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Takket med salmekonsert
Vårt Land. Publisert på trykk 15.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 1.

tirsdag
15. oktober

ordet
Ta dykk koner og få søner og døtrer! Ta koner til sønene dykkar 
og gift bort døtrene dykkar, så dei kan få søner og døtrer. Der 
skal de bli fleire og ikkje færre.  Jer 29,6

2013 / uke 42
nr. 238
69. årgang
kr. 12,-

kultur
TIRSDAG: 7 SIDER

– Rart om 
demoner er 
drevet ut 8 23

STATSBUDSJETT 2014STATSBUDSJETT 2014

Like ille for ekstremfattige
De fattigste i verden er fortsatt ekstremt fattige, 
viser ny rapport. Verdensbanken ber verdens-
samfunnet utrydde ekstremfattigdom innen 2030. 
Prislapp: 1.000 milliarder kroner i året.

«Vi kan ikke se en eneste god grunn til å redusere bistands-
budsjettet. Ryktene har gått om at den nye regjeringen vil være 
uten en egen utviklingsminister. Vi håper dette ikke 
medfører riktighet», skriver Vårt Land på lederplass. 32102

‘Regjeringens 
plattform er 
knust språk’

OLAV EGIL AUNE:SKJEDD I MOSKÉ?

TIDSSKILLE: NY SALMEBOK 26

Takket med salmekonsert

Solveig Slettahjell spilte inn sin nye salmeplate i Biri kirke. Som takk for lånet holdt hun konsert. Foto: Marianne Lystrup 24

Bildetekst: Solveig Slettahjell spilte inn sin nye

salmeplate i Biri kirke. Som takk for lånet holdt

hun konsert. : Marianne Lystrup

© Vårt Land
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takketur til Biri På
Vårt Land. Publisert på trykk 15.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell.
Marianne Lystrup, Biri marianne.lystrup@vl.no 22 310 436. Side: 24.

Presentasjon: Kristin Rosnes Holte –   VÅRT LAND – tirsdag 15. oktober 2013side  24

Litt kirkekaffe er hyggelig. 
Sanitetsforeningen serverte 
hjemmebakst. 

Marianne Lystrup, Biri
marianne.lystrup@vl.no 22 310 436

Den nye plata til Solveig Slettahjell ble 
spilt inn i Biri kirke i høljende regnvær 
i vår. Den heter Arven, og rommer 13 
salmer som hun har vokst opp med, og 
ønsker å formidle som en musikalsk og 
åndelig arv. Salmesangen hennes har al-
lerede fått flere gode anmeldelser, og nå 
skal hun synge under menighetens høst-
takkefest. I vår holdt hun en hel konsert 
der, til inntekt for kirken.

– Jeg ble så fantastisk godt mottatt i 
menigheten da jeg ba om lov til å spille 
inn plata mi der. Ikke bare at vi fikk lå-
ne kirkerommet, men de hjalp oss med 
overnatting, og organisten stilte opp før 
oss og varmet opp kirka, laget kaffe og 
satte fram frukt. Og jeg kunne snakke 
med henne som en kollega, fordi hun 
har et forhold til det jeg driver med. Det 
var utrolig hyggelig å være der, stråler 
Solveig Slettahjell.

Før daggry. Man kan ikke merke på 
henne at hun har vært oppe med en li-
ten sønn siden før daggry, og at hun nå 
har en to timers kjøretur foran seg fordi 
hun har lovet å synge noen salmer un-
der gudstjenesten. Det er hennes måte 
å slette takknemlighetsgjelden sin på.

– Hvorfor valgte du akkurat Biri kirke 
til plateinnspillingen?

– Vi hadde en konsert der i 2012, og 
jeg syntes kirka var så utrolig vakker og 
passe stor. Og så står det et flott Stein-
way flygel der. Det var viktig for meg å 
spille inn i ei kirke, for det er der jeg har 
min tilhørighet. Med denne plata kom-
mer jeg hjem med min tro.

Hennes bakgrunn for salmesang er 
rungende. Med en prest til far og dia-
kon og sykepleier til mor – begge solid 
musikalsk aktive – er salmesang hennes 
morsmål. Med Jesus vil eg fara er fami-
liens kjenningsmelodi. Det var ikke all-
tid lett. I oppveksten i Trøndelag var det 
ikke så kult å være kristen – ikke så ar-
tig å snakke Bærumsdialekt heller. Det 
siste gikk over på noen måneder etter at 
de kom flyttende, og det med troen ble 
lettere etter at hun med brask og bram 
startet et ungdomskor som etter tidens 
melodi ble hetende JoinUs. Sleipt nok al-
lierte hun seg med 20 av skolens kuleste, 
som sto for innbydelsen sammen med 
henne. Det møtte 78 på første øvelse i 
Orkanger Menighetshus. Yesss!

– Jeg ville lage det miljøet jeg selv ikke 
hadde hatt. Mitt store mål på den tiden 
var å bli en norsk Andrae Crouch, ler 
Solveig Slettahjell.

Langsomheten. På vei mot det målet 
skjedde det litt av hvert som brakte hen-
ne et helt annet sted. Nå er hun en av 
Norges store jazz-stemmer, med ni pla-

ter innspilt og masse konserter levert. 
Hun har gjort det til et «varemerke» å 
synge sakte. De fleste platene er gitt ut 
sammen med Slow Motion Orchestra.

Oppover E6 går det ikke akkurat sakte. 
Hun er en dreven sjåfør og vi har god 
flyt. Skjønt det går ikke for fort heller. 

Hun holder fast i øyeblikket, og har det 
ikke travelt med å komme til himme-
len. Oransje, rødt, gult og grønt bladverk 
hilser oss verdig der vi farer forbi. Ved 
Andelva ligger trolsk morgentåke over 
vannet idet sola kommer opp og tenner 
fargene. Vi snakker om langsomheten. 
Den hun gjorde til sin i 1983, og videre-
utviklet i 2000, da hun tok sitt hoved-
fag i musikk.

– Hvorfor synger du så sakte?
– Jeg jager etter det umiddelbare i mitt 

uttrykk. Jeg er ikke sikker på at lang-
somheten gjør sangen mer inderlig, men 
jeg vet sikkert at jeg elsker å gjøre det 
slik. Det henger også sammen med de 
rytmiske mulighetene ved fraseringen, 
som det ikke er mulig å oppnå ved høy-
ere tempo. Og om friksjonen som ligger 
mellom min frasering og rytmen fra for 
eksempel trommene. Eller det å gi tid til 

det fonetiske – det setter lyden i språket 
i musikalsk spill på en egen måte som jeg 
liker veldig godt og synes er spennende. 
Ikke at jeg tror publikum sitter og ten-
ker på dette, men det er det musikalske 
som gir næring til uttrykket for meg, så 
indirekte er det kanskje merkbart likevel. 
Jeg ser at effekten noen ganger er at folk 
tror jeg er ute på en meditativ trip, men 
jeg er ikke det, altså! Jeg er nok mer ak-
tiv enn langsomheten kan gi inntrykk av.

Snauklipte. Vi passerer snauklipte sauer 
som ubekymret nyter et tilsynelatende 
langsomt liv på ditto jorder. Mon tro 
om de ser den vakre disen som danser 
på vikene i Mjøsa, som vi skal følge enda 
noen mil før vi er framme ved Biri. Vi 
nyter det vakre landskapet, har snakket 
om hvordan hun greide å velge ut de 13 

salmene på plata, og hun har fortalt om 
moren sin, diakonen og sykepleieren, 
som ikke bare stadig synger Kvardags-
kristen vil eg vera, men som simpelthen er 
den sangen. Hennes kall som sykepleier 
og diakon har vært sterkt hele veien. 
Derfor ville Solveig gjerne hatt den med 
på plata, men det gikk ikke.

– Jeg merker fort hva jeg har mulig-
het til å gjøre til mitt eget. Den salmen 
gikk ikke, konstaterer Slettahjell enkelt.

Flagg. Vi er framme ved Biri. Den hvit-
malte trekirken som stikker spiret opp 
mellom trærne, er pyntet med flagg i 
dag. Det er høsttakkefest, barnedåp, og 
dessuten er Solveig ventet.

Gjensynsgleden med organisten er 
hjertelig. De klemmer hverandre og 
skravler i vei om alt som er fint. Det 
nikkes og hilses til høyre og venstre, og 
under gudstjenesten spiller og synger 
Solveig Slettahjell noen utvalgte salmer 
mellom messeleddene. Blant annet syn-
ger hun Sigvart Engesets Slik som eg var 
under nattverden, noe flere etterpå gir 
uttrykk for «løftet» gudstjenesten for 
dem.

Under kirkekaffen er det også solosang. 
Solveig er ikke tung å be. Hun har ventet 
så lenge på å få fremføre disse salmene, 
som har vært så viktige i hennes eget liv. 

Personlig hengivenhet. Etterpå er hun 
takknemlig. Det er så godt å få gi litt 
tilbake. Og dessuten føles det trygt å ha 
fraspark i en slik gudstjenestesammen-
heng før hun nå snart legger ut på kon-
sertturné.

– Det er litt rart å synge dette alene, 
og få applaus. For salmer er jo noe me-
nigheten er felles om. Mitt håp er at min 
måte å synge disse salmene på vil kunne 
bringe en fornyelse, og føre til at noen 
flere tar dem fram igjen. Jeg vil så for-
ferdelig gjerne bidra til at de ikke skal 
dø, sier Solveig Slettahjell.

– Kulturarven er viktig?
– Ja, men det er ikke bare det. Jeg har 

en personlig hengivenhet til disse san-
gene. Selv om jeg har hatt mine kamper 
med en del av de kristne dogmene, har 
jeg en robust barnetro. Den handler i 
hovedsak om tillit. Den lener jeg meg 
på nå. Kanskje er det like greit at det 
gikk som det gikk, da jeg full av forsker-
trang begynte å studere på Bibelskolen i 
Staffeldtsgate, og etter hvert Menighets- 
fakultetet, og oppdaget at det var noe 
som het «bibelsyn»: Jeg ble henvist til 
at det var noe man skulle beskjeftige seg 
med på Hovedfag, og dit kom jeg aldri, 
sier Solveig Slettahjell.

Om bare ei drøy uke starter hun tur-
neen sin i Orkdal. Der skal hun synge 
sammen med et mannskor der både pap-
pa, tre onkler og mammas fetter er med. 
Sirkelen er sluttet.

takketur

«Jeg er ikke sikker på at 
langsomheten gjør  
sangen mer inderlig, men 
jeg vet sikkert at jeg elsker 
å gjøre det slik»

Solveig Slettahjell

«Mitt håp er at min måte 
å synge disse salmene på 
vil kunne bringe en for-
nyelse, og føre til at noen 
flere tar dem fram igjen.»

Solveig Slettahjell

Tidlig søndag morgen suser vi i bil sammen med Solveig Slettahjell 
på vei til Biri kirke. Hun har en gjeld å slette, mener hun.

til BiriPå
Tidlig søndag morgen suser vi i bil sammen med

Solveig Slettahjell på vei til Biri kirke. Hun har en

gjeld å slette, mener hun.

Den nye plata til Solveig Slettahjell ble spilt inn i

Biri kirke i høljende regnvær i vår. Den heter , og

rommer 13 salmer som hun har vokst opp med,

og ønsker å formidle som en musikalsk og

åndelig arv. Salmesangen hennes har allerede

fått flere gode anmeldelser, og nå skal hun synge

under menighetens høsttakkefest. I vår holdt hun

en hel konsert der, til inntekt for kirken.

- Jeg ble så fantastisk godt mottatt i menigheten

da jeg ba om lov til å spille inn plata mi der. Ikke

bare at vi fikk låne kirkerommet, men de hjalp

oss med overnatting, og organisten stilte opp før

oss og varmet opp kirka, laget kaffe og satte

fram frukt. Og jeg kunne snakke med henne som

en kollega, fordi hun har et forhold til det jeg

driver med. Det var utrolig hyggelig å være der,

stråler Solveig Slettahjell.

Før daggry.Man kan ikke merke på henne at hun

har vært oppe med en liten sønn siden før

daggry, og at hun nå har en to timers kjøretur

foran seg fordi hun har lovet å synge noen salmer

under gudstjenesten. Det er hennes måte å

slette takknemlighetsgjelden sin på.

- Hvorfor valgte du akkurat Biri kirke til

plateinnspillingen?

- Vi hadde en konsert der i 2012, og jeg syntes

kirka var så utrolig vakker og passe stor. Og så

står det et flott Steinway flygel der. Det var viktig

for meg å spille inn i ei kirke, for det er der jeg

har min tilhørighet. Med denne plata kommer jeg

hjem med min tro.

Hennes bakgrunn for salmesang er rungende.

Med en prest til far og diakon og sykepleier til

mor - begge solid musikalsk aktive - er

salmesang hennes morsmål. Med Jesus vil eg

fara er familiens kjenningsmelodi. Det var ikke

alltid lett. I oppveksten i Trøndelag var det ikke så kult å

være kristen - ikke så artig å snakke Bærumsdialekt

heller. Det siste gikk over på noen måneder etter at de

kom flyttende, og det med troen ble lettere etter at hun

med brask og bram startet et ungdomskor som etter

tidens melodi ble hetende JoinUs. Sleipt nok allierte hun

seg med 20 av skolens kuleste, som sto for innbydelsen

sammen med henne. Det møtte 78 på første øvelse i

Orkanger Menighetshus. Yesss!

- Jeg ville lage det miljøet jeg selv ikke hadde hatt. Mitt

store mål på den tiden var å bli en norsk Andrae Crouch,

ler Solveig Slettahjell.

Langsomheten. å vei mot det målet skjedde det litt av

hvert som brakte henne et helt annet sted. Nå er hun en

av Norges store jazz-stemmer, med ni plater innspilt og

masse konserter levert. Hun har gjort det til et

«varemerke» å synge sakte. De fleste platene er gitt ut

sammen med Slow Motion Orchestra.
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Oppover E6 går det ikke akkurat sakte. Hun er en

dreven sjåfør og vi har god flyt. Skjønt det går

ikke for fort heller. Hun holder fast i øyeblikket,

og har det ikke travelt med å komme til

himmelen. Oransje, rødt, gult og grønt bladverk

hilser oss verdig der vi farer forbi. Ved Andelva

ligger trolsk morgentåke over vannet idet sola

kommer opp og tenner fargene. Vi snakker om

langsomheten. Den hun gjorde til sin i 1983, og

videre-utviklet i 2000, da hun tok sitt hovedfag i

musikk.

- Hvorfor synger du så sakte?

- Jeg jager etter det umiddelbare i mitt uttrykk.

Jeg er ikke sikker på at langsomheten gjør

sangen mer inderlig, men jeg vet sikkert at jeg

elsker å gjøre det slik. Det henger også sammen

med de rytmiske mulighetene ved fraseringen,

som det ikke er mulig å oppnå ved høyere tempo.

Og om friksjonen som ligger mellom min frasering

og rytmen fra for eksempel trommene. Eller det å

gi tid til det fonetiske - det setter lyden i språket i

musikalsk spill på en egen måte som jeg liker

veldig godt og synes er spennende. Ikke at jeg

tror publikum sitter og tenker på dette, men det

er det musikalske som gir næring til uttrykket for

meg, så indirekte er det kanskje merkbart likevel.

Jeg ser at effekten noen ganger er at folk tror jeg

er ute på en meditativ trip, men jeg er ikke det,

altså! Jeg er nok mer aktiv enn langsomheten

kan gi inntrykk av.

. Vi passerer snauklipte sauer som ubekymret

nyter et tilsynelatende langsomt liv på ditto

jorder. Mon tro om de ser den vakre disen som

danser på vikene i Mjøsa, som vi skal følge enda

noen mil før vi er framme ved Biri. Vi nyter det

vakre landskapet, har snakket om hvordan hun

greide å velge ut de 13 salmene på plata, og hun

har fortalt om moren sin, diakonen og

sykepleieren, som ikke bare stadig synger

Kvardagskristen vil eg vera, men som simpelthen

den sangen. Hennes kall som sykepleier og

diakon har vært sterkt hele veien. Derfor ville

Solveig gjerne hatt den med på plata, men det

gikk ikke.

- Jeg merker fort hva jeg har mulighet til å gjøre til mitt

eget. Den salmen gikk ikke, konstaterer Slettahjell

enkelt.

Flagg. Vi er framme ved Biri. Den hvitmalte trekirken som

stikker spiret opp mellom trærne, er pyntet med flagg i

dag. Det er høsttakkefest, barnedåp, og dessuten er

Solveig ventet.

Gjensynsgleden med organisten er hjertelig. De klemmer

hverandre og skravler i vei om alt som er fint. Det nikkes

og hilses til høyre og venstre, og under gudstjenesten

spiller og synger Solveig Slettahjell noen utvalgte salmer

mellom messeleddene. Blant annet synger hun Sigvart

Engesets Slik som eg varunder nattverden, noe flere

etterpå gir uttrykk for «løftet» gudstjenesten for dem.

Under kirkekaffen er det også solosang. Solveig er ikke

tung å be. Hun har ventet så lenge på å få fremføre

disse salmene, som har vært så viktige i hennes eget

liv.

Personlig hengivenhet. Etterpå er hun takknemlig. Det er

så godt å få gi litt tilbake. Og dessuten føles det trygt å

ha fraspark i en slik gudstjenestesammenheng før hun

nå snart legger ut på konsertturné.

- Det er litt rart å synge dette alene, og få applaus. For

salmer er jo noe menigheten er felles om. Mitt håp er at

min måte å synge disse salmene på vil kunne bringe en

fornyelse, og føre til at noen flere tar dem fram igjen. Jeg

vil så forferdelig gjerne bidra til at de ikke skal dø, sier

Solveig Slettahjell.

- Kulturarven er viktig?

- Ja, men det er ikke bare det. Jeg har en personlig

hengivenhet til disse sangene. Selv om jeg har hatt mine

kamper med en del av de kristne dogmene, har jeg en

robust barnetro. Den handler i hovedsak om tillit. Den

lener jeg meg på nå. Kanskje er det like greit at det gikk

som det gikk, da jeg full av forskertrang begynte å

studere på Bibelskolen i Staffeldtsgate, og etter hvert

Menighets- fakultetet, og oppdaget at det var noe som

het «bibelsyn»: Jeg ble henvist til at det var noe man

skulle beskjeftige seg med på Hovedfag, og dit kom jeg

aldri, sier Solveig Slettahjell.

Om bare ei drøy uke starter hun turneen sin i Orkdal. Der

skal hun synge sammen med et mannskor der både

pappa, tre onkler og mammas fetter er med. Sirkelen er

Nyhetsklipp - Universal Music Uttak 22.10.2013 Kilde: Retriever

Side 4 av 39



sluttet.

Sanger og artist født i Bærum i 1971

Debutplata Slow Motion Orchestra i 2001

Fikk Spellemannprisen i 2004, i jazz-klassen

Nylig utgittsin 9. plate: salmeplata Arven

Turné med Arven

I samarbeid med lokale kor. Enkelte steder er

Tord Gustavsen, Nils Økland og Sjur Miljeteig

også med.

Fredag 25. oktober: Orkanger kirke?

Lørdag 26. oktober: Levanger kirke?

Søndag 27. oktober: Vår frue kirke, Trondheim?

Mandag 28. oktober: Kulturkirken Jacob, Oslo

Fredag 1. november: St.Petri, Stavanger?

Lørdag 2. november: Kors-kirken, Bergen?

Tirsdag 16. november: Geilo kulturkirke

Lørdag 23. november: Vågsbygd kirke

Søndag 24. november: Risør kirke?

Solveig Slettahjell

«Jeg er ikke sikker på at langsomheten gjør sangen mer

inderlig, men jeg vet sikkert at jeg elsker å gjøre det slik»

Solveig Slettahjell

«Mitt håp er at min måte å synge disse salmene på vil

kunne bringe en for-nyelse, og føre til at noen flere tar

dem fram igjen.»

Solveig Slettahjell

Bildetekst: Litt kirkekaffe er hyggelig. Sanitetsforeningen

serverte hjemmebakst. Solveig Slettahjell synger med

Lina Sandell: Jag kan inte räkna dom alla… Under

gudstjenesten ble det takket begge veier. Solveig for

mottakelsen, og kantor Ingrid Schiager for hennes sang.

Solveig Slettahjell er blitt skikkelig glad i den vakre

kirken i Biri, og folkene der. Alle foto: Marianne Lystrup -

Jeg liker Solveigs måte å synge på. Den virker ekte, sier

kantor Inger Schiager. - Tenk at Solveig Slettahjell har

«adoptert» vår kirke av alle steder i hele verden, det er

helt , sier -Kirsti Nylander, som fikk personlig hilsen på

plata si.

© Vårt Land
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Solveig Slettahjell gir nye dimensjoner til begrepet andaktsfull
Dagbladet. Publisert på nett 11.10.2013 15:23. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell.
Fredrik Wandrup fwa@dagbladet.no.

Viser fram sin kristne musikalske oppdragelse.

ALBUM: Etter åtte album i sakte film er det

kanskje enkelte som venter at Solveig Slettahjell

skal legge om stilen, slå ut håret, øke tempoet

og vise mer eksplosive sider av seg selv enn den

lavmælte, nesten hviskende vokalisten vi er blitt

kjent med.

De må eventuelt vente litt til.

På sin nye plate, Arven, frir hun i hvert fall ikke til

noe hipt og trendriktig publikum. Slettahjell har

valgt ut 13 sanger hun har et sterkt forhold til fra

en oppvekst i et kristent og musikalsk miljø,

salmer hun har sunget sammen med familien, i

kor, i små vokalgrupper eller solo.

Pianisten Tord Gustavsen følger henne som en

flakkende flamme, iblant avløst av Sjur Miljeteig

på trompet eller Nils Økland på fele.

Slettahjell har funnet sin stil gjennom denne

musikalske oppdragelsen. Hun gir sangene en

meditativ form, snarere enn et feiende

gospeluttrykk. Hun dveler ved hvert ord og gir

innholdet betydning og inderlighet. Dette er

musikk som etter en stressende dag kan gi hvile

så skjønn og lang, som det lyder i en av titlene.

Få behersker sine virkemidler bedre enn

Slettahjell. I all sin lavmælthet utvider hun stadig

rommet rundt den vakre musikken hun beriker

omgivelsene med.

Foto: Universal.

© Dagbladet

Se webartikkelen på http://ret.nu/WhxuwxXN
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Griper etter musikkarven
Aftenposten. Publisert på nett 15.10.2013 19:37. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell.
robert hoftun gjestad.

På sitt niende album er Solveig Slettahjell (42)

endelig klar for å gå tilbake. Til musikkarven fra

barndommen, til de kristne salmene som har

formet henne som både menneske og musiker.

Denne historien starter egentlig en fredags

ettermiddag i Bærum for omtrent 40 år siden.

Rettere sagt hver eneste fredag, da familien

Slettahjell samlet seg før helgen, la en femmer til

Misjonsalliansen i en pappbøsse, og sang samler

høyt i kor.

Det faste ritualet ble med Solveig Slettahjell fra

de første barneårene via oppveksten i Orkanger

og videre gjennom livet. Men det er først nå, etter

musikkutdannelse og mange år som vokalsterk

jazzmusiker og tolker av andres låter at hun går

tilbake.

Til arven. Salmene som skapte mennesket og

musikeren.

- Dette er det jeg sang gjennom hele oppveksten,

og det var med dette stoffet jeg oppdaget at jeg

var en sanger. Men jeg måtte ut og studere og

jobbe med musikk på annet vis for å bli voksen.

Jeg kunne gått tilbake til salmene når som helst,

for de har alltid vært med meg, men det var først

nå det virkelig føltes naturlig, sier Solveig

Slettahjell.

Se video her

Diakonalt preget

De fredags ettermiddagene på 70-tallet i

sykehusblokken i Bærum med mor og far, som

var prest og den som spilte gitaren, står som et

bilde på en oppvekst diakonalt preget av

kristendom. Ikke bare gjennom foreldrene, men

også via besteforeldre, brødre, onkler, tanter og

fettere.

Ifølge Slettahjell snakker vi om religiøsitet i

`tjukkeste slekta` på begge sider.

Nyhetsklipp - Universal Music Uttak 22.10.2013 Kilde: Retriever
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Slekta som sang salmene hjemme, i kirken, på

bedehuset, og i alle mulige kor. Utallige ganger

gjennom Sangboken, Salmeboken, Deg være ære

og Rop det ut.

- `Med Jesus vil eg fara` var en sentral samle for

oss.

- Det virker nesten i overkant?

- Dette handlet om musikkglede i flere

generasjoner, noe jeg er utrolig takknemlig for å

ha vokst opp med. Det er mye med kirken man

kan være kritisk til, men for meg var det aldri noe

å ta avstand til. Intet drama. Mine foreldre var

religiøse, bygd på den grunnleggende ideen om

at kristendommen sier at man skal hjelpe andre,

sier Solveig Slettahjell.

- Uten å ha vært knyttet til et aktivt menighetsliv

som voksen, har det alltid vært naturlig å ha et

religiøst aspekt i mitt liv. Selv om det aldri har

vært så dogmatisk som det tidvis kunne være i

Indremisjonen, hvor jeg også var mye i

oppveksten.

Veien `hjem`

Som niåring var Slettahjell krystallklar på at hun

skulle bli gospelpianist. Til tross for at det ikke

fantes et piano, kun pumpeorgel, hjemme.

