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Om bladet
Endelig fikk vi prøve oss på et nummer med farger på alle sidene. Vårt ut-
merkede trykkeri fortalte at det ikke ville koste så mye ekstra, og da tror vi 
det er verdt det. Vi har gjort om hele layout’en, forhåpentligvis til det bedre.

• Denne gangen er Sverige i fokus, med nærbilder av fire flotte viseartister. Vi som 
har vært på de store nordiske visetreffene på Särö har truffet fler av dem. De fortjener et 
større publikum i Norge!

•  Vår nye medarbeider Mari Rustøy debuterer 
med et nydelig portrett av den store Vestfold-trubaduren 
Louis Jacoby, som noen og enhver burde bli bedre kjent 
med. Ny CD har han også kommet med, som vil bli omtalt 
her i bladet.

Mer på nettet:  Som de fleste andre trykte medier, har 
viser.no et begrenset sidetall (bl.a for at vi ikke skal koste 
en formue), og det fører til at vi ikke alltid får med alt 
stoff vi gjerne ville hatt med. Se etter nett-henvisninga  
uviser.no, så vet du at det fins mer tekst på nettet.  Send 
gjerne melding om det er stoff du savner.    
      Øyvind Rauset

Av innholdet i nr. 4:
Visebølgen – nyhetsticker fra visefronten
Fire svenske visesangere
Møt Louis Jacoby
Viseforums sommerkurs  •  Visearmadaen
G-strengen med  X-ord og Quiz
Dingsguiden: Alesis iPod-opptaker 
Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt

Forsida: Sebastian Sundblad. 
Mer om ham på side 8.
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Nytt visemiljø i Ski
Ivar Simastuen starter 
opp et visemiljø i Ski sen-
trum hvor man skal spille 
og synge sammen. 
Ta med instrument og del 
med oss, og vi bidrar med 
allsang. Det foregår på 
Waldemarhøy som er en rød 
staselig tømmerbygning i to 
etasjer i et grøntområde i 
Ski sentrum. Søk gjerne via 
internett på Waldemarhøy-
veien.

14.–16. aug: Nordisk 
folkemusikkfest i 
Danmark
Musik over Præstø Fjord 
er et nyt nordisk folke-
musiktræf med visesang, 
spillemend og folkedans. 
Det er bare ca en time syd 
for København. 
Vi har bla inviteret Jan 
Enger vik til at komme og 
synge. Se vores hjemmeside 
www.folkemusik.com. Hå-
ber at se mange fra Norges 
smukke land her i Danmarks 
skønne natur. Måske I kan 

sende det glade budskab 
videre ud i det norske land? 
Hilsen Anne Grete Kamilles, 
Musik over Præstø Fjord. 

Singalong i Otta
Du trenger ikke være 
viselaus om du bor i Gud-
brandsdalen:
Otta Jazz- og viseforum har 
konserter og «singalong»-
kvelder på Skifer’n Bar og 
restaurant. Med teksthefter 
for dem som ikke har alt i 
hodet. Og blir du medlem, 
kommer du billigere inn. 
Sjekk nettsida:  
ottajazzogviseforum.blog-
spot.com/ (ikke bindestrek)!

Lørdag 11. juli: Fjell-
ljom – visetreff ved 
 Kongsberg
Lørdag 11. juli inviterer 
Marit Rutle og Magne Sell 
til visefest på Knutehytta. 
Konserten begynner kl 
17.00 og varer ut over 
kvelden. 
Konserten byr på åpen 
scene. Ta med deg visene 
dine dit opp og vis deg frem. 
Opplegget fungerer som 
en kombinasjon av inviterte 
artister og et showcase hvor 
du kan presentere deg for 
publikum og arrangører.

Knutehytta ligger 10 km fra 
Saggrenda ved Kongsberg – 
opp under Jonsknuten. Dette 
er et populært turområde. 
Her kan du starte eller ende 

en god fottur i Fjellet. Det er 
mange merkede turløyper i 
området.

Arrangementet er en videre-
føring av det visetilbudet som 
har utviklet seg på Knute-
hytta. Dette skal være et 
arrangement som ikke lokker 
med store navn. Det finnes 
en rekke dyktige utøvere som 
ikke slipper til på de store 
festivalene. Så hvorfor ikke 
slippe disse kreftene til på 
en minifestival. Dermed er 
det interessen for de gode 
viseopplevelsene som lokker 
her. 
 Vil du melde deg på som 
utøver? Ring til 414 31 975 
for påmelding. 

Synge på norsk?
GramArt og Språk-
rådet sto 8. juni bak en 
debatt om holdningene 
til det norske språket i 
populærmusikken, på (av 
alle steder) Kafé Interna-
sjonalen i Oslo.

Kan man ha ambisjoner 
om internasjonal suksess 
og likevel velge å synge på 
norsk, var hovedspørsmålet. 
I panelet satt artistene Hanne 
Hukkelberg og Mariann 
Thomassen (Surferosa), 
kulturjournalist Bernt Erik 
Pedersen (Dagsavisen), og 
direktør Sylfest Lomheim 
i Språkrådet. De la fram 
problemstillinger som: Er 
befolkningen uinteressert i 
norskspråklig musikk, er ar-
tister som synger på engelsk 
mer «credible», oppfattes 
bruk av det norske språket 
som gammeldags? 

GramArt og Språkrådet har 
gjennomført en kartlegging 
av bruk og omdømme til 
det norske språket i dagens 
musikk-Norge. Resultatet av 
undersøkelsen ble lansert 
på møtet, og viser at tre av 
fire nordmenn vil høre norsk 
populærmusikk på norsk, 
men at norsk språk ansees 
å være til hinder for å gjøre 
karriere i utlandet.

Bernt Erik Pedersen sa at 
engelske tekster fra norske 
artister er ofte klisjéfylte og 
har lettvinte formuleringer. 
Han mener engelsk ofte er et 
skalkeskjul for dårlige tekster. 
99% av norske artister gjør 
ikke karriere i utlandet.
 
Det var også artister og 
låtskrivere blant publikum 
som tok ordet, deriblant Unni 
Wilhelmsen og Geir Zahl fra 
Kaizers Orchestra. Wilhelm-
sen syntes resultatene fra 
undersøkelsen var positive. 
Det er hyggelig at folk liker 
norsk musikk. Selv har hun 
gitt ut flere plater på engelsk 
og en på norsk. Hun fortalte 
at hun aldri har solgt så lite 
som da hun skiftet til norsk. 
Hun hevdet at det finnes 
fordommer mot artister som 
synger på engelsk. 

Zahl mente at folk skriver 
på engelsk fordi de ikke 
kan skrive godt på norsk. At 
Vamp bruker en lyriker, sier 
mye om hvor vanskelig det 
er å lage gode tekster. Han 
mente dialektene har stor 
betydning for om man lykkes 
med norske tekster eller ikke. 

En generell oppfatning blant 
debattantene så ut til å 
være at det hersker en slags 
«rock-eskapisme» der artis-
tene søker til utlandet. Flere 
talte for at norske artister bør 
få bedre selvtillit og slippe 
seg løs i det norske språket.

(En fyldigere omtale fins på 
gramart.no).
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Magne Sell og Marit Rutle.

V i s e b ø l g e n
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Leo LeoNharDSeN

Med et kvart hundre festivaler og en 
stor interesse for svensk visetradi-
sjon legges det godt til rette for å 
holde visa levende. Fortøyer du bå-
ten i en stille vik langs svenskekys-
ten kan du regne med at kveldsbri-
sen bærer med seg svensk visesang 
fra fester i nærheten. 

Vi har sett på fire forskjellige utøvere 
som har debutert og gitt ut plater de 
siste åra. Det som umiddelbart slår en 
er allsidigheten og respekten for stilar-
ten. anna Döbling, hanna Åberg, Lucas 
Stark og Sebastian Sundblom er fire svært 
forskjellige artister som alle represente-
rer den nærheten og fortellekunsten som 
særpreger nordisk visetradisjon. Mange av 
våre nye visesangere på vår side av kjølen 
burde tatt seg en tur over dit bare for å 
lytte og lære. Tre av disse  fire har gått på 
viseskolen i Kungälv. Der har de nok fått 
med seg en viktig ballast som kommer 
frem både på konserter og plater.

Anna Döbling
I 2007 kom hun ut med sitt debutalbum 
Som ett barn. hun skriver sangene selv. 
her er kjærlighet og lengsel. Men det er 
ikke de banale historiene hun presenterer. 
her er alt gjennomarbeidet og gjennom-
tenkt. her er historien om bestevenninnen 
som stjeler kjæresten, noe om å reise seg 
opp, og ikke minst; hun lar den gamle kvin-
nen som går på stasjonen og venter på kjæ-
resten som aldri kom få oppfylt drømmen.

Både poesien og musikken bærer preg 
av at hun har en sterk forankring i kabare-
ten. her kan vi ane påvirkning fra Brelles 
og Piaf både i fremføring og innhold. Men 
hun forsøker på ingen måte å gjøre seg 
til noen kopi av storhetene. hun er tvers 
gjennom ærlig og original. Stilblandingene 
med blues, rock og klassisk visesang er 
til stede og beherskes med frihet og stor 
kapasitet. her er de vare tonene i den 
vakre visa «Som ett barn» og det hardere 
og korrekte tonefølget i «Keiserinnan». 
Musikken gjør de mørke sidene av poesien 
litt lysere. hun behersker spennvidden fra 
det enkle melodiøse til det hardere uten at 
hun forsøker å lage pop. og det siste skal vi 
være glad for, fordi melodiene hennes løfter 
frem tekstene på en fremragende måte.

s V e r i g e

ny  svensk  visesang – 
i fire  eksempler…
Vi lurte på hvordan det står til med broderfolkets visesang for tiden. 
 Synger de bare pop eller har de fremdeles noe mer «viselig» på hjertet? 
Vi dro over og spionerte litt. Og vi fant flere relativt ferske utøvere som 
videre fører en rikholdig og levende tradisjon.

