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Eget greppå afroamerika nske spirituals
Varden. Publisert på trykk 20.09.2013. Profil: Silje Hopes søk, Kristin Asbjørnsen.
Helge Ottesen. Side: 62-63.

Kristin Asbjørnsen har et sterkt forhold til
Kragerø, hvor hun vokste opp. Nå er hun klarmed
en ny personlig cdmed afroamerikanske
spirituals, og klar for konsert i Ælvespeilet.
OSLO Sekserne trillet over bordet, da Kristin
Asbjørnsen ga ut albumet «Wayfaring stranger - a
spiritual songbook» i 2006. Nå lanseres
oppfølgeren «I’ll meet you in the morning», og vi
ønsket å ta henne på ordet.
Dermed møttes vi over bordet på Pascal i Oslo
tidlig på formiddagen.
Selvsagt måtte vi inn på oppveksten i Kragerø.
Storhetstid - Tiden min i Kragerø var veldig viktig.
Jeg bodde der fra 1978 til 1984 og har alltid
lengtet tilbake.
Jeg dro ofte på besøk til venninner og jeg søkte
sommerjobber der. Det var et sterkt og vitalt
musikkmiljø i Kragerø, det var storhetstiden med
Skjærgårdsgospelen. Det var en viktig bakgrunn
for meg.
Stimulerende. Jeg var med i kor, Singspiration,
og ble tidlig sett som solist. Det er utrolig viktig å
få gode rom, rammer, å boltre seg i som sanger,
forteller Kristin.
Vender ofte tilbake Kristin Asbjørnsen var 13 år
da de flyttet fra Kragerø,men allerede året etter
var hun tilbake med egen opptreden på
Skjærgårdsgospelen, og hun vendte tilbake dit i
flere år senere.
- Det var en blanding av glede og vemod, både
sorgfullt og forventningsfullt, å komme tilbake i
årene etterpå. Jeg hadde jo ingen slekt der og
livet der fortsatte jo uten meg, smiler hun.
Hun forsøker å leie hytte i Kragerø tidlig på
sommeren.
Kristin liker å bruke kajakk, men det er ikke lett å
kombinere ferie med festivaler og
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Kristins far, Sverre Asbjørnsen, var prest. De kom fra Finnhun klar med en ny
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– Jeg sang veldig tidlig. Jeg
spirituals, og klar for spurte min mormor da jeg var
konsert i Ælvespeilet. sju år om hun kunne lære meg

Helge Ottesen
helge.ottesen@varden.no

OSLO Sekserne trillet over bordet, da Kristin Asbjørnsen ga
ut albumet «Wayfaring stranger – a spiritual songbook» i
2006. Nå lanseres oppfølgeren
«I’ll meet you in the morning»,
og vi ønsket å ta henne på ordet.
Dermed
møttes vi over
bordet på Pascal i Oslo tidlig
på formiddagen.
Selvsagt måtte
vi inn på oppveksten i Kragerø.

Storhetstid
–
Tiden min i
Kragerø var veldig viktig. Jeg
bodde der fra 1978
til 1984 og har alltid lengtet tilbake. Jeg dro ofte på besøk til
venninner og jeg søkte sommerjobber der. Det var et sterkt
og vitalt musikkmiljø i Kragerø, det var storhetstiden med
Skjærgårdsgospelen. Det var
en viktig bakgrunn for meg.
Stimulerende. Jeg var med i
kor, Singspiration, og ble tidlig
sett som solist. Det er utrolig
viktig å få gode rom, rammer, å
boltre seg i som sanger, forteller Kristin.

Vender ofte tilbake
Kristin Asbjørnsen var 13 år da
de flyttet fra Kragerø, men allerede året etter var hun tilbake
med egen opptreden på Skjærgårdsgospelen, og hun vendte
tilbake dit i flere år senere.
– Det var en blanding av glede og vemod, både sorgfullt og
forventningsfullt, å komme tilbake i årene etterpå. Jeg hadde
jo ingen slekt der og livet der
fortsatte jo uten meg, smiler
hun.
Hun forsøker å leie hytte i
Kragerø tidlig på sommeren.
Kristin liker å bruke kajakk,
men det er ikke lett å kombinere ferie med festivaler og

noter, fordi jeg hadde lyst til å
skrive ned melodiene jeg hadde
i hodet, forteller hun.
Det gjorde mormoren, og Kristin har komponert mye siden.
Hun er en veldig aktiv artist, involvert i nærmere tjue utgivelser.
– Det har vært intenst ja. Det
ene leder til det
andre, jeg har
alltid lett etter
et godt sted å
uttrykke meg.
Noen år gikk
det parallelt
med både Kvitretten, Dadafon og Krøyt,
sier hun.
Da
hun
følte
hun
hadde gått
seg litt tom, begynte hun
for alvor å søke til røttene for
Ten Sing gospelen, som for så
vidt alltid hadde vært med i det
hun hadde gjort tidligere. Vendepunktet kom med Ruth Reese (se under).

