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Fengende og ut- 
fordrende klanglek fra 
en av Bergens mest  
ettertraktede.

EKS-STORDABUEN Jan Kåre Hy-
stad (Jan Kåre Hystad kvar-
tett, Bergen Big Band) er en 
av Bergens mest ettertraktede 
musikalske sparringpartnere, 
men fant endelig tid til et nytt 
soloalbum. Det er blitt en 
melankolsk, hudløst og ikke 
så rent lite kjølig utgivelse. 
Dette gjør «Listen Alone» til 
en svært nordisk affære, men 
Hystad er likevel ikke redd de 
patosladede temaene. 

Hystads temaer er nemlig 
svært fysiske og direkte, til 
tross for Hystads florlette og 
nesten flyktig spillestil. Der-
med er det ikke fritt for at det 
kan bli rent dramatisk når Hy-
stad beveger seg mellom disse 
ytterpunktene. Men først og 
fremst handler «Listen Alone» 
om klang og romfølelse; 
Med sopran-, altsaksofon og 
tverrfløyte lar Hystad tonene 
dirrer, sprette og famle, og 
reiser et besnærende og tidvis 
direkte fengslende byggverk. 
Lydbildet er på grensen til mi-
nimalistisk, men føles likevel 
stort og levende fordi tonene 
får det nødvendige armslaget 
gjennom den underskjønne 
klangen.

«Listen Alone» er en veldig 
leken utgivelse. Hystad for-

melig bobler over av ideer og 
innfall, og som regel forløses 
disse på en god og spennende 
måte. Men fra tid til annen blir 
kontrastene så store at det går 
ut over det helhetlige inntryk-
ket, noe som gjør det uklart 
hvor Hystad ønsker å ta sitt 
«Nordic Sound». Likevel har 
vi å gjøre med en svært delikat 
og smart samling musikk.
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Solid annenplate  
fra trompetisten  
Hayden Powell 

I FJOR VAKTE  Hayden Powell 
oppmerksomhet med de-
butplaten «The Attic». Nå 
er trompetisten fra Molde 
tilbake, denne gangen med 
«Roots and Stems», en solid 
annenplate som slår fast at 
den norske jazzscenen har fått 
en ny, sterk stemme.

På «The Attic» spilte Po-
well med full rytmegruppe og 
hadde Tore Brunborg med på 
tenorsaksofon. I år spiller han 
trio med bassisten Jo Skaansar 
og pianisten Eyolf Dale som 
begge også var med på debut-
platen. Som enslig blåser får 
Powell en fremskutt og utsatt 
posisjon, men eksponeringen 
gir ham samtidig anledning 
til å demonstrere at han har 
mye på hjerte som komponist 
og mye å fare med som solist. 
Hans store, åpne messingtone 
og hans elastiske, bevegelige 
frasering vekker minner om 
1960-tallets store trompetis-
ter. Og trioens materiale og 
spillestil er i det hele tatt ty-
delig inspirert av post-bop’ens 
spenstige smågrupper. Men 
musikken deres er likevel 
ikke nostalgisk tilbakesku-
ende. Det blåser frisk kuling 
på platen. Her er enkle, sang-
bare melodilinjer, her er rå 
soloer innrammet av snodige, 
kantede arrangementer. Og 
underveis veksler musikerne 
fleksibelt mellom stramme 

styrte forløp på tradisjonens 
grunn og friere sekvenser der 
Powell vrenger og krenger 
trompetens lyd mens Eyolf 
Dale spiller seg inn i samtids-
musikkens grenseområder.

Men er ikke trioformatet 
litt aparte, da? Blir en jazztrio 
uten trommer ikke ensformig 
og stillestående? Nei, faktisk 
ikke. Skaansar og Dale fun-
gerer godt sammen, de legger 
det nødvendige rytmiske 
fundamentet og selv i de 
raskeste numrene driver de 
Powell fremover, så effektivt 
og swingende at du sjeldent 
savner en trommeslager. 
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MUNCH I MUSIKKEN

Henning Kraggerud «Edvard Munch 
Suite» (2013)
I 2010 bestilte Vestfold-
festspillene 15 stykker 
for solofiolin; en suite 
som skulle være inspi-
rert av  Edvard Munchs 
Åsgårdstrand-motiver. 
Verkene ble fremført av fiolinist Henning 
Kraggerud under årets Vestfoldfestspill, og 
de er nå også gitt ut på plate. Komponister 
som Fabian Müller, Daniel Nelson og Marcus 
Paus viser hvor ulikt det kan lyde når Munchs 
bilder skal tonesettes. 

