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Kuntera 
Va sôm fôlk
EGEN UTGIVNING

PROGGFOLK. Ta en dos Kebnekajse, en 
dos Träd Gräs och Stenar och Barn-

kammarorkestern så hamnar du i famnen på Kuntera från 
Hjulsjö. Det är enkla, avskalade melodier, en akustisk 
gitarr som ackompanjerar, lite slagverk kommer in. Det är 
ett högljutt mummel som blev kvar från kollektivvåren 78. 
Ingen gör sån här musik nu för tiden. Egentligen vill jag 
stänga av men det opolerade gör att jag fortsätter lyssna. 
Kanske är det en motståndshandling att inte polera sig, 
putsa och ansa. Nyckelharporna surrar. Vedspisen knäp-
per. Nu kommer det musik som passar till en dokumentär-
fi lm ... dragspel, lite tumpiano, congas och så pang! en fi ol. 
Tumpianot som fallande vattendroppar. Folkmusikvågen 
slår mot stranden. THOMAS FAHLANDER

Emmi Kujanpää
Nani
NORDIC NOTES

FINSK-BULGARISKT. En skiva som på 
papperet lovar oändligt stor musik tack 

vare beståndsdelarna fi nsk sångerska med kantele, den 
bulgariska damkören, tramporgelmästaren Eero Grund-
ström, en trumpetare och mongolisk strupsång. 

Den som fått ihop allt detta, alltså Emmi Kujanpää, har 
uppenbarligen sin storhet i produktionsskapet. Det får 
erkännas att hon absolut kan sjunga, att hon spelar vackert 
på kantelen och att sångerna hon skrivit i vissa fall är både 
vackra och originella. Speciellt är samarbetet med Grund-
ström lyckat, samt det med de bulgariska damerna. Och 
Jarkko Niemeläs trumpetspel. 

Det stora problemet är att jag verkligen inte faller för 
Kujanpääs sångröst. Den är emellanåt virtuos, men enligt 
min mening aningen opersonlig. Det fi nns medlemmar i den 
bulgariska kören vars röster förtjänar något större än att 
vara med i vad som i och för sig är världens bästa kör och 
alltså sjunger bättre. Och så ska det ju inte vara. 

Kujanpää har studerat musik i Plovdiv, Bulgarien, och 
hela skivan är en produkt av dessa studier och då får 
jag kanske se det som en sådan – helheten är större än 
sången. Lite spretig är skivan också, vilket inte är till dess 
fördel. Å ena sidan sång med kör, å andra tramporgel och 
trumpet. Men det hela vore onekligen fantastiskt att se och 
höra live. BENGT EDQVIST

Lehtojärven 
Hirvenpää
Lehtojärven Hirvenpää
HELMI LEVYT

FINSK SLAGKRAFT. Man lämnar inte en fjällstuga i värre 
skick än man fann den och man lämnar defi nitivt en 
vedklabbe för nästan att kunna göra upp en eld med. Detta 
och andra existentialistiska sanningar ger oss det fi nska 
progressiva tangobandet Lehtojärven Hirvenpää på sin 
debutskiva med det man kallar uppdaterad iskelmä, fi nsk 
schlager. Dragspelaren Harri Kuusijärvi borgar för melanko-

lin i melodierna och sångaren Jaakko Laitinen för vardags-
existentialismen och den samhällskritiska udden i sånger 
som Käkkärämänty som dömer ut den kommersiella sko-
gens monokultur framför den knotiga tallens egenart. Piggt 
och skönt skevt under parollen: mer dragspel åt folket. Är 
Mellofolket informerat? Finsk vs svensk schlager 3-1.

MAGNUS ÖSTNÄS

Lumen Drones
Umbra
HUBRO

EXPERIMENTELL ROCK. Lumen Drones 
första album släpptes på ECM och var 

en udda fågel på Manfred Eichers skivbolag. Inte för att 
hardangerviolinisten Nils Økland är med i bandet, han 
har en lång historia med ECM, utan på grund av musiken 
som mer är experimentrock än något annat. De övriga två 
medlemmarna Per Steinar Lie (gitarrer) och Ørjan Haaland 
(trummor) är till vardags medlemmar i rockbandet The Low 
Frequency in Stereo. 

The Dirty Three, som har samma sättning, är en självklar 
referens, där medlemmarna spelar som i symbios, men där 
violinisten, Warren Ellis, är fi xstjärnan och den självklara 
ledaren. Det fi nns en liknande aura i det här bandet, men 
utan den magiska dynamiken. Nils Økland är en fantastisk 
musiker, det är han som sticker ut, som är navet. Han har 
en helt egen ton och kan både trolla fram vackra melodier 
och hacka fram blixtrande elektricitet med fi olen. 

Det är inte dåligt på något sätt, jag hade gärna sett dem 
live, men gitarren och trummorna blir bifi gurer. Det gäller 
även på spår som Avalanche in A Minor – med mullrande 
gitarrmoln – och Droneslag som lägger sig nära postrock 
och ett band som Sonic Youth. Det är Nils Økland jag hela 
tiden väntar på. Vad de andra sysslar med är inte särskilt 
intressant.  PM JÖNSSON

Susanne Lundeng
Hold dæ på vingan
HEILO/GRAPPA

NORSK SÅNGLYRIK. Susanne Lundeng är 
en etablerad folkmusiker i Norge, sedan 

lång tid tillbaka, och detta är hennes tolfte album. Hon 
skriver all text och musik själv och har den goda smaken 
att omge sig med sällsynt skickliga musiker, som Nils-Olov 
Johansen, jazzgitarrist och sångare, och Erik Nylander. De 
bildar tillsammans Susanne Lundeng Trio. Med fi ol, gitarr 
och trummor skapar de en klangbild av lyrisk förtätning och 
en expressivt och lekfull musik, med starka rötter i norra 
Norge.

Susanne är en virtuos på fi ol och i en spröd och skör 
sång ger hon rättvisa åt det norska landskapets ombytlig-
het och skönhet. Texterna känns nära och språket har en 
egen karaktär. Inte sällan känns fl äktar av motvind och 
vemod. Genren rör sig mellan jazz, visa och folkmusik.

Osökt tänker jag på två rader av poeten Jan Östergren, 
de fångar väl albumets stora omfång: ”Likt en fågel / som 
reder sitt bo i öppen sjö”. 
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