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Norsk Viseforum gratulerer oss selv 
og dere med nytt tidsskrift for viser 
og akustisk musikk. Vi håper at dere 
som abonnerer og leser gir oss tilba-
kemelding. 

Det er i samhandling med dere som 
arbeider med, eller interesserer 
dere for viser at bladet kan bli 
et levedyktig organ for norsk 
visetradisjon. Det er mange 
av våre medlemmer og 
venner som har etterlyst et 
blad med mer faglig stoff om 
viser og visesang. Derfor har 
Norsk Viseforum valgt å utvikle 
dette bladet som et tidsskrift med 
mer allment kulturelt innhold. 

Dere som savner medlemsstoff i bladet 
vil oppleve å få medlemsstoffet i andre 
former. Østnorsk Viseforums Visavis er et 
godt eksempel på hvordan man i regio-
nene kan få til en aktiv og nyttig medlems-
informasjon. Våre nyhetsbrev vil fortsette 
å komme. 

Nettstedet viser.no har også blitt en viktig 
informasjonskanal for visa. Vi har pågang 

av visesangere over hele landet som mel-
der seg inn hos oss. Vi merker interesse for 
artistguiden vår fra arrangører som er ute 
etter underholdning. Antallet økte hen-
vendelser viser oss at vi har satset riktig 
når det gjelder informasjon.

Neste år skal fylles med prosjekter 
hvor formidling av visa prioriteres. 

Kulturministerens omorganise-
ring av tilskuddsordningene gir 
oss forventninger om at også 
vi skal bli sett på som aktiv bi-
dragsyter til formidling av norsk 

tradisjonsmusikk og fornyelse. 
Vi har derfor store forventninger 

til at også konserter og turneer med 
viseutøvere skal få økonomisk tilskudd i 
fremtiden. 

Vårt lille sekretariat takker for alle hen-
vendelser til kontoret. Det er hyggelig at 
det er aktiviteter rundt visa over hele lan-
det igjen, og at mange av disse aktivitetene 
utføres av nye og yngre utøvere. 

Leo Leonhardsen
Daglig leder
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Redaksjonelt
Vokal folkemusikk:
Dette nummeret av Viser.no har vokal folkemusikk som tema, og det gjen-
speiler seg i stoffet, mest i bok/CD-omtalene. Vi pretenderer ikke å framstå 
som et fagblad for kvedere, men vil prøve å vise vise-Norge (!) at Norge har 
en levende tradisjon på dette området. «Vanlige» visesangere kan ha mye å 
hente ved å lære den bedre å kjenne. Skaff deg platene, hør og lær! 

Dingsguide:
Vi vil gjerne hjelpe viseartister å skaffe godt utstyr til 
framføring, opptak osv. Derfor starter vi nå en spalte med 
kritisk gjennomgåelse av diverse « dingser» du kanskje kan 
ha bruk for.

Lenker: 
I dette bladet finner du mange omtaler av CD'er og bøker, 
med haugevis av lenker du kan ha nytte av. Men å gjengi 
dem på trykk er ikke alltid så lett – noen adresser har 
kryptiske tegn og er flere linjer lange. Derfor har vi bare 
gjengitt de enkleste adressene – men om du vil gjøre det 
enkelt for deg selv, går du heller inn på nettsida vår, viser.
no. Der finner du anmeldelsene og kan klikke deg videre 
til alt du lyster å vite mer om.   

Øyvind Rauset (red.)

I dette nummer bl.a:

Folkelarm
Huldrelått & geitelokk
Kyst-visetreff
Sang i Norge: Ny skolesangbok
Viseforums sommerkurs, gitarskurs m.m.
Visa denne gang:  Sinclairvisa
Dingsguiden: Zoom-opptaker, strengerens, transponeringshjul 
Bøker, CD’er:  Masse omtaler
De norske viseklubbene: Full oversikt
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Denne vokalgjengen pirra nysgjerrigheta 
vår, og då gjekk turen til Sollia. Ramma 
var setra på om lag 800 meters høgde. Se-
tervollen var gjort om til festivalplass med 
serverigstelt og scene. Laurdag kveld slapp 
publikum til og vi fekk ein visekonsert som 
varma i det våte veret.

Songane varierte mellom lokking, bånsul-
ler religiøse folketonar, slåttestev og balla-
dar. Songene vart vevd saman av Ann Elin 
Liums mytiske dikt.  Saman med disse 
dikta og anekdotane blei dette ei mytisk 
forestilling full av varme, nærleik og profe-
sjonelle utøvarprestasjonar. I tusmørkret 

blei scena opplyst av faklar, 
noko som var med på å 
skape ei sterkare ramme 
kring det som blei framført 
frå scena.  

Mange av dei som driv med 
vokal folkemusikk har lett 
for å gløyme at det ofte 
er ein grunn til at sangen 
gjerne inneheld ein tekst. 
Det hadde ikkje desse jen-
tene gløymt. Vi fekk ein fin 
viseopplevelse i tusmørket 
mens regnet auste ned over 
dei frammøtte.  Multiinstru-
mentalisten Ånon Egeland 
bidro med ukulele, munn-
harpe og feler. Saman med 
Sarah Nagells feler og harpe 
blei dette ein musikk- og 
sangopplevelse som var vel 
verdt ei god dagsreise i bil. 

Seterdagane blei avslutta 
med friluftsgudsteneste 
søndagen. Presten knytta 
innhaldet i gudstenesta til 
visearrangementet og hadde 
lagt mange typiske tradis-
jonsviser inn i salmeutvalet. 
Akkompagnert av fele og 

gitar lød det kraftig sang ut over setervol-
len den søndagen. Reis gjerne dit neste år. 
Det er ei eiga ro der oppe. 

Gløymte eg å fortelle at Sigbjørn Solbak-
ken og John Melhus hadde munnharpe-
kurs under seterdagane. Berre det å høyre 
desse to spele saman var ei stor oppleving. 
Jo, arrangementet kunne gjerne vart 
lengre. 

Vil du vite meir om Sollia, finn du meir på 
www.solliaprestegard.no.

Huldrelått og 
geitelokking 
Vi hadde sett på oversikten over 
festivalar i Norden og trudde vi 
hadde oversikt over dei få visefes-
tivalane Noreg kan by på. Vi opp-
daga etter kvart at det finnes lokale 
ukjende spell som kan vere like 
interessante som dei store annon-
serte festivala. Vi vitja ein av dei.

LEO LENhARDSEN

Øvst i Østerdalen i Storelvdal kommune, 
ligg Sollia prestegård med seter, beitemark 
og fjell. Det er ikkje så mange prestar der 
i dag, men det kryr av geiter og du kan og 
treffe på budeier som lokker på dyra eller 
sit og syng tradisjonssanger. her er ein 
del av den vokale folkemusikken framleis i 
levande live og i dagleg bruk.

Lokking er ei musikkform som høyrer 
til det vi kaller funksjonsmusikk eller 
funksjonssang. Den har ganske enkelt som 
funksjon å fortelle geitene (eller kyrne) 
at no er det på tide å kome heim og fylle 
mjølketanken. Og kjenner dei att stemmen 
til budeia, så veit dei kor dei skal. 

Så har også dei kreative budeiene utvikla 
den enkle lokken til flotte melodiar, gjerne 
med tekst til. På den måten går lokken 
over fra å være reint funksjonal tilknytta 
arbeidet, til å fungere som lyarslått med 
tanke på å kunne brukas i konsertsam-
menheng. Og det kan og settes instrumen-
talt akkompagnement til. 

Ellen Tangen driv Sollia prestegård 
saman med familien sin. ho har vore 

opptatt av 
folkemusikk og 
sunget i lokal-
miljøet i mange 
år. Ønske om 
å lære meir og 
utvikle uttryk-
ket sitt førte 
ho til studiet 
i folkemusikk 
ved høgskolen 
i Telemark, av-
deling Rauland. 
ho bruker ikkje tid på å fremheve seg 
sjølv. ho inviterer til visefest på setra og 
ser til at dei som er kring ho får slippe til, 
midt mellom melking og speking. ho er ei 
viktig kraft i det lokale kulturlivet. I tilegg 
har ho gjeve ut plate og har fleire oppdrag 
som utøvande artist. 

På Rauland begynte ho å synge saman 
med medstudentane Magnhild Berge og 
Sarah Nagell. Med norsk-amerikansk-
japansk kvartett fikk dei reisestøtte og 
dro mellom anna til Japan, kor dei hadde 
fleire konsertar. 

Magnhild Berge er budeie på Sollia. I 
tilegg er ho eit stort sangtalent med stort 
stemmeomfang og autoritet i formidlinga. 

Sarah Nagell er songer og felespelar frå 
USA. ho er tredje hjulet i gruppa Gjetord, 
som var hovedinnslaget på Sollia. 
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keren ikke ønsker å la seg forme, mens 
utgiverne er mer opptatt av merkevarebyg-
ging – å skape et navn.

Sigbjørn Nedland pekte blant annet på 
folke- og verdensmusikkens plass i media. 
Musikkformen flyttes over fra populær-
kanalene til kulturkanalene. Dette er en 
trend som ikke gjelder bare i Norge. Den 
etniske musikken blir mer et eksotisk 
innslag enn en del av kulturen. Det kan 
virke som behandlingen av verdensmu-
sikk i media kan ha rasistiske undertoner. 
Gitaristen Becaye Wa har fått flere fore-
spørsler om opptredener mer ut fra å være 
et eksotisk etnisk innslag enn det å være 
musikkformidler. 

Vi har ikke plass til å gjengi alt som ble 
tatt opp i seminaret. Vi kan bare fastslå at 
folkemusikkens vilkår i det norske kul-
turlandskapet har mange trekk som det 
norske visemiljøet kjenner seg igjen i. Vi 
kan lære mye av hvordan folkemusikerne 
setter fokus på tradisjonens overlevelses-
evne og musikernes levekår. Dette gjelder 
ikke minst alle de av visesangerne som 
arbeider iherdig med å gi ut plater på eget 

selskap og som arbeider for å markedsføre 
seg selv i et vanskelig landskap. Mange 
av våre visesangere skulle hatt nytte av å 
overvære dette seminaret. Følg derfor med 
når liknende arrangement offentliggjøres.

Flere lovende viseutøvere
Marit Mattisgard kommer fra Valdres. 
På Engebret opptrådte hun solo og ak-
kompagnerte seg selv på langeleik. hun 
har et stort stemmeomfang med varme og 
modenhet i stemmen sin. Hun legger fine 
klanger og harmonier på langeleiken og 
hun lar ikke akkompagnementet komme i 
veien for teksten. Hun er en fin formidler 
som jeg håper vi kommer til å høre mye til. 

hun har lært av familie og utøvere i 
Valdres. Dette miljøet har vært en god ut-
danningsinstitusjon for henne. hun er et 
godt eksempel på at lokale tradisjoner kan 
holdes i hevd gjennom generasjoner der-
som vilkårene ligger til rette for det. Disse 
vilkårene styres av miljøets evne og vilje til 
å ivareta og videreformidle tradisjonen. 
Langeleiken har rike tradisjoner i Valdres. 
Det er stort sett bare der at den har vært i 
sammenhengende bruk frem til i dag. Som 

Helga 25.–28. septem-
ber la folkemusikere 
beslag på flere av Oslos 
utesteder. Med Lands-
laget for spelemenn i 
spissen gikk årets Folke-
larm av stabelen. Semi-
narer, showcase, kon-
serter, dans og music 
award. Folkelarm er en 
gnistrende festival med 
mangfold, og en glitrende arena 
for å vise frem en musikkform som 
mange regner for å være relativt 
smal. 

LEO LEONhARDSEN

Vi fant ikke bare de store kjente utøverne 
som har klart å overleve som folkemusike-
re. Vi fant også en hærskare av talentfulle 
yngre musikere og sangere som kommer 
til å holde folkemusikken levende i mange 
år fremover. Men arbeidet for å holde tra-
disjonsmusikken sterk og levende i dagens 
musikkmarked er ingen enkel oppgave. 
Arbeidsvilkårene for utøverne, og bran-
sjens evne til å ta vare på og legge til rette 
for formidlingen er to viktige faktorer. 
Nettopp dette vet vi i det norske visemiljø-
et. Derfor var Norsk Musikkinformasjons 
og Folkelarms seminar fredag 26. septem-
ber i Gamle Losjen om svært interessant å 
overvære.

Overskriften var «folke- og verdensmusik-
kens marked, publikum og offentlighet.  
Seminaret tok opp problemstillinger som 

hvordan styrke folke- og ver-
densmusikkens markedsposi-
sjoner, hvordan bygge opp og 
holde på et publikum, artiste-
nes vilkår og musikkformens 
plass i media.
Karl Seglem er frilans utø-
ver, manager og utgiver. han 
pekte bl.a. på tre sentrale 
aspekter som påvirker utø-
verens levekår. Det er ikke 
akseptert å skulle kunne leve 

av folkemusikk,  i enkelte miljøer er det 
vanskelig å finne aksept for fornying og 
musikkformen er ikke akseptert i media. 
han etterlyste større krav til kvalitet og 
profesjonalisering i enkelte miljøer – «folk 
må ikke spille surt».  Videre etterlyste 
han bedre økonomiske betingelser for 
artistene. Det er for få som er villige til å 
betale en anstendig lønn til en profesjonell 
utøver. han kritiserte også festivalene 
for å bli for ensidige og like i valget av 
programprofil (...ser vi likhetstrekk med 
andre sjangre her?)

