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PÅ farta i VESTFOLD: Marius Roth Christensen fotografert i Den Norske Opera i Bjørvika i Oslo. I forrige uke sang han sammen med Sølvguttene i
Domkirken i Tønsberg, fredag den 13. desember synger han med dyktige jazzmusikere på Klubben, og lørdag 21. desember stiller han sammen med Seigmen
på Støperiet. FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
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Han har Elvis og Jussi
som forbilder
Marius Roth Christensen fra Torød er én av syv fast ansatte solister ved Den Norske Opera. Det er ikke mange. For
ham er det selvfølgelig fint, men han ser på det som symptom på en sørgelig utvikling. Nåværende operasjef vil
helst bruke innleide solister, og det er en villet prosess at det blir færre og færre fast ansatte solister. Nå er han
spent på hvem som overtar når operasjef Annilese Miskimmon litt uventet slutter sommeren 2020.
Øyene treffer Marius Roth Christensen i den lille kafeen innerst til høyre i
foajeen på den flotte operabygningen.
Der sitter vi ved en av de lysende veggene som Operaen er kjent for, og Øyenes
utsendte har samtidig et gløtt ut over
havnebassenget. Det er midt i november, og Marius sier han står oppe i forberedelsene til julehysteriet, som nærmest
er en tradisjon for ham. Senere samme
dag skal han ha prøve med Sølvguttene,
og ellers dreier alt seg om de tre turneene han er involvert i før jul. Det er én
med Hanne Krogh, én med Sølvguttene
og én med popgruppen Seigmen. Alt er
tradisjon.

reise ut i verden?
– Jeg er ikke så lysten på det. Jeg har
fire barn og familie og er bundet til Norge. Og så er jeg 47 år. Det er kanskje litt
sent å etablere en karriere ute nå. Jeg
kunne nok fått det til, men jeg har aldri
hatt drømmen om å reise rundt og bo i
koffert måned etter måned. Det betyr
ikke at jeg ikke likevel har vært mye borte fra ungene mine.
Han er mer enn åpen for et innhopp
der noen ved en opera ute i verden blir
syk og skulle sunget en rolle der Marius
kan gå rett inn. Bedre det enn å måtte gå
igjennom en audition, som er noe han
hater.

Seigmen ble egentlig nedlagt i 1999,
men startet igjen i 2005 og har senere
holdt det gående.
Denne aktivitetspakken gjør at han
har søkt, og fått, permisjon fra Operaen,
og at han har én fridag før 23. desember.

Auditions slipper han i hvert fall
ved Den Norske Opera.
– Men hvordan er arbeidsdagene der?
– De kan være veldig hektiske og ganske avslappende. I januar når vi innstuderer «Eugen Onegin», har vi arbeidstid
fra ti til fire. Da må du komme ferdig
oppvarmet til prøve klokken ti, sier han
og tar det for gitt at intervjueren skjønner at det er stemmen som skal være
oppvarmet.
– Nye produksjoner har fem til seks
ukers prøvetid før premieren, og det er
mer hektisk de siste par ukene. Før de
fem, seks ukene må jeg ha øvet inn tekst
og musikk sammen med pianist og
språkcoach, der det er nødvendig. Som
med russisk. Hvis jeg har en stor jobb, vil
jeg gjerne se på den et år i forveien, så ta
en pause og begynne å jobbe mer intensivt når det er et halvt år igjen. Med mindre roller er det litt mindre krevende.

