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Vandringssanger

pop/rock

Kristin Asbjørnsen er klar med ei ny plate i
sjangeren som oppsto med de fargedes
frihetssanger under slavetiden i USA.
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RulleR og vakleR: Kings Of Leon er

Heller ikke denne gangen følger den norske
sangeren og komponisten originaloppskriften.
- Jeg trekker fra og legger til for å finne min egen
vei inn i stoffet. Uansett har denne sang-, som i
utgangspunktet ble til i en annen tid, og i helt
andre situasjoner, fremdeles den kraften som
gjør at den kan berøre mennesker i dag.

historien om tre pastorsønner og en fetter som
vokste opp med streng gudstro, men slo an helt
andre strenger som rockeband som er blitt et av
verdens største. På sitt sjette album, Mechanical
Bull, når de karrieretoppen med låter som river,
sliter og lindrer, med sin blanding av finstemt
følsomhet og et forrykende driv. Det er rock’n
roll, ikke bare rock. Musikken ruller, er i bevegelse, og beveger også lytteren. Slik U2 også
gjør, og Mechanical Bull har litt av irenes Joshua
Tree i seg. Men gutta med navn etter bestefaren
Leon, har også røtter i epokegjørende amerikanske 60-tallsband som Love og The Seeds, med
forgreininger til postpunkbandet som The Clash.
Tekstene er som på flere tidligere album i et
spenningsfelt mellom dogmatisk barnetro og
livet som rockestjerner med fristelser rundt hver
en konsertarena. De slites mellom det åndelige
og det kjødelige, og de spiller seg til blods på
gitarstrengene mens de roper om nåde og forbønn, på veien tilbake til noe de ikke helt greier
å sette ord på. Kings Of Leon rulller musikalsk,
men de vakler menneskelig. They still haven’t
found what they are looking for.
OLav SOLvang

Heller ikke denne gangen følger
den norske sangeren og kompo
nisten originaloppskriften.
– Jeg trekker fra og legger til
for å finne min egen vei inn i
stoffet. Uansett har denne sang
arven, som i utgangspunktet ble
til i en annen tid, og i helt andre
situasjoner, fremdeles den kraf
ten som gjør at den kan berøre
mennesker i dag.
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en oppgave. Spiritualsplata
Wayfaring Stranger fra 2006
solgte om lag 50.000. Det var
mer enn selv de største optimis
tene hadde drømt om, i en bran
sje som var for nedadgående. Nå
er Asbjørnsen spent på motta
gelsen til nykommeren I´ll Meet

CD pop

En oppgave.Spiritualsplata Stranger fra 2006
solgte om lag 50.000. Det var mer enn selv de
største optimistene hadde drømt om, i en
bransje som var for nedadgående. Nå er
Asbjørnsen spent på mottagelsen til nykommeren
I´ll -Meet You In The Morning, men det var ikke
forventninger om nye høye salgstall som var
bakgrunnen for utgivelsen. Mer det at hun var
den siste eleven til den amerikansk-norske
spirituals- og gospelsangeren Ruth Reese, og ved
sistnevntes bortgang fikk hun overta notene
hennes.
- Det føltes som en oppgave, nesten et slags
kall. Spiritualsplatene mine er et resultat av
dette.
Musikk med gjenklang. Først var Asbjørnsen litt
usikker på hva hun skulle gjøre med notearven
fra Chicago-kvinnen som flyttet til Norge tidlig på
1960-tallet.
- Ruth Reese var nærmere -spiritualsrøttene enn
det jeg var. Men jeg oppdaget at dette er
folketoner, og at jeg måtte møte dem som
levende vandringssanger med meg selv i dag. For
å finne min vei inn til stoffet,- begynte jeg å søke
til folke-musikken, særlig den vest-afrikanske, og
nyere jazz.
Hun tror det var lettere å jobbe ut fra et eget
musikalsk ståsted med en bunke noter i
hendene, enn om det hadde vært en