Øyonn Groven Myhren (se anmeldelse 
av hennes nye CD lenger bak i bladet) var 
inne på mye av det samme som Seglem 
tok opp. hun hadde ikke så mye vakkert 
å si om bransjen som sådan. Bransjen har 
mindre fokus på musikken enn på profile-
ring av enkeltpersoner eller frontfigurer. 
Man dyrker gjerne «de edle ville». Jo mer 
glad og individuell du er, gjerne litt dum – 
helst ikke intellektuell, jo mer interessant 
er du for utgiverne. 

Motsetningen mellom folkemusikerne og 
de som styrer markedet er at folkemusi-

Folke musikere larmet  
i  hovedstaden

Svein Bjørkås, Becaye Wa, Øyonn Groven Myhren og Sigbjørn Nedland.

FOLKELARM 08
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flere plater. I år har han vært på turne 
med Rikskonsertenes opplegg veteran og 
fersking. Som veteran har han hatt med 
seg dattera Veronica. hun er ung, men har 
allerede opparbeidet seg en formidlings-
evne og stemmebeherskelse som dokume-
neterer at hun har hatt en god læremester 
i sin far. 

På turneen, som vi fikk en smakebit av i 
Gamle Losjen 27. september, hadde de 

med seg Stian Carstensen på trekkspill, 
Daniel Sandén-Warg på feler og Finn 
Guttormsen på bass. Et solid musikalsk 
fundament for god viseformidling. 
Rådet for folkemusikk deler hvert år ut en 
pris som går til en person som har gjort en 
ekstraordinær innsats på området folke-
musikk/eller dans. I år er det Elias Aksel-
sen som får denne prisen. Vi gratulerer!

akkompagnementsinstrument til sang er 
den unik. Den har klang og tonalitet som 
legger til rette for at det vokale uttryk-
ket får beholde fokus. Og det gjør Marit 
Mattisgard på en vakker måte  Om det er 
ballader, skillingsviser eller enkle slåttes-
tev hun fremfører, så er det med innlevelse 
og respekt for både historiefortelling, tekst 
og det å holde sangen innenfor den vokale 
sangtradisjonens vilkår.

Da hun spilte i Gamle Losjen hadde hun 
med seg Anders Røine. han trakterer 
gitar, mandolin, fele, banjo og sang. 
Sammen utgjør de duoen Sudan Dudan. 
Sudan Dudan er også tittelen på et slåtte-
stev som er en miks av halling og bånsull, 
som de har på CDen Sudan Dudan (for 
øvrig en utgivelse som jeg tror mange 
viseelskere vil sette stor pris på). I denne 
konstellasjonen blir det mye strenger og 
mye klanger. Og det blir vakkert fordi 
de aldri faller for fristelsen å overdrive. 
Klangbildet og harmoniene skaper spen-
ning i musikken. Det gjør de uten å drukne 
sangen i fete arrangement. Som vise sanger 
tar man av hatten for denne duoen og 
gleder seg over god formidling. 

Veteran og fersking
Elias Akselsen har gjort en stor innsats for 
å dokumentere og formidle romanifolkets 
musikk og sang. hans lune fortellerevne 
gir oss et godt innblikk i taternes sang-

tradisjon og kultur, så godt at vi nesten 
er midt i taterleiren når han formidler fra 
podiet. 
 Det er sikkert flere enn jeg som har 
sunget taterviser og forsøkt å forstå noe 
av sangenes identitet. Når Elias Akselsen 
synger de gamle sangene blir du møtt av 
en trøkk du ikke trodde var mulig av en 
norsk viseutøver. Men nå har Akselsen 
andre kulturelle røtter enn oss såkalte 
fastboende. I tillegg til stemmeomfang har 
han et volumregister og en tone som går 
rett inn i sjela. han behersker alle fasetter 
fra de vare uttrykk til de kraftigste uttrykk 
for fortvilelse, lengsel og glede. han er tro 
mot tradisjonen. Man kan ikke unngå å bli 
rørt av den ærlige og varme formidlingen.

Elias Akselsen (Foto: Artistsupport)

Tonaliteten i sangene kombinerer gjerne 
flere skalaer, med et sterkt innslag av det 
pentatone eller bluesskala. De som har 
hørt mye på balkanmusikk vil kjenne igjen 
noe av tonaliteten i tatermusikken.( For 
så vidt kan man jo gruble litt over at for 
mange er balkanmusikken mer tilgjengelig 
enn tatermusikken, noe som forteller oss i 
hvilken grad vi har vært mindre villige til å 
tenke mangfold lokalt enn globalt)

Elias Akselsen debuterte på plate med 
høstdrømmer i 1998. Siden har det blitt 

Ta vel imot 
Marit 
Mattisgard 
og Anders 
Røine der de 
kommer!

Konsert i Losjen
(foto: Leo Leonhardsen)

F O L K E L A R M  0 8F O L K E L A R M  0 8
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– Det ville være underlig om et slikt 
permanent treff ikke får konsekvenser for 
visa på Sørlandet, humrer hamre, kanskje 
vi kan få ei egen visegruppe under kystla-
get: Kystviselaget. 

– For oss etablerte har det betydning om 
dette blir en institusjon, sier visesanger og 
ex-fiskekakemaker Jan Engervik. 

For kommende utøvere er det viktig å få 
en arena – en scene å stå på. To gigantiske 
konsertkvelder som er gratis, og med 
dette mangfoldet, er fantastisk. vitasjon 
til neste års treff 4.–6. september 2009 er 
alle rede lagt ut. Vi gratulerer sørlendin-
gene og ønsker lykke til.

Bragdøya ligger et par minutters 
båtreise fra Kristiansand Sentrum. 
Der har Bragdøya kystlag etablert 
seg i en gammel fiskeindustribe-
drift. Fartøyvern, bygningsvern, 
restaurering av gamle båter og 
motorer og vedlikehold av store 
kaianlegg utføres av en stor entusi-
astisk dugnadsgjeng fra området. 
12.-14. september inviterte Bragd-
øya kystlag til nordisk visetreff. 
Dit reiste utøvere fra Sverige, 
Danmark og Norge for å spille for 
hverandre.

LEO LEONhARDSEN

Kjell Hamre er primus motor og vert for 
visetreffet. Etter å ha vært på flere nordis-
ke visetreff opp gjennom årene og opplevd 
at visetreffet ved Lillesand ble borte, be-
stemte han seg for at «dette må vi bare få 
til». Som aktiv i Bragdøya Kystlag var det 
ikke vanskelig å få kystlaget med 
som arrangør. 

– Viser er jo en viktig del av 
kystkulturen, så det har ikke vært 
vanskelig å få folk til å stille til 
dugnad denne helga, sier han. 
Alle jobber gratis. Kystlaget 
stiller lokaler gratis til rådighet 
for de syngende gjestene. Alt av 
inntekter går til kystlaget. Kjell 
hamre legger vekt på at stedet 
har sjel og omgivelsene pas-
ser for et visetreff. Den eneste 
hindringen er at vi ikke har 
etablerte overnattingsplasser her. 
De erfaringene vi har gjort denne 

helga skal vi bruke til å ruste oss bedre for 
neste års treff, som blir ei uke tidligere, 
sier visesangeren og ansvarlig for arrange-
mentet, Kjell hamre. 

Kanskje vil det hjelpe litt å arrangere tref-
fet ei uke før nattefrosten setter inn. Vi 
holdt på å fryse i hjel i gapahuk om natta. 
Men en visesanger har opplevd verre ting 
enn kalde netter. Varmen kom fort tilbake 
da aktivitetene var i gang. To konserter 
fredag og lørdag med til sammen 25 utø-
vere på scenen. Fulle konsertlokaler begge 
kvelder med befolkningen fra Kristiansand 
som entusiastisk publikum. Dette er ingen 
festival, understreker hamre. Det er et 
møte mellom viseutøvere. Treffet skal 
derfor være på utøvernes premisser, så 
kan publikum få lov til å komme og høre 
på. Derfor selger vi ikke billetter. 

Det er ikke så mange klubber igjen 
på Sørlandet, hva betyr dette vise-
treffet for visemiljøet på Sørlandet? 

Med båt til Bragdøya

Kyst-visetreff på Sørlandet

Kjell Hamre

Jan Engervik er omtalt i egen 
artikkel i nettutgaven av viser.no, 
se «Nyhetsarkivet».
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M Å N E D E N S  V I S E 

Sinclairvisa
M Å N E D E N S  V I S E

Sinclairvisa er skrevet av Vågå-dikteren Edvard Storm (1749–94) og handler om «Skottetoget» 
i 1612 da en skotsk leiehær landet i Romsdal for å slutte seg til svenskekongen Karl IX, men ble 
stoppet ved Kringen i Gudbrandsdalen av en bondehær under ledelse av lensmannen. Visa vandret 
fra Norge til Færøyene der den er blitt en populær folkesang.  Her gjengitt fra Folque-viseboka.

Tegninger: J. Nørretranders)
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LEO LEONhARDSEN

Boka er redigert av Arve Amsrud og 
Tormod Bjørnstad. Redaktørene har hatt 
et redaksjonsråd som inneholder bred 
kompetanse på sangtradisjoner.

Boka er bygd opp i fjorten hoved- og 
underkapitler med temaer som Dagen, 
Historiske og fortellende sanger, Arbeid 
og utfordringer, Nasjonalsanger etc.  I 
tillegg er det tatt med mange utenlandske 
sanger med store deler av verden repre-
sentert, og det er også med noen samiske 
sanger. Oppslagshjelpen fungerer greit 
med alfabetisk liste etter tittel og første-
linje. Med registrene er boka lett å finne 
frem i.

Med denne boka har norske skoler fått ei 
god sangbok. Den er god fordi den speiler 
det norske tradisjonelle sangrepertoaret 
på en god måte. En del kritikere vil nok 
undre seg over deler av utvalget. En del 
sanger er vanskelig å synge. Det gjelder 
først og fremst en del av popmelodiene. 
Det kan se ut som om det har vært viktig 
å ha en del av dagens popsangere repre-
sentert i boka. Jeg har prøvd noen av disse 
sangene for ungdomsskoleelever. De synes 

godt man kunne valgt sanger som er let-
tere å bruke som fellessang.  
 Representativiteten til de sangsmeder 
som er valgt ut kan noen ganger virke litt 
tilfeldig. Når man tar med hans Rotmos 
revolusjonære Det e itt'no som kjæm tå sæ 
sjøl og kutter ut de revolusjonære fy-orda, 
kunne man kanskje heller valgt å ha med 
Førarkortet eller Høvlerivisa, som begge 
er både morsommere og mer represen-
tative i forhold til sangenes popularitet i 
befolkningen. Eller Ragnar Olsen, en av 
Nord-Norges mest anerkjente diktere; Er-
ling Jarl var den sangen som virkelig gikk 
inn i hjertet på folk i nord, mens Polarlys 
(som kom med i boka) ble mer anonym. 
Selv om det finnes mange slike eksempler, 
så vil nok en del av denne type kritikk 
være underlagt smak og behag. 

Det er en utfordring å være musikklærer 
med denne boka. Det går mye tid med 
til transponering. I senere utgaver vil vi 
anbefale å skrive sangene i tonearter som 
er mer sangbare for barn og ungdom.

Vi har etterlyst denne boka på flere sang-
kulturkonferanser og i andre sammen-
henger. Det er svært gledelig at den nå har 
kommet ut. Dette er ei bok som kommer 

Norsk Viseforums 
sommerkurs ’09
Etter å ha prøvd ut kursvirksom-
het på høgere nivå  i to år kommer 
Norsk Viseforum til å arrangere 
kurs to steder i  2009. Selve som-
merskolen  utvides og flyttes til 
Raulands akademiet som er skred-
dersydd for denne typen kurs.  I 
samarbeid med Prøysenfestivalen 
videreutvikler vi ungdomsscenen 
på Rudshøgda og gjør denne til et 
årlig nordisk prosjekt.

Kurslokalene på Akademiet i Rauland er 
skreddersydd for musikk undervisning på 
høgere nivå. 

Overnatting på enkeltrom i internat. 
Full pensjon er inkludert i prisen.
Raulandsakademiet har en lang rekke 
andre kurstilbud samtidig som våre kurs 
pågår. 
 I løpet av kurset vil deltakerne delta på 
konsert.

28. juni til 1. Juli: 
Visesmedkurs

– Skrive, komponere, arrangere
Pris: Nkr 3 800,- .

2. juli – 6. Juli: 
Visetolking og fremføring

Pris Nkr 4 000,-

7. juli – 11. Juli: 
Fremføring og sceneteknikk

– Visesang som yrke
Pris Nkr 4 500,-

Disse prisene inkluderer overnatting med 
full pensjon og kursavgift.
Påmeldingsfrist 1. mai.
Lærere og detaljert innhold vil bli kunn-
gjort i neste nummer av bladet og på nett.

Unge nordiske visesangere –  
Rudshøgda i Hedmark
19. juli – 22. juli: 
Nordisk visescene for ungdom

– Verksted med nordisk visekonsert

Foregår under  Prøysenfestivalen. Pris og 
lærere vil bli kunngjort senere.
Kurset er forbeholdt ungdom. Det forut-
settes at minimum tre land er representert 
på kurset.

