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CD’er, DVD’er, Bokomtaler
Nye Skalder – Nomadene på Oslo øst
Visa denne gang: Skjøn Jomfru
Viseklubbene i Norge

Til ettertanke…
Tom Klemetzen, leder i NVF

Det var en lørdag tidlig på 70-tallet. En
fin dag, med masse sommer i luften og
ikke fullt så masse penger i lommen. Men det var nok til noen
pils, hvorfor min kamerat PG
og jeg trasket ned til Lillestrøm
sentrum der kjøpmann Baalsrud allerede den gangen solgte
kalde øl over disk.
Således ekvipert med hver vår relativt
beskjedne bærepose inneholdende kalde
Schous, samt gitar i hånd, gikk vi glade og
fornøyde i retning undertegnedes sørvestvendte veranda for å prise livet og sommeren. Det var småfugler og viser under
himmelen; nye tekster og melodier lurte
bak hver telegrafstolpe; sommeren var på
vei liksom oss to kamerater og ingen skyer
lurte i horisonten.
Da møtte vi pappa G. Han var pappaen
til G i min klasse fra barneskolen, og pappa
G mønstret oss inngående: Det ikke helt
kortklipte håret; fløyelsbuksene med sleng;
gitaren og ikke minst, selvfølgelig bære-

I dette nummer bl.a:
posene der flaskebrun sødme avtegnet seg
slik solen priste dem gjennom den tynne
plasten.
Vi sa godagoda! og spurte etter G. Var
han i byen? Var han kanskje hjemme?
Hadde han det bra?
Pappa G klarte liksom ikke å samle
seg om et svar. Han var nok ikke
ferdig med å se på oss, vurdere og
veie oss. Etter hvert samlet han blikket
og festet det på et sted langt ute i verdensrommet før han tråkket ut i gaten for å
komme seg videre. Om han svarte oss,
eller bare forsøkte å overbevise seg selv har
vi aldri blitt klare over, men han mumlet
ganske hørbart: «Min sønn er ingen visesanger!»

Viseskolen i Kungälv: To fra Norge forteller
Nye Skalder, nomadene på Oslo øst
Et løft for norsk musikkliv
Visenytt: Smått & stort fra vise-Norge
Viseforums sommerkurs
Skru deg fram til musikkforståelse
Visa denne gang: «Skjøn Jomfru»
Bøker, CD’er: Masse omtaler
Festivalguide
De norske viseklubbene

Så enkelt kan det sies, det man altså vil
si. Man setter en uangripelig standard, reiser de nødvendige gjerder, låser porten og
kaster nøkkelen ved bruk av bare seks små
ord. Setningen er en statsmann verdig.
Pilsen smakte fortreffelig.
GOD SOMMER!

Redaksjonelt
VISER.NO
Utgitt av
Norsk Viseforum, Pb 440 Sentrum, 0103 Oslo.
Besøksadr. Kirkegt 20 - Telefon: 22 00 56 30
Nettsted: http://viseforum.no
Epost: post@viseforum.no
Redaktør: Øyvind Rauset
ISSN 1890-7369
Opplag: 3 500. Redaksjonen avsluttet 25. mai 2008.

2

viser.no

Det du holder i hånda, er Norges nyeste viseblad.
Vi håper å bli en av de mange små kilder inn i folks bevissthet om at det fins fler typer norsk musikk enn «jazz,
rock/pop og klassisk». Mange låtskrivere faller mellom
disse båsene. Visebevegelsen fanger opp noen av dem og
gir dem en mulighet til å utfolde seg.
Om de bare får vite om oss. Se hvor det fins viseklubber, når det er konserter, visekvelder osv. Vi skal sende
bladet til biblioteker, viseklubber, festivaler, skoler og
mer. Norsk Viseforum er en «paraply» for hele viseNorge – nå vil vi brette opp ermene og få satt visa på
norgeskartet igjen!		
Øyvind Rauset
viser.no
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badstue-sammenkomst for noen av oss.
Jeg valgte å være mye alene dette året, og
rommet mitt ble et fredelig fristed. Andre
valgte å være mer sosiale, og det var et
godt miljø for det. Aldersspennet på skolen
var stort, så selv jeg som ganske «voksen»
følte meg hjemme der. I vår klasse var den
yngste 19, og den eldste 56.

Annette Behrens og
medstudenter på
scenen

Dette året er et av de mest lærerike år i
mitt liv, på mange plan. Jeg er utrolig takknemlig for erfaringen, og unner alle denne
opplevelsen.

Martin Aakervik
Intervju: Øyvind Rauset

Hva fikk deg til å søke viseskolen i
første omgang - hva ventet du deg av
opplegget?

Viseskolen i Kungälv 20 år:

To norske studenter om
tida på Viseskolen
Annette Behrens:
Ett helt år med bare musikk! En fristende tanke… Livet raser av gårde,
og hverdagen fyller seg lett opp med
gjøremål som tar fokus bort fra det
som virkelig betyr noe. For meg er
dette musikk.
Jeg tok et helgekurs på viseskolen med
Hanne Juul, og dette viste seg å bli veien
til mine drømmer, å være bare meg og
musikken et helt år. Og, året ble helt
fantastisk. Undervisningsopplegget var
fascinerende, og utrolig lærerikt. Det hele
går ut på hvordan formidle ditt budskap
best mulig (tekst), og i praksis vil det si å
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Jeg søkte Visskolan i Kungälv fordi jeg
hadde hørt om den gjennom andre i
visebevegelsen. Liv Kreken Kvalnes og
Arne Kvalnes huket tak i meg og Sid
Jansson på en konferanse på Voksenåsen. Det var meninga at Sid skulle fortelle
om skolen, men han snakket mest om
Cornelis Vreeswijk og andre konger i
viseverdenen. Ærlig talt ventet jeg ingen
ting av skolen, jeg gikk der for å kjøpe
meg tid til å spille og dyrke min musikk.
Ble det som du hadde regnet med?
Hvis ikke, hva var annerledes?
Når jeg så hvilke elever som skulle gå
i klassen begynte jeg å lure på seriøsiteten. Jeg så meg selv på et helt annet nivå. Mange hadde aldri fremført
musikk på en scene, noe jeg selv hadde
gjort i fjorten år. Men det fantes også
fantastiske musikere der, så klart!
Skoleåret var oppbygd på en smart
måte med gjestepedagoger som stod for

Foto: Annette Behrens.

bli bevisstgjort alle uvanene vi legger til
oss som visesangere. Det er mange ulike
lærere i løpet av skoleåret, som alle har sin
egen unike vinkling, og det som kanskje
var mest fascinerende var hvordan lærerne
arbeidet ut i fra nivået til hver enkelt elev.
De klarte alltid å inspirere eleven til å ta
ett steg videre, uansett erfaringsnivå. Og
forskjellen kunne oppleves umiddelbart.
Det var vi vitne til gang på gang.
Det var et travelt år, med konserter, samspill, og turné. Dagene ble fylt med musikk
fra tidlig morgen til sent på kveld. Det
var godt å bo på internatet, og ikke måtte
tenke på noe annet enn å «være» i alt som
skjedde, akkompagnert av en ukentlig
viser.no

viser.no
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V isek l ubb - fokus

undervisningen. Et supersystem, spør
du meg, for alle fikk sin favoritt. Jeg var
også overrasket over at skolen handlet
mer om tolkning enn om skriving, men
fikk dermed innblikk i noe nytt.

Nye Skalder – nomadene i øst
Låtskriver-/viseklubben Nye Skalder i
Oslo har i sine tretten år ført en omflakkende tilværelse på byens østkant. Tolv
ganger har de byttet spillested i løpet av
sin levetid. Fra høsten er de på «kulturslottet» Soria Moria på Torshov.

Konkrete kurs du er glad for at du
fikk med deg?
Hehe... Fredrik Åkerblom og Torsten
Föllinger var fantastiske. Det lå en tanke
bak skoleåret. De første pedagogene var
nokså fysiske. Lena Klarstrøm som fikk
oss til å synge afrikansk, altså med hele
kroppen, og Svante Grogarn som jobbet
med «nærvær».

Klubben startet i 1995 og sprang ut av åpen
scene-miljøene på steder som Smuget og Skillingsborgen (der Sentrum politistasjon ligger nå). I
starten hadde de bare noen få arrangementer i året,
men fra slutten av 90-tallet ble det konserter hver
uke. Siste året har det vært to arrangementer i måneden – én konsert + åpen scene og én visekveld/
låtverksted hvor mange presenterer nye låter og får
tilbakemelding.

Kontakt med andre kunstretninger
på skolen – har det hatt noen betydning?
	Det var folk fra hele Norden og det var
hyggelig. Jeg bodde i hus med elever
som gikk tegnspråk, teater eller journalistikk. Alle kjente alle på en måte.
Miljøet var nokså lite, ca 150 i alt. Idag
har jeg bekjente som bor på Færøyene,
så jeg kan godt reise dit og spille for
bønder og buskap. Hahaha!
Å bo på internat - greit eller «Big
Brother»...?
Ryktene og eksklusive historier virra
rundt hele tiden. Jeg bryr meg fint lite
om slikt, men ble litt fascinert. Man får
ta det som det er – lett underholdning.
Det er sunt å få mennesker så nært og
sosialt. Folk bryr seg og stiller opp. Vi
både hjalp hverandre og rota med hverandre...
Om du fikk velge én ting som kunne
forbedres med opplegget, hva ville
du valgt?
En folkehøgskole skal absolutt ikke være
for seriøs. Denne linja var akkurat passe
og det er opp til hver enkelt hva du gjør
det til. Jeg skulle ønske at det var større
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Martin Aakervik kunne ønsket seg litt mer
fokus på underholdningsverdi, men er
veldig glad for å ha gått på Viseskolen.

fokus på underholdningsverdi. Entertainment. Men jeg fikk et innblikk i mye
nyttig kunnskap for en artist og viktigst
av alt: et miljø her i Sverige. Etter viselinja har arenaen min blitt nordisk. I år
spiller jeg i Danmark, Finland, Norge og
ikke minst Sverige der visa står utrolig
sterkt.

Særtrekk med Nye Skalder i forhold til de fleste
Amund Bjønness er klubbens
andre klubber: At så mange av medlemmene skriver leder siden 2006.
egne sanger – på norsk, i ei tid da mange skriver på
engelsk. Og klubbens sterke satsing på internett – nyeskalder.no ble en slags PR-sentral
for viserørsla på østlandet de to årene da Viseforums nettsted lå nede. Mange av medlemmene har også lagt ut låter på klubbens artistsider så man får et godt inntrykk av
miljøet og hva de lager. Nye Skalder har nok også en noe yngre medlemsmasse enn de
fleste norske viseklubber.
Kontingenten er 300 kroner. Det gir rabatt på konserter, promotering av egne konserter, og mulighet for artistside. Du trenger ikke være låtskriver for å bli medlem.
Ledere de siste årene har vært Liv
Kreken, Karl Heldal, Øyvind
Rauset og Amund Bjønness.
Til høsten flytter klubben til ekskinoen Soria Moria, som nå rom
mer bl.a. Cosmopolite, Torshov
teatret og Akustisk Vinter. De fleste
arrangementer blir på intimscenen
i Magneten pub (bildet), men større
konserter kan flyttes opp i etasjene.

