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Asbjørnsens åndelege reise
Aktuell
- Den nye plata avsluttar eit viktig kapittel i livet
mitt, seier Kristin Asbjørnsen.
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Aktuell

Albumet I'll Meet You In The Morning inneheld
songar baserte på afroamerikanske spirituals
Asbjørnsen har frå mange kjelder, etter at ho i
1990 arva eit stort materiale med notar, med
over hundre spirituals frå den afroamerikanske
songaren Ruth Reese (1921-1990). I 2006
resulterte det i albumet Wayfaring Stranger. I
2009 kom The Night Shines Like The Day med
Asbjørnsens eigne songar. Med det nye albumet
er songane atter baserte på spirituals, men éin
har ho skrive sjølv.
- Tematisk ser eg på det som ein slags trilogi,
seier Kristin Asbjørnsen, som også er kjend frå
band som Krøyt, Dadafon, vokalgruppa Kvitretten
og samarbeidet med Nymark Collective med
songar av Bessie Smith.

Asbjørnsens
åndelege reise
– Den nye plata avsluttar eit viktig kapittel i livet
mitt, seier Kristin Asbjørnsen.
Albumet I’ll Meet You In The Morning inneheld songar baserte
på afroamerikanske spirituals Asbjørnsen har frå mange
kjelder, etter at ho i 1990 arva eit stort materiale med notar,
med over hundre spirituals frå den afroamerikanske songa
ren Ruth Reese (1921–1990). I 2006 resulterte det i albumet
Wayfaring Stranger. I 2009 kom The Night Shines Like The Day
med Asbjørnsens eigne songar. Med det nye albumet er song
ane atter baserte på spirituals, men éin har ho skrive sjølv.
– Tematisk ser eg på det som ein slags trilogi, seier Kristin
Asbjørnsen, som også er kjend frå band som Krøyt, Dadafon,
vokalgruppa Kvitretten og samarbeidet med Nymark Collec
tive med songar av Bessie Smith.
– Har du nytta slikt materiale i andre band?
– Eg hadde ein jazzduo med pianisten Tord Gustavsen på
90talet, og det var med han eg først gjekk i dialog med spi
ritualsmaterialet. Det vart inga plate, men eg har også nytta
stoff i Dadafon og Nymark Collective, der trompetist Kåre
Nymark er leiar. I materialet etter Ruth Reese låg det også
mykje jazz og klassiske songnotar, og eg trur Karin Krog tok
over ein del av jazzmaterialet.
– Kva har arven etter Ruth Reese hatt å seie for deg?
– Songane og prosessen med å gå dei i møte har løyst ut
sterke kjensler og har fått meg til å oppsøkje andre sam
lingar om spirituals, som på Universitetsbiblioteket, i Lon
don og New York. Den nye plata kallar eg ein songsyklus som
handlar om lengt etter tilhøyrsle og gjenforening.
På albumet spelar Olav Torget gitar, Gjermund Silset bass,
Knut Aalefjær trommer, produsent Anders Engen på diverse
instrument, og saman med Monica Ifejilika er musikarane
også vokalistar.
– Kva skil spirituals frå gospel?
– Spirituals er songar med opphav blant slavar i Amerika
frå 1600 til 1800, som har vandra vidare og utvikla seg, skapt
i ein munnleg stil som skil seg frå den gospelmusikken som
oppstod i kyrkjene frå 1920.
– Songane er enkle, sterke og djupt religiøse, ofte om lengten etter å krysse «the river Jordan». Korleis opplever du dei?
– Dei er skapte av dei afrikanske slavane i Statane og inne
held livstema som alltid er aktuelle. Eg har gått i dialog med
materialet både som songar og låtskrivar. Dei er sterkt sym
bolske vandringssongar om det røynde livet, som spela ei
rolle i kampen mot slaveriet. Og «Kaanans land» vart nytta
som kode for å rømme frå sør til nordstatane, fordi dei var
tvungne til å uttrykkje seg gjennom den nye religionen, kris
tendomen. For meg er dette eksistensielle livsuttrykk som
også rommar ein åndeleg lengt.
– Er du sjølv religiøs?
– Ja, og eg vil kalle meg ein kristen. Eg er ei prestedotter
som voks opp med Tensing og gospel, men eg måtte tidleg
ta eit oppgjer med mykje av dogmatikken.
– Du har alltid hatt ein sterk publikumsappell?
– Det har vore sterkt å oppleve at musikken min kan gje
atterklang i liva til andre, og for meg er det nye albumet ei vik
tig avrunding av eit stort kapittel i livet, med eit nydeleg band.
ROALD HELGHEIM