Anna Döbling
Foto: Åsa Johansson
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Kabaretpåvirkningen gjør henne 
også til en tydelig forteller. her går ingen 
stavelse forbi uten at den fester seg i øret. 
Sånn skal det synges. og så har hun en 
vakker stemme i tillegg, når sant skal sies. 
Klisjeer som dybde og varme i stemmen 
er for så vidt greit. Jeg vil si at du kan ikke 
unngå å lytte når hun synger. Jeg klarer 
ikke å bruke dette til bakgrunnsmusikk 
når jeg arbeider med noe. Jeg blir distra-
hert og må lytte. 

For tiden holder hun på med ei plate som 
har arbeidstittelen «Vem som helst». Vi 
gleder oss til den kommer. Mens vi venter 
kan vi handle debutplata på www.anna-
dobling.com. Det anbefales virkelig!

Sebastian Sundblad
Vi går i land på østkysten av Sverige og 
finner et album som heter Lånta Fjädrar 
av Sebastian Sundblad. Det kom ut i 2006. 
Blant de lånte fjærene finnes både Bell-
man, ewert Ljusberg og Cornelis. etter 
å ha hørt denne mannen forsto jeg hva 
han mente med tittelen «lånte fjær». han 
behandler jo de lånte visene som om de 
var fjær som ikke må komme til skade før 
de leveres tilbake eller videre. 

han synger sangene med autoritet og 
varme, og med en ømhet som gjør deg 
trygg som lytter. han tvinger ikke noe på 
deg, men han forteller hvordan han ser 
på saken eller oppfatter tingene. og sånn 
som han legger sakene frem høres det rett 
ut. ro og diksjon. Det virker som han har 
lyttet til de store svenske trubadurene. 
han har lært at man ikke skal kopiere men 
bruke språket og gjøre det til sitt eget.  

Musikaliteten avslører at han egentlig er 
bluesgitarist. Første sporet kaster et lett og 
komfortabelt bluesriff imot oss i visa «en 
gammal kavaljer». Melodiøs blues med en 
skandinavisk folketone i bånn. Med den 
akustiske innledningen setter han stan-
dard for skiva. Dette er et rent akustisk 
produkt nesten helt fritt for elektroniske 
snurrepiperier. Når Åsa Sundstedt trår til 
med akkordeon er det i full balanse med 
resten av bandet, som også inneholder 
bass og slaginstrumenter. en del av oss 
husker arne Ljusberg fra härjedalen. 
hans vise «Gammalmodig höstlåt» ak-
kompagnert av Åsa Sundstedt er en uslipt 
perle. Cornelissangen «en visa om 18 
svanor» likeså. her er perler det hele. han 
avslutter selvsagt med en egen tekst til 
Bellmans «Solen Glimmar» og forklarer 
hvordan det går til når visesangerne forsø-
ker å komme inn i det høyeste….

hvilke røtter viser seg her? Jo, det er tyde-
lig at Sebastian Sundblom har vært med 
og hørt alle de store siden begynnelsen av 
den nordiske visebølgen. han har så å si 
vokst opp på Mossebacke og Waxholm hos 
Git Magnusson. Dermed har han fått med 
seg den viktige epoken i svensk visesang. 
Jeg tror denne plata er en takk til de som 

Sebastian SundbladAnna Döblin
Foto: Majlis Jansson
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ninger om hva som 
skal komme etter. 
og hun innfrir 
forventningene. 
Neste vise «Precis» 
er med full band-
besetning og den 
rake motsetning 
musikalsk sett i for-
hold til åpningen. 
Men hun viser her 
at hun behersker 
de gitarene man 
trenger for å jobbe 
som visesanger – 
og det kan være 
mange. hun lever 
et akkompagne-
ment som aldri blir 
kjedelig, men heller 
ikke overdådig. 

Sangmessig behersker hun det meste. Fra 
det helt vare og folkelige til det burleske 
og frekke. hun har en varme og nærhet 
i stemmen som gjør at du tror hun sitter 
rett ved siden av og synger i øret ditt. Ja, 
hun er også en av de du kan lære teksttol-
king av. 
Musikalsk spennvidde har hun også, blues, 
rock, folkemusikk, ja alt det visa rent mu-
sikalsk kan bringe med seg.

Kommer du til Malmö, eller et sted i Sve-
rige, oppsøk hennes konserter. og du kan 
bestille CDen på db-productions.se. 

Lucas Stark
På Krokstrandfestivalens lille scene sto en 
spesiell ung mann med akustisk gitar og 
sang skillingsviser, sjømannsviser, og an-
dre viser fra det tradisjonelle svenske re-
pertoaret. Det var et vanskelig sted å spille 

på med matservering og trafikk rundt. 
Men han fanget publikum med sin enkle 
og tydelige formidling. Lett humoristisk 
og respektfull fremføring av de gamle san-
gene som man bare måtte lytte til. 

etter ti år som visesanger har han lagt hele 
Sverige for sine føtter og han begynner 
også å etablere seg i Norden. han spil-
ler i Farsund 10. juli. er du der, så la ikke 
anledningen til å høre ham gå forbi! han 
har spesialisert seg på det folkelige sangre-
pertoaret med skillingsviser, rallarviser og 
sjømannsviser. 

På Viser.no kan du også lese anmeldelsen 
av hans første CD med Bruksorkestern – 
Skillingstryck & andra otidsenligheter. Der 
står det blant annet:  «Lucas Stark viser 
autoritet og nærhet i sine tolkinger. Ikke 
på noe tidspunkt faller han for fristelsen 
til å overdrive, noe som jeg har opplevd 
hos mange som har fremført skillingsviser. 
han er tro imot tekstene og behandler 
dem ærlig. Som sanger vil nok flere enn 

gjorde inntrykk på ham opp gjennom 
årene. Kjøp den og lær, her finnes mye av 
det som er sentralt i svensk visehistorie.

Hanna Åberg
Jeg kom ned til Malmø og mønstret på 
en gammel hollandsk kanalbåt som var 
gjort om til konsertsted. Den blå båten 
het stedet. og her var det at min ledsager, 
trubaduren Göran Sergel, mente at jeg 
skulle få oppleve enda av de kvinnene som 
skal sette spor etter seg. I et tettpakket 
lasterom entrer hanna Åberg scenen og 
ikler seg en klassisk gitar. og hun kan fak-
tisk spille klassisk gitar (min venn hvisker 
til meg at hun har studert klassisk gitar). 
Det høres. etter hvert entrer en bassist og 
en el-pianist podiet. De gjør en helaftens 
konsert hvor de varierer fra det helt vare 

med klassisk gitarakkompagnement til full 
besetning og utblåsning. hun leverer to 
sett med egne viser. Jo, det er mye hjerte 
og smerte også her, men ingenting er ba-
nalt her, her er det håndverk. For en snert, 
og for en ironi i de burleske nidvisene 
hun også leverer. og nærvær og ærlighet 
i sangene som slår deg rett inn i hjertet.  
Forstår jeg skånsk? Vel, det er ikke så lett 
å forstå. Men hanna Åberg forstår du, for 
hun roter ikke konsonantene bort. hun 
bruker konsonantene til det de er til for – 
å få meg til å forstå hva hun synger.

Jeg finner to CDer med henne. Den første 
kom i 1999 og het bare «hanna Åberg». 
Det neste kom i 2007 og het «Till en vän». 
hun vant svensk mesterskap i nidviser 
i 1998 – de har faktisk slike mesterskap 
der. hun er en mester i å bruke besk ironi 
og svart humor. Det er en vanskelig kunst 

og det er lett å ikke 
komme i mål. Men 
hun kommer i mål og 
viser frem eleganse. 
Men hun skriver 
ikke bare ironi, hun 
har også mye vakker 
poesi. Fra CDen «Till 
en vän» har jeg hen-
tet noen eksempler.  
«Hos dig» er en vak-
ker kjærlighetsvise 
som går rett i hjertet. 
hun akkompagnerer 
på klassisk gitar. 
Gitarakkompagne-
mentet kunne godt 
stå for seg selv som 
et vakkert klassisk 
stykke. Sammen med 
teksten forsterker det 
sangen på en vakker 
måte. en slik åpning 
av en CD gir forvent-

Hanna Åberg
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Toppen av isfjellet
Vi skulle gjerne hatt med flere av de 
nyetablerte svenske visesangerne 
som gjør det godt – Dan Victor, 
Christina Kiellson og så mange andre, 
men så stort magasin og kapasitet har vi 
ikke. Dette er bare toppen av et gigantisk 
isfjell. Det som er klart er at det sven-
ske visemiljøet med Yrkestrubadurernas 

 förening, stipendiene, festivalene, folke-
høgskolene og de mange institusjoner har 
klart å opprettholde visa som medium. 
Og de har klart å få frem en lang 
rekke unge visesangere som gjør seg 
bemerket på visas og fortellingens 
premisser. 
 
Vi tar av hatten og bukker: Gutår kära 
bror!    n

jeg legge merke til at han har et stort 
talent. han har treffsikker intonasjon og 
en varm stemme med stor spennvidde. 
Det virker som han har funnet sin identitet 
som visetolker. Kombinasjonen tekstuttale 
og stemmebruk plasserer ham blant våre 
store visetalenter i Norden.»

han har fått evert Taube-stipendiet og Ulf 
Peder olrog-stipendiet for sitt arbeid med 
disse poetenes viser. han har en spenn-
vidde i sitt repertoar som kan ta pusten fra 
en. Slik sett er han kanskje en våre mest 
anvendelige trubadurer, fordi han har et 
repertoar som kan dekke de fleste anled-
ninger til å møtes. 