Georg
Snow Has Yet To
Come
Påpp Fønk Musikkproduksjon

venteR på snøen: artisten georgs fulle

navn er Georg Kristoffer Fjalsett. Han er sønn
av tidligere gospel-sanger Kjell Fjalsett, men
stilmessig temmelig annerledes enn opphavet.
georgs platedebut, Snow Has Yet To Come, er
popmusikk som utfordrer og krever sin lytter,
hvor han veksler mellom melankoli og mild
oppstemthet. Om snøen lar vente på seg, trøster
georg seg med solgløttene som innimellom
titter frem. Selv i låten «Rainy Day», en av platas
beste, kommer smilet frem. grunnlinja i musikken er kassegitar, strykekvartett og kor, med georgs litt såre stemme i forgrunnen. vekslingen
med et stort og et lite lydbilde skaper en dynamisk kontrast. Innimellom minner han litt om
artistkollegaen Oddi, også i de tidvis underfundige tekstene om livets skjønnhet og sårbarhet.
I georgs tekster er også gudstroen tilstedeværende, uten at han blir forkynnende.
OLav SOLvang

«Mange er for snevre i sin oppfatning av hva man tror folk vil ha,
ikke minst i norsk platebransje»
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Kristin Asbjørnsen
er klar med ei ny
plate i sjangeren
som oppsto med de
fargedes frihets
sanger under slave
tiden i USA.
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Kristin Asbjørnsen

You In The Morning, men det var
ikke forventninger om nye høye
salgstall som var bakgrunnen for
utgivelsen. Mer det at hun var
den siste eleven til den ameri
kansknorske spirituals og gos
pelsangeren Ruth Reese, og ved
sistnevntes bortgang fikk hun
overta notene hennes.
– Det føltes som en oppgave,
nesten et slags kall. Spirituals
platene mine er et resultat av
dette.

Musikk med g jenklang. Først
var Asbjørnsen litt usikker på
hva hun skulle gjøre med no
tearven fra Chicagokvinnen
som flyttet til Norge tidlig på
1960tallet.
– Ruth Reese var nærmere
spiritualsrøttene enn det jeg var.
Men jeg oppdaget at dette er
folketoner, og at jeg måtte mø
te dem som levende vandrings
sanger med meg selv i dag. For
å finne min vei inn til stoffet,
begynte jeg å søke til folke
musikken, særlig den vest

kristin Asbjørnsen
42 år. Har et barn på ett år
sammen med Espen Olafsen.
Bor i Oslo.
Sanger og komponist.
Har vært med i gruppene
Dadafon (seks album), Krøyt
(fire album) og Kvitretten
(tre album).
Aktuell med sitt femte
soloalbum, I´l Meet You In
The Morning.

afrikanske, og nyere jazz.
Hun tror det var lettere å
jobbe ut fra et eget musikalsk
ståsted med en bunke noter
i hendene, enn om det hadde
vært en platesamling hun had
de arvet.
– Noter er mer nøytralt tolk
ningsmessig, og jeg opplevde
at det ga meg større frihet til
å blande sjangere og kulturut
trykk, og til å improvisere.
– Hva sa «musikksjanger
politiet» til det?
– De var nok mer kontrolle
rende for en god del år siden.
Selv tenker jeg at autentisitet
handler om nærvær, om å gå i
dialog med denne musikken. Jeg
har møtt disse sangene som vik
tige og universelle livsuttrykk
som gir gjenklang i livene våre.
Derfor trenger de ikke plasseres
i noen bestemt bås.
– De opprinnelige spiritualssan
gene var ofte himmelvendt?
– Det himmelske håpet var
viktig, samtidig som sangene
også rommet en politisk kraft.
Martin Luther King benyttet
seg av slike sanger. For Ruth
Reese var både det religiøse og
det politiske viktig. Musikk er
spiritualitet, å søke å komme i
kontakt med det åndelige. Og
ingen musikk rommer så mye
kraft som spirituals.

alvortets kraft. – Er det noen
stilmessig forskjell på Wayfaring
Stranger og I´ll Meet You In The
Morning?
– Jeg maler med litt tynnere
pensel denne gangen. Det er en
mer stillferdig intensitet. Men
ønsket er fremdeles å skape en
åpning i andre menneskers liv,
slik at musikken kan få gi gjen
klang i deres erfaringer. Mange
er for snevre i sin oppfatning av
hva man tror folk vil ha, ikke
minst i norsk platebransje.
Den
improvisasjonsgla
de sangeren er ikke forundret
over at Oslo Gospel Choir
var den mestselgende platear
tisten i Norge gjennom hele
1990tallet.
– Gospel har i likhet med spi
rituals røtter til den afrikansk
spirituelle kraften. Det er inder
lighet og tilstedeværelse, ikke
bare en kommersiell pakke med
musikk.

