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Redaksjonelt
Da sommeren kom, hadde vi bak oss 4 små nummer på ett år. Vi tror at 
 stoffet leses bedre på denne måten, enn med en dobbelt så tykk utgave to 
ganger i året. Men stemmer det? Vå håper leserne der ute gir tilbakemeldin
ger og sier fra om det er noe med bladet dere vil ha annerledes, stoff dere 
syns vi mangler eller stoff vi ikke trenger å ta med.

Det er ikke sikkert vi kan tilfredsstille alle – folk kan jo ha 
diametralt motsatte meninger –men skriv iallfall inn og si hva 
dere syns! Adressa våre er red@viseforum.no.

Mer på nett:  Som de fleste andre trykte medier, har vi et 
begrenset sidetall (bl.a for at det ikke skal koste en formue), 
og det fører til at vi ikke alltid får med alt stoff vi gjerne ville 
hatt med. Ser du nett-henvisninga  uviser.no, så fins det 
mer tekst i artikkelens nettversjon. Der finner du også CD- 
og bokomtaler vi ikke har fått plass til i bladet.  

Øyvind Rauset

i nr. 5 blant annet:
Visebølgen – smånytt fra visefronten

Sangen i Arbeiderbevegelsen

Festivalsommeren 09

Västervik-rapport

FRI SCENE på Queens i Oslo

Festivalrapporter

G-strengen med  X-ord og Quiz

Bøker, CD’er, vinyl…

De norske viseklubbene: Full oversikt

Forsida: G. Gorjelovs maleri av arbeideren 
A.S. Subotjin i støperiet «Hammer og sigd» (1950).

Eyvind Lund, Fri Scene

Uegennyttig 
innsats betyr 
å gjøre en 

innsats uten tanke på 
egen fordel. Man gjør 
noe som er til nytte for 
andre, eller til nytte for 

en sak, og man gjør det frivilllig. Det med 
frivillighet kan noen ganger synes å være 
noe på kanten, da det ikke alltid er like 
lett å få noen til å ta på seg oppga-
ver innenfor en aktivitet man 
har satt i gang og trenger 
avløsning på. 

Formidlingen 
av viser i Norge 
foregår takket være 

frivillige ildsjeler som ofrer 
mye av seg selv og sin egen 
tid for å være til nytte for 
andre. Jeg hørte en gang en 
leder i en viseklubb uttale at hun 
syntes det var fantastisk å få være 
med på å legge til rette for at innbyggerne i 
kommunen kunne få oppleve god visesang. 
Ildsjeler og amatører i lokalmiljøene rundt 
om i landet gjør en stor innsats for å gi sine 
medborgere gode kulturopplevelser.

I 1995 startet tre etablerte utøvere en 
viseklubb i Oslo. Nå, 14 år etterpå, er 
det de samme ildsjelene som driver 

denne klubben. Hver onsdag (du leste 
riktig: hver onsdag) stiller de opp og pre-
senterer nye og etablerte visesangere for 
Osloborgerne. De gjør det for å profilere 
visa. Denne smale sjangeren som faller 

mellom så mange stoler og er så vanske-
lig å sette i bås. Denne sjangeren som det 
er så vanskelig å bli rik på. De tror på at 
formidlingen av fortellinger med innhold 
er viktig i det tjueførste århundret. 

Alle som driver viseklubb med 
arrangement en gang i måneden 
vet hvor tidkrevende dette er. Og 

disse tre skulle egentlig brukt tiden til 
å skaffe seg selv spillejobber, øve 

og opptre. Kari Svendsen, Lars 
Klevstrand og Jørn Simen 

Øverli på Viseklubben 
Josefine i Oslo arbeider i et 
marked hvor det er svært 
trangt. Likevel bruker de 
mer enn 20 prosent av sin 
arbeidstid til å legge til 

rette for andre. Det er så 
uegennyttig at det grenser til 

galskap. Og denne galskapen 
nyter vi andre godt av. 

Hvor mange  coachere, aksje-
meglere, rørleggere (og lignende) 
bruker så mye av sin arbeids-

tid for å legge til rette for at potensielle 
konkurrenter skal få markedsandeler? 
Vi håper at mange legger turen til Jose-
fine og sørger for at disse, for oss nyttige 
uegennyttige, får lyst til å lage et fantastisk 
jubileum i 2010. 

Leo Leonhardsen
Daglig leder  

i Norsk Viseforum

Nyttige uegennyttige på Josefine
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Evert Taube-kabaret 
i Oslo
Evert Taube var en even
tyrer som ble en ver
densborger – en original 
personlighet med ytterst 
fasetterte, og utagerende 
karaktertrekk. 
Han ble sendt til sjøs, og lær-
te livets skole i fjerne farvann 
og på fremmede kontinenter. 
Han hadde svært skiftende 
yrkesvalg, var trikkekonduk-
tør, grøftegraver – og gaucho 
på pampasen.

Nå vil kabareten Taube 
fortsette historien om Everts 
liv, hans viser og virksom-
het. Det er en uhøytidelig 

teaterlek, med tolv 
sangere/skuespilere 
og full musikk fra et 
seksmanns orkester. 
Utvalget i kabareten 
er også bredt, og be-
veger seg i trubadu-
rens mange skiftende 
terreng – noe kjent, 
noe mindre kjent – 
viser som rører oss 
og viser som byr oss 

opp til dans!

Forestillingen bli vist på 
Trøndelag Teater i 2007, og 
nå er turen kommet til Ed-
derkoppen i Oslo. Premiere 
18. september.

Norsk Viseforum til 
Schous-kvartalet
I september og frem til 15. 
oktober er kontoret i Oslo 
stengt. I den perioden kan 
dere nå NVF på telefon 948 
54 345 eller 6918 1622. 

Viseforum flytter fra Kirke-
gata til det nye Schous-
kvartalet hvor også mange 

andre musikkorganisasjoner 
får lokaler, og hvor det nye 
Øvingshotellet, Rockearkivet 
og en ny stor konsertscene 
holder hus.

All ekspedisjon foregår i 
denne perioden fra hjem-
mekontor som er operativt 
mandag, tirsdag og fredag. 
Ny postadresse gjelder fra 
nå av: Norsk Viseforum, 
Pb 4647, 0506 Oslo. Ga-
teadresse fra 15. oktober: 
Trondheimsvegen 2, inngang 
fra Herslebs gate.

Nye Skalder flytter
Oslo: Soria Moria Restau
rant gikk konkurs før 
sommeren, og det sendte 
viseklubben Nye Skalder og 
jam-scenen Løs Jakke ut 
på flyttefot. Nye Skalder har 
vært i forhandling med flere, 
og starter høsten torsdag 
24. sept på Den Røde Mølle 
(2. etasje) på Grønland/
Lille torget. Se mer på http://
nyeskalder.no. 

9.–11. okt: Det store 
høsttreffet på Eidene
Drammen Viseklubb er også 
i år teknisk arrangør for 
Østnorsk Viseforums store 
høsttreff på Eidene, Tjøme. 
Se side 28 for fullt program!

Visetreffet på Särö 
holder pause i år
Det årlige nordiske visetref-
fet i Särö i allehelgens-helga 
holder pause i år, 2009.
Samme helga arrangeres 
istedet en felles semina-
riehelg/treff med deltakere 
fra tre kulturområder: Vise, 
dikt og fortellerkunst. Om du 
er intressert i å delta, kan du 
sende en mail til chris.jange
lov@hemsidan.info. Prisen 
blir omtrent den samme som 
tidigare.

17.–20. sept: 
 FOlkElARm 
2009
Oslo: Årets 
kuleste folkemu
sikkfestival går 
av stabelen nok 
en gang, denne 
gang hovedsaklig 
på Cosmopolite 
(gamle Soria Mo-
ria kino). 

Artister:
•  Frikar 
• Hedningarna 
• Afenginn
• Dozo 
• Frigg 

• Den store Norske 
 Gitarkvartett

• Unni Løvlidens emble 
• Torgeir Vassvik 
• Valkyrien Allstars 
• Rysstad/ Storli/ Morken 
• Henrik Jansberg  Jans

berg Band 
• Elisabeth Vatn  Piper on 

the Roof ensemble 
• Aslak O. Brimi og Erlend 

Viken 
• Marie Forr Klåpbakken 

trio 
• Tiar (Geko Fattal, Ås

mund Reistad, Lars Lien)
• Hekla Stålstrenger 
• Gro Marie Svidal 
• Synnøve S. Bjørset 
• Ranarim 
• Seven Winds 
• Karoliina Kantelinen.
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sangen 
 i arbeider bevegelsen

LeO LeONHarDSeN

Jeg har i mitt virke som visesanger 
arbeidet en del med allsang. Når jeg 
har kulturelle innslag på møter eller 
seminarer er det ofte ønskelig at 

jeg har med en allsang eller flere. enkelte 
steder har arrangøren selv trykt opp sanger 
med beskjed om å lede allsang. Da jeg had-
de engasjementer i fagforeninger og Det 
Norske arbeiderpartiet (DNa) på 1980-tal-
let var det viktig å kunne noen av de klas-
siske arbeidersangene. Når jeg kommer i 
disse miljøene i dag er det ikke den samme 
etterspørselen etter klassikerne. Dette gjel-
der også på 1. mai-arrangementer. Der er 
det færre som synger med på de klassiske 
arbeidersangene. er det slik at arbeider-
sangene ikke står så sterkt i arbeiderbeve-
gelsens kultur nå som de gjorde før?

Til v: «Første Mai» av Frans Masereel.