Martin Aakervik er en av artistene på den
flotte jubileumsplata «Nordiska Spår»
med låter av artister som har gått i Kung
älv. Du kan kjøpe CD’n fra Nordvisa.org.
viser.no

Nettsted: http://nyeskalder.no
viser.no

7

V isen y tt

V isen y tt

Et løft for norsk musikkliv

tilskudd, slik at arrangørklubber kan sikres
en bedre økonomi for sine arrangementer.

Kultur- og Kirkedepartementet la 21. april frem Stortingsmelding 21,
«Samspill – et løft for rytmisk musikk». Vi ser på denne meldingen
som en styrking av norsk musikkliv og gleder oss. Meldingen gjennomgår dagens tilskuddsordninger innen hele kunst- og kulturfeltet
og foreslår effektiviserende omleggingstiltak. Denne meldingen er en
anerkjennelse av alle som arbeider med musikk og kultur generelt, og
gir løfte om bedre vilkår for organisasjonene.
Leo Leonhardsen

Vi har sett med spenning og forventning på
dette arbeidet. Vi spør om hvilke konsekvenser det får for oss. Vil norsk visekultur
få bedrede vilkår, eller vil vi fortsatt ha
ordninger som plasserer oss mellom flere
stoler?
Etter omleggingene av tilskuddene på
1990-tallet mistet mange av arrangør
klubbene tilgang til tilskudd som gjorde
det mulig å opprettholde en god formidling
av norsk visetradisjon. Resultatet var at
mange klubber ble nedlagt.
På grunn av mangel på finansiering av
visekonserter har våre arrangørklubber
og festivaler slitt. Samspill mellom amatør og profesjonell har vært vanskelig å
få til. På tross av dette etableres det igjen
viseklubber som arrangerer konserter. I
disse klubbene er det en rik tilgang på nye
visetalenter. I den positive utviklingen vi
er inne i er det viktig at vi får tilgang på
finansiering, slik at de yngre utøverne får
arenaer å utvikle seg på. Det er gjerne på
grunn av at visa dekker mange sjangre at
det er vanskelig å få sikret finansiering.
Den nye Stortingsmeldingen gir
den sjangerovergripende musikken
høgere verdi. Noen av de musikkpolitiske målene i meldingen:
8

Et godt konserttilbud over hele landet
• bedre rammer for musikeres konsert- og
turnevirksomhet
• styrke arrangørene, særlig klubber og
spillesteder
• ha gode utstyrsordninger
• se festivaler og helårsarrangører mer i
sammenheng.
Det bebudes bedre og enklere tilskuddsordninger for å nå disse målene. Det
foreslås at Norsk Musikkråd skal fordele
tilskudd til organisasjonene. I meldingen
legges det opp til at tilskuddene skal trappes opp.
Under arbeidet med meldingen har Norsk
Viseforum gitt høringsuttalelse. Vi sier
blant annet at før dagens ordninger omorganiseres bør det legges føringer som
sikrer at den delen av kulturen som vi
arbeider under, igjen kan komme i betraktning ved tildelinger av konsert- og turnestøtte, og at vi får bedret handlingsrom for
å legge til rette for tradering, nyskaping og
formidling av norsk visesang.
Vi sier også at det må legges til rette for
at visefestivalene (vi har fremhevet de
festivalene som er medlemmer hos oss)
kan sikres fremtidige tilskudd til drift. Vi
har også pekt på behovet for økte regionale
viser.no

Vi har forventninger til at klubber som
for eksempel Josefine Visescene, Stavanger Viseklubb, Maja i Trondheim, Spelt i
Tromsø kan sikres et bedre driftsgrunnlag
til å drive formidling og legge til rette for
nyskaping innen norsk visesang.
Dersom forslagene i den fremlagte Stortingsmeldingen blir gjennomført kan vi
forvente bedre arbeidsvilkår og gode ut
viklingsmuligheter også for norsk visesang.
Og vi skal fortsette å arbeide for å bedre
utviklingsmulighetene for våre medlemmer.
Du kan lese hele Stortingsmelding 21 på
www.regjeringen.no.

Josefine med i
Norsk Viseforum
Josefine Visescene har meldt seg inn
i Norsk Viseforum. Dermed er alle de
store viseaktørene i Norge samlet under
en felles paraply for første gang. Vi ønsker
Josefine velkommen!

høgste grad aktiv alt på 70-talet, og eitt av
dei originale medlemmane frå den gongen
er framleis aktiv i klubben, som det siste
året har fått nytt liv pusta i seg.
Musikkentusiasten Inge Trøen var djupt
engasjert i 1979 då siste arrangementet til
Voss Viseklubb fann stad på Hotell Jarl, og
han er framleis engasjert no som viseklubben
er i gang att. (Omtale frå avisa Hordaland).

N ytt styre i
Norsk Viseforum
Norsk Vise
forum avholdt
landsmøte
26. april i
Halden. Tom
Klemetzen
(bildet) ble
gjenvalgt som
styreleder.
I tillegg består
styret av Kjersti Holmin (Oslo), Karianne Arntzen (Sandnes), Per Jakob
Skaanes (Lillesand) og Jan Arvid Johansen (Tromsø). Landsdelene er dermed
bredt representert i styret.
De to nye i styret, Karianne Arntzen og Jan
Arvid Johansen er begge erfarne artister.
Karianne har eget band og har nylig gitt
ut kritikerrost CD, Jan Arvid er med i den
kjente gruppa Boknakaran.

Viseklubb i Voss
Er du ein av dei som trur Voss Viseklubb er ei ny skiping? Då må du tru
om att. Voss Viseklubb var nemleg i aller
viser.no
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Nytt æresmedlem i
NVF: Chris Jangelöv

N orsk V iseforu m s S o m m erkurs

Allerede i år håper vi å få finansiert både
turnéer og viseverksteder i disse regionene.

Sommerkursene — påmelding

Frifond: Nye regler
for tildeling av midler

I år utvider vi til to kurs under Prøysenfestivalen på Rudsøgda, nord
for Hamar. Tidspunktet er 17.–23. juli. Det ene kurset har fokus kun på
tolking/fremføring. Det andre kurset har i tillegg til fremføring også gjennomføring av konsert som tema. Det siste er forbeholdt yngre utøvere og
avsluttes med en konsert som blir en del av festivalens program. Kursene
er lokalisert tett inntil Prøysenhuset, slik at man lett kan delta på festivalkroa om kveldene, eller andre aktiviteter i huset. Pågangen er stor, så
første mann til mølla…

Norsk Musikkråd har vedtatt nye
retningslinjer for tildeling av tilskudd fra Frifond, for å sikre en
mer enhetlig forvaltning av midlene. I tillegg vil et slikt regelverk
kvalitetssikre den forvaltningen
som den enkelte medlemsorganisasjon utfører under tildeling av
midler til klubber og grupper.
Chris Jangelöv, sekretær for Nordvisa, er
utnevnt til æresmedlem i Norsk Viseforum.
Styret i Norsk Viseforum ønsker på denne
måten å gi honnør for det frivillige arbeidet
som Chris Jangelöv har utført siden starten
av Nordvisa. Han har arbeidet som sekretær og webmaster for Nordvisa i alle disse
år. Uten denne innsatsen hadde det vært
vanskelig å drive dette nordiske arbeidet.
Det nordiske samarbeidet gjennom NordVisa har gitt inspirasjon til mange av våre
medlemmer, og har hatt stor betydning for
den nordiske visa. Mer om dette i neste nr.

Finansiering av
turnéer og visekurs
Norsk Viseforum har begynt arbeidet med å utvikle et bedre formidlingstilbud gjennom klubbene.
Vi har startet opp i Nordnorge og på Østlandet. I disse to regionene forberedes nå
seminar hvor vi skal samle eksisterende
nettverk og utvide dette. Vi vil gi et bedre
tilbud til både amatører og aktive utøvere.
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Vi gjengir ikke hele regelverket her, men de
viktigste endringene er en ny gradering av
satser ut fra medlemstall. Grupper under
4 medlemmer tildeles 50% tilskudd, mens
grupper med mer enn 4 får 100%.
Det søkes til ordinær drift av laget.
• Søker må være en frivillig organisasjon,
gruppe eller forening som arbeider etter
demokratiske prinsipper.
• Søker må ha et almennyttig siktemål
• Søker må arbeide for og med barn og
unge under 26 år. Minimum 1/3 av
medlemmene må være under 26 år
• Gruppa eller organisasjonen må ha lokal
tilknytning.
Søk innen 24. juni. Hittil har vi ikke
foretatt fordelingen før på tampen av året.
Dette fungerer dårlig for klubbene. Derfor
endrer vi nå prosedyrer og setter i år søknadsfrist til 24. juni. Dette håper vi skal gi
en større forutsigbarhet for de som er berettiget tilskudd. Søknaden skal inneholde
medlemstall. Send søknad som vanlig brev
til Norsk Viseforum, Postboks 440 –
Sentrum, 0103 Oslo.
viser.no

Kurs i tolking/
fremføring
På dette kurset får den
enkelte deltaker arbeide
med sitt eget sceniske
uttrykk. Man bringer
med seg en sang man
vil arbeide med og får
individuell instruksjon i
gruppe. Undervisningen
foregår etter masterclassprinsippet. Dette er en
Fra fjorårets sommerkurs (foto: Laila Sognnæs Østhagen).
form som har festet seg
prioritere yngre utøvere på dette kurset.
som arbeidsmetode for
På grunn av at vi kjører dette kurset over
visesangere over hele Norden gjennom
bare tre dager, har vi to instruktører, Ruth
de siste tjue åra. Kursene er attraktive, så
Wilhelmine Meyer og Jørn Simen Øverli.
de blir raskt fulltegnet. Kurslærer: Sture
Ekholm.
Tid: 20.–23. juli 2008.
Sted: Veikroa ved nordgående avkjøring på
Tid: 17.–20. juli 2008.
Sted: Veikroa ved nordgående avkjøring på Rudshøgda. Pris: Kr 750,- (kun deltakere
under 26 år). Mat kommer i tillegg.
Rudshøgda. Pris: Kr 2 700,-.