Ved siden av salmene sang hun også mye gospel

og soul i kirken. Likevel ble det jazz noen år

senere. De siste 12 årene har hun gitt ut en

rekke album solo eller som The Slow Motion

Quintet. I 2004 fikk hun Spellemannpris for

albumet Silver.

- Allerede som ung hadde jeg hang til det

langsomme og dvelende i musikken, og det fant

jeg i de melodiske salmene. For øvrig er det ikke

er så langt fra gospel, spirituals og soul til

jazzen. Den musikalske veien føles som en

runde, der alle aspekter peker tilbake til det jeg

lærte som barn. Å kunne se og forstå dette nå

som 42-åring, er utrolig morsomt.

- Og annerledes enn som 32-åring?

- Definitivt. Etter mange år som musikalsk har

pekt utover, har jeg kjent på en salgs

`innoversøken`. Men jeg trodde nok at reisen `hjem`

skulle være litt lenger. Jobben med Arven har bare vært

gøy, sier Solveig Slettahjell.

Albumet er i hovedsak spilt inn sammen pianist Tord

Gustavsen, som deler mange av hennes referanser i

dette musikalske landskapet.

- Ikke stilig

Selv med oppsummeringen `gøy`, har det å gå tilbake til

den religiøse oppveksten vekket andre minner enn bare

sang.

- Det som står ut for meg nå, er hvor spesielt det er å ha

vokst opp slik, men også hvor heldig jeg har vært. Det

henger ikke særlig høyt å ha en kristen grunn i vårt

samfunn, og jeg vokste opp med en ganske bramfri

`dissing` der jeg kunne føle meg litt utafor. Det var ikke

akkurat `stilig`, for å si det slik. Etter en stund droppet

jeg å bry meg, men jeg kjenner at stoltheten ikke har

satt inn før nå i voksen alder, sier Solveig Slettahjell.

Siste runde med stolthet kom i Tempe kirke i Trondheim

for noen måneder siden, da hennes mormor på 94 ble

gravlagt.

- Da sto vi der, i den lille kirken og skulle ta farvel.

Omtrent 150 stykker som representerer alle som har

båret denne tradisjonen frem, om sang salmene med en

kraft så sterk at man nesten revnet og ingen kunne høre

orgelet. Der og da grein jeg av takknemlighet.

Ikke forkynnelsesprosjekt

Det viktigste i valget av de 13 salmene til Arven var de

som ga henne lyst til å synge sangen som om det er

hennes egen. Først og fremst det musikalske, men også

det tekstlige må treffe en streng.

- Jeg tror de treffer noe i mange av oss, uten at man

nødvendigvis har en sterk kirketilhørighet. Disse

sangene har fulgt folk til alters, til døpefonten og til

graven i generasjoner og sånt sitter dypt, sier Slettahjell.

Selv omtaler hun det å synge inn salmene på nytt med

mange års distanse som `en sann svir`.

- Jeg er musiker, og musikken treffer meg nok sterkest.

Men tekstene trigger meg også musikalsk, og jeg kunne

ikke gjort dette uten at tekstene også traff. Mange av

tekstene er allmenngyldige, og noen kan være nokså

Nyhetsklipp - Universal Music Uttak 22.10.2013 Kilde: Retriever
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`hårete`, men jeg har fått det formidlet med så

stor kjærlighet at det ikke har vært vanskelig for

meg å forvalte det nå. Dette er ikke et

forkynnelsesprosjekt for meg, men det aspektet

ligger jo absolutt der i tekstene, sier Solveig

Slettahjell.

Hun tar nå med seg salmene ut på en kort

kirketurné fra Orkanger til Risør i høst. I Orkanger

stiller det for anledningen opp kor med pappa,

onkler, fetter og andre kjenninger fra

ungdomstiden.

- Mitt utgangspunktet for prosjektet er `Gud er

kjærlighet`, og det har vært ukomplisert.

Salmene og jeg vil hverandre godt.

Solveig Slettahjell (42)

Musiker født i Bærum i 1971. Oppvokst i

Orkanger.

Tok hovedfag i vokalpedagogikk ved Norges

musikkhøgskole i 1997: Det Rytmiske Aspekt

Ved Frasering.

Dannet The Slow Motion Orchestra, og debuterte med

album i 2001.

Har senere gitt ut album med The Slow Motion Quintet,

solo og med Tord Gustavsen og Sjur Miljeteig.

Spellemannpris i 2004 i klassen jazz for albumet Silver.

Aktuell med salmeplaten Arven.

Solveig Slettahjell på plass i Kulturkirken Jakob i Oslo,

hvor hun senere i høst skal fremføre salmene fra sitt nye

album Arven sammen med pianist Tord Gustavsen og

fullt band.

FOTO: Borgen, Ørn E.

© Aftenposten

Se webartikkelen på http://ret.nu/8gE8imzS
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Åh Gud, så fint
Østlendingen. Publisert på trykk 22.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 30.
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Låten «17 år» var og er en 
brennende hit fra hennes 

soulpop-periode, og albumet 
«Satan i gatan» fra 2011 viste 
Veronico Maggios (32) evner 
som låtmaker og utøver. 
Svenskitalienerens �erde 
album går enda mer bort fra 
soulstilen, og holder ikke 
samme standard. Over�atisk 
hørt lyder det det som tempo-
fylt ungpikepop, særlig på 
grunn av sangstilen. Mye går 
elektronisk, men innslag med 
strykere og blåsere er også 
tillatt. Få av sangene bærer nok 
særpreg til å holde evig. Hun 
redder mye med tekstene – når 
de er på sitt beste. Vaklende tro 
på kjærlighetens holdbarhet er 
et tema hun beskriver på 
snedig måte. Håkan Hellström 
samsynger på «Hela huset», 
uten at det blir noen stor låt.

 Geir Hovensjø

E� skri� 
tilbake

 � Veronica Maggio:
 � Handen i �ckan fast jag  
bryr mig
 � Universal

Katy Perry fra California er 
ute med sitt �erde soloal-

bum (inkl. det første under 
navnet Katy Hudson). Gjen-
nombruddet kom med singelen 
«I Kissed a Girl» i 2008. Det nye 
inneholder 13 potensielle 
storslagere, strøkent produsert 
av blant andre svenskene Max 
Martin (Backstreet Boys/
Britney Spears) og Klas Åhlund 
(Robyn/Sugababes). Svært 
fengende naturligvis, men Katy 
har en ganske ordinær stemme, 
og må passe seg så hun ikke 
forsvinner i all den smarte 
vellyden. Pro� produksjon, 
pro� dame, og «Roar» samt de 
påfølgende singlene «Walking 
on Air» og «Dark Horse» 
kommer sikkert til å selge stort. 
Hun kan sjarmere, men dette er 
først og fremst svært kommer-
siell og forutsigbar listepop – 
for alle som liker det.
 Per Kristian Hansen

Proffe 
Perry

 � Katy Perry:
 � Prism
 � Universal

Mindtech er norsk og har 
holdt det gående siden 

2007, men det er først nå 
debuten dukker opp. I løpet av 
disse seks årene har det vært 
utskiftninger i besetningen. 
Tritonus, Circus Maximus og 
Wig Wam er blant mange band 
som dagens medlemmer har 
vært innom gjennom årene. 
«Elements Of Warfare» byr på 
heavy metal der tung og groovy 
gitarri¡ng er basis. Vokalmes-
sig er det kun clean og melo-
diøs stemme som gjelder, og 
refrengene er til tider store og 
pompøse. Dette er en type 
metal som er tilgjengelig og 
lyttervennlig, det er vel et 
pluss. Det negative er at 
lytteren ikke blir utfordret på 
noen måte, totalt sett litt 
lettvint.

 Anders Brevig

Fengslende, 
men le�vint

 � Mindtech:
 � Elements Of Warfare
 � (Tritech Music/Indie dist.)

Susanna Wallumrød (34) er 
her med sin niende utgi-

velse, den første på eget 
selskap. Hun er mest kjent for 
musikk i jazzretning, men 
denne gang har hun alliert seg 
med Ensemble neoN som har 
bakgrunn fra Norges musikk-
høgskole, og da snakker vi om 
musikk i klassisk- og samtids-
ånd. De åtte spiller stryke-, 
blåse- og strengeinstrumenter, 
blant annet det middelalderske 
theobro. Det starter med den 
eneste nye; den tredelte suiten 
«The Forester» som tar halve 
albumet. Det glir mørkt og 
langsomt av gårde, med 
gjentatte piano¦gurer bak 
Susannas sterke, vakre sang. 
De ¦re andre sangene har hun 
gitt ut før, men nå settes de i en 
annen musikalsk omgivelse 
som gir en ny og spennende 
opplevelse.

 Geir Hovensjø

Susanna 
i ny drakt

 � Susanna and Ensemble neoN:
 � The Forester
 � SusannaSonata/
Musikkoperatørene

Salmer denne gang. Gode, 
gamle som Solveig Sletta-

hjells familie sang i hennes 
barndom. De sitter i ryggmarg 
og sjel, og var grunnlaget for 
hennes musikkliv. «Nå vil jeg 
gjøre dem til mine», er 
utgangspunktet. Slettahjell 
(42) er mest kjent som 
saktesyngende jazzartist 
sammen med sitt Slow Motion 
Orchestra, men har også gitt 
seg i kast med coverversjoner 

av så ulike folk som Tom Waits 
og Gnarls Barkley – gjort dem 
til «sine». 

Tretten klassiske gudesan-
ger ble spilt inn i Biri kirke i 
vår, ni på norsk og ¦re på 
svensk. «Blott en dag » og 
andre salmehits. Med seg 
hadde hun først og fremst 
pianist Tord Gustavsen. Nils 
Økland stryker hardingfele på 
et par salmer, Sjur Miljeteig 
blåser litt trompet, og Solveig 
selv lar også ¦ngrene løpe på 
tangenter. Opplegget er 
enklest mulig. Aldri mer en 
hennes stemme pluss ett 
instrument som høres 

samtidig.
Og hvordan blir det? Hun 

viser full respekt for salmenes 
opprinnelige karakter, klusser 
ikke med melodiene eller 
ordene, iallfall ikke mye. Hun 
kan legge til noen ørsmå, 
frihetlige sprell som skaper 
intensitet og litt jazzy feeling. 
Som vanlig beveger hun seg i 
sakte tempo. Fire salmevers 
kan vare i åtte minutter, som i 
«Slik som eg var». Til sammen 
blir det 73 minutters vakker 
musikk. Spis én og én sang, 
dette er sjelens sunne føde.

 Geir Hovensjø

Åh Gud, så �nt
VAKRE SALMER: Solveig Slettehjell har spilt inn klassiske salmer i Biri kirke.   FOTO: JØRN STENERSEN

 � Solveig Slettahjell:
 � Arven
 � Universal

1. Springsteen-kompisen på 
bildet har etternavnet Van 
Zandt, men kalles...?
2. Hvilket artistnavn har 
rockelegenden Richard 
Penniman?
3. Hva slags motorsykkel kjørte 
Beach Boys?
4. Hva slags hane sang The 
Rolling Stones om?
5. Hva var elverumsbandet 
Doodle Bugs’ største hit?
6. Hvilket band hadde hiten 
«All or Nothing» i 1966?
7. Hvem sang «Jeg vil ha en 
liten hund»?
8. Hvem sang «Teddyen min»?
9. Hvem sang «My Boy 
Lollipop»?

10. Hva kalte bandet med Ry 
Cooder, Nick Lowe, John Hiatt 
og Jim Keltner seg?
11. Fra hvilket band er Lowell 
George kjent?
12. Hvem synger «Tanta til 
Beate»?
13. Hvor kommer Ingrid Olava 
fra?

Så liten!

SVAR: 1. Little Steven. 2. Little 
Richard. 3. Little Honda. 4. 
«Little red rooster». 5. «Lille 
Laila». 6. Small Faces. 7. Lille 
Eris. 8. Lille Grethe (Kausland). 
9. Millie (Small). 10. Little Villa-
ge. 11. Little Feat. 12. Lillebjørn 
Nilsen. 13. Lillehammer. 14. 
Lillestrøm. 15. «Little  Red Cor-
vette». 16. «Little Arrows».  

14. Hvor kommer Åse Kleve-
land fra?
15. Hvilken rød sportsbil synger 
Prince om?
16. Hva het Leapy Lees storhit i 
1968?

Redaksjonen:  
Telefon 62 40 00 00
E-post: 
redaksjonen@ostlendingen.no
ostlendingen.no

MUSIKK

Det er faktisk 32 år 
siden Espen «Bera-

nek» Holm slo gjennom 
med singelen «Dra til 
helvete». Dette sjuende 

soloalbumet kommer 19 
år siden det forrige! I 
mellomtiden har mannen 
som kjent gjort karriere 
som komiker. Nå leverer 
han imidlertid musikk 
med stort alvor, og det tar 
bare sekunder før vi kan 
slå fast at Kraftwerk 
fortsatt er en viktig 
inspirasjonskilde. Ti spor 
med inspirert, synthdre-

ven electropop har fått 
plass, og sjøl om albumet 
preges av en ganske sterk, 
80-talls inspirert retro-
stemning, holder det i 
massevis også i 2013. Mine 
favoritter er fengende 
«Electric Flower» og 
stemningsfulle «One 
Day». Et spennende 
«comeback».
 Per Kristian Hansen

Beraneks electropop 
 � Beranek:
 � Sensitive Dependence
 � Animal Voice/Ess 
Engros

Salmer denne gang.

Gode, gamle som Solveig Slettahjells familie

sang i hennes barndom. De sitter i ryggmarg og

sjel, og var grunnlaget for hennes musikkliv. «Nå

vil jeg gjøre dem til mine», er utgangspunktet.

Slettahjell (42) er mest kjent som saktesyngende

jazzartist sammen med sitt Slow Motion

Orchestra, men har også gitt seg i kast med

coverversjoner av så ulike folk som Tom Waits og

Gnarls Barkley - gjort dem til «sine»

Tretten klassiske gudesanger ble spilt inn i Biri

kirke i vår, ni på norsk og fire på svensk. «Blott

en dag » og andre salmehits. Med seg hadde hun

først og fremst pianist Tord Gustavsen. Nils

Økland stryker hardingfele på et par salmer, Sjur

Miljeteig blåser litt trompet, og Solveig selv lar

også fingrene løpe på tangenter. Opplegget er

enklest mulig. Aldri mer en hennes stemme pluss

ett instrument som høres samtidig.

Og hvordan blir det? Hun viser full respekt for

salmenes opprinnelige karakter, klusser ikke

med melodiene eller ordene, iallfall ikke mye.

Hun kan legge til noen ørsmå, frihetlige sprell

som skaper intensitet og litt jazzy feeling. Som

vanlig beveger hun seg i sakte tempo. Fire

salmevers kan vare i åtte minutter, som i «Slik

som eg var». Til sammen blir det 73 minutters

vakker musikk. Spis én og én sang, dette er

sjelens sunne føde. Geir Hovensjø

Bildetekst: VAKRE SALMER: Solveig Slettehjell

har spilt inn klassiske salmer i Biri kirke. foto:

Jørn Stenersen

© Østlendingen
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Sangarven
Sør-Trøndelag. Publisert på trykk 10.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 1.

TORSDAG
10. oktober 2013

Nr. 193   Årgang 105
Løssalg kr. 20,00

RING FOR TIMEBESTILLING:

72 48 22 50

– midt i Orkanger sentrum –
mail: post@optikerstorseth.no

Billigbutikken med 
supermarkedsutvalg
Børsa, Fannrem, Kyrksæterøra

7-23 (8-21)

Varaordfører om flyktninger:

– Greiest at de
blir der de er

Arkivfoto

Varaordfører Helge Ringli (Frp) i Meldal er ikke enig med resten 
av kommunestyret i at kommunen skal ta imot flyktninger de 
neste tre årene.
– Jeg føler ikke noe ansvar for å bosette flyktninger. Bare en brøk-
del kommer fra krig, de andre kaller jeg snyltere. De har aldri 
bidratt med ei krone til den norske staten, og kan bli der de er, 
sier Ringli, som ikke er redd for å bli oppfattet som fremmedfi-
endtlig.

nyheter side 3

Vurderer å
åpne for jakt
i Grytdalen

side 4

Klatrehallen
åpnes onsdag
neste uke

side 18

Sangarven
Fredag 11. oktober slip-
per Solveig Slettahjell sin 
nye plate. 
Turnepremieren har hun i 
Orkanger kirke fredag 25. 
oktober.

kultur side 28

Pluss for
«Skottet»
2100 så musikkspelet 
Skottet i Buvika, som ser 
ut til å få et lite over-
skudd.

kultur side 29

���Vil trygge laksetransport side 11 ���Mangler strømkapasitet side 14 ��� Flott høstløp side 21

Fredag 11. oktober slipper Solveig Slettahjell sin

nye plate.

Turnepremieren har hun i Orkanger kirke fredag

25. oktober.

kultur side 28

© Sør-Trøndelag
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Salmer i arv
Sør-Trøndelag. Publisert på trykk 10.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 28.

28 Sør-Trøndelag     Torsdag 10. oktober 2013 kultur

Fredag 11. oktober slipper Solveig Slettahjell plate «Arven». Salmesangen i oppveksten på Orkanger er grunnlaget for plata. På konserten i Orkanger kirke 25. oktober, spiller hun 
selv piano.

Salmer i arv
Med plata «Arven» har Solveig Slettahjell endelig
laget den salmeplata hun har hatt under huden hele 
livet. Denne plata er den arven hun har fra foreldre, 
besteforeldre og barndommen.
AUDHILD ØYE

audhild.oye@avisa-st.no 916 94 175

Fredag 11. oktober slippes plata 
«Arven» som er ei samling med 
de salmene Solveig Slettahjell er 
aller mest glad i fra oppveksten 
med salmesang både i familie, i 
kirker og bedehus.

Vital og flott
– Dette er musikken jeg ble in-
trodusert for i oppveksten. Dette 
har jeg hatt lyst til å gjøre veldig 
lenge, sier Solveig Slettahjell og 
beskriver salmesangtradisjonen 
hun vokste opp med som utrolig 
vital og flott.

Solveig Slettahjell vokste opp 
med både foreldre og bestefor-
eldre som sang og spilte til.

– Det var så utrolig mye mu-
sikk, gjerne sunget flerstemt av 
flotte folk og ofte med noen som 

spilte til på piano, gitar eller 
orgel. Dett var oppveksten 
hjemme hos oss og på kirka og 
bedehuset.

Egen signatur
Men også salmemusikken angri-
per hun på sin egen særegne 
måte og setter sin egen signatur 
på.

– Det som gjør denne musik-
ken så annerledes for meg, er at 
det er så utrolig mye minner og 
referanser.

Hun sier det ikke alltid var an-
sett som så stilig å være 
prestedatter. Med denne plata 
løfter ønsker hun å løfte opp den 
tradisjonen hun er så stolt over å 
ha vokst opp med, og hun ønsker 
å vise sin takknemlighet til de 

som lærte henne disse sangene 
og få synge dem til de som aldri 
har hørt dem før.

Salmeboka hjemme
Slettahjell framhever coveret på 
plata.  Utgangspunktet for om-
slaget er sangboka hun fikk i 
konfirmasjonsgave av mormor 
og morfar. Den heter Sangboken 
og brukes på bedehuset og er 
ekvivalenten til Salmeboken 
som brukes i kirka.

Hver ettermiddag etter skoletid 
sang hun seg gjennom salmebø-
kene hjemme. Hun har ikke 
minner om salmene i form av 
pugging av salmevers og trist 
salmesang. Hun minnes salme-
sang med innlevelse, glede og 
overbevisning. Salmer fulle av 
musikk.

– Det var med disse sangene 
jeg ble sanger og fant mitt musi-
kalske ståsted første gang, sier 
hun.

Inderlighet
Etter 20 år med annen type sang, 
er hun tilbake der hun startet. 
Fredag slippes plata med den 

musikken som kanskje har be-
tydd mest for henne gjennom li-
vet.

– Jeg er så uendelig heldig og 
stolt over å ha fått vokse opp i 
denne musikktradisjonen hvor 
sangen og inderligheten og ikke 
minst fellesskapet står så sterkt, 
sier hun.

Samme grepet
Plata Arven er i hovedsak med 
piano/vokal med Tord Gustav-
sen på piano. Sjur Miljeteig er 
også med på trompet og Nils 
Økland på hardingfele og fele. 
På et par av låtene spiller Sol-
veig piano selv. Rent musikalsk 
ser ikke Slettahjell den store for-
skjellen på musikken hun har 
gjort de siste 20 årene.

– For meg er det samme gre-
pet. Jeg synger sangen og teks-
ten og gjør det til mitt eget. Hel-
ler ikke i jazzen er jeg blant de 
som improviserer mest, sier hun.

Tjukkeste slekta
25. oktober starter hun turneen i 
Orkanger kirke med seg selv og 
et blandet mannskor.

– Dette er et sammensatt kor 
som har sunget sammen siden de 
kom sammen i forbindelse med 
en sangkveld på Nardo bedehus 
i Trondheim i fjor høst til inntekt 
for gatebarnsenteret i Narva i 
Estland. Jeg sang også den kvel-
den og hørte koret første gang da 
- og ble helt betatt! Her er det 
mange fine orkdalssangere i til-
legg til faren min, tre av onklene 
mine og mange fler. Det blir et 
kor med tjukkeste slekta og tjuk-
keste Orkdal, ler hun.

Selv skal hun spille piano slik 
hun gjorde mens hun bodde i 
Orkdal.

– Her fikk jeg lov til å holde på 
og boltre meg musikalsk. Jeg var 
10 år da jeg spilte piano i kirka 
og 12 da jeg vikarierte på kirke-
orgel. Når jeg starter turneen på 
Orkanger, er det i ren takknem-
lighet til den plassen jeg fikk ut-
folde meg, sier hun.

Etter turnestart i Orkanger kir-
ke fredag 25. oktober, spiller 
hun i Levanger kirke lørdag 26. 
oktober og i Vår frue kirke 27. 
oktober før turneen fortsetter 
sørover.

Med plata «Arven» har Solveig Slettahjell endelig

laget den salmeplata hun har hatt under huden

hele livet. Denne plata er den arven hun har fra

foreldre, besteforeldre og barndommen.

Fredag 11. oktober slipper Solveig Slettahjell

plate «Arven». Salmesangen i oppveksten på

Orkanger er grunnlaget for plata. På konserten i

Orkanger kirke 25. oktober, spiller hun selv

piano.

audhild.oye@avisa-st.

Fredag 11. oktober slippes plata «Arven» som er

ei samling med de salmene Solveig Slettahjell er

aller mest glad i fra oppveksten med salmesang

både i familie, i kirker og bedehus.

- Dette er musikken jeg ble introdusert for i

oppveksten. Dette har jeg hatt lyst til å gjøre

veldig lenge, sier Solveig Slettahjell og beskriver

salmesangtradisjonen hun vokste opp med som

utrolig vital og flott.

Solveig Slettahjell vokste opp med både foreldre

og besteforeldre som sang og spilte til.

- Det var så utrolig mye musikk, gjerne sunget

flerstemt av flotte folk og ofte med noen som

spilte til på piano, gitar eller orgel. Dett var

oppveksten hjemme hos oss og på kirka og

bedehuset.

Men også salmemusikken angriper hun på sin

egen særegne måte og setter sin egen signatur

på.

- Det som gjør denne musikken så annerledes for

meg, er at det er så utrolig mye minner og

referanser.

Hun sier det ikke alltid var ansett som så stilig å

være prestedatter. Med denne plata løfter ønsker

hun å løfte opp den tradisjonen hun er så stolt

over å ha vokst opp med, og hun ønsker å vise

sin takknemlighet til de som lærte henne disse

sangene og få synge dem til de som aldri har

hørt dem før.

Slettahjell framhever coveret på plata. Utgangspunktet

for omslaget er sangboka hun fikk i konfirmasjonsgave

av mormor og morfar. Den heter Sangboken og brukes

på bedehuset og er ekvivalenten til Salmeboken som

brukes i kirka.

Hver ettermiddag etter skoletid sang hun seg gjennom

salmebøkene hjemme. Hun har ikke minner om salmene

i form av pugging av salmevers og trist salmesang. Hun

minnes salmesang med innlevelse, glede og

overbevisning. Salmer fulle av musikk.

- Det var med disse sangene jeg ble sanger og fant mitt

musikalske ståsted første gang, sier hun.

Etter 20 år med annen type sang, er hun tilbake der hun

startet. Fredag slippes plata med den musikken som

kanskje har betydd mest for henne gjennom livet.

- Jeg er så uendelig heldig og stolt over å ha fått vokse

opp i denne musikktradisjonen hvor sangen og

inderligheten og ikke minst fellesskapet står så sterkt,

sier hun.
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Plata Arven er i hovedsak med piano/vokal med

Tord Gustavsen på piano. Sjur Miljeteig er også

med på trompet og Nils Økland på hardingfele og

fele. På et par av låtene spiller Solveig piano

selv. Rent musikalsk ser ikke Slettahjell den

store forskjellen på musikken hun har gjort de

siste 20 årene.

- For meg er det samme grepet. Jeg synger

sangen og teksten og gjør det til mitt eget. Heller

ikke i jazzen er jeg blant de som improviserer

mest, sier hun.

25. oktober starter hun turneen i Orkanger kirke

med seg selv og et blandet mannskor.