Da jeg bladde i sangboka som ble laget til 
LOs kongress i 2003 syntes jeg at inn-
holdsfortegnelsen hadde en betydelig 
overvekt av viser i forhold til det som jeg 
har forbundet med tradisjonelle arbeider-
sanger. I allsanghefter jeg tidligere har sett 
på diverse møter i arbeiderbevegelsen sy-
nes jeg at sanger som «Seieren følger våre 
faner», «Frihetens forpost», «arbeids-
mannen» og «Internasjonalen» har vært i 
overvekt, og at andre sanger som kanskje 
hører mer hjemme i visegenren har vært 
underrepresentert. Dette fikk meg igjen til 
å spørre om sangrepertoaret i arbeiderbe-
vegelsen er i ferd med å bli avpolitisert?  
Jeg bestemte meg for å se nærmere på 
dette repertoaret og undersøke om det 
går en «rød tråd» fra arbeiderbevegelsens 
kampsanger til dagens viser.

Arbeiderbevegelsen som begrep utvikler 
seg fra midten av 1800-tallet da arbei-

A R b e i d e R s A N g

Fellessangen i Norge har i mange år vært ivaretatt av to sterke bevegel
ser: Arbeiderbevegelsen og kristne menigheter. Forskning på sangkultur 
er mangelvare i Norge. Det finnes svært lite dokumentasjon på arbeider
sangtradisjoner. I 2007 skrev jeg mellomfagsoppgave i musikk. I denne 
artikkelen trekker jeg frem noen av de funn jeg gjorde der. 
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skulle «ikke dyrke sangen alene for kunst-
ens skyld, men fordi sangen også skulde 
tages i agitasjonens tjeneste for med den 
at vinde proselytter i for den sag hvorom 
arbeiderorganisationene samles». 

Jeg har valgt å søke i skriftlige kilder etter 
dokumentasjon på sangrepertoaret i ar-
beiderbevegelsen fra de eldste tilgjengelige 
kildene og frem til i dag. Jeg har forsøkt 
å lete etter en utvikling i repertoaret. Jeg 
har gått igjennom konsertprogram for kor 
som har definert seg som arbeiderkor og 
har vært tilsluttet det sangforbundet som 
har sett på seg selv som arbeiderbevegel-
sens korforbund – Norsk Arbeidersang-
forening. Konsertprogrammene forteller 
mye om hvilke prioriteringer korene har 
gjort og de forteller igjen hvilken plass de 
politiske kampsangene har hatt for disse 
miljøene. 

Det største tilfanget av stoff har jeg fått 
ved gjennomgang av utgitte sangbøker. De 

eldste sangbøkene er gitt ut av kommunis-
tiske foreninger eller sosialdemokratiske 
foreninger. Disse har sammenfall i reper-
toarvalg. Jeg har ikke funnet rene fagfo-
reningssangbøker fra de første 70 åra av 
arbeiderbevegelsens historie. I den første 
tiden av arbeiderbevegelsens historie kan 
man regne med at ved fagforeningsmø-
ter brukte man de sangbøkene som var 
tilgjengelige. Sanger var gjerne ført opp på 
dagsorden, og møtelederen var forsanger. 
Det er også rimelig å anta at slike sanger 
var tidens populære kampsanger.  et-
ter 2. verdenskrig ga forlaget Tiden ut en 
sangbok som kom i mange opplag. Denne 
ble kjøpt inn av flere fagforeninger.  Dette 
peker på sannsynligheten for at man i store 
deler av arbeiderbevegelsen har holdt seg 
til samme bok. 

Jeg har søkt i ulike baser etter litteratur 
og sangbøker. Jeg har sett igjennom det 
materialet som er tilgjengelig i Arbeider-
bevegelsens Arkiv i Oslo. Det er lite som 
er levert inn til arbeiderbevegelsens arkiv. 
Jeg har gått igjennom ca 40 bøker og hef-
ter der, i tillegg til konsertprogram eg en 
del festskrifter/beretninger fra en del ar-
beiderkor som finnes der. Norsk Visearkiv 
har lite materiell om arbeiderbevegelsens 
sanger (hvis vi da ser bort fra rallarvisene 
og andre folkelige sanger fra arbeidshver-
dagen). 

Det norske arbeidersang-
repertoaret
Det ser ut til at revolusjonære sanger sto 
sterkt i arbeiderbevegelsen på begynnelsen 
av 1900-tallet. Men det er ingen entydig in-
dikasjon på at det gåren klar linje som star-
ter med agitatoriske sanger og som mykes 
opp for så å ende med nåtidens populære 
viser. Jeg studerte repertoarutviklingen 
i Kristiania arbeidersangforening. Dette 
koret er tett inntil kjernen i arbeiderbeve-

A R b e i d e R s A N gA R b e i d e R s A N g

dere i europa begynner å protestere mot 
uverdige arbeidsforhold og urettferdig 
fordeling av makt og økonomi mellom de 
styrende og kapitalistene på den ene siden 
og arbeiderne på den andre siden. I flere 
europeiske land organiserer arbeiderne seg 
i arbeidersamfunn, partier som forsøker å 
oppnå politisk makt, fagforeninger osv.

kampsanger og viser
Kampsangene i arbeiderbevegelsen er de 
sangene som har samme funksjon som 
for eksempel nasjonalsanger, høytidssan-
ger eller festsanger. De brukes i formelle 
sammenhenger. De står på dagsorden for 
møter eller festbanketter. De har en sam-
lende funksjon i de sammenkomster hvor 
de brukes. 

Mange har forsøkt å gi en definisjon på ei 
vise. I visemiljøer har dette ofte vakt debatt 
fordi det er mange ulike personlige syn 
på hva som er «den gode vise». Dette har 
sannsynligvis sammenheng med at visa har 
så mange forskjellige bruksområder – fra 
folkelige uttrykk til kunstuttrykk. Cappe-
lens musikkleksikon har gitt vitenskapelig 
fortolkning som kan være en rettesnor: 
En vise er en strofisk tekst med en strofisk 

melodi. Gjerne brukt i 
uformelle sammenhen-
ger. Mens kampsangen 
står på dagsorden til det 
politiske møtet er visa 
ofte det som samler del-
takerne rundt kveldskaf-
fen eller kosen.

Det betyr ikke at visa er 
upolitisk. Tvert i mot 
er visa ofte et kraftfullt 
redskap i den politiske 
debatten. Men i visa er 
det rom for tolkninger, 
nærhet og enkelhet. 
Mens kampsangen opp-

ildner deltakerne får visa frem følelser og 
innsikt. Mens kampsangen, nettopp i sin 
form brukt som allsang, fremmer samhold 
rundt ideen, kan visa, i sitt individuelle 
uttrykk, fremme nærhet og forklaring på 
et annet plan. Den politiske sangen er en 
sang eller ei vise som har et politisk bud-
skap å fortelle lytteren. Ikke nødvendigvis 
agitatorisk, men gjerne kommenterende 
i samme grad som for eksempel et kåseri 
er. Den nøytrale sangen eller nøytrale visa, 
kan godt være politisk i sin form, men den 
fremmer ikke noe partipolitisk standpunkt. 
Den kommenterer samfunnsforhold.

Sangkulturen  
i arbeider bevegelsen
Med begrepet sangkultur kan man forstå 
hvilke tradisjoner man har for å synge. 
Når synger man?  Bruker man forskjellige 
typer sanger til forskjellige formål? Har 
sangen noen bestemt funksjon? er det 
solosang, unison allsang eller korsang?   et 
av de sentrale aspektene ved sangkulturen 
er hvilken funksjon sangen har hatt som 
identitetsbærende faktor i bevegelsen.  I 
25-årsberetningen til Fagforeningenes 
Sangforening i Kristiania står det at man 

Woody Guthrie –  
amerikansk arbeidersangs  
grand old man.

Frans Masereel.
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brukte sangboka i arbeiderbevegelsen frem 
til 1970-tallet.

De mange sangbøkene som har kom-
met ut forteller at sangen har stått sterkt 
i arbeiderbevegelsen fra 1850 til i dag. I 
dag kjemper fagbevegelsen for andre saker 
enn for 150 år siden. Det gjenspeiler også 
sangrepertoaret. Det betyr ikke at man er 
mindre politisk bevisst enn man var for 150 
år siden. Tvert imot viser repertoarlista at 
man er like politisk bevisste som man var 
før. Men de kunstneriske uttrykksmåtene 
er annerledes. Idégrunnlaget er ikke særlig 
forandret, innholdet er ikke særlig anner-
ledes. Virkemidlene er annerledes fordi 
samhandlingen mellom partene i arbeidsli-
vet har endret seg. Derfor blir de virkemid-
lene som tas i bruk innen kunsten endret. 
Kunsten og kulturen gjenspeiler dagliglivet. 
Derfor kan Åge aleksandersens Lys og 
varme ha samme samlende kraft som Fri-
hetens forpost eller Arbeidsmannen.

Gjennomgangen av repertoarlister og kon-
sertprogram for kor, og sangbøker gitt ut i 
arbeiderbevegelsen, forteller at det går en 
rød tråd fra populære sanger på 1800-tal-
let til populære sanger på 2000-tallet. Det 
kan hende at dagens populære viser kan 
være like åndelig oppbyggende som de 
revolusjonære sangene var i Thranitternes 
sangbok fra 1850. Forskjellen er at dagens 
viser ikke har et entydig sosialistisk agita-
torisk preg. 

Sangrepertoaret følger 
samfunns utviklingen
Utviklingen av sangrepertoaret gjenspeiler 
den ideologiske utviklingen. Det er rimelig 
å anta at den sosialistiske revolusjonen 
ikke hadde fotfeste i den norske arbeider-
klassen (det ble ingen revolusjon i Norge). 
Man var ikke entydig revolusjonære i 
sangrepertoaret i arbeiderbevegelsen. 
Tvert imot var den tradisjonelle sangkul-

turen rådende. De agitatoriske sangene 
hadde sin funksjon når man sto på bar-
rikadene i klassekampen. Men det utviklet 
seg aldri noen egen sosialistisk kultur som 
virkemiddel til å omvelte samfunnet. Den 
sosialdemokratiske reformtanke var domi-
nerende alt fra begynnelsen. arbeiderbeve-
gelsen ønsket å få innflytelse på samfunns-
utviklingen, en utvikling som omfattet alle 
lag i folket. Det er bl.a. dette det allsidige 
sangrepertoaret gjenspeiler.