Lucas Stark er en av de få som rette kan 
kalle seg trubadur ut fra det brede reper-
toaret. Men det er ikke nok å ha et bredt 

repertoar. Du skal kunne bruke det trover-
dig og behandle de visene du bruker med 
respekt. Det gjør denne mannen. Fra de 
skjøreste sommerfuglvinger til det gro-
veste tømmer, der er spennvidden i hans 
tolkinger. Jeg tror fortsatt at han er den av 
de nordiske visesangerne vi kanskje kom-
mer til å høre mest av over lang tid. 

Idet bladet går i trykken, kommer CD nr 
to ut, «Stolt igenom havets böljor», en 
samling sjømannsviser med Bruksorkes-
tern. Dette er et kulturhistorisk dokumen-
tarprosjekt samtidig som det er en CD som 
vil bli hørt og kjøpt av mange. Jeg har tyv-
lyttet! Den er stor, nyskapende og med re-
spekt for tradisjonene.  Vi kommer tilbake 
med egen anmeldelse på nettsida Viser.no. 
Du kan også bestille på  eld records.se. 

Lucas Stark & Bruksorkestern
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Det er ikke vanskelig å forstå hvor in-
spirasjonen til mange av Jacobys tekster 
kommer fra.

DEt ER nEttOpp denne vestfoldske 
skjærgården, aller helst i sommerdrakt, 
som inspirerer Louis til å skrive. og det 
er de nære tingene han ønsker å formilde 
gjennom tekstene og musikken sin – det 
store og det sanselige i det hverdagslige. 
Louis legger vekt på å finne inspirasjon 
der han er, og mener hemmeligheten når 
en skal nå et publikum med en tekst, er å 
være ærlig mot seg selv når en skriver. 

— Vi mennesker har samme følelsesspek-
ter og reager på noenlunde lik måte, så 
er man ærlig mot seg selv vil en også nå 
andre, sier han.

etter den siste plata Puslespill, som hand-
ler om viktige ting i livet, og kanskje mest 
om kjærligheten, har det kommet en flom 
av tilbakemeldinger om at folk kjenner 
seg igjen i tekstene, og at de føler at han 
skriver om dem.  

og det er nettopp dette Louis vil oppnå 
med tekstene sine. Dette er også grun-
nen til at han syns det er frustrerende at 
NrK ikke vil formatere og dermed spille 
Puslespill, særlig fordi han er en ihuga 
P1-entusiast og utpreget P1-artist gjennom 
mange år. CD´en har fått terningkast fem 
og seks av avisene. Louis mener selv at 
Puslespill så definitivt er hans beste CD, og 
det er også her vi finner noen av sangene 
med de aller beste tekstene. - Drahjelpen 
radioen utgjør, er viktig og avgjørende for 
oss som har ord og toner som livsstil og 
levevei. Jeg hadde ikke trodd at det kunne 
skje at Puslespill ikke ble spilt, men det 
gjorde det. Det er trist, sier han. 

— Når en norsk utgivelse ikke blir spilt 
på radio, er det vanskelig for butikker og 
plateselskap å satse videre på den. her er 
vi midt i et kulturpolitisk problem. Det er 
imidlertid ikke salget som betyr så mye, 
men at en ny låt blir hørt. Men heldigvis 
går Puslespill unna ved hjelp av jungeltele-
grafen og nettet, sier trubaduren.

Louis Jacoby omtaler seg selv som 
en trubadur med forkjærlighet for 
tekster når han skal forklare hvem 
han er. 

MarI rUSTøy

— Jeg pleier å ha en gradering på meg 
selv; jeg er ingen stor musiker, greier meg 
greit på gitar, har en stemme som funge-
rer, er noe bedre på det å lage melodier, 
men det er tekstforfatter jeg først og 
fremst er. Melodien skal kle tekstene mine 

og ikke omvendt. Teksten formidler en 
historie, en stemming eller et budskap, 
sier han. 

DEt ER En høyREIst mann som 
møter meg langs kystveien mellom Larvik 
og Sandefjord, i skjærgårdsidyllen Ula.  
De hvite husene ligger tett i tett i doven 
atmosfære i le bak svabergene.  Utenfor 
skummer havet hvitt, mens Svenner Fyr 
vokter leia inn til det lille tettstedet.

– et godt sted å leve, sier Louis Jacoby (56).

l O u i s  J A c O b y

Louis Jacoby «Jeg likte ikke lutefisk før 
jeg smakte det, og kunne 
ikke skrive viser før jeg 
gjorde det».  
 
Møt Louis Jacoby i den 
vestfoldske skjærgården.
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— Formateringen av radiokanalene er en 
utvikling man bør stille spørsmål ved. at 
et bittelite utvalg mennesker bestemmer 
hvilken musikk som folket skal få høre, 
er noe publikum stort sett ikke vet om. 
radiokanalene trekker frem en artist og en 
hit fra albumet dens og spiller denne i hjel, 
mens de andre sangene på CD’en og andre 
artister ikke blir spilt i det hele tatt, legger 
han til.

I saMtaLEn VåR rundt musikk og 
radio snur han plutselig på rollene våre og 
spør meg hvem jeg tror er de mest folke-
kjære artistene i Norge i dag.  Noe famlen-
de ramser jeg opp Vamp, odd Børretzen, 
deLillos, halvdan Sivertsen, Jan eggum og 
hellbillies. 

— Der ser du, utbryter han triumferende, 
— det forteller jo alt. Disse artistene 
tilhører alle på sitt vis visetradisjonen og 
synger på norsk.  en undersøkelse viser 
at det norske folk vil ha mer visesang på 
radio, og at mange av radiokanalene våre 
således er i utakt med folket. Det betyr at 
vi har ting å kjempe for. elton John lager 
fin musikk, men jeg ønsker ikke å høre 
«Nikita» for n’te gang på ei uke når det er 
så mye spennende nytt, norsk materiale 
å ta av. Der tror jeg at jeg har mange med 
meg.

hELt FRa BaRnDOMMEn har det 
vært musikk rundt Louis. Faren, forfat-
teren Arnold Jacoby, spilte piano og sang 
sammen med ungene.  I tillegg ble noen år 
av barndommen tilbrakt i Italia hvor sang 
og musikk var overalt. Det var trekkspill, 
sang og dans og en visetradisjon som fasi-
nerte en ung musikkelsker.  
Som trettenåring i Italia fikk Louis sin 
første gitar, og dermed var det gjort. en 
trubadur var blitt skapt. Men det er først 

de siste femten årene at Louis har levd av 
å være artist på heltid. 
– Jeg lever godt av min visesang, og er 
privilegert som får lov til å leve av det jeg 
lever for, sier han.

Louis Jacoby har blant annet blitt tildelt 
Vestfold fylkes kunstnerstipend og Prøy-
senprisen i 1992. Men det var da hverdag 
ble kåret til en av Norges Nasjonalviser 
i 1994, og da Louis i 1995, sammen med 
Lars Martin Myhre, vant reiseradioens 
sommervisekonkurranse med visen En 
sommer er aldri over, at trubadurkar-
rieren fikk fart. Noen & ingen lå ti uker på 
Norsktoppen i 2003, derav to ganger på 
førsteplassen. Men så langt tilbake som på 
syttitallet lå han på Norsktoppen med Vise 
ved vindens enger. I løpet av sin karriere 
har han foruten sju plateutgivelser og to 
visebøker også gitt ut fire kåserisamlinger. 

hva kjennetegner en god vise?

– enkelheten, svarer Louis.  
– en vise skal kunne fremføres av en 
person med et instrument, uten effekter og 
musikalske krumspring som nødvendige 
ingredienser.

han er likevel ikke en tilhenger av å 
definere seg selv innenfor en sjanger. Det 
blir det samme om folk kaller meg vise-
sanger, trubadur, låtskriver eller singer/
song writer.  Den viktigste er språket det 
formidles på.  For Louis er opptatt av 
norskspråklig musikk for å ta vare på 
vår egen språktradisjon. Språket er vår 
klareste og viktigste identitet, sier han. Jeg 
har engelsk som fag og har studert i USa, 
sier han, men jeg føler likevel ikke at jeg 
har den språklige ballast som skal til for å 
skrive kvalitetstekster på engelsk.

Louis Jacoby 
Norsk trubadur, kåsør og ølhund. 
født 6. september 1952 i Larvik.  
Oppvokst på Torstrand, men har i 
mange år vært bosatt i Ula. 
Han er sønn av forfatteren Ar-
nold Jacoby.

Aktuell:  
CD´en Puslespill og idéen til pro-
sjektet Poesi parken i Larvik

Mer om Lous Jacoby på  
www.louis-jacoby.com

Louis Jacoby



18  viser.no viser.no 19 

sELV OM DEt er visetekster som er 
viktigst for Louis Jacoby, har han også et 
godt forhold til poesi generelt.  I fem år, på 
slutten av 90-tallet, var han fast huspoet i 
TV-programmet Wesenstund.  og når jeg 
helt til sist spør Louis om det pågående 
prosjektet Poesiparken i Larvik, glimter 
det øynene hans, og han utbryter:
– Det er moro, det! 

Så forteller han med entusiasme om pro-
sjektet som har som mål å sette Larvik på 
kartet som poesiby nr. 1 i europa. 
Det hele startet med at Louis følte ordet 
manglet i det offentlige rom:
— Musikk blir spilt i butikker og på kafeer. 
Det henger malerier og fotografier på 
vegger, og forskjellige skulpturer utsmyk-
ker parker og plasser, men ingen av disse 
inneholder ord, sier han.

IDEEn OM å utsMyKKE byen med 
utdrag fra forskjellig litteratur i forskjellige 
former, ble født og ble etter hvert også en-
stemmig vedtatt i Larvik kommunestyre. 

arbeidet med etableringen av Poesibyen 
begynner å bli synlig forskjellige steder i 
Larvik sentrum etter at flere investorer og 
givere har fattet interesse. For Louis sin 
del innbefatter det å være initiativtaker 
til prosjektet mye frivillig arbeid i form av 
å få alle brikkene til å falle på plass. Men 
han understreker at arbeidet er mer moro 
enn strevsomt. 