- Kva har arven etter Ruth Reese hatt å seie for
deg?
- Songane og prosessen med å gå dei i møte har
løyst ut sterke kjensler og har fått meg til å
oppsøkje andre samlingar om spirituals, som på
Universitetsbiblioteket, i London og New York.
Den nye plata kallar eg ein songsyklus som
handlar om lengt etter tilhøyrsle og gjenforening.
På albumet spelar Olav Torget gitar, Gjermund
Silset bass, Knut Aalefjær trommer, produsent
Anders Engen på diverse instrument, og saman
med Monica Ifejilika er musikarane også

Frode Grytten ville skrive eit langdikt om det engelske pønkbandet
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g hadde lyst til å skrive
om musikk på ein
annan måte. Mykje er så
overflatisk, og biografi er ikkje
mi greie. Då ville eg heller nytte
språket mitt på dette. Men eg såg
etter kvart at eit langdikt ikkje
ytte bandet og musikken deira
rettferd. Di meir eg skreiv, di
meir romanaktig blei det.
Brenn huset ned er Gryttens hyl
lest og takk til pønken. Sidan slut
ten av 70åra har han kjent seg
sterkt knytt til The Clash, og han
opplevde bandet live i Göteborg i
1981, då dei var på sitt beste.
– Konserten hugsar eg ikkje
så mykje av. Men dei opna med
«London Calling», og då tenkte eg
at no kunne eg døy lukkeleg. The
Clash var eit viktig band då og er
eit viktig band no. Eg ønskte å
forske litt på kva dei var, kva dei
stod for, kvifor dei kom så knall
hardt til syne då dei kom – og
kvifor dei fisla vekk. Pønken var
viktig for meg. Grunnhaldninga
deira låg sikkert djupt i meg, og
ho blei ikkje svekt av møtet med
denne musikken.
Romanen har Grytten bygt
opp kring dei fire londongutane
som utgjorde kjernen i bandet:
Joe Strummer, Mick Jones, Paul
Simonon og Topper Headon.
Gjennom å eksperimentere med
ulike forteljarrøyster lèt han kvar
stå fram med si eiga stemme på
dei knapt to hundre sidene. Gryt
ten fortel at han har lese alt som
finst av seriøst stoff om gruppa,
og at det han skriv, er basert på
faktiske hendingar.
– Men det er forfattaren som

BYGGJER PÅ FAKTA
– Historia til denne gruppa er for
tald mange gonger, også av dei
sjølve. Dei har vore svært opne, og
alt dei har gjort, er vèl dokumen
tert. Så eg har prøvd å dikte ut frå
det som fanst. Eg har ikkje lagt til
noko. Om ikkje alt er hundre pro
sent rett, er det ikkje langt ifrå.
– Dette er ein ny arbeidsmåte
for deg?
– Ja, og det blei ein fin pro
sess; det var inspirerande å finne
ut av liva deira. Når du driv slik
research, går du lett lei. Men
dette arbeidet har berre styrkt

– Så tok pengane til å
komme. Då gjorde dei
dei same feila som
andre store band, og
kollektivet rakna.

kjærleiken min til bandet og
musikken. Dei blei endå meir
rørande som personar. The Clash
var eit band med mange feil og
veikskapar, og dei gjorde mange
galne val. Men arven etter dei er
imponerande.
– Kva er det med desse karane
og musikken deira som særleg
har appellert til deg?
– Både haldningane og musik
ken. Dei ville artikulere kjens
lene til ein heil generasjon, og
dei skulle endre verda. Viktig
var det òg at dei tok seg godt ut,
det skal du ikkje undervurdere!
Eg sette stor pris på at dei var så
utruleg gode som kollektiv, men
kvar for seg hadde dei store veik
skapar. Dei skjøna ikkje sjølve
kor avhengige dei var av kvaran
dre, og at det kollektive var styr
ken deira, mellom anna difor
gjekk gruppa i oppløysing.
– Musikalsk var dei viktige
fordi dei var først til å greie å
fusjonere kvit og svart musikk
ved å blande inn reggae og ska,
etter kvart òg funk, gospel og
dub. Dette kunne dei gjere fordi
dei voks opp i ein del av London
der det budde mange svarte. Men
folk hata dei for dette, og i New
York blei bandet bua av scena.
SJØLVDESTRUKTIVE
Bak tittelen, Brenn huset ned, ligg
tanken på bandet som eit hus.
Dei gløder i fem–seks år, så er dei
sjølvdestruktive, set fyr på seg
sjølve og brenn ut. Tittelen skal
også spele på at kvartetten går
på scena for å gjere slutt på den
rådande verdsordninga.
– Men det galdt ikkje alle, og
der ligg kanskje òg ei årsak til at
bandet gjekk i oppløysing?
– For Joe Strummer var dette

