folketoner a cappella: Ingebjørg Lognvik Reinholdt (t.v.) og Kirsti Bakken Kristiansen tok med tilhørerne inn i folkemusikkens vokale landskap, med tradisjonell kveding av stev og viser. De trallet også hardingfelespill slik det ble gjort mange steder under pietismen, da de fleste felene ble brent.
Foto: Kenneth Dahlby

■ ByttA Bort popen fikk kveding igjen

Fornyer tradisjonene
Gjøvik

det har sannsynligvis vært
framført mer klassisk
musikk enn folkemusikk
i tidligere tider på Gjøvik
gård, men på lørdag formiddag ljomet tonene av
tradisjonell kveding over
tunet.
kenneth Dahlby

Kirsti Bakken Kristiansen fra Gjøvik og
Ingebjørg Lognvik Reinholdt fra Seljord
innehar de to stemmene i vokalduoen
Fivil. De er nesten sikre på at Fivil er et
dialektord fra Setesdal for myrull, kan de
fortelle.
Som vanlig var tunet fullt og godværet

trakk enda noen til. Til tross for en ganske
høy gjennomsnittsalder siden det var folkemusikk på programmet, var det likevel
gledelig mange unge ansikter å se. De var
nok var nysgjerrige på hva duoen skulle
presentere. Mange ble sikkert overrasket
over hvor livlig og frodige mange av de
gamle stevene er, både når det gjelder
tekst og melodi. Selv om flere av de gamle
salmene og visene som jentene framførte
har et alvorstungt og tidvis både tragisk
og dramatisk innhold, er det likevel vakkert på sitt vis.
Valgte tradisjon
Jentene har valgt tradisjon i dobbelt
forstand. Begge begynte i tidlige skoleår
med popmusikk og en helt annen vei
enn de nå har endt opp med å følge i tradisjonsmusikken. De er blitt kjent med
hverandre som elever på Norges musikkhøgskole, der Ingebjørg var ferdig i

vår og Kirsti har igjen ett år til. Etter hvert
som de bestemte seg for å synge sammen
og det hele tok form til det som ble Fivil,
bestemte de seg samtidig for å rendyrke
sangen og ikke falle for fristelsen til å ta
med instrumenter inn i sammenhengen,
forteller de.
Sårbart
Det å synge dette materialet helt a cappella
er ganske sårbart for utøverne, men er den
måten det opprinnelig ble framført på.
Samtidig gir det en annen frihet ikke å ha
med instrument. Det gir mange muligheter
til å arrangert det som tradisjonelt er blitt
sunget solo for to stemmer. Fivil framfører
flere eksempler på at to melodier eller to
tekster flettes sammen til ett. Denne måten
å leke med det individuelle og sette sangene inn i et nytt samspill, ender rett som
det er med oppsiktsvekkende samklanger
som er spennende og forfriskende nytt.

Siden Kirsti har sin tradisjon fra Gjøvik-området og Ingebjørg fra Telemark,
satser de på mest stoff fra disse to regionene. Nå leder jo Telemark ganske
soleklart over Vestoppland innen norsk
tradisjonsmusikk, men fra gamle Vardal
er det mye å hente av både viser, stev og
meloditradisjon.
Kirsti takket Stein Villa for hjelpen
med å finne materiale fra sin region til å
ta med inn i både skolearbeid og i Fivil.
Dermed er det en fin balanse mellom
de to regionene og meloditradisjonene
i de arrangementene jentene har laget.
Samklangen og resultatet er særegent for
Fivil, samtidig som de makter å framheve
folkemusikkens særpreg på en fin måte.
For alle som liker vokal er dette en fryd å
høre på. Er du i tillegg interessert i norsk
folkemusikk, er Fivil obligatorisk.

