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MARTY STUART

Tekst: Tom Skjeklesæther

FYLLER STØVLENE TIL JOHNNY CASH, MERLE HAGGARD OG GEORGE JONES
Da Roger McGuinn og Chris Hillman for noen år siden fant ut at de skulle gi The
Byrds-fansen sjansen til å oppleve, på konsertscenen, bandets mytiske 1968-album,
Sweetheart of the Rodeo, det ene albumet de spilte inn sammen med Gram Parsons,
tok de kontakt med Marty Stuart og hans band, Fabulous Superlatives.
Det resulterte i en turné for å feire platas 50-årsjubileum, som inkluderte
spillinger på Ryman Auditorium, det originale Grand Ole Opry, i Nashville.
McGuinn og Hillman var selvfølgelig klar over at det ikke fantes noe bedre band
til å gjenskape dette banebrytende countryrock-albumet enn Martys lag.
Jeg vedder cowboyhatten min på at det i dag ikke eksisterer noen mer
overlegen, superior, kvartett i countryverdenen enn Marty Stuart & his Fabulous
Superlatives. Gitarist Kenny Vaughan, trommeslager Harry Stinson og bassist Chris
Scruggs (sønnesønnen til Earl Scruggs) behersker alle tenkelige varianter av country
og countryrock, bluegrass og gospel. Selvfølgelig synger de alle sammen.
Min gode venn, pedalsteel-gitarist og felespiller Fats Kaplin (Tom Russell, Jack
White, John Prine), tok meg med til en klubb i Nashville for drøye tretti år siden. Jeg har
glemt hvem artisten var, men jeg har aldri glemt Kenny Vaughans Telecaster-spilling. Man
kan reﬂektere over hva det innebærer å stikke seg ut på Telecaster i Nashville, da som nå!
Noen år senere dukket trommis Harry Stinson opp i Norge som produsent for
duoen Somebody´s Darling andre album. Valgt blant annet fordi han er en gudbenådet
harmonivokalist som har navnet sitt på en endeløs rekke Nashville-produksjoner.
Marty Stuart falt i countrygryta som barn, han var bare tolv år da han sa til mora
si at han en dag skulle gifte seg med country-stjerna Connie Smith. Gjett hvem som
har vært gift i tjue år pluss?
Marty Stuart kommer fra Philadelphia, Mississippi og han ble oppdaget av
bluegrass-legenden Lester Flatt (Flatt & Scruggs) i 1972, da han var en fjorten år
gammel mandolinist. Han var fast medlem av Flatts band til Flatt la opp i 1978. Samme
året ga Stuart ut sitt første album, With a little help from my friends. To år senere ble
han fast medlem av Johnny Cash sitt turnéband, fra 1983 til 1988 var han også gift
med Cash´ datter, Cindy.
I 1985 slapp han sitt selvtitulerte album på stort plateselskap og var de neste ti
årene en markant countrystjerne med hele 30 sanger inne på Billboards «Hot Country
Songs»-liste. Aller høyest klatret han i 1991 med sangen «The Whiskey ain´t workin´»,

en duett med Travis Tritt som nådde helt til andreplass.
På denne tiden var Stuart og Tritt countrybransjens utagerende tøffinger og turnerte
under slogan «No hatts tour». Marty Stuart har kapret fem av de seksten
Grammy-statuettene han har vært nominert til.
Men det er her, etter country-stjerneårene, at Marty Stuarts karriere virkelig
blir interessant. Sammen med His Fabulous Superlatives har Stuart satt seg mål å
være en overlegen kurator og ivaretager av countryhistorien, med et stort antall
tematiske plateutgivelser som har satt fokus på bl.a. hardcore country, gospel,
bluegrass og indianernes historie (Badlands - Ballad of the Lakota).
I 2007 slapp han albumet Compadres - An Anthology of Duets. Her sang Marty
sammen Merle Haggard, Johnny Cash, Lester Flatt, Travis Tritt, Loretta Lynn, Steve
Earle, The Staple Singers, George Jones, B.B. King, Old Crow Medicine Show, Del
McCoury, Mavis Staples og selvfølgelig Connie Smith. Det kan høres ut som om
innspillingene er gjort inne i en country & americana ensyklopedi.
I 2017 ga Marty Stuart and His Fabulous Superlatives ut plata Way out West,
som satte fokus på California countryen og rocken som også har vært viktige
innﬂytelser på Stuarts musikk. Plata ble produsert av gitaristen fra Tom Petty & The
Heartbreakers, Mike Campbell.
Under veis har han hatt sitt eget country TV-show, The Marty Stuart Show, og
kuratert en rekke utstillinger bygget på hans omfattende samling av countrymusikk-gjenstander og klær, inkludert ﬂere par av Johnny Cash-støvler, og en lang
karriere som kunst- og dokumentar-fotograf.
Hvorvidt han har med seg sin historiske Fender Telecaster, den originale
B-Bender-gitaren som tilhørte The Byrds gitarvirtousen Clarence White, til Oslo
Konserthus vites ikke. Men den mytiske gitaren lyder rett og slett navnet «Clarence».
Da den ledende amerikanske dokumentarﬁlmskaperen Ken Burns i 2019 slapp
sin 16 timer lange serie Country Music, egentlig dobbelt så lang som versjonen NRK
viser, var Marty Stuart en av de sentrale artistene som ble intervjuet.
Da Burns feiret premieren på serien med en konsert på Ryman Auditorium var Marty
Stuart en selvfølgelig gjest.
Ganske enkelt fordi Ken Burns skjønner at Marty Stuart er country fra hæla på
bootsa sine opp til toppen av sin karakteristiske hårsveis.