- Dette er et sammensatt kor som har sunget

sammen siden de kom sammen i forbindelse

med en sangkveld på Nardo bedehus i Trondheim

i fjor høst til inntekt for gatebarnsenteret i Narva i

Estland. Jeg sang også den kvelden og hørte

koret første gang da - og ble helt betatt! Her er

det mange fine orkdalssangere i tillegg til faren

min, tre av onklene mine og mange fler. Det blir et kor

med tjukkeste slekta og tjukkeste Orkdal, ler hun.

Selv skal hun spille piano slik hun gjorde mens hun

bodde i Orkdal.

- Her fikk jeg lov til å holde på og boltre meg musikalsk.

Jeg var 10 år da jeg spilte piano i kirka og 12 da jeg

vikarierte på kirkeorgel. Når jeg starter turneen på

Orkanger, er det i ren takknemlighet til den plassen jeg

fikk utfolde meg, sier hun.

Etter turnestart i Orkanger kirke fredag 25. oktober,

spiller hun i Levanger kirke lørdag 26. oktober og i Vår

frue kirke 27. oktober før turneen fortsetter sørover.

© Sør-Trøndelag
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Samler sine salmer
Aftenposten Morgen. Publisert på trykk 13.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 1.

Kultur&
Meninger

SØNDAG
13. oktober

2013

Kommentarer
og debatt side 2-5

Solveig Slettahjell har tolket 13 salmer som har formet henne både som artist og menneske. FOTO: ØRN E. BORGEN

Samler sine salmer
Arv. Det ble ni album og snart 20 år som artist før Solveig  
Slettahjell (42) tok turen tilbake til sin musikalske arv fra en sterkt  
religiøs oppvekst.  Side 6–7

ESSAY

Synne 
Skouens 
historie
 «På se� og vis opplever 
jeg å ha vokst opp i krys-
ningspunktet mellom 
ellevill overdrivelse og 
skjerpet alvor» skriver 
Synne Skouen. I disse da-
ger er det 100 år siden 
hennes far, journalisten, 
forfa�eren og filmska-
peren, Arne Skouen ble 
født.  Side 14–15

BØKER

Fyrtårn 
fra Renberg
Tore Renberg er med si� 
fyrtårn av en bok bli� en 
motstemme til minima-
lismen i norsk li�eratur, 
mener Aftenpostens  
anmelder.   
Side 10

Kamu	ert 
jødehat
«Hvor lenge skal vi tolere-
re at renspikket jødehat 
kamufleres som en hu-
moristisk eufemisme?», 
spør Håkon-Benedikt 
(19).  Side 22

Les Inger Anne Olsen  
 Verdens farligste sykdom, 
malaria, kan utryddes, 
men bare dersom lege-
middelprodusenter viser 
anstendighet.  Side 3

Oversatt av Kjell Risvik.
Scenisk bearbeidelse og regi Kjersti Horn.
Med Emil Johnsen, Petronella Barker,
Frøydis Armand, Eindride Eidsvold,
Nils Bech, Ingrid Margrethe Beier,
Sebastian Tjørstad, Kristoffer Rodriguez
og Marte Wexelsen Goksøyr.

Tlf. 815 00 811
www.nationaltheatret.no
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STYRTET
ENGEL

Basert på romanen av Per Olov Enquist

«.. en unik forestilling. Sterk og
stemningsfull, vakker og vond»
NRK P2

«Det er rått, det er ømt, det
er brutalt og det er dypt
menneskelig»
Vårt Land

«Denne forestillingen
må oppleves!»
Kulturspeilet

«..vakker og modig»
Dagsavisen

Arv. Det ble ni album og snart 20 år som artist

før Solveig Slettahjell (42) tok turen tilbake til sin

musikalske arv fra en sterkt religiøs oppvekst.

Side 6-7

Bildetekst: Solveig Slettahjell har tolket 13

salmer som har formet henne både som artist og

menneske.

© Aftenposten

Nyhetsklipp - Universal Music Uttak 22.10.2013 Kilde: Retriever

Side 14 av 39



Griper etter egen musikkarv
Aftenposten Morgen (1 likt treff). Publisert på trykk 13.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell.
Robert Hoftun Gjestad|Ørn E. Borgen. Side: 6-7.
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SALMEALBUM
ROBERT HOFTUN GJESTAD
 
Denne historien starter 
egentlig en fredags ettermid-
dag i Bærum for omtrent 40 
år siden. Rettere sagt hver 
eneste fredag, da familien 
Slettahjell samlet seg før hel-
gen, la en femmer til Misjons-
alliansen i en pappbøsse og 
sang salmer høyt i kor.

De�e faste ritualet ble med Sol-
veig Sle�ahjell fra de første bar-
neårene i Bærum via oppveksten 
i Orkanger og videre gjennom li-
vet. Men det er først nå, e�er mu-
sikkutdannelse og mange år som 
vokalsterk jazzmusiker og tolker 
av andres låter, at hun går tilbake. 

Til arven. Salmene som skapte 
mennesket og musikeren.

– De�e er det jeg sang gjennom 
hele oppveksten, og det var med 
de�e stoffet jeg oppdaget at jeg 
var en sanger. Men jeg må�e ut og 
studere og jobbe med musikk på 
annet vis for å bli voksen. Jeg kun-
ne gå� tilbake til salmene når som 
helst, for de har alltid vært med 
meg, men det var først nå det vir-
kelig føltes naturlig, sier Solveig 
Sle�ahjell.

Diakonalt preget
De fredags ettermiddagene på 
70-tallet i sykehusblokken i Bæ-
rum med mor og far, som var 
prest og den som spilte gitaren, 
står som et bilde på en oppvekst 
diakonalt preget av kristendom. 
Ikke bare gjennom foreldrene, 
men også via besteforeldre, brø-
dre, onkler, tanter og fe�ere.

Ifølge Sle�ahjell snakker vi om 
religiøsitet i «tjukkeste slekta» på 
begge sider. 

Slekten som sang salmene 
hjemme, i kirken, på bedehuset 
og i alle mulige kor. Utallige gan-
ger gjennom Sangboken, Salme-
boken, Deg være ære og Rop det ut.  

– «Med Jesus vil eg fara» var en 
sentral salme for oss.

– Det virker nesten i over-
kant?

– De�e handlet om musikkgle-
de i flere generasjoner, noe jeg er 
utrolig takknemlig for å ha vokst 
opp med. Det er mye med Kirken 
man kan være kritisk til, men for 
meg var det aldri noe å ta avstand 
til. Intet drama. Mine foreldre var 
religiøse, bygget på den grunnleg-
gende ideen om at kristendom-
men sier at man skal hjelpe andre, 
sier Solveig Sle�ahjell.

– Uten å ha vært kny�et til et 
aktivt menighetsliv som voksen, 
har det alltid vært naturlig å ha 
et religiøst aspekt i mi� liv. Selv 
om det aldri har vært så dogma-
tisk som det tidvis kunne være i 
Indremisjonen, hvor jeg også var 
mye i oppveksten.

Veien «hjem»
Som niåring var Sle�ahjell krys-
tallklar på at hun skulle bli gos-
pelpianist. Til tross for at det ikke 
fantes et piano, kun pumpeorgel, 
hjemme.

Ved siden av salmene sang hun 

På sitt niende album er Solveig Sletta-
hjell (42) endelig klar for å gå tilbake 
til musikkarven fra barndommen.

Griper  
etter egen 
musikkarv

også mye gospel og soul i kirken. 
Likevel ble det jazz noen år sene-
re. De siste 12 årene har hun gi� 
ut en rekke album solo eller som 
The Slow Motion Quintet. I 2004 
fikk hun Spellemannpris for al-
bumet Silver.

– Allerede som ung hadde jeg 
hang til det langsomme og dve-
lende i musikken, og det fant jeg 
i de melodiske salmene. For øv-
rig er det ikke er så langt fra gos-
pel, spirituals og soul til jazzen. 
Den musikalske veien føles som 
en runde, der alle aspekter peker 
tilbake til det jeg lærte som barn. 
Å kunne se og forstå de�e nå som 
42-åring, er utrolig morsomt.

– Og annerledes enn som 
32-åring?

– Definitivt. E�er mange år som 

musikalsk har pekt utover, har 
jeg kjent på en salgs «innoversø-
ken». Men jeg trodde nok at reisen 
«hjem» skulle være li� lenger. Job-
ben med Arven har bare vært gøy, 
sier Solveig Sle�ahjell.

Albumet er i hovedsak spilt inn 
sammen pianist Tord Gustavsen, 

som deler mange av hennes re-
feranser i de�e musikalske land-
skapet.

– Ikke stilig
Selv med oppsummeringen «gøy» 
har det å gå tilbake til den religiø-
se oppveksten vekket andre min-
ner enn bare sang. 

– Det som står ut for meg nå, er 
hvor spesielt det er å ha vokst opp 
slik, men også hvor heldig jeg har 
vært. Det henger ikke særlig høyt 
å ha en kristen grunn i vårt sam-
funn, og jeg vokste opp med en 
ganske bramfri «dissing» der jeg 
kunne føle meg li� utafor. Det var 
ikke akkurat «stilig», for å si det 
slik. E�er en stund droppet jeg å 
bry meg, men jeg kjenner at stolt-
heten ikke har sa� inn før nå i vok-

Fakta

Solveig Slettahjell (42) 
XX Musiker født i Bærum i 1971. 
Oppvokst i Orkanger.
XX Tok hovedfag i vokalpedagogikk 
ved Norges musikkhøgskole i 
1997: Det rytmiske aspekt ved 
frasering.
XX Dannet The Slow Motion  
Orchestra og debuterte med 
album i 2001.
XX Har senere gitt ut album med 
The Slow Motion Quintet, solo 
og med Tord Gustavsen og Sjur 
Miljeteig.
XX Spellemannpris i 2004 i klassen 
jazz for albumet Silver.
XX Aktuell med salmeplaten Arven.

m Disse sangene 
har fulgt folk  

til alters, til døpe- 
fonten og til graven  
i generasjoner og  
sånt sitter dypt 
q
Solveig Slettahjell

Solveig Slettahjell på plass i 
Kulturkirken Jakob i Oslo, hvor 
hun senere i høst skal frem-
føre salmene fra sitt nye album 
Arven sammen med pianist Tord 
Gustavsen og fullt band.  
FOTO: ØRN E. BORGEN
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The hytte.  Hun bodde i Norge i tre år. Nå savner 
hun hyttene. Møt australske Jenny Blake som 
har gitt ut sin tredje bok om norsk kultur.  
 Les på ap.no/kultur.

Hør en salme
pPå ap.no/kultur kan du 

få høre ett av sporene på 
Solveig Slettahjells nye album. 

sen alder, sier Solveig Sle�ahjell.
Siste runde med stolthet kom i 

Tempe kirke i Trondheim for noen 
måneder siden da hennes mor-
mor på 94 ble gravlagt.

– Da sto vi der, i den lille kirken, 
og skulle ta farvel. Omtrent 150 
stykker som representerer alle 
som har båret denne tradisjonen 
frem, om sang salmene med en 
kraft så sterk at man nesten revnet 
og ingen kunne høre orgelet. Der 
og da grein jeg av takknemlighet.

Ikke forkynnelsesprosjekt
Det viktigste i valget av de 13 sal-
mene til Arven var de som ga hen-
ne lyst til å synge sangen som 
om det er hennes egen. Først og 
fremst det musikalske, men også 
det tekstlige må treffe en streng.

– Jeg tror de treffer noe i mange 
av oss, uten at man nødvendigvis 
har en sterk kirketilhørighet. Dis-
se sangene har fulgt folk til alters, 
til døpefonten og til graven i gene-
rasjoner og sånt si�er dypt, sier 
Sle�ahjell.

Selv omtaler hun det å synge inn 
salmene på ny� med mange års 
distanse som «en sann svir».

– Jeg er musiker, og musikken 
treffer meg nok sterkest. Men 
tekstene trigger meg også mu-
sikalsk, og jeg kunne ikke gjort 
de�e uten at tekstene også traff. 
Mange av tekstene er allmenngyl-
dige, og noen kan være nokså «hå-
rete», men jeg har få� det formid-
let med så stor kjærlighet at det 
ikke har vært vanskelig for meg å 
forvalte det nå. De�e er ikke et for-

kynnelsesprosjekt for meg, men 
det aspektet ligger jo absolu� der 
i tekstene, sier Solveig Sle�ahjell.

Hun tar nå med seg salmene ut 
på en kort kirketurné fra Orkan-
ger til Risør i høst. I Orkanger stil-
ler det for anledningen opp kor 
med pappa, onkler, fe�er og an-
dre kjenninger fra ungdomstiden. 

– Mi� utgangspunkt for prosjek-
tet er «Gud er kjærlighet», og det 
har vært ukomplisert. Salmene og 
jeg vil hverandre godt.
robert.gjestad@aftenposten.no

SOL SIGURJONSDOTTIR

Belag deg på lange køer 
om du skal få med deg de 
siste dagene av jubile-
umsutstillingen.

Nasjonalmuseet og Munch-
museet har aldri opplevd lig-
nende køer som under sis-
te åpningshelg av «Munch 
150». Rekordmange ønsker å 
få med seg jubileumsutstil-
lingen. 

– Munch er den største pu-
blikumsmagneten i kunstver-
denen akkurat nå. Vi har sa� i 
gang en saksofonkvarte� og 
vaffelservering for dem som 
venter i de lange køene. Folk 
er ikke så vant til å stå i kø 
for en kunstutstilling. De�e 
er historisk, det er helt ny� i 
norsk sammenheng, sier di-
rektør ved Munch-museet, 
Stein Olav Henrichsen.

To timer
Philip Bøine Fagerjord (10) 
synes ikke det var altfor gøy 
å må�e vente i to timer for å 
komme inn på Munch-utstil-
lingen med pappa Anders Fa-
gerjord. 

– De�e er siste sjanse i mi� 
liv til å se disse bildene sam-
let i én utstilling. Det blir nok 
ikke en lignende utstilling på 

lang tid, sier Fagerjord. 
De får tiden til å gå ved å 

kjøpe kaffe, kakao og annet 
godt fra bakeriet tvers over 
gaten. 

Nesten en halv million 
mennesker har se� utstillin-
gen siden den åpnet 2. juli i år. 

I går morges hadde 480�000 
personer se� utstillingen, og 
museumsledelsen håper at 
de når en halv million i løpet 
av helgen.

Lenger enn vanlig
– Det er også overraskende for 
oss at det ble en så fantastisk 
suksess. Vi hadde håpet be-
søkstallet ble rundt 250 000, 
men så er det bli� dobbelt så 
mange, sier Henrichsen.

– Hvorfor forlenger dere 
ikke utstillingen når det er 
så stor interesse?

– Vi har ha� en utstillings-
periode på fire og en halv må-
ned og har dra� det så langt 
som absolu� mulig. Det er 30 
ulike eiere som skal ha tilba-
ke bildene sine. Fire måneder 
er mye lenger enn en vanlig 
utstillingsperiode, forklarer 
museumsdirektøren.

MUNCH 150

I kø for å se Munch

I går måtte Philip Bøine Fagerjord (10) og pappa Anders Fager-
jord stå nesten to timer i kø for å få med seg jubileumsutstillin-
gen i Nasjonalgalleriet. – Dette er en utstilling man rett og slett 
ikke kan gå glipp av, sier Fagerjord.  FOTO: SOL SIGURJONSDOTTIR

På nett
pSe video fra den lange 

køen på Osloby.no

Frihetsgudinnen og flere av 
USAs mest kjent nasjonalpar-
ker gjenåpnes midlertidig for 
besøkende.

Budsje�krisen har ført til 
at flere hundre tusen offent-
lig ansa�e er permi�ert i USA, 
blant dem de ansa�e ved flere 
av landets mest kjente turist-
a�raksjoner.

E�er forhandlinger har del-
statene nå gå� med på mid-
lertidig å finansiere driften, 
og a�raksjonene kan dermed 

gjenåpnet. The National Park 
Service kunngjorde fredag 
at det er inngå� avtale med 
New York, Arizona, Colorado 
og Utah, men gjenåpningen 
blir kortvarig dersom ikke 
budsje�krisen blir løst og fø-
derale midler igjen begynner 
å strømme.

20��000 ansa�e i nasjonal-
parker over hele USA er nå 
permi�ert som følge av bud-
sje�krisen. (NTB)

USA

Frihetsgudinnen gjenåpnes midlertidig

På sitt niende album er Solveig Sletta- hjell (42)

endelig klar for å gå tilbake til musikkarven fra

barndommen. Denne historien starter egentlig en

fredags ettermiddag i Bærum for omtrent 40 år

siden. Rettere sagt hver eneste fredag, da

familien Slettahjell samlet seg før helgen, la en

femmer til Misjonsalliansen i en pappbøsse og

sang salmer høyt i kor. Solveig

...Slettahjell.

Dette faste ritualet ble med Solveig Slettahjell fra

de første barneårene i Bærum via oppveksten i

Orkanger og videre gjennom livet. Men det er

først nå, etter musikkutdannelse og mange år

som vokalsterk jazzmusiker og tolker av andres

låter, at hun går tilbake.

Til arven. Salmene som skapte mennesket og

musikeren.

-Dette er det jeg sang gjennom hele oppveksten,

og det var med dette stoffet jeg oppdaget at jeg

var en sanger. Men jeg måtte ut og studere og

jobbe med musikk på annet vis for å bli voksen.

Jeg kunne gått tilbake til salmene når som helst,

for de har alltid vært med meg, men det var først

nå det virkelig føltes naturlig, sier Solveig

Slettahjell.

Diakonalt preget

De fredags ettermiddagene på 70-tallet i

sykehusblokken i Bærum med mor og far, som

var prest og den som spilte gitaren, står som et

bilde på en oppvekst diakonalt preget av

kristendom. Ikke bare gjennom foreldrene, men

også via besteforeldre, brødre, onkler, tanter og

fettere.

Ifølge Slettahjell snakker vi om religiøsitet i

«tjukkeste slekta» på begge sider.

Slekten som sang salmene hjemme, i kirken, på

bedehuset og i alle mulige kor. Utallige ganger

gjennom

Sangboken

,

Salmeboken

,

Deg være ære

 og

Rop det ut

.

-«Med Jesus vil eg fara» var en sentral salme for oss.

-Det virker nesten i overkant?

-Dette handlet om musikkglede i flere generasjoner, noe

jeg er utrolig takknemlig for å ha vokst opp med. Det er

mye med Kirken man kan være kritisk til, men for meg

var det aldri noe å ta avstand til. Intet drama. Mine

foreldre var religiøse, bygget på den grunnleggende

ideen om at kristendommen sier at man skal hjelpe

andre, sier Solveig Slettahjell.

-Uten å ha vært knyttet til et aktivt menighetsliv som

voksen, har det alltid vært naturlig å ha et religiøst

aspekt i mitt liv. Selv om det aldri har vært så dogmatisk

som det tidvis kunne være i Indremisjonen, hvor jeg

også var mye i oppveksten.
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Veien «hjem»

Som niåring var Slettahjell krystallklar på at hun

skulle bli gospelpianist. Til tross for at det ikke

fantes et piano, kun pumpeorgel, hjemme.

Ved siden av salmene sang hun også mye gospel

og soul i kirken. Likevel ble det jazz noen år

senere. De siste 12 årene har hun gitt ut en

rekke album solo eller som The Slow Motion

Quintet. I 2004 fikk hun Spellemannpris for

albumet

Silver

.

-Allerede som ung hadde jeg hang til det

langsomme og dvelende i musikken, og det fant

jeg i de melodiske salmene. For øvrig er det ikke

er så langt fra gospel, spirituals og soul til

jazzen. Den musikalske veien føles som en

runde, der alle aspekter peker tilbake til det jeg

lærte som barn. Å kunne se og forstå dette nå

som 42-åring, er utrolig morsomt.

-Og annerledes enn som 32-åring?

-Definitivt. Etter mange år som musikalsk har

pekt utover, har jeg kjent på en salgs

«innoversøken». Men jeg trodde nok at reisen

«hjem» skulle være litt lenger. Jobben med

Arven

 har bare vært gøy, sier Solveig Slettahjell.

Albumet er i hovedsak spilt inn sammen pianist

Tord Gustavsen, som deler mange av hennes

referanser i dette musikalske landskapet.

-Ikke stilig

Selv med oppsummeringen «gøy» har det å gå

tilbake til den religiøse oppveksten vekket andre

minner enn bare sang.

-Det som står ut for meg nå, er hvor spesielt det

er å ha vokst opp slik, men også hvor heldig jeg

har vært. Det henger ikke særlig høyt å ha en

kristen grunn i vårt samfunn, og jeg vokste opp

med en ganske bramfri «dissing» der jeg kunne

føle meg litt utafor. Det var ikke akkurat «stilig»,

for å si det slik. Etter en stund droppet jeg å bry meg,

men jeg kjenner at stoltheten ikke har satt inn før nå i

voksen alder, sier Solveig Slettahjell.

Siste runde med stolthet kom i Tempe kirke i Trondheim

for noen måneder siden da hennes mormor på 94 ble

gravlagt.

-Da sto vi der, i den lille kirken, og skulle ta farvel.

Omtrent 150 stykker som representerer alle som har

båret denne tradisjonen frem, om sang salmene med en

kraft så sterk at man nesten revnet og ingen kunne høre

orgelet. Der og da grein jeg av takknemlighet.

Ikke forkynnelsesprosjekt

Det viktigste i valget av de 13 salmene til

Arven

 var de som ga henne lyst til å synge sangen som om

det er hennes egen. Først og fremst det musikalske,

men også det tekstlige må treffe en streng.

-Jeg tror de treffer noe i mange av oss, uten at man

nødvendigvis har en sterk kirketilhørighet. Disse

sangene har fulgt folk til alters, til døpefonten og til

graven i generasjoner og sånt sitter dypt, sier Slettahjell.

Selv omtaler hun det å synge inn salmene på nytt med

mange års distanse som «en sann svir».

-Jeg er musiker, og musikken treffer meg nok sterkest.

Men tekstene trigger meg også musikalsk, og jeg kunne

ikke gjort dette uten at tekstene også traff. Mange av

tekstene er allmenngyldige, og noen kan være nokså

«hårete», men jeg har fått det formidlet med så stor

kjærlighet at det ikke har vært vanskelig for meg å

forvalte det nå. Dette er ikke et forkynnelsesprosjekt for

meg, men det aspektet ligger jo absolutt der i tekstene,

sier Solveig Slettahjell.

Hun tar nå med seg salmene ut på en kort kirketurné fra

Orkanger til Risør i høst. I Orkanger stiller det for

anledningen opp kor med pappa, onkler, fetter og andre

kjenninger fra ungdomstiden.

-Mitt utgangspunkt for prosjektet er «Gud er kjærlighet»,

og det har vært ukomplisert. Salmene og jeg vil

hverandre godt.

Solveig Slettahjell på plass i Kulturkirken Jakob i Oslo,

hvor hun senere i høst skal fremføre salmene fra sitt nye
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album

Arven

 sammen med pianist Tord Gustavsen og fullt

band.

Fakta:

Solveig Slettahjell (42)

Musiker født i Bærum i 1971. Oppvokst i

Orkanger.

Tok hovedfag i vokalpedagogikk ved Norges

musikkhøgskole i 1997: Det rytmiske aspekt ved

frasering.

Dannet The Slow Motion Orchestra og debuterte

med album i 2001.

Har senere gitt ut album med The Slow Motion

Quintet, solo og med Tord Gustavsen og Sjur

Miljeteig.

Spellemannpris i 2004 i klassen jazz for albumet

Silver.

Aktuell med salmeplaten

Arven.

Sitat:

Webhenvisning:

Hør en salme

På ap.no/kultur kan du få høre ett av sporene på Solveig

Slettahjells nye album.

© Aftenposten

Oversikt over like treff

Griper etter egen musikkarv

Aftenposten 13.10.2013
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Balsam i høstmørket

123456
Bergens Tidende (1 likt treff). Publisert på trykk 16.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell.
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ske oppvåkning. «Arven» er et 
utvalg av disse, og Slettahjell tol-
ker dem i samarbeid med pianist 
Tord Gustavsen, trompetist Sjur 
Miljeteig (Friko, Slow Motion-
konstellasjonene) og fiolinist 
Nils Økland. Ikke overraskende 
er det blitt en saktmodig og still-
ferdig samling, nærmere Jan 
Johansson enn gospelscene og 
kirkeskip, men samtidig er ut-
trykket en god del mer konser-
vativt enn for eksempel Anders 
Widmarks «Psalmer» (1997).

SOM ALBUM ER  «Arven» noe sta-
tisk. Ikke at det ikke finnes spen-
nende nyanser i akkompagne-
mentet, men det er få av de 13 
salmene som skiller seg vesentlig 
ut. I stemning, farge og utførelse 
er det mange gjentakelser, noe 
som gjør at albumet kan opp-
leves som en anelse langdrygt, 
men samtidig gir dette salmene 
en ekstra suggererende effekt de 
nødvendigvis må ha når de hen-
tes ut av kirkerommet på denne 
måten. 

Salmer er bruksmusikk, de er 
ment for fellessang. Menigheten 
bygger et fellesskap når de låner 
salmenes ord til å åpne sine hjer-
ter i bønn, tilbedelse, klage- og 
lovsang. Å lytte til slik bruks-
musikk er en ganske begrenset 
lytteropplevelse. Men dersom 
musikerne benytter seg av et 
uttrykk med sterke, meditative 
kvaliteter, kan det oppstå et rom 
hvor lytteren enkelt kan gi seg 
hen til både tekst og melodi. 