Kurs i sceneteknikk,
fremføring og konsert
g jennomføring
Dette er et kort og intensivt kurs hvor vi
setter sammen 12 deltakere som skal sette
sammen og gjennomføre en konsert under
festivalen. Arbeidsform blir individuell
instruksjon i gruppe og samspill. Vi vil
viser.no

Påmelding
Du kan sende mail med personopplysninger (alder på det kurset som skal gjennomføre konsert), adresse og tlf til
Norsk Viseforum, Postboks 440,
Sentrum, 0103 Oslo.
E-post: post@viseforum.no.
Tlf: 2200 5630.
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Skiver som hjelper deg å forstå intervaller og tonearter:

Skru deg fram til intervallene
Margrethe Smit Ellis er en dreven
amatørpianist som forsto lite av
logikken i den tonale musikken.
I sitt strev med å trenge inn i det
musikalske universet utviklet hun
et redskap som mange etterhvert
har hatt glede og nytte av i sitt eget
arbeid med å forstå intervaller og
tonearters innbyrdes oppbygning.
Musikkteori, geometri og matematikk er bearbeidet til et lett forståelig
visuelt kart over tonearter og trinn.
Av Per Jakob Skaanes

MagiQuint befatter seg med læren om
intervaller og tonearter, hvilke klanger som
passer sammen, ikke notelære. Her kan
dette redskapet tilby noe som de mer teoretiske utlegningene ikke kan. MagiQuint
er et ypperlig hjelpemiddel til å visualisere og gi en oversikt over dynamikken og
akkordsammensetninger i de forskjellige

toneartene. Det er et supplement og redskap som underbygger vanlig innføring
i musikkteori, med fokus på slektskapet
mellom toner og tonearter. Dette redskapet
kan gjøre det lettere å gjenkjenne mønstre
og huske figurer i musikken.

Seks dreibare skiver
MagiQuint består av fem skiver oppå
hverandre (den største har trykk på begge
sidene og bør vel telle som to). Skivene er
delt inn i 12 felt. Den største skiven er en
trinnskive som viser dur- og mollskalaens
7 trinn. Den mellomste viser tonene i en
kromatisk skala. På den tredje og minste
skiven er det skrevet inn tilsvarende skala
som kan dreies slik at man får frem mollparalleller eller et annet intervall om man
ønsker å transponere. Vender du MagiQuint, møter du den kjente kvintsirkelen.
Her består den største skiven av trinnene/
feltene 1-7. tonika, subdominant og dominant og de andre treklangene på durskalens trinn (moll og forminsket). Setter du
C under første trinn tonika får du alle de
tilhørende treklangene plassert med riktig
dur- og mollendelse. Flytter du til D, vises
tilsvarende for D. Effektfull fargebruk gjør
at trinnene lett skilles fra hverandre.
Skal man konstruere akkorder utfra hvilke
toner som er med i klangen (f.eks dur med
1., 3. og 5. trinn), kan man enkelt telle
seg frem til det ved hjelp av skiven. Ved
transponering kan du også benytte deg av
den minste skiven. La oss si du skal transponere fra C til E. Ta utgangspunkt i C på
den første skiven og snurr den slik at E står
under C. Da er det enkelt å se hvilke toner
som er plassert under hverandre.

12 
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Andre verktøy som ligner
En leser gjorde meg oppmerksom på at det finnes
lignende verktøy som er langt rimeligere.
Den ene heter Turn the wheel, change a key,
og er utgitt av The Doreen Allen company - www.
transposer.com. Dette kan bestilles for 12 $. Med
denne følger et instruksjonehefte. Her er et stort
hjul med alle tonene fra C til C, et mindre hjul
nummerert fra 1 til 7, og et enda mindre hjul tilsvarende det største. Disse kan dreies i forhold til
hverandre slik at du kan transponere, finne mollparalleller og finne ut av hvile toner som hører til
de forskjellige trinn i toneartert skalaer som man
kan med MagiQuint. Hjulet med kvintsirkelen er
ikke på denne, slik at om du leter etter tilhørende
tonika, dominant etc, må du over på MagiQuint.
Etter bildet å dømme kan det se ut som et annet
verktøy har en slik skive: The Chord Wheel,
laget av Steve Jamison og utgitt av The Barber
shop Harmony Society. The Chord Wheel virker også veldig forseggjort. I skrivende
stund har vi dessverre ikke mottatt noe omtaleeksemplar, så jeg må henvise dere til
nettsidene våre. Der kommer en mer utfyllende omtale av de to nevnte alternativene
til MagiQuint. De gir begge en litt mer bergrenset anvendelighet enn MagiQuint, men
koster bare en femtedel.

Konkret og visuelt
Både den som underviser i et instrument
og den som vil sette seg inn i musikkteori
vil kunne ha utbytte av skiver som visualiserer trinnene og toneartene på en lettfattelig måte. For den mer avanserte bruker
vil dette være et anvendelig undervisningsmateriale for å skape bedre forståelse av
intervaller og kvintsirkel, mollparalleller
og trinnene i ulike typer skalaer. Med
Magiquint medfølger det oppgaver tilpasset ulike nivåer i læringsprosessen. Til
det høyeste nivået ligger blant annet noen
spennende oppgaver knyttet til kirketoneartenes oppbygning.
Mange vil sikkert foretrekke «normal» musikkteori. Andre som trives bedre med mer
viser.no

visuelt og konkret læringsmateriell, vil kunne ha stort utbytte av Magiquint, etter min
vurdering. Her blir Magiquint et tilskudd til
floraen blant flere gode læringsmidler.
Da jeg fikk denne skiven, satt jeg en stund
og tittet og tenkte «ja, ja, sikkert en grei
huskelapp for henne som har laget den».
Deretter lot jeg den ligge et par uker før
jeg tok den frem og gikk mer systematisk
til verks. Da fikk jeg øynene opp for hvilket
potensiale den hadde. For min del skal jeg
bruke den til å sette meg grundigere inn i
kirketoneartenes oppbygning.
Magiquint
kan kjøpes i musikkforretninger og bok
handlere, eller bestilles fra Magiquint eller
Musikk i skolen. Pris: 349 kr.
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Måne d ens vise :

Skjøn Jomfru
Bladets redaktør ga ut Folque-viseboka sammen med Morten Bing i 1978. Vi
vurderer en nyutgivelse – men inntil da: her er en av sangene. Den ble også
spilt av Fairport Convention under navnet Matty Groves.

14 
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Boka er inndelt i ni kapitler med overskrifter som kjærlighetssanger, religiøse sanger,
emigrantviser, rallar- og sjømannsviser.
For så vidt en grei inndeling som gjenspeiler innholdet i de ulike visene. Hvert av
kapitlene inneholder en innledning som
forklarer litt av sjangeren og gir en liten
oversikt over den samtiden de er skrevet
i. Dersom dette hadde vært et forsøk på
å lage en strengere visehistorisk oversikt
hadde det vært naturlig å foreta en strengere avgrensning mellom de ulike artene
og kanskje gi en grundigere analyse av
sangene og deres samtid.

En fin sangskatt
i bokform
Elin Prøysen har laget ei ny sangbok, «Sangene i våre hjerter, 141
viser fra den gamle sangskatten».
Arbeidet begynte med at hun
hadde en sangspalte i bladet «Familien». Der fikk hun spørsmål
fra lesere som etterlyste sanger de
hadde bruddstykker av teksten til.
Etter leting, i særlig grad på Norsk
Visearkiv, fikk hun tak i tekstene
og kunne trykke dem i bladet. Nå
har altså spalten blitt ei hel bok.
Leo Leonhardsen

Boka har et forord som inneholder en kort
gjennomgang av visebegrepet og noe historikk rundt visa som fenomen. Hun forklarer ulike sjangre innen visetradisjonen som
ballader og skillingsviser.
16 

Men den er ikke ment som noen lærebok i
viser. Den er en samling sanger som har betydd noe spesielt for de som har hørt dem
og sunget dem. I det lyset er denne boka en
etterlengtet skatt. Jeg tror at den vil være
viktig, ikke bare for de som er glade i disse
sangene, men også for utøvere som trenger
å utvide repertoarkunnskapen sin.
Her er mange sanger med ukjent opphav. I
tillegg er det tatt med populære sanger av
diktere som Margrete Munthe, Otto Nielsen, Wilhelm Krag og mange flere. Sanger
som mange husker, men gjerne skulle hørt
igjen. Sett i lys av at det er bladet «Familiens» lesere som har bidratt med ønsker,
har vi her fått et mangfold av sanger som
kanskje ikke hadde kommet med dersom
man skulle latt en enkeltperson stå for
utvalget. Det har med andre ord vært en
unik form for utvelgelse av sanger til denne
boka.

Eksemplene er sunget inn av Elin Prøysen
og Egil Johansson. Dette gjør boka enda
mer tilgjengelig for det brede publikum.
Elin Prøysen har gjort en formidabel
innsats for norsk visehistorie med denne
boka. Detektivarbeidet med å finne frem til
de originale tekstene ut fra bruddstykker
er en ting. En annen utfordring har vært
å finne frem til den melodien som er mest
autentisk i hver enkelt av de nesten glemte
sangene. Kildehenvisningene og litteraturlista sier noe om hvilket omfattende
arbeid dette har vært. Det virker også som
om Elin Prøysen har strebet etter å være så
nøyaktig og etterrettelig som mulig. Hun
bør være stolt over å ha laget et produkt
som virker så etterrettelig som dette. I tillegg er dette et produkt som vi andre, som
bare synger og skriver, skal være oppriktig
glade for at vi har fått!
Elin Prøysen: Sangene i våre hjerter
142 viser fra den glemte sangskatten
N. W. Damm & Sønn AS
ISBN 978-82-04-13960-0

Trubadur og fullblods gitarkamerat Jan Eggums siste utgivelse
Hjerteknuser har kommet på 180
grams vinyl i 500 eksemplarer i
tillegg til CD. For både lydentusiaster og folk som i likhet med undertegnede er sjarmert av å legge den
vakre (som oftest) svarte skiven på
platespilleren, er dette gledelige
nyheter.
Per Jakob Skaanes

Hjerteknuser må være den tyvende i rekken av Eggum-utgivelser. Gitarkamerat
Eggum har skaffet seg ry som den store
malankolikeren med tette klanger på den
ene siden, og som rimsmed av lange rekker
AAAA-rim og dinglibang-tekster på den
andre. Han har dessuten skrevet enkelte
lett absurde viser i sin tidlige karriere, slik
som Magen og hatten, Pornovise, Harehopp og Blå bananer.
Tekstene på Hjerteknuser handler om
kjente Eggum-temaer, blant annet ensomhet lengsel. Rør meg er typisk lengselsfull
tekst tematisk i samme leia som En natt
forbi. Tittelsporet Hjerteknuser forteller
om tøffe opplevelser for gutta som føler seg
snytt og mer enn det med linjer som «hun
seirer så det suser, frøken hjerteknuser» og
«nå vet jeg hva blues er, jeg har møtt frøken hjerteknuser». Her synger Eggum duett med Bjørn Eidsvåg, det låter troverdig...
Eggum har og fått med seg Karin Park på
Tilfeldigvis. Den siste duetten inneholder

Hvis du ikke orker å synge etter notene,
som for øvrig er tydelige og enkelt besifret,
så kan du høre første vers av hver sang på
to CDer som følger med boka. 141 melodieksempler spilt in på 4 dager! Bare det
er i seg selv et svært omfattende arbeid.
viser.no

