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Ny folkemusikk i butikken
Kultur ● I dag presenterer vi tre nye folkemusikk-utgivelser på CD. En av
dem en gjenutgivelse av Draumkvedet  gjort i 1966 med Aslak Høgtveit, og
er en hyllest til den kjente kulturformidleren som nå fyller 90 år. 

Litt om Draumkvedet
På 1800-tallet var det om å gjøre
for nasjonene å kunne vise til
en avansert nasjonal litteratur.
Det var nødvendig for å vise de
andre nasjonene at man ikke
sto tilbake for dem når det
gjaldt kultur og sivilisasjon.
Folkediktingen, som folkeviser
og folkeeventyr, var viktig fordi
man tenkte seg at den gjenspei-
let folkets nasjonale karakter.
Poesien hadde generelt en høy-
ere status enn prosaen, for den

gikk for å være mer edel og
formfullendt. Lykkelig var den
nasjon som kunne smykke seg
med et nasjonalt epos i bunden
form. 

Så fant norske folkeminne-
samlere Draumkvedet, som
handler om den visjonære Olav
Åstesons vandringer gjennom
dødsriket, der han ser hvordan
det går med de dødes sjeler
mens de venter på den endeli-
ge dommen. Draumkvedet bæ-

rer mange alderdommelige
trekk, og det tar for seg et alvor-
lig tema på en kunstnerisk god
og original måte. Men det var
en hake: Man fant kvedet hos
forskjellige sangere, men ingen
av utgavene virket fullstendige,
og de fleste var nokså
usammenhengende. Derfor
ble det fristende for forskerne å
sette sammen de forskjellige
variantene til en mest mulig
komplett utgave av sangen. M.

B. Landstad var den første i il-
den. Han bygget en utgave på
43 strofer hovedsakelig på ned-
skrifter etter sangeren Maren
Ramskeid fra Kvitseid i Tele-
mark. Siden laget Moltke Moe
det som er blitt stående som det
ultimate draumkvedet, på 52
strofer. Han forholdt seg mer
eklektisk til de forskjellige opp-
skriftene, og han satte dem
sammen ut fra en tanke om at
handlingen i kvedet tilsvarte

handlingen i en irsk visjonsfor-
telling som blir kalt Tundals vi-
sjon.

I Norge ble folkeeventyrene,
ved Asbjørnsen og Moe, en vik-
tigere nasjonallitteratur enn
folkevisene. Draumkvedet
dukker opp iblant, men det
middelalderkatolske og van-
skelig tilgjengelige innholdet
gjør at det vil fortsette å være
mest for de få.

Aslak Høgtveit
Draumkvedet
Lily 123

Aslak Høgtveit fra Vinje i Tele-
mark har hele sitt langt liv vært
en ivrig kulturformidler, og har
hatt et langt liv med mye dan-
sing, kveding og eventyrfortel-
ling. I år fyller han 90 år. Derfor
har familien hans villet hylle ham
med å få gjenutgitt innspillingen
av Draumkvedet, som han gjorde
da han var han var 54 år.

Dette er nok mest interessant
for folk som alt har et forhold til
Draumkvedet, men for dem er

det til gjengjeld en godbit. Det er
en gjenutgivelse av en LP plate
fra 1966. Opptaket ble gjort for
NRK. Aslak Høgtveit synger uak-
kompagnert, og det er Moltke
Moes restitusjon av kvedet vi får
høre. Alle 52 vers er sunget rett
inn på én tagning. Høgtveit vari-
erer uttrykket ved å bruke fire
forskjellige stevtoner. Hele frem-
føringen tar en drøy halvtime, og
er en imponerende og betagende
prestasjon. Høgtveit synger på
en alderdommelig måte, som bi-
drar til å trekke tanker og fantasi
mot middelalderen. 

Fordi sangen ikke blir fulgt av

klanger og arrangementer, er
det nødvendigvis tekstfrem-
føringen som står i sentrum.
Lytteren får mye rom til å
skape sine egne bilder. Pla-
ten gir derfor en god inn-
gang til å fordype seg i inn-
holdet i kvedet. 

For de som alt har Buen
Garnås sin innspilling,
kan vi nevne at hun sang
M. B. Landstads tekst.
Teksten som Høgtveit
fremfører er derfor litt
annerledes.

Vakkert og trist
Agnes Buen Garnås
Han rider den mørke natt,
folkeviser og salmer / M. B.
Landstad / 1802-80 
Via music

Om høsten blir lang , mørk og
stormfull bør man ha varm ka-
kao. Eller denne platen. Eller
begge deler. 

Platen er utgitt i anledning at
dikterpresten, salmebokutgi-
veren og folkevisesamleren
Magnus Brostrup Landstad i år
kunne fylt 200 år. 

Agnes Buen Garnås har i lang
tid vært en ledestjerne for kve-
ding i Norge. Sangen hennes
har vært til inspirasjon, og hun
har vært en betydelig pedagog.
En ny plate fra henne er alltid
en begivenhet. Slik er det også
denne gangen. Utvalget av
sanger viser flere sider av Land-
stads befatning med folkelig
sang. Her er viser og salmer han
har skrevet, folkeviser han har
samlet, bearbeidet og publi-
sert, og den svært vellykkede
oversettelsen av Paul Gerhardts
salme Velt alle dine veie. Alt er
såre vakkert, og mye er vidun-
derlig trist. Av det siste slaget er
for eksempel gravsalmen Land-
stad skrev etter at to av barna
hans døde i en tyfusepidemi i
1851: Jeg vet med en søvn i Jesu
navn. 

Agnes Buen Garnås har virke-
lig gjort ære på den gamle he-
dersmannen. Hun synger sang-
ene hans slik at man får lyst til
å høre dem igjen og igjen. Dess-
verre er noen av sporene hjem-
søkt av en nokså umotivert ras-
le-kling-kling-klirr-perkusjon
av det slaget vi kjenner fra en-
kelte av Kirkelig Kulturverk-
steds folkemusikkproduksjo-
ner. Et par steder virker også
korarrangementene dårlig mo-
tivert i forhold til sangen og tek-
sten. Det er litt forvirrende at
det i omslaget står «trad.» - også
etter alle sangene som er skre-
vet av Landstad – men det er
kanskje melodien
man har siktet til? Kontrollert og kreativt

Knut Kjøk og Dag Gården
Frå folk te folk
2L

Knut Kjøk (fele) og Dag Gården
(trekkspill), fortolker feleslåtter
fra Ottadalen. Mange av slåttene
har de fra Erling Kjøk, faren til
Knut. Det nære og fortrolige sam-
spillet gjør dette til en sterk plate.
Det som dessuten gjør utgivelsen
til noe utenom det vanlige er den
kreative og iblant overraskende
bruken av trekkspillet. Det ligger i
det hele tatt mengder av omtanke

og musikalitet i arrangementene
til Dag Gården, og han trives godt
utenfor tråkket løype. Et variert
utvalg låter og en passelig lengde
(50 minutter) bidrar også til at det
er en god plate å lytte til i sin hel-
het. 

Det hele virker gjennomtenkt
og kontrollert. Kanskje vel kon-
trollert? Kunne Kjøk og Gården la-
get en plate som ville stått seg
enda bedre hvis de hadde sluppet
seg ut i mer råspill?  Slik kan man
spekulere, men ikke uten å takke
for den gode platen vi har fått. 

NY PLATE: Agnes Buen Garnås kve-
der på ny CD.
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Imponerende gjengivelse