Sommerskolen i Rauland i Telemark

til å utvikle seg og bli bedre og bedre, der-
som utgiverne følger opp intensjonen. Det 
å sende ut gratis klassesett til alle barne-
skoler er et kjempeløft for norsk sangkul-
tur. Dere som jobber i skolen: husk at det 
ikke nødvendigvis bare er musikklærerens 
ansvar å følge opp sangen!
 For oss som stadig leter etter sanger er 
også dette en antologi som bare må fin-
nes i bokhylla. Vi gratulerer norsk skole og 
Musikk i Skolen med dette prosjektet. 
(På viser.no har vi enda en omtale av boka.)

Sang i Norge, 576 sider
ISBN 978-82-91007-17-5
Norsk Noteservice as, Rikskonsertene
Musikk i Skolen, Høgskolen i Vestfold.

Norges nye skolesangbok:

SaNg I  Norge
Høgskolen i Vestfold og Musikk i skolen har 
arbeidet i fire år med å lage ei sangbok som 
tar opp i seg tradisjonen fra Mads Berg. Boka 
skulle ifølge utgiverne «romme de beste tra-
disjonene i norsk sangkultur, nyere sanger 
– men også elementer som kunne ivareta den 
flerkulturelle dimensjonen i dagens skole-
Norge».  Sang i Norge er tittelen. Boka er 
sendt ut i 60 000 eksemplarer til alle norske 
barneskoler, dvs ca 3200 skoler. 
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Invitasjon til Gitarkurs 20-22 mars 2009 
 

ØNV inviterer til et kurs for deg som ønsker å forbedre ditt gitarspill, både med 
venstre og høyre hånd. Vil du bli en bedre gitarist? Da bør du delta på dette kurset. 
 

På venstrehåndssiden:  
Hvis du ønsker å lære flere grep, og ikke minst forstå hvordan de er bygget opp og 
hvorfor, så har du muligheten her. Du vil få lære akkorder for å få litt mer krydder på 
ditt viseakkompagnement: Dur og moll, sekster og septimer, og litt mer kompliserte 
akkorder som dim, plus, maj og none. Det blir ikke først og fremst pugging av grep, men 
mer om grunnleggende teori om hvordan akkordene er bygd opp og hvorfor, og ikke 
minst hvordan akkordene henger sammen i vanlige akkordmønstre. 
Dette gjør det også lettere å transponere mellom tonearter, noe som er svært nyttig. 
Det blir også lyttetrening for å lære å kjenne igjen akkorder som du hører. 
 

På høyrehåndssiden:  
Gitarspill er ikke bare akkorder. Det er også viktig å få riktig rytme, enten du dæljer til 
med plekter eller spiller vart og følsomt fingerspill,  kanskje med melodiganger og 
bassganger. Du vil lære rytmefigurer med fingerspill og plekterspill som passer til ulike 
viseformer, fra plinging til dæljing.   
 
De innlærte akkorder og teknikker praktiseres ved at vi spiller viser der dette kommer 
til anvendelse og brukes i praksis. Det er da det blir gøy.  
Så lærer du noen nye viser også, og kanskje noen som du aldri ville trodd du kunne spille. 
Og så skal vi ikke undervurdere det sosiale aspektet ved sang og spell. 
 
Er du en supergitarist som allerede kan alle slags akkorder og som problemfritt og 
virtuost kan kompe hva som helst på sparket, så er dette ikke noe for deg.  
Kurset henvender seg til den jevne viseklubbgitarist som gjerne vil utvikle seg til å bli 
en bedre og mer allsidig musiker.  
 
Kurset går i helgen 20-22 mars 2009 og starter med besøk på en lokal revy kl 1900 
fredag kveld. Etterpå blir det kveldsmat og krokspell utover kvelden. 
Hvis du ikke kan komme fredag kveld, så starter undervisningen lørdag kl 1000 etter 
frokost. Kurset avsluttes med lunch kl 1300 søndag. 

Vil du bi en bedre gitarist? 
Strever du med å finne de riktige akkordene til dine viser? Klarer du å lytte deg frem til 
akkordene? Det er ikke alltid lett. 
 Hvis du har funnet akkordene på internett, eller fått overlevert dem fra andre, er det slett 
ikke sikkert at den som har lagt dem ut har gjort det rikig. Hvis du har funnet akkordene i en 
visebok er det heller ikke sikkert at de passer for deg. Noen visebøker overforenkler akkordset-
tingen slik at resultatet blir flatt og usepennende. Andre bruker unødvendig kompliserte 
akkorder. 
 Hvis du forstår grunnleggende akkordoppbygging og akkordmønstre, så vil du lettere 
kunne velge akkorder som passer for deg og som samtidig låter bra. 
 Men hva med høyrehanda? Fingerspill, akkord-dunking, plekterspill, melodiganger, 
bassganger og rytmefigurer? Her er det mange muligheter og mye å lære.

Instruktører: 
Kurset blir ledet med stødige høyre- og venstrehender av de legendariske ØNV-ere 
Birger Aasland og Dag Hoftun Knutsen ut fra den pragmatiske grunnforutsetning at alt 
skal være spillbart for vanlige hobbygitarister, som de selv. Her er det ikke 
profesjonelle musikere som stiller høye profesjonelle krav.  
Instruktørene er dyktige amatørvisesangere som vet hvordan selv en amatør kan opptre 
med rimelig grad av kvalitet, og som kan videreformidle dette til andre.  
 
Kurset kjøres på Gjestfriheten Fjordstue ved Randsfjorden, et 
trivelig lite pensjonat som drives av en gitarist og visesanger. 
Stedet er kjent for sine samlinger av gitarer, elger og solsikker. 
Bedre ramme og miljø kan man ikke få. 

 

 

Praktisk informasjon, priser og påmelding:  
 

Sted:  
Gjestfriheten Fjordstue ligger ved Randsfjorden i Gran kommune på Hadeland. Det 
ligger på Elvetangen i Vestre Gran, rett ned fra riksvei 240 på Grymyr - midt mellom 
Jevnaker og Brandbu.  
Kjør forbi Grymyr kirke og rett ned til fjorden. Se www.gjestfriheten.no 
 

Priser: 
Prisen avhenger av om du vil overnatte eller ikke, om du vil ha enkelt- eller dobbeltrom, 
og om du ankommer fredag eller lørdag.  
 

Fredag-søndag i enkeltrom, med revy og alle måltider: Kr 2450 
Fredag-søndag i dobbeltrom, med revy og alle måltider: Kr 2250 
Lørdag-søndag i enkeltrom, måltider fom lunch lørdag tom lunch søndag: Kr 1700 
Lørdag-søndag i dobbeltrom, måltider fom lunch lørdag tom lunch søndag: Kr 1600 
Bare kurs uten revy, overnatting eller måltider: Kr   700 
Andre kombinasjoner med ulike måltider:  Spør om pris 
 

Ved påmelding må du opplyse hvilket alternativ du vil ha. 
Ved påmelding bør du også beskrive dine gitarferdigheter og oppgi hva du er mest 
interessert i å lære. Det vil hjelpe oss til å legge opp kurset slik at deltagerne får 
maksimalt utbytte av det. 
Oppgi også hvilken viseklubb du er medlem i. 
 

Bindende påmelding og innbetaling senest 31 januar 2009 til 
 

Dag Hoftun Knutsen 

tlf: 97 65 07 44 – epost: daghk@online.no  – konto: 5081.07.77092 

 
Pensjonatet har et begrenset antall rom. På grunn av den begrensede plassen så 
gjelder det å være først til mølla.  Når det er fullt, så er det fullt.  

Ø S T N O R S K  V I S E F O R U M
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Sanger til 
 Helgeland
Sandnessjøen i Nordland har 
tidligere gjort seg bemerket med 
poesi. De fleste kjenner til en 
prest som skrev selvrespekt inn 
i nordlendingene på 1600-tallet. 
Vi skal ikke sammenligne noen 
av dagens poeter med ham. Men 
det er ikke til å unngå at man 
får ham i tankene når man finner 
en poet av i dag som også skriver 
nært og kjærlig om folk og virke på 
Helgeland.

LEO LEONhARDSEN

Svein Terje Olsen heter vår poet av 
2008 i Sandnessjøen. Kanskje ikke kjent 
særlig langt ut over Sandnessjøen. Akkurat 
det har mer med det etablerte formidlings-
apparatet å gjøre enn artisten selv. 

Vi kom over to CDer produsert i 2000 og 
2004 med visegruppa Mannskapet i 
Sandnessjøen. Ikke noe uvanlig at vise-
grupper i distriktene gir ut CDer i dag hvor 
det ikke skal så mye til for å få laget en. 
Når jeg hengte meg opp i akkurat denne 
produksjonen var det først og fremst 
stemningen som fanget meg, stemningen 
fra nordnorsk visesang fra 1970-tallet. Da 
var politikk og konflikt mellom distrikt og 
sentrum fremtredende. Svein Terje Olsen 
har lagt denne konflikten bare delvis bak 
seg. Ikke fordi han tilhører 1970-tallet, 
men fordi denne konflikten fortsatt er 
virkelighet for de som lever i distriktene i 
dette landet. Sangene er gjennomsyret av 
kjærlighet til folk og natur på helgeland. 
Sangen om «rute 701» er i ord og toner 

ei lita utstilling av bilder fra helgeland. 
Likedan er sangen om stuerten en hyllest 
til de sliterne som holder hjulene i dette 
samfunnet i gang.

Den politiske kommentaren er både på og 
mellom linjene. Men det er ingen agitasjon 
i sangene. Poesien berikes av nettopp det 
å speile samfunnet – det som er kunstens 
oppgave. Det er kanskje det som fikk meg 
til å se linjer til gamle herr Petter, men enda 
mer å se en likhet i tradisjon med en annen 
nordnorsk visehøvding: Ragnar Olsen. 

Svein Terje Olsen er et artistnavn som 
neppe har vært uttalt utenfor helgeland. 
Det er synd. han formidler viser på en 
varm og sikker måte. Fraseringene er 
lette og ledige.  Selv sier han at han ikke 
er noen sanger. Tja, hva er nå egentlig 
en sanger? Svein Terje Olsens sang og 
formidling er overbevisende og på et nivå 
som burde rekke langt ut over helgelands-
kysten. Og på et nivå som hører hjemme 
i norsk visesang av 2008. han behersker 
også folkelige sangtradisjoner og har et 
mangfoldig musikalsk uttrykk som er 
verdt å utvikle videre.

Så Helgelendinger: Ta tak i denne man-
nen og sørg for at han får spredt sine 
gode viser om og for Helgeland! Han 
fortjener et større publikum. 

Chris Jangelöv med æres-
diplomet fra Norsk Vise-
forum (foto: Øyvind Rauset).

Chris 
 Jangelöv: 
Nordens 
 vise-doldis
Om du er viseartist eller 
låtskriver i Norden, er 
det stor sjanse for at du 
har vært i kontakt med 
Chris Jange løv uten 
nødvendigvis å vite om 
det. Han er sekretær 
i Nordvisa, redigerer 
nettsidene deres, og er 
bakmannen for det år-
lige all nordiske visetref-
fet på Säröhus Hotell sør 
for Göteborg.

ØyVIND RAUSET

Egentlig er det snart ett år siden Chris 
Jangelöv ble utnevnt til æresmedlem i 
Norsk Viseforum, men det var først under 
middagen på det årlige nordiske visetref-
fet på Särö at han endelig fikk overlevert 
«medlemskortet».

Årets visetreff 1. og 2. november satte ny 
rekord i opplutning med 250 tilstede, og 
det er egentlig 15 fler enn det er plasser 
til i matsalen. Men helgen gikk knirkefritt 
likevel med sang og musikk i alle tenke-
lige hjørner og rom. Nordvisas årsmøte 
ble avholdt på lørdagen. Og Chris Janglöv 

var den alltid nærværende usynlige grå 
eminense.

Chris Janglöv var med og startet Nord-
visa. han har vært sekretær det meste av 
den tiden forbundet har eksistert, og har 
dermed vært en viktig brikke i utviklinga 
av organisasjonen. han har i siden 1983 
vært ildsjelgen bak det nordiske visetreffet 
på Särö som har fått enorm betydning for 
kontakten mellom de nordiske visemiljø-
ene. han utfører der et bookingarbeid som 
kan ta pusten av de fleste. Jangelöv skriver 
også dikt og har undervist i skrivekunst.

Norsk Viseforum har lenge ønsket å 
påskjønne Chris for innsatsen, og lørdag 
overrakte Leo Lenhardsen diplomet til 
Jangelöv under middagen.
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Du kan ta opp wav-filer i 16 bits, 44,1 (CD) 
eller 48 herz (DVD og video), hvis du vil 
laste disse inn i PCen for videre redigering 
av opptakene. Disse filene tar stor plass, 
og det blir fort nødvendig å overføre data 
til PC eller sette inn nytt minnekort. Over-
føring av data gjører raskt via USB-kabel.

Med Mp3-formatet har du veldig mye 
plass i det kortet som sitter i maskinen. 
Last filene over på PCen og send på e-post 
til dine medmusikanter for videre hjem-
mearbeid. 

Med de avanserte funksjonene i h4 kan 
du ta opp flere spor. Last disse inn i PCen 
og rediger i en lett-versjon av Cubase, som 
følger med. Du får da et profesjonelt redi-
geringsutstyr hvor du kan pynte mye på 
opptakene dine, og lage en god miks med 
bruk av flere instrumenter og sang.