Eggums nyeste
album «Hjerteknuser»
– Nå også på vinyl

viser.no
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vakre vokalharmonier. Ikke sånn å forstå
at de er så annerledes enn andre koringer,
men det er noe veldig vakker her i klangen.
Stemmene kler hverandre godt eller at
måten de synger på ligger veldig fint til den
type melodi Eggum skriver. Eggum har tid
om annen laget tekster basert på eventyr
og fortellinger. Fra tidligere husker noen
av sangen om Toya som ble til en svane,
med klare referanser til H.C. Andersen. På
denne platen har han begått en lignende
historie. Sangen Myrsnipen er basert
på fortellingen om jegeren som skjøt de
styggeste fugleungene han fant fordi han
hadde lovet å ikke skyte de vakre ungene
til myrsnipen. Dette har blitt en vakker
variant over temaet «enhver synes best om
sine små».
Dessuten danser stemmen hennes lett
i bakgrunnen som en nesten uavhengig
vokalkor i visse partier. Platen avsluttes
med en liten hilsen til sønnen Bastian, Når
pappa kommer hem.
Her er både savn og lengsler kledd i lett
opplagte rim, men vi synes de er knalltøffe fordi det er Eggum som har laget det.
Andre ville vi sukket over dersom de skrev
slike rim, men Eggumsen slipper unna
med det fordi vi respekterer han som tekstforfatter. Melodiene er av kjent Eggummerke. De har vendinger og overskudd i
seg som sammen med de gode tekstene,
gjør dem slitesterke. Ellers er lydbildet en
god blanding av de helt nære akustiske
låtene, og noen mer oppstemte med masse
instrumenter og lett jazzete komp. Som
produsent har Eggum denne gangen med
seg den anerkjente produsenten HP Gundersen. Gundersen står blant annet bak de
bergenske suksessartistene Sondre Lerche,
Julian Berntzen og Natalie Nordnes.
Et annet godt tegn er at platen har vokst
hver gang jeg har lyttet på den. Fra første
18 
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gang jeg la den på platespilleren å ikke
røre meg nevneverdig, til ved fjerde gangs
gjennomlytting å ha blitt en nytelse å lytte
på. Dette lover bra. Foreløpige favoritter er
Tilfeldigvis og Myrsnipa.
Når det gjelder vinylen, må det understrekes at dette er 180 grams høykvalitetsvinyl
som kun er presset i 500 eksemplarer. Det
er ikke masseproduksjon. For en lydentusiast vil nok vinylutgaven være å foretrekke.
For meg er det mest flott å legge den svarte
klatten på platespilleren og se stiften berøre vinylen. I tillegg må de fleste være enige
i at vinylplatenes utbrettcover er ekstra
stas å se på. Hva som gir den mest «autentiske» lyden får jo være en annen sak.

Vinyl og CD
På åttitallet avløste CDen langt på vei Lpplatene som musikk-«format» i de brede
lag. Det første albumet som ble masseprodusert på CD, var ABBAs The Visitors.
Siden minsket vinyl-katalogen inn til en
liten nisje for entusiaster. Enkelte grupper
ga riktignok ut sine album på et lite opplag
vinyl hele tide, men i dag er det gledelig å
se at flere artister velger å gi ut musikken
sin på høykvalitets-vinyl. Dessuten er de
vakre å se på, stort utbrett med fine bilder.
Fysisk kontakt med musikken fra rillene og
stiften.
Mange hifi-entusiaster fnyser av CDformatet, skjønt man legger til at det er det
beste digitale man får av lyd (interessen for
høyoppløsningsformatene SACD og DVDaudio er merkverdig laber). På vinylen gjør
man ingen kompromisser, mens CDen kun
gjengir fra 20 til 20 000 Hz. For en intro
til diskusjonen, se artikkelen Låter vinyl
bedre enn CD?
I dette perspektivet er det en lydmessig
katastrofe med alle nedlastingsformatene
viser.no

hvor sanger er rippet ned til et par Mb. På
den annen side er det en lang vei fra rillene
til våre ører. Dårlig utstyr kan ikke oppveies av selv den mest perfekte platepressing.
En hifi-entusiast jeg konsulterte, mente jeg
skulle sette meg og lytte til grupper som
spilte på akustiske instrumenter på intimkonserter, uten mikrofon Lytt deretter på
LP og CD og se hva du synes gjengir best
det du opplevde.

på 90-tallet, i tillegg til den flotte konserten
på Sentrum scene hvor de hadde med seg
mange artister til å tolke sangene deres.
Dette for å markere en overgang fra Jan
Ingvar Tofts avtropping til Vidar Johnsens
tiltreden som vokalist i bandet.

Jan Eggum: Hjerteknuser.
Grappa, GRLP 4265.
Kr 179,- for vinyl-utgaven.
Tilgjengelig på vinyl på Big Dipper, The gar
den og Lite Nytt, på CD og til nedlasting på
iTunes, MIC og Musikk online.
Jan Eggum har også egen hjemmeside,
http://janeggum.no og Myspace-side.

EI ME ALT –
noter og tekster til 83
Vamp-låter
Mange av oss har hatt stor glede
av musikken til Haugesundsbandet Vamp helt siden de slapp «God
morgen, søster» i 1991. Med sanger
som «Tir n’a noir» og tittelsporet
«God morgen, Søster» gjorde de
seg bemerket over det ganske land.
Spellemannspris ble det òg.
Per Jakob Skaanes

Senere kom «Horisonter» og «13 humler»
og «Flua på veggen», en eneste parademarsj av fantastiske album. Heretter mister jeg oversikten. Men jeg pleide å være
på alle konsertene de holdt på Rockefeller
viser.no

Nå er også Vidar Johnsen på vei ut, og
Vamp melder på nettsidene www.vamp.
no at bandet vil ta seg et års pause, men
komme sterkt tilbake etter en velfortjent
hvil. Måtte alle gode krefter gjøre sitt til at
Toft kommer tilbake. I mellomtiden får vi
nøye oss med å lytte til cdene og synge sangene. Tidligere har de gitt ut to hefter med
noter og tekster til et knippe av sangene.
For en tid tilbake kom en bok med samtlige
sanger, skal vi tro tittelen «Vamp. Ei me
alt – noter og tekster til 83 Vamp-sanger».
Her er tekster og noter med melodilinje
til sangene, alle er besifret. Det er ingen
forklaringer til besifringen. Akkordene er
heller ikke så vriene, det er stort sett durog moll-akkorder med en og annen septim,
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sus4 og bassnedganger. Står dere fast,
finnes grepkart her. Klikk på «akkorder» i
menyen oppe til venstre, eller her. (Eller
slå opp i Lillebjørns gitarbok).
Dette er en flott samling sanger som er et
friskt tilskudd til allsang- og nachspielkulturen får vi tro. Spiralinnbindingen
gjør det dessuten lettere å bruke boken
på pianoet, så slipper man å brette boken
og passe på at sidene ikke blar av seg selv.
Alltid tustelig med tykke notebøker som
ikke lystrer når man skal spille. Det synes
jeg er noe herk...
VAMP: Ei me alt
Noter og tekster til 83 Vamp-låter
Spiralinnbinding.
Pris: 295,- kr pluss porto på www.vamp.no,
kan også kjøpes i bokhandlere.
ISBN 9788280890757.

Trio mediaeval –
FOLK SONGS
Det er en renselse å høre god
musikk, sier Agnes Buen Garnås.
Trio Mediaevals nye utgivelse Folk
songs er i sannhet rensende. Stemmen er uten tvil et av de vakreste
instrumenter man kan tenke seg.
Noe så klokkeklart og formfullendt
som denne trioen, kan jeg vanskelig tenke meg. Det er balsam for
sjelen.
Av Per Jakob Skaanes

I trioen finner vi Anna Maria Friman,
Linn Andrea Fuglseth og Torunn Østrem
Ossum. Samtlige med en vokalmerittliste
til å miste pusten av. På foreliggende
20 

fremføring av Bruremarsj fra Vågå. Jeg
måtte slukke lysene og sette den på virkelig høyt. Det var bare så mektig! Jeg tror
det er en av de vakreste bruremarsjer jeg
noensinne har hørt. Det er Trio Mediaeval
og Birger Mistereggens fortjeneste. Her
bygger han effektfullt opp under vokalene
med trommingen sin.

album har kvinnene fått drahjelp av Birger
Mistereggen på denne CDen. Han bidrar
med tromme og munnharpe.
Trio Mediaeval har tidligere sunget inn
noen folkeviser på en CD som medfølger
til boken Folkevisenes fortellinger. På Folk
songs har de lydfestet forskjellige norske folketoner og – viser de har fremført i
årenes løp.
Tidligere spilte de nærmest utelukkende
klassisk- og mindre tilgjengelig materiale for de «brede» lag av lyttere. Denne
gangen skulle lydbildet være mer folkelig og tilgjengelig for mange. Lydbildet
er fremdeles svært skolert og pent. Men
klangene er langt enklere og melodiene er
«folkelige» på en annen måte enn materialet trioen har befattet seg med tidligere.
I tillegg bidrar låtutvalget til at flere opplever Folk songs som et mer tilgjengelig
album. Her er spor som Gjendines bånlåt,
Eg veit i himmerik ei borg og Villemann og
Magnhild. Trioen gjør dessuten en versjon
av Lillebjørn Nilsens Danse, ikke gråte nå.
Dette er veldig spennende, for denne er
det mange som har laget sin versjon av.
Et raskt søk på iTunes gav syv forskjellige versjoner til salgs der. Veldig fine alle
sammen. Foreløpig et favoritten min deres
viser.no

Trio Mediaeval: Folk songs
Utgitt på ECM records
Folk songs er tilgjengelig på iTunes. Ta en
titt på gruppens hjemmeside, http://www.
triomediaeval.no. Dessuten har Trio Media
eval en myspace-side hvor dere kan lytte mer
til andre utgivelser av trioen.

