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Det er lett å si at dagens sam-
tidsmusikkscene er mangfol-
dig og nærmest umulig å defi-
nere. Ulike sjangre flyter over i 
hverandre, og begrepet «kunst-
musikk» får et stadig videre 
omfang. For en del klassisk 
skolerte komponister har opp-
løsningen av den strenge sam-
tidsmusikken bestått i å spren-
ge rammen for det spesifikt 
musikalske. Arbeidet har hel-
ler gått i retning av konsept- og 
installasjonskunst – med alt fra 
subtile nyanseringer til støyen-
de kaos som resultat.
 Samtidig er dette en foren-
klet fremstilling. Riktignok har 
radikale forsøk gjort feltet 
fragmentert og uoversiktlig. 
Men i et lengre perspektiv vil 
både komponister og publi-
kum bevare sansen for hva det 
musikalske går ut på. Blant de 
yngste komponistene ser vi nå 
en interessant vending tilbake 
til lyden; klangens kvalitet og 
hvordan musikken faktisk 
klinger står igjen i sentrum for 
deres interesse. Platen til En-
semble NeoN, som vant Spelle-
mannpris, er ett eksempel, 
enda tydeligere blir det med 
det noe yngre ensemblet Aksi-
om. Deres platedebut innehol-
der sterke verk av Johan Svens-
son, Lisa Streich, Øyvind Mæ-
land og Martin Rane Bauck. 
Alle kan sies å reetablere arbei-
det med klangen som kunstne-
risk rettesnor. 

Lydlig mening. Aksiom blir 
dirigert av Kai Grinde Myrann 
og består av fløyte, saksofon, 
trombone, slagverk, piano, gi-
tar, fiolin, cello og kontrabass. 
Åpningsverket «Shiver» av Jo-
han Svensson etterlater ingen 
tvil: Her blir svake, ofte nær-
mest hviskende lyder satt opp 
og skrapt mot mer håndfaste 
klanger. Komposisjonen er in-
tenst bevisst om sin egen nett-
opp lydlige mening, og eventu-
elle henvisninger til utenom-
musikalske elementer er kon-
sekvent unngått. 
 Hos Lisa Streich er pulsen 
noe lavere. Uttrykket i «Papi-

rosn» er lavmælt, med en sve-
vende nærmest eventyraktig 
atmosfære. Den kan tidvis vir-
ke vag, men iblant også mer 
fargerik og uutgrunnelig enn 
karakteren hos Svensson. Øy-
vind Mælands «Étude Ralen-
tissante» – sakkende etyde – er 
nok et eksempel på komponis-
tens givende samarbeid med 
stemmekunstneren Stine Jan-
vin Motland, et unikum av en 
utøver som kan gjøre med 
stemmen nøyaktig som hun vil. 
Mæland beveger seg tidvis mot 
det melodiske, i et uttrykk som 
er både forsiktig og samtidig 
slående tydelig. 

Selvutslettende ironi. Med 
Martin Rane Baucks «Misan-
tropi IIIB» er vi igjen tilbake i 
det strenge, ytterst neddempe-
de og sobre klangarbeidet. Ver-
ket vokser ved gjentatt lytting, 
og særlig den formale sikker-
heten, hvordan de sparsomme 
elementene er distribuert i ti-
den, imponerer. 
 Samtidig må man spørre seg 
hvordan denne tendensen til 
klangdyrkelse og kresenhet 
kan forstås, også historisk. Som 
forfatteren Ole Robert Sunde 
er inne på i en omslagstekst 
som åpner lyduniverset gjen-
nom minutiøse observasjoner, 
er det noe tilbakeholdt her, et 
arbeid med reduksjon som 
selvsagt har røtter i den klas-
siske modernismen – tenk på 
Anton Weberns miniatyrer. 
Men der Webern ikke bare var 
nyskapende, men også heroisk 
ved faktisk å insistere på at 
denne musikken har en frem-
tid, er faren i dag at detalj- og 
klangfokuset lett kan få noe re-
signert, tilbakeskuende og 
selvutslettende ironisk ved 
seg. 
 Jeg vil innvende mot Bauck 
at hans tittel «Misantropi», 
hvor ektefølt og autentisk den 
enn måtte være, trekker i en 
slik retning. Det er uheldig, for 
er det noe dette finarbeidet 
ikke trenger å bli assosiert 
med, så er det avmakt og nos-
talgi. Webern og moderniste-
nes tid er riktignok over, men 
musikkens klang har stadig 
vekk en fremtid – som kompo-
nistene må vise oss. Så, glem 
ironien, og ta motet tilbake!
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Mot og misantropi
Ensemblet Aksiom minner oss om lyden i musikken. 

Det er viktig og interessant.
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Klangbevisst: Aksiom platedebuterer med flere sterke verk.  FOTO: AKSIOM

h ø r  n å  h e r
Ando Woltmann skriver fritt om  

musikk annenhver uke.