De funn jeg har gjort forteller at sangreper-
toaret i arbeiderbevegelsen alltid har vært 
rikt og mangfoldig. Det som særpreger det 
er at man er opptatt av meningsfylt inn-
hold i sangtekstene. Kampsangrepertoaret 
er ikke byttet ut med nøytrale sanger. De 
ser ut til å ha levd sidestilt med populære 
viser. Men – man kan si at utviklingen av 
sangrepertoaret gjenspeiler den ideologis-
ke utviklingen i arbeiderbevegelsen og de 
ideer medlemmene til enhver tid er opptatt 
av.                 n

Dersom du ønsker å lese hele oppgaven, 
kan du ta kontakt med viser.no.

Lenker:
http://arbeidersanger.origo.no/
http://samvirkelaget.blogspot.com/

gelsen i Norge og 
derfor toneangi-
vende. 
 Mine funn i 
arbeiderkor-reper-
toaret antyder at 
man i de miljø-
ene nesten ikke 
sang agitatoriske, 
revolusjonære 
arbeidersanger. 
Det tradisjonelle 
repertoaret (både 
nyere nasjonale 
og eldre folkelige 
sanger) dominerte 
i Kristiania arbeidersamfunds Sangfore-
ning.

Jeg finner det overraskende at arbeiderko-
ret som jeg har undersøkt over en 50 års 
periode fra 1868 hadde et repertoar hvor 
sosialistiske sanger var underrepresen-
terte i forhold til det man ellers vil kalle et 
tradisjonelt borgerlig eller småborgerlig re-
pertoar. Jeg finner det også overraskende 
at arbeidersangbøkene fra 1896 og utover 
er så dominert av revolusjonære sanger når 
arbeiderkoret har et annet repertoar. Jeg 
tror at dette er et uttrykk for at det ikke var 
noen entydig klare revolusjonære strøm-
ninger i den norske arbeiderklassen. Man 
ville ha frihet, rettferdighet og anerkjen-
nelse som fri samfunnsborger. Det er det 
som kommer til uttrykk i arbeiderkorets 
repertoar. Det er det som også kommer til 
uttrykk i de sangbøkene som er rådende 
fra 1942. Og dette kommer også til uttrykk 
i kommunistiske og sosialdemokratiske 
barne- og ungdomssangbøker fra tidlig på 
1900-tallet..

Tidlig på 1900-tallet kjempet man for 
sosiale rettigheter for arbeidere. Dette 
gjenspeilte innholdet i kampsangene fra 
den tiden. Jeg tror at det er forklarin-

gen på at sangbøkene som kom ut i den 
første tiden var så ensartet sosialistiske. I 
1930-årene begynte arbeiderklassen å få 
politisk innflytelse. arbeideridentiteten 
var sterk. Man var arbeider, man tilhørte 
arbeiderbevegelsen, man hadde et enhetlig 
idègrunnlag (selv om det var strid mellom 
kommunister og sosialdemokrater) og man 
hadde en arbeiderstolthet – klassebevisst-
het. Fellesskap mellom underklassen på 
landsbygda og proletariatet i byene går 
igjen i sangrepertoaret. Det gamle folkelige 
sangrepertoaret kommer klarere til uttrykk 
i 1930-åra. Det får etter hvert like stor 
plass som kampsangene. 

DNa som arbeiderklassens fortropp 
har nok et større politisk innhold i sine 
sangbøker, mens man i fagforeninger etter 
hvert får et større mangfold. Dette kommer 
klart til uttrykk i Sjømannsforbundets bok 
i 1942. Denne boka ble redigert av Håkon 
Lie, som gjennom mange år var partise-
kretær i Det Norske arbeiderparti. Visene, 
de som ikke går i marsjtakt og maner til 
kamp, men gir mening og innhold man kan 
identifisere seg med som enkeltindivid, 
får en sterkere plass utover 1900-tallet. 
Håkon Lies sangbok fra 1942 har et bredt 
innhold genremessig. Den er den mest 

A R b e i d e R s A N g

Samvirkelaget er av de få som ivaretar 
og utvikler arbeidersang-tradisjonen idag. 
Foto fra nettsida: Haavard Kallestad.
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“først til mølla« – jeg prøver å finne en god 
rekkefølge som gir en eklektisk dynamikk 
så det ikke blir altfor like ting rett etter 
hverandre.

eyvind Lund mener Fri Scene har større 
takhøyde enn de fleste andre åpne scener.
— På de fleste «Åpen Mik»-steder er det 
mer som en elevaften hvor folk spiller to 
låter hver, ofte de samme om igjen (som de 
kan best). Det bli sikkert fint for publikum, 
men enkelte artister blir på den måten 
sittende fast i ett spor. For debutantene 
blir det også mer nervepirrende når alt 
skal være så stille og høytidelig. Sjøl gikk 
jeg flere år på One from the heart og var 
dritnervøs for å spille. Her på tirsdagene 
kommer det alt fra fulle konsert gjengere 
som vil synge en Springsteen-låt, til seriøse 
viseartister som vil teste ut noe de job-
ber med for tida. en gang kom en fyr som 
steppa til rytmen av Summertime! Noen 
har gitt ut flere CD’er, andre kommer rett 
fra gata. 

Litt støy er det alltid fra salen og baren, og 
vi ber ikke folk være stille. Det bør heller 
være de på scenen som gjør noe så bra at 
folk slutter å prate og begynner å lytte.
— De som må ha det helt stille, kan jo hel-
ler komme på Fri Øving før ni om kvelden. 
Da er det ikke så mye publikum, men 
andre artister kan jo også komme med nyt-
tige tilbakemeldinger.
Sjøl mener eyvind at han er blitt en mye 
bedre gitarist fordi han har fått prøve seg i 
denne uformelle settingen med et publi-
kum og mye fin respons.
— Betaling? Du blir ikke rik av å spille 
her, annet enn på erfaringer og tilbake-
meldinger. De som har konsert, får noen 
kroner og litt gratis pils. Men publikum er 
det stadig vekk, og det øker på. Vanligvis 
er det 40–50 stykker her, men vi har vært 
oppe i 150. Nå vil vi melde oss inn i Norsk 
Viseforum, og få orden på Tono-rapporter 

for dem som har registrert låter. Men mye 
lages jo som sagt på stedet...
— Hvilket språk de fleste synger her? Ja nå 
kan du gjette… Vel det er iallfall et par-
tre som synger norske tekster. Men noen 
bruker bare lyder også!

Fri Scene hver tirsdag 
Sted: Queens Pub og Pianobar�i�Oslo.�Adresse�
Brugata,�inngang�fra�Stenersgata�vis�a�vis�Oslo�
Spektrum�og�Lilletorget.�Gammel�bindingsverks-
gård�fra�1700-tallet,�du�kan�ikke�unngå�å�se�den.��
Kl�16–21:�Fri�Øving.�
Kl�21–22:�Oppvarmingsartist(er).�
Kl�22–ca�23:�Konsert
Kl�23–03:�Fri�Scene
Ingen�pauser.�
Vanligvis�2–3�låter�på�hver�deltaker.

Eyvind Lund (35)
Vokalist,�gitarist�og�låtskriver.Starta�Fri�Scene�for�
å�få�flere�steder�å�spille,�og�et�sted�for�å�møte�folk�
og�bygge�nettverk.

Queens-jammene: Fire dager i uka!
NB:�Det�er�ikke�bare�Fri�Scene�som�har�jammer�
på�Queens.�De�siste�par�årene�er�stedet�blitt�et�
«vannhull»�for�musikere�fra�hele�Oslo.�Under�
ledelse�av�Tommy Stensrud (Oslo�Radio-Orkester)�
og�Lars Lothe�er�det�også�jammer�både�søndag,�
onsdag�og�torsdag!�Særlig�søndagsjammen�er�
godt�besøkt�med�fullpakket�lokale�og�8–10�på�
scenen.�Onsdag�og�torsdag�er�det�mer�stillferdig�
og�akustisk.�Er�du�ute�etter�en�jam�i�Oslo,�er�det�
en�god�idé�å�besøke�Queens!           n

ØyVIND raUSeT

Jeg hadde vært på Queens Pianobar (rett 
bak Spektrum) noen ganger og deltatt på 
jam, men tirsdagene hadde gått meg hus 
forbi inntil jeg dumpa borti det en dag. 
Eyvind Lund, så tynn og langhårete at han 
kunne vært klippet ut av Slottsparken på 
70-tallet, er Fri Scenes gudfader og alltid i 
sving med å stille lyd, rette på mikrofoner 
og skrive ned på små lapper de håpefulle 
som melder seg på for timene framover. Så 
jeg stilte opp tidlig en dag, rett før starten 

på Fri Øving, og fikk han til å fortelle om 
konseptet.

Fødes i øyeblikket
— Fri Scene er ikke bare en åpen scene lik 
alle de andre. Hos oss er det nok høyere 
«rølpefaktor». Mange av låtene på scenen 
fødes i øyeblikket. Ikke bare jam i soloene, 
men hele låta rett og slett. Vi har ikke noe 
fast husband, og ingen pauser som bryter 
flyten. Jeg lager en liste over folk som vil 
spille, men det går ikke kronologisk etter 

K l u b b R A p p o R t

– det som skjer, det skjer
Oslo: Hver eneste tirsdag samler det seg en gjeng med unge (og noen 
få eldre) idealister på Queens Pub og Pianobar for å øve, jamme og lage 
små uformelle konserter. Sommer og vinter, jul og påske. Bli med inn og 
møt Fri Scene!