«Spill gitar!» –
begynnerkurs på DVD
Da jeg for kort tid tilbake skulle omtale boken «Ei me alt» med samtlige
Vamp-låter, så jeg den var utgitt av
Notebutikken. Jeg ble nyskjerrig på
å finne mer ut ut hva www.notebutikken.no er. Det ble en positiv
overraskelse. Her fant jeg mye interessant både når det gjaldt bøker
med noter til kjente sanger, DVDkurs til forskjellige instrumenter.
Nettstedet er vel verdt en titt. Blant
annet fant jeg DVDen «Spill gitar!»
som jeg tror Viseforums medlemmer kan ha glede av.
Per Jakob Skaanes

For noen år siden gikk det en serie på TV
som het «Spill gitar!». Personene bak
kurset har videreutviklet konseptet og laget
en DVD som heter «Spill gitar!» hvor de
gjennomgår de første skritt på veien til å
viser.no

bli en habil gitarist. For dem som er helt
ferske eller trenger en oppfriskning av
gamle kunster på gitar, kan «Spill gitar!»
komme til god nytte.
Kurset starter på begynnerstadiet med
kjente sanger som kan spilles på ett og to
grep. «Fader Jakob» i D-dur er første låt,
deretter «Tom Dooley» i D og A7. Siden
beveger man seg langsomt via kjente sanger som «No matter what» og «Knocking
on heaven’s door» og «Turistens Klagan»
frem til mellomspillet på «Wish you were
here» av Pink Floyd. Ti låter i alt. Solberg
går igjennom vanlig rytmespill og fingerspill til viser. Litt blues-komp får de også
plass til i form av «Sweet home Chicago»
av Robert Johnson. Grepskiftene vises
både som animasjoner i grepdiagrammer,
og ved nærbilde av gitarhalsen. Dette er
en forlengelse av mester/lærling-metoden
man bruker i tradisjonell slåtteinnlæring.
Man ser og lytter på instruksjonen, forsøker deretter å herme og spille sammen med
DVDen. Jeg tror dette er en fin måte å lære
det mest grunnleggende på.
På kurset møter vi Tor Solberg og Maria
Mohn Pettersen, en «nybegynner» på gitar
som også synger. Hun tjener som prøve
kanin og han forklarer henne hvordan
grep tas, hvordan fingerspillet utføres etc.
gjennom hele DVDen. Slik får han forklart
tingene dobbelt opp. I tillegg kan vi følge
med når han instruerer henne og hjelper
henne med å slå riktig, finne fingersetting
osv. Nå skal det sies at Maria er en svært
lærenem nybegynner som ingen bør ta mål
av seg til å konkurrere med, hun spiller
«Wish you were here» som ingenting.
I menyen kan man også velge grepoversikt
hvor grepene vises på gitarhalsen med
lyd og i diagram, og det er laget en liten
samling av sangene med band som skal
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inspirere seeren til å forsøke noe lignende.
Der må jeg si det er utrolig artig å se bandet spille «Tom Dooley» med innlevelse.
Den utgivelsen det er mest naturlig å sammenligne «Spill gitar!» med, er «Lille
bjørns gitartime». I starten er det store
likheter mellom dem. Begge begynner med
de samme grepene og de samme sangene.
En av hovedforskjellene på DVDene, er at
i «Lillebjørns gitartime», er progressjonen
ganske rask og ender på et nivå man vil
streve med selv etter flere års hobbyspill.
«Spill gitar!» er en DVD hvor tyngdepunktet ligger i de grunnleggende ferdigheter.
Denne vil nok passe best for de ferskeste.
De som har spilt en stund, vil nok ha større
utbytte av «Lillebjørns gitartime».
Med DVDen følger et hefte med tekster
og akkorder til sangene på DVDen. Heftet
inneholder et grepkart over de akkordene
man trenger for å kunne spille sangene.
Det er også laget en nettside til kurset:
www.spillgitar.no, her finner du flere tilbud hvis du vil lære seg enda mer gitar.
DVD er et hendig medium. Man kan både
se hvordan grepene tas, følge med på
høyrehånds bevegelser og lytte til hvordan
sangen spilles. Skulle det være ting man
har glemt eller trenger en gjennomgang
ekstra på, kan man bare spille sekvensen
en gang til. Men fremfor alt: instruksjonsDVDen er kun første steg. Se om du finner
andre som også kan spille gitar, lær låter
av hverandre og spill sammen med andre –
man lærer ved å spille! Øver du et kvartertyve minutter daglig vil du etter en ti-tolv
uker kunne spille sangene på dette kurset
rimelig bra, og beherske teknikkene slik at
du kan overføre de også på andre sanger er
Tor Solbergs påstand. Det tror jeg han på.
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Tor Solberg og Espen Wik: «Spill gitar!» –
nybegynnerkurs
Pris: 250,- kr pluss porto.
På www.notebutikken.no eller din lokale
musikkforhandler.

Sang til hjembygda over alle
hjembygder i våre hjerter:

smerte og tårer det har kostet våre forfedre
å bygge opp de vakre steder vi er forunt å
omgi oss med i dag. Mang en Isak Sellanrå
har vi å takke for all velstand og trygghet
vi nyter. Borte bra men hjemme best! Sangene er sortert fylkesvis, deretter alfabetisk
innad i hvert fylke.

Norsk bygdesongbok

Norsk by- og bygdesongbok
Boken inneholder et alfabetisk register.
Utgitt på Samlaget. Innbundet, 246 sider.

Leder i Norsk visearkiv, Velle
Espeland, har redigert en samling
med bygdeviser fra hele Norge.
Om ikke hver lille avkrok er representert med sin egen bygdesang,
så er det ikke langt om å gjøre.
Her har Espeland samlet over 200
bygdesanger fra kriker og kroker
av landet. Hver minste lille plett er
blitt besunget.

Hellbillies sangbok

Per Jakob Skaanes

Velle Espeland er fagperson, og som seg
hør og bør har han skrevet et innholdsrikt forord til boken. Forordet inneholder
blant annet en interessant karakteristikk
av bygdevisenes oppbyggning. Første vers
beskriver gjerne bygda der den ligger vakker i solskinn, vi følger med på all dramatikk og slit for å gjøre bygda til det den er
i dag. Deretter er det gjerne et tilbakeskuende parti hvor man minnes de som ytte
alt for at bygda skal fremstå slik den gjør,
og det hele får sin forløsning i siste vers
hvor vi kan takke for at vi har det så godt i
hjembygda over alle hjembygder, vår egen
:-) Dette er ikke spøk, her er sanger som
styrker lokalidentiteten over det ganske
land. Det er utrolig gøy å lese hvor mange
vakre bygder og grender vi har rundt omkring i vårt langstrakte land, og hvor mye
viser.no

Som hovedregel når dere kommer ut
for grep som ligner kryptiske bokstavkombinasjoner, spill durakkorden til
første bokstaven (For eksempel i tilfellet
C#/E#add6: å spille C# her går som regel
bra. Bokstaven under skråstreken betyr
for øvrig hvilken tone du skal ha i bassen).
Dessuten finnes det mange gitarbøker med
gode grepkart. Ta en titt på biblioteket.

Her skulle det være nok å ta av for bygdesanginteresserte og heimføinger fra vårt
langstrakte fedreland. Det er morsomt å
kjenne til denne type sanger som lokalpatriotisme og om man skal til et sted på
besøk eller spille en plass, kan man jo titte
i denne og lære seg lokalsangen deres.
De fleste sangene er utstyrt med besifret
melodilinje. De som ikke har fått egen
note på melodien, går gjerne på så kjente
melodier at redaktørene ikke at funnet det
nødvendig med melodilinje. Det står og litt
om hver sang, hvem som har skrevet visa
og hvem som har komponert melodien til
hver sang. Akkordene er faktisk litt vriene
til tider slik at det er ikke gitt enhver hobbygitarisk å takle disse uten videre.
viser.no

For albumet Spissrotgang mottok bandet Spellemannsprisen i
år. Samtidig med utgivelsen av
albumet, utkom også en sangbok
til dem som vil synge og spille
sangene. For allsangere med sans
for country- og bluegrassinspirert
musikk med norsk twist, kan Hellbillies sangbok med 64 av de beste
sangene bandet har spilt inn, være
verdt å ta en titt på.
Per Jakob Skaanes

Hellbillies begynte som et lokalt Hallingdal-prosjekt med albumet Sylvspente boots
hvor Hellbillies gav norskbasert roots- og
countryinspirert musikk et uttrykk hvor
temaene «speglar norsk bygdekultur og
tradisjonar» som de skriver i innledningen.
Hellbillies har dessuten sunget på norsk og
jeg vil tro de fleste skulle være enige om at
prosjektet har lykkes. Musikken Hellbillies fremfører, er drivende godt spilt, den
fungerer storveis både til å skape liv i et
konsertpublikum og til dans. De varter
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også opp med roligere låter som kan lindre
mang en sorgfull stund. Og de er flotte for
dem som liker å lytte til musikk.
I Hellbillies sangbok har bandet foretatt
et skjønnsomt utvalg som består av de 64
beste sangene. Vi antar det er lagt vekt på
de mest kjente og mest spillbare sangene
i tillegg. Samtlige med tekst og besifret
melodilinje. Dette begynner å nærme seg
samtlige av sangene Hellbillies har gitt ut i
løpet av den snaut tyve år lange karrieren.
For dere som er nyskjerrige på om deres
favorittsanger er med, kan dere titte her
for å se innholdsfortegnelse over samtlige
sanger som er med i Sangboka.
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legge til at enkelte av gitarriffene er forenklet og nedskrevet på noter i sangene. Men
disse er overkommelige ved litt øvelse. Det
er ikke grepkart i utgivelsen. Dersom dere
trenger hjelp til hvordan dere skal ta grepene, kan dere titte i Lillebjørns gitarbok.
Hellbillies har hjemmeside: hellbillies.no.
Hellbillies sangbok.
Spiralinnbundet, 148 sider. Kr 298,-.
Sangboken kan kjøpes i bokhandlere, mu
sikkforhandlere og hos Norsk noteservice.

«Gitarspill» –
lærebok med CD

Per Jakob Skaanes
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Om du ikke kjenner sangene fra før og i
tillegg finner notebildet en smule vanskelig å lese i starten, kan du ta CDen til hjelp.
Snyen har plukket ut mange ekstraforslag
til sanger man kan spille med de samme
akkordene som instroduseres i de forskjellige kapitlene. Disse sangene er basert på
utvalget i boka Verden i sang. Dersom
du vil spille disse og gjøre det enkelt å
finne dem, kan denne boken være verdt å
anskaffe seg.

Fokus på de vanligste toneartene

Tid om annen kommer det ut
lærebøker i gitar. Det den forrige
forfatteren ikke tenkte på, kan
kanskje nestemann ha snappet
opp, eller nye metodiske grep som
har kommet til, kan han eller hun
ha gjort mer ut av enn forrige.
Roy Henning Snyen har laget en
strukturert og metodisk god bok
for både nybegynnere og viderekomne. Med Gitarboka følger en
CD med musikkeksempler.
Boken inneholder en kort biografi over
Hellbillies’ utgivelser med kommentarer og
betraktninger over de forskjellige albumene og mange fine blider. Akkordene i
noteboken er ikke så fryktelig vanskelige.
Det er riktignok en del A7sus4, Emmaj7 og
til og med et par Hadd9(no3rd), men for
det meste er det dur- og mollakkorder som
er overkommelige for dem som har spilt
litt. Ser det vrient ut med Esus4, spiller du
bare en E og det går kjempefint. Vi kan

Motivasjonen bak å skrive nettopp denne
gitarboken, er å gi folk kunnskaper nok til
å kunne lese og forstå hvordan man skal
spille sanger man finner i sangbøker utfra
opplysningene melodi/tekst/taktart og
akkorder. Dessuten ønsker Snyen å gi deg
som leser en innføring i å forstå mer av hva
man gjør, eller burde gjøre. Hvorfor hører
noen akkorder mer sammen enn andre
akkorder avhangig av hvilke tonearter man
spiller for eksempel.