MYE PENGER: Nesten 100.000 kroner gir Lena Barth Aarstad til
Anders Vangens talentfond.
FOTO: BJØRN HARRY SCHØNHAUG

Nesten 100.000
til talentfond
Takket være publikum kan Lena Barth
Aarstad gi hele
93.300 kroner
til Anders Vangens
talentfond.

Helhetlig
«I’ll meet you in the morning»
er nettopp kommet ut. 11 sanger basert på «african american
spirituals». Kristin har trukket
fra og lagt til i både kjente og
ukjente sanger. Og skapt et helhetlig bilde, et nakent uttrykk.
Utført med en «tynnere pensel»
enn det kjempepopulære «Wayfaring stranger»-albumet, men
ikke mindre flott utført av den
grunn.
Kristin kjenner godt til Mali
og gitarist Olav Torget kjenner
godt til Senegal. Det høres. Lørdag 5. oktober holder hun og
bandet konsert i Ælvespeilet i
Porsgrunn. Det gleder hun seg
veldig til. Og den spesielle
stemmen er definitivt intakt,
legger vi til for egen del.

Bjørn Harry Schønhaug
bjorn.harry.schonhaug@varden.no

PORSGRUNN
Sommerens
show «Snålære blei det ikke»
ble en publikumssuksess, og
30 kroner av hver solgte billett går til Vangens talentfond.
– Vi solgte 2.610 billetter, og
i tillegg består summen av
15.000 kroner fra sponsormidler, forteller Barth Aarstad.

Mer enn forventet

ET FORMIDDAGSMØTE: Kristin Asbjørnsens nye album heter «I ‘ll meet you in the morning». Vi møtte en engasjert

artist en tidlig formiddag i Oslo.
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Kristin arvet både kunnskap og noter av Ruth Reese
Amerikanskfødte
Ruth Reese gjorde i
flere tiår en stor innsats for å øke nordmenns forståelse for
den afroamerikanske
befolkningens
historie og musikk.
TATT VARE PÅ ARVEN: Kristin Asbjørnsen arvet noter og innspillinger
etter Ruth Reese. Det har resultert i minst to album.

OSLO – Jeg ble introdusert for
Ruth Reese like etter videregående. Hun var bevisst og
streng, og stadig i opposisjon til

Ten Sing bevegelsen, som hun
synes var litt overflatisk. Jeg
fikk komme til henne en intensiv høst etter videregående. Det
var i en periode da jeg var usikker på veien videre. Musikk, eller en helt annen type engasjement, som bistand, forteller
Kristin

Arvet stort arkiv
– Jeg husker jeg satt på ei hytte
på Skåtøy den sommeren og
skrev lister med pluss og minus
for det ene eller det andre. Det
endte med musikkstudier og

arven etter Ruth Reese ble en
viktig åre videre, sier hun.
Kristin arvet Ruth Reeses store
arkiv med afroamerikanske
spirituals i noteform og i historiske innspillinger.

Utfordret av Reese

må til kjernen for så å kunne
utvide. Jeg har stått i dialog
med den holdningen, og det fysiske materialet, siden. Det tok
16 år å lage «Wayfaring stranger» og det tok sju år å gå videre
til «I’ll meet you in the morning», poengterer Kristin.

– Det gamle notematerialet ledet meg til folkemusikk. Jeg
ville finne andre veier inn til
spirituals enn allsang og kor.
Ruth Reese utfordret meg mye
på å avkle, det med å søke til
kjernen. Hvorfor synger du den
tonen, den står ikke der! Man

– Det nye albumet er ingen oppfølger, men en videreføring. En
til to ganger i året setter jeg av
noen dager til å synge meg
gjennom alt materialet. Materialet har viet seg ut etter hvert,

– Må skrelle av

det jeg fikk fra Ruth Reese har
inspirert meg til å lete andre
steder også. Erfaringen er at
det tar tid før ting åpner seg
opp. Sangen «Shine» på det nye
albumet, har jeg kunnet i
mange år, men det tok lang tid
før den begynte å skinne for
meg. Man må skrelle av for å
tydeliggjøre, seier Kristin.
Ruth Reese bosatte seg i Norge i 1960. I 1972 ga hun ut boken
«Lang svart vei», en historisk
innføring i afroamerikanske
spirituals og i den amerikanske
borgerrettighetskampen.