– Jeg ser på dette som mitt kulturpolitiske 
bidrag, i stedet for å sitte i et kommune-
styre og bestemme.

Men Louis er en utålmodig sjel, og ar-
beidet med Poesiparken er tidkrevende 
og stjeler mye tid fra hans eget kreative 
arbeid. 
– Jeg har med andre ord nok å gjøre, sier 
han.  Nå står mine tradisjonelle sommer-
konserter for døra, noe jeg gleder meg til. 
Ingenting er morsommere enn å møte pu-
blikumet mitt. Men Poesiparken er viktig, 
sier han. Vi er mange entusiastiske folk 
som jobber med det, og vi skal nå langt, 
avslutter han.   n

Landsmøtet i Norsk Viseforum  
ble avviklet i Tromsø 8. – 10. mai 

nytt styre i nVF
Landsmøtet i tromsø valgte følgen-
de styre for perioden 2009-2010:

tom Klemetzen – leder 
(øNV)

Karianne arntzen – styremedlem 
(Vestlandet)

Jan arvid Johansen – styremedlem 
(Nordnorge)

per Jakob skaanes – styremedlem 
(Sørlandet)

Ida svanes Ziener – Styremedlem 
(MidtNorge)

Roy Johansen – vara (Nordnorge)
Liv hoel sandstad – vara (øNV)

• Tom Klemetzen har vært leder siden 
2005 og kommer fra Skedsmo Viseklubb.

• Karianne Arntzen kom inn i styret i 2008. 
Hun er fra Sandnes og er utøvende artist 
med platedebut i 2007. Se henne i artist-
guiden vår på http://viser.no.

• Jan Arvid Johansen kom også in i styret 
i 2008 og har vært utøvende artist siden 
1970-tallet. Han ha mange plateproduk-
sjoner bak seg. Finn ham under Boknaka-
ran i artistguiden vår.

• Per Jacob Skaanes har lang fartstid i 
styret. Han er multiinstrumentalist og vår 
viktigste bidragsyter til bladet. Han har 
blitt en meget dyktig anmelder av plater 
og bøker.

• Ida Svanes Ziener er ny og kommer 
fra vise klubben Uhørt scene i Trond-
heim. Denne klubben er ny og har hatt 

godt oppmøte av unge visesangere og 
visediktere de siste par åra. Hun har vært 
aktiv som visesanger ved siden av studier 
i kultur og musikk. I tillegg har hun gått på 
viseskolen i Kungälv i Sverige det siste 
året og fått et godt innblikk i nordisk vise-
sang og nordisk samarbeide. 

Arbeidet framover
I de neste to åra skal Norsk Viseforum 
arbeide med å styrke formidling av norsk 
visesang. I handlingsplanen sier man at 
man vil arbeide for å styrke arbeidsvilkå-
rene både for utøvere og arrangører, og 
man ønsker innspill fra alle aktører i orga-
nisasjonen. etter at viser har fått innpass i 
arrangørordningen i Norsk Kulturråd har 
man store forventninger til at viseklubber 
igjen skal få bedret finansielle muligheter 
til å arrangere konserter, noe som kommer 
utøverne til gode.  

V i s e F O r u m s  l A n d s m ø t e

Ida Svanes Ziener fra Uhørt Scene.

Louis Jacoby
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«Det e vesst nån som ska spell 
her i kvell, Viseklubben Spell eller 
nåkka sånt». Overhørt kommentar 
fra en tilfeldig publikummer på hur-
tigrutekaia. Og det stemte: Det ble 
visekveld i Skarvens storsal på en 
lørdag, for en gangs skyld!

øyVIND raUSeT

Tromsøfolk er et gjestfritt folkeslag. Det 
erfarte vi de to dagene vi var der under 
Viseforums Landsmøte, med storslagen 
lunsj på fjellet og en svær visekonsert i 
Skarvens storstue på lørdagskvelden, un-
der ledelse av ildsjelene ragnar olsen og 

Geir Steneresen. Både 
landsmøtedelegatene og 
Viseklubben Spelt sine 
egne medlemmer deltok 
– her er noen glimt av 
den flotte stemninga… 

(Foto: Liv Hoel Sandstad 
og Øyvind Rauset).

Vårnatt i tromsø
K l u b b r A p p O r t



22  viser.no viser.no 23 

g - s t r e n g e n g - s t r e n g e n

Vanrett
1 Opptak
4 Swingjazz-konge
8 Vedrørende
9 Mikrofon
12 Improvisert samspill
13 Hu Klara på ..
14 Operativsystem
17 Kommunenes 

 Sentralforbund
19 To like
20 Solgud
21 Noice reduction
22 Tre (riksmål)
23 Hornet

25 Viseklubb
27 Virtual reality
29 PC-merke
32 Skryt
33 Sveriges NSB
35 Mannsnavn
37 Etc.
39 Strengeinstrumentet
41 Flukt
42 Opptaksprogram
43 Viseartist
47 Kvinner & Klær
48 Hukommelse
50 Operativsystem 

(mac)

52 Omvendt politisk 
korrekt

53 Datamaskinmerke
54 Opptaksprogram
57 Daglig leder  

i Viseforum
58 Alene
59 To like
60 Byrde
61 .... Jansch

Loddrett
1 Styreleder i Vise-

forum
2 Gresk gud

3 Plateselskap
4 Trøbbel med dassen
5 Afro-norske Haddy 

....
6 Opptaksvolum
7 Yoga-mantra
10 Ikke ut
11 Opptakbar CD
14	 Lydfil-format
15 Nett
16 Konsertsted i 

Tromsø
18 Under-
24 Der holder vise-

klubben Børre til
27 Dans

Vise-Kryss
28 To like
29 Kunstig intelligens
30 Toneart
31 Synge-Diana
33 Sleika
34 Storgevinst
36 Livlig (mus.uttrykk)
38 Lefsa
40 Pers. pronomen
44 Land i Østen
45 E-moll
46 Bergenske trubadurbrødre
49 Spill
50 Skummelt dataspill-dyr
51 Plugg-type til mikrofoner
53 Milennium Edition
55 Spørre
56 Kikket

Tema denne gang: Musikk, viser og data.
nye skalders  
Vise-quiz
På Nye Skalder lager Amund og Øyvind av og til en Vise-
quiz som ekstraunderholdning på Åpen scene-kveldene. 
Her noen av spørsmåla – test din visekunnskap!

1 Hvem spilte i duo sammen med Tobben?
– Og hvilken by kom de fra?
2 Hvilken gruppe spilte John Renbourne i på 70-tallet?
3 Hva het visesangeren som ble kalt «Den røde gitar»?
4 Hva lukta det av Møkkerbakken?
5 Hva var Bob Dylans opprinnelige navn?
6 Hva het bandet som ble kjent med «Soga om Kark»?
7 Hvilket yrke hadde Fredman?
8 Hva het det første bandet Anne Grete Preus ga ut plate 

med?
9 Hvem laget melodien til «Så seile vi på Mjøsa»?
10 Hvem komponerte «Barn av regnbuen»?

Riktige svar på side 35...

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

Skriv på  http://viser.no/beskejed
eller send brev til Norsk Viseforum, 
Pb 440 Sentrum, 0103 oslo.

Viser.no gratulerer:
•  Viseklubben Børre med 

30 år – og ny CD!

•  Viseklubben Lars med 
35 år, 1974–2009!
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VISER.NO: Bruk rett adresse
Stoff og annonser du vil ha inn i bladet 
eller på  nettsidene, sendes til

red@viseforum.no
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m å n e d e n s  V i s e
Visa denne månaden er også denne gongen henta frå Folque-viseboka  

(Morten Bing & Øyvind Rauset, Forfatterforlaget 1978).Teikning: I. Bilibina (1899)
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6. -11. juli

Vise tolking og 
 sceneteknikk
Undertittel: Visesangeren som yrkes-
utøver. Kurslærer er Sture Ekholm. 
Vi arbeider mye med egenutvikling innen 
visetolking. Vi kommer også innom arran-
gement på gitar – arbeid med akkompagne-
mentsteknikker og bruk av lydutstyr. 
 En del interesserte har etterspurt praktisk 
veiledning om booking, bruk av kontrakter, 
skatt på inntekt fra spilling, rettighetsarbeid 
og lignende. Disse temaene vil vi legge inn i 
kurset. 
 Vi håper at kurset vil gi deltakerne både 
kunstnerisk egenutvikling og bevisstgjøring i 
forhold til artistens yrkesrolle. Kurset avslut-
tes med konsert 11. juli. 

• Pris m. overnatting + full pensjon: Kr 4 000,-

Fra 15. juli på Skåtøy-festivalen

Viseverksted 
På grunnn av for lavt antall påmeldte er dette 
kurset flyttet i tid og sted. Istedet for Rauland 
arrangereres det under Skåtøy visefestival 
med oppstart onsdag 15. juli. Ta kontakt med 
Ruth Wilhelmine Meyer hvis dette passer. Tlf 
450 23 979.
Kurslærer: Ruth Wilhelmine Meyer og Jørn 
Simen Øverli

Kurset vil vi ha daglig stemmetrening med 
R. W. Meyer, og ellers vil kurset fordele seg 
mellom de to instruktørene.
 Det blir visetolking og sceneteknikk, 
repertoarkunnskap og visehistorie med spen-
nende videoer av Edith Piaf, Jaques Brel og 
Vysotskij.
 Repertoarkunnskap til bruk for allsang og 
leding av allsang.  

Kurset fokuserer på både egenutvikling  
i forhold til visetolking og inspirasjon til å 
utvide eget repertoar. Kurset avsluttes med 
en konsert.

• Pris: Kr 1200,- 

Ungdomskurset på Prøysenfetivalen 
måtte dessverre avlyses.