Fri Scene
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Samarbeid og økonomisk støtte 
Generelt er det det økonomiske aspektet 
som tynger en hver festival, og visefesti-
valene er intet unntak. Ønske om at det 
jobbes politisk for en basisfinansiering av 
visefestivalene er fremtredende.

I vår samtale med de forskjellige visefesti-
valene slår det oss også at de fleste vet lite 
eller ingenting om hva de andre festiva-
lene gjør og hvordan de arbeider. Dette 

er et punkt vi i Norsk Viseforum ønsker å 
forbedre. Kommunikasjon og utveksling av 
erfaringer, tanker og artister kan styrke og 
inspirere festivalene. For på den måten å 
skape et bedre og enda mer variert visefes-
tival tilbud og med det sikre visefestivale-
nes og visens femtid. 

Kanskje det er på tide at vise-Norge tar 
grep om sin egen fremtid og samler seg 
rundt en egen knutepunkt-festival for å 
styrke sin egen posisjon?         n

I en festivalsommer som har vært pre
get av oppturer og nedtur, er rapporte
ne fra årets visefestivalene i hovedsak 
positive. Det som har gjørt det over
skyet, og som formørker tilbakemel
dingene, er stedvis dårlige besøkstall 
på grunn av dårlig vær.  
Viser.no har snakket med Prøysenfes
tivalen, Viser ved kanalen, Fjelljom, 
Viser i Fjelli og Egersund Visefestival 
for å høre deres tanker rundt festival
sommeren 2009 og utsiktene for 2010.

MarI rUSTØy

Det er flere forskjeller på de nevnte festiva-
lene. Ikke bare på størrelse og plassering, 
men også i forhold til profil og målgruppe. 
Prøysenfestivalen har valgt å vide-
reformidle alf Prøysens ånd ved å sette 
tekstene, og formidlingen av disse, i fokus. 
Festivalen tilbyr både musikk, teater og 
tekstfremførelse i andre former. Viser ved 
kanalen betegner også seg selv som tekst-
basert, men fokuserer på tekstbasert mu-
sikk. På den andre siden er Viser i Fjelli 
hvor selve visesangen står i fokus med 
en blanding av amatører og profesjonelle 

visesangere. Fjelljom legger også vekt på 
selve visesangen med et familierettet fokus 
hvor alle får være med, med egentrykte all-
sangshefter etter publikums egne ønsker. 
Egersund Visefestival arrangerer etter 
det litt videre visebegrepet. 

Oppturer og nedturer
Visefestivalene vi har snakket med er 
fornøyde med årets festival. Det har vært 
opp og nedturer, men alt i alt har festi-
valsommeren for visefestivalene gått mer 
eller mindre i balanse økonomisk. Dette på 
tross av at tallene enda ikke er helt klare. 

Fjelljom, som ble arrangert for første gang 
i år, hadde en kald og forblåst festivalopp-
levelse. Viser ved kanalen opplevde at væ-
ret kom i veien for den ene konsertdagen, 
men hentet seg inn de resterende dagene. 
Dette merkes så klart økonomisk, men alle 
festivalene klarer seg i år på tross av været 
og et noe lavere besøkstall. 

Fremtidsutsiktene virker lovende for de 
norske visefestivalene. Prøysenfestivalen 
sikter mot et 100 års jubileum i 2014, Fjell-
jom mot en varmere og bedre tidsplassert 
andre festival, egersund Visefestival med 
en stadig økning og Viser ved kanalen mot 
å styrke sin posisjon. De eneste som går en 
litt usikker festivalsommer 2010 i møte er 
Viser i fjelli som merker arbeidsmengden 
på de frivillige ildsjelene og vurderer å ta et 
års pause, rett og slett så arrangørene kan 
hente seg inn igjen. 

Visefestival-sommeren
2009

f e s t i VA l s o m m e R e N  2 0 0 9
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Fet høst på JOSEFINE
Josefine Visescene er et kraftsentrum 
i norsk visebevegelse og har konserter 
hver eneste onsdag. Høsten 09 er spek-
ket med store kvelder - bare ta en titt her: Ø
Eller gå inn på http://www.casanostra.no/ 
josefine.html. Vertshuset Josefine på 
onsdager, konsertstart kl 20.30.

Fyrlykta høsten 09
Askers egen visescene for hele øst
landet! Alle kvelder sterter kl 19 og er på 
Asker Museum om ikke annet er skrevet

Ons 23. sept: Cornelis Vreeswijk – 
 begersvingende rabulist og myk poet.
Kveldens artist Øyvind Bryde.

Ons 14. okt: Folkemusikk 
Spell, sang, stev og kveding
Ingunn Bjørgo - trekkspill/torader sammen 
med noen av sine elever.
Harald Velsand - fele, spiller bl.a slåtter fra 
Hadeland

Ons 28. okt: Louis Jacoby 
«Alle kommer hjemmefra» og mere til

Ons 18. nov: Visebølgen fra 70årene. 
Kveldens artist Kjell Hovde vil spesielt 
presentere viser av Stein Ove Berg og 
Henning Kvitnes.

Fre 4. des: En hyllest til Erik Bye
En anderledes førjulskonsert i Asker Kirke.
Medvirkende: Sjømannskoret, Lars Klev
strand, Ingeborg Hungnes m.fl.

Sjekk fyrlykta.net for mer info og oppdateringer.

September og november: 
 Gitarkurs for  vise sangere
Vil du utvikle ditt akkompagnement? Få 
den nye låta til å løfte seg, med gitaren 
som noe mer enn bare å spille akkor
dene? Dette kurset vil hjelpe deg!

Innhold: Enkle komp-øvelser. • Oppvar-
ming/ ergonomi: Unngå å bli fort sliten! • 
Rytmeøvelser • Enkel musikkteori på ba-
sisnivå. • Egenutvikling. Velg ei vise du vil 
akkompagnere deg selv på. Vi går igjennom 
akkompagnementet. Mulighet for å teste ut 
dette i konsertsituasjon.
Kursleder: Leo Leonhardsen. Varighet: 14 
timer. Du kan delta på to kurs og vurdere 
progresjon, eller du kan velge ett kurs.
  
Kurs 1: 25.–27. sept 09. 
Påmeldingsfrist: 7. sept.  
Kurs 2: 20.–22. nov. Fist: 1. nov. 
Begge kursene arrangeres på Knutehytta 
ved Kongsberg i Norge. Pris 1875,- med full 
pensjon. Mer på uviser.no.

26.–27. sept:  Improvisasjonskurs 
i  middelaldersang
Oslo: Modus, senter for middelaldermu
sikk, arrangerer et helgekurs i Gamle 
Aker Kirke med den franske sangeren 
Olivier Marcaud 26. og 27. september. 
Han har opptrådt med en rekke kjente 
tidligmusikkensembler i USA og Europa, i 
tillegg til å være en aktiv kursholder. Kurset 
er åpent for alle, fra skolerte sangere til 
amatører. 

På kurset vil du lære å improvisere over 
sentrale melodier fra middelalderen. Få 
bedre flyt og spontanitet i din egen stemme. 
Jobbe med en effektiv og avslappet pust. 
Kurset holdes på engelsk. 

Siste frist for påmelding er 18. sept. Mer 
informasjon: www.middelaldermusikk.no.

Høstprogrammer 09
Her er de høstprogrammen vi har fått inn fra de største klubbene. Noen klubber 
er forsinket med programmet – bl.a Nye Skalder som nettopp har fått nye lokaler. 
Men noen er klare – de andre finner dere senere på  uviser.no.

KuRs

Viseklubben Spelt høsten 09:
Tromsøs viseklubb Spelt har vanligvis 
konsertene første søndagen i hver måned. 
I tillegg er det julekonsert i romjula. 
Konsertene foregår på Skarven Kro kl. 20. 
Medlemmer/ studenter får rabatt.

13. sept:  En hyllest til Tobben & Ero
Jan Ero Olsen og Tormod Løkkemo. CC 
150/100

27. sept:  Vysotskijtolker Dag Fägerquist 
CC 200/150
08. okt:  «GLØD»  tangokonsert
Lena Jinnegren, Bendik Lund Haanshus, Svein-
ung Lillebjerka, Valeria Glorvigen, Maria Næss, 
Truls Waagø, Arnfinn Bergrabb. CC 200/150
15. nov:  Unge talenter. CC 150/100
06. des:  Lars Klevstrand. CC 250/200
29. des:  Bokna Romjulsspelt (fra kl 21).
Boknakaran; Ragnar Olsen, Jan Arvid Johan-
sen og Pål Thorstensen ++ CC 250/200.

p R o g R A m m e R  o g  K u R s
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SOON VISEklUBB – 
Høstprogram 2009.
Konserter  Åpen scene  
Allsang. Alle konserter på 
Café Neptun, Son, fra kl 19.
 
• Tors 3. sept:  

Dag Hoftun Knutsen

• Tors 17. sept:  
Feil side ta Mjøsa – 
Håkon Paulsberg synger 
Eldar Vågan.

• Tors 1. okt:  
Martin  Aakervik

• Tors 15. okt:  
Klaus Günter Escher

• Tors 29.okt:  
Svensk aften – allsang og 
åpen scene, kanskje sven-
ske gjester.

• Tors 12. nov:  
Prøysenkveld

• Tors 26. nov:  
Liv Kreken Kvalnes

• Tors 10. des:  
Jule avslutning

Alle konserter varer 30–45 min. 
Etter konsertene blir det åpen 
scene med fremføring av inntil 
to viser fra hver enkelt som øn-
sker å synge. I løpet av kvelden 
er det også litt allsang. 

Klubbens epost:  
rlagbu@broadpark.no

Vise-quiz
test din visekunnskap!