Du kan kople Zoom’en til stereoanlegget, til 
PA-anlegget, eller du kan lytte gjennom hø-
retelefoner. Vi likte at opptakeren både kan 
brukes av oss som ikke har tålmodighet til 
å lese flere kilo med bruksanvisning og de 
som gjerne vil ha noe avansert å leke med. 

Rens av strenger: 

The String  Cleaner
Hvem av oss strever ikke med å 
holde strengene rene og bevare 
den krispe klangen så lenge som 
mulig? Jeg forsøker å vaske hen-
dene mine hver gang jeg skal 
spille på gitaren, ikke spise chips 
og annet fettholdig på fest mens 
jeg spiller gitar og så tørker jeg av 
strengene en gang iblant med en 
nyvasket fille.

PER JAKOB SKAANES

Jeg kom nylig over et lite redskap som 
skal bidra til å forlenge levetiden til den 
fine lyden i nye strenger og ta vekk skitt 
rundt hele strengen. The String Cleaner 
er navnet. Den er konstruert med to plater 
foret med mikrofiber satt sammen med 
ledd i den ene enden. Disse klapper man 
sammen over strengene og drar den frem 
og tilbake. Mikrofiberet skal etter sigende 
rense strengene for hudrester, fett og an-
net smuss som kan bidra til at gitaren ikke 
bevarer den krispe klangen vi kjenner fra 
hver gang vi setter nye strenger på den. 
Ifølge reklamen skal The String Cleaner 
forlenge livet til og bevare tonen i stren-
gene. Den revitaliserer brukte, gamle og 

OpptaksutstyR

Hjelp, jeg vil ha til
bake kassett
opptakeren min…
Mange etterspør enkelt utstyr som 
kan brukes til å evaluere egne pre-
stasjoner under øving eller kon-
serter, eller for å ta opp idéer du 
arbeider med når du skriver viser. 
Vi kommer til å vurdere enkelt 
opptaksutstyr som du kan bruke 
til så vel konsertopptak som opp-
tak på øvinger. Det finnes mye bra 
opptaksutstyr på markedet. Og det 
fines en utstyrsjungel som man lett 
kan gå seg vill i. 

LEO LEONhARDSEN

Når vi har sett på alternativer har vi satt 
noen krav til utstyret:

• Det skal være lett å bruke
• Det skal være mulig å lagre på internt 

eller eksternt lagringsmedium
• Det skal være innebygget mikrofon
• Ha muligheter for flere funksjoner
• God lyd

ZOOM
Zoom har to anbefalingsverdige opptake-
re. h2 og h4. Forskjellen mellom de to er 
at det følger et enkelt redigeringsprogram 
med h4.

Zoom har meget gode innebygde mikrofo-
ner som sitter i kryss, slik at du kan få god 
stereoeffekt og god dekning av rommet. I 
tillegg kan du kople til ekstra mikrofoner.
Vi har prøvd Zoom H4, som i tillegg til 
enkel opptaksfunksjon på ett stereospor 
kan ta opp flere spor for redigering i det 
medfølgende Cubase-programmet.

Zoom h4 har et hav av muligheter for 
redigering, prosjekt- og mappefunksjoner, 
justering av lyd inn og ut, enkelt til flere 
spor osv. Man må holde på en stund for å 
beherske de avanserte funksjonene. 
Men den har også helt enkle opptaksfunk-
sjoner som «trykk på record og spill inn». 
Legg spilleren på bordet, spill høyt for å la 
opptakeren justere innspillingsnivået, sett 
i gang opptaket og det ligger klart med god 
lydkvalitet når du stopper. 

De innebygde mikrofonene har god 
kvalitet og kryssplasseringen gir fine 
stereoopptak i tillegg til at den dekker et 
stort område. Vi la den bak oss under en 
konsert og fikk gode opptak.

Dingsguiden
Her omtaler vi produkter og andre dingser som visesangere kan ha bruk 
for på en eller annen måte…

Annonsér i Viser.no!
Helside: (A5, sort/hvitt): 2000,-
Baksida: (farger): 3000,-
Halvside: (s/h): 1400,-
Kvart side: (s/h): 800,-

Lever din annonse som PDF,  eller vi 
 setter den opp for deg for 800,-.

Snakk med vår annonseselger  
Ragnhild på tlf. 4781 5020
ragnhild.pehrson@online.no
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PER JAKOB SKAANES

Jeg har i etterkant av omtalen av musikk-
hjelpemiddelet Magiquint funnet frem 
til noen transponeringsverktøy som har 
samme siktemål som MagiQuint. Jeg har 
sortert de forskjellige typene verkstøy 
etter type og pris. Det er hovedsakelig 
ulike varianter av hjul man dreier på for å 
visualisere transponeringen jeg har fun-
net. Jeg omtaler de man betaler for først. 
Disse er de mest forseggjorte, og det følger 
gjerne en kortere eller lengre bruksan-
visning med.  Deretter omtaler jeg noen 
man kan laste gratis ned fra nettet.  Om 
dere skulle stusse over ord og uttrykk som 
brukes videre i omtalen, eller om dere er 
nyskjerrige på musikkuttrykk generelt, er 
det en god side som heter Musikkordbo-
ken (http://musikkordboken.no) hvor 
jeg har fått hjelp til ord og uttrykk, teori, 
akkorder og instrumenter. 

Turn the wheel – Change a key

hovedvekten her ligger på verktøy som 
består av to dreibare skiver som dreies i 
forhold til hverandre. La oss si utgangs-
punktet er C-dur, og at det blir for lavt 
så du ønsker å transponere til F-dur. Du 
dreier sa skivene slik at F på den minste 
skiven står under C på den største skiven. 
her vil du kunne lete deg frem til alle ak-
kordene i den opprinnelige duren på den 
store skiven og finne tilsvarende akkorder 
i F-dur under disse på den lille skiven.

Det er flere «hjul»-løsninger på trans-
poneringsproblemet tilgjengelig på 
verdensveven. Nedenfor har jeg omtalt 
to av de bedre transponeringshjulene på 
markedet. Felles for dem er at de  innehol-
der en rekke opplysninger utover det som 
gratisversjonene tilbyr. Dessuten er de 
mer slitesterke.

Turn the wheel –  change a key
På en nettsidene til The Doreen Allen 
company  (http://www.transposer.
com) finner dere et transponeringhjul 
til 11.95$. Med denne følger et instruk-
sjonehefte med fyldige kommentarer til 
hvordan den kan brukes. her er et stort 
hjul med alle tonene fra C til C, et min-
dre 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. Formler for de 
fleste akkorder du vil trenge å kunne står 
på platen hjulene sitter på. Slik vil du ved 
hjelp av hjulene enkelt kunne konstru-
ere akkordene ved behov. Eksempelvis er 
formelen for en durtreklang 1,3,5. Roterer 
man hjulet slik at C står under 1-tallet (C 
er da grunntonen i akkorden vi vil lage), 
kan vi telle oss frem til trinn tre og finne at 

ødelagte (?) strenger. Man kan med fordel 
dra den over strengene etter hver gang 
man har spilt. Etterhvert blir mikrofiberen 
mettet av skitne strenger og man må fjerne 
skitten fra The String Cleaner. Da skal 
man ifølge bruksanvisningen skylle den i 
varmt vann ispedd et par dråper flytende 
såpe, ca annenhver måned. Tørk deretter 
forsiktig med håndkle og la den lufttørke 
etterpå. The String Cleaner har «skinner» 
under slik at den vil ikke støte borti bån-
dene på instrumentshalsen og lage riper 
eller skade disse.

Bruk over tid
Jeg har nettopp 
fått denne lille 
redskapen i 
hende, og derfor 
har jeg ikke 
erfart hvordan 
den virker over 
tid. Jeg skal 
imidlertid sette 
nye strenger på 
12-strengergita-
ren min nå og jeg 
har en mandola 
jeg lenge har 
tenkt å skifte 
strenger på. 
Deretter skal jeg 
bruke disse over 
tid og se hvordan 
de fungerer for å 
forlenge lyden i 

strengene og hvordan holdbarheten er på 
selve strenge-renseren. 

Det er et problem som melder seg når du 
skal rense instrumenter hvor strengene 
ligger tett på halsen. Den delen av mikro-
fiberen som befinner seg mellom halsen 
og strengene er for tykk til at jeg kommer 
helt opp til første bånd på mandolaen. På 

de fleste gitarer er avstanden større, så der 
burde det ikke være noe problem. 

Jeg kommer tilbake med brukererfaringer 
om tre og seks måneder. Jeg synes den 
hittil virker veldig bra, og patentet med 
å klemme mikrofiberkluten rundt stren-
gene og stryke frem og tilbake burde være 
effektivt for omflakkende og stedbundne 
trubadurer, selv om en mikrofiberklut 
kanskje gjør samme nytten.

På thestringcleaner.com kan dere finne 
mer info om The String Cleaner, en liten 
demovideo og svar på ulike spørsmål om 
The String Cleaner. 

Om noen ønsker å bestille dette produktet, er 
det rimeligere på elderly.com – søk på «string 
cleaner». Pris fra snaue 10 til 13 $.

transponeringshjul

Verktøy til 
 transponering og  
å konstruere 
 akkorder
Å skifte toneart har voldt mang 
en amatørgitarist problemer og 
frustrasjon. Hvordan skal man 
legge melodien til et toneleie som 
passer stemmen min bedre? Her 
er det jo en bråte akkorder som må 
skiftes ut. Både hobbygitarister og 
allsangere støter tid om annen på 
sanger som enten ligger altfor høyt 
eller altfor lavt i enkelte partier. Vi 
strever med å komme «ned» på de 
dypeste tonene, eller helt «opp» på 
de lyseste tonene. 
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ken akkord man har med å gjøre når man 
kjenner tonene den består av, og det er vist 
hvordan man ved hjelp av dette hjulet kan 
konstruere alle dur- og mollakkorder, med 
tilhørende septimer og en rekke andre 
akkorder du neppe får bruk for med det 
første. Selvfølgelig kan akkordene konstru-
eres bare man har en skala foran seg og 
vet hvordan de er bygd opp. Poenget med 
The Chord Wheel som med MagiQuint og 
Turn the wheel, change a key er at man 
her kan finne ut av akkordenes tonesam-
mensetning på en visuell og oversiktlig 
måte ved å dreie hjulet når 1-tallet eller 
pilen for tonearten peker mot «Tonika». 
Da får man de andre tonenes posisjon 
under Dominant, subdominant etc, og 
man kan enkelt se hvilke toner som hører 
inn under de forskjellige akkordene. Det 
er kun ved sjettetrinnet det står «moll», og 
det kunne gjerne vært skrevet på andre- 
og tredjetrinnet og. Eksempelvis i C-dur 
vil den tilhørende akkord på sjettetrinnet 
være A-moll, andretrinnet være D-moll og 
tredjetrinnet være E-moll. 

Når man konstruerer akkorder med The 
chord Wheel, tror jeg ikke man får samme 
forståelse av trinnene og intervallene som 
man får ved å telle seg frem med MagiQu-
int og Turn the wheel, change a key. På 
The Chord Wheel finner du alle tonene du 
skal konstruere akkorden med i samme 
«sektor» som grunntonen i ulike nivåer 
utover fra sentrum. En styrke med denne 
er at det nok går mye raskere å finne frem 
til hvilke toner som hører til i de ulike 
akkordene. Du finner dem alle i «sektor»-
feltet fra grunntonen og utover slik at det 
er mye mindre fare for å ta feil. 

Jeg håper det går fram av dette avsnittet 
at The chord wheel ikke kan brukes til 
transponering fra en toneart til en annen, 
men er laget for å konsturere akkorder. 

Den inneholder også kvintsirkelen (uten at 
det poengteres i bruksanvisningen).

Felles for Turn the wheel, change a key og 
The chord wheel er at de har en litt mer 
bergrenset anvendelighet enn Magi Quint, 
samtidig så koster de hver for seg en 
femtedel. Dessuten synes Turn the wheel, 
change a key å være noe mer solid laget 
enn MagiQuint og vil nok tåle mer bruk. 

Konklusjon
Legger man litt penger i å bestille et trans-
poneringsverktøy, får du et verktøy som er 
mye mer solid, og det kan benyttes til mye 
mer enn kun å transponere fra toneart til 
toneart. Det følger bruksanvisning med 
som forklarer prinsippene bak transpo-
nering. Turn the wheel, change a key er 
dessuten utstyrt slik at det kan brukes til 
å bygge opp akkorder i tillegg. The Chord 
Wheel vil være hendig til å bygge opp ak-
korder og har kvintsirkelen med slik at du 
får litt grep om tonika, subdonimant etc. 

Er du litt kunstnerisk anlagt og investerer 
i stivt litt tykt papir, kan du enkelt ut fra 
omtalen her og omtalen av Magiquint lese 
deg til hvordan de er konstruert slik at du 
kan lage en identisk selv. Jeg er uansett 
betatt av måten man ved hjelp av disse 
verktøyene kan visualiserer forhold i mu-
sikkken på en måte som helt sikkert kan 
hjelpe mange videre i forståelse av inter-
valler, akkorder og trinn. 

