KULTUR

FOLKEMUSIKK
Sturla Eide

Sjangerlek på litt
for mange strenger

Høy klasse

Valkyriene vil litt for mye, og har kanskje
ikke hatt med seg de beste hjelperne.

Kreativitet og mesterlig teknikk preger
Sturla Eides solodebut.

Etter at Ola Hilmen, Tuva Syvertsen og Erik Sollid spilte
seg inn norske hjerter i NRKs
Kjempesjansen i fjor, har det
gått unna for hardingfeletrioen
med navn etter hovedstadens
bruneste pub. Etter et travelt
år med sterk medieeksponering, har de lagt ut på turné med
Rikskonsertene, og nå er den etterlengtede debutplata, støttet
av flere fond og plateselskapets
egen debutantpris, i butikken
– til skyhøye forventninger.

Sturla Eide:
«Murru»
NORCD

Sturla Eide fra Orkdal i Sør-Trøndelag er
en av mange felespillere som behersker både vanlig fele og hardingfele, men for ham
er ikke dette noe som er tillært i senere tid.
Mens eldre slåtter i området er opptegnet
etter spellemenn på vanlig fele, har hardingfela vært dominerende siden begynnelsen av 1900-tallet. Sturla Eide har helt
fra han var en lovende ungdom vært den
fremste eksponenten for denne feletradisjonen, og fremdeles utgjør den en viktig
del av repertoaret. Men i de siste årene har
Eide utviklet seg til å bli en langt mer allsidig utøver, som i tillegg til sin overlegne
teknikk står fram som en spennende og nyskapende aktør både som felespiller, slåttekomponist og arrangør.
På Sturla Eides nye cd «Murru» får vi
mange eksempler på hans kreative evner,
av platens 14 melodier har Eide stått for ti.
De øvrige er tradisjonelle slåtter fra hjemtraktene hans. Medvirker gjør også hans
gamle spillekompiser Andreas Aase på gitarer og Ronny Kjøsen på trekkspill, trøorgel og piano. I tillegg har Robin Barstow en
dobbeltrolle som lydtekniker og musikalsk
bidragsyter med elektronisk lyd.
Det som virkelig slår meg er hvor dyktig
Sturla Eide har blitt til å lage melodiøse
slåtter. Den irskpregete valsen «Tvihuga»,
framført på vanlig fele i samspill med gitar
og trekkspill, er litt av en perle. Det samme
kan sies om polsen «Eirik», som spilles solo på fele. Andre gode eksempler på egenproduserte slåtter er marsjen «Idar og Petra» og tittelsporet, en blanding av irsk ril
og norsk reinlender, framført med et komp
som leder tankene mot Balkan.
«Murru» har blitt en god og variert plate
både når det gjelder repertoar og arrangementer, og samspillet er gjennomgående
av svært høy klasse. Vi møter sarte feletoner i lydarslåtten «Stille», tradisjonelt
dansespill på fele i «Springleik etter Elling
Holstad», drivende godt samspill i polkaen
«Knall», samt nye klanger i den programmatiske slåtten «Tog i natta», med innlagt
passering av opptil flere godstog utført på
hardingfele. Skal jeg ha en liten innvending, så er det at Sturla Eide av og til kan
bli litt i overkant kraftfull, spesielt på hardingfele.
Anmeldt av Bjørn Aksdal
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Stokk og stein

Plata legger friskt i vei med
en krysning mellom gangaren
«Kåfjell» og en gospelfunk-låt,
som etablerer både gruppas
sjangerkrysningsfilosofi og
ønske om å lage en live-preget plate. Dessverre går det litt
over stokk og stein her, smågrisete spill og en ikke helt vellykket improvisasjon skjemmer
en smule. Heldigere er andrelåta «Å gjev du batt meg»,
med tekst delvis fra Garborgs
«Haugtussa», til egenkomponert, kabaretaktig melodi.
Tuva Syvertsen har stort potensial som sanger, og leverer

med innlevelse og inderlighet. Det gjør hun òg på intenst
sorgvakre «Reven», som har
platas mest gjennomarbeidede
arrangement – og er låta hvor
gruppa fjerner seg lengst fra
tradisjonen, med tremolospill
på felene og (ikke helt velspilt)
cello minner den mest om en
Grieg-arrangert folketone –
med nydelig sagsolo dertil.
Fullt ut vellykket er òg «Spelemannen», som vokser fra nesten ingenting til en grunnfjellsrystende åsgårdsrei, og for ikke
å glemme «Knepphallingen», en
hyllest til de enkle gleder.