1	 Hva	het	gitaristen	vi	forbinder	mer	gitarmerket	
	Gibson?

2	 Hvilken	folkemusikkfestival	arrangeres	i	Oslo	i	
	september?

3	 Hva	heter	dansegruppa	som	backet	Rybak	i	Moskva?
4	 Hvem	regnes	som	den	amerikanske	arbeidervisens	

«grand	old	man»?
5	 Hva	heter	viseklubben	i	Asker?
6	 Hvem	leder	Josefine	visescene?
7	 Norsk	visesanger	som	samarbeidet	med	Abbas	Benny	

Andersson	om	«Kom	ut,	kom	fram»	(1979)?
8	 Hva	står	forkortelsen	MFO	for?
9	 Hva	er	parallelltonearten	til	d-moll?
10	 Så til slutt en vanskelig:	Hvilken	russisk	politiker	be-

søkte	Sverige	i	1917	og	ble	så	betatt	av	Bellman	at	han	
ba	sine	kamerater	om	å	oversette	visene	til	russisk?

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 4647, 0506 Oslo.

VISER.NO:  
Bruk rett adresse
Stoff og annonser du vil 
ha inn i bladet eller på 
 nettsidene, sendes til

red@viseforum.no

p R o g R A m m e R g - s t R e N g e N

Vise-X
Tema: Musikk, 
 viser og  
lydopptak.

1	 Mikrofon-	og	
	headset-merke

3	 Tidl.	navn	på	partiet	
Rødt

5	 Före	detta	(sv.)
7	 Tono	for	musikere
9	 Flatemål
10	 CD’ens	etterfølger	
11	 Songwriter-legende
12	 To	like	
14	 Europ.	Community
16	 Sv.	viseartist	omtalt	i	

nr	4
18	 Trubadur	fra	Vestfold	
19	 Land	i	Amerika

23	 Artist	og	progr.	leder	
24	 Helt	greit
26	 Plateutgivelse
29	 Lyse	frekvenser	
31	 Vedrørende
32	 Kilometer
34	 Kvinner	&	Klær
35	 Dårlig	kritikk
38	 Musikkprogram	NRK	
39	 Knøttlite	konsertsted	

i	Oslo
40	 Radio-bølgebånd
43	 Konsertopptak
44	 Drive/veive

1	 Arrangement
2	 Sang	
4	 Danmarks	Tono	
5	 Volumkontroll	
6	 Drikke	på	Belmansk
7	 Norsk	plateselskap
8	 Moms
13	 @
15	 Musikkspiller	
16	 Populær	sangmik
17	 Russisk	låtskriver
20	 Uttalte
21	 Synes	mange	artis-

ter	at	anmeldere	er
22	 Opptaksprogr.	for	PC	

24	 Operativsystem
25	 Klassekampen
26	 Verdensorganisasjon
27	 Trøndersk	låtskriver	
28	 A-moll
30	 Teater	og	konsert-

sted	i	båtform
32	 Klasse
33	 Med	i	«Mummitrollet»
34	 Kom	Med	Forslag
35	 Litauen	(web)
36	 Drøvtygger
38	 Ikke	nykter
42	 ....	Medaas

Vanrett Loddrett

Løsning i neste nr.
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m å N e d e N s  f o l K e V i s e

Folkevise utgitt første gang i en visebok fra 1695.  Hentet fra Folqueviseboka.

m å N e d e N s  f o l K e V i s e

Illustrasjon av I. Bilibina (1901)

Visa om dronning Ingeborg og hennes tolv merkelige brødre sto i «200 Viser om Konger, Kæmper og andre» som 
ble utgitt av Peder Syv i 1695. Morten Bing hentet teksten fra «Danmarks Gamle Folkeviser», et verk påbegynt av 
Svend Grundtvig i 1853. Tonen fant Lisa Helljesen i et gammelt hefte med «Folkesange for Pianoforte».
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d i N g s g u i d e N

Og som ikke det var nok, så hadde «Wim
merströmska scenen» åpning den 
første kvelden. Denne scenen er til for 
nyutdannete elever fra de to viseskolene, 
og er plassert ute i en vakker bygård fra 
1700-tallet. Her arrangeres det konserter 
flere ganger i uka, og publikum strømmer 
til for å høre de nye talentene. 

Det startet med et brak, med tordenvær og 
styrtregn under den første konserten! Men 
en halvtime senere var finværet tilbake, 
og konsertene kunne fortsette. Jeg spilte 
selv på denne scenen, på en godværsdag 
heldigvis, og opplevde veldig god stemning 
blant publikum. 

etter tre dager med kurs og konserter var 
vi utslitte, men glade. Vi hadde blitt kjent 
med og inspirert av mange nye mennesker. 
Slike kurs er uvurderlige når det gjelder å 
knytte kontakter, og få et nytt syn på det 
man selv holder på med. Det kan også være 
med på å rekruttere nye elever til visesko-
lene.  
 Anton Övling fra Västervik, som var 
på visekurs for første gang, er et godt ek-
sempel på dette. Han er jusstudent, men i 
løpet av kurset hadde han bestemt seg for å 
søke til en av viseskolene etter fullførte stu-
dier.  –Det har öppnat en ny värld! fortalte 
han meg entusiastisk. Han hadde oppdaget 
at det faktisk ligger mye jobb bak en god 
tekst, og ikke bare en eller annen mystisk 
kraft, slik man gjerne kan få oppfattelsen 
av.

V ä s t e R V i K

Visskolan i Kungälv er kjent for 
mange i det norske visemiljøet, 
kanskje nettopp på grunn av 
sin nordiske profil og nærhet til 
norskegrensa. Visskolan i Väster
vik, derimot, har ikke gjort seg 
like gjeldende i Norge. Men det 
skjer mye spennende her også, 
ikke minst om sommeren. Da ar
rangeres det både kurs, konserter 
og festival!

IDa SVaNeS ZIeNer

I tre intense dager holdt Ingrid Hogman, 
leder for visskolan i Västervik, og Chris
tina Kjellson, musiker og tekstforfatter, 
kurs i skriving og framføring av viser. Fra 
ulike hold i Sverige kom tjue entusiastiske 
visesangere, i tillegg til undertegnede som 
eneste nordkvinne. De fleste hadde gått på 
enten visskolan i Västervik eller Kungälv, 
men noen få var helt ferske i gamet. Siden 
vi var så mange, ble vi inndelt i grup-
per som fikk undervisning i henholdsvis 
skriving, scenisk framføring og stemme-
bruk. Vi fikk til og med «lekser», slik at 
deltagerne brukte opp de siste kreftene på 
kveldstid med å produsere en tekst eller 
øve inn en sang. 

Ingrid Hogman åpner  
Wimmerströmska scenen  
ved å klippe over en kabel

Vil søke viseskole: Anton Övling

Viser vei i Västervik!

»
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Når det gjelder undertegnede, hadde jeg 
fremdeles ikke fått nok av visesang. Jeg ble 
noen dager til og fikk med meg en del av 
visefestivalen i Västervik, med artister som 

Pernilla Andersson, Emil Jensen og Marie 
Bergman. ruinene etter Stegeholm slott 
som ble bygget på 1300-tallet, skapte helt 
spesielle omgivelser for konsertene. 

Det var 44. gangen at festivalen ble ar-
rangert, noe som muligens gjør den til den 
eldste visefestivalen i Sverige. Med så mye 
aktivitet samtidig, vil jeg påstå at Västervik 
var sentrum for svensk visesang denne uka 
i juli.                                                      

Les mer på nett:
http://visfestivalen.se/
http://wimmerstromskascenen.blogspot.com/

Visskolan i Västervik:
http://www.gfhs.ltkalmar.se/

Visskolan i Kungälv:
http://nordiska.fhsk.se/

Ivrige lyttere: Nova Eriksson, Christian 
Senrosen, Lukas Niyongere og Oskar 
Jeremias.

Christina Kjellson er kritisk tekstleser.

V ä s t e R V i K

Vi presenterer også denne gang en 
ny og ukjent festival. Merkelig nok 
er det regn som følger de små, men 
rikholdige festivalene vi dumper oppi. 
En grå og våt junimorgen rullet vi inn 
på tunet på Schulstad Østre i Hernes 
ved Elverum. Der ønsket Ragnar og 
Snefrid ReutzHaakenstad velkommen 
til Salongfestival. Salongen var flyttet 
ut i et stort telt med tilhørende nybygd 
og romslig scene. En ny festival på 
trappene.

LeO LeONHarDSeN

Kl 10.00 lørdag 13. juni åpnet denne festi-
valen med filosofibrunch. et par håndfuller 
mennesker benket seg rundt matbordet 
og fikk brødskiver med rikelig filosofi på 
av filosof Einar Øverenget. Tema hva noe 
så etterlengtet som «Hva er lykke». Noe vi 
trengte, med dårlig værmelding for resten 
av dagen. Foredraget engasjerte og satte 
humør i deltakerne. et humør som spredte 
seg og varte ut over dagen.
 Og dagens program var rikholdig. 
Korsang kl 11.00 med Hamarkoret Villvin. 

Salongfestivalen

Trisolistene
med Åsmund  
reistad (t.h.)



26  viser.no viser.no� 27 

De hadde som tema refleksjoner rundt det 
å være menneske i dag. en fin musikalsk 
forlengelse av filosofibrunchen.

Trisolistene fra Oslo entret scenen kl 12 og 
skapte trøkk med fine melodier og tekster 
som engasjerte begge hjernehalvdeler. Ja, 
føttene begynte også å bevege seg og det 
var anerkjennende smil rundt i teltet. Laila 
Sognnæs Østhagen, Karl Heldal og Ragn-
hild Svanes er dyktige gitarister. Stem-
mene deres gir en herlig lyd. Og de kan 
viser. De er så dyktige formidlere at man 
skulle tro at de hadde gått på kurs. Får du 
mulighet, lytt på dem. De hadde med seg 
Åsmund Reistad på bass. Man skulle ikke 
tro de trengte bass, men de laget rom for 
ham og han svarte med solid musikalitet. 
Vakkert.

