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DA ADMINISTRERENDE DIREKTØR   
Bernt Bauge torsdag ønsket 
velkommen til Bergen Fil-
harmoniske Orkesters første 
konsert denne høsten, nevnte 

han at Rachmaninovs 4. klaverkonsert 

(torsdag og fredag med Leif Ove Andsnes 
som solist) også ble fremført i Bergen en 
gang på 1950-tallet. 

Og at Bergen den gangen hadde fire 
aviser og – hold deg fast! – fire musikk-
anmeldere.

BFOS KONSERT NÅ,  som også omfattet  
Stravinskij og Tsjajkovskij, ble usedvanlig 
begeistret mottatt. Applausen var enorm. 
Både publikum og musikere var nær sagt 
månebedotne over hva som ble prestert. 

Dette til tross; konserten har ikke fått 
noen anmeldelse i Bergens Tidende. 
En regel snarere enn et unntak. Det er  
tankevekkende og trist. 

GODT OVER 100.000  publikummere var 
i høst- og vårsesongen 2016–2017 til 
stede på BFOs konserter. Orkesterets 
CD-innspillinger er på toppnivå, BFO er 
i tet internasjonalt og høster strålende 
kritikker utenlands, senest i Edinburgh 
ganske nylig. 

«A complete success», kunne man lese 
i The Times. «A highlight of this year’s 
Edinburgh International Festival», var 
The Guardians konklusjon. «Another 
glorious triumph», skrev The Scotsman.

BERNT BAUGE  uttrykte det slik: «En 
kjempe seier for bergensk og norsk  
musikkliv i det hele; det er som om 
Brann hadde kommet til sluttspillet i  
Champions League.»

Rett skal være rett; også Bergens  
Tidende siterte Bauges begeistring og 
skrev om suksessen i Skottland. Og  
anbefalte bl.a. orkesterets åpnings-
konsert. 

Men en seriøs kritikk etter tors dagens 
og fredagens åpningskonsert? Ikke 
så langt, så vidt jeg har sett. Derfor et 
hjertesukk, nok en gang. Men også med 
antydning om en vei videre, for at avisen 
skal komme seg ut av et mer eller mindre 
selvvalgt uføre.

NORSKE AVISER er i omstilling, og journa-
lister mister jobbene sine. 

Men det er en myte at alt er helsvart. 
Bergens Tidende går fortsatt med 
overskudd og er den av Schibsteds fire 
abonnementsaviser som har best drifts-
margin. Siste års overskudd var på rundt 
30 millioner kroner.

Hva om Bergens Tidende i stedet for 
å kvitte seg med gode journalister, rever-
serte utviklingen en liten smule? 

I det minste på kulturfeltet? Og lot 
leserne ta del i det som skjer i større grad 

enn nå? Seriøs kulturjournalistikk koster 
da ikke all verden? 

To høyt kvalifiserte og kompetente 
journalister innen områdene klassisk 
musikk/samtidsmusikk og visuell kunst 
ville for alt jeg vet ikke belaste avisens 
regnskap med mer enn to–tre millioner 
kroner i året; en ekstrautgift som snaut 
ville merkes i lommeboken til avisens 
eiere. 

Eller alternativt; å holde seg med  
skikkelig betalte og kunnskapsrike 
kunstkritikere med greie og forutsigbare 
avtaler, som ville koste langt mindre.

RINGVIRKNINGENE ville være store. Avisen 
kunne igjen bli sett på som seriøs mht. 
kulturdekning. Abonnenttallet ville tro-
lig øke. 

Og vi som stadig vurderer om avisen 
egentlig er verdt pengene det koster å 
lese den, ville fått ro i sinnet og bedre 
mulighet for kunnskap og refleksjon. Det 
ville gjort en umåtelig stor forskjell. 

Og BFO og billedkunstnere kunne 
igjen blitt synlige og fått drahjelp og opp-
merksomhet, sånn noenlunde på linje 
med to andre b-er som BT er så stolt av og 
som fortjent eller ufortjent stadig frontes: 
Brækhus og Brann. 

Det hadde vært noe det! 

Vi som stadig vurderer om  
avisen egentlig er verdt  
pengene det koster å lese den, 
ville fått ro i sinnet og bedre 
mulighet for kunnskap og  
refleksjon.

BURDE VÆRT ANMELDT: Bergen Filharmoniske Orkester fremfører «Skapelsen» av Haydn i Grieghallen i desember 2016. Dirigent Edward Gardner. Til venstre for Gardner står solistene 
Sarah Tynan, sopran og Neal Davies, bass. Bak: Bergen Filharmoniske Kor og Edvard Grieg Kor.  FOTO: ELIAS DAHLEN

MUSIKKANMELDELSER

ØYVIND JOHNSEN 
 billedkunstner 

BFO burde bli 
mer synlig  
i BTs spalter

KULTURDEBATT e  Det er tankevekkende og trist 
at BFOs åpningskonsert ikke ble anmeldt i  
Bergens Tidende. 