V i s e - A r m A d A e nV i s e s O m m e r e n  2 0 0 9 :   V i s e F O r u m s  s O m m e r K u r s

sOmmerKursene
sommerskolen i rauland
Vi minner enda en gang om sommerkur-
sene, som har en ekstra flott plassering i 
år: Raulands akademiet med eget internat 
og god tilgang på øvingsrom. Og nå har 
vi satt ned prisene mer 500 kr, pluss at 
medlemmer av Viseforum (eller en av 
medlemsklubbene) får ytterligere 500 i rabatt  
i forhold til prisen som står. Påmelding:  
Norsk Viseforum, Postboks 440 – Sentrum, 0103 Oslo.  
Tlf 22 00 56 30 – eller bruk nettsida til påmelding! Sture Ekholm

ViseArmAdAen 2009
Fjorårets visearmada ble en stor suksess for dem som 
var med, ikke minst fordi værgudene viste seg fra sin aller 
beste side. I år vil vi prøve et litt annerledes opplegg, med 
kortere og mindre væravhengige seilingsetapper, og med 
mer tid til sang og spell. Så har du båt, eller lyst til å være 
med i en, les videre…
Vi vil denne gang holde oss i vårt eget område, der vi har mange 
båteiere i nærmiljøet, med andre ord: Tjøme rundt. For dem som 
ikke kjenner Tjøme-skjærgården: Den er minst like fin som Sørlands-
kysten. Og så legger vi inn en friluftskonsert på Verdens Ende!

Seilingsplan:

To 06.08 Ildverket Start fra Mågerø Marina på Tjøme. Der går det an å parkere (må kanskje 
betale litt). Hvis noen kommer med buss kan de plukkes opp ved Kjøp-
mannskjær (må evt avtales).
Ildverket er en øy på østsiden av Tjøme. Ingen veiforbindelse. De har flott 
brygge og også gode muligheter til å ligge alongside mot fjellet. Gode 
plassforhold på land. Mulig å sette opp telt. Populært sted, det er en fordel 
å ikke komme for sent. Sang/spell/jam om kvelden.

Fr 07.08 Verdens Ende Verdens Ende er landfast, man kan komme dit med bil om man ikke er 
med på båtturen. Campingplass i nærheten med mulighet for telting.  Her 
er en flott molohavn med dusj/toalett og landstrøm. Havneavgift. Vanligvis 
god plass til å ligge ut/inn. Noen plasser til å ligge alongside. Ofte mange 
båter i weekenden, fordel å ikke komme for sent inn. 
Her planlegger vi en konsert på plassen innenfor moloen. Strøm til lydan-
legg er tilgjengelig. Regn med at det er mye folk her, så vi kan få publikum. 
OBS: Avhengig av oppholdsvær.

Lø 08.08 Stauper Runde sydspissen av Tjøme. Her er det ruskete ved kraftig sønnavind. 
Kan lønne seg å starte tidlig om morgenen før solgangsbrisen får tak. 
Alternativ rute hvis kraftig sønnavind, se nedenfor. 
Stauper er en samling spektakulære øyer vest for Tjøme.  
Ofte omtalt som den flotteste uthavnen i Oslofjorden.  Ingen veiforbindelse. 
Er ofte fullt der, kan være veldig fullt på en lørdag. Muligheter for å ligge 
alongside, hvis ikke de beste plassene er opptatt. Stauper er bare svaberg 
uten mulighet for telting. Sang/spell/jam om kvelden.

Lø 08.08 Alternativ Alternativt: Grindholmen Ved kraftig sønnavind (som ikke er uvanlig) kan 
det være røft å runde sydspissen av Tjøme. Da kan man gå tilbake langs 
østsiden av Tjøme. I så fall kan det passe å gå til Grindholmen midt i Vren-
gensundet. Grindholmen har mulighet for telting, og man kan evt. lett svippe 
innom Mågerø eller Kjøpmannskjær hvis noen vil mønstre av eller på.

Sø 09.08 Hjem Til Kjøpmannskjær og sette av de som tar buss. Til Mågerø for de som har 
bil der. Båteiere finner selv veien hjem etterpå.

Vil du være med på noe av dette – enten med egen båt eller sitte på med en annen? Ta kontakt 
med flotiljeleder Dag Hoftun Knutsen, Mobiltlf 9765 0744 og epost daghk@online.no. (Mo-
biltlf er med på turen, men epost leses ikke underveis). Kart over ruta kan du finne på 
viser.no, på sida til Østnorsk Viseforum – http://viser.no/regioner/onv/ONV.html.
Ta med klær for alle vær forhold: Varme, kulde, sol, regn, vind. Husk sovepose.
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d i n g s g u i d e n

minijack-utgang 
for hodetelefoner.

På siden finner du 
brytere for stereo/
mono, limiter (!), 
phantom, iPod-
lading og master 
av/på, pluss en 
volumkontroll for 
høretelefonutgan-
gen. På baksida er 
lokket for de fire aaa-batteriene, hull til en 
adapter for montering på mikro fonstativer 
(må kjøpes separat) og tre gummiknotter 
for å dempe vibasjon når du legger den på 
en bordplate. opptakene blir importert til 
iTunes når du synker iPod’en med en PC/
Mac.

ProTrack’en er lett å bruke, med en lydkva-
litet som varierer fra ganske bra (med de 
innebygde mik’ene som er bedre til nære 
akustiske opptak enn fra en konsertsal 
med forsterkere) til meget bra med gode 
eksterne mikrofoner.

I det store og hele er ProTrack et impone-
rende mobilt opptakssystem, men dette er 
første generasjon og ikke uten småfeil. et 
problem er at det lett oppstår støy ved bruk 
av de innebygde mik’ene. Bare den letteste 
berøring kan lage høye lyder på oppta-
ket. Så om du tenker på å bruke den uten 
eksternmik’er, bør du legge den fra deg 
på en flat, vibrasjonsfri overflate og ikke 
røre den. opptak med eksterne mik’er er 
derimot utmerket, ikke noe problem med 
berøringsstøy.

De fire aaa-batterine varer ca 2 timer ved 
opptak med Phantom, ca 3 timer uten. 
Manualen sier dessverre at man ikke kan 
bruke oppladbare batterier.

om du har en stikkkontakt i nærheten kan 
du jo ta opp så lenge du har ledig plass, og 
strømadapteren kan lade iPod’en samtidig.
Kan brukes med iPod Touch (2. genera-
sjon), flate iPod nano (ikke de høye smale), 
og de store iPod’ene av nyere utgave, inkl. 
Classic. alesis nevner ikke at iPhone også 
kan brukes, men jeg skulle tro det går (får 
bare håpe ingen ringer mens du tar opp)…

+ Godt stereobilde med innebygde mikro-
foner, 48V Phantom-strøm og kombi jack/
XLR-innganger i full størrelse. Limiter for å 
unngå overstyring ved opptak.

÷ Noe høyt priset. Middels batterilevetid, 
kan ikke bruke oppladbare. Berøringsstøy 
ved bruk av innebygd mik. Max CD-kvalitet 
opptak (16 bits/ 44,1 kHz), ikke 48 kHz eller 
24 bits.

Alesis ProTrack: En god bærbar opptaksløsning 
for dem som allerede har en iPod (dvs ganske 
mange etterhvert). Kan du leve uten iPod-opp-
tak noen måneder til, er det kanskje lurt å vente 
til en ny generasjon med fære bugs og flere 
digitalformater.  
Vekt (uten batt. og iPod): 230 gram.
Pris veil.: 399 $, ca 2500 kr. Normal utsalgspris i 
USA er ca 200 $. Til Norge i løpet av sommeren.

dingsguiden
Mange er på jakt etter enkelt utstyr til 
å evaluere seg sjøl under øving eller 
konserter, eller for å ta opp idéer man 
jobber med. Tidligere har vi omtalt Zooms 
4-sporsopptaker (nr 2), og i nr. 3 skrev vi 
om Roland/Boss’ nye musikk-skissebok 
med 8 spor, Boss BR900CD. 

Alesis ProTrack
Opptak i CD-kvalitet på en iPod: 
At iPhone og iPod’er kan ta opp 
lyd, har vært klar lenge. Men det 
har vært «snakkelyd» i diktafon-
kvalitet. Jeg har alltid lurt på når 
det skulle komme en profesjonell 
lydopptaksløsning for iPod – og nå 
er det skjedd. Førstekvinne ut er 
det ærverdige Alesis, som har laget 
ok lydprodukter i årevis, ofte i den 
lavere del av prisspekteret.

øyVIND raUSeT

alesis protrack er en håndholdt stereo-
opptaker som henges på en iPod for å gjøre 
høykvalitets opptak. Digitaliseringa er i 16 
biter og 44,1 khz – som på CD – men du 
kan også velge 22 khz for lavere kvalitet 
om du må spare plass. I motsetning til 
Zoom og Microtrack (M-audio) kan du ikke 
ta opp i mer enn CD-kvalitet, som f.eks 24 
bits eller 48/96 khz, som er bra om du skal 
viderebehandle lyden i Cubase/Logic osv, 
og 48/96 bits brukes til videolyd. 

De innebygde kondensatormik’ene er 
montert i kryss (som på Zoom-opptakeren 
vi omtalte i nr. 2). Dette funker bra til 

stereo-opptak, siden de er retningsvirkende 
(kardioide). eller du kan koble til eksterne 
mik’er med XLr-plugger i full størrelse 
og phantom-strøm, eller ta inn lyd fra en 
mikser (med jack-plugger).

Dette med XLr.plgger og 48 V phantom-
strøm til eksterne mik’er er noe som de 
fleste små opptakere ikke har. og dette vir-
ker enten du kjører på batteri eller bruker 
den medfølgende strømadapteren.