Valkyrien Allstars
«Valkyrien Allstars»
Grappa

valgt ut fra en tankegang om at
folk utenfor miljøet tilfører nye
ideer og utradisjonelle innspill.
Det har han helt sikkert gjort,
men det kan diskuteres om alt
er like vellykket. For eksempel kan bass- og trommespillet
stundom virke en smule uinspirert og midt på treet, en hardingfeletrio bør få være aleine
av og til – her blir Valkyrienes
samspill litt for ofte maskert av
kompet. Verre er det at plata
ikke alltid låter like bra, felene
høres ofte litt skranglete og
tynne ut, og detaljer og dynamikk går tapt i miksen.
Løfterikt

Valkyrien Allstars blander fritt,
uten å skjele til Gåte eller Hedningarna eller andre folkemusikere som har krysset sjangergrenser før – og det har de all ære
av. Når denne plata likevel oppleves som litt sprikende og ujevn,
er jeg ikke sikker på om det først
og fremst er gruppas egen feil.
Debuten levner iallfall ingen tvil
om at dette er ei ung gruppe som
vil vokse – og levere storartede
ting framover, på scene og på
plate.

Produksjon

Valget av Jokke og Valentinernes udødelige rockeklassiker
«Hvis jeg var deg» gjør utvilsomt sitt for rocke-kredibiliteten til Valkyriene, og de gjør den
helt strøkent – men tilfører lite.
Og det blir nesten litt teit når vokalen er mikset med solide doser slapback-ekko, for autentisk
rockelyd. Det blir å prøve litt for
hardt, liksom.
Produsent Aslak Dørum
– som vel neppe har noen folkemusikkbakgrunn – er utvilsomt

Anmeldt av Sindre Bremnes
sindre.bremnes@nationen.no

Kammermusikk fra folkedypet
Om du liker vakker musikk: Løp
og kjøp.

Ragnhild Furebotten, hittil
best kjent fra gruppa Majorstuen, er en felespiller dypt
rotfestet i nordnorsk tradisjon.
Dette preger både repertoaret og spillestilen hennes, men
samtidig gjør hun så mye mer
enn å tolke gamle låter på solodebuten sin. «Endelig vals» er
blitt en sjeldent variert plate,
her spenner uttrykket fra det
helt vare og stillferdige til det
fandenivoldsk råkjørende – alt
ytterst velspilt, intelligent og
oppfinnsomt.
Skjønt, det er nesten urettferdig å kalle dette en soloplate,
den er blitt så bra som den er
ikke minst på grunn av opp-

finnsomme, gjennomarbeidede
arrangementer og tett samspill.
Dette er både moderne folkemusikk og folkelig samtidsmusikk av ypperste merke, og en
fargerik fjær også i cellist, bratsjist og felespiller Gjermund
Larsen og trekkspiller Frode
Haltlis hatter.
Tittellåta, hvis navn er en følge
av komponistens glede over endelig å få til en vals, er et særlig godt
eksempel på nydelig utstudert,
intelligent samspill. I kontrast til
den litt dvelende, dypt alvorsvakre hovedmelodien, står to trolsk
innadvendte mellompartier, som
med effektfull pizzicatobruk og
oppfinnsom trekkspillimprovisasjon – med smak av tango og blues
– gir enda større dybde til det nesten sakrale gledesuttrykket i det

Ragnhild Furebotten:
«Endelig vals»
Ta:lik

tilbakevendende hovedtemaet.
Dette er stor kunst!
I «Brurmarsj» fra Sørfold
kommer igjen Furebottens
vare, lyriske tone og følelsesladde, presist ornamenterte
spill til sin fulle rett – et lykkelig ekteskap blir dem til del som
gifter seg til slike toner.
Nevnes må òg «Våkn opp du
som sover», hvor fantastiske
celloimprovisasjoner og tette,
dype samklanger garanterer
gåsehud. Så dynamisk og vakkertklingende er ingen folketone gjort til nuller og ettall før.
Dette er av de tydeligste bevis
på den fantastiske grobunnen i
norsk folkemusikk.
Anmeldt av Sindre Bremnes
sindre.bremnes@nationen.no

