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E tter flere års samarbeid har 
trioen BNB - Berit, Nils og 
Bjørn (henholdsvis Opheim, 

Økland og Kjellemyr) - sluppet sin 
første cd. Det skjedde i forbindelse 
med en konsert under årets 
Vossajazz. Trioen burde være godt 
kjent for de fleste: En av våre fremste 
utøvere av vokal tradisjonsmusikk, 
en eventyrlysten fiolinist felespiller 
med folkemusikkfot og en av våre 
dyktigste jazzbassister. Sistnevnte 
har dessuten i de siste åra fattet 
interesse for tidligmusikken. I den 
sammenhengen trakterer han det 
forholdsvis obskure instrumentet 
colascione, en basslutt med lang 
hals, som også kan høres på denne 
produksjonen. 

Med stadige referanser til flere 
musikalske stilarter, ikke bare til 
tradisjonsmusikk, men også til 

samtidsmusikk, jazz og tidligmusikk, 
er ein song frå utsungne stunder ikke 
lett å båssette. Kort fortalt, er 
det ny musikk, ofte til tekster av 
kjente lyrikere (Karin Boye, Jon 
Fosse, Einar Skjæraasen og Arnulf 
Øverland), ispedd noen tradisjonelle 
viser. 12 av de 15 melodiene på 
plata er komponert av medlemmene 
i gruppa. Strengt tatt ingen 
tradisjonsmusikkplate, men den 
solide tradisjonsmusikkforankringa 
til denne svært kompetente trioen og 
den originale måten den integrerer 
tradisjonsmusikkelementer i 

nyskapningene sine på, gjør at dette 
er en utgivelse en ikke bør forholde 
seg likegyldig til. Den har absolutt 
krav på omtale i dette forumet. 

Det har tydeligvis ikke vært noe 
mål for BNB å følge tradisjonelle 
modeller i nyskapingsprosessen. 

improvisasjon 

Målet er vel snarere å forene den 
mangslungne ballasten som hvert 
enkelt triomedlem bærer med seg, i 
ett musikalsk utrykk. Undertegnede 
synes de lykkes godt i så måte. Dette 
er i hvert fall ikke en produksjon 
med overtydelige sitater fra andre 
genre, som så ofte skjemmer andre 
fusjonsprosjekter. Her får en følelsen 
av at de ulike impulsene sitter solid i 
ryggmargen - og finner sitt naturlige 
uttrykk i nettopp BNB! 

BNBs musikk er i stor grad 
improvisert. Sammen med 
instrumenteringa gir dette et åpent 
og gjennomsiktig preg. Det nære 
lydbildet produsent Jørn Simenstad 
har valgt, understreker dette på 
en utsøkt måte. Det virker som 
om pausene mellom hvert enkelt 
spor bevisst er gjort korte. Det gir 
kontinuitet til produksjonen og 
gjør det nærliggende å oppfatte de 
enkelte numrene på ein song frå
utsungne stunder som satser i en 
større helhet. 

Det ikke er først og fremst 
tradisjonsbæreren Berit Opheim vi 
møter på denne produksjonen, men 
den velskolerte, erfarne musikeren 
med vid horisont. Stemmen hennes 
spiller, i alle betydninger av ordet, på 
et stort register. Her brukes den i stor 
grad instrumentalt og altså ikke bare 
til å framføre tekst med. 

Nils Økland har tidligere 
framstått som en veritabel 
energibombe av en felespiller. På 
denne plata viser han en annen, 
hyggelig side - den finstemte 
akkompagnatøren og solisten, med 
en tone som ofte er vâr og viskende. 
Det har denne anmelderen stor sans 
for. 

Bjørn Kjellemyr imponerer 
med stor spennvidde i sitt spill, 
både i register og uttrykk. Bassen 
blir traktert både pizzicato og med 
bue. Den kan låte som en fjern 
lur i det ene øyeblikket (f.eks. på 
solonummeret Galgea) for så i neste 
å brøle som en didgeridoo. Hør f.eks. 
på Den bästa! Eller på den perkussive, 

berimbao-aktige bassbruken på Ser 
du eit bjarte langs vinden! 

Omslaget 2L/Lindberg lyd har 
utstyrt cd'en med fortoner seg som 
en gjettekonkurranse: Hva forestiller 
dette? I likhet med den litt kryptiske 
tittelen (hentet fra Jon Fosses dikt, 
som er tonesatt på plata), sier det 
ingenting om hva slags musikk dette 
er. Jeg går ut fra at dette er gjort 
bevisst. En måte å sette musikken i 
fokus på, ukommentert. Og kanskje 
også for å vekke nysgjerrigheten 
til potensielle kjøpere? Men når 
omtalen av musikerne og musikken 
er kokt ned til 15 små linjer, føler 
undertegnede seg snytt. Når en 
kjøper en cd i disse cd-brenner- 
dager, forventer i hvert fall denne 
anmelderen litt mer enn bare plata. 
Ideelt sett, kan en cd bli ei «pakke» 
der det skrevne ordet og det grafiske 
uttrykket sammen øker opplevelsen 
og gir produktet identitet. - Det 
kan da ikke forringe opplevelsen av 
musikken at lytteren har mulighet til 
å vite når Nils Økland bruker viola 
d'amore for eksempel, slik han/hun 
vitterlig ville kunne se på en konsert? 
2L har lagt ut noe informasjon om 
artistene sine på www.2L.no, men 
jeg synes at noe av bonusen ved å 
kjøpe en cd burde være at en får en 
akseptabel «varedeklarasjon» sammen 
med cd'en, uten å måtte ty til 
internett. Interesserte lyttere merker 
seg nok internettadressa likevel. 
- Det må da finnes en mellomting 
mellom de «avhandlingene» enkelte 
tradisjonsmusikkplater er utstyrt 
med og dette? 

Ein song frå utsungne stunder er ei 
plate som krever tilstedeværelse og 
oppmerksomhet av lytteren. Jeg 
vil anbefale den til alle som har 
sans for en fredfull og meditativ 
stund i godstolen og som har vilje 
til å trenge inn i BNBs musikalske 
univers. De vil neppe angre. 
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