
til musikk. Det kreves absolutt åpne reseptorer hos lyt-
teren, og gjerne en smule nysgjerrighet. Til gjengjeld vil 
man kunne oppdage nye aspekter og detaljer for hver 
gjennomlytting. 

Tittelen på andrealbumet «Chiaroscuro» er et ut-
trykk hentet fra malerkunsten, mer bestemt en teknikk 
som vektlegger sterk kontrast mellom lys og mørke. 
Albumet ble til i en periode Henriksen gjennomgikk 
store omveltninger i privatlivet. Om dette har påvirket 
uttrykket blir bare spekulasjoner, men det er i helhet 
uansett rikt på dynamiske og klanglige kontraster, 
hvor spartanske, minimalistiske arrangement står mot 
storslagne lydlandskap. Ikke ulikt naturens topografi 
og farger. Eller den menneskelige psyke. Akkurat som 
selve produksjonen på sin måte inneholder my «rom», 
gir en gjennomlytting rikelig av rom for filosofering og 
ettertanke.

Innovatører som Miles Davis og Bix Beiderbecke 
nevnes som to av de mest markante, tidlige av Henrik-
sens inspirasjonskilder. Under oppholdet i Trondheim 
tegnet den da mer etablerte trompetkollega og lands-
mann Nils Petter Molvær opp nye musikalske landskap 
for den fortsatt unge og søkende Henriksen.  Det var 
nettopp han som stakk til Henriksen en kassett med 
det japanske fløyteinstrumentet shakuhachi, som har 
sine røtter i Zen-buddhismen. Med ett var det meste 
totalt omkalfatret Henriksen. Derfra gravde han seg 
stadig dypere inn i den japanske tradisjonsmusikken 
og kultur, og elementer av dette har hele tiden i ettertid 
vært å spore flere steder i hans produksjon. Hør bare 
albumet «Sakuteiki», som også er tittelen på det som 
påstås å være verdens eldste bok, utgitt for rundt tusen 
år siden, om (japansk) hagestell. 

KVALITET
Denne særdeles forseggjorte og omfattende (7-LP) 
boksen rommer altså hele den delen av Henriksens 
«solokatalog» som er utgitt på Rune Grammofon. Med 
andre ord albumene «Sakuteiki» (2001), «Chiaroscuro» 
(2004) og «Strjon» (2007), fordelt på seks ferskpres-
sede vinylskiver. Ingen av disse har tidligere vært 
tilgjengelige på dette formatet.

Den syvende skiva i boksen – for ordens skyld på 
hvit vinyl – er hans nyeste opus «Chron», som ellers 
ikke kan kjøpes separat, hverken på vinyl eller CD. 
Digitaljunkies trenger dog ikke fortvile. All musikk fra 
de syv vinylplatene er her samlet (og medfølger) på to 
DVD-A’er. Både i 16/44.1 og høyoppløste FLAC-filer og 
i original master-kvalitet i hhv 24/44 og 24/96 WAV. Og 
det må jo sies å være en særdeles dugelig bonus.

Ellers inneholder boksen også en meget estetisk 
utformet booklet med illustrasjoner av Rune Grammo-
fons «huskunstner» Kim Hiorthøy og fyldige «liner 
notes» fra Fiona Talkington og John Kelman. Og akku-
rat som alt det fysisk-estetiske er vel ivaretatt, gjelder 
det selvsagt også det tekniske og lydproduksjonsmes-
sige. Sentral i så måte er først og fremst Helge «Death-
prod» Sten, som har vært hovedprodusent for samtlige 
enkeltalbum. Det tidligste av disse – «Sakuteiki» er 
innspilt under særegne omgivelser i henholdsvis 
Emanuel Vigelands mausoleum, Sofienberg kirke og 
Lommedalen kirke. Her spiller Henriksen selv alle in-
strumenter, og opptakene er gjort med tre mikrofoner 
til to spor i 24/96-format. «Chiaroscuro» ble til i Punkt 
Studio med Jan Bang og nevnte Sten bak spakene, og 
Audun Kleive på trommekrakken. På «Strjon» dukker 
også Ståle Storløkken opp med tangenter av ulike slag, 
og en gammel ringrev og studiotrollmann som Bob 
Katz har hatt ansvaret for mastring. Som sagt, kvalitet 
i alle ledd. Et must for samlere av (nordisk) samtids-
musikk.


