode, gamle J.S.
Bach.
Da er på en måte løpet kjørt, og resultatet blir,

ikke overraskende, at alle verkene ligner mer eller
mindre på hverandre. Brahms særpreg i hvert og
ett av dem, inntreffer aldri. Dessverre.

NILS ANDERS MORTENSEN ER PÅ INGENmåte
noen nykommer ved klaveret i det norske miljøet,
men hører fortsatt til i tilvekstgenerasjonen. Nå
frister han eksistensen som landsdelsmusiker i
Nord-Norge. Nå har han spilt inn solo-CD på
Lawo, som er et bemerkelsesverdig fint produkt.
Ikke minst fordi han setter sammen et program

der enkeltverkene, av Grieg, Debussy og Bartók
kaster et fint lys over hverandre, og samtidig over
Mortensens store talent med hensyn til klangbe-
handling.
Det er som om stillheten mellom verkene, ja,

jeg hadde nær sagt mellom enkelttonene tre
distinkt og tydelig fram. Eller for å si det på en
annen måte: Mortensen evner å skape et rom,
sommusikken får klinge ut i.

DET ER DET NOE BEFRIENDE OVER, og somman
kan merke ved at egen pust går roligere og friere.
Dette er i og for seg ingen spesifikk musikalsk

kvalitet. Men jeg tror nå at det har mye med
musisering på et dypere nivå å gjøre, likevel.

CD: AndrewManze er en eventyrlig god histori-
eforteller. Derfor griper jeg umiddelbart til hans
lange essay om komponisten, i heftet som følger
Brahms-utgivelsen på CPO, tre CD-er i én boks,
med alt Brahms skrev for orkester. Det er fin
lesning, medmusikkhistoriske fakta og mye
oppførelsespraktisk informasjon, ispedd gode
historier og private fantasier om hvordan ting
må, eller rettere: måtte ha vært, uten noen klare
overganger mellom de ulike nivåene.
Og er det ikke sant, så er det i hvert fall godt

ljugi, som det heter. Eller levendegjort, som det er
så populært å si. Dette er ikke stedet for noen
diskusjon medManze og hans oppfatninger,
verken om Brahms eller om oppførelsespraksis,
fordi hva teksten mest av alt påminner om er
Manzes kreative fantasi når han står på podiet,
ikke bare verbalt, men også sommusikalsk for-
tolker.

DET DREIER SEG OM EN FANTASI som er av-
gjørende for en god fortolker, og du kjenner den
igjen i ganglaget når han dirigerer, i måten han
forsøker å levendegjøre sine ideer og fantasier,
også klanglig.
Det er dessverre ikke nok, kan vi konstatere, på

denne utgivelsen med orkesteret somManze har
vært sjefdirigent for siden 2006, Helsingborg
Symfoniorkester. For å si det kort og brutalt:
orkestret er ikke godt nok.
Har man tidligere hørt Manzes evne til å blåse

liv i litt tilstivnede ensembler som The Academy
of Ancient Music eller The English Concert, er
det ikke fritt for at skuffelsen melder seg.
For om Brahms kan man nok si, at han lar seg

fortolke på mange måter og i flere registre. Men
han må spilles på nivå, uansett innfallsvinkel og
fortolkningsmodus. Det er Helsingborgorkestret
rett og slett ikke i stand til. Og like lite som verba-
le fortolkere kan snakke en komponist opp på
podiet, eller for den sakens skyld: ned fra det,
makter noen dirigent å overbevise gjennom alt
hva han måtte si, eller ville ha sagt, ommusikken.

HELSINGBORGMUSIKERNE MANGLER den rike
tuttiklangen, og framfor alt: forankringen i det
dype registret. Og så artikulerer de ikke mellom-
stemmene tydelig nok, Brahms særpreg som
komponist framfor de fleste andre, der hvor de
vidunderlige ujevne fraselengdene skaper en
orkestervev som bølger og er tett og klangrik

Et krafttak somaldri lander
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RIAA, bransjeorganisasjonen
for plateselskapene i USA,
saksøker den sperrede filde-
lingssiden LimeWire for 72
trillioner dollar, skriver nett-

Saksøkes for 72 trillioner
siden NME. En amerikansk
trillion tilsvarer en norsk billion
(12 nuller), og NME skriver at
beløpet er høyere enn den sam-
lede pengemengden i verden.