Turn the wheel, change a key er utgitt av og 
kan bestilles hos The Doreen Allen company og 
koster 11.95$. 
The Chord Wheel er utgitt av  The Barber shop 
Harmony Society. Det koster 12.95$.

NB: På nettsidene har Per Jakob Skaanes 
også tatt for seg andre gratis verktøy som 
kan lastes ned, og sider med online-hjelp til 
transponering. Sjekk http://viser.no!

det er E, og videre til trinn 5 og finne at det 
er G. Der har vi C-dur. 

Dette hjulet inneholder en oversikt over 
hvor mange kryss og b’er som hører til de 
forskjellige toneartene. På en notelinje 
er det en oversikt fra C-dur til C#-dur og 
tilsvarende med b-toneartene. her starter 
man med C hvor det ikke er noen kryss, 
fortsetter med G, D, A osv og ser hvilke 
toner det er kryss for i de forskjellige tone-
arter. Kryssene er plassert på notelinjen. 
Kjekt.

Kvintsirkelen er ikke på denne slik at om 
du leter etter tilhørende tonika, dominant 
etc., får du ikke disse servert på fat slik 
som på MagiQuint eller det andre verk-
tøyet, The Chord Wheel. De ulike trinnene 
i skalaen er imidlertid notert på hjulet, 
men du vite at dominant er femtetrinnet, 
subdominant er fjerdetrinnet. Det står 
ikke på hjulet.

Som nevnt ovenfor, er dette hjulet ypper-
lig til å finne ut hvilke akkorder man skal 
spille dersom man skifter toneart. Drei 
det ene hjulet slik at den tonearten du 
befinner deg i står overfor den tonearten 
du vil endre til på det andre hjulet. Alle 
tonene står da overfor herandre. 

Et eksempel på anvendelsen er med in-
strumenter som tar utgangspunkt i ulike 
tonearter. Jeg spiller i et spelemannslag 
hvor vi spiller tradisjonsmusikk fra Agder. 
Her spille flesteparten fele, mens en 
kvinne spiller klarinett. hun må trans-
ponere når vi spiller da klarinetten er et 
a-instrument (etter hva jeg har forstått). 
hun blir av og til litt i stuss om hvilke 
toner hun skal spille. Dette verktøyet kan 
være til stor hjelp for å avgjøre det.

The Chord Wheel
The Chord Wheel er laget av Steve Jami-
son og utgitt av The Barbershop Harmony 
Society – www.barbershop.org. På 
deres nettside er det litt vrient å finne 
fram. Skriv inn «wheel» i feltet «Find at 
harmony market place» oppe på siden, så 
vil du få opp The Chord Wheel. The Chord 
Wheel består av to dreibare skiver hvorav 
den største er inndelt i tolv felter påskre-
vet I-Tonic, V-Dominant, IV-Subdominant 
etc. for å markere de ulike tonenes rolle 
etter hvilken tineart du velger å orientere 
ut fra. Det innerste hjulet består av flere 
sirkler utenfor hverandre. Innerst finner 
du navnet på grunntonen i hver akkord, 
deretter moll- og durterse, i sirkelen uten-
for der igjen kommer kvinten, forminsket, 
vanlig og forstørret. Likeledes skjer med 
septimer og så kommer nieren før man 
avslutter med grunntonen for oversiktens 
skyld. hjulet er altså oppdelt i ulike nivåer 
med trinnene man bygger opp de vanligste 
akkordene med. 

hovedfunksjonen til The Chord Wheel 
er å kontruere og identifisere akkorder. I 
bruksanvisningen som følger med, demon-
streres hvordan man kan identifisere hvil-

The Chord 
Wheel



26  viser.no

B O k -  &  C D - O M T a L E r

viser.no 27 

B O k -  &  C D - O M T a L E r

Lytter man mest til klanger og lyd, må 
man bekjenne at Runesdatter og musi-
kerne har gjort en svært god jobb med 
arrangementene. Som regel spiller kun to 
instrumenter på hvert spor. Instrumen-
tene bidrar tidvis med et rytmisk utfor-
drende akkompagnement som tilsynela-
tende vandrer helt selvstendig og bryter 
med Runesdatters melodi. Tidvis lager 
musikerne et stemningsskapende lydteppe 
vokalen synger oppå. Det er blant annet 
det som gjør platen til noe jeg biter meg 
merke i.

Runesdatter synger vakkert, som en 
litt mer klassisk skolert utgave av Tone 
Hulbækmo. Tekstene er fine. Melodiene 
likeså. Men mange synger vakkert, melo-
dier og religiøse tekster av denne typen 
finnes en rekke innspillinger av. Når de får 
tilført det lille ekstra av et litt utflytende og 
drømmende improvisasjonsaktig arran-
gement med Alfred Janson på akkordion, 
Trygve Seim og Rolf Erik Nystrøm på 
saxofon, Tuva T. Bolstad på hardingfele, 
Vidar Skrede på baglama og håkon Thelin 
påkontrabass, blir det noe man legger 
merke til. Samspillene mellom akkordion 
og hardingfele har gjort et spesielt inn-
trykk på undertegnede. Akkordionet blir 
tidvis brukt som et trøorgel, tidvis kun til 
å legge på enkelte klanger som et bakteppe 
i en dialog med saxofon. På sangen So, ro 
subberusken min synger Liv Runesdat-
ter til akkompagnementa av Vidar Skrede 
på baglama (titt på opptak av baglama på 
youtube.com) – det er nesten litt verdens-
musikk. 

Så langt er Solrænning sæle mitt definitive 
favorittspor, her arbeider akkordionet som 
et trøorgel og Bolstads lyriske hardingfe-
lespille danner bakgrunnen for den vakre 
melodien og teksten. Utsøkt gjort!

Liv Runesdatter: Syng hjerte
Grappa.  
Kan lastes ned på Musikkonline.no og iTunes.
Liv Runesdatter har Myspace-side:  
myspace.com/runesdatter og en hjemmeside: 
runesdatter.no.

Kim André  Rysstad: 
Tak hardt uti hand
Kvedaren Kim André Rysstad har 
imponert så og si alle som har lånt 
et øre til musikken han fremfører. 
Denne klangfulle stemmen med 
den vare ornamentikken skal man 
lete lenge etter. Kim André Rysstad 
ble nominert til årets nykommer 
under Folkelarm i år. Der vant han 
også prisen for årets solo album. 

PER JAKOB SKAANES

Kim André Rysstad er fra Rysstad i Se-
tesdal, han har gått i lære hos blant andre 
Kirsten Bråten Berg, Ragnhild Furholt 
og Ånon Egeland. Nå går han på Ole Bull 
akademiet i Meisterklassa i kveding. 
Egentlig likte han best popballader og 
hørte mye på Whitney Houston. Så fikk 
han et engasjement på Agder folkemusikk-
arkiv etter videregående og først da fattet 
han interesse for folkemusikken, skriver 
folkemusikkarkivar i Vest-Agder, harald 
Knutsen. Rysstad takker Knutsen inderlig 
for det i ettertid.

Sangene på Tak hardt uti hand har Rys-
stad hentet fra sine læremestre, litt fra 
sine venner som Ingebjørg Harman 
Bratland – Dei Frearlause menn – og 
noe fra de gamle folkeviseinnsamlernes 

Syng hjerte
Liv Runesdatter fra Rogaland har 
samlet folkemusikk fra Vestfold 
og Rogaland. Sangene er religiøse 
viser om levd liv, mennesker og 
tro som Runesdatter har funnet i 
arkiver, på gamlehjem og i møte 
med mennesker. Alle er innpakket 
i utradisjonelle, tidvis lett drøm-
mende, tidvis rytmisk utfordrende 
instrumentarrangementer.

PER JAKOB SKAANES

Liv Runesdatter er freelance vokalist, 
komponist og produsent. hun har samar-
beidet med folk fra mange deler av verden 
og opptrådt på en rekke festivaler i inn- og 
utland. hun har drevet med folkemusikk, 
improvisasjon,  klassisk sang og nå har 
hun fordypet seg i den vokale folkemu-
sikken fra to så forskjellige steder som 
Rogaland og Vestfold.

Leksalmer fra 1800-tallet
Med Syng hjerte er det et hefte med 
tekster og en vakker liten innledning. Der 
kan vi lese at hun for syv år siden kom 
over salmer fra Jarlsbergske frimenighet i 
høyjord i Vestfold. Dette var en pietistisk 
frimenighet som vokste fram i siste halv-
del av 1800-tallet. Salmene ble samlet og 
dokumentert av Øystein Gjerde og Svein 
Aakerholdt. Takket være dem, får vi høre 
Runesdatter tolke disse samlene i dag. 
Det er også morsomt å lese om hvordan 
Runesdatter har tilbrakt timesvis på eldre-
sentre med mens hun har drukket kaffe og 

lyttet til gamle kassetter og sprukne stem-
mer som fremfører viser kanskje ingen 
hadde visst om var det ikke for Runesdat-
ters prosjekt. 

Materialet er sanger om liv og levned med 
et religiøs vri. her er naturskildringer og 
tanker om liv og tro, hele tiden knyttet mot 
det store målet man går i møte engang 
der framme. Titlene kan være Solrenning 
sæle, Nu hviler mark og enge, Jeg har 
en venn og Saligheten er oss nær. Noen 
av tekstene er skrevet av Brorson, andre 
er skrevet av forskjellige lekpredikanter, 
menst melodiene som er toner brukt i Ro-
galand eller Vestfold uten kjent opphav.

Eksperimentelt tonefølge
Er man mest opptatt av tekstene til sal-
mene, kan lydbildet på denne utgivelsen 
fortone seg noe forstyrrende. Ved andre 
gangs gjennomlytting, lyttet jeg mer etter 
tekstene. Jeg ble flere ganger «distrahert» 
av en saxofon som opererte langt oppe i 
diskanten mens akkordionet la på klanger 
nesten disharmonisk med saxen, eller at 
hardingfela spilte en motrytme som tilra-
net seg oppmerksomheten fra vokalen.

CD- og bokomtaler
Med hovedvekt på norsk vokal folkemusikk, siden det er tema denne gangen…



28  viser.no

B O k -  &  C D - O M T a L E r

viser.no 29 

B O k -  &  C D - O M T a L E r

Gjenutgivelse av to folke
musikkklassikere på CD:

Slinkombas 
Folkemusikerne Kirsten Bråten 
Berg, Tellef Kvifte, Hallvard T. 
Bjørgum, Gunnar Stubseid og Hil-
dur Øygarden spilte for snaue tret-
ti år siden i gruppen Slinkombas. 
De ga ut to LPer hvorav den første 
ble kronet med spellemannspris. 
Musikken har ikke tidligere vært 
tilgjengelige på CD, men nå blir al-
bumene relansert i digitalt format.

PER JAKOB SKAANES

Platene heter «Slinkombas» og «...og 
bas igjen» og er utgitt som dobbelt-CD 
på heilo. Låtmaterialet er i alle hovedsak 
hentet fra Agder hvor tre av gruppas med-
lemmer kommer fra. Musikken er foran-
kret om felespillet til Stubseid og Bjørgum. 
Felespillet deres er anerkjent. Bjørgum 
har dessuten vunnet A-klassa i hardingfele 
på landskappleiken flere ganger. Dette 
kombinert med Tellef kviftes fløyter og 
klarinett og stemmene til Kirsten Bråten 

Berg og hildur Øygarden gjør lydbildet 
til et vakkert folkemusikalsk landskap. 
For dem som liker tradisjonsmusikk (og 
især fra Agder), hardingfele, kveding med 
en liten twist av eldre tonalitet, vil denne 
gjenutgivelsen kunne være en godbit. 

Tidlig eksempel på arrangert 
folkemusikk
Det er interessant å lytte til arrangemen-
tene på disse albumene. Vi som lytter til 
arrangert folkemusikk i dag, vil kunne 
oppdage mange spennende løsninger 
hos Slinkombas. Etter gjennomlytting av 
dobbelt-CDen, synes jeg det er spennende 
med den folkemusikalske tonaliteten de 
har beholdt i mange av arrangementene. 
Arrangementene høres lett alderdom-
melige ut, Bråten Berg og Øygarden står 
for vokalen i alt vesentlig, Bjørgum og 
Stubseid spiller i stor grad unisont med 
hardingfele mens Tellef Kvifte tidvis spil-
ler en motstemme eller andrestemme på 
fløyter eller klarinett. Slinkombas repre-
senterer således et mellomtrinn på veien 
mellom fremføringene og arrangementene 
vi gjerne hører i spelemannslag og den 
arrangerte folkemusikken som utgis i dag. 
Der kan vi nok si arrangementene har blitt 
mer utarbeidet i retning av flere stemmer 
og en utvidelse av hvilke instrumenter som 
benyttes. 
 I den grad man benytter tempererte 
instrumenter i fremføringen av folkemu-
sikk, vil de lett kunne legge sterke førin-
ger på tonaliteten. Det vil i manges ører 
representere en forflatning av tonaliteten. 
Samtidig kan det bli vel krevende å høre 
på «autentiske» fremføringer av slåtter 
og stev hvor man er veldig «folkemusi-
kalsk» i skalabruken. På en slik bakgrunn 
er det spennende å lytte til Slinkombas 
både som et «historisk» eksempel som 
folkemusikkgruppe og en tidlig måte å 

bøker. Sangene er ofte triste fortellinger, 
det ender stygt i noen av sangene her. Det 
er også lysglimt med lykkelig slutt på noen 
av visene, Dei tvo kongsdøttene har en 
lykkelig og vakker slutt. Det er et par med 
morsom slutt, for eksempel visa Vil du 
nu sove hos meg i natt om en ridder og ei 
jomfru som er så kravstore mot hverandre 
at de ender opp uten å få så mye som et 
kyss i porten. Jeg kan ikke unnlate å nevne 
Den skøyne visa om et frieri som ender litt 
på tverke. 