I så måte lykkes «Arven» 

Balsam i 
høstmørket

SOLVEIG SLETTAHJELL   (Slow Mot-
ion Orchestra/Quintet) er en av 
få vokalister som kan tillate seg 
å være svært sparsommelig med 
virkemidlene, samtidig som hver 
eneste tone ruver med en vold-
som kraft. Hennes lavmælte, 
sparsommelige stil innbyr til an-
dakt; lytteren vet at hvert sekund 
teller. Det gir henne en særegen 
styrke som historieforteller, sær-
lig når materialet krever hjerte-
lighet fremfor inderlighet, som 
på denne platen.

SLETTAHJELL VOKSTE  opp med 
og i salmetradisjonen. Hennes 
familie har gjennom flere gene-
rasjoner sunget i kor hvor disse 
salmene har stått sentralt, og de 
skal ha preget hennes musikal-

RØTTER e Slettahjell oppsøker sine 
musikalske røtter og makter å gjøre 
salmene til mer enn bruksmusikk. 

KVALITET: Solveig Slettahjells siste plate «Arven» er ren balsam i høstmørket. Nyt den, skriver BTs anmelder.   ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

SALMER

Solveig Slettahjell 

«Arven»
 SloMo/Universal 

123 4 56

Bergensaktuelle BOA bruker samtids-
musikk til å utforske pop. Hvis ikke det 
var motsatt.
I 1973 ga musikere som Arne Nordheim og Terje 
Rypdal ut den myteomspunne samleplaten 
«Popofoni». Den kom til etter en offentlig kran-
gel om sangen «Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli», 
skrevet av Arne Bendiksen. Medlemmer av 
«kultureliten» mente sangen var meningsløs, 
mens folkelige artister som Bendiksen og Rolv 
Wesenlund svarte med å angripe og latterliggjøre 
avant gardemusikken, som blant andre Arne 
Nordheim holdt på med. Etter debatten ble det 
tatt initiativ til platen som skulle appellere til 
både pop- og samtidsmusikkfolket: «Popofoni», 
popmusikk med samtidsmusikkvri.  
Da trioen BOA for tre år siden bestemte seg 
for å skape nye fusjoner av pop og samtids-
musikk, gikk det ikke like hardt for seg. 
Mange av dem som har samarbeidet med 
BOA på prosjektet, musikere som Jenny 
Hval, Hanne Hukkelberg og Susanne Sund-
før, kan sies å befinne seg i dette grenselan-
det. Klarinettist Morten Barrikmo tror ikke 
sjangerskiller betyr spesielt mye lenger. 
– Det som skjer over tid er at den opprinnelige 
formen blir strukket i alle mulige retninger. Nå 
leser man stadig vekk om for eksempel «knitre-
popjazz», som er fusjoner av mange ulike sjan-
gre, inkludert pop. Musikk er mye vanskeligere 
å sette i bås nå. 
– Hvorfor ville dere utforske popmusikken? 
– Som musiker arbeider man ofte sammen med 
musikere man deler et uttrykk med, man deler 
en tanke og en forståelse for hva musikk skal 
være. For å skape noe nytt og interessant bør 
man søke motstand, man må utfordre seg selv. 
– Dere har bestilt sanger fra ulike musikere 
og komponister. Hvordan lød bestillingen? 
– Den var veldig åpen. Prosjektet heter opprin-
nelig «Max 3.30. Pop goes avantgarde/avantgarde 
goes pop». Vi ville ha låter på max tre minutter 
og tretti sekunder, noe som er vanlig lenge for en 
popsang. Innenfor de rammene kunne folk gjøre 
som de ville, og bidragene er svært ulike. Noen er 
med på platen «Moon Over Towns». 
– Men det er ikke den mest kommersielle 
popmusikken dere har med, type toppen av 
VG-lista? 
– Vi har med en komposisjon fra Bernhoft, han 
har da vært høyt oppe på VG-listen. Han er et 
eksempel på en musiker som har holdt på i 
undergrunnen i mange år, men som plutselig 
blir populær og forandrer hva vi kaller kommer-
sielt.  
– Hvis noen har poplåter de vil se i samtids-
musikkdrakt, er det bare å ta kontakt?
– Vi er alltid på jakt etter nye låter, ja. 
 
BOA spiller på Landmark i kveld

KJETIL KOPREN ULLEBØ

Pop møter 
avantgarde

UTFORDRING: Tora Augestad (vokal og tangenter), 
Tanja Orning (cello) og Morten Barrikmo (klarinett) 
finner utfordringer i popmusikken. 

SIDESNAKK 
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Musikkansvarlig: KJETIL KORPEN ULLEBØ  
kjetil.ullebo@bt.no
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Cakewalk kombinerer 
sjangre som ikke burde 
kommet overens.

BANDET BESTÅR  av Stephan 
Meidell, Øystein Skar og Ivar 
Loe Bjørnstad, og de opererer 
innen et eklektisk landskap 
mellom improvisert rock, 
elektronika, psykedelika og 
jazz. Deres nyeste platepro-
sjekt er et resultat av lengre 
improvisasjonsøkter, hvor de 
sakte, men sikkert møtes på 
midten eller deromkring. Det 
at musikerne hver for seg har 
såpass ulike referansepunk-
ter, gjør Cakewalks musikk 
vanskelig å beskrive. Låtene 
på «Transfixed» kan ofte hø-
res ut som om de stammer fra 
ulike band, på én og samme 
låt. 

Det er ikke til å komme 
vekk fra at guttene er blitt 
mørkere siden forrige utgi-
velse. Partiene som da var 
karakteristisk kjappe og mer 
upbeat, er blitt byttet ut med 
et langt mer seigt og tungt 
lydbilde. Og de er ikke redde 
for å lage mer bråk. At de ikke 
setter pris på å bli sammenlig-
net med noen, fordi de mest 
sannsynlig ikke vet hvem det 
er de blir sammenlignet med, 
er uttalt. Likevel våger jeg 
meg ut på en assosiasjon, og 
den er i stor grad flatterende. 
Åpningsstykket «Ghosts» tar 
seg tid, bygger opp et tempe-

rament underveis, og trekker 
alt mot et eminent klimaks. 
Det høres ut som at de føl-
ger canadiske Godspeed You 
Black Emperors suksessopp-
skrift.

MEN «TRANSFIXED»  er på alle 
måter egen. Det krautrock- og 
elektronika-inspirerte bryter 
ned det industrielle og pro-
gressive, og gjør musikken 
mer fordøyelig, mer tilgjen-
gelig. Cakewalk kombinerer 
sjangre som ikke nødvendig-
vis burde ha kommet overens, 
men som likevel på sitt vis 
gjør det. De lager musikk som 
både vil og tør være helt egen. 

ALISA LARSEN

Inn i mørket 
ELEKTRONIKA

Cakewalk 

«Transfixed»
Hubro

123 4 56

På «Trios» får vi nye 
versjoner av kjente Carla 
Bley-komposisjoner.

EN GANG  så den amerikanske 
pianisten Carla Bley et de-
monstrasjonstog i Oslo. Det 
dreide seg om utbyggingen 
av Alta-vassdraget og ordet 
«utvikling» gikk igjen på pa-
rolene. Slik gikk det til at en 
av hennes beste låter fikk et 
norsk navn: «Utviklingssang». 
Hun har spilt inn låten mange 
ganger, med mange forskjelli-
ge besetninger. Og på den nye 
ECM-platen «Trios» spiller 
hun den igjen, nå med Andy 
Sheppard på saksofon og Ste-
ve Swallow på bass.

«Utviklingssang» er en bal-
lade Carla Bley vanligvis spil-
ler etter et par raske numre. 
Men ECM-produsenten Man-
fred Eicher har valgt å la bal-
laden innlede platen. Det er 
et godt grep. Den gamle, lang-
somme protestlåten fra slut-
ten av 1970-tallet bygger opp 
en sår, melankolsk stemning 
og åpner et særpreget musi-
kalsk rom. Sheppard spiller 
med tørr, vibratoløs tone og 
tynner av og til klangen ut 
slik at det bare blir luft igjen, 
mens Steve Swallows legger 
skjøre, gitaraktige klanger inn 
over Bleys klaverakkorder.

OG SÅ ER musikken i gang, en 
rekke kjente Bley-komposi-
sjoner spilt på nye måter, men 
likevel typisk Bley-musikk 
med inspirasjoner fra nær og 
�ern. På «Vashkar» har kla-

veret en mellomøstlig klang, 
mens Swallow gjentar og ut-
broderer et rytmisk riff på 
elbassen. I suiten «Les Trois 
Lagons» minner Bley av og 
til om Thelonious Monk med 
kantede melodier og skjeve 
akkordrekker, hele tiden i in-
timt samspill med Swallows 
gitaraktige bass. Og over det 
hele vever Sheppard sine lan-
ge melodilinjer.

Her er referanser til sir-
kusmusikk og fransk kabaret. 
Her er sitater fra Ravel. Her 
er klang av bossanova. Som 
alltid hos Bley skjer det hele 
tiden noe uventet, noe mor-
somt, noe bisart. Det er jazz 
vi hører, men en type jazz 
som går på tvers av alle kjente 
sjangre og oppdelinger.  

PETER LARSEN 

Komposisjoner i utvikling
JAZZ

Carla Bley, Andy Sheppard, 
Steve Swallow

«Trios»
ECM

1234 5 6

svært godt. Samtidig er det også 
plass til mer ordinære «låter» 
som «Han giver och giver och gi-
ver igjen».

ALBUMETS STORE styrke er nerven 
i samspillet mellom de minimale 
arrangementene og Slettahjells 
karakteristiske vokal. Dette fun-
gerer best når musikerne gir seg 
blåtonene i vold, da låter Slet-
tahjell og hennes medsammen-
svorne som om de rører ved noe 
skjørt og sårbart, men som like-
vel kan forløse noe mektig. 

Resultatet er mindre vellyk-
ket i den rene lovsangen (som 
på for eksempel «Hjemme i 

himlen»), tekst og uttrykk har-
monerer mindre og melodienes 
mindre flatterende aspekter blir 
ekstra tydelige. Men slik må det 
nødvendigvis bli når man velger 
seg et råmateriale basert på egen 
musikalsk bakgrunn i salmene, 
og ikke jakter de mest utfordren-
de akkordprogresjonene.

«ARVEN»  stiller ingen kritiske 
spørsmål til skjæringspunktet 
mellom jazz og salmetradisjon, 
men er lastet med kvaliteter som 
gjør det til ren balsam i høstmør-
ket. Nyt den.

PETTER  LØNNINGEN

KVALITET: Solveig Slettahjells siste plate «Arven» er ren balsam i høstmørket. Nyt den, skriver BTs anmelder.   ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ
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Good Time Charlie «Draumeblues og 
Blåsus» (Good Time 
Records) 
Det er ikke hver dag det 
gis ut bluesplater for 
barn, men nå er Good 
Time Charlie klar med 
sin første barneplate. 
De tar oss med på en 
humoristisk bluesreise med tekster om trak-
torer, fiskelykke og det å være tissetrengt. 
Hvis det er mulig å få barn til å høre på noe 
annet enn «The Fox» nå for tiden, burde 
«Draumeblues og Blåsus» være et godt alter-
nativ. 

Gisle Torvik «Tranquil �ord» (Ozella Music)   
Gisle Torvik fra Har-
danger har lenge vært 
regnet som en av Norges 
mest talentfulle, unge 
jazzgitarister. På «Tran-
quil Fjord» veksler hans 
komposisjoner mellom 
åpne, poetiske land-
skap, og mer fortettede og rytmiske øyeblikk. 
Dynamikken mellom Torvik og resten av hans 
trio, bestående av Audun Ellingsen på bass og 
Hermund Nygård på trommer, er god. Torviks 
�ordlandskap nærmer seg solnedgangen, 
men blir sjelden for kitschy.   

Bluesen trenger ikke være 
trist, men skulle tradisjonelt 
gi livsglede ved å løfte folk 
ut av miseren 

Arle Hjelmeland,  
vokalist i Good Time Charlie

Chick Corea
«Now He Sings Now 
He Sobs» (Blue Note) 
1968
Dette er en av tidenes 
beste pianotrioplater. 
Opprinnelig utgitt i 
1968, da pianist Chick 

Corea var 27 år gammel, må den ha skapt et 
jordskjelv i jazzverdenen. Med tsjekkeren 
Miroslav Vitouš på kontrabass, og legenden 
Roy Haynes på trommer, var dette et musi-
kalsk drømmelag. Platen kom ut på høyden 
av den akustiske jazzæraen – like før ele-
ktronikken kom inn for fullt. Saksofonist 
John Coltrane og pianist McCoy Tyner hadde 
banet vei for sitt nye melodiske uttrykk, noe 
Corea var tydelig inspirert av.

Det første som slår meg er platens lett-
het. Musikken flyr av gårde, og anslaget hos 
samtlige musikere er nærmest umenneske-
lig presist og �ærlett på en gang. Vitouš bas-
soloer er så modne, friske og originale – ufat-
telig for en 21 åring. Haynes trommespill har 
et eksepsjonelt vitalt driv, og Coreas kompo-
sisjoner og solospill står fremdeles som noe 
av det sterkeste han har gjort. Dette er en 
plate hvor alt stemmer – en plate man aldri 
blir lei av.

STEPHAN MEIDELL

FRA PLATEARKIVET 

Salmer er bruksmusikk, 
de er ment for fellessang

RØTTER e Slettahjell oppsøker sine musikalske

røtter og makter å gjøre salmene til mer enn

bruksmusikk. «Arven» SloMo/Universal

Solveig Slettahjell

(Slow Motion Orchestra/Quintet) er en av få

vokalister som kan tillate seg å være svært

sparsommelig med virkemidlene, samtidig som

hver eneste tone ruver med en voldsom kraft.

Hennes lavmælte, sparsommelige stil innbyr til

andakt; lytteren vet at hvert sekund teller. Det gir

henne en særegen styrke som historieforteller,

særlig når materialet krever hjertelighet fremfor

inderlighet, som på denne platen.

Slettahjell vokste

opp med og i salmetradisjonen. Hennes familie

har gjennom flere generasjoner sunget i kor hvor

disse salmene har stått sentralt, og de skal ha

preget hennes musikalske oppvåkning. «Arven» er

et utvalg av disse, og Slettahjell tolker dem i

samarbeid med pianist Tord Gustavsen,

trompetist Sjur Miljeteig (Friko, Slow Motion-

konstellasjonene) og fiolinist Nils Økland. Ikke

overraskende er det blitt en saktmodig og

stillferdig samling, nærmere Jan Johansson enn

gospelscene og kirkeskip, men samtidig er

uttrykket en god del mer konservativt enn for

eksempel Anders Widmarks «Psalmer» (1997).

Som album er

«Arven» noe statisk. Ikke at det ikke finnes

spennende nyanser i akkompagnementet, men

det er få av de 13 salmene som skiller seg

vesentlig ut. I stemning, farge og utførelse er det

mange gjentakelser, noe som gjør at albumet kan

oppleves som en anelse langdrygt, men samtidig

gir dette salmene en ekstra suggererende effekt

de nødvendigvis må ha når de hentes ut av kirkerommet

på denne måten.

Salmer er bruksmusikk, de er ment for fellessang.

Menigheten bygger et fellesskap når de låner salmenes

ord til å åpne sine hjerter i bønn, tilbedelse, klage- og

lovsang. Å lytte til slik bruksmusikk er en ganske

begrenset lytteropplevelse. Men dersom musikerne

benytter seg av et uttrykk med sterke, meditative

kvaliteter, kan det oppstå et rom hvor lytteren enkelt kan

gi seg hen til både tekst og melodi.

I så måte lykkes «Arven» svært godt. Samtidig er det

også plass til mer ordinære «låter» som «Han giver och

giver och giver igjen».

Albumets store

styrke er nerven i samspillet mellom de minimale

arrangementene og Slettahjells karakteristiske vokal.

Dette fungerer best når musikerne gir seg blåtonene i

vold, da låter Slettahjell og hennes medsammensvorne

som om de rører ved noe skjørt og sårbart, men som

likevel kan forløse noe mektig.

Resultatet er mindre vellykket i den rene lovsangen (som

på for eksempel «Hjemme i himlen»), tekst og uttrykk

harmonerer mindre og melodienes mindre flatterende
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aspekter blir ekstra tydelige. Men slik må det

nødvendigvis bli når man velger seg et

råmateriale basert på egen musikalsk bakgrunn i

salmene, og ikke jakter de mest utfordrende

akkordprogresjonene.

«Arven»

stiller ingen kritiske spørsmål til

skjæringspunktet mellom jazz og salmetradisjon,

men er lastet med kvaliteter som gjør det til ren

balsam i høstmørket. Nyt den.

Artikkel:

Solveig Slettahjell

Artikkel:

Bildetekst: KVALITET: Solveig Slettahjells siste plate

«Arven» er ren balsam i høstmørket. Nyt den, skriver BTs

anmelder. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ|

© Bergens Tidende

Oversikt over like treff

Balsam i høstmørket

Bergens Tidende 16.10.2013 10:53
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Takkefest med Slettahjell
Oppland Arbeiderblad. Publisert på trykk 12.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 19.

RAMPA 19l ø rdag 12.  ok tober  2013 OPPL AND ARBEIDERBL AD

Takkefest med Slettahjell
Biri: Solveig Slettahjell deltar søndag med 
sang i høsttakkefesten i Biri kirke. I mai var 
Biri kirke innspillingssted for Solveig Slet-
tahjells nye CD Arven som kom ut fredag. 
Dette er et album med salmer og åndelige 
sanger som er en del av Slettahjells bak-
grunn og oppvekst. Hun var svært begeistret 
over å få spille inn denne plata i Biri kirke og 
ville derfor gjerne komme tilbake for å delta 
på en gudstjeneste. Dette er en gudstjeneste 
beregnet både på store og små, og 6-åringe-
ne er spesielt invitert. I prestegården etterpå 
blir det bevertning, mer sang av Solveig Slet-
tahjell og konkurranser og leker for barna.

feirer GrieG: Kristin Fyrand Mikkelsen og Gun-
nar Flagstad i 20 fingre og Resonans feirer 
Grieg med nye konsert onsdag.  Arkivbilde STjerneSopran: Isa Katharina Gericke kommer til Gjøvik onsdag. 

på hjemmeBane: Eli Kristin Hanssveen kan senke skuldrene litt når hun endelig får konkurrere i opera. Foto: Siv Storløkken

– Veldig �n coaching. Man glemmer jo 
alltids noe, eller roter seg inn i et mønster. 
Og jeg er jo på evig jakt etter idealet.

Parallelt øver hun til torsdagens pre-
mière på «Orfeus og Evrydike», der hun 
spiller sistnevnte, døde kvinne. Litt schizo-
frent, innrømmer hun, men takker partene 
for at de legger alt til rette for henne.

Tirsdag var alle artistene i Operaen for 
å overvære en øving med Nina Gravrok i 

hovedrollen. Da rev den verdensberømte 
dirigenten Rinaldo Alessandrini henne ut 
av tv-konseptet og opp på scenen.

– Jeg måtte bare gå opp. Det ble litt dra-
ma, de andre �kk virkelig se min hverdag.

Gråt
Både fra operakolleger og andre hylles 
underdogen Hanssveen. Etter at hun sang 
«Down to the river to pray» a cappella for-

talte folk henne at de gråt for første gang på 
25 år. Da måtte sangeren gråte.

– Men det er jo for dette at jeg synger: 
Fordi jeg føler jeg har noe å gi.

Tobarnsmoren har det nå så travelt at 
hun må notere alt hun må huske, men like-
vel kan glemme å handle mat. Så hun rek-
ker ikke tenke på avstemmingen før Kåre 
Magnus Bergh står med fasiten.

– Det er helt jævlig å vente!

Framover venter bare sjangre hun gjerne 
vil utfordre seg i, for det verste ble unna-
gjort med forrige helgs hiphop.

– Jeg ble mer diva på hiphop enn hva 
noen gang kommer til å bli ellers, sier hun 
når hele gjengen øver til fellesnummer.

Hun er tilbake i rollen som coach, strå-
ler og smiler mens Agnete Johnsen, Silya 
Nymoen, Helene Bøksle og Atle Pettersen 
ikke ser ut til å dele entusiasmen ...

OPERAKVELD I STJERNEKAMP

Endelig på hjemmebane
■

@SEFLERE BILDER
OG VIDEO PÅ

BiRi: Solveig Slettahjell deltar søndag med sang i

høsttakkefesten i Biri kirke. I mai var Biri kirke

innspillingssted for Solveig Slettahjells nye CD

Arven som kom ut fredag.

Dette er et album med salmer og åndelige sanger

som er en del av Slettahjells bakgrunn og

oppvekst. Hun var svært begeistret over å få

spille inn denne plata i Biri kirke og ville derfor

gjerne komme tilbake for å delta på en

gudstjeneste. Dette er en gudstjeneste beregnet

både på store og små, og 6-åringene er spesielt

invitert. I prestegården etterpå blir det bevertning,

mer sang av Solveig Slettahjell og konkurranser

og leker for barna.

© Oppland Arbeiderblad
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Synger Hovland
Fredriksstad Blad. Publisert på trykk 12.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 18.

Aschehoug inviterer til en 

litterært aften, med smakebiter 

fra årets bokliste. 

Møt forfatterne Øystein Wiik, 

Roskva Koritzinsky, 

Stein Morten Lier, Arve Tellefsen

og Klaus Hagerup. 

I tillegg får du smakebiter fra 

bøker av Merethe Lindstrøm, 

Geir Lippestad og andre.

Ons 16. okt
kl 19.00-21.00  -  GRATIS

18 � KULTUR FREDRIKSSTAD BLADLØRDAG 12. OKTOBER 2013

Stand Up Norge presenterer 
tre av landets mest kjente 
komikere på Oscar i kveld: 
Jonna Støme, Christer 
Torjussen og Vidar 
Hodnekvam. Alle underhol-
der regelmessig på Latter og 
øvrige humorscener i 
hovedstaden, og arrangøren 
lover «en helstøpt, morsom 
kveld med tresikker humor 
på svært høyt nivå».

– Vi er opptatt av å levere 
gode show året rundt, og 
ikke kun legge store arrange-
ment til sommeren. Fredrik-
stad skal ikke bare være en 
sommerby, sier bookingan-
svarlig Dani Larsen.

Latter  
på Oscar

Førstkommende søndag 
holder onsingen Asbjørn 
Arvesen, som er tidligere 
hvalfanger, foredrag som gir 
et innblikk i hvordan livet 
kunne arte seg på en 
hvalfangstskute.

«Historien om hvalfang-
sten kan sies å ha vært en 
storhetstid i fylket vårt, og 
jakten var viktig for hele 
nasjonen. Historien om jakt 
og slakt inneholder både 
blod og gørr, ukjente helter, 
store opplevelser, men også 
ulykker», informeres det i en 
pressemelding fra arrangø-
ren. Foredraget �nner sted i 
Minemagasinet på Isegran.

Hvalfanger-
historie

Annie Lennox mener man 
må beskytte barn mot 
moderne popvideoer, som 
hun mener beveger seg inn i 
det «pornogra�ske» og 
«mørke».

Eurythmics-veteranen 
sier i et intervju med BBC 
Radio 5 Live:

– Jeg er for ytringsfrihet, 
men dette er et skritt videre, 
helt klart inn i pornogra�ens 
verden. Hvordan stopper du 
barna dine fra å bli utsatt for 
dette? Det er så kraftfullt. 
Men du ønsker ikke å se sju 
år gamle jenter som «twer-
ker». ©NTB

Vil ha musikk-
videosensur

ANNIE LENNOX.  FOTO: AP

I dag holder Lisleby 
musikkorps konsert i Blå 
grotte. De fyller 110 år og 
Heidi Gjermundsen Broch 
er blant gjestene.

Korpsjubileum

Michelet til topps
Kanskje blir «Skytteren» den nye «Skogs-
matrosen». Iallfall går Jon Michelets andre 
bok i serien «En sjøens helt» rett til topps 
på bestselgerlisten. «En sjøens helt: 
Skytteren» utkom i forrige uke til gode 
anmeldelser og topper nå Bokhandlerfo-
reningens liste over mestselgende 
skjønnlitteratur. Samtidig har viraken 
rundt utgivelsen ført Jon Michelets 
 orårsbok «En sjøens helt: Skogsmatro-
sen» tilbake på annenplass på listen. Den 
har nå et samlet opplag på 110.000. NTB

Synger Hovland
Egil Hovlands kjente salme «Tårnhøye bølger går» er 
representert på Solveig Slettahjells nye album «Arven».

Jazzartisten Slettahjell er i besittelse av en Norges 
mest distinkte stemmer. Nå er hun ute med en ren 
salmeplate bestående av 13 tidløse sanger.

Det var gjennom disse salmene at Slettahjell fant sitt 
musikalske ståsted. Med «Arven» vender hun tilbake til 
utgangspunktet for sin karrière.

Egil Hovland komponerte melodien til «Tårnhøye 
bølger går» i 1983. Teksten er av Dag�nn Zwilgmeyer.

Salmen har i alle år siden hatt sin rettmessige plass i 
Den norske kirkes salmebok.