Roy Henning Snyen er utdannet gitarpedagog og musiker ved Østlandets Musik�konservatorium. De siste 17 årene har
han arbeidet som gitarpedagog ved ulike
musikkundervisningssammenhenger. Folkehøyskoler, musikkskoler og høyskoler.
Han har dessuten være en av hovedlærerne
ved Norsk gitarfestival. Han er også aktiv
utøver, og spiller blant annet i gruppen
Trio Bellman.
viser.no

Gitarboka åpner med et innledningskapittel hvor Snyen gir en innføring i stemming
av gitar, skifte strenger, hva de ulike delene
på gitarne heter, håndstilling og toner på
gitarhalsen. Hvordan skal man forstå et
grepdiagram? Hvordan lese tabulatur, og
hvordan orientere seg i et notebilde med
masse symboler og tegn? Her behandles
en rekke ting som vil være nyttig å kjenne
til for en vordende gitarspiller. Deretter er
boka er lagt opp med hovedvekt på durene
E,A,D og G, og på A-moll.
Snyen har lagt opp boka slik at den introduserer en ny toneart i hvert kapittel slik
at leseren blir fortrolig med de akkordene
som hører til de forskjellige toneartene før
man beveger seg til neste. I disse kapitlene
går Snyen igjennom ulike taktarter og måter man slår takten på/slagfigurer, og fingerspill-figurer som passer til ulike takter
(disse er demonstrert på CDen som følger
med). I sangeksemplene som hører med,
har Snyen foreslått hvilke typer fingerspill
og slagfigurer som egner seg til hver enkelt
sang. Snyen har plukket ut sanger med
relativt få akkorder slik at man ikke skal
bli forvirret om hvilke som tilhører hver
toneart. Sangene finnes dessuten innspilt
på CDen med enkelt akkompagnement slik
at du lett kjenner igjen slagfigurene. Her
spiller Snyen sammen med noen venner.
viser.no

I hvert kapittel har Snyen laget et sett med
oppgaver som tjener som repetisjon av
stoff i hvert kapittel, slik at du har litt å
bryne deg på. Fasit på oppgavene finner
du bakerst i boken. Boken avsluttes med et
kapittel viet mer musikkteori for de som vil
fordype seg litt ekstra. Det er fint at dette
kapitlet er på slutten da det strengt tatt
ikke er nødvendig for den som vil kompa
allsangen å sette seg inn i teori om spillingen. Dette kapitlet er kort og omhandler
kvintsirkelen, et større utvalg akkorder
som hører med i de forskjellige toneartene og transponering. Til slutt er det en
ordliste over ord og uttrykk man støter på i
musikkteorien. Boken inneholder alfabetist liste over sangene i de forskjellige
kapitlene.
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Jeg mener Roy Henning Snyen har laget
en god gitarbok for de som skal ta de første
steg mot å bli gitarister. Jeg tror man kan
legge et solid grunnlag for videre utvikling
med denne boken. Den er grundig og bruker mye plass på det helt basale.
Snyen skriver at han planlegger en ny bok
hvor tyngdepunktet er skjøvet et stykke i
retning musikkteori og funksjonsanalyse
av akkordbruken.

Lærebøker og instruksjonsDVD’er
Sammenlignet med Lillebjørns gitarbok og
instruksjons-DVDer i gitarspill, vil jeg si at
ulike måter å legge opp læringen på passer
ulike mennesker. I Gitarboka har Snyen
lagt stor vekt på sanger man kan øve på,
ikke så mye på tekniske ferdigheter. I Lille
bjørn Nilsens gitarbok mener jeg å huske
det er en større vekt på forskjellige ferdigheter i tillegg til sanger man kan øve på.
Snyen har dessuten valgt å sortere de forskjellige toneartene for seg i kapitler. Det
kan nok være en fornuftig løsning i og med
at man da kan få bedre grep om toneartene
og akkordene som hører til. Lillebjørn
introduserer de enkelte akkordene hver for
seg og bygger ut akkord-repertoaret slik.
Gode løsninger begge to. Jeg tror Snyens
bok er sterkere på det mest grunnleggende
med å spille komp til enkle sanger.
I Lillebjørns gitarbok strekker instruksjonen seg lengre og du vil kunne plukke opp
mange flere tips til ulike ferdigheter og
måter gitaren kan brukes på.
DVDer er (om jeg skal tillate meg å male
med særdeles bred pensel) veldig fine til å
lære seg tekniske ferdigheter på et instrument, demonstrere hvordan man gjør ting
på instrumentet. Bøker er noe mer langsomt som medium og begunstiger i større
grad læringsprosesser hvor man skal sette
26 
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seg ned og «forstå» noe på en dypere og
mer omfattende måte. Skal du ha en mer
helhetlig forståelse av hvordan du spiller
musikk, leser tabulaturer og hvilke akkorder som hører inn under forskjellige
tonearter, er bøker å anbefale. Kan du mye
fra før, og vil lære deg mer eller utvide repertoaret til et nytt instrument, kan DVDer
være mer hensiktsmessig. Men det er jo
begrenset hva man rekker å forklare på en
time.
Roy Henning Snyen: Gitarspill
Norsk Musikforlag A/S.
Innbundet, 176 s., pris 398,-. Kan bestilles
direkte hos Musikkvarehuset, eller kjøpes hos
lokale bokhandlere og musikkforetninger.
Roy Henning Snyens hjemmeside:
http://rhsnyen.com

Kari Bremnes: LIVE
Kari Bremnes gjør et sterkt inntrykk på mange. Mye kan sies om
sangeren. Kabaretaktig mystisk
Marlene Dietrich-diva eller visesanger. Tilgjort dyp, hevder enkelte. En ting er hun ihvert fall ikke:
popsangerinne. Bremnes har fremført musikk i mange sjangre og
skaffet seg en stor tilhengerskare
både i Norge og i utlandet. I Tyskland har hun turnert jevnlig. Her
utgis også flere av hennes album.
Per Jakob Skaanes

Hifi-entusiastene trykker henne til sitt bryst
på grunn av den flotte høykvalitetslyden
hun varter opp med på sine innspillinger.
Det kan være en av årsakene til at Live utgis
på 180 grams vinyl i tillegg til vanlig CD.
Hennes siste album inneholder materiale
som strekker seg helt fra utgivelsen Mitt
vilde hjerte som kom på slutten av 80-tallet,
til sanger hun har utgitt nesten nylig.

Annonsér i
VISER.NO!

Litt løsere i snippen

Vi har billig annonseplass:
1000,- for helside
600,- for 1/2 side
300,- for 1/4 side.
200,- for 1 spalte/ 50 mm h.
Du når ut til 3 500 viseelskere…
Mail oss eller ring:
post@viseforum.no
22 00 56 30

viser.no

Jeg er en stor tilhenger av Kari Bremnes.
Jeg elsker den gode lyden i hennes produksjoner og jeg stortrives med de undrende
tekstene og den forførende stemmen. Helt
siden hun ga ut sine første plater har jeg
ivrig fulgt med når hun utgir nye album.
For best mulig lyd vil man vel foretrekke
studioinnspillinger. Men lyden på dette albumet er aldeles fabelaktig. Versjonene av
sangene ligger tett opp til hvordan de låter
på platene de er hentet fra, bare en ørliten
tanke mer løse i snippen. Musikerne kan
tillate seg å foreta små endringer for moro
skyld.
viser.no

Noe av det som gjør at Kari Bremnes’ sanger fenger som de gjør, er nok hennes karakteristiske stemme og vesen. Samtidig vil
mange legge merke til de små beskrivende
detaljene i mange av hennes tekster som
gjør tekstene svært rike. Lytt for eksempel nøye til teksten Møte fra albumet Blå
krukke, eller Hvis du kommer tebake igjen
fra herværende album: «Vil du komme på
sykkel med kjortelen baketter deg som
et seil?». I sistnevnte tekst synes jeg også
Bremnes har evnet å skape mange elegante
rim som inponerer både rytmisk og i uventede vendinger samtidig som de ikke blir
anstrengte.

Låtmateriale fra en lang karriere
Låtmaterialet er hentet fra så langt tilbake
som Mitt vilde hjerte hvor Bremnes tolket
tekster av Tove Ditlevsen, hun har tatt med
Hurtigrute fra Blå krukke, et par sanger
fra samarbeidet med Ketil Bjørnstad om
Munch-materialet. To av de engelske gjendiktningene fra albumet Norwegian mood.
Personlig er er mitt bilde av Kari Bremnes
såpass tett knyttet til hennes karakteristiske dialekt og elegante tekster, at de
engelske gjendiktningene aldri har fenget
meg noe videre. Om jeg hadde hørt disse
først, ville det kanskje vært annerledes,
men å høre dem i etterkant ble nedtur. Et
av høydepunktene på Live, er den religiøst
undrende låta Hvis du kommer tebake
igjen. Jeg har aldri oppfattet det religiøse
aspektet så klart i Bremnes’ tekster tidligere, og jeg må si tilstedeværelsen var elegant
flettet inn i teksten. Til slutt har Bremnes
også med Togsang som ble brukt i en NSBreklame for noen år siden. Kostelig tekst og
fengende låt. Men hvor er Sang til byen og
Københavnerkneipa?
Jeg har satt meg ned med de forskjellige utgivelsene som materialet til Live er
hentet fra og sammenlignet versjonene for
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å finne ut om det er spesielle ting Bremnes
har gjort annerledes i konsertversjonene.
Bremnes har naturlig nok med seg et
begrenset antall musikere på turné, og har
mange flere muligheter i studio. Dermed er
arrangementene forenklet. I tillegg har hun
lagt enkelte sanger ned en tone sammenlignet med originalen.
Se også hjemmesiden karibremnes.no.
Kari Bremnes: LIVE
Utgitt på Kirkelig kulturverksted.
Tilgjengelig på iTunes, på Musikkonline og
MIC.
Vinylutgaven er dobbelt-LP. Den heter «Rei
se», og er utgitt på det tyske Strangeways. I
Norge kan den bestilles fra Big Dipper, The
Garden og Lite nytt: 250,- kr.
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gjerne vil tilegne seg en dypere forståelse
av musikkfaget.
I tillegg vil boken være til hjelp for folk
som spiller litt og gjerne ønsker å sette
seg mer systematisk inn i musikk, øke sin
forståelse av musikken. Graasvoll formidler med klarhet og enkelhet mye jeg
har gått og tenkt på uten å få helt grep
omkring fordi jeg er selvlært og utrolig
doven. Jeg gidder ikke sette meg grundig
inn i stoff med mindre jeg er helt nødt. Ved
å lese igjennom Graasvolls bok, har endel
småting blitt satt på begrep og det har vært
utrolig tilfredsstillende.