På konserter akkompagnerer han seg selv 
med Kraviklyre og med piano på enkelte 
spor. På Tak hardt uti hand har han over-
latt instrumentbruken til andre. hjelperne 
rysstad har med seg på CDen er svensk-
setesdølen Daniel Sandén Varg på banjo, 
moraharpe på Soldaten og Månestev, og 
Trond Sporsheim på gitar på Gamlestev og 
Tak hardt uti hand. På tittelsporet spille 
Sporsheim svært delikat og nedtonet på 
gitar, legger et flott lite teppe for rysstads 
stemme i denne dvelende visa. På resten 
av de 15 sporene på CDen synger rysstad 
alene. Det er en sterk prestasjon å frem-
føre materiale med den styrke og verdig-
het Rysstad gjør. Å høre hvilket rytmisk 
driv han presterer i Dei tvo kongsdøttene, 
imponerer stort. 

Det kan bli litt tungt å høre en hel CD 
med vokal folkemusikk i én omgang der-
som man ikke er vant til folketoner eller 
solosang uten akkompagnement. Det er 
på mange måter et kvalitetstegn. En ting 
er at stemmen står nakent tilbake når man 
fremfører tekster rent a capella, uten ak-
kompagnement. Samtidig er det forfris-
kende å lytte, da tekstene mange ganger 
fremstår så mye mer tydelig da enn når det 
er masse (flott, for all del) akkompagne-
ment med. Mye av oppmerksomheten går 
med til å lytte til klanger og koloreringene 
de andre instrumentene lager. Jeg har ikke 
fått med meg teksten i den nevnte Dei tvo 
kongsdøttene tidligere. Etter å ha hørt 
Rysstads fremføring, oppdaget jeg den 
flotte historien som fortelles. Tittelspo-
ret har Rysstad hentet fra Sophus Bugge 
som har skrevet ned teksten etter Signe 
Storgård fra Lårdal i Telemark, melodien 
er fra Kviteseid. Rysstad kom over den i 
Rikard Berges Norske folkevisur. Denne 
visa er virkelig en diamant, både tekst og 
melodi. Kim André Rysstads tolkning med 
Sporsheims gitarspill gjør den til en av de 
flotteste visene jeg har hørt på lenge. 

kim andré rysstad har en flott myk stem-
me med en svært behagelig klang. han 
fraserer elegant. han fremfører troverdig 
både de sorgtunge visene og de «tøysne» 
visene. Men han krever sitt av tilhøreren.
 
hør mer av Kim André Rysstad på hans 
Myspace-side: www.myspace.com/
karysstad. 

Tak hardt uti hand 
Utgitt på Etnisk musikklubb.
Kan bestilles fra Etnisk musikklubb, nettbutikken 
Tiger: www.tigernet.no.
Fås også på iTunes eller Musikkonline.no.
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nelse fra Bergen musikkonservatorium og 
Norges Musikkhøgskole i Oslo. hun har 
flere ganger vært lærer i sang på Ole Bull 
akademiet. Da rikskonsertene la ut på 
turné med oppsetningen «Tryllefløyta – 
ein folkeopera», fikk Opheim Versto rollen 
som Nattens dronning.

Om Slåttar på tunga
Berit Opheim Versto har hentet slåtter 
hovedsakelig fra Vestlandet: Stamnes, 
hardanger, Voss, Sogn. En enslig liten 
springar fra Kari Midtigard på Tinn er 
også med. her er springar, rudl, en vakker 
lyarslått og en flott brureslått, begge etter 
Sjur helgeland, en springar som heter 
Jærnvrenga etter Ola Mosafinn. 

Opheim Versto gjør bruk av stemmen på 
et område til som er artig å lytte til. Slåt-
tetralling gir innblikk i en type rytmisk 
bruk av  stemmen hvor en rekke ord og 
lyder bidrar til rytmikken i vokaluttrykket. 
Opheim fraserer, ornamenterer med ryt-
meord, med stemmebåndene og diafrag-
mamuskelen, triller med tunga og skaper 
et rytmisk driv i slåttene, lager springar og 
rudl så det suser. Det er spesielt inter-
essant og moro å høre på det rytmiske 
vokalarbeidet, alle rytmeordene og orna-
mentene Opheim Versto bruker for å tralle 
slåttene. De fleste sporene er fremført med 
én melodistemme. På enkelte slåtter syn-
ger hun flere stemmer oppå hverandre. 

Det virker svært krevende å fremføre slåt-
ter alene, stemmen står nakent tilbake, 
intet akkompagnement å hvile på. Nettopp 
derfor kan det være  forfriskende å lytte til 
kvedere som fremfører tekster a capella. 
Tekstene og melodiene fremstår mange 
ganger så mye mer tydelig da enn når det 
er mange andre instrumenter å lytte til.

For et øre som ikke er spesielt trenet i å 
lytte til vokal folkemusikk, kan dette imid-
lertid bli noe krevende til tider. En ting er 
folketoner og folkemelodier i vokalfemfø-
ring. Det er spennende og vakkert, interes-
sant skalabruk. Jeg liker allikevel best de 
slåttene det er tekst til. 

Jeg tror dette er en utgivelse som faller 
best i smak hos vokalister og kvedere. Jeg 
liker best sporene med tekst og jeg synes 
det blir for mye «diddeli-diddeli-suddeli-
deiii». Det er imponerende som tusan å 
lytte til. Men du skal ha litt ekstra av inter-
esse for folketoner og slåtter for at slåtte-
tralling i større kvanta skal treffe deg. 

Utgitt på SACD
Denne utgivelsen foreligger på SACD, 
(Super audio CD) men kan spilles på 
vanlige CD-spillere og. SaCD er skal tilby 
bedre lyd og muligheter for å spille i flere 
kanaler enn stereo som er vanlig i dag. Ly-
den blir pakket annerledes enn på vanlige 
CD-plater og dermed kan en SaCD romme 
4,7 GB til forskjell fra CDer med 650 MB. 
På slåttene Opheim Versto har sunget inn 
i ett spor vil du kanskje kunne høre mer 
dybde i stemmen om du har et bra anlegg 
med SaCD-spiller. På sporene med flere 
stemmer vil man nok kunne dra nytte av 
SaCD-teknologien og høre de forskjellige 
stemmene i hver sin kanal.

Om du vil lese mer om SaCD-formatet, 
kan du titte på en artikkel om SaCD i 
Wikipedia. På nettsiden SA-CD.net kan 
man finne en oversikt over alt som er gitt 
ut på dette formatet.

Berit Opheim Versto: Slåttar på tunga
Utgitt på plateselskapet 2L.  
Tilgjengelig på SACD. Fins på iTunes og på Mu-
sikkonline.no. Også tilgjengelig i formatet Flac.

arrangere folkemusikken på, samtidig som 
det er drivende dyktige utøvere som spiller 
bra.   Det er dessuten artig å registrere at 
det finnes et sett at stev, slåtter og folke-
viser som går igjen på et utall utgivelser. 
Eksempler her er Kråkevisa, Dei frear-
lause menn og Dei tvo systrerne (Harpa). 
Leter man litt i folkemusikkutgivelser, vil 
man finne flare versjoner av disse visene. 
Slik kan vi lytte til ulike artisters måte å 
tolke materialet på, og her høre artistene 
arrangere og tolke flere slike i en setting 
hvor det å arrangere folkemusikken såvidt 
var begynt. Jeg synes arrangementene på 
disse to CDene er forfriskende nedstippet 
samtidig som de har tatt et langt skritt 
bort fra den rene solofremføringen som 
har vært dominerende innen folkemusik-
ken tidligere.
 Det er mange godbiter på dette dobbel-
talbumet, om jeg skal trekke frem noe av 
sporene på disse to CDene, vil jeg trekke 
frem Bruremarsj fra Sirdal hvor Kvif-
tes fløyte fargelegger svært effektfullt og 
elegant, og visa Tora Lille hvor stemmene 
til Bråten Berg og Øygarden synger mot 
hverandre og kviftes fløyte vandrer mer i 
forhold til melodien. Utsøkt gjort!

Spellemannspris for 
 debutalbumet
Da Slinkombas mottok spellemannsprisen 
for debutalbumet Slinkombas, skrev ju-
ryen blant annet: «Prisen går til unge utø-
vere som med sikkert grep på den tradisjo-
nelle synge – og spillemåten demonstrerer 
evner og vilje til nytenking og videreutvik-
ling av vår musikkarv. Platen preges av en 
vitalitet og kjærlighet til stoffet, og dette 
har overbevist juryen.» her har de nok 
banet vei for mange nye utøvere.

Slinkombas: Slinkombas og ...og bas igjen
Utgitt på Heilo. Grappa musikkonline, iTunes.

Berit Opheim 
 Versto:  
Slåttar På Tunga
Til forskjell fra det man forventer 
seg av utgivelser med kveding, 
er  materialet på denne CD’n i all 
hoved sak slåttetralling. Der man 
ikke hadde spelemann  eller -kvin-
ne, hendte det ofte at man hentet 
inn en kvedar som kunne tralle 
slåttene. Det er denne tradisjonene 
Berit Opheim Versto fra Voss har 
grepet fatt i og nå lydfestet. 

PER JAKOB SKAANES

Berit Opheim Versto er fra Bulken ved 
Voss. hun er blant de fremste kvinnelige 
artistene i landet innen vokal folkemu-
sikk. hun er også en nybrottskunstner i 
den forstand at hun ikke går av veien for 
å eksperimentere med ulike sjangre og 
kombinere forskjellige uttrykk, både som 
soloartist og sammen med andre.

Opheim Versto har vunnet landskapplei-
ken i kveding to ganger, hun har utdan-
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akkordrekke her, f.eks. Musevisa, Å jeg 
vet en seter og Eplemann, og Bæ-bæ lille 
lam med en stilig rekke skikkelig sløye 
akkorder. Med andre ord skulle det være 
materiale nok til et rikholdig repertoar for 
mang en turbardur og allsanger her. San-
gene er gjengitt med tekster – fortrinnsvis 
på originalspråket for å stimulere til sang 
i språkundervisningen – og melodilinje 
med besifring. Alle sangene har imidlertid 
norsk, svensk eller engelsk oversettelse i 
tillegg til originalspråket. 

Hjelp til akkorder
Akkordene er i hovedsak ikke vanske-
lige, selv om det kan bli litt tett med de på 
enkelte sanger. Det er mest vanlig dur og 
moll, ispedd en og annen 7-er, men her 
er også værre grep. Frykt ikke, boka har 
et appendiks med de vanligste akkordene 
presentert som noter, som gitargrep og 
som pianoakkorder. her får du også noen 
enkle tips til transponering om sangene 
blir for lyse eller mørke å synge med ditt 
stemmeleie. Sangene er forsøkt lagt til 
et bekvemt toneleie og har gitarvennlige 
akkorder. Dessuten har boken en side 
hvor det er listet opp forenklingsakkorder 
dersom grepene skulle vise seg å bli for 
vriene.

Dersom dere fremdeles skulle ha proble-
mer med grepene, kan dere ta en titt i ei 
gitarbok på biblioteket, eller benytte dere 
av nettbaserte ressurser. Men som hoved-
regel når dere kommer ut for grep som  
ligner kryptiske bokstabkombinasjoner, 
spill durakkorden til første bokstaven (For 
eksempel i tilfellet C#add6/E#: Å spille 
C# her går som regel bra! Bokstaven under 
skråstreken betyr for øvrig hvilken tone du 
skal ha i bassen).

I innholdfortegnelsen er stoffet organisert 
med tanke på å motivere til temabasert 
og tverrfaglig undervisning med utgangs-
punkt i læreplanen for grunnskolen og den 
videregående skole. Boken har en alfabe-
tisk innholdsfortegnelse bakerst. Verden 
i sang er også brukt som «base» for øvel-
sessanger i bok Gitarspill av Roy henning 
Snyen. han har til hvert kapittel plukket 
ut en rekke sanger fra denne boken som 
han anbefaler at leseren benytter til å øve 
på akkorder og rytmer som passer inn i 
kapitlet man arbeider med.  

Verden i sang –  
sanger på kryss og viser på tvers! 
Redigert av Thor Bjørn Nerby og Per Arne Olsen 
og gitt ut av Norsk Musikforlag A/S.
736 sider innbundet, 398 kr.

Verden i sang – 
 sanger på kryss og 
viser på tvers! 
Sangbøker er gullgruver man skal 
samle på og benytte enhver anled-
ning til å bruke. De inneholder 
sangskatter man kan kose seg med 
i lystig lag og i tunge stunder, og 
når man skal finne noe fint å opp-
tre med. En av mine favorittbøker 
er Norsk visebok. Verden i sang 
kommer til å bli en annen favoritt 
med sanger fra hele verden. 

