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utsettes for «tilfeldighetskon-
struksjon».

De musikalske lederne Lars 
Anders Tomter og Henning 
Kraggerud vil også prege årets 
Risør-fest, men det vil sanne-
lig Leif Ove Andsnes også. Har 
han noen gang vært så mye i 
programmet som i år? 

Og Martin Fröst, den sven-
ske klarinettvirtuosen som har 
erobret en plass helt i toppen. 

Barna får også sitt, med  

Barnas Ønskekonsert og verk-
steder spesielt for dem under 
hele festivaluken.

Kammernatta. I år har le-
delsen i Kammermusikkfes-
ten tatt skrittet helt ut av Ri-
sør kirke – selv om den fort-
satt er det viktigste konsert- 
lokalet. «Kammernatta» ons-
dag vil prege hele Risør by. 

I år tas Kunstparken i bruk 
og publikum og musikere  

får et nytt treffsted. Og så 
er det Stangholmen lørdag 
30. juni. Konserten på fyret 
er blitt en innarbeidet tradi-
sjon i løpet av noen år; der 
samles flere tusen mennes-
ker til en skjærgårdskonsert 
av det lødige slaget med vug-
gesang og jazz, hornlokk og  
harpetoner, klassisk og popu- 
lærmusikk. Selvsagt med 
Bræins «Ut mot havet» på  
programmet.

Visuelle inntrykk er en viktig  
inspirasjonskilde, men jeg ser  
ikke for meg noe spesielt  
når jeg komponerer. Poenget  
mitt er at den nettopp er til-

feldig, på samme måte som vi 
kan finne tilfeldighet i naturen, 
som på stjernehimmelen. Det 
hele er styrt av naturlover, men 
framstår for oss som tilfeldig, 

forklarer Hegdal, og viser til at 
fantasien til og med kan finne  
store og små bjørner i disse 
konstellasjonene.

– Og så kan vi oppleve det  
som vakkert. Slik er det også  
med min tilfeldighetsmusikk.  
For noen kan den sikkert virke 
helt uinteressant, men den er  
en invitasjon til opplevelse, til 
å glede seg over det som skjer, 
og som kanskje gir assosia- 
sjoner til noe en kjenner fra før, 
sier Hegdal.

Denne fascinasjonen er ut-
gangspunktet hans for å kom-
ponere på den måten han gjør. 
Da blir også han som kompo-
nist mottaker av musikken. På 
den måten blir musikken en  
invitasjon til å dele en opple-
velse, påpeker han. 

Moralsk forfall. Når Hegdal 
lykkes i komponeringen, har 
han følelsen av å nærme seg 
noe viktig, noe grunnleggende  
i tilværelsen.

– Men hva som gjør at jeg av 
og til føler at jeg lykkes er langt 
på vei en gåte, også for meg. 

Herbarium, som det skal spil-
les deler av i Risør, ble opprin-
nelig komponert på 70-tallet, 
og Hegdal komponerte verket 
ved å følge reglene han selv 
hadde laget til fingerspissene. 
Likevel hadde han følelsen av 
at noe ikke stemte. Etter 30 år 
tok han derfor verket opp igjen, 
og ‘rekomponerte’ det med små 
justeringer i framgangsmåten. 

– Da ble alt riktig, sier kom-
ponisten. Jeg begynte å kom-
ponere friere og mer tema- 
tisk fordi underbevisstheten  
dannet bilder eller temaer av 
det som hadde oppstått til- 
feldig.

– I dag blander jeg teknik-
ker, og det er vanskelig å vite  
hva som er hva, om det er kon-
struksjoner, tilfeldighet eller  
direkte komponert og følt  
musikk. Dette er vel et «moralsk  
forfall» fra det jeg mente 
tidligere, at det var en mo-
ralsk plikt aldri å forandre på  
det som oppsto utifra struk-
tur og tilfeldighet, sier kom-
ponisten.

Musikalsk naturfenomen
 ■ Anmeldt av  

Olav Egil Aune
olav.egil.aune@vl.no 22 310 432

Norden mitt Norden! – had-
de jeg hørt denne platen i 
utlendighet, ville jeg små-
tutet og lengtet hjem. Ikke 
på grunn av sentimentalitet, 
men fordi nordiske tonleiet 
ligger så dypt i oss, og der-
med meg. 

