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Liungen Knut Ingolf
Brenna og gruppen
SalmeKlang ga ut sin
nye singel «Eg er ein
gjest i verda» tirsdag 8.
mai. Fredag 1. juni
kommer deres andre
album, «Himmelveg».

BENEDIKTE HJELLUM HÅKONSEN

benedikte.haakonsen@lierposten.no

Med på singelen er også folkemusiker Kim
André Rysstad, kjent blant annet fra Melodi
Grand Prix, og som nominert til Spelle-
mannsprisen i fjor.

«TIDEN STO STILLE».KimAndré Rysstad var
på konsert med SalmeKlang i 2010, og ble
bergtatt av bandets vakre musikalske land-
skap.
– Første gang jeg hørte SalmeKlang var i

kirken hjemme på Rysstad. Musikken og
stemmen til Mari fylte kirkerommet med de
vakreste ord og toner. Det føltes som om
tiden sto stille den timen. At jeg nå har fått
ta del i en liten del av deres musikalske uni-
vers er en ære, sier folkemusikeren.

PASSER PERFEKT. Beundringen er i høyeste
grad gjensidig.
– Det var kjempestort for oss å få med

oss KimAndré. Han har markert seg sterkt
innenfor folkemusikken, og det passer jo
perfekt i og med at mange av de salmene vi
spiller er gamle religiøse folketoner. Derfor
var han en vi veldig gjerne ville samarbeide
med.
Det sier gitarist Knut Ingolf Brenna fra

Tranby – for tiden bosatt i Vennesla.

ROMFOR SPONTANITET.Han forteller om en
spennende prosess i studio da opptakene ble
gjort.
– Vi ønsket at det skulle være rom for litt

spontanitet i studio, derfor valgte vi å ikke

arrangere alt ferdig på forhånd. Dermed ble
det en ekstra nerve i det, og en veldig
positiv opplevelse. For samtidig som han
har folkemusikken i blodet, er han også
veldig åpen for andre impulser, blant annet
fra popmusikkens verden. Det passer så bra
med vårt uttrykk, for vi blander jo også
tradisjonell og moderne musikk. I tillegg til
at hans stemme passer perfekt sammen med
stemmen til Mari, vokalisten vår, fikk han
også et eget parti der han fikk «slå seg litt
løs» og briljere litt. Det tror jeg han syntes
var gøy, forteller Knut Ingolf.

GAMMELTOGNYTT.Albumet «Himmelveg»
byr både på gamle salmer og folketoner,
men også noen nyskrevne salmer. Innspil-
lingen av albumet foregikk i januar i år.
– Det var på en måte en boble vi var

imens vi holdt på, så når vi hører på opp-
takene nå, er det litt sånn: «Å ja, det var
sånn vi gjorde på den sangen, ja.» Det er
veldig gøy å høre det igjen nå, når vi på en
måte har lagt det litt bak oss, og kan lytte
med litt «nye ører», sier Brenna.

SYNLIG SIGNATUR. SalmeKlangs debut-
album kom i 2010. Etter den tid har
gruppen spilt mange konserter med

materialet fra platen. Nå er de veldig klare
for å presentere gamle salmer i ny innpak-
ning.
– Jeg opplever at vi er blitt enda mer be-

visste på vår egen signatur. Og den føler jeg
kommer godt til syne i den nye platen. Men
jeg vil absolutt si at de som har hørt den
første plata vil kjenne igjen signaturen vår i
den nye plata også. Det skjer jo en utvikling
når vi er ute og spiller, vi fornyer oss stadig,
og blir bedre kjent med hverandre og
musikken. Vi er blitt veldig samstemte, sier
Knut Ingolf.

SPILLERGJERNE I LIER. Han og familien
flytter tilbake til Lier i løpet av sommeren,
når de er ferdige med å pusse opp huset til
Knut Ingolfs besteforeldre.
– Jeg er fortsatt på jakt etter en jobb, så

jeg håper å få napp enten som gitarlærer på
Kulturskolen eller som musikklærer på en
av skolene i Lier, sier han.
Sammen med SalmeKlang skal han uan-

sett holde en del konserter i sommer.
– Jeg krysser fingrene for at vi kan få

spilt i Lier også, det hadde vært helt
strålende.
Gruppen skal ha releasekonsert for den

nye platen i Oslo 8. juni. Man kan imid-

lertid kjøpe albumet fra og med 1. juni, og
singelen er altså ute på iTunes nå.
Nysgjerrig på hvordan singelen høres ut?

Linken finner du på www.lierposten.no.

Himmelsk SalmeKlang

PLATEAKTUELLE.Tirsdag denne uken ga SalmeKlang ut sin nye singel, «Eg er ein gjest i verda». 1. juni kommer albumet «Himmelveg». Fra
venstre:Mari Klingen, Per Erik Olsen, Jo-Martin Grosås Nordbø og liungen Knut Ingolf Brenna. (Foto: Arild Danielsen)

FLYTTER SNARTHJEM.Knut Ingolf Brenna er
oppvokst på Tranby, men bor for tiden i
Vennesla. I sommer flytter han og familien
tilbake til Lier. (Arkivfoto)

GJESTEARTIST. Folkemusiker Kim André Rys-
stad er med og synger på singelen Salme-
Klang lanserte denne uken. (Foto: Jo-Martin
Grosås Nordbø)


