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CD

MARIANNE BEATE 
KIELLAND OG  
NILS ANDERS 
MORTENSEN
Sæle Jolekveld 

Lawo Classics
Anmeldt av Per Ivar Henriksbø

Mezzosopranen Marianne 
Beate Kielland og hennes nå 
faste akkompagnatør, Nils 
Anders Mortensen, følger 
opp sitt flott album fra 
tidligere i høst med ei 
helstøpt juleplate.
De har fått med seg fiolinisten 
Erika Toth, cellisten Runa Bergsmo 
og bassisten Knut Erik Sundquist.

«Sæle Jolekveld» er en lett og 

velklingende blanding av kjente og 
kjære julesalmer som «Mitt hjerte 
alltid vanker» (for øvrig åpnings-
sporet) og «Et barn er født i Betle-
hem», via tradisjonsmelodier som 
tittelsporet og «Joleklokker over 
jordi» til utenlandske hymner. 
Ingen juleplate uten «O helga natt», 
vanligvis framført av mannsstem-
mer, men gledelig tolket her av en 
fremragende sopran. For øvrig tre 

tyske og én engelsk julesalme. 
15 melodier er det blitt plass til i 

en innpakning (et cover) som ikke 
verken lyver eller bedrar. 

I vaskeseddelen heter det at 
«Sæle Jolekveld» er Kiellands jule-
favoritter. Hun kan sannelig å velge 
fra øverste hylle. Innspillingen i 
Trondenes kirke (Harstad) og 
Vågan kirke i Lofoten, svekker ikke 
klangen. Strålende er det!

Kiellands og Mortensens klassiske julefavoritter

CD

DIV. ARTISTER
Norsk jul 
daWorks
Anmeldt av 

Halgrim Øistad

Det er ikke meninga at en 
skal bli grinete av julemu-
sikk. Her er det nære på.
Det er greit nok at et plateselskap 
ser over lageret av juleting og 
-tang som kjente norske artister 
har spilt inn før og lager samle-
plate. Her får vi Trine Rein, 
D’Sound og Simone, Jan Werner, 
Mia Gundersen, Marian Aas 
Hansen, Amund Enger etc. Plata 
kom digitalt i fjor, på CD nå.

Bare så synd at så mye av 
plata er forutsigbare og følete 
floskelversjoner av til dels fine 
sanger. Dette er musikk du kan 
høre på førjulskjøpesenteret uten 
å legge merke til den, noe du 
røsker med i farten om du i all 
hast skal ha noe med julete cover.

Prøysens «Julekveldsvise» får 
for øvrig en ny betydning når 
Maria Arredondo synger « ... dra 
krakken bort te’ glasset». Tilløpet 
til humor er neppe tilsiktet ...

Det som redder plata fra en 
blank ener på terningen, er 
Johanna Demkers vakre «Snow-
flake» og Finn Kalvik/ Erik Fosnes 
Hansens trivelige «Inne i jula».

Jul med smak 
av cash-in

CD

TORSTEIN SØDAL
Jul i sør 
daWorks
Anmeldt av  

Halgrim Øistad

Her får vi en julehilsen fra det 
sørligste Norge, med Torstein 
Sødals stemme i front.
Kristiansand symfoniorkester er 
backingband gjennom hele plata 
og skaper en velklingende ramme 
rundt Sødal og utvalgte gjeste-
vokalister fra samme landsdel.

Strengt tatt ble albumet gitt 
ut i fjor, men er tilbake nå med 
nytt cover og ny åpningslåt, 
skrevet av Guren Hagen og 
Simone Larsen. 

Nye «Julekveld» med nøkkel-
harper og alt, er med og løfter 
albumet noe. Ellers går det i 
«Kimer i klokker», «Stille natt», 
«Deilig er joden» og sånt. Og Py 
Bäckmans «Koppången», faktisk.