Videre var det barneforestilling med Tor 
Karseth og Kari Elisabeth Svare, blu-
egrass, folkesang med den internasjonale 
folkesanggruppa Pevaj, folkrock, poesi 

og viser ut over dagen og kvelden. Inne i 
teltet hadde kunstneren Lasse Harbitz stilt 
ut bilder som vakte stor interesse blant 
publikum. 

Bluegrassbandet Little Maggies var en 
gruppe på sju, med irske og skotske toner 
som har blandet seg godt med blues. De 
spilte med trøkk og glede. Hvit blues, som 
vokalisten uttrykte det. Det var god stem-
ning fra både scene og fra publikum som 
fikk dagens første solstråler på seg.   

FolkPort entret scenen kl 19, men felespil-
ler Ørjan artnsen hoppet raskt ned fra sce-
nekanten og spilte seg mot publikummet 
som hadde vokst seg enda større. Stemnin-
gen ble satt og godfoten beveget seg. Og 
endelig en dame som kunne spille fra seg. 
Sølvi eriksen satt bak tangentene, i tillegg 
trakterte hun både fløyte, og trekkspill. 
Gruppa har gitt ut to CD’er. 

Øystein Wingaard Wolf med Frode Barth 
på gitar avsluttet kvelden og en kulturfesti-

val med stor bredde og kvalitet, og kvanti-
tativt lite format. Det hele knyttet sammen 
av Øystein Hakestad.

Ragnar og Snefrid forteller: 
 «Vi vil lage en årlig festival med et allsi-

dig program og med god kvalitet. Det er 
interessant å blande stilarter og kunstut-
trykk og gjerne de uttrykk som ellers 
ikke synes så godt. Vi ønsker å etablere 
et tilbud som skal ha god kvalitet. Vi har 
respekt for utøvere som arbei-
der hardt og mener de skal ha 
anstendig betaling for å opptre. 
Vi har ikke offentlig støtte. Vi 
ønsker å vise hvem vi er og hva 
festivalen står for, vi ønsker å 
stå frem som seriøse kultur-
formidlere. Det er gleden ved å 
formidle kultur som driver oss, 
ikke kommersielle mål. Mange 
flinke kunstnere og musikere 
forblir i skrivebordskuffen. Disse 
skal også ha en sjanse. Selv om 
det er mange gode amatører skal 

vi selvsagt se skillet mellom amatører og 
profesjonelle. Det er viktig å få frem både 
gode amatører og gode profesjonelle». 

Vi anbefaler å gå inn på www. kultur
salongen.com, med mer om arrange-
mentene i elverum. Ta turen innom dette 
spennende miljøet hvor du finner brennen-
de engasjement for god kulturformidling 
på kunsten og musikkens premisser.      n

FolkPort

little maggies

Ragnar og Snefrid Reutz-
Haakenstad

s A l o N g f e s t i VA l e N
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Fredag 09.10.
18.00–21.00 Innsjekking. Kveldsmat (Blom-

kålsuppe og baguetter)
21.00–???? Åpen scene og allsang i stor-

salen
 
Lørdag 10.10.

08.30–09.30 Frokost. Vi smører niste til lunsj
10.00–13.00 Visekafé
10.00–13.00 Jamsession
10.00–13.00 Mangfold
13.00–14.00 Lunsj
14.00–16.00 Fri (evt. øve til konserten)
14.00–16.00 Mangfold
14.00–15.00 Lydprøve før konserten (max 

5 min til hver)
16.00–18.30 Konsert (se egen beskrivelse)
19.00–21.00 Middag
21.00–22.30 Idolkonkurranse i storsalen
21.00–???? Uformelt krokspell
23.00–23.45 Nattmat
 
Søndag 11.10.

09.00–12.00 Frokost
12.00  Hjemreise

Åpen scene fredag kveld
Fredag kveld blir det uformell åpen scene 
i storsalen. Ingen forhåndspåmelding. Her 
blir det også innslag av allsang. For at flest 
mulig skal få slippe til tar hver artist én sang 
av gangen.
 

Visekafé lørdag formiddag
Tradisjonell visekafé der alle som vil får sjan-
sen til å fremføre viser. Litt allsang innimel-
lom.
Hvis du har sanger som du vil dele med an-
dre, så kan du ta med 20 –30 kopier.
 

Jam-session lørdag formiddag
Vi forsøker oss på å jamme litt, der alle er 
med og spiller og synger hele tiden.
Her hadde det vært festlig om det stilte opp 
et antall ulike instrumenter, ikke bare gitarer.
 
Visekafé og jamsession går samtidig i hvert 
sitt lokale, så her har du en valgmulighet.
Det er ingen forhåndspåmelding, og det er 
naturligvis mulig å bevege seg mellom de to 
hvis du vil ha med deg litt av begge.

mangfold
Dette er et tilbud til barn i alle aldre. Lør-
dagen benyttes til innøving av program som 
fremføres på ettermiddagens konsert. Hvis 
du kan spille på ett eller flere instrumenter så 
ta dem med, eller bare vær med og syng.
 

Visesti
Vi følger opp tradisjonen med visesti. Det tar 
ikke lang tid og kan gjøres innimellom andre 
aktiviteter.
 
OBS: Det er ikke obligatorisk å være med 
på noen av disse aktivitetene. Vil du heller 
sove, gå tur i det fine været, eller finne noen 
å spille og synge sammen med på uformell 
basis, så gjør gjerne det.

Høsttreff  
Eidene Senter på Tjøme  9.–11. okt 09
En helg full av uhemmet visesang i trivelig miljø sammen med likesinnede 
viseentusiaster. Ta med familie, både store og små! Også i år er det Drammen 
Viseklubb som er teknisk arrangør.

 

konsert lørdag ettermiddag
Hver klubb eller gruppe får ett eller to kon-
sertinnslag, avhengig av hvor mange som 
melder seg på.
 
Innslag til konserten må forhåndspåmeldes 
innen 15 september.
 

Idol-konkurranse
Det har blitt en tradisjon at treffets unge 
deltagere arrangerer Idol-konkurranse lørdag 
kveld. Vi håper de vil gjøre dette i år også. 
Etter middagen får de disponere scenen i 
storsalen, med lys og lydanlegg.
 

krokspell
De som ennå ikke har fått nok visesang 
holder på til langt utover natten med uformelt 
krokspell.

Eidene
Eidene Senter ligger på Tjøme ca. 2 mil 
sør for Tønsberg. Du kjører riksvei 308 mot 
Tjøme til du kommer til skiltet avkjøring. (Når 
du kommer til Verdens Ende har du kjørt for 
langt).
Stedet eies av Norges Røde Kors og er 
ganske nytt/nyoppusset. Flott natur i nærom-
rådet. Der er en stor fin sal til konsertene og 
flere rom til øving og andre aktiviteter.
Mer informasjon på www.eidene.no
 
Vi har reservert plass til ca 80 personer 
fordelt på enkeltrom og dobbeltrom. Jo flere 
som tar dobbeltrom, jo flere blir det plass til. 
Noen av rommene har hems og kan huse 
flere personer.
Drikke, også øl & vin, fås kjøpt på stedet. 
Det er ikke tillatt å nyte medbrakt drikke i fel-
lesrommene.

 
Priser (pr person):

Hele treffet fredag-søndag inkl. festmiddag 
lørdag, dobbeltrom: 1 750,

Hele treffet fredag-søndag inkl. festmiddag 
lørdag, enkelttrom: 2 150.

En natt lørdag-søndag inkl. festmiddag 
lørdag, dobbeltrom: 1 150,
En natt lørdag-søndag inkl. festmiddag 
lørdag, enkeltrom: 1 350,

Bare lørdag inkl. middag og konsert, uten 
overnatting: 300,

Lunsj lørdag (for de som ikke vil smøre mat-
pakke) Betales direkte på stedet: 170,

Konsertbillett uten middag el. overnatting: 50,

Barn (3-12 år) – halv pris.
 
Spesifiser ønsket innkvartering på påmel-
dingsskjemaet. Hvis du har spesielle ønsker 
om hvor du vil bo, gi beskjed om dette, så 
skal vi ta hensyn til det i den grad det er 
praktisk mulig.
 
Påmelding:

Vi minner om at påmeldingen er bindende. 
Hvis noen uteblir fra treffet må vi likevel be-
tale til Eidene. Vi må derfor knytte påmelding 
til betaling, slik at påmeldingen ikke blir re-
gistrert før betaling er innkommet på treffets 
konto nr 5081.07.77092.
 
Klubbene kan sende felles påmelding for sine 
medlemmer, eller medlemmene kan melde 
seg på hver for seg. Gjør det som er mest 
praktisk for dere. 
 
Påmelding har foregått siden i vår. Kontakt 
Dag Hoftun Knutsen, Hans Hansens vei 
12, 3021 Drammen og spør om det er ledige 
plasser.
Tlf 32 89 62 44 / 97 65 07 44   
Epost: daghk@online.no
 
Påmeldingen registreres når betaling er mot-
tatt på treffets konto: 5081.07.77092.

ø s t N o R s K  V i s e f o R u m
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Burgess, Ådin, 
 Wingård: Doggerland

De færreste er klar over at det midt mel
lom den skandinaviske halvøy, konti
nentet og de britiske øyer engang har 
ligget et land hvor Doggerbanken nå 
befinner seg. Dette skal ha vært et sted 
hvor kontakten mellom skandinaviske 

og britiske folkegrupper utviklet en rik 
og vakker kystkultur med dertil hørende 
musikk. Med CDen Doggerland gir 
trioen Burgess, Ådin og Wingård oss en 
smakebit av denne vakre kystmusikken. 

aV Per JaKOB SKaaNeS

Mye av materialet har trioen komponert selv, 
mye er hentet fra den rike tradisjonen av 
musikk som er utvekslet mellom kystene i 

nordsjøen. Her er trad-låter som er 
skrevet ned og samlet inn  av folkev-
iseinnsamlere i England, tekstsnutter 
av størrelser som Robert Burns, og 
flott låt av Burgess som er en hyllest 
til benådede desertører fra Første 
verdenskrig (Skutt i 1916, benådet i 
2006 - litt sent kanskje..) og folke-
musikk fra Norge i skjønn forening. 
Jeg synes instrumentalen Monicas 
slängpolska signert Anders Ådin, er 
et av høydepunktene. Jeg går stadig 
og nynner på enkelte av vendingene 
i den. Samtidig har Burgess’ stemme 
gjort et stort inntrykk, særlig hans 
evne til å tolke litt såre sanger som  
Josefine.

