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Lovende, men det blir 
for ordinært i lengden
CD
HILDE MERETE ØVERBY

Moods Change
Diamonds Records
Anmeldt av 
Per Ivar Henriksbø

Lovende, men ordinært. 
Da jeg hørte åpningssporet på 
Hilde Merete Øverbys debutalbum, 
ble jeg veldig happy; jeg sanset at 
her har vi å gjøre med ei sprek 
dame som våger mer enn majorite-
ten av norske platedebattanter. 
Men det varer ikke så veldig lenge, 
for flertallet av de tolv melodiene 
hun har gitt plass på debutalbumet 
sitt, er ikke mer enn helt ok. Slike 
ting du kan bruke som bakgrunns-
musikk når du lager middag eller 
leser avisen. Hun skulle ha fulgt 

CD

LUFTFORSVARETS 
MUSIKKKORPS
Battle of Stalingrad 
LAWO Classics

Anmeldt av  
Per Ivar Henriksbø

Et monumentalt album.
Så enkelt kan det sies. Her får man 
virkelig bekreftet myten eller sann-
heten om russisk musikk. Den har 
virkelig pondus.

Mektig russisk korps- 
musikk  i spenstige toneleier

Festivalen som star-
tet utenfor hytta til 
Bernt Wold på Ljøs-
heim i 1982 er klar 
for ny giv. Siste helg  
i juli bys hyttefolket i 
Ringsaker på visefest. 

Av Fredrik Grønningsæter
Fredrik@gd.no
Mobil 47 86 24 67

RINGSAKER: Forbi Mesnali og 
videre til topps på fjellet ligger 
Ljøsheim, for anledningen i så 
blendende flott sol at en raskt kan 
risikere sau i støtfangeren. 

Dette langstrakte området er et 
populært området for naturel-
skere, og hyttene ligger tett mot 
horisonten. Det er også arnestedet 

til den årlige festivalen «Viser i 
Fjelli». 

Eller kanskje ikke årlig. Årets 
festival er den tolvte etter den ble 
flyttet til Hygga fjellkro i 2000. 
Det har vært en pause på to år, 
men festivalens far og initiativta-
ker, Bernt Wold, forsikrer at come-
backet blir godt. 

– I år byr vi på tre band lør-
dagen. Gudbrandsdalens egne 
Lomsk gjester oss for tredje gang. 
De er blitt veldig etterspurte gjes-
ter her i fjellet. Fra Hamar kom-
mer Engen & Gjengen, som spiller 
en blanding av folk, country og 
rock. Så har vi en trio bestående av 
Lillebror Vasaasen, Oline Sofie 
Bakkom og Arne N. Olstad.  

Festen begynner fredag 26. juli 
med trubadurspill og dans. 
Wold presenterer stolt program-
met sammen med festival- 

komiteen: Tore Lien Bjørnstad fra 
Ljøsheim Eiendom og Ann-May 
Kristiansen, Eva Husås Walberg 
og Kjell Teum fra Ljøsheim og 
omegn velforening. 

Lang tradisjon 
De supplerer Wold noe i presenta-
sjonen, men det er tydelig hvem 
som er far sjøl. 

– «Viser i Fjelli» har en lang og 
god tradisjon som begynte tre kilo-
meter nedi vegen her, forteller 
Wold.  

Altså ved han egen hyttevegg. 
Etter han var ferdig med å bygge 
hytta i tidlig på åttitallet brukte 
han restmaterialet til å lage danse-
gulv. Det endte med «Snuplassfes-
tivalen» i 1982 hvor 70 stykker var 
innom og svingte seg. Wold gjorde 
festen til en årlig affære. Etter 
hvert flyttet den til et større og 

Viseslager med ny giv
Etter to års pause blir det på ny «Viser  i Fjelli» på Hygga fjellkro på Ljøsheim

BAK ÅRETS «VISER I FJELLI»: Etter to års pause drar denne gjengen i gang igjen festivalen «Viser i Fjelli» på Ljøsheim i Ringsaker: Tore Lien Bjørnstad, Ann-May Kristiansen, initiativtaker og hovedildsjel: Bernt Wold, 
Eva Husås Walberg og Kjell Teum.   Foto: Fredrik Grønningsæter 

sporet og stien hun tråkker opp 
innledningsvis, for det er snert 
over den americana-inspirerte 
country-låten.

Riktig nok er det små godsaker 
spredt utover; Øverby har åpen-
bart hentet inspirasjon fra flere 
leirer, som blues, folkrock, blå-
gress og R&B. Det lover godt.

For det kan ikke være begavel-
sen det står på. På enkelte spor er 
det lett å høre at det bor med i 
denne for meg ferske artistene, 
enn det hun viser på sitt første 
album. Jobber hun grundig og 
kresent framover, kan det komme 
noe riktig stort og godt ut av det 
hun åpenbart besitter av evner og 
guts. Jeg velger å konkludere med 
at vi forhåpentligvis har bra saker 
i vente.

Selvsagt ikke all russisk musikk. 
Men orkestermusikk fra den gang 
landet og naborepublikkene 
utgjorde Sovjetunionen. Det er fra 
den tiden korpset til det norske 
luftforsvaret og dets dirigent Leif 
Arne Pedersen har hentet kompo-
sisjonene. Utgivelsen er i grove 
trekk CD-versjonen av et konsert-
program ensemblet ga i Trondheim 
tilbake i 2011 og gjentok under 
Nordland Musikkfestuke i fjor. Da 
var Stalingrad og det avgjørende 
slaget der under 2, verdenskrig 
temaet. Derfor albumets tittel.

Nå er det ikke slik at verkene 
signert «Adam Khachaturian, 
Dimitry Kabalevsky, Nikolai Rim-
sky Korsakov og Reinhold Gliére 
(åpningsnummeret) er så typisk 
russiske at man må like sovjetisk 
tradisjon for å høre med interesse 
og glede. Dette er godt tilgjengelig 
stoff, melodier og arrangementer 
med bred appell. Orkesteret har 
godt grep om det hele, og ivaretar 
verkene lytefritt. Likevel egner 
musikken seg ganske sikkert hakket 
bedre live enn i hermetisk form.