PER JAKOB SKAANES

Mens Norsk visebok teller 600 sider 
og inneholder viser fra Norge, nye og 
gamle helt tilbake til middelalderballader, 
inneholder Verden i sang stoff fra hele 
verden. Kanskje det var å ta litt kraftig i, 
men sangene spenner over et vidt felt, her 
er alt fra musicals via 60-talls pop og mer 
politiske sanger. Verden i sang er laget 
for å inspirere til allsang og økt og variert 
bruk av sang såvel i skolen som på ulike 
«fritids»-arenaer hvor sang kan benyt-
tes. På fest og på visesammenkomster er 
denne midt i blinken!

Førende for utvalget i Verden i sang, er 
å fremme at vi lever i en global landsby. 
Da boken dekker et såvidt stort og vidt 
spekter av sanger fra ulike kulturer, er 
det redaktørenes håp og ønske at den kan 
bidra til et større og mer variert kulturelt 
mangfold i skolen så vel som andre steder 
i samfunnet. I et samfunn hvor fragmen-

tert spesialisering og konkurranse gjør seg 
gjeldende, sikter redaktørene mot å stimu-
lere til vekst av det sterke fellesskapet som 
skapes gjennom sang og dermed gjenreise 
de estetiske møteplassene hvor menneske-
lige relasjoner er fremtredende.

Rikt og variert innhold
Verden i sang inneholder over 500 sanger. 
Boken er inndelt i tematiske kapitler. Av 
kapitteloverskriftene kan vi nevne norske 
sanger, eldre tradisjonsstoff, Prøysen, ut-
valg av norske trubadurer og lætskrivere, 
viseklassikere og nyere rockelåter. Våre 
naboland er godt representert.  Vi har en 
kapittelserie med sanger fra populærkul-
tur i en historisk ordnet avdeling hvor san-
gene er sortert etter hvilket tiår de hører 
til. Det er europeiske sanger med sanger 
fra forskjellige europeiske land. hele 
verden er representert gjennom et kapittel 
med sanger fra andre kulturer, Latin-Ame-
rika, Afrika og Asia. her er både japanske 
og kinesiske sanger for å nevne noe. 

Under overskriften «Sanger fra en såret 
jord», finner vi temaer som solidaritet, 
miljø, fred. Eksempelvis er Ved stranden 
og Ein song om fridom som vi kjenner fra  
Mikis Theodorakis-oppsetninger med i 
dette kapitlet. Sanger fra TV/Film/Musi-
kaler, livssynssanger, kanon og klassiske 
sanger er organisert i egne kategorier. 
Poenget er ikke å være representativ, 
redaktørene har bevisst valgt geografiske 
tyngdepunkter. Det er endog en klas-
sisk avdeling her med sanger fra kjente 
operaer som Fuglefangeren fra Trylle-
fløyten, Lascia Ch’io Pianga av händel 
og Inntogsmarsjen fra Aïda. Det må være 
veldig morsomt å fremføre slike midt i 
en visekonsert eller på et visetreff. her er 
melodi, tekst og akkorder. Det er og listet 
opp noen sanger man kan synge på samme 
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spor 8, Gutten som gret. Riktig så lystelig 
tivoli-vals blir det. En utrolig artig idé. Det 
var gøy å høre på. Eivind Groven gjorde 
en imponerende innsats med å lage orgler 
som hadde 36 tonetrinn på en oktav mot 
12 som vi til vanlig bruker i dag. 

På nest siste spor har Groven Myhren 
benyttet «gonger» fra Thailand, dette 
høres virkelig spenstig ut. Metallstrenget 
Kraviklyre, Groven Myhrens kveding med 
Thailandske gonger attåt. Dette låter skik-
kelig sært, i positiv betydning. Ingen skal 
anklage henne for ikke å våge nye løsnin-
ger selv om hun gjerne karakteriseres som 
en som fremfører balladematerialet med et 
«autentisk» preg.

Renstemmingsautomat til 
 nedlasting
Amerikaneren David Code har arbeidet 
med å digitalisere Grovens orgel til å bli en 
renstemmingsautomat som kan lastes ned 

og anvendes på Mac eller PC. Her velger 
automaten de «reneste» intervallene når 
du spiller. Det er tre tonehøyder for hver 
tone, man kan følge med på skjermen om 
automaten velger lav, middels eller høy av 
de forskjellige tonene. Det er fasinerende å 
følge med på hvilke tonehøyder automaten 
velger når man modulerer, da jobber den! 

NOTAM – Norsk netterk for teknologi, 
akkustikk og musikk – har programmert 
rentemmingsautomaten under overskrif-
ten Portabel renstemming. Programvaren 
kan du laste ned gratis. Jeg ser for meg 
at dette verktøyet er svært interessant i 
akkompagnement av folkeviser, særlig der 
hvor man som Øyonn Groven Myhren be-
nytter andre skalaer enn den tempererte.

Kraviklyre
Øyonn Groven Myhren har spesialisert 
seg på Kraviklyre, en 7-strengers lyre som 
er funnet ved Kravik i Numedal. Denne er 
datert til 1300-tallet. Originalen står nå 

Øyonn Groven 
Myhren: Gullveven
Kvedaren Øyonn Groven Myhren 
fra Telemark er ute med en ny CD. 
Den har fått tittelen Gullveven. 
Navnet skriver seg fra en ballade 
som heter Grisilla og gullveven. 
Groven Myhren er en respektert 
kvedar og hun har vunnet lands-
kappleiken flere ganger. Hun har 
dessuten spilt inn flere plater 
med ulike besetninger, foruten 
sine soloprosjekter har hun la-
get to flotte plater med gruppa 
Dvergmaal, og albumet Nivelkinn 
sammen med Odd Nordstoga.

PER JAKOB SKAANES

På Gullveven har Øyonn Groven Myhren 
samlet sammen et knippe vakre folkeviser 
og middelalderballader. Mye av materialet 
Groven Myhren bruker, er tilgjengelig i 
tekstbasen Ballader i Norge. hun har lært 
mange av balladene fra morssiden i fami-
lien sin, og av hagny huso fra Gugard-
tradisjonen. 

Det er i all hovedsak materiale fra Vest-
Telemark Groven Myhren presenterer på 
Gullveven. I fremføringen av balladene 
er det lagt vekt på «autentisitet» i den 
forstand at hun fremfører mange av bal-
ladene a capella, dvs. uten akkompagne-
ment. Andre har hun arrangert forsiktig 
og akkompagnerer med lyre som gjerne er 
stemt med en alderdommelig temperering 
slik at den i større grad kan kle Myhrens 
sang med «den gamle slengen» som man 
gjerne sier. hun synger med naturtone-
skala eller folkemusikktonalitet. 

På tittelsporet Grisilla og gullveven ak-
kompagner hun seg på lyre med stålstren-
ger med et lyrisk spill til en melodi som er 
ganske fremmedartet for gjennomsnittlige 
«ører». Når man blir vant til det, er det 
svært vakkert. Dette er skalaer man brukte 
før tempereringen med hel- og halvtoner 
på piano ble dominerende. Mer «tilgjenge-
lig» blir spor nummer to Dalebu Jonsson. 
her ligger både melodi og akkompagne-
ment langt nærmere det man i dag er vant 
med. Lyrespillet Groven Myhren her var-
ter opp med er svært elegant og dansende, 
lett og rytmisk lettfattelig. Det virker og 
temperet i tonalitet. Groven Myhren får 
et fint akkompagnement ut av lyrene sine. 
På spor 5, Jomfrua og Fanten, har hun 
laget flere kompfigurer som hun spiller 
på nylonstrenget lyre. Et virkelig godt 
eksempel på at lyren fungerer til mer enn 
pling-plong-lyder. 

På instrumentsiden får Groven Myhren 
litt hjelp av Leiv Solberg på hardingfele på 
enkelte spor. Litt distraherende for meg, 
er at både lyren, Solbergs hardingfele og 
Groven Myhrens stemme synes å ligge 
i samme register. Da blir lydbildet litt 
«tett». På andre spor har hun fått drahjelp 
av bestefar Eivind Grovens renstemte 
orgel. Orgelet benyttes som lirekasse på 

Eivind Groven
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Ragnhild Furholt: 
Lån meg vengjene
Det går flere år mellom hver gang 
kvedaren Ragnhild Furholt gir ut 
en CD. Det merkes hvor gjennom-
arbeidet hennes materiale er når 
du lytter til innspillingene. Hun 
synger til tider med en alderdom-
melig tonalitet, naturtoneskala 
eller folkemusikalsk skala kan man 
kanskje si. Det tilfører noe ekstra, 
samtidig som man merker hvor 
uvant man er med andre skalaer.

AV PER JAKOB SKAANES

Ragnhild Furholt er krevende å lytte til, 
hun serverer definitivt ikke «heismusikk». 
Det merkes både i melodivalgene og i ar-
rangementene hun lager. Arrangementene 
er ofte enkle i den forstand at det ikke er 
overlesset med mange instrumenter, men 
litt vanskelig tilgjengelige i den forstand 
at de taktmessig og melodimessig ofte tar 
uvante veier for oss som hører mest på 
«standard» viser og musikk som dukker 
opp langs den slagne landevei. I alt er det 
mye skjemteballader og småstubber fra 
Agder Furholt tar tak i og benytter på sine 
utgivelser. hun er fra Songdalen i Vest-
Agder, og hun er datter til spelemannen 
halvdan Furholt og niese til Otto Furholt. 
Arvelig belastet kan vi trygt si hun er.

Strenger, trommer og munnharpe
På den siste utgivelsen «Lån meg ven-
gjene», har hun fått hjelp av Leiv Solberg 
på diverse strengeinstrumenter, og Birger 
Mistereggen på trommer og munnharpe. 
Materialet bygger på Lindemanns innsam-
linger i Setesdal like etter 1850. En ting 

som slår meg i tillegg til at denne CDen 
er svært gjennomarbeidet og at Ragnhild 
Furholt synger med en gripende stemme, 
er variasjonsrikdommen i arrangemen-
tene. her har vi nesten nakne småstubber, 
folkeviser med elektrisk gitar i bakgrun-
nen, et suggererende og svært krevende 
munnharpekomp i visa om tordivelen og 
flua «Tordiviln», og det nærmeste man 
kommer easy-listening på en Ragnhild 
Furholt-utgivelse: «Gjenkjendelsen», både 
i tekst, melodi og arrangement. hun har 
dessuten funnet frem til en usedvanlig 
vakker melodi på «Tordiviln», og plukket 
frem et knippe vers på skjemteballaden 
«Møllerdottera» som jeg flirte godt av da 
jeg hørte dem. har aldri hørt noen synge 
disse versene før. En slags folkelig obskøn-
komisk tekst. Sistnevnte vise må dessu-
ten nesten sies å være en folkemusikk-
standardlåt. På ikke lang tid har jeg hørt 
seks forskjellige versjoner av denne (den 
ene var riktignok et arkivopptak fra CDen 
hugen leikar so vide). her er arrangemen-
tet elegant oppbygd med ørlitegrann mer 
perkusjon for hvert vers. Dessuten er det 
et ekstra taktslag (et eller annet skeiv er 
det i hvert fall) i refrenget og jeg har kost 
meg med å høre hvordan musikerne i hver 
runde spiller i dette partiet.

utstilt på Folkemuseet. Sverre Jensen re-
konstruerte den første kopien på 80-tallet. 
Siden har flere begynt å bygge den. Øyonn 
Groven Myhren benytter en lyre med 
tarm/nylonstrenger, og en med metall-
strenger. Per Brevig har laget den ene, og 
Sverre heimdal har laget den andre.

Instrumentmaker Sverre Heimdal lager 
Kraviklyrer for salg. Jeg har kjøpt en og 
er svært fornøyd med både klang og dens 
utsmykning. Sverre heimdal har lovet at 
han snart skal ha en side klar, kravikly-
re.com. Musikkarkeolog og instrument-
maker Gjermund Kolltveit har laget en 
nettside - www.musark.no - om eldre 
instrumenter, hvor blant annet ulike typer 
lyrer er beskrevet.

For dem som måtte være spesielt interes-
sert, er det en diskusjonsgruppe på yahoo 
hvor man utveksler mye interessant kunn-
skap om nettopp lyrer. Om du søker på 
«lyre» på youtube, vil du få mange artige 
treff. Det er til og med instruksjons-snut-
ter lagt ut.

Feilstemming?
Det står i omtalen fra selskapet av Groven 
Myhren benytter seg av ulike typer feil-
stemminger for å bedre få frem tonaliteten 
i balladene. For dem som ikke kjenner 
annet enn den «fulltempererte piano»-
stemming kan dette kanskje gi mening, 
men jeg reiser automatisk bust når jeg 
støter på denne typen formulering. De 
kunne med fordel ha valgt et annet ord. 
Det er ikke feilstemming. Øyonn Groven 
Myhren har overhodet ikke stemt feil, det 
er hennes fingerspitzgefühl som gjør at 
hun kyndig stemmer om lyren for å få den 
til å kle sangen til fulle!