Øyenes medarbeider opplever at
Marius åpenbart er svært så ettertraktet,
og han gir oss i noen grad rett. Samtidig
minner han om at vi her snakker om
Hanne Krogh, Sølvguttene og Seigmen,
som alle står godt på egne bein.
Den svært allsidige Marius Roth
Christensen har mange suksesser bak
seg på operascenen i Bjørvika. Men nå er
det litt stille.
– Jeg har et par litt mindre roller på nyåret. Det er Tsjajkovskijs opera «Eugene
Onegin», basert på en versroman av
Aleksandr Pusjkin og «Carmen» av Georges Bizet. «Eugene Onegin» synges på
russisk og «Carmen» på fransk. Det betyr mye pugging av roller under juleturneen. Det er vanskeligst med russisk,
fordi jeg ikke aner hva jeg leser. Da hører
jeg mye på innspillinger. Det er lettere å
huske teksten når jeg har hørt den
sammen med musikken.
– Hva er neste hovedrolle?
– Jeg har fått permisjon neste sesong
for å synge i en annen by i en opera av
Giacomo Puccini. Det er en flott rolle,
men det er en oppsetning jeg foreløpig
ikke kan snakke om.
Før han er tilbake på scenen i Bjørvika,
venter også flere oppgaver med Seigmen. Og så skal han spille inn CD neste
høst. Der skal han synge sanger som betyr mye for ham. Blant dem sanger fra
den delen av jobben han synes er viktigere enn nesten noe annet. Den er viktige fordi både sangene og anledningene
berører ham. Det er de sangene han synger i gravferder. Det er etter hvert blitt
en viktig del av tenorens liv.
– I bisettelser får jeg være med på å
sette en ramme som er så god som mulig, og jeg får ofte tilbakemelding fra familier som har opplevd noe spesielt ved
min sang.
Siden Marius ikke synes han får utnyttet sitt potensial fullt ut ved Den Norske Opera, har han gjort seg tanker om å

I september i år var han ferdig med
«Figaros bryllup» og har ingen ny forpliktelse før i januar.
– Da kan jeg gjøre andre ting parallelt
med å innstudere neste verk. Det er en
god arbeidsform. Jeg tror jeg ville blitt
gal av å jobbe åtte til fire hver dag.
– Og hva med nervene?
– De er der alltid i starten på prøvetiden. Da skal vi jobbe med svært dyktige
dirigenter og regissører, som ofte er store personligheter med sterke meninger.
Da kan det av og til gå ganske hardt for
seg. Deretter roer det seg litt, og så kommer premierenervene. Du kjenner det
når det er en uke igjen. Og jeg er veldig
nervøs når det er en halv time igjen. Jeg
har ofte lyst til å spy. Det er ekstremsport, som du har brukt masse tid på å
mestre. Da er du er en toppidrettsutøver, sier han, og legger vekt på at det er
viktig å ikke bli for selvhøytidelig.
Han synes det er synd at det ikke er så
mange som Wenche Foss, som klarte å
kombinere en primadonnastatus med
noe dypt menneskelig. Samtidig legger
han vekt på at de ansatte ved Operaen er
en sammensveiset gjeng, og det kan
kanskje trengs.
– Vi har jo en operasjef som helst vil
bruke innleide solister. Vi syv faste sangerne er en utdøende rase. Det er synd

at vi ikke har en institusjon hvor man
kan velge å jobbe hvis man er god nok.
Nå får ikke sangerne den forutsigbarheten man trenger for å være forbilde og
mentor. Operahøyskolen spyr jo ut talenter som ikke har noen jobb å gå til.
Men han synes det er ærefullt å være
en av de syv og å ha kolleger på så høyt
nivå. Og han trives godt i huset. Det kan
også være noen som opplever verden
annerledes, og som ikke trivdes med
tidligere sjefer.
– Jeg ønsker meg en operasjef som vil
ha et fast ensemble med flere enn syv
sangere.
Det var ikke gitt at unge Marius skulle
bli operasanger. Han og bestevenn Kim
Ljung begynte tidlig å musisere
sammen. Etter hvert ble det band av det.
Musikken var mye hentet fra LP-platene
til Marius’ foreldre og det som var populærmusikk for snaut førti år siden. Snart
fant han noen kassegitarer i et skap
hjemme, og veien begynte å bli staket
ut.
Før han kom med i Seigmen i 1990, var
han med i et symfonisk rockeband, inspirert av den progressive symfoniske
rockeverdenen. Marius sier han er en
rocker i hjertet og sanger til daglig.
På veien videre samarbeidet han litt
med pianisten Pål Espen Johansen. Han
så at Marius hadde en stemme som kunne utvikles. Dermed ble den unge mannen introdusert for Anne Turid Evtun,
som var kantor i den katolske kirken i
Tønsberg.
– Hun var min første sanglærer. Takket være Johansen og Evtun ble min interesse for sangstemmen vekket. Så tok
jeg timer hos henne, drev med Seigmen,
tok handelsgym, ble blåruss og gikk på
Toneheim Folkehøyskole.
Det med handelsgym plager ham visst
litt. Han synes det var bortkastede år.
Det leder til en livlig diskusjon om
hva som er bortkastet utdannelse. Øyenes Oslo-korrespondent synes han i
noen grad vant frem med sitt synspunkt. Han mener nemlig at når årene
går og man ser seg tilbake, har det meste
man har fått med seg av utdannelse,
vært nyttig. Kom inn på Musikkonservatoriet gjorde han også, men etter en tid
fant han seg ikke til rette der. Da ble det
mye Seigmen og begravelser.
Har tenoren fra Torød noen favorittrolle?
– Det er Rudolfo i «La Bohème». Det er
også min favorittopera. Den er vakkert
skrevet og ikke lett å synge. Men jeg er
veldig glad når jeg får synge den. Tamino i «Tryllefløyten» er en vanskelig rolle, men den blir ikke satt pris på. De fleste husker Papageno og Pamina. Rollen
som Tamino har forfulgt meg i mange år.
Det er sikkert blitt syv, åtte, ti produksjoner. Småroller er også morsomt. Det
er gøy når du jobber på et stort hus. Du
får mange forskjellige oppgaver og får
oppleve alle sider av en produksjon.