Helmers Hage søkte 
stillheten på et fyr i 
Oslo
orden da ny 
musikk skulle spilles 
inn.

MUSIKK
MARIE STRAND LIEN

Visebandet fra Sarpsborg og 
Fredrikstad isolerte seg på 
Gullholmen fyr utenfor Jeløy 
en helg i september. Og det var 
et godt valg, skal vi tro vokalist 
og gitarist Espen Langbråten.

 – Det var veldig eektivt! 
Når man er hjemme og i studio, 
så er det gjerne ting som for-
styrrer, men der ute �kk vi 
konsentrert oss om det vi skul-
le gjøre.

 – Det var jo dessuten sosialt, 
og fyret var et helt fantastisk 
sted. Ypperlig for å spille inn 
en akustiskplate. Vi må tilbake 
dit, altså, fastslår en entusias-
tisk Langbråten.
 Han har selv studio hjemme, 
og utstyret fraktet bandet med 
seg ut til fyret. 

– Det ble litt bæring, men 
ikke altfor mye jobb, fastslår 
Langbråten. Etter litt genre-
vingling, mener han at Hel-
mers Hage nå har slått endelige 
røtter akustisk visesang.

 – Det er der vi startet og der 
vi føler oss mest hjemme. 

Den kommende platen, som 
de håper å ha ferdig tidlig på 
nyåret, vil bestå av ti låter.  

– Vi har lyst til å gi det ut på 
vinyl, og digitalt, selvsagt. Det 
er mulig vi velger å droppe cd-
formatet, sier frontmannen.

Helmers Hage klare med ny plate på nyåret

Hagetre� på �ordfyr

Det er i den 
akustiske vise-
tradisjonen vi 

føler oss mest hjemme.
ESPEN LANGBRÅTEN

!

I FYR OG FLAMME: Helmers Hage er meget entusiastiske etter å ha spilt inn musikk til sin kommende 
plate på et noe uvanlig sted, et fyr seks minutters båttur utenfor Jeløya. Fra venstre ser vi her Heine 
Magnussen, Thomas Andresen, Øystein Lindberg, Espen Langbråten og Thomas Kjøniksen. Morten 
Oliversen og Lene Karlsen har siden bildet ble tatt kommet inn i bandet.  PRESSEFOTO

Egil Hovlands kjente salme «Tårnhøye bølger går»

er representert på Solveig Slettahjells nye album

«Arven»

Jazzartisten Slettahjell er i besittelse av en

Norges mest distinkte stemmer. Nå er hun ute

med en ren salmeplate bestående av 13 tidløse

sanger.

Det var gjennom disse salmene at Slettahjell fant

sitt musikalske ståsted. Med «Arven» vender hun

tilbake til utgangspunktet for sin karrière.

Egil Hovland komponerte melodien til «Tårnhøye

bølger går» i 1983. Teksten er av Dagfinn

Zwilgmeyer.

Salmen har i alle år siden hatt sin rettmessige

plass i Den norske kirkes salmebok.

© Fredriksstad Blad
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Solveigs salmar
Dagsavisen. Publisert på trykk 12.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 39.

39jazz  :nye inntrykk

lørdag 12. oktober 2013 Dagsavisen

roald 
helgheim

Solveigs 
salmar

Uredd 
Pust!

Solveig Slettahjell har laga 
salmeplata ho har hatt under 
huda heile livet, og med sine 
tretten songar er «Arven» 
(Universal) ei sann gåve til alle 
som uansett livssyn meiner 
salmane er noko av det 
vakraste i heile songskatten. 
For Solveig Slettahjell er det 
salmane som gjorde henne til 
ein songar, og få kan vel fram-
føre dei så inderleg utan 
patos som ho. Tord Gustavsen 
er tonefølgje på piano, trom-
petist Sjur Miljeteig og feles-
pelar Nils Økland medverkar 
på nokre spor, ho sjølv også 
på piano, og frå «I dine 
hender fader mild» til «Nu 
lukker solen sitt øye» er det 
berre å nyte med andakt eller 
annan mood. Songar som 
Lina Sandells «Jag kan icke 
rekna dom alla» og «Blott en 
dag», «Slik som eg var», «O 
Jesus åpne du mitt øye», 
«Jesus det eneste». Og «Velt 
all dine veie», på mitt morsnål 
«Velt all din veg og vande», til 
tonen også Paul Simon syng 
sin vakre «American Tune» til.

Gruppa Pust var ein vokal 
sensasjon med platedebuten 
«Femkant» i 2007 og oppføl-
gjaren «Kry» i 2009. Etter 
«Julero» i 2011 kjem den 
fjerde, med tittelen «Fryktløs» 
(Grappa/MusikkLosen). Ein 
god tittel på endå eit 
strålande album frå ei make-
laus vokalgruppe, som skriv 
all musikk sjølv med norske 
tekstar, og som har hausta 
prisar og internasjonal 
åtgaum i fleng. Enjoy!  

Pixel
«We Are All  
Small Pixels»
Cuneiform Re-
cords (wayside-
music.com)

Det var mest som eit varsel når eg sette på plata «Trios», idet radar-
paret Solberg og Jensen gjekk på den blå scena på Sundvolden, og 
der kom «Utviklingssang» på første spor! Songen Carla Bley skreiv 
til dei norske samane sin kamp mot utbygginga av Alta-vassdraget. 
Albumet heiter «Trios», med Steve Swallow, Carla Bley og saksofo-
nist Andy Sheppard. Det er ein av dei finaste protestsongane som 
er laga, og tilleggskommentaren må vere at protestsongane si tid 
neppe er forbi. Det er eit nostalgisk og vakkert album, der trioen 
som sidan han for tjue år sidan spelte inn «Songs With Legs», har 
dukka opp i ymse konstellasjonar. Her tek dei for seg komposisjonar 
Carla Bley har skrive og framført i ulike samanhengar sidan 1963 
– eit enormt repertoar frå den unike komponisten Carla Bley (75) 
som i eit intervju under Oslo Jazz Festival i 2011 sa til meg at å skrive 
musikk som speglar att omsut for det samfunnet ein lever i, alltid 
har vore ein sjølvsagd ting.

Den eldste songen «Vashkar» er frå 1963, med musikk Paul Bley 
spelte med Swallow og Pete La Roca. Suiten «Les Trois Lagons» er 
etter eit bestillingsverk inspirert av Matisse, framført av legg-trioen 
i 1996. Den tredelte «Wildlife» er frå eit Carla Bley-album i 1986, «The 
Girl Who Cried Champagne» likeeins med andre musikarar. Med 
komponisten Bleys bumerke heile vegen på musikken, no framført 
på eit kammerjazzaktig album anno 2013. Det er med ein unik trio, 
som er på vegen i Europa etter konsert i Oslo midt i systemskiftet 
denne veka. 
På Sundvolden er det over, dei blåblå feirar med pølse og lompe, 
og det er «Broen» del 3 i fjernsynet. For ei utvikling!

Ny solo-triumf
Etter den glitrande solodebuten «Hotel Interludes», kjem pianist 
og no også organist Eyolf Dale med den strålande oppfølgjaren 
«Hometown Interludes», innspelt i heimbyens kyrkje i Skien. Der er 
det også eit orgel, og etter nydelege «Bell» og «Contemplation» på 
piano er det fritt løp i orgelpipene i «Someone There». Også flyge-
lets ibuande eigenskapar vert utforska gjennom den groovy «Say 
Hey». Som sist høyrde eg plata første gong ein grytidleg morgon, 
og det er verkeleg noko å vakne til når Dale spelar på heile sitt 
register. Ein musikar vi også møter i den sterke duoen Albatrosh 
med saksofonist André Roligheten og som har medverka på fleire 
plater. Med eit klangsterkt spel er han ei fryd for øyret både i det 
lyriske og i andre hjørne, og på det fulltonande orgelstykket «Shos-

Carla Bley (t.v.),  Andy Sheppard og Steve Swallow i studio. Dei er no på europaturne og hadde torsdag konsert i landet Carla Bley 
skreiv «Utviklingssang» til.  FOTO: CATERINA DI PERRI/ECM RECORDS

Er det tilfeldig at eg høyrer Carla Bleys «utviklings-
sang» samstundes med regjeringsfråsegna? Neppe!

Carla Bley, 
Andy sheppard, 
steve swallow
«Trios»
ECM (Musikk- 
Losen)

Eyolf Dale
«Home Town 
Interludes»
Curling Legs

tohora» let han også stemma få fritt løp i eit 
mektig orgelbrus, rett på ein lyrisk over-
gang til stykket «Shosta» på piano. Han 
skriv at musikken representerer den musi-
kalske reisa til ein mann i dette rommet 
med lite eller ingenting av materialet føre-
budd. Og det er meint å bli lytta til i eitt frå 
byrjing til slutt. Det er ei lett oppmoding å 
følgje med dette strålande albumet, der 
han på «Blackworks» nyttar både orgel, 
piano og stemme, før solopianoets meister 
landar med «Scene from A Movie». 
    
iNDiEjAzz
– Eg lærde meg å spele bass for å kunne 
kompe meg sjølv, sa Ellen Andrea Wang då 
ho under Oslo Jazzfestival stilte med nytt 
band på ein prisvinnarkonsert. Ho har 
medverka i fleire, men det var med kvar-
tetten Pixel og plata «Reminder» bassisten, 
vokalisten og bandleiaren for alvor slo 
gjennom med saksofonisten Harald Lassen, 
trompetisten Jonas Kilmork Vemøy og 
trommeslagar Jon Audun Baar i eit samspel 
og eit driv som har gjort dei til eit publi-
kumsband av dei sjeldne. Dei kallar det 
indiejazz, og namnet skjemmer ingen når 
dei med «We Are All Small Pixels» slår an 
den same tøffe tonen, med strøkne arran-
gement og Wangs klippefaste bass i botnen 
i eit samspel med seg sjølv og bandet som 
du må lenger enn til Esperanza Spaulding 
for å finne maken til. Like sterk er ho i Dag 
Arnesen trio, som bassist for Thea Hjelme-
land, i bandet SynKoke og i jentebandet 
Gurls, og det nye med Erland Dahlen på 
trommer og Andreas Ulvo. 

Her er det stå på-bandet Pixel det gjeld, 
med låtar mest av henne sjølv. Og hugs: Vi 
er alle små pixlar i det store biletet.

l Pixel har konsert 19. oktober på 
Cafeteatret i Oslo

Carla Bleys 
klare melding

Solveig Slettahjell har laga salmeplata ho har

hatt under huda heile livet, og med sine tretten

songar er «Arven» (Universal) ei sann gåve til alle

som uansett livssyn meiner salmane er noko av

det vakraste i heile songskatten.

For Solveig Slettahjell er det salmane som gjorde

henne til ein songar, og få kan vel framføre dei

så inderleg utan patos som ho. Tord Gustavsen

er tonefølgje på piano, trompetist Sjur Miljeteig

og felespelar Nils Økland medverkar på nokre

spor, ho sjølv også på piano, og frå «I dine

hender fader mild» til «Nu lukker solen sitt øye»

er det berre å nyte med andakt eller annan

mood. Songar som Lina Sandells «Jag kan icke

rekna dom alla» og «Blott en dag», «Slik som eg

var», «O Jesus åpne du mitt øye», «Jesus det

eneste». Og «Velt all dine veie», på mitt morsnål

«Velt all din veg og vande», til tonen også Paul

Simon syng sin vakre «American Tune» til.

© Dagsavisen
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Plateanmeldelse: Solveig Slettahjell - Arven
VG Nett. Publisert på nett 11.10.2013 16:39. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell.

Sakral overdose. ALBUM: SALMER Solveig

Slettahjell Arven (SoSlo/Universal) Et samspill

mellom Solveig Slettahjells varme stemme og

Tord Gustavsens fintfølende pianofingre kan

knapt gå galt. Og gjør det heller ikke.

Likevel, hele 79 (!) minutter andaktsstemning er i

overkant.

Dette er salmer som Slettahjell har hatt rundt

seg hele livet. Respekten er da også tydelig

tilstedeværende i hennes omgang med

kirkerommets ettertenksomme klanger, selv om

tolkningene av og til tar vellykkede små stier ut i

folkemusikken.

Den samme respekten gjør imidlertid at

dynamikken i fremførelsen tidvis blir fraværende -

salmene glir for ofte likelydende inn i hverandre -

noe som kunne ha vært løst med litt tyngre labb

på tangentene og større trykk i stemmebåndene

her og der.

Men i tilmålte doser er dette slående vakkert.

BESTE LÅT: Jesus, det eneste

STEIN ØSTBØ

© VG Nett
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Salmenøtta søndag 13.oktober
NRK. Publisert på nett 11.10.2013 12:03. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell.
helge gudmundsen.

Salmer til alle tider puster ut etter en

begivenhets uke med feiring av 20 år. Nå lever

salmene videre i to kanalen. P1+ med

lytterønsker og her i NRK P1 med temaprogram.

I kveld handler det om rikdom, og om det å

forvalte det vi har i takknemlighet. Her er

kveldens salmemeny:

Solveig Slettahjell Jag kan inte räkna dem alla

Sondre Bratland Kveldsbøn Hans Espen Gihle

Kjære Gud, når eg bed Hildegunn Riise Den

fattige Gud Cornelis Vreesvijk En fattig trubadur

Bjørn Eidsvåg Føtter på fjell Kåre Conradi Jeg

folder mine hender små Bodil Arnesen Velsigning

Ny salmenøtt

Fra hvilken salme er disse ordene hentet: Vi

sløser i vår velstand. Send inn svaret ved å klikke

her: salmer@nrk.no, eller send inn svaret på et

postkort til Salmer til alle tider, NRK, 7005

Trondheim. Husk navn og adresse. Du kan også

samtidig sende inn ditt salmeønske!

Riktig svar på salmenøtta sist søndag skulle

være Guds menighet er jordens største under og

vinnere av salmekruset ble

Kirsti Helleve, Voss Odd Kjos, Arnatveit Camilla

Karlsen, Yven

Nå er det salmer i to kanaler. Det nye er P1+,

NRKs digitale radiotilbud, som kan høres på DAB-

radio eller nettradio. Her blir det lytterønsker, og

jeg anbefaler å ringe 73881248 som er

telefonsvareren for Salmer til alle tider.. Der kan

du fortelle om din favoritt- sang eller salme. Alle

som blir med i det nye programmet, kan vinne en

flunkende ny DAB-radio!!!

Salmer til alle tider - 20 år!

© NRK

Se webartikkelen på http://ret.nu/74SVWIL8
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SALMESONG:
Telemarksavisa. Publisert på trykk 11.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 18.

�� SALMESONG: Solveig Sletta-
hjell tek spranget frå jazz tilbake til 
salmar på den nye plata si. For det 
var med salmane songkarrieren 
|starta. – Det var med desse son-
gane eg vart ein songar og fann 
den musikalske ståstaden min for 
første gong, seier Slettahjell om 
salmeutvalet på plata som har fått 
tittelen «Arven». – Fordi det er det 
dette er: Min musikalske arv. For-
eldra mine song desse songane, 
besteforeldra mine song desse 
songane, brørne, onklane og tan-
tene mine, vi song dei i familiekor, 
i ungdomskor, i vokaltrioar, vokal-
kvartettar og solo, fortel ho.

�� HUMMARFISKARAR: – Det er 
rekordmange som driv med hummar-
fiske denne sesongen, seier Svein 
Hadland i Fiskeridirektoratet til NRK.
Han og Fiskeridirektoratet merkar spe-
sielt stor pågang frå folk om hummar-
fisket. – I år har det vore veldig mykje. 
Det er veldig mange som har spørsmål 
om regelverk og det er også mange tips 
som kjem inn. Vi merkar at hummarfis-
ket engasjerer folk, seier førsteinspek-
tør Svein Hadland. Han hevdar det er 
meir hummarfiske i år enn nokon gong 
tidlegare. – Grunnen til det trur eg er at 
det er lettare å få tak i gode teiner. Før 
måtte ein lage sine eigne teiner, men no 
får du kjøpt veldig gode teiner.  NPK

På same vis som naturen er rik på mang-
fald og fint avstemt samspel, som av og til 
er vanskeleg å forstå, slik er og kulturen, 
mangfaldig i tid og rom, i form og uttrykk, 
i karakter og meining, ja, i alt. Kulturen 
vekkjer undring, han pirrar kån, ja, for 
han er ein følgje av kån, han er av men-
neskja.

I så måte er kulturminna, dei gamle og 
dei nyare, spesielt interessante og noko 
me har ansvar for og som me må vise 
respekt. Og me er også ein del av naturen, 
av skaparverket, og av kulturen. Difor er 
det uløyselege band mel-lom natur, kultur 
og menneske. 

Det er slike band, på eit vis, dei gamle 
ferdselsvegane handlar om: Kulturband, 
ferdselsårer gjennom menneskepåverka 
naturlandskap. Gjennom tette, frodige 
skoglier av grån, over vide, vakre myrar, 
langs opne,ljose åsar og i høgreiste, monu-
mentale furuskoghallar, forbi mange svært 
gamle og også nyare kulturminne på 
rekkje og rad.

GAMLE VEG
Dette er Gamle veg, eller Postvegen, og 
Kyrkjeveg til Kviteseid gamle kyrkje, eit 
lite avsnitt av eit større system av tidlegare 
tiders mange ferdselsårer mellom dalføre 
og bygder, langs vatn og vassdrag, over fly 
og flotte i denne delen av landet. Her reid 
Stavangerbispen på visitas til Kviteseid. 
«Bispebrui» halvegs nede i «kleivane» er 
eit prov på det. Og her vandra kyrkjefol-
ket frå vest og frå sør til og frå gamlekyr-
kja. Ei rik kulturminnebok å leite fram i, 
og ferdast etter, og undrast over, og bli 
glad i.

Slike stigar og vegar har gjennom alle 
tider vore kulturband som har bunde folk 
og område saman, og tent til samkvem, til 
samfedsle, til kulturutveksling, oppleving 
og kunnskapsformidling. I helg og kvar-
dag, i slit og sorg, i fest og glede, gjennom 
eit kanskje 5000 år langt tidsrom. Kultur-
band av dimensjonar i tidsmessig og sam-
funnsmessig forstand. 

SPOR
Ved vatna, i skogane og på hei og fjell, 
overalt er det spor etter menneske heilt 
tilbake til tida etter at den siste isen for 
omlag 10000 år sidan trakk seg vekk og 
gjorde det mogleg for planter og dyr å 
finne sine leveområde. Ja, ein meiner det 
også var folk her mellom istidene. Men 
isavsmeltinga har sytt for at desse spora er 
borte. Planter og dyr ga livsvilkår for dei 

fyrste menneska, veidefolket, fangstman-
nen, jegaren, fiskaren.

Me kan sjå for kån desse skinnkledde 
menneska der dei streifa om etter mat og 
klede til livets opphald i dei rike og frodi-
ge lauvskogane. Det var nemleg i lange 
periodar eit langt varmare verlag enn i dag 
på desse breiddegrader, difor mellom 
anna eit heilt anna skogbilde. Dei sette 
små spor etter seg desse menneska, og 
flutte etter der maten var å finne i skoga-
ne, på fjellet og i vatna. Det blei lite stigar 
og ferdselsårer av slikt.

Men sjølv om det meste av ferdsla gjekk 
føre seg på vatn og langs dalføra, farta 
kanskje alt da for omlag 5000 år sidan ein 
og annan fangstmann over mellom
desse store vassdraga som ligg så nær 
kvarandre her i Telemark, til dømes for å 
samanlikne fiskelukka i dei store sjøane 
og elvane.

Men så etter kvart, gjennom skiftande 
klima og levekår, gjekk den gamle veide-
kulturen, med nomadetilvere, over i eit 
levesett meir og meir prega av jordbruks-
kulturen med fast busetnad, der ein dyrka 
jorda og hadde husdyr. Dette var i tusen-
åra fram mot Kristi fødsel.

FOR SEG SJØLV
I starten heldt nok kvart lite gardssam-
funn seg mest for seg sjølv. Jorda, husdyra 
og utmarka ga det dei trong til livets opp-
hald. Men smått om senn, i bronsealderen 
og seinare i jernalderen, for ca 2-3000 år 
attende blei det handel og vandel, vare-
byte og samkvem, og med det usemje og 
maktkamp, venskap og kjærleik. Ferdsla 
gjekk ikkje bare langs etter vassvegen, 
men også på tvers mellom dalføra, og også 
langs fjell- og heidraga parallelt med 

dalane. Serleg i perioden før og etter 
Kristi fødsel, i jernalderen, skaut ferdsla 
mellom vassdraga og landsdelane fart. Da 
blei nok også vegen over Heia her for 
alvor ein aktuelle veg som gangstig, som 
rideveg og seinare som køyreveg for hest,
sommar og vinter. Vegen tente også i ein 
periode som kyrkjeveg til gamlekyrkja
her i Kviteseid frå bygdene sørom og 
vestom, og som friarstig, etterkvart som
postveg og som ei viktig åre for varetran-
sport. Som tømmerveg blei vegen viktig 
mykje seinare da trelasthandlarane i 
byane langs kysten tok til å kjøpe opp 
tømmer. Tømmeret var i periodar betre 
betala i Skien enn i Arendal. Da blei vrå-
dalstømmeret køyrd opp over Heia langs
Gamleveg og ned til Firskot, stundom bli 
det også køyrd ned Kleivane. Men dei var 
bratte å køyre og det blei difor bygd tøm-
merrenne frå toppen av liane og ned til 
Kviteseidvatnet. Også det ei kulturepoke, 
ei interessant historie, som skulle vore 
friska opp att. Da den nye vegen i Klei-
vane sto ferdig i 1857 tok ei omlag 4-5000 
år gamal og svært mangfaldig veghistorie 
og samferdselsepoke slutt.

Men Gamleveg må me nå ta vare på og 
bruke som ein samferdselshistorisk
dokumentasjon for framtida. Fyrst og 
framst fysisk, slik vegen ligg der som eit 
eige kulturminne i seg sjølv og i godt sel-
skap med mange andre kulturskatter i 
området, med si kjende og ukjende histo-
rie. Men også verbal historikk om vegen, 
som eldre folk har fortald kån, må me 
sjølvsagt ta vare på for ettertida. Denne 
delen ville etter kvart lett gått i gløyme-
boka. Difor hastar det litt med dette.
Men naturen tek kulturen tilbake til seg 
om det menneskeskapte ikkje blir halde

ved lag. Vegen ligg der nå, rydda og opp-
tråkka, og vil forhåpentligvis alltid gjere
det.

TRIVSEL OG VELVERE
Synleggjering av slike kulturband og 
kunnskapen om dei er derfor ein prosess
heile tida.. Den vil truleg aldri ta slutt, og 
skal heller ikkje gjere det. Eit lite stykke 
levande museum i utmarka mellom to 
bygder, kanskje eit lite verdi og kunn-
skapsformidlingsbidrag til opplevings- og 
turistvegen frå Sørlandet til Brunkeberg, 
Telemarksvegen, riksveg 41. Ein bindelekk 
som var viktig før, og som me håpar fram-
leis vil bli bruka til oppleving og trivsel og 
fysisk velvere, som turstig, som kyrkjeveg, 
ispedd historisk sus og undring, sjølv om 
nyvegen ligg der brei og fin og har over-
teke trafikken dei siste omlag 150 åra. 
Gamleveg tente samferdsla si sak i fleire 
tusen år. Det er mange år att før nyvegen 
kan vise til det.

Denne vegen, som alle andre, blei i si 
tid, som eg har fortald, ikkje til av seg 
sjølv. Naturen var i ferd med å ta han 
stegvis tilbake til seg. Greitt nok kanskje 
at han nå fekk vende tilbake til der han 
kom frå. Tusentalsår gamal teneste var til 
ende, funksjonstida var slutt. Me har like-
vel ikkje følt det som nokon kamp mot 
naturen og nåtida å finne vegen fram att.
Naturen er kulturen si verkstad som 
nemd, og den kan gå hand i hand med 
dette kulturbandet, nå som før. Og fortida 
er framtida sin nykkjel, heiter det.

Ryddinga og annan synleggjering av 
vegen har heller ikkje denne gongen blitt 
til av seg sjølv. Me håpar at komande 
slekter også vil halde Gamleveg vedlike og 
bruke han.

Gamle ferdselsvegar – kulturbanda i naturen
Naturen kan på mange måtar 
kallast kulturen sin inspira-
torverkstad og ressurskjelde.

Av
Jon Ingebretsen

SALMESONG: Solveig Slettahjell tek spranget frå

jazz tilbake til salmar på den nye plata si. For det

var med salmane songkarrieren |starta.

- Det var med desse songane eg vart ein songar

og fann den musikalske ståstaden min for første

gong, seier Slettahjell om salmeutvalet på plata

som har fått tittelen «Arven». - Fordi det er det

dette er: Min musikalske arv. Foreldra mine song

desse songane, besteforeldra mine song desse

songane, brørne, onklane og tantene mine, vi

song dei i familiekor, i ungdomskor, i vokaltrioar,

vokalkvartettar og solo, fortel ho.

© Telemarksavisa
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NRK Livssyn
Dagen. Publisert på trykk 11.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 40.