FA K TA

Kristin Asbjørnsen
■ Født i 1971
■ Sanger og låtskriver
■ Gitt ut 13 album med Kvitretten, Krøyt og Dadafon.
■ Gitt ut tre soloalbum
■ Spellemannprisen 2009
■ Internasjonalt gjennombrudd med filmmusikken
hun laget til «Factotum»
■ Har nettopp gitt ut «I’ll
meet you in the morning»
■ Holder konsert med bandet sitt i Ælvespeilet i Porsgrunn lørdag 5. oktober.

Nestleder i foreningen som
skal styre Anders Vangens talentfond, Arild Bakke, blir
glad når Varden ringer og forteller om beløpet.
– Oj, er det blitt så store
summer. Dette er over all forventning, utbryter han.
Det er Jan Erik Fillan som
er utpekt til å være leder i foreningen. Da fondet ble stiftet,
sto det 285.000 kroner på kontoen.
Bakke mener at med bidraget fra Barth Aarstad får fondet et solid grunnlag alt fra
starten. Med disse pengene
tror han de kan dele ut en stor
pris i en god del år framover.
– Tanken er å dele ut én pris
til én person i året, og det skal
være et større beløp, forteller
han, og sier de kommer til å
finne prisvinneren i eget
sangmiljø. Ingen kan søke om
penger fra fondet.

TALENTFONDET: Penger fra fondet skal deles ut i Anders Vangens ånd.
– Når skal den første prisen
deles ut?
– Det ønsker jeg ikke å avsløre ennå, svarer han.
Nå begynner de jobben med
å få fondet til å vokse enda
mer.
– Det skal ikke krympes, garanterer Bakke.

Vurderte flosshatt
Etter mange års samarbeid
vet Barth Aarstad hvor mye
talentfondet
betydde
for
Vangen.
– Han brukte en stor del av
livet på å oppfostre talenter,
sier hun.
– Når jeg avsluttet snålærekapittelet, ville jeg gjerne benytte sjansen til å ta inn så
mye som mulig.
Hun vurderte i tillegg å sette en flosshatt i døra, men
kom fram til at folk hadde ytt
sin skjerv via billettprisen.
– Jeg håpet jeg fikk råd til
dette, og det fikk jeg råd til,
smiler hun.

spillejobber. Nå er det to år siden sist hun var i den
tidligere hjembyen.
Lærte noter av mormor Kristins far, Sverre Asbjørnsen,
var prest. De kom fra Finnmark til Kragerø, og dro videre
til Lillehammer. Musikk var viktig i familien.
- Jeg sang veldig tidlig. Jeg spurte min mormor da jeg var
sju år om hun kunne lære meg noter, fordi jeg hadde lyst
til å skrive ned melodiene jeg hadde i hodet, forteller
hun.
Det gjordemormoren, ogKristin har komponert mye
siden.
Hun er en veldig aktiv artist, involvert i nærmere tjue
utgivelser.
- Det har vært intenst ja. Det ene leder til det andre, jeg
har alltid lett etter et godt sted å uttrykke meg.
Noen år gikk det parallelt med både Kvitretten, Dadafon
og Krøyt, sier hun.
Da hun følte hun hadde gått seg litt tom, begynte hun for
alvor å søke til røttene for Ten Sing gospelen, som for så
vidt alltid hadde vært med i det hun hadde gjort tidligere.
Vendepunktet kom med Ruth Reese (se under).
Helhetlig «I’ll meet you in the morning» er nettopp
kommet ut. 11 sanger basert på «african american
spirituals». Kristin har trukket fra og lagt til i både kjente
og ukjente sanger. Og skapt et helhetlig bilde, et nakent
uttrykk.
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Utført med en «tynnere pensel» enn det
kjempepopulære «Wayfaring stranger»-albumet,
men ikke mindre flott utført av den grunn.

Bildetekst: ET FORMIDDAGSMØTE: Kristin Asbjørnsens

Kristin kjenner godt til Mali og gitarist Olav Torget
kjenner godt til Senegal. Det høres. Lørdag 5.
oktober holder hun og bandet konsert i
Ælvespeilet i Porsgrunn. Det gleder hun seg
veldig til. Og den spesielle stemmen er definitivt
intakt, legger vi til for egen del.

innspillinger etter Ruth Reese. Det har resultert i minst

nye album heter «I ‘ll meet you in the morning». TATT
VARE PÅ ARVEN: Kristin Asbjørnsen arvet noter og
to album. artist en tidlig formiddag i Oslo.
© Varden
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