Og båndene til Vestfold?
– Jeg prøver å være en del der nede.
Men det må ikke bli for mange konserter. Kanskje et par i året. Noen tradisjoner er fint å ha. Som konserten i Nøtterøy Kulturhus. Og julekonsert med Seigmen på Støperiet. Hyggelig er det også å
gjøre ting med lokale kor og korps, sier
mannen som omtaler seg som nostalgiker av høy rang.
– Jeg elsker å snakke om oppvekst og
barndom. På Torød vokste jeg opp med
utrolig mange unger. Det var et rikt liv
som ikke handlet om gaming og data. Vi
var jo ute og lekte i gata og hoppet i Torødbakken.
Marius flyttet til Oslo i 2011, men
sier han ikke klarer å slippe Nøtterøy.
Hver sommer leier han og familien Spærenhytta i to, tre uker. Han vil at ungene
skal ha forankring der. I det hele tatt er
han opptatt av de mange vennene der
nede, foreldrene og båten som han skal
bruke mer etter hvert.
Vi har nevnt de første famlende forsøkene som musiker hjemme på Torød.
Det var i foreldrenes platesamling Marius oppdaget Elvis Presley.
– Det var ham som fikk meg til å synge.
Jeg syntes han sang så kult og var veldig
fascinert av ham. Jeg skrev særoppgave
om Elvis og gjorde alt for å låte som ham.
Han kunne sikkert blitt en stor operasanger!
Men det er et forbilde til der.
– Folke Bengtson var min første
sanglærer på Musikkonservatoriet. Han
lærte meg å synge ordentlig. Da han satte på Jussi Björling og spilte den første
arien fra «La Bohème», var jeg solgt.
Så ble det litt drosjekjøring for pappa
som var drosjeeier, for å få det hele til å
gå i hop, før han fikk betalt jobb i Operakoret i 2001. I 2005 debuterte han som
operasanger ved en oppsetning i Trondheim. Og i 2006 debuterte han ved Operaen i Oslo.
Når alt dette er sagt, må det også nevnes at Marius har sunget i operetter og
musikaler. I tillegg til altså opera, gravferdssanger og litt pop av og til.
– Selv om jeg har sunget mest opera,
er ikke noe fremmed for meg. Jeg liker å
få utfordringer og kaste meg ut i det. Det
er så deilig å leke med stemmen.
I Tønsberg i julemåneden blir det litt
av det meste. I tillegg til Sølvguttene i
Domkirken og Seigmen på Støperiet,
skal han synge standardlåter med jazzanslag på Klubben med Olaf «Knerten»
Kamfjord, Jon Rosslund og Ivar Anton
Waagaard. Hanne Krogh-konserten i
Domkirken er han ikke med på. Han
synger jo med Sølvguttene, og han synes det fungerer dårlig å konkurrere
med seg selv.

Sven Otto Rømcke

