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Ingen tilfeldighet i Risør
Jon Magne Lund
jon.magne.lund@vl.no 22 310 388

«Tilfeldighetenes spill» er  
temaet for årets kammermusikk-
fest i Risør, som begynner i dag 
og varer til søndag 1. juli. Pro-
grammet er langt fra preget av 
tilfeldigheter.

Det er et puslespill av dimen-
sjoner å legge program for de 
store musikkfestivalene, enten 
det dreier seg om Norwegian  

Wood, Oslo Internasjonale 
Kirkemusikkfestival eller Risør 
Kammermusikkfest – for bare 
å nevne tre. De store stjernene  
som festivalene gjerne vil ha 
med i arrangementet, er booket  
år i forveien. Langtidsplanleg-
ging og en raus porsjon flaks 
må til om arrangørene skal få 
full klaff.

Ian Bostridge. I Risør har man 
denne gang lykkes med å trek-

ke til seg et team musikere som 
er like sammensatt som det er 
ettertraktet. Åpningskonserten 
byr eksempelvis på den verdens-
kjente tenoren Ian Bostridge.
Sammen med Håvard Gim-
se fremfører han liedsyklusen  
«An die Ferne Geliebte» av 
Ludwig van Beethoven. 

Åpningskonserten gir publi-
kum et møte med tilfeldighete-
nes fremste representant blant 
norske komponister, Magne 

Hegdal. Kontratenor David 
Hansen kommer til å bli en 
sensasjon under årets kammer-
muskkfest; sammen med El-
len Ugelvik på klaver fremfø-
rer han Hegdals «Make beLieve 
Rag», som tar utgangspunkt i 
Scott Joplins velkjente rag, som  

Eldrid Oftestad
eldrid.oftestad@vl.no 22 310 310

For komponist 
Magne Hegdal er 
musikk som natur. 
Det virker like 
tilfeldig.
Derimot virker det ikke som  
noen tilfeldighet at Magne  
Hegdal er årets festivalkompo-
nist for Risør kammermusikk-
fest. Temaet for årets festival, 
som starter i kveld, er Tilfeldig-
hetens spill, og da hører kompo-
nisten med terningene med. Når 
det er sagt, er det ifølge ham 
selv ikke alt man skal bruke  
terninger til. 

– Denne tar jeg avstand fra, 
erklærer Hegdal, og legger 
pocketboka The Dice Man av 
psykiateren Luke Rhinehart i 
sofaen i leiligheten ved Aleksan-
der Kiellands plass i Oslo. 

Kjent for å bruke terninger 
når han komponerer, synes han 
selv han var nødt til å kjøpe kult-
klassikeren om å la terningene 
avgjøre livets små og store valg. 

– Jeg er ikke sånn, slår han 
fast. 

Følelser. Men i musikkens 
verden lar han gjerne ternin-
gene trille, og lar tilfeldigheten 
spille fritt med alle musikalske  
hendelser. 

– Det jeg komponerer etter 
min strenge grunnstruktur kan 
ikke høres, og det man hører er 
tilfeldighet innen et avgrenset 
område. Som i et naturfenomen. 
Jeg, som andre, blir mottaker av 
musikken, på samme måte som 

vi tar imot og eventuelt føler 
noe i en naturopplevelse.

Tilfeldighet i komposisjon 
er ifølge Hegdal nærmest an-
sett som banneord, også blant  
musikere. 

– Tilfeldighet anses ofte som 
destruktivt, og det sies at jeg 
«bryter musikken i stykker» 
ved hjelp av tilfeldigheter. Men 
tilfeldigheten er tvert imot et 
middel til å bygge opp musik-
ken med hjelp av spilleregler for 
tilfeldighetsoperasjoner.

Full og ingen kontroll. Det sies 
at han er inspirert av den ameri-
kanske komponisten John Cage,  
som mente at det var helt til-
feldig hvordan musikken ble. 
Selv møtte Hegdal Cage på  
Høvikodden i 1983, og fotogra-
fiet med dem begge henger ved 
pianoet i stua hans. I år er det 
100 år siden Cage ble født.

– Jeg er nok mer inspirert av 
50-tallets europeiske moder-
nister som Karlheinz Stock-
hausen og Pierre Boulez. De 
komponerte systematisk etter 
regler, og klangen ble dermed et  
sekundært resultat av strukturen.  
Og hvis resultatet skulle endres, 
måtte det gjøres noe med sys-
temet.

For Hegdal er musikk både in-
tellekt og følelser.

– Jeg står fjernt fra konsept- 
kunst, og min avstand til Ca-
ge dreier seg om det sterke  
konseptuelle innslaget i hans 
musikk, altså at tilfeldig-
het som idé er viktigere enn 
det som skjer musikalsk. For 
meg er utarbeidelsen noe helt  
sentralt. Det er den som gir ide-
en kunstnerisk mening, sier han. 

Ideen kan handle om type  
musikk, forteller han, noe rolig  
og svakt med lange  toner, 
for eksempel. Så lager Heg-
dal seg regler, ofte at noe skal 
skje når han får terningkast 

én eller to, og noe annet når 
terningen lander på tre, fire,  
fem eller seks. Han bruker  
ikke bare terninger, men også  
andre systemer, som å skrive 
tonenavn på papirlapper og så 
trekke helt tilfeldig.  

–Noen har ment at denne 
metoden må være skredder-
sydd for computerkompon- 
ering. Men jeg har aldri be- 
nyttet meg av en PC til å kompo- 
nere. Alt gjøres for hånd,  
for jeg vil forstå det jeg gjør helt 
til bunns.

Han synes det er fascinerende  

å forfølge denne regelstyrte må-
ten å komponere på, fordi det da 
kan skje rare og overraskende  
ting.

– Olivier Messiaen kompo-
nerte også slik, da han laget  
Mode de valeurs etd’intensités i 
1949. Jeg synes det høres ut som 
fuglekvitter. Det var en dame fra 
Østerrike som mente at verket  
mitt Herbarium skildrer en 
blomstereng. Og det likte jeg 
å høre, for jeg tror musikk har 
med natur å gjøre.

– Ser du for deg natur i musikk?
– Nei, det gjør jeg ikke.  

Musikalsk naturfenomen

Komponist Magne Hegdal kaller seg naturromantiker, og han tror musikk har med natur å gjøre. 
Om sommeren er balkongen hans omringet av en ask i full blomst. Alle foto: Lars O. Flydal 

Magne Hegdal
Norsk komponist født 1944 i 
Gjerdrum i Akershus. 
Debuterte som pianist i 1969 
og tok diplom som kompo-
nist fra Oslo Musikkonserva-
torium i 1972. Har undervist 
på Norges Musikkhøgskole 
og var i mange år Dagbladets 
faste musikkritiker.
På 70-tallet var musikken 
hans preget av aleatoriske 
prinsipper (prosedyrer for 
bruk av tilfeldighet). Senere 
er komposisjonsstilen hans 
utviklet mot større stilistisk 
åpenhet.
Er aktuell som årets festival-
komponist på Risør kammer-
musikkfest som varer fra 26. 
juni til 1. juli. Temaet for årets 
festival er Tilfeldighetenes spill. 

  Kilde: Norsk musikkinformasjon (MIC) 

Åpningskonserten byr på  
den  verdenskjente tenoren  

Ian Bostridge.

«Tilfeldighet  
anses ofte som  
destruktivt, og det 
sies at jeg ‘bryter 
musikken i  
stykker’»
Magne Hegdal, komponist