Utførelsen er litt stor, om lag som en Zoom 
og større enn f.eks M-audios Microtrack –
men du skal jo ha plass til en iPod inni. På 
forsida finner du et par runde gain-kontrol-
ler for opptaksnivå og to LeD-metere pluss 
Meny- og enter-knapper som etterligner de 
tilsvarende på iPod’en. IPoden selv beskyt-
tes av en gjennomsiktig plastikkplate med 
hull for å komme til klikkhjulet. På toppen 
er de innebygde mik’ene, på undersida 
ligger de to 1/4” XLr-kontaktene pluss en 

ProTrack med 
iPod touch inni. 
Man kan laste ned 
opptaksprogram-
mer med ekstra 
funksjoner fra 
AppStore, bl.a 
FiRe (35,-)  
eller ProRec 
(85,-).

XLR-inngan-
gene (under)  
er av den 
kombinerte 
typen som tar 
jackplugg i 
midten.

Adapter til 
mikrofon-
stativ.

Produkter og dingser som visesangere kan 
ha bruk for på en eller annen måte.
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Wikipedia om fado. En annen 
side som virker svært informa-
tiv, heter Fado.com. Her finner 
dere mye spennende om fado.

Sol
Låtmateriale på albumet Sol 
spenner fra svenske polskor til 
portugisisk fado. Flere av låte-
ne er arrangert med sterkt inn-
slag av crossover-inspirasjon 
og har mange fellestrekk med 
måten ulike grupper arrange-
rer skandinavisk folkemusikk 
når de innlemmer forskjellige 
strengeinstrumenter i tillegg til 
de «strengt» betraktet tradi-
sjonelle/autentiske. Her tenker 
jeg på mandola, bouzouki og 
gitarer. Dette har Stockholm 
Lisboa Project gjort på en 
elegant måte. Det er flettet inn 
ornamentikk som assosieres 
til fado i polskaene og det låter 
flott. Samspillet mellom fela, den nordiske 
mandolaen og den portugisiske mandoli-
nen er veldig fasinerende. Tidvis spiller de 
unisont, tidvis spiller de tostemt og legger på 
mye artig ornamentikk. De har også krydret 
enkelte av arrangementene med effektfulle 
motstemmer.

De spiller en virtuos versjon av Griffenfelt 
Schottis, vi kjenner den også som Griffenfeldt 
Reinlender som nok kan betraktes som en 
variant over Gammel Reinlender, et kreativt 
overskudd som det virkelig spruter av. Særlig 
på ulike stemmer og rytmiske finurligheter er 
denne spennende å lytte til. Den er en knall-
tøff reinlender i utgangspunktet, og i hendene 
på Stockholm Lisboa Project får man utnyttet 
dens fulle potensiale og den løftes ytterligere 
noen hakk.

Et annet av høydepunktene for min del, er 
spor 11 Rua do Capelão. Samspillet mellom 
fiolinen og stemmen til Liana er sjelfull, lyrisk 
og stemningsmettet. Hvordan de bygger opp 
neste spor Vlra dos Nolvos, er og impone-
rende. De bygger opp virtuose melodilinjer 
med andre- og tredjestemmer på mandolin 

og fiolin, til slutt henger mandolaen seg på. 
Elegant ornamentert. Lytt også til Antonios 
vals signert Simon Stålspets og Liana. Særlig 
de lette partiene med pizzicatoene på fiolinen 
sammen med mandolin og mandola er det 
lille ekstra, men vokalen til Liana er balsam i 
ørene.

Platen kjennetegnes at rikholdig variasjon 
innenfor sjangrene. Her finner vi alt fra det 
nesten for virtuose til den nedstemte vare og 
såre. Musikerne er teknisk svært dyktige og 
arrangerer melodiene slik at man får frem en 
god progresjon gjennom hele låta.

Jeg håper vi får oppleve disse musikerne på 
norske festivaler fremover. 

Albumet Sol av Stockholm Lisboa Project distri-
bueres av Nomis Musik.

Stockholm Lisboa Project har hjemmeside: 
www.stockholmlisboa.com og www.myspace.
com/stockholmlisboaproject.  Her kan du lytte til 
musikken, se klipp fra konserter og bestille CDen 
for 15 €.

Stockholm Lisboa 
 Project: SOL
Svenske flatfeleslåtter som stor
polskaer er veldig flott å lytte til når 
man virkelig hører noen som kan 
spille. Portugisisk fado er også noe 
av det flotteste jeg hører. På albumet 
Sol av et band som kaller seg Stock-
holm Lisboa project har jeg funnet 
en spennende smeltedigel for kryss-
ningspunktet mellom disse. Kort sagt 
et fascinerende cross-over-prosjekt 
hvor svenske polskor møter portugi-
sisk fado.

Per JaKoB SKaaNeS

Besetningen består av fire erfarne musikere. 
Simon Stålspets spiller Nordisk mandola, 
Sérgio Crisóstomo spiller fiolin, Luis Peixoto 
spiller portugisisk mandolin og bouzouki 
mens Liana synger. Samtlige har 15-20 års 
fartstid bak seg som musikere på heltid og 
musikkutgivelser på egenhånd i tillegg til med 
denne besetningen. Liana har blant annet i 
årene 2000 til 2005 innehatt rollen som Ama-
lia i en suksessfull musikal om den legenda-
riske fado-sangerinnen Amalia Rodrigues.

Saudade
er et begrep som ikke uten videre lar seg 
oversette til nordiske språk. Saudade kan 

bety en sinnstilstand, en følelses-stemning, 
men ikke en hvilken som helst tilstand. Den 
finnes i sårheten i tonene til en fiolinist, i 
det drømmende blikket til en musiker som 
er i ferd med å trylle ut sine mest uttrykks-
fulle toner på sitt instrument, i den bivrende 
understrengen på hardingfela eller i den såre 
røst til en fadista. Ofte kan saudade beskri-
ves som en lengsel etter noe uoppnåelig, en 
tørst etter en kjærlighet som er langt utenfor 
ens rekkevidde. I svensk tradisjonsmusikk 
og i portugisisk fado opplever man saudade, 
og det er den sterkeste forbindelsen mellom 
polskor og fado. 

Mange arrangerer folke- eller tradisjonsmu-
sikk i samme gata som dette, og det er spen-
nende å lytte til hvordan slåtter og melodier 
fargelegges av ornamenter fra ulike lands 
tradisjoner. Ale Möller og Gunnar stubseid 
spilte inn setesdalsslåtter med mandola og 
hardingfele,, mange band bruker irsk bouzou-
ki og Stockholm Lisboa Project tilfører blant 
annet enkelte portugisiske trekk. Slik utvikler 
musikken seg videre og det er til stor glede 
å nyte dette. Selv om jeg ikke liker å referere 
til sider hvor hver og en kan klikke seg inn og 
redigere etter eget forgodtbefinnende, er det 
et fint utgangspunkt for videre søk å titte på 

BOK • CD • DVD
 omtaler
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på en scene. Jeg har ikke selv hatt gleden 
av å oppleve Kaizers Orchestra på konsert. 
Derfor er det ekstra fint for meg å få litt av 
konsertstemningen inn i stua mi fra rillene på 
denne vinylutgivelsen. Kaizers kommer godt 
ut av det etter noen gangers gjennomlytting 
av 250%. Men jeg blir stadig mer imponert 
over deres siste studioalbum Maskineri da 
jeg satt og «kryss»-lyttet til låtene for å høre 
hvilke endringer som var gjort fra studio til 
konsert. Marimbaen er borte, strykerne er 
borte, ellers litt røffere spill, godt spill.

Ompa til du dør er bonuslåt kun 
på iTunes - Hæææ?!
Noe som er pokker så irriterende, er at Kai-
zers har lagt ut en bonuslåt til dem som laster 
albumet ned fra iTunes, Ompa til du dør. Det 
er jo en klassiker av en Kaizers-låt, og det er 
rett og slett dårlig gjort mot vinyl-kjøperne. 
Det skulle vært bonuslåt på vinylutgaven. Jag 
är besviken!!

Black Soul Family
250% er utgitt på Kaizers Orchestras eget 
plateselskap Kaizer records, men distribu-
sjonen foretas av plateselskapet Black Soul 

family. De har utgitt blant annet 
metalbandet Thunderbolts 7», 
«Bandits at 6 o’ clock» og crust-
punk-/hardcore-bandet I.O.U. De 
ga tidligere ut Kaizers-singelen 
«Apokalypse meg» og nå altso 
en lekker praktutgave av en 
live-plate med opptak fra Kaizers 
Orchestras turné i

Labelen Black Soul Family har 
myspace-side: Myspace.com/
blacksoulfamily hvor de informe-
rer om hva de har gitt ut og og 
fremtidige utgivelser.

250% er trykket i 2000 ekemplarer. 
Den kan blant annet kjøpes hos Ivar 
Skei i Sandnes, Apollon i Bergen, 
Platekompaniets nettbutikk og i 
utvalgte butikker,  Big Dipper,  The 
garden og Lite nytt for 199,- kr. Digitalt 
kan du laste ned musikken på iTunes, 

Musiconline og Mic. 

Mer stoff om Kaizers Orhcestra finner dere på 
Dr. Movinckels akuttmottak (drmowinckel.
com), nettsiden til Kaizers Orchestras offisielle 
fanclubb. Her finner dere et intervju med man-
nen bak Black Soul family, Jostein Ueland og Jan 
Ottesen i Kaizers Orchestra.
Bandet har hjemmeside http://www.kaizers.no, 
og myspaceside: myspace.com/kaizerso.

Kaizers Orchestra 
250% liveplate 
 eksklusivt på vinyl og 
via iTunes
Kaizers Orchestra gir ut en liveplate 
med høydepunkter fra konserter i  Eu-
ropa våren 08. Denne plata kommer ut 
på på en lekker og påkostet 180 grams 
gatefoldvinyl distribuert av unde-
grunds-selskapet Black Soul Family. 
Dette er det eneste fysiske formatet 
i tillegg til iTunes. Med andre ord en 
ganske så eksklusiv affære!

