
Duoen Perler for folk 
oppsto ved en tilfel-

dighet og bergtok alle 
som hørte på. Søndag 
debuterer Hilde Nor-
land Gundersen og 
Arne Olav Hageberg 

med en intimkonsert i 
Skien kirke.

Det høres ut som en selv-
motsigelse: Intimkonsert 
i Skien kirke. Det er 
ikke så mye som er 

smått ved byens høyreiste stein-
kirke, men Arne Olav Hageberg 
og Hilde Norland Gundersen 
har funnet et spesielt konsertlo-
kale inne i selve bygningen. Søn-
dag kveld inviterer de publikum 
opp på høyre sidegalleri. Der er 
det plass til maks 70 personer, 
samtidig som musikerne får 
utnyttet kirkens store akustikk. 

Duoens musikalske bakgrunn 
rommer både salmer, gospel, 
blues, viser og roots. Når Hilde 
og Arne Olav slår seg sammen til 
Perler for folk, er det særlig sal-
meskatten de øser fra. 

TRUFFET OVER TACOEN
Begge har vokst opp med religiø-
se toner, men i voksen alder har 
Arne Olav jobbet mye med ame-
rikansk folk- og rootsmusikk 
som låtskriver, gitarist og voka-
list. En dag innså han at det er 
salmene som egentlig er hans 
tradisjonsmusikk.

– Salmene er jo min folkemu-
sikk, de ble spilt på lokalet jeg 
var på. Musikken sitter dypt, og 
er dermed lett å forholde seg til, 
kommenterer han. 

Hilde Norland Gundersen har 
blant annet vært solist i Oslo 
Gospel Choir. Selv om de to 
hadde møtt hverandre før, ble 
Arne Olav for alvor truffet av 
stemmen hennes over fredagsta-
coen mens han så grenlandstrio-
en Tre Sopranos opptre i «Beat 
for Beat». Da han og familien 
flyttet til Skien for to år siden, ble 
de kjent gjennom Skien misjons-
kirke. 

SØSKENSTEMMER
På en tilstelning ba han Hilde 
om å bli med og fremføre «Da 
Jesus satte sjelen fri» på sparket, 
og responsen blant tilhørerne var 
overveldende. Det samme skjed-
de da de senere opptrådte på 
minnekonserten for den drepte 
misjonæren Jan Kristiansen i 

Ibsenhuset. – I anstendighetens 
navn kunne vi ikke la være å 
synge mer sammen, sier Arne 
Olav.

Til tross for at mange musikere 
tilbød seg å spille med dem, 
valgte de det nedstrippede duo-
formatet. Det gir både mulighe-
ter og spennende begrensninger, 
mener de.  – Utrolig berikende 
og gøy, sier Hilde. 

Det blir enklere å improvisere 
uten et fullt band i ryggen, mener 
hun. En liten tone eller et blikk 
kan være nok til at den andre 
henger seg på. 

– Måten stemmene våre blan-
der seg på er uvanlig. Det er 
nesten så det blir vanskelig å 
høre hvem som er hvem, forteller 
hun. 

HEMMELIG RØD TRÅD
Sammen med musikerekteman-
nen Espen Gjelstad Gundersen 
er hun vant til duoformatet, men 

med et annet menneske går man 
inn i en ny rolle og må bruke et 
annet «språk». Det er utviklen-
de, konstaterer hun. 

Duoen gjør sin egen vri på 
materialet, og Arne Olav er 
hovedansvarlig for låtarrange-
mentene. 

– Vi har en rød tråd gjennom 
repertoaret. De som kommer får 
greie på hva det er, smiler Hilde. 

De tenkte først at konserten 
kunne passe på en intim kafé, 
men Tormod Klovning i Skien 
menighet lanserte ideen om en 
konsertserie: «Spill for galleriet».

– Vi blir de første som prøver 
ut om det er liv laga. 

I tillegg til at det er begrenset 
med plass, må publikum kunne 
gå opp en bratt trapp. De som 
ikke makter det, får garantert en 
ny anledning til å høre duoen 
spille og synge.

ANNE-LISE SURTEVJU
anne-lise.surtevju@ta.no

Spill for galleriet
med ny skiensduo

INTIMT, MEN STORT: Hilde Norland Gundersen og Arne Olav Hageberg prøver ut noen av sangene de skal fremføre førstkommende søndag. De har 
ulik musikalsk bakgrunn, men en oppvekst med toner fra kirker og bedehus har de til felles. FOTO: ANNE-LISE SURTEVJU

DOGMEFORMAT: Det nedstrippa duoformatet minner litt om et dogme-
prosjekt, mener Arne Olav. – Det er gøy å legge begrensninger på seg 
selv. – Veldig utviklende, istemmer Hilde. 

Litteraturgarasjen, Litteraturhu-
set i Skien og Thon hotel Høyers 
ønsker velkommen til «Døden 
på Høyers» den 6. og 7. novem-
ber. Dette er en ny, nasjonal 
krimfestival som ser dagens lys i 
Skien. Bakgrunnen for arrange-
mentet er at det i desember er 80 
år siden den sagnomsuste krimi-
nalforfatteren og journalisten 
Sven Elvestad, bedre kjent som 
Stein Riverton, døde på Høyers 
hotell. Riverton solgte over én 

million bøker i sin tid. En rekke 
krimforfattere og tidligere River-
tonprisvinnere er invitert til 
Skien for å fortelle om bøkene 
sine i anledning festivalen. Føl-
gende fire Rivertonvinnere har 
bekreftet sin ankomst: Gard 
Sveen (2013), Jørn Lier Horst 
(2012), Vidar Sundstøl (2008) og 
Tom Kristensen (2006).  

Mangeårig president og æres-
medlem av Rivertonklubben, 
Nils Nordberg, skal lede flere av 

de kriminelle samtalene. Elve-
stad-biograf Bernt Rougthvedt er 
med og åpner festivalen torsdag 
6. november. Andre aktuelle 
navn til festivalen er Aslak Nore, 
Trude Teige, Jorun Thøring, 
Merete Junker, Frode Eie Larsen 
og Roar Ræstad. Publikum får 
møte fem forfattere torsdag 6. 
november og seks stykker den 7. 
november.
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Kriminelt mange forfattere til Høyers

I KRIMSALONGEN: F.v. Per Erik Andersen, Astrid Borchgrevink Lund, 
Jørn Lier Horst, Merete Nilssen, Christer L. Sørensen og Helle Riis. 

58 T e l e m a r k s a v i s a  TORSDAG 23. OKTOBER 2014