Kristin Asbjørnsen søker sin
egen veg inn i gamle sanger.
Hun kaller det en livslang vei.
Nå er hun aktuell med sitt
femte soloalbum, I´l Meet You
In The Morning. Foto: Olav Solvang

17 år gammel var Kristin As
bjørnsens største ønske å bli
med i Oslo Gospel Choir, men
hun greide ikke opptaksprøven.
I dag er 42åringen regnet som
en av våre fremste jazzstemmer i
moderne tid. Hun har forlengst
tatt et oppgjør med det dogma
tiske hun opplevde problematisk
i kristendommen.
– Jeg opplever at jeg har fun
net min egen vei, med sanger
om livet – som også rommer de
store spørsmålene. Det handler
om det bestandige i møte med
det foranderlige.

VÅRT LAND – tirsdag 24. september 2013

platesamling hun hadde arvet.
- Noter er mer nøytralt tolkningsmessig, og jeg opplevde
at det ga meg større frihet til å blande sjangere og
kulturuttrykk, og til å improvisere.
- Hva sa «musikksjanger-politiet» til det?
- De var nok mer kontrollerende for en god del år siden.
Selv tenker jeg at autentisitet handler om nærvær, om å
gå i dialog med denne musikken. Jeg har møtt disse
sangene som viktige og universelle livsuttrykk som gir
gjenklang i livene våre. Derfor trenger de ikke plasseres i
noen bestemt bås.
- De opprinnelige spiritualssangene var ofte
himmelvendt?
- Det himmelske håpet var viktig, samtidig som sangene
også rommet en politisk kraft. Martin Luther King
benyttet seg av slike sanger. For Ruth Reese var både
det religiøse og det politiske viktig. Musikk er

Side 8 av 14

Nyhetsklipp - Universal Music

Uttak 24.09.2013 Kilde: Retriever

spiritualitet, å søke å komme i kontakt med det
åndelige. Og ingen musikk rommer så mye kraft
som spirituals.

moderne tid. Hun har forlengst tatt et oppgjør med det
dogmatiske hun opplevde problematisk i
kristendommen.

Alvortets kraft. - Er det noen stilmessig forskjell
på Stranger og ´ll Meet You In The Morning?

- Jeg opplever at jeg har funnet min egen vei, med
sanger om livet - som også rommer de store
spørsmålene. Det handler om det bestandige i møte
med det foranderlige.

- Jeg maler med litt tynnere pensel denne
gangen. Det er en mer stillferdig intensitet. Men
ønsket er fremdeles å skape en åpning i andre
menneskers liv, slik at musikken kan få gi
gjenklang i deres erfaringer. Mange er for snevre
i sin oppfatning av hva man tror folk vil ha, ikke
minst i norsk platebransje.
Den improvisasjonsglade sangeren er ikke
forundret over at Oslo Gospel Choir var den
mestselgende plateartisten i Norge gjennom hele
1990--tallet.
- Gospel har i likhet med spirituals røtter til den
afrikansk-spirituelle kraften. Det er inderlighet og
tilstedeværelse, ikke bare en kommersiell pakke
med musikk.

Kristin Asbjørnsen
42 år. Har et barn på ett år sammen med Espen
Olafsen.
Bor i Oslo.
Sanger og komponist. Har vært med i gruppene Dadafon
(seks album), Krøyt (fire album) og Kvitretten (tre album).
Aktuell med sitt femte soloalbum, I´l Meet You In The
Morning.
Bildetekst: Kristin Asbjørnsen søker sin egen veg inn i
gamle sanger. Hun kaller det en livslang vei. Nå er hun
amed sitt femte soloalbum, I´l Meet You In The Morning.
Foto: Olav Solvang

17 år gammel var Kristin Asbjørnsens største
ønske å bli med i Oslo Gospel Choir, men hun
greide ikke opptaksprøven. I dag er 42-åringen
regnet som en av våre fremste jazzstemmer i
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