40  FREDAGEN – fredag 11. oktober 2013

©
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RADIO

TIRSDAG 15. OKTOBER

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, så hver hele

time unntatt 17.00 og 18.00. 09.03 Nitimen
11.05 Lønsj 12.05 Norgesglasset 14.03 Distr.
prgm. 17.00 Her og nå 18.30 Superblokka
19.00 4·4·2 VM kvalifisering fotball 21.03
Kveldsåpent 22.00 Dagsnytt med værmelding
22.05 Herreavdelingen 00.05 Nattønsket
02.03 På dansefot 04.03 Radiolangs 05.33
Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel
for fiskebankene

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver

hele time, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00.
09.03 Ekko 11.03 Dagens avis 12.30 Nyhets-
lunsj 13.03 Spillerom 13.30 NRK Sápmi 14.03
Kulturhuset 16.30 Kulturnytt 17.30 Ekko 18.00
Dagsnytt atten 19.03 Bok i P2 19.30 Musikk i
P2 – Jazzklubben 21.30 Diktafon 22.00 Dags-
nytt med værmelding 22.05 P2s Blå Mix 00.05
Notturno

Dagsnytt kl. 06.00, 20.00, 21.00
og 23.00, samt kl. 02.00, 04.00
og 05.00. 09.00 Miksteip 11.00

Radioresepsjonen 13.00 P3nyheter 13.05
Christine 15.00 Verdens Rikeste Land 17.00
Hallo P3 20.03 Lydverket 21.03 Pyro 23.03 DJ
Friendly 24.00 P3natt 02.03 Radioresepsjonen
04.03 P3natt 05.03 P3natt

Nyheter hver halvtime kl. 06.00-
10.00 og 15.00-18.00. Ellers
hver time frem til 20.00. 10.00

Hege Tepstad 12.00 Anders Høglund 15.00 Kim
Nygård 18.00 Norge direkte 20.00 3 fra 1 med
Kroken 22.00 Musikkåret med Kim Nygård
23.00 Musikk fra 1970 til i dag 01.00 Nattmu-
sikk

Nyheter hver hele time 06.00-
24.00, hver halvtime 06.00-09.00
og 15.00-18.00. Utvidet nyhets-

sending kl. 07.30. P4-Kultur kl. 12.45 og
14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03,
15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl. 19.58.
10.00 Radiokompaniet 12.00 Jorda rundt på
80 sekunder 13.00 Michael direkte 15.00 Midt
i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi 19.30
Barnas Beste 20.00 Download 21.00 Kveldss-
howet 23.00 Meggene 24.00 Lyden av P4
02.30 Sytten Tretti 03.00 Download 04.00
Lyden av P4

07.00 Morgennytt 10.00 Med hjartet på rette
staden (r) 10.50 Billedbrev (r) 11.00 NRK nyhe-
ter 11.05 Norge rundt (r) 11.30 Niklas' mat (r)
12.00 NRK nyheter 12.15 Oppdrag lykke (r)
12.45 Sametingets høytidelige åpning 14.00
NRK nyheter 14.05 Havets kjemper (r) 15.00
NRK nyheter 15.10 Fader Brown (r) 16.00 NRK
nyheter 16.10 Det fantastiske livet (r) 17.00
NRK nyheter 17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegn-
språknytt 17.50 Mørket – naturens natteliv (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen

På nattravnjakt – magasin. Naturdokumentar-
serie. Få har hørt den merkelige sangen,
enda færre har sett fuglen som synger den.

20.15 Ikke gjør dette hjemme
(1) Underholdningsserie. Per Olav og Rune
flytter inn i et nytt hus og skal teste ut det
man ikke skal gjøre hjemme.

20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt

Svensk, søt og villig. Hvor fjerde ungdom i
industribyen Söderhamn er nå uten arbeid.
Kommunen og Nordisk Råd sponser reise og
opphold for ungdommer som er villige til å
søke jobber i Norge, og Brennpunkt følger
jobbreisen for sju av dem.

22.25 Kulturquiz (r)
(4) Underholdningsprogram.

22.55 TV-aksjonen 2013
Hjelpen kommer frem.

23.00 Kveldsnytt
23.20 Nasjonalgalleriet (r)
23.50 Debutanter i tiara (r)
00.40 Far og sønn (r)
02.10 Nattsending

06.00 Alarm 112 (r) 06.30 Nyhetene 06.55
God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r) 13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem 15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away 16.30 Home and Away
16.55 Karl & Co (r) 17.30 Ettermiddagen
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen

(38) Norsk underholdningsprogram.
19.30 Hotel Cæsar

(56) Norsk såpeopera.
20.00 Kokkenes kamp

(1) Norsk realityserie. Kokkekonkurranse der
ti av landets beste kokker bosetter seg på
en herregård for å konkurrere i klassiske
kokkeferdigheter. Bent Stiansen, Trond Moi,
Kari Innerå, Lars Erik Underthun, Heidi Bjer-
kan, Gunnar Hvarnes, Tom Victor Gausdal,
Karla Siverts, Geri Skeie og Karl Erik Palle-
sen er klare til dyst, og til slutt står den aller
beste av dem igjen!

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen

(5) Norsk realityserie. Det blir et av ukens
høydepunkter når flere av deltakerne sultne
og forventningsfulle drar av sted til nabogår-
den il gullbryllup, men det hele avhenger av
om de blir ferdig med oppgavene i tide.

22.40 Else
(2) Norsk talkshow.

23.40 Jakten på kjærligheten (r)
(7) Norsk underholdningsserie.

00.40 Farmen (r)
01.40 Mord og mysterier (r)
02.40 Nattsending

10.00Morgensending
13.30 Filmavisen 1963 (r)
13.40 Jakta på lykka (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Livsfarlege dyr (r)
15.40 Jimmysmatfabrikk

(r)
16.10Med hjartet på

rette staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Vinn eller forsvinn

(r)
19.45 Det du ikkje veit du

bør vite (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet

Thorvald Steen.
21.25 Oddasat – nyheter

på samisk
21.30 Folkeopplysningen

(r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Ein krig ommineral
23.20 Irak-krigen (r)
00.20 Nattsending

06.00Morgensending
13.00 Big Spender (r)
13.30MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show
17.00Menneskejegeren

(r)
18.00 Alarm 112 (r)
18.30 Hushaiene Boston
19.30 Før kampen
19.50 Fotball: VM-kvalifi-

sering
Norge – Island.

20.50 I pausen
21.00 Fotball: VM-kvalifi-

sering
Norge – Island.

22.00 Etter kampen
Høydepunkter, kom-
mentarer og analyser.

22.30 Sons of Anarchy
23.30 Torsdag kveld fra

Nydalen
00.30 Nattsending

06.00Morgensending
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens

(r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
17.30 How I Met Your

Mother (r)
18.00 How I Met Your

Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your

Mother (r)
20.30 How I Met Your

Mother (r)
21.00 Two and a Half

Men (r)
21.30 Anger Manage-

ment (r)
22.00 The Rock’s helter
23.00 Dolph Lundgrens

filmskole
24.00 Anger Manage-

ment (r)
00.30 Nattsending

06.00 Masters of Illusion (r)
07.00 TV-shop 07.30 Ellen DeGe-
neres Show (r) 08.20 Ekstrem
oppussing USA (r) 09.15 Red-
ningskvinner (r) 10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r) 12.00 Ellen
DeGeneres Show 13.00 Ekstreme
samlere (r) 14.00 Ekstrem oppus-
sing USA (r) 15.00 Hell's Kitchen
USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge
20.30 Svenske Hollywoodfruer
21.30 Charterfeber – tur-retur

Gran Canaria
22.30 Kjærlighetsredet
23.30 Sex og singelliv (r) 00.15
Sex og singelliv (r) 00.55 Kongen
av Queens (r) 01.30 Bones (r)
02.25 NCIS (r) 03.15 Hell's Kit-
chen USA (r) 04.00 Sex og singel-
liv (r) 04.30 Sex og singelliv (r)
05.05-06.00 Redningskvinner (r)

06.00 Perfect Couples 06.25
Shake It Up 06.45 Wipeout (r)
07.30 America's Funniest Home
Videos (r) 07.55 Happy Endings
(r) 08.20 Den syvende himmel (r)
09.10 Real Housewives of
Orange County (r) 10.00 Millio-
nær søker kjæreste (r) 10.55 Mil-
lionær søker kjæreste (r) 11.50
Friends (r) 12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r) 13.15
Happy Endings (r) 13.45 Christine
(r) 14.15 Den syvende himmel (r)
15.10 Melissa & Joey (r) 15.40
Cougar Town (r) 16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r) 17.10 Two and
a Half Men 17.40 Two and a Half
Men 18.05 The Big Bang Theory
(r) 18.30 The Big Bang Theory (r)
19.00 America's Funniest Home
Videos (r) 19.30 Sinnasnekker'n
20.30 The Big Bang Theory
21.00 Asbjørn Brekke-show
21.30 I kveld med YLVIS 22.30
Ari og Per løser verdensproblemer
23.30 Castle (r) 00.25 CSI:
Miami (r) 01.25 Nattsending

19.45: Ut i naturen 20.00: Kokkenes kamp

Arven
Solveig Slettahjell forteller om arven, 
og kjenner på en dyp takknemlighet. 
Da tenker hun både på den åndelige 
ballasten hun fikk med seg, og på de 
musikalske utfordringene. En arv som 
det nå er blitt plate av.

Mot helg 
NRK P1/NRK P1+, Fredag 08.20/07.50

Respekt
– Godhet for meg handler om å vise 
respekt for naturen, sier Hillborg 
Romtveit. Hun bor på en vegløs gård i 
fjellbygda Møsstrond i Telemark.

God helg 
NRK P1, lørdag 07.03

Engler?
Englemøter skjer uavhengig av livs-
syn. Det sier Jan-Olav Henriksen, 
professor ved Det teologiske Menig-
hetsfakultet. Han er medforfatter av 
boka «Uventet og ubedt», som handler 
om paranormale erfaringer i møte 
med tradisjonell tro. 

Mellom himmel og jord 
NRK P1, søndag 10.05

Bøler kirke
NRK overfører kommende søndag ra-
diogudstjeneste fra Bøler kirke i Oslo. 
Kapellan er Erle Fagermoen, mens 
kantor er Erling Strøm. Husk at det nå 

også er mulig å høre gudstjenesten 
på den nye digitale radiokanalen NRK 
P1+.

Radiogudstjenesten 
NRK P1/NRK P1+, søndag 11.03

– Gud er kjærlighet
– Vi skal leve for Gud og for hver-
andre. Det er meningen med livet, 
sier 87-årige Arnold Eidslott. Den 
pensjonerte telemontøren fra Ålesund 
er blant Europas fremste nålevende 
lyrikere.

Oss mennesker imellom 
NRK P1+, søndag 17.30  

Takknemlighet
Det strømmer inn lytterønsker til det 
nye «Salmer til alle tider» i P1+. På 
Newfoundland sitter det en takknem-
lig lytter og følger ivrig med på sin 
nettradio.

Salmer til alle tider 
P1+, søndag 20.03

Rikdom
Salmene gir oss en nyttig påmin-
nelse om hvor mye vi har å takke for. 
Likevel gir de oss en klar oppfordring 
om å dele av vår rikdom.

Salmer til alle tider 
NRK P1, søndag 22.05

Visdom
– Et godt råd kan virkelig gjøre en for-
skjell! Det sier Silje Kivle Andreassen 
når hun begynner sin andaktsuke, og 
minner om Guds Visdom og gode råd.

Morgenandakten, NRK P1/NRK P1+ 
mandag-torsdag 05.33 og 08.20/7.50

Broder Arnfinn
Arnfinn Haram var en markant per-
sonlighet i norsk kirke- og kulturliv, 
før han døde i 2012. Han var den luth-
erske presten som konverterte og ble 
katolsk munk. I tillegg til klosterlivet 
var han en profilert skribent og debat-
tant. Den siste tiden før hans død, ble 
han fulgt av et polsk TV-team. Dette 
er deres historie om en helt spesiell 
mann.

Underveis 
NRK2, onsdag 19.45

RA
DI

O 
OG

 TV
•

NRK Livssyn

VELKJENT: Den nå avdøde 
munken Arnfinn Haram rakk 
å bli en annerledes men 
velkommen stemme i norsk 
samfunnsdebatt.

Gener har lenge vært med 
på å prege vårt bilde av oss 
selv. De små arveanleggene 
er blitt en del av dagligtalen, 
og det er ikke uvanlig å høre 
folk skylde på gener hvis en 
eller annen egenskap blir for 
framtredende. I dag, fredag, 
har NRK hele tre dokumen-
tariske program om hva 
genene betyr og ikke betyr 
for mennesker. 

I omtalen av Schrödingers 
katt: Genetikk og adferd 
som sendes på NRK1 klokken 
12.45 i formiddag heter det 
at gener kan være med og 
forklare kriminelle handlin-
ger, psykiske sykdommer og 
voldelig adferd. Nå gentes-
tes norske barn for å finne 
ut hvorfor det går galt med 
noen og bra med andre. 
Forskerne leter etter stadig 
flere svar på psykologiske 
spørsmål nettopp i genene. 

Dokumentaren «Ni skjeb-
nesvangre måneder» går på 
NRK2 kl 11.45 og handler 
mest om hva dine gener og 

senere livsstilsvalg ikke kan 
bestemme. Mors valg mens 
barnet er i magen kan på-
virke helsen, personligheten 
og hjernens utvikling.

I den britiske dokumenta-
ren «Hva er et menneske?» 
møter vi Alice Roberts som 
ikke bare er gravid, hun er 
også professor i anatomi 
med en brennende interesse 
for å forstå hva som gjør et 
menneske til et menneske. 

Vitenskapen er neppe det 
beste middelet til å svare 
fullgodt på spørsmålet om 
hva som gjør oss mennesker 
unike. Med det i bakhodet 
kan det kanskje likevel være 
nyttig å holde seg orientert 
om hva vitenskapen finner 
ut i sin utforsking av vårt 
arveanlegg. 

Schrödingers katt 
NRK1, fredag kl 12.45

Ni skjebnesvangre måneder 
NRK2 , fredag kl 11.45

Hva er et menneske? 
NRK2 , fredag 20:05

NRKs gen-bonanza

Arven Solveig Slettahjell forteller om arven, og

kjenner på en dyp takknemlighet. Da tenker hun

både på den åndelige ballasten hun fikk med

seg, og på de musikalske utfordringene. En arv

som det nå er blitt plate av.

Mot helg NRK P1/NRK P1+, Fredag 08.20/07.50

Respekt

- Godhet for meg handler om å vise respekt for

naturen, sier Hillborg Romtveit. Hun bor på en

vegløs gård i fjellbygda Møsstrond i Telemark.

God helg NRK P1, lørdag 07.03

Engler?

Englemøter skjer uavhengig av livssyn. Det sier

Jan-Olav Henriksen, professor ved Det teologiske

Menighetsfakultet. Han er medforfatter av boka

«Uventet og ubedt», som handler om paranormale

erfaringer i møte med tradisjonell tro.

Mellom himmel og jord NRK P1, søndag 10.05

Bøler kirke

NRK overfører kommende søndag

radiogudstjeneste fra Bøler kirke i Oslo. Kapellan

er Erle Fagermoen, mens kantor er Erling Strøm.

Husk at det nå også er mulig å høre

gudstjenesten på den nye digitale radiokanalen

NRK P1+.

Radiogudstjenesten NRK P1/NRK P1+, søndag

11.03

- Gud er kjærlighet

- Vi skal leve for Gud og for hverandre. Det er

meningen med livet, sier 87-årige Arnold Eidslott.

Den pensjonerte telemontøren fra Ålesund er

blant Europas fremste nålevende lyrikere.

Oss mennesker imellom NRK P1+, søndag 17.30

Takknemlighet

Det strømmer inn lytterønsker til det nye «Salmer

til alle tider» i P1+. På Newfoundland sitter det en

takknemlig lytter og følger ivrig med på sin

nettradio.

Salmer til alle tider P1+, søndag 20.03

Rikdom

Salmene gir oss en nyttig påminnelse om hvor mye vi

har å takke for. Likevel gir de oss en klar oppfordring om

å dele av vår rikdom.

Salmer til alle tider NRK P1, søndag 22.05

Visdom

- Et godt råd kan virkelig gjøre en forskjell! Det sier Silje

Kivle Andreassen når hun begynner sin andaktsuke, og

minner om Guds Visdom og gode råd.

Morgenandakten, NRK P1/NRK P1+ mandag-torsdag

05.33 og 08.20/7.50

Broder Arnfinn

Arnfinn Haram var en markant personlighet i norsk kirke-

og kulturliv, før han døde i 2012. Han var den lutherske

presten som konverterte og ble katolsk munk. I tillegg til
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klosterlivet var han en profilert skribent og

debattant. Den siste tiden før hans død, ble han

fulgt av et polsk TV-team. Dette er deres historie

om en helt spesiell mann.

Underveis NRK2, onsdag 19.45

Bildetekst: VELKJENT: Den nå avdøde munken Arnfinn

Haram rakk å bli en annerledes men velkommen

stemme i norsk samfunnsdebatt.

© Dagen
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spiller i høst
Sunnmørsposten. Publisert på trykk 11.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 5.

SUNNMØRSPOSTEN Fredag 11. oktober 2013 KULTUR 5

Musikk

To av de tallrike artistene
som legger ut på norske lan-
deveier denne senhøsten,
har gjort det svært mange
ganger før. Men gleden er
like stor.

Veteranene Anne Grete Preus
(56) og Jonas Fjeld (61) er begge
aktuelle med hvert sitt album og
turné denne høsten.

Mens hun i år feirer i år
25-årsjubileum som plateartist,
var han med på sin første inn-
spilling på tidlig 70-tall. Siden
har det blitt mange, svært

mange, men Fjeld er klar i talen
overfor NTB: – Det er turné som
er moro! Det har vært noen
morsomme år på veien. Men det
må være kjemi mellom dem som
reiser ut sammen. Og den er der
med Chatham. Da har vi det
jævlig gøy! Det smitter over fra
scenen til publikum også, sier
Fjeld.

Må sove. Med ham på turneen
blir også bestekameraten Jim
Sherraden, som også er å høre
på en låt på Fjeld og Chathams
nye skive «Western Harmo-
nies».

– Jeg er ingen asket, likevel
legger jeg meg tidlig. Jeg har
nemlig en medfødt gave, jeg blir

alltid trøtt om kvelden, og det er
en fordel når du har mange ven-
ner med lakenskrekk, medgir
han leende.

Neste uke legger Jonas Fjeld
ut på veien sammen med ameri-
kabesøket samt de to hallingsøs-
trene Bøygard, og sier han
«klyper seg i armen».

– Jeg er ydmyk over at jeg kan
gjøre dette etter så mange år
som musiker, at det fremdeles
kommer folk, sier veteranartis-
ten, for øvrig også «Lindmo»-
aktuell til uken.

Testen. Anne Grete Preus er
allerede i gang med sin turné og
fastslår med glimt i øyet at mes-
teparten av rock ‹n rollen fore-

går på scenen nå når hun og
bandet nå er ute.

– Nachspielet er flyttet dit fra
hotellrommet etterpå! Det må
man faktisk nå, vedgår hun som
er eldstemann i turfølget.

Også Preus mener konserter
er selve kjernen i det en artist
holder på med, og «selve tes-
ten».

– Det er på scenen at sangene
får ordentlig liv. Det er når du
står der og folk i salen skal høre
sangene live for første gang, at
det åpner seg noe helt annet; det
er publikum som gir sangene
mandat. Så du kan si det er
hovedpersonene jeg møter nå.
NTB

Veteranene gleder seg til å legge ut
på landevegen igjen

På veg: Jonas Fjeld gjenforenes for en norgesturné i tiden fremover med platemakkerne, amerikanske Chatham County Line, pluss Bøygard.

KLaR: Anne Grete Preus mener turneer og konserter er selve testen for
sangene hennes. Og nå har hun festet gitargrepet for alvor – og spiller
mye mer enn før.

SUPeRgRUPPe: Hellbillies spiller stort sett for fulle hus, og legger også
ut på vegen i høst.

UTe: Bjørn Eidsvåg legger også ut
på turné i høst.

• Her er et lite knippe
artister som legger ut på
turné i høst:

• Jonas Fjeld, Anne Grete
Preus, Hellbillies, Donkey-
boy, Bjørn Eidsvåg, Solveig
Slettahjell, Truls, Odd
Nordstoga, CC Cowboys,
Hanne Krogh, El Cuero,
Kristin Asbjørnsen og
mange flere.

• Mange av artistene vil
besøke Nordvestlandet før
jul.

spiller i høsT

Her er et lite knippe artister som legger ut på

turné i høst:

Jonas Fjeld, Anne Grete Preus, Hellbillies,

Donkeyboy, Bjørn Eidsvåg, Solveig Slettahjell,

Truls, Odd Nordstoga, CC Cowboys, Hanne Krogh,

El Cuero, Kristin Asbjørnsen og mange

flere.Mange av artistene vil besøke

Nordvestlandet før jul.

© Sunnmørsposten
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ALBUM: SALMER Solveig
VG U1. Publisert på trykk 11.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 51.

55 51Fredag11.oktober2013
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ALBUM LÅT

TOPPTOPP

SAMLE

VG-listene er basert på siste ukes musikkomsetning hos ca. 70 salgssteder for fysiske plater, nedlastet musikk og strømming fra Spotify og Wimp. Topp 40 er foreløpig kun 
basert på fysisk salg og nedlasting. Grunnlagsdata innhentet i samarbeid med Nielsen Soundscan International. © VG/IFPI

Forr. uke Uker på listen

Utarbeidet av IFPI for og

OPPTUR

VG-lista Topp 20 vil sendes på              
hver lørdag kl 14:00-16:00. 
Album Topp 40 vil sendes hver
søndag fra kl 22:00-24:00.

NEDTUR

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ALBUM: POP

Paul McCartney
«New»
(Mpl/Universal)
Levende, lykkelig legende.

Deler av Mac-
cas første al-
bum med

nytt originalmateria-
le siden 2007 får en til
å assosiere i retning
av en undervurdert periode i karrie-
ren hans. Nærmere bestemt 1979-
1980, sånn cirka. Den new wave'ete
poprocken i åpningskuttet «Save Us».
Den frisinnet eksperimentelle rote-
romsfølelsen ved ganske mye annet.

Fire forskjellige produsenter gjør
sitt for at de tretten kuttene føles va-
rierte, nesten atskilte, som hentet fra
forskjellige prosjekter. En styrke. Han
hilser på Beatles («New», «Early Days»
– fin sang, utslitt tema) og Beach Boys
(«New» igjen) også.

Akkordene og harmoniene er
umiskjennelig hans. Lite er uforglem-
melig. Men alt er vel verdt å høre.
Takker.
BESTE LÅT: «Looking At Her»

MORTEN STÅLE NILSEN

ALBUM: SALMER

Solveig Slettahjell
«Arven»
(SoSlo/Universal)
Sakral overdose.

Et samspill mel-
lom Solveig Slet-
tahjells varme

stemme og Tord Gustav-
sens fintfølende piano-
fingre kan knapt gå galt.
Og gjør det heller ikke. Likevel, hele 79 (!)
minutter andaktsstemning er i overkant.

Dette er salmer som Slettahjell har hatt
rundt seg hele livet. Respekten er da også
tydelig tilstedeværende i hennes omgang
med kirkerommets ettertenksomme
klanger, selv om tolkningene av og til tar
vellykkede små stier ut i folkemusikken.
Den samme respekten gjør imidlertid at
dynamikken i fremførelsen tidvis blir fra-
værende – salmene glir for ofte likelyden-
de inn i hverandre – noe som kunne ha
vært løst med litt tyngre labb på tangen-
tene og større trykk i stemmebåndene
her og der.

Men i tilmålte doser er dette slående
vakkert.
BESTE LÅT: «Jesus, det eneste»

STEIN ØSTBØ

Hit eller shit?
Dagens oppskrift på en verdenshit? Flaks, kynis-
me og talent.
Det oppsummerer fint
de tre mest omtalte
navnene for tiden på
verdens heteste hitliste,
Billboard i USA. Ylvis-
brødrene, Miley Cyrus
og Lorde.

Flaksen må vi nok
tildele Ylvis, samme
hvor genialt fengende
«The Fox» er. At det
som i utgangspunktet
skulle være en trailer
for et middels stort
talkshow i vesle Norge
ender opp med å ska-
pe musikkhistorie i USA er
bortimot hinsides. Og slett ikke
meningen, men like morsomt
for det!

Med noen skarve tusen-
lapper, et par revekostymer og
viral kløkt har Ylvis – en komi-
kerduo! – klart det som norsk
platebransje har brukt millioner
av kroner på de siste 28 årene
uten å lykkes, nemlig å få inn-
pass på det amerikanske mar-
kedet og øverste halvdel av
Billboard-listen. Én ting er sik-
kert; verdensomspennende
suksess kan ikke planlegges.

Skjønt, det ligger atskillig mer
planlegging bak listesuksessen
til Miley Cyrus. Hennes aparte
livsførsel de siste månedene
har skapt nok ståhei til å holde
interessen oppe rundt «Ban-
gerz»-platen hennes og single-
ne herfra. Samtidig frykter vi at
mentalbalansen hennes fort kan
bli av like kort varighet som
Ylvis-brødrenes USA-karriere
om hun ikke ruller inn tungen
og kler på seg. Innercoveret på
«Bangerz»-platen minner mer
enn noe annet om en luguber
undertøyskatalog, hvilket korre-
sponderer utmerket med billed-
strømmen fra eskapadene til
den nå så frigjorte Disney-
prinsessen den siste tiden…

Før Cyrus var 16 år, kledde
hun av seg for fotografen for

første gang, i Vanity Fair. New-
zealandske Lorde (se motståen-
de side) topper nå Billboards
singleliste for andre uke på rad
og bruker den samme alderen
(hun blir 17 i november) til å
gjøre et musikalsk opprør så
sterkt at hun er høstens store
sensasjon. Musikalsk, altså.

