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I samarbeid med Alliance Française og Centre Culturel Français ble medlemsmøtet avholdt i   
nyoppussede lokaler i CCF, Holtegaten 29. Rundt 35-40 personer kunne glede seg over et 
særdeles interessant og spennende foredrag av Arvid O. Vollsnes: "Christiania - Paris - Oslo, 
fransk-norske musikkforbindelser, ca. 1840-1940". Gjennom musikkeksempler, bilder og 
utdrag av anmeldelser presenterte foredragsholderen hovedtrekk ved musikkutvekslingen 
mellom Frankrike og Norge. 
 
Forbindelsene er både eldre og tettere enn man kunne tro. Alt i 1820-årene var den i vår tid 
lite kjente Hans Skramstad (sønn av en gårdbruker på Toten) i Paris for studier i komposisjon; 
omtrent samtidig var også den senere orkesterleder ved Christiania Theater, Waldemar 
Thrane, musikkstudent i Paris. I 1830-årene domineres bildet av Ole Bull - "le jeune 
sauvage", som han ble kalt de første årene i Paris  - han ble som kjent en viden berømt 
europeisk musiker og komponist, som også formidlet norske folketoner i sin musikk. At 
forbindelsene var nære i tid, viser også repertoaret i opera/operettegenren, f.eks. ble Auberts 
musikkstykke Le Domino noir oppført i Paris i 1837, i Norges ørlille hovedstad i 1838. 
Trønderen Thomas Tellefsen kom til Paris i 1842 for å studere klaverspill og ble værende 
resten av livet i Franrike, der han ble berømt som virtuos pianist og komponist. Han var elev 
av Chopin og komponerte som ham hovedsakelig for klaver, bl.a. en serie masurkaer med 
norske trekk. Med Grieg gikk påvirkningen også den andre veien: Vollsnes' første 
musikkeksempler - Griegs "Klokkeklang", 1891, og Debussys "Den sunkne katadral" fra 1910 
viser en påfallende klanglig likhet. Den enes klangkunst synes definitivt å ha gitt impulser til 
den andre. Griegs innflytelse er også merkbar i Ravels musikk. 
 
Debussy var lenge den store inspirasjonskilde for norske musikere. Det gjaldt kanskje særlig 
Alf Hurum og Pauline Hall. Debussys "Reflekser i vann" og Hurums "Vannlilje" viser nært 
slektskap. Samme Hurum etablerte seg for øvrig på Hawaii, der han i 1924 startet Honolulus 
symfoniorkester. Pauline Hall som avsluttet sine musikkstudier med et toårig opphold i Paris, 
var sterkt knyttet til fransk musikk. Hennes Verlaine-suite (1929) viser impulser fra både 
Debussy og Ravel. Senere hentet hun inspirasjon fra den gruppen komponister som ble kalt 
"Les Six", der Darius Milhaud og Francis Poulenc er de mest kjente. Milhauds "Copacabana" 
og Halls "Tempo di valse" fra Suite for Blåsekvintett (1945) viser et beslektet, humørfylt 
temperament. Men om musikere og konsertpublikum var begeistret for den nye franske 
musikken, var konservative kritikere gjennomgående sterkt negative. Ironiske kommentarer 
og rene invektiver synes å ha vært fast kost i anmeldelsene av f.eks. Debussys 
"Skogdjævelens skumringstime", i.e."L'après-midi d'un faune"! Rett nok skjer det en 
holdningsendring etterhvert som ørene venner seg til det nye. 
 
Interesserte henvises til: 
Arvid O. Vollsnes, (hovedred.): Norges musikkhistorie, bind 4, Aschehoug, 2000. 
Rune Andersen: "Ny-franske komponister i norsk musikkliv 1900-1940. En 
resepsjonshistorisk introduksjon",1999, kan leses på nettet: 
http://www.hf.uio.no/imv/forskning/forskningsprosjekter/norgesmusikk/bulletin/1/ 
Det har sekretæren med stort utbytte gjort. 
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