Lydbildet på Doggerland er hva jeg 
forbinder med «folke»-musikk fra de 
britiske øyer, saltvann og litt norsk 
halling. Her spiller Richard Burgess 
engelsk concertina og gitar i tillegg til 
å synge. Patrik Wingård synger, spil-
ler härjedalspipa (en svensk blokk-
fløyte) og klarinett, mens Anders 

BOK • CD • DVD
 omtaler

Ådin spiller 
gitar og hurdy-
gurdy, en type 
dreielire. 

Disse klarer 
å lage et flott 
lydlandskap. 
Jeg er imponert 
over det ryt-
miske drivet de 
skaper med dis-
se instrumen-
tene. Særlig gøy var det å høre Adin med 
hurdy-gurdy i bånn lage en suggererende 
effekt med concertina og fløyte eller klarinett 
dansende oppå dette rytmiske kompet på de 
raske låtene. Dette kommer særlig til sin rett i 
den lett harselrende «sjømannsvisa» Ramb-
ling sailor, eller Mardi Gras - satt sammen av 
en fransk danselåt og en cajun-låt. 

I heftet som følger med er materialet presen-
tert på norsk og engelsk og du kan følge med 
på tekstene. Dessuten er det veldig fine illus-
trasjoner til låtene.  Liker man stemningsfull 
akustisk musikk med en vri i retning av irsk 
og skotsk folkemusikk, et innslag av shanti 
og melodiøse sanger, tror jeg du vil sette 
pris på Doggerland. Den vil definitivt kunne 
bidra til en rekke gode vin- og musikkkvelder 
i høstmørket.

Anders Ådin, Richard Burgess og Wingård: 
Doggerland
Sjelvar�Records�- 2006.

Ta�gjerne�en�titt�på�bandets�hjemmeside�dogger-
land.com�hvor�du�også�kan�bestille�CDen.
Trioen�kan�også�bookes�for�spillejobber.

Aasmund Nordstoga: 
Ein visefugg

Mjølkebonde fra Vinje, kvedar og NRK
mann Aasmund Nordstoga har lenge 
gjort seg bemerket med sine artige og 
underfundige viser og stev rundt om 

hvor han har opptrådt. Han ga ut en CD 
med trioen Trispann for noen år siden. 
I år har han gitt ut sin egen CD med 
folkelige viser han har lett opp  Ein 
visefugg. 

Per JaKOB SKaaNeS

Ein fugg er ei notisbok eller en liten bunt. 
Visefugg må være en bunt med viser for-
tinnsvis nedtegnet på papir. Richardt Berge 
benyttet benevnelsen og ei samling folke-
viser: Norske Visefugg. Dette albumet blir 
Aasmund Nordstogas lille samling viser til 
oss. Her er og en masse lett harselerende og 
artige viser om livet, døden, kjærligheten, ty-
ver og prinsesser. Lydbildet er akustisk med 
visete og folkemusikalsk preg. Nordstoga 
skriver i omslaget at de har hatt som mål å gi 
gamle viser en innpakning som er både frisk 
og tradisjonell. Det har de lykkes med.

CDen åpner ganske så sterkt med Det er 
meg det samme hvor jeg havner når jeg dør, 
der Nordstoga synger sammen med vokalist i 
Valkyrien Allstars, Tuva Livsdatter. Her er en 
innlevelse og råhet som gjør at vi tror dem på 
deres ord. Særlig er duettpartiene med Tuva 
Livsdatter svært effektfulle.

Spor nummer fire, Hør Ellen er en av de 
vakreste kjærlighetsviser jeg har hørt på 
lenge. Hør Ellen er visstnok en sørlandsvise 
uten kjent opphav. Produsent Jørund Fluge 
Samuelson fant denne sangen i sin mormors 
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visefugg. Med på vokal har Nordstoga med 
seg Marit Karlberg (Tidligere Mattisgard, har 
vært med i duoen Sudan Dudan med Ander 
Røyne og i gruppa Dvergmaal).  I denne lille 
visa finner vi søte linjer av typen:

Og båten glider mere lett, når man er to i båten. 
Og livet flyter mere lett, når man er to i gråten. 
For hvert et ord i måneskinn,  
 når hvert et råd er dyre.
Og jeg kan alltid sagtens ro, hvis bare du vil styre.

På begge nevnte sangene synger Marit 
Karlberg og Tuva Livsdatter mye mer enn en 
annenstemme. De lager en slags motstemme 
som vandrer friere og mer kontrapunktisk 
enn en ren overstemme. Dette er utrolig 
effektfullt. Særlig det litt disharmoniske ved 
Livsdatters vokal, og det skjøre ved Karlberg 
vokal på kjærlighetsvisa.

I selskap med alle de litt eldre folkelige 
visene dukker det opp en tekst av Andre 
Bjerke, Robert den røde. Dette er en lett 
romantiserende kjeltringvise av samme type 
som Gjest Baardsen-visa, om fyll, skurke-
streker og drap. Nordstoga får på et elegant 
vis frem det fandeivoldske ved visa. Kostelig 
gjort. Det er artig å høre denne blant folkelige 
viser hvor rimidealene er litt «friere» enn hos 
André Bjerke som nærmest skriver sonetter. 
Jeg kan blat mange morsomme viser trekke 
frem at Nordstoga også har laget en versjon 
av Mannen og kjerringa også kjent under 
tittelen Kjerringa på havsens bunn (Den fyste 
natt me låg ilag...) som mange sikkert kjenner 
fra Frode Nyvolds versjon fra CDen Skjemt 
og sjanti.

Med seg på plata har Nordstoga i tillegg til 
gjestevokalistene en imponerende besetning. 
Daniel Sandén Varg spiller feler og nyckel-
harpe, Odd Nordstoga trakterer trekkspill og 
Åsmund Reistad tar seg av diverse strenger 
for å nevne noen. Disse legger ut på turné til 
høsten. Dette kan være verdt å få med seg.

Aasmund Nordstoga: 
Ein visefugg
Warner�Music�Norway
Web:�aanordstoga.no�og�på�Myspace.

deLillos:  Huskeglemme
deLillos hadde for et par år siden 
25årsjubileum som ble markert med 
en turnè med originalbesetningen fra 
tidlig 80tall. Nå er de plateaktuelle med 
albumet «Huskeglemme» som slippes 
på CD og vinyl. Albumet er gitt ut på LP 
i 500 eksemplarer fordelt på fire farger, 
på labelen Kick Me Records. Platen 
er sympatisk nok tilegnet Anne Cath 
Vestly.

aV Per JaKOB SKaaNeS

Plata er rolig og nesten som en viseplate 
uten mye elektrisk gitar og trommet. deLillos 
har her beveget seg bort fra Kokken Tor og 
lignende kraftlåter. Det virker som deLillos vil 
fortsette i den noe enklere stilen da gitarist 
Lars Lundevall som var med å gi deLillos 
mer tyngde de siste femten årene, ikke er 
med på denne plata. Nå skal jeg være den 
første til å innrømme at jeg har et stort hull i 
kjennskapet til deLillos mellom 2000 og nå. 
Min deLillos-periode strakte seg i hovedak 
fra Hjernen er alene til Varme Mennesker. 
Men Huskeglemme føyer seg fint inn i rekken 
av de ettertenksomme og litt mer stillfarne 
låtene fra denne perioden.  På de rolige lå-
tene på Huskeglemme, kan man nyte elegant 
gitarspill fra Lillo-Stenbergs hånd. Særlig på 
låta Sint og på sistesporet som er en hyllest 
til Neil Young. På låta Flink har deLillos fått 
hjelp av Ida Maria Børli Sivertsen som synger 
duett med Lars Lillo-Stenberg.

De naivistiske tekstene som Lars Lillo Sten-
berg skriver er svært sjarmerende og søte i 
sin form. Koringene til deLillos er og hjerte-
lig tilstede på denne plata. Samtidig er det 
mange viktige temaer som han tar opp og 
som man kanskje lett overser på bekostning 
av den naivistiske, barnlige formen i tekstene 
og den særegnet vokalbruken. Her er tekster 
som tematiserer å bevare ens identitet,  for-
gjengelighet, gammelt vennskap som sakte 
forvitrer ved dårlig vedlikehold, eksempelvis 
i sangene Flink,  Døden og Hold på en venn. 
Lytt, det er artig å være med på Stenbergs 
betraktninger ikledd en litt beskyttende form. 

 
Lars Beckstrøm har pleid å skrive en sang 
eller to til hver deLillos-utgivelse. Så også på 
Huskeglemme. Låta heter Salih og Rose og 
er en artig historie om en tur til Tyrkia. Jeg 
ser for meg at det må har vært et ferieminne 
som satte en ekstra spiss på oppholdet. Han 
har også skrevet Lage Mat som har i seg en 
aldri så liten referanse til til Lennon/McCart-
neys Revolution i riffet. 

Også på lP
I tillegg til CD og nedlasting, foreligger 
dette albumet også på LP. Labelen Kick Me 
Records har under kyndg ledelse av Hening 
Olsen jevnlig gitt ut enkelte album på vinyl. 
Foryten Huskeglemme, har de gitt ut LPer 
med Backstreet girls og Jokke. Godt vi har 
slike! Jeg kommer ikke inn på katalogen eller 
annen info om labelen, kan man kontakte 
dem på e-post. 
 