Per JaKoB SKaaNeS

Navnet Mr. Kaizer opptrer i låta Bastard fra 
1998. Da het bandet fremdeles «gnom» med 
liten «g». Like etter ble imidlertid kontrabas-
sist Rolf Prestø byttet ut med Jon Sjøen og 
bandet skiftet navn til Kaizers Orchestra. 
Bergensbandet ble startet i 1999 og serverer 
skranglerock, nyveiv, skamusikk, østeuro-
peisk ompamusikk med mye humor.  Om jeg 
skal forsøke å peke på musikalske referanser 
til stilen Kaizers Orchestra har lagt seg på, 
vil jeg assossiere i retning av Tom Waits’ 
senere produksjoner hvor lydbildet er preget 
av eksperimentering med ulike perkusjons-
muligheter, oljefat, bilhjul og disharmoniske 
klanger. Jeg tenkter også på Einstürtzende 
neubauten, Einmal kommt die liebe og 
tivoli-musikk. Med elementer fra industri-
skrammel med banking på oljefat og referan-
ser til bedehusene gjennom bruk av gamle 
trøorgler har Kaizers Orchestra satt dype 
spor i norges rockeinteresserte befolkning.

Kaizers Orchestra har siden debuten i 1999 
vært et farverikt og nyskapende band i det 
norske musikklandskapet. De har nå vært på 
Maskineri-turné og gir i den anledning ut en 
eksklusivt album fra turnéen. Albumet forelig-
ger foreløpig kun på 180 grams høykvalitets-
vinyl trykket i 2000 eksemplarer, foruten at 

den er tilgjengelig på iTunes i iTunes plus-
format. Vi kan bare glemme CD, med andre 
ord. Jeg må bare si det, de har vært på turné 
en stund, og er virkelig samspilte – dette låter 
vanvittig bra. 

Det er ikke mange band som har en slik kult-
status at de kan gi ut kun vinyl. Motorpsycho, 
Gåte og Kaizers kan gjøre dette. Og noen få 
andre.

Albumet 250% er utgitt på Kaizers eget 
plateselskap Kaizerrecords og distribuert 
gjennom labelen Black Soul Family. Albu-
met består av konsertopptak fra vårens 
«Maskineri»-turné, ti låter fra fem forskjel-
lige byer i Tyskland, Østerrike og Sveits. Av 
materialet på 250% finner vi låter fra hele 
karrieren deres; «KGB», «Apokalyps meg», 
«Maskineri», «Volvo i Mexico» og «Enden 
av november» skriver seg fra deres forrige 
album «Maskineri». Av de andre låtene er 
«Container» hentet fra albumet «Evig Pint», 
«Maestro» og «Dieter Meyers Inst.» er hentet 
fra «Maestro», mens «Sigøynerblod» er fra 
«Død manns tango» og «170» er fra «Ompa 
til du dør». Flere av disse finner man også 
på Kaizers forrige live-album «Live at Vega». 
Jeg må få kommentere avslutningen på 
«170». I det låta toner ut og applausen tar 
over, kan vi høre orgelet/synthen gli over fra 
temaet i låta til melodien på «Eg veit i him-
merik ei borg» - en elegant avslutning på et 
glimrende live-album.

Ifølge Kaizer-fan og vokalist Jan Ove Ottesen 
har føringen for utvalget på plata vært de 
låtene som er best å høre på, ikke nødven-
digvis de som er perfekte, men de som har 
noe med seg.

Noen kompromisser må gjøres på konser-
ter –de åpner for andre muligheter enn en 
studioinnspilling og legger andre føringer 
på hvordan musikken fremføres. På godt og 
vondt. Fremføringene er naturlig nok litt «gro-
vere» enn på studioinnspillingene, her legges 
ikke på flere spor, og hver person kan som 
regel kun spille ett instrument om gangen. 
Samtidig vil man ofte oppleve en smittende 
spontanitet i konsertsammenheng, og det er 
spennende å høre hvordan bandet fungerer 

Annonsér i Viser.no!
Nå fram til musikere, låtskrivere og et 
vise-interessert publikum.

Snakk med vår annonseselger 
 Ragnhild på tlf. 4781 5020 eller mail:

ragnhild.pehrson@online.no
eller red@viseforum.no
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arkivet ved Universitetet i Oslo og Norsk 
Visearkiv. 

Forfatteren Astri Krogh Hasle er en viktig 
bidragyter for Gåte. Flere av hennes tekster 
er tonesatt av Gunhild Sundli på denne utgi-
velsen. En annen kilde for Gåte, er kvedaren 
Magnhild Malmfjell (1894-1985) fra Nordmø-
re. Sveinung Sundli har dessuten komponert 
en tøff pols som er å finne på side fire, altså 
fra Gåte EP’n. Jeg må til slutt trekke fram 
Bruremarsj fra Jämtland, eller Bruremarsj fra 
Øst-Trøndelag, som de lett humoristisk kaller 
den. Det er mitt favorittspor på Jygri og den 
flotteste bruremarsj jeg vet om. Å høre det 
vanvittige øset av energi Gåte lager når de 
går over i durtemaet i denne er like mektig 
hver gang.
 Gåte varter opp med metallfolketoneren 
fremført av en stemme du ikke glemmer, 
en merverdig fremtoning av en gitarist som 
spiller mange artige riff, Sveinung Sundlis 
tangenter og fele med Gjermund Landrø på 
dundrende bass og Martin Langlies slagverk i 
bunnen på Gygri.

Jygri trykkes i 1000 vinyleksemplarer, hvorav 
700 eksemplarer på svart vinyl og 300 ek-
semplarer på eksklusiv sølvfarget vinyl. Beg-
ge deler må være noe for såvel samlere som 
lydentusiaster. På vinylutgivelsen får du attåt 
en hel side som bonus, nemlig EPen Gåte EP 
fra våren 2002 med fire sanger. Det er plate-
selskapet Panorama Records som har stått 
for karstykket å presse 1000 eksemplarer av 

dette klassiske albumet på ordentlig vinyl og 
gjort det til et enda mer klassisk album i norsk 
rockehistorie. Band som Gåte, Motorpsycho 
og Kaizers Orchestra kan gjøre dette.

Panorama Records
Et lite plateselskap som har tatt fatt på opp-
gaven å gjenutgi ut flere klassiske utgivelser, 
både på CD og vinyl. Ta en titt på Panorama 
Records – www.mamut.net/panorama-
records, eller send en epost til innehaver 
Tormod Opedal og be om katalogen deres. 
Her er mange godbiter. Du vil for eksempel 
finne en gjenutgivelse av Terje Rypdals debu-
talbum på vinyl her, utgivelsen Våpenløs hvor 
Jens Bjørneboe leser egne dikt tilgjengelig 
her, gamle Folque-utgivelser er her på CD og 
vinyl, for å nevne noe.

Gåte: Jygri
Bestilles fra Panorama Records, hos Big Dipper, 
The Garden eller Platekompaniet. Også til ned-
lasting på iTunes og Musikkonline.

Gåtes Jygri  
på dobbel vinyl
I 2002 dundret Gåte med sin blanding 
av folketoner, folkeviser og tungrock 
inn på den norske musikkscenen med 
albumet Jygri. Albumet må sies å være 
en klassiker i norsk rockehistorie. Nå 
foreligger det for første gang på limitert 
dobbelvinyl med Gåte EP som bonus 
på side fire. Jeg håper Gåte åpner opp 
manges øyne for hvor flott folkemusik-
ken vår er.

Per JaKoB SKaaNeS

I årene fra 1999 til 2005 eksisterte bandet 
Gåte og jeg koste meg med de konsertene 
jeg fikk med meg. Bandet fremførte mate-
riale med basis i tradisjonemusikk hentet fra 
Norge innpakket i en bredbent blanding av 
elgitarer og virkemidler hentet fra tungrock-
sjangeren. Her kan vi se dem som en bane-
brytere man nevner i samme åndedrag som 
Saft, Folque og Hedningarna. Gåte besto av 
StoråsværingeneGunhild Sundli på vokal, 
Sveinung Sundli på fele og tangenter, og 
Trondheimsgutta Magnus Børmark på gitarer, 
Gjermund Landrø på bass og Martin Langlie 

på trommer. I siste perioden spilte Kenneth 
Kapstad trommer.  

Produsent av både både Jygri og Gåte EP er 
Alex Møklebust som vi kjenner fra blant an-
net Seigmenn og Zeromancer. Han har gjort 
en solid jobb med å skape metallisk folke-
musikk sammen med Gåte. Møklebust var et 
helt naturlig valg, da Gåte er nært beslektet 
med Seigmen, ifølge Frode Jørum i Panora-
ma Media, «Fellesnevneren er seigheten, det 
tunge, det episke, det fandenivoldske og ikke 
minst den, om ikke skitne, så den lett urene 
rock’n’roll-følelsen som ligger i bunn» skriver 
han treffende.

Jygri
Albumtittelen Jygri er en avledning av det 
norrøne ordet Gýgr. Ei gyger er betegnelsen 
på ei trollkjerring, eller nærmere bestemt et 
kvinnelig troll - Jotne - i norsk folketro. Jygri 
tok publikum med storm og ble nominert i 
rockeklassen til Alarmprisen og fikk Spel-
lemannsprisen som årets nykommer i 2002. 
Låtmaterialet Gåte har tatt tak i, er hentet fra 
forskjellige plasser, men det har en basis i 
norsk folkelkultur. Hovedtyngden i repertoaret 
er tradisjonelle folkeviser som Liti Kjersti, 
Margit Jukse, Inga Litimor, Bendik og Årolilja. 
Teksopptegnelser til disse finnes i Ballade-

Nye Skalders ViSe-quiz:
Fasit:

1 Ero  – Tobben & Ero var en vise-duo 
fra Tromsø

2 Pentangle
3 Trygve Aakervik
4 Tiur
5 Robert Allen Zimmerman
6 Isenkram
7 Urmaker
8 Veslefrikk
9 Ulf Peder Olrog (oppr. til sangen Resan 

till Chyterae)
10 Pete Seeger

9-10: Du er meget VIS!
4–8: Generelt bra visekunnskap
0–3: Du bør nok lese flere vise-quiz’er…

Vi beklager at vi i forrige nummer hadde 
byttet ut et spørsmål uten å rette i fasiten. 
Riktig svar på nr. 3 om Jan Eggums nye CD 
og hvorfor spillepause våren 09, er: «Hjerte-
knuser» og fødselspermisjon!