Fiolinen det vart spela på då «Titanic» sokk, skal på auksjon.
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Kristin Asbjørnsen med ny spiritual-inspirert plate. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

går inn i hovudet på dei. Eg
spurde meg om det var lov, og
svara sjølv ja, seier Grytten med
ein brei glis.

Titanics fiolin
ronny@dagogtid.no

- Har du nytta slikt materiale i andre band?
- Eg hadde ein jazzduo med pianisten Tord
Gustavsen på 90-talet, og det var med han eg
først gjekk i dialog med spirituals-materialet. Det
vart inga plate, men eg har også nytta stoff i
Dadafon og Nymark Collective, der trompetist
Kåre Nymark er leiar. I materialet etter Ruth
Reese låg det også mykje jazz og klassiske
songnotar, og eg trur Karin Krog tok over ein del
av jazzmaterialet.

Dei ville gi røyst til ein

iolinen som orkesterdirigent
og fiolinist Wallace Hartley
spela på då passasjerskipet
«Titanic» sokk i Atlanterhavet 15.
april 1912, skal auksjonerast bort
19. oktober i England.
Musikkinstrumentet med den
tilhøyrande kista skal fyrst stel
last ut i byen der «Titanic» vart
bygd, Belfast. Frå 18. septem
ber til 13. oktober kan du sjå
det på Titanicmuseet i Belfast.
Det melde Belfast Telegraph på
måndag. Deretter går det under
hamaren i den sørengelske lands
byen Devizes. Auksjonshuset

Henry Aldridge and
Son har i mange år
forska på fiolinen
og kome fram til at
det verkeleg var det
instrumentet Hart
ley spela på den lag
Fiolinen Wallace Hartley spela på då «Titanic» gjekk under.
nadstunge natta.
Foto: Henry Aldridge / NTB scanpix
Soga om Wallace
Hartley er legenda
risk. Då «Titanic» støytte på isfjel termedlemene overlevde. Den
let, gav han skipsorkestret ordre kjende romanen Salme ved reisens
om å spela for å halde passasje slutt av Erik Fosnes Hansen er
rane rolege. Overlevande fortel inspirert av hendinga.
Liket til musikaren vart funne
at orkestret flytta frå salongen
og ut til båtdekket og heldt fram saman med fiolinen etter kata
til siste augneblink. Eit av stykka strofen. Deretter var fiolinen i
dei spela, skal ha vore «Nearer My mange år sporlaust fordufta, til
God To Thee» («Nærare deg, min han dukka opp på eit loft i Nord
Gud») Ingen av dei åtte orkes England i 2006.

vokalistar.
- Kva skil spirituals frå gospel?
- Spirituals er songar med opphav blant slavar i Amerika
frå 1600 til 1800, som har vandra vidare og utvikla seg,
skapt i ein munnleg stil som skil seg frå den
gospelmusikken som oppstod i kyrkjene frå 1920.
- Songane er enkle, sterke og djupt religiøse, ofte om
lengten etter å krysse «the river Jordan». Korleis
opplever du dei?
- Dei er skapte av dei afrikanske slavane i Statane og
inneheld livstema som alltid er aktuelle. Eg har gått i
dialog med materialet både som songar og låtskrivar.
Dei er sterkt symbolske vandringssongar om det røynde
livet, som spela ei rolle i kampen mot slaveriet. Og
«Kaanans land» vart nytta som kode for å rømme frå sør
til nordstatane, fordi dei var tvungne til å uttrykkje seg
gjennom den nye religionen, kristendomen. For meg er
dette eksistensielle livsuttrykk som også rommar ein
åndeleg lengt.
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