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FRISKT PUST: Marie Barnett er kvinnen bak «Breathe» 
(«This is the air I Breathe»), en av de mest brukte og innspil-
te lovsangene de siste årene. Her er hun med sin første egne 
plate, og  det var på tide. Stemmen minner en del om Margot 
Timmins i Cowboy Junkies, og musikken har også en del til 
felles med sistnevnte bands akustiskpregede og neddempede 
countrypop-lydbilde. En annen referanse er Sixpence None 
The Richer («Kiss Me»). Tekstene er i overkant endimensjo-
nale i sin jeg-elsker-Gud-og-Gud-elsker-meg-kontekst. Hvorfor 
ikke i tillegg fortelle noen gode historier? Den utsøkte musik-
ken på plata fortjener det.

FRYDEFULL FREDA: Svenske Freda' er sannsynligvis det 
beste kristne bandet vi har hatt i Skandinavia. Ut over 1980-tal-
let tok de også resten av platemarkedet i Sverige med storm, 
før vokalist Uno Svenningsson gikk solo og solgte hundretuse-
ner med plater på egenhånd. Nå gjør Freda' et smått sensasjo-
nelt comeback, med den samme litt duse og utrolig stemnings-
skapende musikken i skjæringspunktet mellom U2, Radiohead 
og Kent, og med Svenningssons lyse og karakteristiske stemme 
sentralt i lydbildet. Tekstene handler om tilværelsens vidunder-
lighet og underlighet, og menneskers lengsler etter mening og 
troen på noe mer enn det vi kan se og ta på. Plata er ikke i salg 
i Norge, men kan bestilles på unosvenningsson.se

POP

GIR ALT: Hilde Louise Asbjørnsen spiller frekt og frydefullt 
på effekter og variasjoner på Never Ever Going Back. Kjolen og 
stylingen på coveret er tøffere enn KrF-Hansen i Det Nye, og 
musikken overrasker desto mer med sine krysninger mellom 
kabaretmusikk,  avantgarderock, blues og jazz. Bandet Sound 
Of Horn, krydrer her like effektfullt med Anders Aarums Ham-
mond og Yamaha Election. Tekstene handler i sum om total 
overgivelse, og det er liten tvil om at dette er en kvinne som 
gir alt, og ikke ser seg tilbake; i de selvskrevne sangene, sin 
fl eksible stemme, og som medprodusent.
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Guttesopraner holder seg høyt 
oppe på skalaen. Benjamin 
Isachsen når ikke bare de høy-
este tonene, han har en klang 
og tonefylde som er nokså unik, 
selv for en veltrenet gutteso-
pran. Eller rettere sagt; had-
de; guttesopraner går nemlig 
ut på dato.

Vemodig. Det er litt vemodig 
når Benjamin Isachsen nå ikke 
lenger når de høye tonene, slik 
han gjør det på sin utsøkte måte 
på denne platen, og slik han har 
gjort det til glede for mange til-
hørere de siste årene.

Guttesoprantilværelsen har 
sin tilmålte tid, det fi ne med 
den platen er at Benjamins 
usedvanlig fi ne sopranstemme 
nå er bevart og dokumentert for 

ettertiden. Og det var i siste li-
ten, bare et par måneder etter 
innspillingen meldte stemme-
skiftet seg og de lyse klangene 
var borte.

To soloplater er det blitt, kri-
tikerroste Canto ergo sum, kom 
i fjor og nå foreligger Soli Deo 
Gloria. Den siste har fl ere fol-
ketoner, ellers er programmet 
variert fra et sakralt repertoar.

Stradivarius. Hør på en lang, 
høy tone fra denne sølvstrupen 
og du har vansker med å skille 
den fra en fi olin, en gutteso-
pranenes Stradivarius med en 
renhet og klang som kiler mildt 
i øregangene. 

Benjamin sa som liten gutt at 
han ville synge for å gjøre an-
dre glade, kanskje er det den-
ne innstillingen som løfter ham 
opp på det nivået vi nå alle kan 
glede oss over.

Høyt hevet

KLASSISK
Soli Deo Gloria – Gud alene 
har æren
Benjamin Isachsen, sopran
Magne H. Draagen, orgel
Elise Båtnes, fi olin, Henninge 
Landaas, bratsj og Anne Stine 
Dahl, cello.
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