36  viser.no viser.no 37 

b O K -  c d -  &  d V d - O m t A l e r

Siden vi i dette nr. har artikkel om bl.a Lucas 
Stark og Bruksorkestern, tar vi med en om-
tale som sto på våre nettsider for to år siden, 
men ikke har kommet på trykk før:

Sterk Stark!
Lucas Stark har tatt med seg Bruks-
orkestern og dykket ned i den nordiske 
folkelige visetradisjonen. Der har han 
sanket en fin samling av rallarviser, 
skillingsviser og sjømannsviser. 

aV Leo LeoNharDSeN

CDen innledes med toget som dras i gang 
av dampfløytende fiolin, tung New Orleans-
bass og lekende visper i et bluegrasskomp 
som hensetter oss til amerikansk prærie. 
Men vi er langt fra prærien. Rett inn i Gäl-
livare trakter bærer det. Og med ett forlater vi 
fellesskapen med amerikansk folkemusikk og 
er på trygg nordisk folkelig grunn. Kontrasten 
er stor til Delsbovisen som tilsynelatende 
handler om tre mord og et bryllup som ikke 
ble noe av. Akkompagnementet bygges 
forsiktig og melodisk opp med ostinater rundt 
orgelpunkt i bassen. Den forsiktige dynamik-
ken kontrasterer tekstens morbide innhold, 
slik at vokalen får lov til å fortelle kjærlig-
hetshistorien uten å falle i noen fortolknings-
messig grøft. I visa om Georg Sjømann får 
orkesteret tråkke på med orgel og en folkrock 
som aldri forlater folkemusikken. 

Bruksorkestern består av Lucas Stark på 
gitar og sang, Sven Appell på bass og kor, 
Leo Berger på diverse orgler, trekkspill og 
kor, Daniel Petterson på trommer og kor, og 
Livet Nord på fele og kor. Man skulle tro at 
dette var gamle garvede musikere. Faktum 
er at de har spilt sammen i bare to år før de 
gikk i studio. 
 
Så til sangen. Lucas Stark viser autoritet og 
nærhet i sine tolkinger. Ikke på noe tidspunkt 
faller han for fristelsen til å overdrive, noe 
som jeg har opplevd hos mange som har 
fremført skillingsviser. Han er tro imot tek-
stene og behandler dem ærlig. Som sanger 
vil nok flere enn jeg legge merke til at han har 

et stort talent. Han har treffsikker intonasjon 
og en varm stemme med stor spennvidde. 
Det virker som han har funnet sin identitet 
som visetolker. Kombinasjonen tekstuttale og 
stemmebruk plasserer ham blant våre store 
visetalenter i Norden. I Gällivarevisan (første 
sporet på CD’n) presenterer han seg med 
engasjement og humør i fremførelsen. Det 
samme gjør han i sangen om Georg Sjöman. 
Han maler dramatiske scener for oss med 
et fandenivoldsk humør. I den danske visen 
Hälsa dom därhemma (av Worsing og Brand-
strup) viser han hvor vakkert sjømannens 
lengsel kan males, med en myk og troverdig 
fremføring. 
 
Stark har gått på visskolan i Kungälv og har 
allerede mottatt priser for sine tolkinger av 
Olrog og Taube. Gi ham utviklingsrom og han 
blir stor!

Lucas Stark och Bruksorkestern: Skillingtrykk 
& andra otidsenligheter
Eld Records. Fås bl.a på CDON.

Set it free, en radio-
montasje om Radka 
Toneff
NRK-journalist Karen Kvivik laget i 1997 
en radiodokumentar om Radka Toneff. 
Denne fikk en andreplass i Prix Italias 
prisutdeling for dokumentarer i 2000.

Per JaKoB SKaaNeS

Kvivik har mottatt jevnlige henvendelser om 
å gi ut dokumentaren og gjøre den tilgjenge-
lig på CD. NRK mener det ikke vil svare seg 
økonomisk, derfor har Karen Kvivik gitt den 
ut på egenhånd. Ære være henne for det, 

måtte hun selge mange eksemplarer og ikke 
tape på prosjektet. 

Dokumentarern varer i en snau time og 
veksler mellom Karen Kviviks fortellerstemme 
som kommenterer og forteller med innslag 
av opptak fra Radka Toneffs barndom, og 
sangerinnens senere voksenliv. Kvivik legger 
også vekt på faren, Toni Toneffs bakgrunn i 
Bulgaria og den betydning bulgarsk folkemu-
sikk øvet av inflytelse på den unge Radka. 
Videre følger vi henne gjennom studietid, 
møte med kjente jazz-musikere som Arild An-
dersen og Jon Eberson, dannelsen av Radka 
Toneff kvintett, forholdet til Arild Andersen og 
den tragiske  slutten på Bygdøy i 1982.

Ved å benytte intervjuer med søster, mor og 
andre som sto Radka Toneff nær, blant andre 
Arild Andersen, kombinert med opptak av 
musikk fremført av Radka Toneff har Kvivik 
laget en fin mosaikk om en av våre største 
jazz-sangerinner. Vi hører også refleksjoner 
om hennes bortgang fra enkelte av hennes 
nære omgangskrets. Dette er en styrke og 
bidrar til å sette et svært autentisk preg på ra-
diomontasjen, man opplever å komme svært 
«nær» personen Radka Toneff. 

Karen Kvivik har laget en innholdsrik og 
interessant presentasjon av en av Norges 
fremste jazz-sangerinner og musikere gjen-
nom tidene. Dessuten er det mye fin musikk 
på CDen.

Gå inn på denne omtalen 
på viser.no for å få lenker 
til blogger, biografier og 
myspace-sider om Radka 
Toneff. Du kan høre Set it 
free i lav oppløsning på NRKs 
nettsider: nrk.no/nett-tv/
klipp/352085.

Set it free er laget av Karen 
Kvivik. Hun kan kontaktes på 
epsot: karenfrivik@hotmail.
com eller telefon 9903 9497 
/4825 4835 for å bestille 
CDen.

Fotos: Arild Haugan. Lø
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• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica 
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519. 
www.viseklubbenlars.com

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

• Sarpsborg Viseklubb, v/ Ingar R. 
 Henden, Skjebergveien 158 A,  
1743 Klavestadhaugen.  
ingar@sarpsborg-viseklubb.net

• Ski Kulturforum, kons.sted bl.a Waldemar-
høy i Ski sentrum. skikult@frisurf.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.   
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.
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 Rysstad. 
harald.knutsen@aa-f.kommune.no

• Mandal Visedager   c/o Rune Sage-
bakken, Røsslyngbakken 5, 4513 Mandal. 
Mobil: 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 – 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/ Georg Gjessen,  
georg.gjessen@hent.no  
www.viseklubbenmaja.no

Nordland

• Kunst og Kaos v/ Leo Sande Gasnier 
Masterberggt 53 8900 Brønnøysund. Tlf. 
4822 3824.  leo@gug.no

Troms

• Viseklubben Spelt, Pb 123, 
9252 Tromsø.  Skarven Bar.  
www.viseklubbenspelt.no

• Viseklubben Baluba!  v/ Inger Strand, 
tlf 9939 2366.  Fryseriet Pub.

Oslo

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

• Nye Skalder v/ Øyvind Rauset, Smedgt. 
34, 0651 Oslo. Tlf 9765 1636,   
post@nyeskalder.no – nyeskalder.no

• One from the heart  v/ Criz Kristoffersen,  
criz@criz.no

• Oslo Viseklubb - Oddlaug Askerød, 
Åråsvn. 21 C, 2007 Kjeller. 6380 2616 /  
93285145,  oddlaug.askerod@getmail.no

• 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.   
Tlf. 4585 3086, rlagbu@broadpark.no

• Fyrlykta - Erik Bye Visescene, konsert-
sted: Asker Museum. Øyvind Kjus,  
Tlf. 6678 2694, Mob. 4819 2236,  
oyvindkk@broadpark.no

• Barnevisegruppa Måltrosten v/ Turid 
Lisbeth Nygård, Leiv Eirikssonsgt. 14, 
2000 Lillestrøm - turili@online.no

• Bærum Viseklubb  v/ Anne Girmalm, Hel-
sethellinga 23, 1353 Bærums Verk.  Mobil: 
9542 5885, anne.girmalm@levre.skole.no

• Rælingen Viseklubb  v/ Astrid Margrethe 
Olsen, Hvetestien 26, 2006 Løvenstad. 
Tlf. 67971735, maeve.kelly@chello.no

• Skedsmo Viseklubb, Boks 359, 
2001 Lillestrøm, berto@online.no 
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 - kontaktperson: 
Dag Hoftun Knutsen (adr.: se over). 
daghk@online.no  
www.drammenviseklubb.com

• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.
• Knutehytta, 3614 Kongsberg. 

Tlf. 3273 1283.  firmapost@knutehytta.no

Oppland

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

• Skreia Viseklubb  v/ Ole Aamodt, 
2850 Lena.

• Tanta til Josefine v/ Torunn M. Eriksen. 
Lillehammer Bryggeri, Elvegata 19,  
2609 Lillehammer.  Tlf. 6125 2890.  
torunn.eriksen@lillehammer.online.no.

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

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

Hedmark

• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803, 
post@proysenhuset.no 
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. Gunn Heidi Larsen.

.  .  .  i  n O r s K  V i s e F O r u mm e d l e m s K l u b b e n e  .  .  .
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