Talent kommer med andre ord
i mange avskygninger. Noen
kan kunsten å
vise hud,
andre treffer
tidsånden med
novelty-flaks.
Og noen er
rett og slett
seriøst bra.
Eller «The
shit», som
de sier der
borte.

- Melissa Horn: 1
Om du vill vara med mig

- Justin Timberlake: 1
The 20/20 Experience 2

2 Thomas Dybdahl: 3
What's Left Is Forever

3 Sting: 3
The Last Ship

- Haim: 1
Days Are Gone

8 Grønneberg: 2
I skyggen av en engel

1 Maria Mena: 2
Weapon In Mind

6 Diverse artister: IKKE
ANMELDT

IKKE
ANMELDT 6

MGP Jr. 2013

- Veronica Maggio: 1
Handen i fickan fast jag bryr mig

- Hillsong Young & Free: IKKE
ANMELDT

IKKE
ANMELDT 1

We Are Young & Free

12 Elvira Nikolaisen: 2
I Concentrate On You

10 Avicii: 4
True

5 Lars Winnerbäck: 3
Hosianna

4 Dream Theater: 3
Dream Theater

17 Sjuende far i huset: IKKE
ANMELDT

IKKE
ANMELDT 4

Kvardagskar

14 Knut Reiersrud: IKKE
ANMELDT

IKKE
ANMELDT 6

Aftonblues

- Reverent Souls: IKKE
ANMELDT

IKKE
ANMELDT 1

After Sorrow

9 Lisa Nilsson: IKKE
ANMELDT

IKKE
ANMELDT 2

Sånger om oss

11 Anne Grete Preus: 4
Et sted å feste blikket

16 Vamp: IKKE
ANMELDT

IKKE
ANMELDT 7

To me alt

(-) Prefab Sprout: Crimson/Red (1)

(18) Ausekarane: Farande fant (14)

(-) Agnes Obel: Aventine (1)

(19) Rune Rudberg: Tro (12)

(15) Metallica: Through The Never (3)

(24) Passenger: All The Little Lights (22)

(7) Kings Of Leon: Mechanical Bull (2)

(31) Katie Melua: Ketevan (3)

(-) Tony Joe White: Hoodoo (1)

(32) Vassendgutane: Hesteslepp (17)

(-) Moby: Innocents (1)

(27) Sigrun L.Sparboe: Uten at du vet det (2)

(20) Elton John: The Diving Board (4)

(26) John Mayer: Paradise Valley (7)

(13) Drake: Nothing Was The Same (2)

(21) Satyricon: Satyricon (5)

(40) Pink: The Truth About Love (52)

(22) Arctic Monkeys: AM (4)

(29) Anita Skorgan: La høsten være.. (5)

(34) Elle Melle: Hjem te deg (3)

Det ligger an til å
bli en sterk svensk
kvinnehøst. Melis-
sa Horn (bildet)
går rett til topps
på albumlista, og
i dag kommer La-
leh med en flott
plate.

I 17 uker ble Ole
Paus med oss
for denne gang,
med platen som
han har sagt blir
hans aller siste -
den tredelte «Avslutningen».

Hits For Kids 31

Absolute Music 62

Absolute Music 61

Tidenes beste barneplate

Beautiful Voices

HÅNDSPÅLEGGELSE: En fyrig og knapt
påkledd Miley Cyrus hilser på Robin Thicke
– som ikke ser altfor misfornøyd ut – under
MTV Video Music Awards i august. Foto: AP

STEIN ØSTBØSTEIN ØSTBØ

SERIØS
16-
ÅRING:
Ella Yelich-
O'Connor –
eller Lorde,
som hun
kaller seg –
lar musikken
tale for seg
på vei mot
toppen av
verdens
hitlister. Foto:

UNIVERSAL
MUSIC

1 Ylvis:
The Fox

5

5 Avicii:
Hey Brother

3

2 Miley Cyrus:
Wrecking Ball

4

3 Avicii:
Wake Me Up 16

4 Katy Perry:
Roar 8

6 Ellie Goulding:
Burn 9

7 Avicii:
You Make Me 5

8 Naughty Boy:
La La La 13

11 John Newman:
Love Me Again 4

10 Lady Gaga:
Applause 7

12 Jay-Z:
Holy Grail 7

9 Robin Thicke:
Blurred Lines 18

13 Martin Garrix:
Animals 4

15 Contiez:
Trumpsta 8

14 Passenger:
Let Her Go 31

16 Miley Cyrus:
We Can't Stop 16

19 Jason Derulo:
Talk Dirty 2

17 Envy:
Am I Wrong 23

20 R.Lewis&M.More:
Can't Hold Us 26

18 Ask Embla:
Fathers Eyes 21

Slettahjell «Arven» (SoSlo/Universal) Sakral

overdose. Et samspill mellom Solveig Slettahjells

varme stemme og Tord Gustavsens fintfølende

pianofingre kan knapt gå galt. Og gjør det heller

ikke.

Likevel, hele 79 (!) minutter andaktsstemning er i

overkant.

Dette er salmer som Slettahjell har hatt rundt

seg hele livet. Respekten er da også tydelig

tilstedeværende i hennes omgang med

kirkerommets ettertenksomme klanger, selv om

tolkningene av og til tar vellykkede små stier ut i

folkemusikken. Den samme respekten gjør

imidlertid at dynamikken i fremførelsen tidvis blir

fraværende - salmene glir for ofte likelydende inn

i hverandre - noe som kunne ha vært løst med litt

tyngre labb på tangentene og større trykk i

stemmebåndene her og der.

Men i tilmålte doser er dette slående vakkert.

BESTE LÅT: «Jesus, det eneste»

STEIN ØSTBØ

© VG
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Solveig Slettahjell
Dagbladet. Publisert på trykk 11.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell.
Fredrik Wandrup. Side: 55.

55KulturFREDAG 11. OKTOBER 2013

soloalbum. Helt som planlagt gikk det ikke, men

«Out of
Yourself»
har absolutt
ingenting
med R&B å
gjøre.

1. Ylvis: «The Fox»
2. Miley Cyrus: «Wrecking Ball»
3. Avicii: «Hey Brother»
4. Katy Perry: «Roar»
5. Naughty Boy / Sam Smith: «La La La»

6. Avicii: «WakeMe Up»
7. Avicii: «YouMakeMe»
8. Ellie Goulding: «Burn»
9. Lady Gaga: «Applause»
10. Melissa Horn: «Om du vill vara medmig»TOPP TI

ALBUM: Når man hører det
tredje albumet til Pål «Moddi»
Knutsen, er det lett å glemme at
han inntil nå så vidt har flørtet
med det norske språket i låtene si-
ne. Det er like lett å lure på hvor-
for han ikke bare dedikerte seg til
den personlighetssterke, melo-
diske Senja-dialekten fra første
stund. På «Kæm va du?» låner
nemlig 26-åringen i hovedsak
tekster og melodier fra nordnors-
ke kunstnere som står ham nært,
og det tidvis blodige dramaet og
inderlige alvoret passer hans mu-
sikalske stil og intense, skjøre vo-
kal som hånd i hanske. Bandets
akustiske gitar, piano, cello og
kontrabass er bærebjelkene i et
lydbilde og stemningsleie som
innimellom får Moddi å minne
om en lysrøstet utgave av Nick
Cave – ikkeminst i fandenivoldsk
eggende «Vi slakta sau». Den
fyldig oppbygde live-favoritten
«Kjerkegård ved havet» er et
annet høydepunkt, sammen med
den nedtonede, felepyntede sin-
gelen «Grønt lauv i snyen» og
Moddis helt egne klimadomme-
dagsprofeti «Noens ark». Med
sistnevnte under beltet er det in-
gen grunn til å se seg tilbake.

Moddi
«Kæm va du?»
(Propeller Recordings /
Universal)

Heimstadmusisering.

Anmeldt av
Rannveig Falkenberg-Arell
rfa@dagbladet.noALBUM: Nettopp fylt 70,

uforskammet lett i kropp og sinn:
Paul McCartney gjør her den mu-
sikalske ekvivalenten av å gå Bir-
ken, kjøpeTesla S og fornye kone-
parken. Fire unge produsenter;
arvelig belastede Ethan Johns og
Giles Martin, den skruppelløse
retrokleptomanen Mark Ronson
og Adeles tablåmaker Paul Ep-
worth hjelper Macca med foryn-
gelsesprosjektet. Effektive flash-
backs og selvreferering bidrar til
en slags time warp der nytt og
gammelt, friskt og nostalgisk bå-
de uanstrengt og iblant noe over-
tent blandes sammen med mo-
derne tidløshetsidealer. Samar-
beidene med Epworth og Johns
illuminerer McCartneys mange-
sidige artistiske personlighet best
– «Queenie Eye» med fuzzete
syrebehandling, «Early Days»
med tilbakelent, tilbakeskuende
folk/country-touch og «eksen-
trisk b-side»-aktige «Hosanna».
Ronsons tittelspor/single og
småkåte «Alligator» vil irritere
like mye som den behager fram-
skredne fans. Her får de som sø-
ker ekkoer etter tidlig Beatles,
sein Beatles, mid-period Wings
eller vintage solo-Macca alle sitt,
mer eller mindre.

Paul McCartney
«New»
(Universal Music)

Ny kone, nygammel lyd.

Anmeldt av Sven Ove Bakke
sob@dagbladet.no

ALBUM: Sudan Dudan har
muligens vært overmodne for å
bli «oppdaget» utenfor det norske
folkemusikkmiljøet – her har vi
hatt vårt eget lille GillianWelch/
Dave Rawlings eller The Civil
Wars traskende oppe i Valdres i ti
år uten at altformange har fått det
med seg. På duoens tredje album
siden 2006-debuten får vi et klas-
sisk løft: Alt føles litt nærmere,
lyset treffer annerledes, dørene
som har stått på gløtt i alle disse
årene åpnes opp. Døråpner er
OddNordstoga, som tilgjengelig-
gjør Marit Karlberg og Anders
Røines intime vokal- og strenge-
samspill uten å gå helt pop. Røine
går mange steder Rawlings over-
bevisende i næringa, og de dunk-
leste musikalske aspektene ved
den norske folkemusikkarven er
veldig karismatisk i seg selv. Det
mest slående er likevel Sudan
Dudans klangverden, ofte be-
skrevet som en krysning av blue-
grass, folkemusikk og ørkenblues.
Musikk for de virkelig lange tan-
kereisene til utenkelige steder;
lyden av rimfrost og telehiv ved
Hvitenilen. Unikt og tidvis veldig
gripende.

Sudan Dudan
«Inntil i dag» (Talik/
Musikkoperatørene)

Høstens lille, stille sensasjon.

Anmeldt av Sven Ove Bakke
sob@dagbladet.no

et «TRVLS» kunne med fordel blitt finpusset enda litt mer. Foto: Jørgen Gomnæs / Parlophone

ALBUM: Etter åtte album i
«sakte film» er det kanskje enkelte
som venter at Solveig Slettahjell
skal legge om stilen, slå ut håret,
øke tempoet og visemer eksplosi-
ve sider av seg selv enn den lav-
mælte, nesten hviskende vokalis-
ten vi er blitt kjent med. De må
eventuelt vente litt til. På sin nye
plate, «Arven», frir hun i hvert fall
ikke til noe hipt og trendriktig
publikum. Slettahjell har valgt ut
13 sanger hun har et sterkt for-
hold til fra en oppvekst i et kris-
tent og musikalsk miljø, salmer
hun har sunget sammen med fa-
milien, i kor, i små vokalgrupper
eller solo. Pianisten Tord Gustav-
sen følger henne som en flakken-
de flamme, iblant avløst av Sjur
Miljeteig på trompet eller Nils
Økland på fele. Slettahjell gir
sangene en meditativ form, sna-
rere enn et feiende gospeluttrykk.
Hun dveler ved hvert ord og gir
innholdet betydning og inderlig-
het. Få behersker sine virkemidler
bedre enn Slettahjell. I all sin lav-
mælthet utvider hun stadig rom-
met rundt den vakre musikken
hun beriker omgivelsene med.

Solveig Slettahjell
«Arven»
(SloMo/Universal)

Gir nye dimensjoner til
begrepet andaktsfull.
Anmeldt av FredrikWandrup
fwa@dagbladet.no

«Arven» (SloMo/Universal)

Gir nye dimensjoner til begrepet andaktsfull.

ALBUM: Etter åtte album i «sakte film» er det

kanskje enkelte som venter at Solveig Slettahjell

skal legge om stilen, slå ut håret, øke tempoet

og vise mer eksplosive sider av seg selv enn den

lavmælte, nesten hviskende vokalisten vi er blitt

kjent med. De må eventuelt vente litt til. På sin

nye plate, «Arven», frir hun i hvert fall ikke til noe

hipt og trendriktig publikum. Slettahjell har valgt

ut 13 sanger hun har et sterkt forhold til fra en

oppvekst i et kristent og musikalsk miljø, salmer

hun har sunget sammen med familien, i kor, i

små vokalgrupper eller solo. Pianisten Tord

Gustavsen følger henne som en flakkende

flamme, iblant avløst av Sjur Miljeteig på trompet

eller Nils Økland på fele. Slettahjell gir sangene

en meditativ form, snarere enn et feiende

gospeluttrykk. Hun dveler ved hvert ord og gir

innholdet betydning og inderlighet. Få behersker

sine virkemidler bedre enn Slettahjell. I all sin

lavmælthet utvider hun stadig rommet rundt den

vakre musikken hun beriker omgivelsene med.

© Dagbladet
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Gleder seg til landeveien
Bergensavisen. Publisert på nett 10.10.2013 20:21. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell.

To av de tallrike artistene som legger ut på

norske landeveier denne senhøsten, har gjort det

svært mange ganger før. Jonas Fjeld (61) drar på

turnÃ med Chatham County Line.

Foto: Tim Chumley/Handout/ANB

Anne Grete Preus er allerede i gang med sin

turnÃ, som avsluttes 21. november. Foto: Marcel

Lelienhof/Warner Music/Handout/ANB Men

gleden er like stor.

Veteranene Anne Grete Preus (56) og Jonas Fjeld

(61) er begge aktuelle med hvert sitt album og

turné denne høsten.

Mens hun i år feirer i år 25-årsjubileum som

plateartist, var han med på sin første innspilling

på tidlig 70-tall. Siden har det blitt mange, svært

mange, men Fjeld er klar i talen overfor NTB:

- Det er turné som er moro! Det har vært noen

morsomme år på veien. Men det må være kjemi

mellom dem som reiser ut sammen. Og den er

der med Chatham. Da har vi det jævlig gøy! Det

smitter over fra scenen til publikum også, sier

Fjeld.

Med ham på turneen blir også bestekameraten

Jim Sherraden, som også er å høre på en låt på

Fjeld og Chathams nye skive Western Harmonies.

- Jeg er ingen asket, likevel legger jeg meg tidlig.

Jeg har nemlig en medfødt gave, jeg blir alltid

trøtt om kvelden, og det er en fordel når du har

mange venner med lakenskrekk, medgir han

leende.

Neste uke legger Jonas Fjeld ut på veien

sammen med amerikabesøket samt de to

hallingsøstrene Bøygard, og sier han klyper seg i

armen.

- Jeg er ydmyk over at jeg kan gjøre dette etter så

mange år som musiker, at det fremdeles kommer

folk, sier veteranartisten, forøvrig også Lindmo-

aktuell til uken.

Anne Grete Preus er allerede i gang med sin
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turné og fastslår med glimt i øyet at mesteparten

av rock 'n rollen foregår på scenen nå når hun og

bandet nå er ute.

- Nachspielet er flyttet dit fra hotellrommet

etterpå! Det må man faktisk nå, vedgår hun som

er eldstemann i turfølget.

Også Preus mener konserter er selve kjernen i

det en artist holder på med, og selve testen.

- Det er på scenen at sangene får ordentlig liv.

Det er når du står der og folk i salen skal høre

sangene live for første gang, at det åpner seg

noe helt annet; det er publikum som gir sangene

mandat. Så du kan si det er hovedpersonene jeg

møter nå.

Det er lett å ta med seg flest av de mest kjente,

men hun sier hun vil spille nesten hele sitt nye

og tiende studioalbum Et sted å feste blikket, så

vel som mange eldre låter som har gått under

radioradaren. Hun lover versjoner som er helt

annerledes. Noe publikum vil merke, er at hun

også har festet grepet på gitaren. Anne Grete

Preus har nemlig brukt de siste tre og et halvt

årene, helt siden forrige plateutgivelse, på å

niøve, også på sin nye Stratocaster, det hun

kaller en AC/DC-gitar.

- Jeg ville ha et større musikalsk ansvar enn som

bare sanger. Så på platen spilte jeg all elgitaren

selv. Jeg vil utvikle meg videre, og dette gir en vei

videre som jeg gleder meg til å gå, sier Preus,

som bare skal ha med seg seks gitarer ut på

veien. (ANB-NTB)

Her er et lite utvalg av høstens turneer:

Jonas Fjeld: Sammen med Chatham County Line,

som han har laget albumet Western Harmonies

med, og Bøygard gjør han 17 konserter fra

turnéstart på Kolberg Gård i Vestfossen 17.

oktober, via kulturhus rundt om så vel som Oslo

Konserthus, til avslutningen 3. november i Voss.

Anne Grete Preus: Hun tar med seg både nye

sanger fra ferske Et sted å feste blikket så vel

som gamle godlåter helt tilbake fra debutplaten

med tonesatte Bjørneboe-dikt, Fullmåne, ut på en

ni konserters turné i tiden 10. oktober til 21.

november, der turnéavslutningen blir på Rockefeller.

Bjørn Eidsvåg: Storoksen i norsk musikk slipper sitt 25.

album Far faller 21. oktober, og starter sin turné 1.

november og kjører på med utrolige 32 konserter før

turnéslutt 21. desember.

Hellbillies: Fortsetter fjorårets 20-årsjubileum med en

høstturné som dro i gang i forrige uke og avsluttes etter

15 konserter 6. desember.

Donkeyboy: Donkeyboy fremmer lokale talenter, som får

varme opp for hitmakerne når de starter turneen sin 24.

oktober og er innom i alt 14 byer frem til 5. desember.

CC Cowboys: Turnerer sammen med den nye

far/datterduoen Hanna-Maria og Magnus Grønneberg,

som slapp debutskiven I skyggen av en engel, fra 11.

oktober gjennom ni konserter frem til 9. november.

Disse er også ute: Hanne Krogh og tre tenorer er på

farten allerede med sin Ta meg til havet-turné, som varer

frem til 30. oktober, før de skifter til juleturnémodus 21.

november og står på 22. desember.

Odd Nordstoga og Ingebjørg H. Bratland turnerer med

Heimafrå-sangene fra i våres, nå som høsten senker seg

og er allerede på veien - før dobbeltkonsert i Operaen

avslutter folkemusikkmoroa 27. oktober.

Truls, den enestående stemmen slipper solodebuten

TRVLS 14. oktober, og er ute på landeveien i tiden 23.

oktober til 23. november.

Christianssands Ensemble, stringswingensemblet

aktuelle med sin fjerde skive Etterskjelv som slippes 18.

oktober, og legger ut på en omfattende turné 24.

oktober som varer frem til 15. november der de tidvis får

med symfoniorkester.

Solveig Slettahjell vender tilbake til oppvekstens

salmesang på albumet Arven, og synger sine favoritter

på kirketurné i tiden mellom 25. oktober til 24.

november.

Kristin Asbjørnsen er ute på tur med spiritualene fra I'll

Meet You in the Morning frem til 22. oktober, før en

siste konsert 9. november.

El Cuero kom med liveskiven Justice denne uken, og er

allerede ute og spiller, noe de gjør frem til 29. november

etter 14 konserter. (ANB-NTB)
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© Bergensavisen

Se webartikkelen på http://ret.nu/L70Qxs42

Oversikt over like treff

Gleder seg til landeveien

Tidens Krav 10.10.2013 19:51

Gleder seg til landeveien

Indre Akershus Blad 10.10.2013 19:43

Gleder seg til landeveien

Opdalingen 10.10.2013 19:54

Gleder seg til landeveien

Oppland Arbeiderblad 10.10.2013 19:58

Gleder seg til landeveien

Romerikes Blad 10.10.2013 19:45

Gleder seg til landeveien

Stjørdalens Blad 10.10.2013 20:11

Gleder seg til landeveien

Halden Arbeiderblad 10.10.2013 21:41

Gleder seg til landeveien

Avisa Nordhordland 10.10.2013 20:11

Gleder seg til landeveien

Demokraten 10.10.2013 19:42

Gleder seg til landeveien

ANB siste.no 10.10.2013 19:44

Gleder seg til landeveien

Glåmdalen 10.10.2013 20:13

Gleder seg til landeveien

Østlands-Posten 10.10.2013 20:09

Gleder seg til landeveien

Vestby Avis 10.10.2013 19:45

Gleder seg til landeveien

Lofotposten 10.10.2013 20:04

Gleder seg til landeveien

Telemarksavisa 10.10.2013 19:43

Gleder seg til landeveien

Aust Agder Blad 10.10.2013 20:24

Gleder seg til landeveien

Helgeland Arbeiderblad 10.10.2013 19:45

Gleder seg til landeveien

Sarpsborg Arbeiderblad 10.10.2013 20:07

Gleder seg til landeveien

Finnmarken 10.10.2013 19:57

Gleder seg til landeveien

Ringerikes Blad 10.10.2013 20:07

Gleder seg til landeveien

Akershus Amtstidende 10.10.2013 19:43

Gleder seg til landeveien

Malvikbladet 10.10.2013 19:47

Gleder seg til landeveien

Lofot-Tidende 10.10.2013 20:04

Gleder seg til landeveien

Firdaposten 10.10.2013 20:04

Gleder seg til landeveien

Namdalsavisa 10.10.2013 19:48

Gleder seg til landeveien

Enebakk Avis 10.10.2013 19:43

Gleder seg til landeveien

Avisa Nordland 10.10.2013 19:55

Gleder seg til landeveien

Rogalands Avis 10.10.2013 19:49

Gleder seg til landeveien

Finnmark Dagblad 10.10.2013 19:51

Gleder seg til landeveien

Rana Blad 10.10.2013 20:04

Gleder seg til landeveien

Smaalenenes Avis 10.10.2013 20:14

Gleder seg til landeveien

Porsgrunns Dagblad 10.10.2013 20:04

Gleder seg til landeveien

Firda 10.10.2013 19:48

Gleder seg til landeveien

Aura Avis 10.10.2013 19:43
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Gleder seg til landeveien

Tvedestrandsposten 10.10.2013 19:45

Gleder seg til landeveien

Arbeidets Rett 10.10.2013 19:44

Gleder seg til landeveien

Jarlsberg 10.10.2013 20:21

Gleder seg til landeveien

Nordlys 10.10.2013 19:45

Gleder seg til landeveien

Hardanger Folkeblad 10.10.2013 20:04

Gleder seg til landeveien

Fremover 10.10.2013 20:04

Gleder seg til landeveien

Kvinnheringen 10.10.2013 19:45

Gleder seg til landeveien

Øyene 10.10.2013 20:07

Gleder seg til landeveien

Hadeland 10.10.2013 19:48
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Her er et lite utvalg av høstens turneer
Tidens Krav. Publisert på trykk 12.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell.
ANB-NTB. Side: 38.

Veteranene Anne Grete Preus
(56) og Jonas Fjeld (61) er begge
aktuelle med hvert sitt album
og turné denne høsten.

Mens hun i år feirer i år 25-
årsjubileum som plateartist,
var han med på sin første inn-
spilling på tidlig 70-tall. Siden
har det blitt mange, svært

mange, men Fjeld er klar i talen
overfor NTB:

– Det er turné som er moro!
Det har vært noen morsomme
år på veien. Men det må være
kjemi mellom dem som reiser
ut sammen. Og den er der med
Chatham. Da har vi det jævlig
gøy! Det smitter over fra scenen
til publikum også, sier Fjeld.

Må sove � Med ham på turne-
en blir også bestekameraten
Jim Sherraden, som også er å
høre på en låt på Fjeld og Chat-
hams nye skive «Western Har-
monies».

– Jeg er ingen asket, likevel
legger jeg meg tidlig. Jeg har
nemlig en medfødt gave, jeg

blir alltid trøtt om kvelden, og
det er en fordel når du har
mange venner med laken-
skrekk, medgir han leende.

Neste uke legger Jonas Fjeld
ut på veien sammen med 
amerikabesøket samt de to 
hallingsøstrene Bøygard, og
sier han «klyper seg i armen».

– Jeg er ydmyk over at jeg kan
gjøre dette etter så mange år
som musiker, at det fremdeles
kommer folk, sier veteranar-
tisten, forøvrig også «Lindmo»-
aktuell til uken.

– Selve testen � Anne Grete
Preus er allerede i gang med
sin turné og fastslår med glimt
i øyet at mesteparten av rock 'n

rollen foregår på scenen nå når
hun og bandet nå er ute.