I 
gatekjøkkenene langs Sauchiehall Street i 
Glasgow serveres skottenes mest omtalte 
nasjonalrett: frityrstekte Mars-sjokolader. 
Et måltid så maksimalistisk og triumferen-

de anti-sosialt at man rett og slett må prøve (det 
smaker som et flytende hjerteinfarkt til 65 
pence). 
 Den omdiskuterte sjokoladeretten er ikke 
bare et symbol på sosialt forfall i de store, eu-
ropeiske byene, men også et tegn på de økende 
forskjellene. Maten du spiser som stadig tyde-
ligere skilletegn 
på hvem du er og 
hvor du skal. 
Tomme kalorier 
for en genera-
sjon uten frem-
tid. Veien over 
gaten til øko-ba-
keriet er lang fra 
hardplaststole-
ne hos «the shit-
in-a-tray mer-
chants», som 
Mike Skinner 
ville kalt dem.
 Av alle de 
merkelige musi-
kalske jubileene 
man daglig blir 
gjort oppmerk-
som på, var fem-
tenårsdagen til 
Original Pirate 
Material, debu-
talbumet  t i l 
Skinners en-
mannsband The 
Streets, en fin 
anledning til å 
plukke frem en 
sliten cd. Selv-
sagt var de små 
p l a s t t u p p e n e 
brukket av, og 
noen dype hakk 
var like ørevon-
de som i ‚02, 
men Skinners 
krøniker fra Sør-
Londons gater 
like etter tusen-
årsskiftet  er 
fortsatt like un-
derfundige, hedonistiske og likandes. Full av 
skakke, hjemmesnekrede garage-beats og sjar-
merende ungfole versus laptop-vibber. «So it’s 
just another show flick for your local city poet 
/ In case you geezers don’t know it, let’s push 
things forward.»

Fortapte poeter. Femten år senere har Skin-
ners poetiske piratmateriale i løpet av få må-
neder fått to motstykker. Tilstandsrapporter 
fra noen møkkete sosialleiligheter i eks-impe-
riets perifere forsteder. Post-brexit, hundre da-
ger inn i Trumps tidsalder. I en verden av ter-
ror både uten- og innenfra. 
 Midlands-duoen Sleaford Mods sto nylig i 
fare for å havne på topp ti-listen med sitt tien-
de album, English Tapas, og er med sine kno-
klete beats og eder-og-galle-vokal blitt en favo-
ritt blant både kritikere og stamgjester stran-
det i de forhatte kjedepubene. Full av syrlig hu-
mor og treffsikre betraktninger for og fra folket 

helt nederst på alle stiger. De har selv nevnt 
The Streets som en av sine største inspirasjons-
kilder. For hvordan var det nå egentlig med 
melkehvite englendere og rapping igjen?
 Kate Tempest kommer fra en annen skole. 
Hun er den prisbelønte poeten som ble rapper, 
og som like gjerne ramser opp W. H. Auden som 
Wu-Tang Clan på listen over inspirasjonskil-
der. Debutalbumet Everybody Down fra 2014 
ble nominert til den gjeve Mercury-prisen, 
oppfølgeren Let Them Eat Chaos ble kalt en av 

fjorårets mest 
interessante ut-
givelser. 
 På klingende 
cockney frem-
fører hun sin 
bitende og ve-
l a r t i k u l e r t e , 
men samtidig 
følsomme, kri-
tikk av det en-
gelske klasse-
systemet og 
dets tapere. 
Skal vi tro hen-
ne er både Eu-
ropa, USA og 
hjembyen Lon-
don for evig 
tapt. «Here in 
the land where 
nobody gives a 
fuck», avsluttes 
s i n g e l s p o r e t 
« E u ro p e  Is 
Lost». Dystre 
spådommer for 
dystre tider. 

Blingfri meny. 
Både Sleaford 
Mods og Tem-
pest er riktig-
nok noen slags 
fisk på land. I en 
showbiss-sam-
menheng er de 
godt voksne ar-
tister som har 
tatt et i hoved-
sak amerikansk 
kulturuttrykk 
og gjort det til 

sitt eget. Mer i tradisjon etter den britiske 
pønkskalden John Cooper Clarke og dub-poe-
ten Linton Kwesi Johnson enn sine blinkende 
amerikanske forbilder. 
 For både Let Them Eat Chaos og English Ta-
pas er særs uglamorøse måltider servert av 
noen spyttende kelnere med veldig mye på me-
nyen. Restaurantens forfatning er det så som 
så med, og kjøkkenet vil du helst ikke se. Men 
stedet er fortsatt fullt av kjærlighet og sjel. Spør 
du pent, får du sikkert en Mars dyppet i fett 
også. Vi skal jo alle dø.

H ø r  n å  h e r

Stormen kommer
FORFALL Det rasende Englands poeter snakker om en fortapt 

verden. I store bokstaver.

Urbant mørke: Ifølge Kate Tempest er både Europa, USA  

og hjembyen London for evig tapt. FOTO: LEX RECORDS
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