Sphinx «Bohemian Sketches» (2007)
I 2007 bestemte den 
unge jazzgruppen 
Sphinx seg for å tolke 
Edvard Munchs bilder. 
De gikk løs på flere av 
Munchs mest kjente 
motiver som «Ma-
donna», «Livets dans» 
og «Melankoli», og resultatet er absolutt hør-
bart. Best er kanskje «Madonna», som har noe 
dansende og forførerisk over seg. «Bohemian 
Sketches» er lyden av ungdommelig overmot, 
og troen på at en jazzkvartett skal kunne si 
noe om Norges største kunstnerskap.   

På den tiden var det mye 
propaganda mot Mandela i 
Storbritannia. Margaret 
Thatcher beskrev partiet 
hans, ANC, som en terrorist-
organisasjon. 

Jerry Dammers fra gruppen The 
Specials, om da han skrev låten «Nelson 
Mandela» i 1984  

Lennie Tristano   «Lennie Tristano»
(Atlantic Records) 1955

En av cooljazzens gud-
fedre – pianist Lennie 
Tristano – vakte oppsikt 
med denne utgivelsen 
fra 1955. Han var en av 
de første jazzartistene 
som benyttet seg av 
overdubbing (altså lag på lag med opptak), 
og også manipulering av innspillingens has-
tighet. Introduksjonssporet «Line Up» har en 
bemerkelsesverdig rå pianolyd, og Tristanos 
fascinerende melodiske logikk flyr avgårde 
over et ferdiginnspilt komp av bass og trom-
mer som bare går og går. Det var høyst kon-
troversielt i sin tid, og låter hipt selv i dag.

Tristano var også en av de første til å utfor-
ske fri improvisasjon og frijazz, og var lære-
mesteren til saksofonistene Warne Marsh og 
Lee Konitz. Andre halvdel av denne platen er 
en nydelig liveinnspilling sammen med de 
to sistnevnte, og er et glimrende testamente 
for tangentmagikerens svært personlige og 
uortodokse tilnærming til jazzmusikken.

STEPHAN MEIDELL
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enkelte setninger for å få det hele 
til å gå opp, har Lillo-Stenberg 
gjort grep som får tekstene til å 
fungere fint sammen med den 
stillferdige, men likevel intense 
musikken han har skrevet. Med 
små virkemidler skaper det stem-
ninger av uro og fortvilelse, tvil og 
arroganse i en salig blanding. Selv 
om Lillo-Stenbergs album er bare 
halvparten så langt som Bjørn-
stads, kommer lytteren nærmere 
på mennesket Edvard Munch, 
hans kunstneriske program (Jeg 
må male det jeg så), den presise 
observasjonsevnen og de na-
gende eksistensielle spørsmålene 
han befattet seg med.

«MÅNESKINN» er kanskje den aller 
fineste av sangene på «Hjerte-
blod», der Munch skriver om «all 
jorderiks skjønnhet og smerte» han 
kan se i ansiktet til kvinnen som 
månen skinner på. Denne teksten, 
knyttet til «Elskende kvinne», mer 
kjent som «Madonna», viser hvor-
dan Munch så seksualitet og død 
som to lenker i en ubrytelig kjede. 
Med Munchs egne ord: «Pausen 
da al Verden standset sin Gang. 
Dit Ansikt rommer al Jorderiks 
Skjønhed. Dine Læber karmosin-
røde som den kommende Frukt 
glider fra hinanden som i Smerte. 
Et Ligs Smil – Nu rækker Livet 
Døden Haanden. Kjæden knyttes 
der binder de Tusind Slægter der 
er døde til de Tusind Slægter der 
kommer.» 

Lillo-Stenberg og hans to sam-
arbeidspartnere har klart å fange 
denne dualiteten som preger 
Munchs kunst og var en følges-
venn gjennom hele livet hans.

OLAV GORSETH