Usentimental. Vi skal langt 
av gårde for å finne en marg-
kraftig, romantisk, nydelig 
og usentimental tone som 
fiolinisten og Risør-lederen 
Henning Kraggeruds. Det er 
fri flukt, det er Norden, det 
er blomstereng og høyfjell, 
denne gangen. Først Sparre 
Olsens seks små mørktskin-
nende juveler, Folkesanger fra 
Lom. Så svenskene Kurt At-
terberg og Wilhelm Sten-
hammar, den sistes To senti-
mentale romanser for fiolin og 
orkester, er lysere i løvet enn 
Sparre Olsens, det anger. 
Så er det til fjells, Ole Bulls 
Et seterbesøk, det er ikke til 
å holde ut. Blir det vakrere? 

Humoristisk. En av Johan 
Halvorsens norske danser 
er med, Norge i et nøtte-
skall. Og Christian Sindings 
Kveldsstemning. Og det er 
den alvorligste av dem, noen 

vil si dystreste, Jean Sibelius, 
som er på det lyseste, denne 
gangen: Seks humoresker – 
seks humoristiske fortellin-
ger, musikalsk noveller.

Den beste måten å være 
«lei seg» på, kalles melan-
koli. Her er den. Og så bil-
lig at det nærmest blir kastet 
etter deg.

Lyden av lengsel

CD KLASSISK
Nordiske fiolinfavoritter
Henning Kraggerud  
(fiolin), Dalasinfoniet-
tan, dir: Bjarte Engeset
Naxos 8.572827/Naxos  
Norway

«Vi skal langt av 
gårde for å finne 
en margkraftig, 
romantisk,  
nydelig og usen-
timental tone 
som Henning 
Kraggeruds»

 ■ Anmeldt av  
Olav Egil Aune
olav.egil.aune@vl.no 22 310 432

Risør-publikumet har mange  
yndlinger. En av dem er 
oboisten Francois Leleux, 
som for et par år siden sjar-
merte til smeltepunktet.  
En obotone av lengsel, en  
obotone av smerte, en obo- 
tone av lidenskap, en obo-
tone av smil – ordene er 
uendelige. Jeg har aldri  
hørt en slik obotone. 

Den fulgte oss inn i som-
meren. Og fra sommeren  
gjennom året. Og altså 
til nå når Leleux gir ut en  
plate med barokke obo- 
favoritter.

Platen er naturligvis mer-
ket «Oboens sjarm», og 
sjarmen har rot i blant an-
net i venezianeren Benedetto 
Marcellos  berømte d-moll 
konsert, Bellinis smektende 
i Ess dur og Vivaldis i C dur. 

Harry Ellis Dickson skri-
ver i boken Gentlemen, more 
Dolce Please, at «alle første-

oboister er gangstere. De er 
tøffe, oppfarende og fryktet 
av kollegaer og dirigenter». 
I Risør er alt i godt lune, så 
Leleux fikk ikke tatt ut sine 
usjarmerende sider. Jeg tviler 
virkelig på at han har dem. 

Hans obo svever bredvin-
get over mørke dyp. Obo-
tonen, som har fulgt men-
neskeheten ganske uendret 
gjennom hundreårene, er en 
mytisk tone. Den gripes ikke, 
den bare virker. Og Leleux er 
mesteren.

Sjarmens hersker

CD BAROKK
Le charme du hautbois
Francois Leleux (obo), 
Münchener Kammer-
orkester
Sony 88725405912

Ikke mange 
duppeditter å 
spore i Magne 
Hegdals kom-
ponisthule. 
Komponisten 
vil ha full 
kontroll på 
arbeidet sitt og 
gjør det meste 
av arbeidet for 
hånd. 

«Jeg står fjernt fra 
konseptkunst»

Magne Hegdal, komponist

Denne uka kommer toner fra velgjørende 
Risør-musikere på CD – Henning  
Kraggerud og Francois Leleux.


