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AT KRISTIN Asbjørnsen evner å 
skape en afroamerikansk, spiri-
tuell stemning med sine tolkin-
ger av Ruth Reese sitt låtmate-
riale, vet vi fra før, men konser-
ten i går kveld ble nok et magisk 
møte. Det var en lise for sjelen å 
atter høre Asbjørnsens !nslep-
ne stemme fremme både trøs-
tesanger og kraftsanger fra den 
rikholdige tonearven. Vi skal 
helt tilbake til 1990 for å !nne 
bakgrunnen for Asbjørnsens et-
ter hvert så sagnomsuste, afro-
amerikanske sangkarriere. Da 
arvet hun nemlig to bæreposer 
med noter etter sangerinnen 
Ruth Reese. 

DET ARVEDE tonematerialet 
resulterte i albumet «Wayfaring 
Stranger – a spiritual songbook» 
i 2006. Det samme materialet 
dannet også basen for albumet 
«I'll meet you in the morning», 
som kom ut i "or høst. Det er 
sistnevnte sanger hun nå turne-
rer med, samt noen egne. Dette 
er vandresanger og det er sterke 
livsuttrykk som gjenspeiles i 
disse unike folketonene. Det er 
forståelig at hun og bandet har 
høstet strålende skussmål både 
i norsk og europeisk presse. 
Bandet bidrar til fortellerstem-
men ved å skape både et sugge-
rerende inntrykk, et skjødel-
sesløst uttrykk og et sårt bilde 
alt etter hva teksten krever. 
Disse underliggende tonene er 
med på å understreke budska-
pet og temaet i hver enkelt tekst 
og framhever samtidig As-
bjørnsens stemmeprakt på ge-
nuint vis. Det er for øvrig et kre-
sent lag av musikalske venner 
hun har med seg, nemlig Olav 
Torget på gitar og vokal, Gjer-
mund Silset på kontrabass, el-
bass og vokal, samt Rune Arne-
sen på perkusjon og vokal.

MED BESTEFORELDRE i Som-
merfeldts gate og barndoms-
minner fra Horten var hun 
svært glad for å være tilbake på 
Stallen igjen for tredje gang. 
Hun fortalte at hun har søkt seg 
inn i den afroamerikanske sjan-
geren i mange år og forsøkt å 
!nne sin egen sti. Hun lever seg 
inn i sangene og har et særdeles 

sjelfullt kroppsspråk. Rytmene 
er dynamiske og det er vanske-
lig å forholde seg i ro på stolen, 
og noen klarte det faktisk ikke. 

SAMSPILLET MELLOM As-
bjørnsen og musikerne var 
fengslende, tonene bygde seg 
opp fra det lavmælte til det 
virvlende, entusiastiske og en-
gasjerende. Den avmakten som 
må ha rådet i sørstatene da sla-
veriet var en del av hverdagen, 
evnet hun å formidle med stor 
nyanserikdom. Det var umulig 
å ikke la seg berøre, og vi kan 
bare si oss hjertens enige i den 
norske og den europeiske skry-
tepressen når det gjelder fram-
førelsen av disse velklingende 
vandresangene. 

LÅTA !SHINE" vil sitte lenge i 
sinnet. Den er hentet fra det 
siste albumet og tar for seg tan-

kene om #ukt og frihet. Him-
melen var for slavene selve 
symbolet på friheten og låta 
rommer både dette symbolet, 
samt avskjeden som også umis-
kjennelig ble en del av frihets-

bildet i denne kulturen. Allike-
vel er det håpet og det spiritu-
elle i sangen som fester seg i 
sinnet, og med et fabelaktig 

komp og kor som stiger i takt 
med emosjonene i teksten, er vi 
mektig imponerte.     Applausen 
var varm og raus og resulterte i 
ytterligere to usedvanlig med-
rivende låter.  Asbjørnsen og 

hennes ensemble har satt er so-
lid avtrykk med denne konser-
ten. Dette magiske møtet har 
befestet vår oppfatning av Kris-
tin Asbjørnsen som en stor 
kunstner.

Afroamerikanske avtrykk

GLØDENDE FORMIDLER: Kristin Asbjørnsen lever seg inn i teksten og musikken.  FOTO: TORE KRISTIANSEN

DYPSINDIGE TONER: 
Gjermund Silseth skapte 
hymnestemning fredag kveld. 
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