Musikklære
– om notesystemets
hemmelighet
Nylig ga Fagbokforlaget ut en kortfattet lærebok i musikk, skrevet av
musikklærer, musiker, danser og
forfatter Jens Graasvoll. Flere vil
ogå gjenkjenne navnet Graasvoll
som redaktør av flere folkevisebøker. Han har arbeidet med musikk
i over 30 år, han er førstelektor i
musikkpedagogikk ved Universitetet i Agder. Boken Musikklære
baserer seg på erfaringer han har
gjort seg med å formidle musikk,
musikkteori og prosa om musikk
over denne perioden.
Per Jakob Skaanes

Musikklære henvender seg i første rekke
til førskolelærere, lærere og studenter som
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Graasvoll har lagt vekt på at fremstillingen
skal være selvinstruerende. Hovedmotivasjonen bak å skrive boka er at den klingende musikken er viktig, og et ønske om
å få flest mulig til å oppleve gleden ved å
spille, det være for seg selv, for et lite eller
stort publikum, lede en musikkstund i en
barnehage, eller lære å akkompagnere på
et instrument
Graasvoll tar utgangspunkt i 12-tonesysteviser.no

met i vår tempererte skala. Der finner vi alt
vi trenger for å kunne bygge opp samklang,
akkorder, skalabygging og annet. I klassisk musikklære er det tatt for gitt at man
forstår ulike taktmessige fremvisninger
og hele og halve trinn. For «ferskinger»
er det Graasvolls erfaring at man lettere
kommer inn i musikken ved å operere med
en «måleenhet». Derfor utgangspunkt i
12-toneskalaen.
Boka er lagt opp som følger: Kapittelvis
møter vi i kapittel 1 rytmer, takter. I kapittel 2 behandles noter, skalaer og akkorder.
Her demonstrerer Graasvoll hvordan man
ut fra «formler» for dur-, moll- og mer
utbygde akkorder, kan konstruere dem via
12-toneskalaen. Har du oversikt over et
gripebrett på et instrument, eller pianotangentene, vil du dermed ikke være avhengig av grepkart eller diagrammer. Du er i
stand til å lage dem selv. I siste kapittel tar
Graasvoll for seg harmonilære med blant
annet kvintsirkelen, parallelltonearter og
mer om akkordoppbygning. I slutten av
kapittel tre finner du tabeller for trinn i diverse skalaer og formler for oppbygning av
akkorder utfra klassisk musikklære og ut
fra 12-toneskalaen. Jeg finner dette svært
oversiktlig og anvendelig. Boken avsluttes
med en musikkordliste hvor ord og uttrykk
man gjerne støter på i musikk er forklart.
Fremstillingen er enkel og godt forklart,
Graasvoll har lagt inn mye luft i fremstillingen, så den ikke virker tung. Han har
og forsynt kapitlene med mange gode
eksempler på hva han mener. Dette hjelper
meg godt med å forstå de ulike begrepene.
For å hjelpe leseren og kanskje den som
skal videreformidle stoffet, har han og
forslag til en rekke øvelser vi kan gjøre for
å arbeide inn stoffet, få en følelese stoffet.
Slik skulle boken være fin for musikklærere
som vil ha idéer og innspill til den mer fagviser.no

lige delen av undervisningen i forståelse av
for eksempel takter og rytmer.
Forskjellige skalaer som jonisk, dorisk,
frygisk osv. fremstår for meg med langt
større klarhet nå enn tidligere. Jeg mener
Graasvolls pedagogiske fremstilling har
mye av æren for dette. Jeg har lest om
disse tidligere og skal ta selvkritikk på at
jeg kanskje har lest vel kjapt igjennom stoffet. Denne gangen falt brikkene på plass.

Gjennomprøvd metode
En annen styrke ved boken til Graasvoll
er at han har prøvd ut metoden og måten
å fremlegge stoffet på erfaringens grunn
så og si. Han har kjent hvor skoen trykker
og strevd med å forståeliggjøre stoffet for
utallige studenter. Mange kull med studenter har hatt anledning til å gi tilbakemelding på undervisningen. På den måten har
han kunne luke bort det som ikke var så
vellykket og rendyrke det som fungerte. Vi
vil tro at 30 år skulle være en god lagringstid for metodene og at de nå er modne for
et videre publikum.
Denne boken kan med fordel benyttes
sammen med instruksjonsmaterialet vi
også har omtalt på våre sider. De fleste
av disse stiller ganske svakt på området
musikkforståelse og -teori, med mindre du
bruker Bjørnovs pianobok. Jeg skulle tro
utbyttet vil bli større med en innføring i
musikklære sammen med instruksjonen.
Det er befriende å lese hva Graasvoll skriver om regler i musikken: selv om det finnes regler for hvordan ting skal noteres og
skrives i musikken, er det alltid musikeren
som har rett i fremføringen. Notene gir et
bilde av hvordan musikken er tenkt. Men
den som spiller har full frihet i tolkningen.
Slik må det være, understreker Graasvoll.
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Jeg vil tro at denne gir de fleste det de
trenger av innføring i musikk. Har du stoffet i denne boken «inne», og praktiserer
øvelsene, vil du kunne arbeide med musikk
på en langt mer effektiv måte som amatørvisesanger. Jeg tenker da på transponsering, forståelse av taktarter, ferdigheter til
å orientere deg i de litt mer avanserte akkordene og kunne bruke forskjellige skalatyper. En idè man kanskje kunne forfølge,
var om noen gikk sammen og kjøpte boka
til Graasvoll, og en annen anskaffet seg
for eksempel MagiQuint (se egen artikkel)
for å få et enda bedre overblikk og dypere
forståelse av logikk og sammenheng i musikk og noter, og en tredje forsøkte å få tak
i innspillinger med de ulike taktartene og
stiler innenfor tredelt takt, firedelt takt osv.
Det er naturlig nok stor forskjell på vanlig
vals og mazurka og telespringar. Likeledes
bossa, samba og gangar. Graasvolls bok er
klar og enkel i sin fremstilling. MagiQuint
gir et visuelt bilde av trinn og intervaller,
men takter og rytmer vil man trenge å lytte
litt til for å få det under huden.
Musikklære – om notesystemets hemmelighet av Jens Graasvoll.
Heftet, 114 sider. Pris: 298,Utgitt på Fagbokforlaget.

Viva la musica: Sanger
fra middelalderen til
romantikken
Det kan være morsomt å begi seg
ut på ukjent reise i melodier og
tekster. I folkevisene våre har vi en
gullgruve, i middelalderens musikk har ulike grupper og artister
hentet inspirasjon og materiale
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til mangt et spennende repertoar.
Bare tenk på Kalenda Maya og Trio
Mediaeval.
Per Jakob Skaanes

I boken Viva la Musica er det samlet et utvalg sanger og melodier fra middelalderen
til romantikken inndelt i epoker: Middelalderen, renessansen, barokk og rokokko,
klassisismen, romantikken. Melodiene er
skrevet ut med melodistemme til sopranblokkfløyte (stemt i C) og andre melodiinstrumenter. Boken er den første samlebok
med klassiske stykker og temaer utgitt i
Norge, og gir et overdådig innsyn i musikken i tidlige tider. Illustrert og tidsriktig
stikk og illustrasjoner.
Viva la Musica har tatt navnet etter melodien med samme navn av komponisten
Michael Praetorius (1571-1621). Boka har
med melodier og sanger fra middelalderen til romantikken, og reklamerer med å
representere 1000 års musikkhistorie gjennom utvalget den tilbyr. Det er 130 sanger
i boken og de er som nevnt tilpasset C-dur.
Stort sett alle er skrevet i C-dur, enkelte
står med et kryss (G-dur) eller en b (Fdur). Melodiene er gjengitt med besifrede
melodistemmer, og med sangtekster til
sanger. Leie passer for sopranblokkfløyte
(stemt i C) eller andre melodiinstrumenter. Melodiene ser ikke så vriene ut. Det
er ikke værre enn 8.delsnoter, taktene er
stort sett 3/4 og 4/4 og akkordene er i all
hovedsak dur og moll med 7’ere her og der.
De «verste» akkordene var Bb og G-moll.
Den første melodien, den gregorianske Da
pacem Domine, er for øvrig notert i både
gammel og ny notasjon. Artig!
Mange av disse sangene er glimrende å
spille på gitar, eller fløyte med gitarakkompagnement. I det siste har vi omtale
viser.no

instruksjonsmateriale i å spille folkeharpe.
Etter at man har arbeidet seg igjennom
lærebok i å spille folkeharpe, vil det være
enkelt å fremføre flere av disse melodiene
på harpe, skulle jeg anta. Harper er vanligvis stemt i C, og her er melodilinjene notert
i C. Hva instrumentering angår, skulle
bare fantasien sette grenser for hvordan
man kan fremføre disse. Det gøye er jo at
materialet er tilgjengelig så man kan snu
på steiner og finne spennende stoff man
ikke visste fantes.
Det er en del middelalder-melodier her,
mye sangdanser og dansemelodier. Ettersom vi nærmer oss romatikken, blir det
flere melodier. Det er stor vekt på Renessanse - og barokk/rokokko-periodene. Her
blir det og flere melodier av kjente komponister som eksempelvis Guiseppe Verdi,
Leopold og Wolfgang A. Mozart med med
temaer fra deres kjente operaer og stykker.
Det må være denne typen bøker Ballade!
har bladd i når de fant frem morsomme
eldre stykker å flette inn i viserepertoaret
viser.no

de turnerte med, vil jeg anta. Her er mange
melodier som er gøy å spille seg igjennom
og det er en aldri så liten reise i vestlig
musikkhistorie. Alt skulle ligge til rette
for et og annet eksperiment på fremtidige
visetreff.
Viva la musica, sanger fra middelalderen
til romantikken, redigert av Thor Bjørn Neby/
Per Arne Olsen og Leif A Dramstad
Ca 130 melodier, 104 sider. Innbundet med
glansdekk. Pris: 195,Norsk Musikforlag A/S.
Kan bestilles i bok-/musikkhandlere eller
Norsk noteservice.
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B ok - C D - og D V D - o m ta l er
Corell, Peter Skodbo og Kinsfolk.
Opptakene er gjort med Arne Bendiksen
bak kontrollspakene og artistene kom en
etter en frem og spilte inn sine sanger.
Det er en artig samling visehistorie som er
gjenutgitt på CD.