I år er det 90 år siden Patsy Cline ble født, og hun var kun 30 da hun
døde i en tragisk ﬂyulykke fjorten mil fra Nashville, på vei hjem fra
konsert i Kansas City i 1963. Patsy hadde hatt noen tøffe år, men nå var
karrieren i ferd med å skyte fart. Den eminente produsenten Owen
Bradley dyttet henne mot mainstream-markedet med stort kommersielt
hell, og sekstitallshitene Crazy, She’s Got You og Leavin’ On Your Mind
ga inntekter og berømmelse hun ikke hadde kunnet drømme om på
femtitallet. Hadde hun fått leve videre, hadde hun sannsynligvis blitt en
megastjerne i sin livstid, selv ﬁkk hun ikke oppleve den voldsomme,
verdensomspennende stjernestatusen hun har den dag i dag.
Sikre tall er vanskelig å oppdrive, men det hevdes at Patsy har
solgt mer enn hundre millioner plater. Veien til suksess var lang og
kronglete, hindret og hjulpet av grådige forretningsmenn i bransjen,
men Patsy holdt ut og sto på. Hennes beste hjelper var mor Hilda, som
bare var 16 da lille Virginia ble født. Hilda var en dyktig skredder og
sydde fantastisk ﬂotte westernklær til Patsy, inspirert av Nudie Cohn
og Nathan Turk. Og selv om Patsy elsket countrymusikk, var
storbandjazz hennes første store kjærlighet. Som barn bodde hun ved
en høyskole som stadig hadde besøk av tidens største jazzstjerner, og
på radioen hørte hun idolene Jo Stafford og Anita O’Day. Hun spilte
piano og gitar og lærte tekster raskt, og da hun begynte å synge i
band, fulgte hun med på hitlistene og lærte seg låtene publikum ville
høre. I hjemstaten Virginia var country den eneste musikken det gikk an
å leve av, så Patsy satte alt inn på å bygge en identitet som countryartist.
I dag er Patsy Cline regnet som et ikon. Patsys låter er en blanding av
blues, pop, jazz, country og rockabilly, og musikken hennes har universell appell.
Inderligheten i fremføringen treffer rett i hjertet, kanskje fordi tekstene handler

om håpløs kjærlighet – hun kalte disse sangene «my hurtin’ songs» – og hun sang
dem som om det sto om selve livet. Ikke engang døden stanset Patsys reise mot
toppen, og når de ﬂeste av oss er glemt, kommer Patsy Clines stjerne til å skinne
sterkere enn noensinne.
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TOINI KNUDTSEN HYLLER
COUNTRYDRONNINGEN PATSY CLINE

Booking: Can Can Music ved Kjell Arne Nordli,
tlf. 916 02 525, kjellarne@cancan.no

Toini Knudtsen har i en årrekke spilt og sunget rock’n’roll, rockabilly, blues og country i vintagestil, og Patsy Cline er
en stor inspirasjonskilde. Nå har Toini tatt et dypdykk i Patsy Clines 102 innspillinger og valgt ut noen av de aller
ﬁneste – fra ukjente perler til store hits som Crazy og I Fall To Pieces, som danner grunnlaget for konserten Patsy &
Toini.
Med seg har hun noen av landets beste folk innen vintagemusikk; Sveinung Lilleheier på pedalsteel, Ian
Johannessen på gitar, Bjørn Haglund på trommer og Arne Ertnæs på kontrabass. Under urfremføringen av Patsy &
Toini i april sto jubelen i taket på et fullsatt Herr Nilsen i Oslo, og nå er Toini & Rio Bravo klare for å spille Patsys
musikk på landets kulturhus og klubber.
I fjor debuterte bandet med sin første plateutgivelse; ﬁre låter på vinyl-EP med tittelen Kiss Me – en blanding
av Toinis egne og låtene Rio Bravo digger; 50- og 60-tallets tøffe blanding av honkytonk og rockabilly. Nå jobber de
med nye låter og ny plate, stilriktig fremført og gjennomført.
Toini og Rio Bravo var verter og husband for Norsk Americana Forums hyllestkveld på Herr Nilsen 7. april som
ble en stor suksess, så her bør norske arrangører rydde plass i kalenderen!