Et hovedinntrykk etter at jeg har lyttet 
meg igjennom Gullveven, er at Myhrens 
lyrespill er virkelig elegant. Instrumentet 
har syv strenger, og hva hun klarer å få ut 
av det av vakkert akkompagnement, må 
jeg bare bøye meg i støvet for. Jeg sitter og 
klimprer selv, og dette er noe å strekke seg 
etter. For meg som folkemusikkentusiast 
som etterhvert har ervervet meg endel 
kjennskap til feltet, minner Øyonn Groven 
Myhrens vokal til tider om Angnes Buen 
Garnås i enkelte av de dype krullene. Lys 
og vakker stemme i de høyere toneleier. 
Maner frem flotte bilder på netthinnen :-)

Etnisk Musikklubb
Etnisk Musikklubb spesialiserer seg på 
tradisjonsmusikk fra hele verden. De gir 
ut album med egne artister slik som her 
omtalte CD, og de tar inn utgivelser fra 
selskaper rundt om i verden. De har også 
gitt ut en rekke CDer i det senere. Jeg har 
vært medlem i Etnisk musikklubb i flere 
år og jeg har virkelig hatt stort utbytte av 
dette medlemsskapet. Jeg har oppdaget 
mange typer musikk jeg ikke ville blitt 
kjent med uten å få det servert gjennom 
klubbens medlemssblad. Om du ikke 
ønsker å melde det inn i Etnisk musikk-
lubb, er det også mulig å bestille fra deres 
nettbutikk om man ikke er medlem.

Øyonn Groven Myhren: Gullveven 
Utgitt av Etnisk Musikklubb.
Les mer om Øyonn Groven Myhren i artistkatalo-
gen til Norsk Folkemusikkformidling.

Andre utgivelser av Øyonn Groven Myhren kan 
lastes ned fra Norsk Folkemusikkformidlings 
nettbutikk. Gullveven er i skrivende stund ikke 
tilgjengelig der.
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håndverkstips: hvordan skrive konkret og 
nært, hvordan bruke rim og gjentagelser, 
og sist men ikke minst: hvordan lære seg 
å stryke i teksten? Et eget kapittel  he-
ter «Vad handlar visorna om» – og her 
kommer konklusjonen allerede i første 
avsnitt: en vise kan handle om presis hva 
som helst! Kjellsson er innom temaene 
kjærligheten, budskapet (politiske viser), 
katastrofen og døden,  med eksempler på 
gode og dårlige tekstløsninger.

Verdt å merke seg er et kort avsnitt om 
dokumentasjon og produksjon, der Kjells-
son advarer mot for tidlig framføring og 
utgivelse av (den uferdige) visa i en tid der 
det er meget enkelt å få produsert sin egen 
CD. Selvsagt er det viktig å høre sin egen 
vise og lytting skal brukes aktivt i arbeidet 
med å forbedre teksten, men forfatteren 
ønsker altså at (unge) viseartister tar seg 
god tid før den publiseres.

Boka avsluttes med en oppskrift på 
hvordan man kan arbeide med visetek-
ster i gruppe eller ved hjelp av andre som 
leser teksten og gir respons. Et kapittel 
som gjerne kunne vært utvidet, kanskje 
som veiledning til tekstutviklingskvelder 
i viseklubbene? her savnes også et enkelt 
råd som kan være til hjelp for alle som 
skriver tekst, uansett sjanger: Les teksten 
din høyt for deg selv! Ikke bare «innenat», 
ta teksten i munnen! Da oppdager du fort 
både knot og småord som kan jevnes og 
strykes…

Så er spørsmålet: hvordan fungerer boka 
for oss som går med ei uferdig vise bak 
vesten? Denne leseren ble umiddelbart 
sjarmert av Kjellssons minner om barn-
dommens viser, og fant glede i Karin 
Casimir-Lindholms strektegninger som ut-
dyper og kontrasterer teksten. Boka bærer 
preg av at forfatteren/visesangeren Kjells-

son bygger på muntlige presentasjoner av 
sitt stoff, og kan virke noe ustrukturert og 
pratsom. Dessuten kunne jeg ønsket meg 
flere viseeksempler, gjerne også på dårlig 
teksthåndverk. Men boka legger tydelig 
vekt på å inspirere til skriving, og bæres 
oppe av stor tro på at alle som prøver 
(nok) kan få til en bra tekst. 
 
Summa summarum: 88 lettleste sider 
om et for vise-entusiaster viktig emne 
som ikke ofte er belyst i bøker. Og siden 
svenske bøker er billige (sjekk www.bok-
fynd.se for beste priser) er det bare å gå 
inn på www.kabusabocker.se og velge 
seg en svensk nettbokhandel å bestille fra. 
Inkludert frakt kom boka på 193 svenske 
kroner, levert Oslo to dager etter bestil-
ling!

Kjellsson, Christina:  Rim och reson.  Om att 
skriva vistexter.
Kabusa Böcker 2008. 88 sider.  
ISBN 978-91-7355-072-7

Leiv Solberg får virkelig luftet instru-
mentparken sin på denne innspillingen. 
Elektrisk gitar og diverser mandolaer og 
akustiske gitarer klinger med her og der. 
Innspillingen er spennende og vitner om 
et solid håndverk. Men det krever sin 
lytter, det er ikke en CD man kan la surre 
og gå i bakgrunnen. Bruker du litt tid på 
denne CDen, tror jeg til gjengjeld den vil gi 
desto mer tilbake.

Ragnhild Furholt –  Lån meg vengjene
Utgitt på Plateselskapet Talik.
CDen er også tilgjengelig på iTunes og Musikk-
online.

Bok om å lage visetekster

«Ljuga er guld!»
Er det sant at tale er sølv, mens å 
tie er gull? Nei, «ljuga er guld» sier 
Christina Kjellsson i boka «Rim 
och reson. Om att skriva vistex-
ter». Den som skal skrive god vise-
tekst må beherske løgnens kunst: 
Du skal skrive ut fra deg selv, men 
lyve ditt eget om til noe mindre 
privat, der kun det som er vesent-
lig for historien – eller visa – står 
igjen når teksten er ferdig.

MARI TANGEN

Christina Kjellsson er kjent for mange som 
foreleser ved de to svenske viseskolene i 
Kungälv og Västervik. I boka «Rim och 
reson. Om att skriva vistexter» øser hun av 
egne erfaringer som visesanger og lærer, 
med eksempler på både godt og dårlig 
teksthåndverk.

Innledningsvis karakteriserer Kjellsson 
seg selv som en «van och hängiven läsare 
av vistexter» og gir oss sine tanker om hva 
en visetekst – og ei vise – er. Boka henven-
der seg til de som allerede skriver visetek-
ster, til de som vil begynne å skrive, til den 
som like å lytte til viser og til alle som er 
interessert i skriving i alminnelighet.

I kapitlet «Vad innehåller en vistext?» tar 
Kjellsson for seg både visetekstens struk-
tur (begynnelse – forløp – slutt) og sub-
stans (gestaltning – konflikt –bildespråk). 
I neste kapittel behandles hvilke fallgruver 
en viseforfatter lett kan havne i ved bruk 
av klisjéer (eller «stor-ord, som Kjellsson 
kaller dem), eller gjennom å bruke metafo-
rer som «kræsjer». Deretter følger hennes 

Abonnér  
på Norges nye viseblad!
1 år/4 utgaver: 180,-
Løssalg: 50,- pr nr.

Mail til post@viseforum.no
eller skriv til Norsk Viseforum, 
Pb 440 Sentrum, 0103 Oslo.
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I slutten av mars 1974 hadde jeg påtatt 
seg ansvaret for å være teknisk arrangør for 
et «Viseverksted» på Bondelagets folke-
høyskole. Ordet «viseverksted» tror jeg ble 
konstruert av Lars hauge som den gang var 
programleder for radioprogrammet «Vise-
kvarten» i NRK radio. han var også initia-
tivtaker til å arrangere viseverksteder flere 
steder gjennom sitt kontaktnett, og han var 
den selvfølgelige leder av viseverkstedet i My-
sen som samlet et 20-30 antall viseinteres-
serte mennesker hvor den yngre garde (16-25 
år) dominerte.

Ca 1 måned senere kom en håndfull av del-
takerne sammen i den hensikt å starte en vi-
seklubb som ikke unaturlig fikk navnet LarS. 
helt i starten møtte vi hjemme hos hverandre, 
men ganske raskt fikk vi til et samarbeid med 
Folkehøyskolen og brukte lokalene til vise-
kvelder hvor en del av skolens elever også var 
til stede. Stort sett var visekveldene preget av 
enkeltopptredener. 

Ca 3 år etter stiftelsen leide vi Røde Kors-
huset til øvingslokale og visekvelder. Antallet 
var 10-12 medlemmer. Noen spilleoppdrag 
hadde vi fått, og i årene framover økte 
oppdragene slik at klubbsamlingene ble rene 
øvingskvelder. Samtidig ble vi mer opptatt 
av at medlemmene gjorde noe sammen. Vi 

hadde som motto: «Vi gjør hverandre gode!» 
Blant viseklubbene på Østlandet ble vi ofte 
betegnet som Visekoret.

Å synge sammen og arrangere stemmer er 
fortsatt vår dominerende form, men de som 
ønsker det, får være solister.

De siste 20 årene har klubben hatt et 
stabilt medlemstall på 30 hvor noen av ulike 
årsaker slutter, men nye kommer til. Jentene 
leder 17-13 i antall pr dato. 
Gitarene har fra første stund vært de domine-
rende instrumentene, men i begynnelsen av 
90-årene fikk vi en fast bassist. I tillegg har vi 
i dag trekkspill og diverse rytmeinstrumenter.

Klubbens repertoar er allsidig. Vi har i 
løpet av årene samlet over 400 viser i fire 
permer. Nye viser kommer stadig til. her er 
alt fra Prøysen og Taube til samiske, afrikan-
ske og søramerikanske viser, fra ballader og 
kjærlighetsviser til barnesanger, pop-rock og 
fartsfylte viser og madrigaler!

For å være med i viseklubben må du 
ha glede av å synge og ha et visst gehør og 
selvironi. Vi kan love deg et inkluderende og 
trivelig miljø etter leveregelen: «Den som 
synger, synder ikke!»

Skrevet av Finn Rønn  
for Viseklubben Lars’ hjemmeside.

M Å N E D E N S  V I S E K L U B B :

Viseklubben Lars
Viseklubben 
Lars i sola (foto: 
Rita Hjertaas 
Teigen). 

Sjekk ut klub-
bens nye hjem-
meside: www.
viseklubben-
lars.com
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• Visegruppa 1881, halden  v/ 
 Frivillighetssentralen i halden,  
wenche.erichsen@frivillig-halden.no

Vestfold
• Lallahompen Viseklubb 

(holmestrand),  v/ Ernst hauge,  
ernsgh@hotmail.com

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

• Tirsdagsklubben (Nøtterøy), 
v/ Anne Berge – nordn@c2i.net

• Vestfold Ukuleleklubb  v/ Øyvind 
Sæther. Tlf. 3339 9760, mob: 9014 3001.  
http://www.ukuleleklubben.com 

Telemark
• Bamble Viseklubb  v/ Bjørn  Damberg, 

tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no

• Notodden Visekor  v/ Torill hagen, 
Notodden.

• 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

• 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.

Vest-agder
• Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rys-

stad. harald.knutsen@aa-f.kommune.no

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

rogaland
• Egersund Visefestival  v/ adv.  Asbjørn 

Stokkeland, Pb 264, 4379 Egersund.  
post@advokat-stokkeland.no

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

Trøndelag
• Viseklubb Ørland/Bjugn Panta rei, 

Ola Garli 7160 Bjugn - olgar@start.no.

• 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.

M E D L E M S K L U B B E N E  I  N O R S K  V I S E F O R U M M E D L E M S K L U B B E N E  I  N O R S K  V I S E F O R U M

oslo
• Josefine Visescene, Josefines gt. 16. 

Tlf. 2260 3126/ 2269 3499.  http://www.
josefine.no/viseklubbenjosefine.html

• 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 kristoffer-
sen,  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, konsert-
sted: Asker Museum. 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.  Traaen, 
Ringstabekkveien 35. 1358 Jar. Tlf: 67 
53 08 09, mobil: 9510 9320, ahtraaen@
online.no

• Rælingen Viseklubb  v/ Astrid Margret-
he Olsen, hvetestien 26, 2006 Løvenstad. 
Tlf. 67971735,  
maeve.kelly@chello.no

• Skedsmo Viseklubb, Boks 359, 2001 
Lillestrøm, berto@online.no 
http://www.skedsmoviseklubb.no

Buskerud
• Viseklubben sVISkEn v/Dag hoftun 

Knutsen, hans hansens vei 12, 3021 
Drammen. Tlf. 3289 6244 (p+a), 9765 
0744 (mob), daghk@online.no

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

• Fossesullen, hvittingfoss, v/ Karin Støa. 

oppland
• Otta Jazz- og Viseforum  v/ Truls Gjef-

sen, Nyseterjordet 29, 2670 Otta. trulsgj@
online.no – http:// 
ottajazzogviseforum.blogspot.com

• Skreia Viseklubb  v/ Ole Aamodt, 2850 
Lena.

• Viseklubben BØRRE (Reinsvoll/Rau-
foss) v/ Geir arne Wollan, tlf. 6117 9761. 
http://www.viseklubbenborre.com

• Vigga Vers- og Visevenner (Brandbu) 
v/ Laila Støen – skutelandet@gmail.com

Hedmark
• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803, 

post@proysenhuset.no 
http://www.proysenhuset.no

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

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

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a. 

Dickens. Leo Leonhardsen,  
leoleonhardsen@gmail.com

• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica 
heer Mariussen, tlf. 900 16 519. 
www.viseklubbenlars.com

Fra «Skaldehula» 
i Nye Skalder
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