Sødal, snekkeren la bort sagen 
og satset på sangen, har ei 
stemme som klinger godt på 
mange typer sanger. Men han har 
ikke kraften og volumet som skal 
til for å løfte «O helga natt» ut 
over det ordinære. Jussi, kom 
tilbake!

Blant gjestevokalistene er det 
uten tvil folkesangeren Kim André 
Rysstad som skinner sterkest. 
Han kan gjerne lage ei hel 
juleplate alene en gang ...

Juletoner fra 
down south

På «Merry Christmas, Baby» drar Stewart på og 
viser at soulsjelen som alltid har ligget i bånn av 
(tidligere) rockuttrykk, ikke har avgått ved døden.

bare sørgelig. Stewarts versjon 
av «Blue Christmas» gir meg 
akutt Elvis-savn. Hans «Silent 
Night» er ikke min stille julenatt 
– enda verre blir det når et digert 
kor trår til attåt.

Men når Cee Lo Greene slen-
ger seg med i «Merry Christmas, 
Baby», drar også Stewart på og 
viser at soulsjelen som alltid har 
ligget i bånn av hans (tidligere) 

rockuttrykk, ikke har avgått ved 
døden. Helt klart albumets beste 
låt. Roderick David Stewart, med 
både skotsk og engelsk blod i 
årene, er også på hjemmebane i 
den skotske folketonen «Auld 
Lang Syne».

Tross enkelte blemmer – Rod 
Stewart in the yule-mood har 
blitt en hyggeligere opplevelse 
enn ventet. Og sjarm har han jo.

CD

ROD STEWART
Merry Christmas, 
Baby 
Universal
Anmeldt av         

 Halgrim Øistad

Det er noen år siden 
han var Rod the 
Mod. Men Rod Ste-
wart gir seg ikke.

Når han som 67-åring crooner 
seg gjennom sin aller første jule-
plate har han vel snart vært 
innom det meste. 

Ut fra repertoaret med hoved-
sakelig amerikanske juleever-
greens, kunne dette gjerne vært 
et Sintra-program. Men selv om 
uttrykket har myknet mye med 
årene, er dette umiskjennelig 
raspende Stewart-vokal, ikke 
Sinatra-schmaltz.

«Winter Wonderland» med 
Michael Bublé på gjestevokal blir 

Julecrooneren 

GENTLEMAN-ROD: God jul til deg også, Roderick David.
 Foto: Universal

CD

JOHN TRAVOLTA & 
OLIVIA NEWTON-
JOHN
This Christmas 
Universal

Anmeldt av Halgrim Øistad

Det var tydelig gøy å spille 

inn «This Christmas». Det er 
ikke like gøy å høre på.

Egentlig var det en artig idé å gjen-
forene Olivia Newton-John og John 
fra Volda 38 år etter megasukses-
sen med «Grease». Men «This 
Christmas» med amerikanske jule-
klassikere og innbedte gjester, har 
blitt en utstoppet kalkun. I så måte 
står innholdet i stil med de vel-

voksne artistenes forunderlig ryn-
kefrie smil på coverbildet.

Travolta har aldri vært noen stor 
sanger, men sammen med Olivias 
alveaktige tilstedeværelse fungerte 
kombinasjonen godt en gang, i en 
annen setting.

Det er klart at for inngrodde 
Olivia/Travolta-fans er julegjen-
foreningen en opplevelse uansett. 
Men musikalsk har det blitt en gla-

sert opplevelse som drypper av 
smør og sukker. En jazzete «Winter 
Wonderland» med Tony Bennett 
som slentrende julegjest, er trive-
lig. Ellers er det mest positive med 
plata at inntektene fra salget går til 
veldedige, gode formål.

Albumet har én nyskrevet låt i 
antydet greaseaktig stil, «I think 
you might like it». Men jeg gjør ikke 
det, gitt.

Olivia N-J og John Travolta serverer glasert julekalkun