Viser i trengsel:
Gjenutgivelse av LP
fra Dolphins i 1967
Da Dolphins viseklubb med Ole
Hauk i spissen ble startet i 1966,
utviklet den seg raskt til å bli et viseverksted og møtested for viseinteresserte. Arne Bendiksen gjorde
opptak med en rekke på den tiden
ukjente visesangere som opptrådte
på viseklubben Dolphins i Oslo.
Han hadde verken tid eller krefter
til å gi ut alle artistene, men satte
seg ned og gjorde disse opptakene
slik at de kunne få et visittkort å
vise til i deres videre karriere.
Artistene du finner på denne plata, er bror
og søster Eivind og Sissel Kvambe,
Øystein Sunde, Finn Kalvik, Hege
Tunaal, The Young Norwegians (Lillebjørn Nilsen, Bjørn Morisse og etterhvert
Steinar Ofsdal), Lars Klevstrand, Bjørn
og Ulf, Kari Svendsen, Jon Arne
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Viser i trengsel inneholder mye fin musikk,
den har verdi som historisk dokument. Det
er artig å lytte til tidlige opptak av artister
som har vokst til å bli store kunstnere. Her
kan vi høre dem i deres spede begynnelse.
Nivået er høyt allerede da. Jeg er imponert
over Lillebjørn Nilsens banjo-ferdigheter
allerede på et så tidlig tidspunkt. Øystein Sunde er kvikk som alltid der han
fremfører Fire melk og Dagbla for i går
og Andpust Olga. Her spiller også Finn
Kalvik sitt glansnummer Finne mæ sjæl
med litt tynn stemme i det øvre registeret
og de umiskjennelige rimene som virkelig
river like mye hver gang man hører dem:
«…tenker jeg blir hvor jeg er, det har blitt
så dårlig vær…» Få slår slike linjer! Jon
Arne Corell fremfører Koreansk teater av
Sverre Ingstad og Stig Dagermann med
den Fred Åkerstøm-aktige stemmen. Hege
Tunaal fremfører en flott versjon av Tusen
plommer med tekst av Inger Hagerup.
The Young Norwegians spiller en relativt
ukjent sang kalt The Plastic Jesus signert
Lillebjørn Nilsen, Bjørn Morisse. Jeg tror
det er Steinar Ofsdal som spiller bass her,
men jeg skal ikke si det for sikkert. Sissel
og Eivind Kvambe gjør en veldig flott versjon av Irwing Gordons Allentown Jail. Det
er en fin CD som kunstnerisk på høyden
og som for viseinteresserte i Norge burde
være et funn når den nå er utgitt på ny.
Viser i trengsel
Triola/Musikkoperatørene 2008.
Kan kjøpes i plateforretninger eller lastes ned
fra forskjellige steder, blant annet NRK, Mu
sikkonline, MIC. Også tilgjengelig via iTunes.
viser.no

Her har du sommerens festivaler fra og med juni. Er det noen norsk
visefestival som mangler? Send oss mail så vi får den med på festivaloverikten på nettsida viser.no. Der har vi link til alle festivalene, og til
andre festivaloversikter.

20.-22. juni:
Viser Ved Kanalen
http://www.viservedkanalen.no/
Telemark-kanalen: Norges største visefestival er med årene blitt stadig mer poporientert, men visa er ikke helt glemt av den
grunn. Østnorsk Viseforum deltar på festivalen med flere av sine medlemsklubber,
som gjør småkonserter på ymse steder som
ofte ikke står i det offisielle programmet.

21.-28. juni:
Festspillene i Nord-Norge

17.-19. juli:
Skåtøy Viseog Poesifestival
http://www.skatoy-visefestival.org/
Skåtøy ved Kragerø. Med bl.a. Valkyrien
Allstars, Tone Hulbækmo, Sondre Bratland, Stefan Sundström. Dessuten et
visekurs i forkant av festivalen.

Juli:
Prøysenfestivalen/
Blåklokkevikua

http://www.festspillnn.no/

http://www.proysenfestivalen.no/

Harstad. Av viseartister kan du høre bl.a
Lars Bremnes med band.

Prøysenhuset på Rudshøgda. Programmet
vil du etter hvert finne på adressen over.
NB: Viseforums sommerkurs for visesangere/ låtskrivere blir også på Rudshøgda,
17.–23. juli!

3.-5. juli:
Egersund Visefestival
http://www.egersundvisefestival.no/
Egersund. Med bl.a Jan Eggum, Svein
Tang Wa, Jan Ingvar Toft, Karianne Arntzen og Siv Langøy. Klipp av årets artister
fins på festivalens Myspace-side.

9.-13. juli:
Riddu Ri∂∂u
http://www.riddu.com/
Kåfjord: Internasjonal urfolk-festival med
mye kunst, teater og folkemusikk.

viser.no

29. juli-3. august:
Karlsøyfestivalen
http://www.karlsoyfestivalen.no/
Karlsøy: Karlsøyfestivalen er ei markering
av motstand mot et samfunn der de viktigste verdiene er lønnsomhet, konkurranse
og grådighet. Den er en protest mot raseringen av distriktene, miljøødeleggelsene,
rasisme og diskriminering.

Festivaler i andre nrodiske land?
Sjekk nordvisa.org.
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Oslo

Buskerud

• Josefine Visescene, Josefines gt. 16.
Tlf. 2260 3126/ 2269 3499. http://www.
josefine.no/viseklubbenjosefine.html

• Viseklubben sVISkEn v/Dag Hoftun
Knutsen, Hans Hansens vei 12, 3021
Drammen. Tlf. 3289 6244 (p+a), 9765
0744 (mob), daghk@online.no

• Nye Skalder (låtskriver-/viseklubb) v/
Øyvind Rauset, Smedgt. 34, 0651 Oslo. Tlf
9765 1636, post@nyeskalder.no http://
nyeskalder.no
• One from the heart v/ Criz Kristoffersen, criz@criz.no
• Oslo Viseklubb - Kjersti Holmin,
kjersti@gauteweb.net
• Evert Taubes Venner v/Anne-Lise
Odén, Rosendalsvn. 36, 1166 Oslo.
Tlf.: 2229 5762, Mob.: 9188 8833,
anne-lise.oden@c2i.net
• Akustisk Vinter v/ Roar Stengrimsen
Tlf 2316 3901, Faks 2316 3901,
Mob. 918 18 025,
roar.stengrimsen@villspor.com

Akershus
• Soon Viseklubb v/ Roar Lågbu (leder),
Kjøvangveien 73, 1555 Son. M: 4585
3086, rlagbu@broadpark.no
• Fyrlykta - Erik Bye Visescene, konsertsted: Lancelot v/ Asker Stasjon. Øyvind
Kjus, T-6678 2694, M-4819 2236,
oyvindkk@broadpark.no
• Barnevisegruppa Måltrosten v/ Turid
Lisbeth Nygård Leiv Eirikssonsgt. 14,
2000 Lillestrøm - turili@online.no
• Bærum Viseklubb v/ Arne H. T
 raaen,
Ringstabekkveien 35. 1358 Jar. Tlf: 67
53 08 09, mobil: 9510 9320, ahtraaen@
online.no
• Rælingen Viseklubb v/ Astrid Margrethe Olsen, Hvetestien 26, 2006 Løvenstad.
Tlf. 67971735,
maeve.kelly@chello.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks 359, 2001
Lillestrøm, berto@online.no
http://www.skedsmoviseklubb.no
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• Terna Viseklubb, Tvedestrand, v/ May
Zwilgmeyer, tlf. 3716 6808.
• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per
Jakob Skaanes, tlf. 3727 2654,
perjakobskaanes@viseforum.no
• Viseklubben Oss, Arendal v/ Ellinor
Dukan, tlf. 3708 8778.

• Drammen viseklubb - kontaktperson: Dag Hoftun Knutsen (adr.: se over).
daghk@online.no
http://home.no/dvk

Vest-Agder

• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.
• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519.

Oppland

• Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rysstad. harald.knutsen@aa-f.kommune.no

• Otta Jazz- og Viseforum v/ Truls Gjefsen, Nyseterjordet 29, 2670 Otta. trulsgj@
online.no – http://
ottajazzogviseforum.blogspot.com

• Visegruppa 1881, Halden v/
Frivillighetssentralen i Halden,
wenche.erichsen@frivillig-halden.no

• Mandal Visedager c/o Rune Sagebakken, Theodor Dahls gt 21, 4024 Stavanger.
Mob. 9015 4436,
mandal.visedager@lyse.net

• Skreia Viseklubb v/ Ole Aamodt, 2850
Lena.

Vestfold

Rogaland

• Viseklubben BØRRE (Reinsvoll/Raufoss) v/ Geir Arne Wollan, tlf. 6117 9761.
http://www.viseklubbenborre.com

• Lallahompen Viseklubb
(Holmestrand), v/ Ernst Hauge,
ernsgh@hotmail.com

• Egersund Visefestival v/ adv. A
 sbjørn
Stokkeland, Pb 264, 4379 Egersund.
post@advokat-stokkeland.no

• Vigga Vers- og Visevenner (Brandbu)
v/ Johan Forfod, Solbakken 33, 2770
Jaren. Tlf. 6132 8647,
johan.forfod@hadeland-energi.net

• SandeXpressen, v/ Aud H. Borge,
Tlf. 3377 7093, auh-bo@online.no

• Stavanger Vise og Lyrikk Klubb, Ole
Fjetland, tlf. 5159 5655,
brev@viseklubb.com
http://www.viseklubb.com

• Tirsdagsklubben (Nøtterøy),
v/ Anne Berge – nordn@c2i.net
• Vestfold Ukuleleklubb v/ Øyvind
Sæther. Tlf. 3339 6955, mob: 9014 3001.
http://www.ukuleleklubben.com

Hedmark
• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803,
post@proysenhuset.no
http://www.proysenhuset.no

Telemark

• Terningen Skanse, Elverum. v/ Anne
Koht Walmsnæss, ako-walm@online.no

• Bamble Viseklubb v/ Bjørn Damberg,
tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no

• Viser i Fjelli (Ringsakerfjellet) v/
Bernt Wold, tlf. 6235 9067 / 9903 8790,
berwo@frisurf.no

• Notodden Visekor v/ Torill Hagen,
Notodden.

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Leo Leonhardsen,
leoleonhardsen@gmail.com
viser.no

• Viser ved kanalen, tlf. 3594 6000.
http://www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb v Eivind Oug,
eivind.oug@niva.no
viser.no

Trøndelag
• Neatrall v/ Anne Kristine Evjen, 7580
Selbu. Tlf: 7381 8303
• Viseklubben Maja, Trondheim. v/
Johan Skevik, johan.skevik@trondheim.
kommune.no – http://www.ipt.ntnu.no
/~asheim/Majainfo.html

Troms
• Viseklubben Spelt, Pb 123,
9252 Tromsø. Skarven Bar.
http://www.viseklubbenspelt.no
• Viseklubben Baluba! v/ Inger Strand,
tlf 9939 2366. Fryseriet Pub.
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I mars 2007 ble Viseforums nettsider «restartet» etter å ha ligget nede
over to år. Sidene blir nå oppdatert 1–2 ganger i uka og har hatt et jevnt tilsig av
stadig fler besøkende (grafen viser gjester pr dag fra juli 07 da tellingen startet, til
slutten av mai 08). Vi feirer dette ved å skifte nettnavn til VISER.NO!
Adressen er http://viser.no – uten www (men http://viseforum.no virker fortsatt).
viser.no — ISSN 1890-7369