– Nachspielet er flyttet dit fra
hotellrommet etterpå! Det må
man faktisk nå, vedgår hun
som er eldstemann i turfølget.

Også Preus mener konserter
er selve kjernen i det en artist
holder på med, og «selve 
testen».

– Det er på scenen at sangene
får ordentlig liv. Det er når du
står der og folk i salen skal høre
sangene live for første gang, at
det åpner seg noe helt annet;
det er publikum som gir sang-
ene mandat. Så du kan si det er
hovedpersonene jeg møter nå.

Med seks gitarer � Det er

lett å ta med seg flest av de mest
kjente, men hun sier hun vil
spille nesten hele sitt nye og
tiende studioalbum «Et sted å
feste blikket», så vel som
mange eldre låter som har gått
under radioradaren. Hun lover
versjoner som er «helt anner-
ledes».

– Jeg ville ha et større musi-
kalsk ansvar enn som «bare»
sanger. Så på platen spilte jeg
all elgitaren selv. Jeg vil utvik-
le meg videre, og dette gir en
vei videre som jeg gleder meg
til å gå, sier Preus, som «bare»
skal ha med seg seks gitarer ut
på veien. (ANB-NTB)

Jonas Fjeld � Sammen med
Chatham County Line, som
han har laget albumet «Wes-
tern Harmonies» med, og Bøy-
gard gjør han 17 konserter fra
turnéstart på Kolberg Gård i
Vestfossen 17. oktober, via kul-
turhus rundt om så vel som
Oslo Konserthus, til avslut-
ningen 3. november i Voss.

Anne Grete Preus � Hun
tar med seg både nye sanger fra
ferske «Et sted å feste blikket»
så vel som gamle godlåter helt
tilbake fra debutplaten med
tonesatte Bjørneboe-dikt, «Full-
måne», ut på en ni konserters
turné i tiden 10. oktober til 21.

november, der turnéavslut-
ningen blir på Rockefeller.

Bjørn Eidsvåg � Storoksen
i norsk musikk slipper sitt 25.
album «Far faller» 21. oktober,
og starter sin turné 1. novem-
ber og kjører på med utrolige 32
konserter før turnéslutt 21.
desember.

Hellbillies � Fortsetter fjor-
årets 20-årsjubileum med en
høstturné som dro i gang i for-
rige uke og avsluttes etter 15
konserter 6. desember.

Donkeyboy � Donkeyboy
fremmer lokale talenter, som

får varme opp for hitmakerne
når de starter turneen sin 24.
oktober og er innom i alt 14
byer frem til 5. desember.

CC Cowboys � CC Cowboys
turnerer sammen med den nye
far/datterduoen Hanna-Maria
og Magnus Grønneberg, som
slapp debutskiven «I skyggen
av en engel», fra 11. oktober
gjennom ni konserter frem til 9.
november.

Disse er også ute � Hanne
Krogh og tre tenorer er på 
farten allerede med sin «Ta
meg til havet»-turné, som varer
frem til 30. oktober, før de skift-

er til juleturné 21. november og
står på 22. desember.

Odd Nordstoga og Ingebjørg
H. Bratland turnerer med «Hei-
mafrå»-sangene fra i våres, nå
som høsten senker seg og er
allerede på veien – før dobbelt-
konsert i Operaen avslutter 
folkemusikkmoroa 27. oktober.

Truls, den enestående stem-
men slipper solodebuten
«TRVLS» 14. oktober, og er ute
på landeveien i tiden 23. ok-
tober til 23. november.

Christianssands Ensemble,
stringswingensemblet aktuelle
med sin fjerde skive «Etter-
skjelv» som slippes 18. oktober,
og legger ut på en omfattende

turné 24. oktober som varer
frem til 15. november der de tid-
vis får med symfoniorkester.

Solveig Slettahjell vender
tilbake til oppvekstens salme-
sang på albumet «Arven», og
synger sine favoritter på kirke-
turné i tiden mellom 25. ok-
tober til 24. november.

Kristin Asbjørnsen er ute
på tur med spiritualene fra «I'll
Meet You in the Morning» frem
til 22. oktober, før en siste kon-
sert 9. november.

El Cuero kom med liveskiven
«Justice» denne uken, og er
allerede ute og spiller, noe de
gjør frem til 29. november etter
14 konserter. (ANB-NTB)
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Her er et lite utvalg av høstens turneer

Gleder seg til landeveien

Er på turné: Anne Grete Preus er allerede i gang
med sin turné, som avsluttes 21. november. 

FOTO: MARCEL LELIENHOF/WARNER MUSIC/HANDOUT/ANB

Ut på turné: Jonas Fjeld (61) drar på turné med Chatham County Line. FOTO: TIM CHUMLEY/HANDOUT/ANB

OSLO: To av de tallrike
artistene som legger ut
på norske landeveier
denne senhøsten, har
gjort det svært mange
ganger før. Men gleden
er like stor.

Inger Lise Bøe Bævre og Hilde Norbakken er selvsagt med Smøla
Janitsjar til Bratthallen i dag. Med seg får de også Jørn Hoel.

Ett år etter at Taliban prøvde å drepe 16 år
gamle Malala Yousafzai, kommer skolejenta
med bok.  «I Am Malala: The Girl Who Stood Up
for Education and was Shot by the Taliban» er
skrevet med hjelp fra journalisten Christina
Lamb. I boka forteller Malala hvordan to bevæp-
nede menn entret den lille skolebussen og spur-
te etter henne.

Jonas Fjeld * Sammen med Chatham County

Line, som han har laget albumet «Western

Harmonies» med, og Bøygard gjør han 17

konserter fra turnéstart på Kolberg Gård i

Vestfossen 17.

oktober, via kulturhus rundt om så vel som Oslo

Konserthus, til avslutningen 3. november i Voss.

Anne Grete Preus * Hun tar med seg både nye

sanger fra ferske «Et sted å feste blikket» så vel

som gamle godlåter helt tilbake fra debutplaten

med tonesatte Bjørneboe-dikt, «Fullmåne», ut på

en ni konserters turné i tiden 10. oktober til 21.

november, der turnéavslutningen blir på

Rockefeller.

Bjørn Eidsvåg * Storoksen i norsk musikk slipper

sitt 25. album «Far faller» 21. oktober, og starter

sin turné 1. november og kjører på med utrolige

32 konserter før turnéslutt 21. desember.

Hellbillies * Fortsetter fjorårets 20-årsjubileum

med en høstturné som dro i gang i forrige uke og

avsluttes etter 15 konserter 6. desember.

Donkeyboy * Donkeyboy fremmer lokale talenter,

som

får varme opp for hitmakerne når de starter

turneen sin 24. oktober og er innom i alt 14 byer

frem til 5. desember.

CC Cowboys * CC Cowboys turnerer sammen

med den nye far/datterduoen Hanna-Maria og

Magnus Grønneberg, som slapp debutskiven «I

skyggen av en engel», fra 11. oktober gjennom ni

konserter frem til 9. november.

Disse er også ute * Hanne Krogh og tre tenorer

er på farten allerede med sin «Ta meg til havet»-

turné, som varer frem til 30. oktober, før de skift

er til juleturné 21. november og står på 22.

desember.

Odd Nordstoga og Ingebjørg H. Bratland turnerer

med «Heimafrå»-sangene fra i våres, nå som

høsten senker seg og er allerede på veien - før

dobbeltkonsert i Operaen avslutter folkemusikkmoroa

27. oktober.

Truls, den enestående stemmen slipper solodebuten

«TRVLS» 14. oktober, og er ute på landeveien i tiden 23.

oktober til 23. november.

Christianssands Ensemble, stringswingensemblet

aktuelle med sin fjerde skive «Etterskjelv» som slippes

18. oktober, og legger ut på en omfattende

turné 24. oktober som varer frem til 15. november der

de tid-vis får med symfoniorkester.

Solveig Slettahjell vender tilbake til oppvekstens

salmesang på albumet «Arven», og synger sine favoritter

på kirketurné i tiden mellom 25. oktober til 24.

november.

Kristin Asbjørnsen er ute på tur med spiritualene fra «I'll

Meet You in the Morning» frem til 22. oktober, før en

siste konsert 9. november.
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El Cuero kom med liveskiven «Justice» denne

uken, og er allerede ute og spiller, noe de gjør

frem til 29. november etter 14 konserter.

© Tidens Krav
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Solveigs salmesang
Haugesunds Avis (1 likt treff). Publisert på trykk 10.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 52.

��������� ����
��� ��� ���������� ��� ��� ����� �����
������ ������ ����
��� ��� 	��������
�� �������� ���� ��� ���������� ��� ���� ���� �����
���
��� ��� �� ��
��������
��� ��
���������������� ��� ��� ����� �� �������

������ ��� �������

��� ����� ����� �����

���� ������������
�� ��� ������� ��


��	��� ������ ���
�������� ��� �� ���� �����
������� �� ������� �
��

������� ��������
���� ������� ������  ��������

����
� 	������
Godt å få hvile når kreftene svikter,

trett etter årenes arbeid og slit.
Trygt i den evige hvile få sove,

ha takk fra oss alle og hvil nå i fred.
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Hjertelig takk 
for all deltagelse ved Kristian Selmer Jacobsen sin 
bortgang. En spesiell takk til personalet ved Sveio 
omsorgssenter for god pleie. 

Familien

†
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To strevsomme hender
er lagt til ro.

Sov godt.
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Fredag 11. oktober
Gudmund Johan 
Sørvik begraves fra 
Avaldsnes kirke kl. 11.00.
Signe Sævereid 
begraves fra Skånevik 
kyrkje kl. 11.00.
Ingvald Kallevik 
begraves fra Førre kirke kl. 
13.00.
Sjur Sekse begraves fra 
Ullensvang kyrkje kl. 
13.00.
Hansine Brekke 
begraves fra Sveio kyrkje 
kl. 12.00.
Kristo�er Andre 
Solberg bisettes fra 
Udland kirke kl. 12.00.
Agathe Kristine 
Svensk begraves fra Ølen 
kyrkje kl. 11.00.
Levar Rørheim begra-
ves fra Jelsa kyrkje kl. 
13.00.

 � GRAVFERDER

Solveig Slettahjell tar spranget fra jazz 
tilbake til salmer på sin nye skive. For det 
var med salmene sangkarrieren startet.
 
OSLO: – Det var med disse sangene jeg ble en 
sanger og fant mitt musikalske ståsted første 
gang, sier Slettahjell om salmeutvalget på pla-
ten som har fått tittelen «Arven».

– Fordi det er det dette er: Min musikalske arv. 
Mine foreldre sang disse sangene, min bestefor-
eldre sang disse sangene, mine brødre, mine on-
kler og tanter, vi sang dem i familiekor, i ung-
domskor, i vokaltrioer, vokalkvartetter og solo, 
forteller hun.

Den unge Solveig sang seg gjennom en lang 
rekke kristelige sangbøker hver ettermiddag et-
ter skoletid, på bedehuset og i kirken. Så ble de 
liggende i mange år mens hun syslet med annen 
musikk, før hun vendte tilbake etter 20 år.

– Jeg synes jeg er så uendelig heldig som har 
fått vokse opp i denne musikktradisjonen hvor 
sangen og inderligheten og ikke minst fellesska-
pet står så sterkt. Og det har fulgt meg. Denne 
inderligheten og forventningen om at det skal 
handle om noe mer enn deg selv når du synger. 
Musikken betyr noe mer. Og jeg lært det her.

På «Arven» har hun musikalsk følge av Tord 
Gustavsen, Sjur Miljeteig og Nils Økland. (NTB)

Solveigs salmesang
TILBAKE I KIRKEN: Solveig Slettahjell vender tilbake til salmene – 20 år etter oppveksten i bedehus og 
kirker.  FOTO: JØRN STENERSEN / UNIVERSAL MUSIC

OSLO: Rettighetene til Tore 
Renbergs nye roman «Vi ses i 
morgen» er nå solgt til Frankri-
ke. Det er forlaget Presses de la 
Cité som skal utgi boken.

«For å sikre seg rettighetene 
før bokmessen i Frankfurt nes-
te uke, tilbød det franske forla-
get en betydelig forskudds-
sum», melder Forlaget Okto-
ber.  Boken er også solgt til 
Danmarks største forlag, Dansk 
Gyldendal, og i forkant av den 
norske utgivelsen ble rettighe-

tene solgt til det London-ba-
serte forlaget Arcadia, som dis-

tribuerer bøker til store deler 
av den engelsktalende verden.

«Vi ses i morgen» ble lansert 
her hjemme 25. september. Ro-
manen har fått massiv kritiker-
ros. Dagbladets anmelder kvit-
terte rett og slett med «Jøss for 
en roman!»

Med den nye romanen har 
Tore Renberg tatt fatt på et nytt 
kapittel i sitt mangefasetterte 
forfatterskap, og han røpet ny-
lig til NTB at han var spent på 
mottakelsen. (NTB)

Renberg får franske lesere

Kristen 
Samson 
Moksheim, 
en høvding og 
viktig 
bærebjelke i 
Sportsklubben 
Nords 
utvikling, er gått bort, 89 år 
gammel. 

Han kom tidlig med i den 
nystartede Sportsklubben Nord 
som ble startet i Moksheim 
Sildoljefabrikks matsal november 
1932. Først som spiller siden til 
styreverv i klubben hovedstyret 
fra 1946. Han var aktivt med i 
styrer og utvalg helt inn i nittital-
let. I en periode på tretti år, fra 
1952 til 1983, var han klubbens 
formann i tolv av dem.

Sammen med sin Aslaug var 
Kristen alltid opptatt av å skape et 
godt klubbmiljø. Kosekvelder for 
ungdom  og andre arrangementer 
for medlemmer ble hyppig 
arrangert samt visitturer til 
vennskapsklubber i Sauda, Tau og 
Bergen.

En av de viktigste saker han 
�kk igjennom, var oppløsning av 
eierskapet på Hestmyr til to 
separate anlegg for Sk Nord og 
Haugaland Travlag i 1982.

I tillegg til tillitsvalgt i Sk Nord 
var han representert i Rogaland 
Fotballkrets. Her var han ansvarlig 
for talentutvikling av ungdoms-
spillere i Rogaland. 

Som pensjonist var han med på 
å starte Torsdagsklubb, en gjeng 
som gikk spasertur sammen i 
landlige omgivelser i nærområ-
det. Etter turen var det sosialt 
samvær og en hyggelig prat. 
Dagens pensjonistforening 
«Blinken» med over 80 medlem-
mer er en avlegger av dette. 

Kristn var direkte, åpen og 
ryddig i kommunikasjon med 
andre. Man var aldri i tvil om hans 
holdning og mening. Han var 
alltid klar på at lover, forskrifter og 
styrevedtak i klubb og innen 
idretten skulle overholdes. 
Overtredelser ble umiddelbart 
påpekt. 

Han var den siste gjenlevende i 
klubben som opplevde å samar-
beide med klubbens stiftere. Han 
er den person som har �est år 
som tillitsverv i Nords historie. 
Kristen ble utnevnt som klubbens 
6. æresmedlem i 1986 for god og 
lang tjeneste.

For Sportklubben Nord
Kjell R. Helgeland

 � MINNEORD

«Blott en dag - et øyeblikk av gan-
gen». Denne salmen har en be-
stemt forhistorie. Den var Lina 
Sandells sluttkommentar til en for-
telling om et gammelt veggur som 
plutselig stoppet. Urskiven i fortel-
lingen, foretok en grundig under-
søkelse, og kom frem til at det var 
pendelen sin skyld. Pendelen strei-
ket for den ikke orket mer. Den 
hadde regnet ut at den i løpet av et 
døgn måtte svinge frem og tilbake 
hele 86.400 ganger og det ble for 
slitsomt. Urskiven foreslo at pen-
delen skulle prøve å svinge frem og 
tilbake 6 ganger. Pendelen sa at det 
ikke var seks eller seksti ganger 
den gruet seg for, men seks millio-
ner ganger. Urskiven konkluderte 
da med at det ikke var arbeidet i 
seg selv som forårsaket denne uro-
en, men snarere bekymringen for 
arbeidet. Klok som den var, foreslo 
den at pendelen ikke skulle tenke 
så mye på de millioner av ganger 

den måtte pendle.  «Det kreves 
ikke mer av deg enn at du tar en 
sving om gangen. Og hvor ofte du 
enn må gå samme vei frem og til-
bake, vil du alltid få et øyeblikk 
hver gang.» Pendelen lyttet på ur-
skivens resonnement og etter en 
stund tok den så på nytt fatt med 
sitt tålmodige arbeid igjen.

Lina Sandell kommenterte for-
tellingen om pendelen og urskiven 
slik: «Det er dåraktig å la det nåvæ-
rende øyeblikket tynges av det 
fremtidige. Vi behøver ikke gå 
gjennom mer enn en dag, en time 
om gangen, og for hver dag får vi 
ny nåde, ny kraft og ny hjelp.»

 � ORD FOR DAGEN

Ny kraft og ny hjelp

INGULL 
GREFSLIE
Prest i 
Metodistkirken i 
Haugesund

Solveig Slettahjell tar spranget fra jazz tilbake til

salmer på sin nye skive. For det var med

salmene sangkarrieren startet.

OSLO: - Det var med disse sangene jeg ble en

sanger og fant mitt musikalske ståsted første

gang, sier Slettahjell om salmeutvalget på platen

som har fått tittelen «Arven»

- Fordi det er det dette er: Min musikalske arv.

Mine foreldre sang disse sangene, min

besteforeldre sang disse sangene, mine brødre,

mine onkler og tanter, vi sang dem i familiekor, i

ungdomskor, i vokaltrioer, vokalkvartetter og

solo, forteller hun.

Den unge Solveig sang seg gjennom en lang

rekke kristelige sangbøker hver ettermiddag etter

skoletid, på bedehuset og i kirken. Så ble de

liggende i mange år mens hun syslet med annen

musikk, før hun vendte tilbake etter 20 år.

- Jeg synes jeg er så uendelig heldig som har fått

vokse opp i denne musikktradisjonen hvor

sangen og inderligheten og ikke minst

fellesskapet står så sterkt. Og det har fulgt meg.

Denne inderligheten og forventningen om at det

skal handle om noe mer enn deg selv når du

synger. Musikken betyr noe mer. Og jeg lært det

her.

På «Arven» har hun musikalsk følge av Tord

Gustavsen, Sjur Miljeteig og Nils Økland. (NTB)

Bildetekst: TILBAKE I KIRKEN: Solveig Slettahjell

vender tilbake til salmene – 20 år etter

oppveksten i bedehus og kirker. Foto: Jørn

Stenersen / Universal Music

© Haugesunds Avis

Oversikt over like treff

Solveigs salmesang

Østlendingen 10.10.2013
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Solveigs salmesong
Sunnhordland. Publisert på trykk 10.10.2013. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell. Side: 10.

10 KULTURtorsdag 10. oktober 2013

Sissel Johnsen, Anne Karin 
Nilsen og 60 andre kor-
medlemmer i Songlaget 
Stordabuen øver i desse  
dagar intenst føre neste 
helgs ønskjekonsert. Ein 
konsert der publikum sjølv 
har fått vera med å  
bestemma låtane.

HENRIK MUNDAL ANDREASSEN
henrik@sunnhordland.no

– Det er slik ein enorm song-
glede i songlaget og så er det så 
masse kjekke folk med, seier ko-
rist og solist Anne Karin Nilsen 
medan dei sprudlande varmar 
opp stemmebanda sine på Leir-
vik skule.

Det er øving og det er kveld. 
Og det er byrja å bli kaldt om 
kveldane.

– Dessutan tykkjer eg at Tor-
leiv Agdestein er så flink til å 
arrangera ting. Me er blitt ein 
kjempestor venneflokk, seier 
medsolist Sissel Johnsen før dei 
for alvor set i gong røystene på 
Leirvik skule.

– Me har eit fast publikum 
og me har eit repertoar frå tid-
legare. Difor laga me til ei av-
stemming i sommar der publi-
kum sjølv fekk stemma på kva 
songar dei ville høyra på under 
konserten, seier leiar Harry 
Størksen i Songlaget Storda-
buen.

Avstemminga er no over og 
25 forskjellige låtar har blitt 
plukka ut til å vera med på 
framsyninga neste helg. Mellom 
anna kan ein få med seg song-
laget framføra Abba-melodien 
«Does Your Mother Know», 
The Beatles sin «I Feel Fine», 
Celine Dion & Barbra Streisand 
sin «Tell Him» og Vinskvetten–
songen «Gniar’n».

Ønskjekonserten er eit sam-
arbeid mellom Songlaget Stor-
dabuen og Mediehuset Sunn-
hordland og har totalt tre 
framsyningar i Stord kulturhus 
denne månaden. Laurdag 19. 
oktober er det premiere.

Publikum har bestemt kva koret skal syngja

Sissel Johnsen og Anne Karin Nilsen og resten av dei 60 medlemmene i Songlaget Stordabuen øver til ønskjekonsert.
FOTO: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

Me er blitt ein kjempestor venneflokk
Sissel Johnsen

sjå video på 
sunnhordland.no

MUSIKK: Solveig Slettahjell tek spranget frå 
jazz tilbake til salmar på den nye plata si. For 
det var med salmane songkarrieren starta.
– Det var med desse songane eg vart ein 
songar og fann den musikalske ståstaden 
min for første gong, seier Slettahjell om 
salmeutvalet på plata som har fått tittelen 
«Arven».

– Fordi det er det dette er: Min musikal-

ske arv. Foreldra mine song desse songane, 
besteforeldra mine song desse songane, 
brørne, onklane og tantene mine, me song 
dei i familiekor, i ungdomskor, i vokaltrioar, 
vokalkvartettar og solo, fortel ho.

Den unge Solveig song seg gjennom 
ei lang rekkje kristelege songbøker kvar 
ettermiddag etter skuletid, på bedehuset 
og i kyrkja. Så vart dei liggjande i mange år 

medan ho sysla med anna musikk, før ho 
vende tilbake etter 20 år.

– Eg synest eg er så uendeleg heldig 
som har fått vakse opp i denne musikktradi-
sjonen kor songen og det inderlege og ikkje 
minst fellesskapet står så sterkt. Og det har 
følgt meg. Dette inderlege og forventninga 
om at det skal handle om noko meir enn 
deg sjølv når du syng. Musikken betyr noko 

meir. Og eg har lært det her.
På «Arven» har ho musikalsk følgje av 

Tord Gustavsen, Sjur Miljeteig og Nils Økland 
og byr på salmar som blant andre «Blott ein 
dag», «O Jesus opne du mitt auge», «Tenk 
for ein jubel» og «Slik som eg var».

Solveigs salmesong

MUSIKK: Solveig Slettahjell tek spranget frå jazz

tilbake til salmar på den nye plata si. For det var

med salmane songkarrieren starta.

- Det var med desse songane eg vart ein songar

og fann den musikalske ståstaden min for første

gong, seier Slettahjell om salmeutvalet på plata

som har fått tittelen «Arven».

- Fordi det er det dette er: Min musikalske arv.

Foreldra mine song desse songane, besteforeldra

mine song desse songane, brørne, onklane og

tantene mine, me song dei i familiekor, i

ungdomskor, i vokaltrioar, vokalkvartettar og

solo, fortel ho.

Den unge Solveig song seg gjennom ei lang

rekkje kristelege songbøker kvar ettermiddag

etter skuletid, på bedehuset og i kyrkja. Så vart

dei liggjande i mange år medan ho sysla med

anna musikk, før ho vende tilbake etter 20 år.

- Eg synest eg er så uendeleg heldig som har fått

vakse opp i denne musikktradisjonen kor songen

og det inderlege og ikkje minst fellesskapet står

så sterkt. Og det har følgt meg. Dette inderlege

og forventninga om at det skal handle om noko

meir enn deg sjølv når du syng. Musikken betyr

noko meir. Og eg har lært det her.

På «Arven» har ho musikalsk følgje av Tord

Gustavsen, Sjur Miljeteig og Nils Økland og byr

på salmar som blant andre «Blott ein dag», «O

Jesus opne du mitt auge», «Tenk for ein jubel» og

«Slik som eg var».

© Sunnhordland
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Slettahjell velger Orkanger kirke
Sør-Trøndelag. Publisert på nett 26.09.2013 21:18. Profil: Silje Hopes søk, Solveig Slettahjell.
Marte Mona.

Jazzstjerna Solveig Slettahjell vil komme heim for

å lansere den nye plata si. Solveig Slettahjell er

mest kjent som en utsøkt jazz-vokalist med

internasjonal suksess. Men hun har alltid hatt

røttene sine i den kristne sangtradisjonen.

Nå kommer plata Arven, der hun vil gi de gamle,

evangeliske sangene et nytt liv.

- Det er det det er, min musikalske arv. Det er

sanger jeg har hørt av foreldere og besteforeldre i

barndommen og som jeg har sunget selv. Jeg er

veldig glad i dem og ønsker å synge det hjertet er

fullt av sier Slettahjell til Orkdal menighetsblad.

Og åpningskonserten på lanseringsturneen har

hun lagt til Orkanger kirke fredag 25. oktober.

- Det er å komme heim. Det var i kirka, på

bedehuset og senere menighetshuset det startet.

Jeg spilte orgel til gudstjeneste da jeg var 11 og

rakk ikke ned til pedalene, jeg akkompagnerte

familiemusikklag, sang solo og startet Join Us,

som jeg dirigerte, sier Slettahjell til Orkdal

menighetsblad.

© Sør-Trøndelag
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