På mitt LP-eksemplar er det imidlertid litt 
skurr på de aller lyseste tonene på et par 
sanger - Hvilke?. Jeg tror ikke det er stiften 
min det er noe galt med. Jeg har testet på 
flere uspilte vinylplater jeg nylig fikk i hus. 
Jeg håper det kun er på mitt eksemplar, at 
det har blitt klemt i posten eller noe. Kanskje 
det var siste eksemplaret i pressingen. Hva 
vet jeg. Huskeglemme er gitt ut på LP i 500 
eksemplarer fordelt på fire farger.

deLillos: Huskeglemme
LP-utgaven�fås�blant�annet�hos�LiteNytt, �Big�Dip-
per,�The�Garden�og�Platekompaniet.
deLillos�har�hjemmeside�og�myspace.��

Silje Nergaard: 
A thousand true stories
Silje Negård er ute med et sitt ellevte 
album, A thousan true stories. Albumet 
gis ut både på CD og LP, dermed skulle 
lydfeinscmeckerne ha noe å glede seg 
over. Det har skjedd mye siden Ner
gaard som ung jazzentusiast snek seg 
inn på Moldejazz og fikk lov til å synge 
på Åpen scene. Nå er hun en av våre 
aller fremste jazzvokalister og har opp
trådt med mange av jazzens desidert 
store stjerner. 

Per JaKOB SKaaNeS

Omslaget er kledelig og gir et sus av fordums 
jazzhelter. Særlig på LP er dette effektfullt. 
LP er da omspunnet av klassisk varm lyd og 
et lydformat som er eksklusivt i vår dataalder. 
Motivet viser Silje Nergaard sittende på en 
krakk i et rom med interiør fra 40-tallet, og 
det er i sort-hvitt. Lay-outen på omslaget pe-
ker og i den retningen. Referansene er trolig 
de store jazz-heltene fra gullalderen på 30-, 
40- og 50-tallet. Tidlige omslagsbilder viste 

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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gjerne bandet eller artisten. Det var først 
med Miles Davis på slutten av 60-tallet at 
omslagsbildene ble gjenstant for kunstnerisk 
utfoldelse.

Akustisk lydbilde
På A thousan true stories kompes Nergaard 
av sitt faste band Helge Lien på tangenger, 
Finn Guttormsen på bass, Jarle Vespestad 
på trommer og Håvard Bendikse på gitarer. I 
tillegg har Nergaard fått drahjelp av velren-
nomerte nederlandske Metropole Orchestra 
strings. De har laget en akustisk, her er 
strykere og gitarer, piano, bass og trommer. 
Sangene er vakre og melodiøse. Det er ikke 
vanskelig tilgjengelig jazz, litt popete nesten.  
Vendingene i melodiene er bare litt mer kom-
pliserte enn i litt «avanserte» viser. 
Jeg lar meg dessuten stadig imponere over 
Nergaards vokal og småornamenter melo-
diføringene samtidig med det lett barnlige 
uttrykket i stemmen hennes. 

Tekster av mcGurk
Mike McGurk har skrevet tekstene. Nergaard 
har skrevet samtlige melodier. Som kompo-
nist  leverer hun sterke melodier. De bærer 
seg godt med forsiktig akkompagnement, 
de trenger ikke masse ekstra effekter for å 

fremstå med overbevisning. Jeg har 
tidligere ikke vært oppmerksom på at 
hun faktisk er en så dyktig komponist. 
Hun har virkelig teft for gode vendinger 
og iørefallende melodier som evner å 
være interessante over tid.

Jeg falt spesielt for en sang som heter 
Old Madrid. Første delen av denne 
er i et opptak som gjerne kunne vært 
spilt inn på en bakgårsdsfest eller et 
utested i Spania. Det er en flott vals 
med allsang og trekkspill. Etterhvert 
utvikler den seg til en studioinnspilling 
og vi høre ikke lenger den lystige all-
sangen. Tilbake er Nergaards nydelige 
vokal og et velspilt akkompagnement. 
Dreamers at heart er en annen perle 
på dette albumet. Litt mer popaktig enn 
de øvrige på albumet. Da er det godt å 
komme tilbake til melodier som Laura 
og While you were gone som ikke er 

fullt så umiddelbart iørefallende, men som 
vokser over tid.

Alt i alt
Dette er en svært god utgivelse. Jeg kom-
mer til å ta den frem igjen flere ganger utover 
høsten og lytte når jeg kose meg med med 
en favorittvin i mørke høstkvelder. Både Ner-
gaards stemme, arrangementene og melodi-
ene evner etter flere gangers gjennomhøring 
å stadig vokse og bli bedre og bedre. Derfor, 
liker man akustisk musikk med mange små-
detaljer i både melodi og akkompagnement, 
gjennomarbeidete komposisjoner og elegant 
vokal, vil jeg ikke nøle anbefale dette albu-
met, så bra er det.  A thousand true stories 
har allerede blitt en favoritt i undertegnedes 
platesamling. På Youtube ligger det to doku-
mentarer om albumet. Er du interessert, søk 
på «Silje Nergaard - A thousand true stories». 

Silje Nergaard: A thousand true stories. 
LPen�kan�kjøpes�på�Platekompaniets�nettbutikk, �
Big�Dipper, �The�garden�og�Lite�nytt�for�rundt�
180,-�kr.��
+�Nedlasting�på�iTunes,�Musiconline.

Black is the colour of 
my true love’s hair –  
LP og CD
I de siste totre tiårene har det vokst 
frem en rik flora av sjangeroverskri
dende musikk i feltet «folkemusikk» 
og jazz. Jeg har til og med sett 
betegnelsen «mountan»jazz på en
kelte norske bidrag i så henseende. 
Hva og hvem man måtte sikte til, 
er jeg ikke sikker på, men tankene 
mine vandrer intuitivt i retning av 
Arild Andersens album Arv og Sagn 
og enkelte av Jan Garbareks utgi
velser.

Per JaKOB SKaaNeS

Min befatning med samspill blant jazzmusi-
kere og folkemusikere begrenser seg til noen 
ganske få opptak med Sigbjørn Berhoft Osa 
og Robert Normann og jeg har ofte tenkt at 
det ksulle være moro å høre flere eksempler 
på den spede begynnelsen av denne type 
sjangerblanding. Black is the colour of my 
true love’s hair er et slikt album. Det inne-
holder opptak av tidlige eksperimenter med 
jazzmusikere som spiller og lar seg inspirere 
av folketoner og folkemusikk, det bærer 
også  undertittelen «A selection of Norwegian 
folk jazz 1971-1977». Her deltar Anne Karin 
Tønset sammen med Harald Gundhus, Arne 
Domnérus sekstett, Egil Kapstad og Anne 
Birgitte Grimstad for å nevne noen. Arbeidet 
med å samle sammen låtene til dette albumet 
er gjort av Lars Mørch Finborud.

På Black is the color er det jazzmusikere 
som spiller folketoner på ulike vis. Besetnin-
gene er jazz-besetninger med slagverk, gitar, 
piano, sax og bass som hovedinstrumenter. 
Her er ikke det man oppfatter som folkemu-
sikkinstrumenter. Jazzfolka tolker og improvi-
serer over temaene i de ulike folkemelodiene. 
Det er artig å lytte til velspilte improvisasjo-
ner, og lekende rytmisk spill. Samtidig blir 
det i overkant mye på jazzens premisser i 
den forstand at man lekser seg igjennom 

akkordrekkene etter at vokalisten har sunget 
et vers etterfulgt av eminent spilte skalaer 
slik vi kjenner fra mange jazzkonserter. Hva 
kan må så høre? Birgitte Grimstad fremfører 
sammen med Helge Hurum Setermorgen og 
Hei huskom hei/Setervollsdans, Egil Kapstad 
improviserer over Jeg lagde meg så silde. 
Jeg vil trekke frem Arne Domnérus kvartetts 
versjon av Ja, vi elsker som i sin tid ble 

ViSE-Quiz  FASiT:
1 Les Paul
2 Folkelarm
3 Frikar
4 Woody Guthrie
5 Fyrlykta – Erik Bye Visescene
6 Jørn Simen Øverli, Kari Svendsen og 

Lars Klevstrand
7 Finn Kalvik
8 Musikernes Fellesorganisasjon
9 Fdur
10 Vladimir Iljitsj Lenin (det påstår iallfall 

Wikipedia!)

9-10: Du er meget VIS!
4–8: Generelt bra visekunnskap
0–3: Du bør nok lese flere vise-quiz’er…
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Grunntrening og lytting, Komponering og 
Coda. Da dette i utganspunktet er en lære-
bok, er den svært ryddig lagt opp. I starten 
av hvert kapittel presentere Djupedal temaet, 
gjennomgår sentrale begreper og hva som 
er målsettingen for arbeidet i det aktuelle 
kapitlet. Deretter går han over til å beskrive 
og forklare aktivitetene. I hvert kapittel er det 
mange forskjellige aktiviteter man kan bruke. 
I kapitlet om Rytme og Puls presenterer Dju-
pedal eksempelvis 27 aktiviteter for å få en 
forståelse av dette. Både individuelle og for 
grupper, de er av stigende vanskelighetsgrad 
og tilpasset forskjellig modenhetsnivå.

Klok av skade har også Djupedal erfart at 
f.eks utdeling av instrumenter til en gruppe 
elever krever en viss planlegging og orga-
nisering for å få ting til å fungere. Derfor har 
han til utarbeidet forslag til kjøreregler som 
kan være fornuftig å innføre før man setter 
igang med samspill og fellesaktiviteter. Aktivi-
tetene omhadler, i tillegg til å oppleve musikk, 
det å lære hvordan spille et instrument som 
fløyte, hvordan bruke kroppens intrumenter 
og lyder i samspill. Et annet hovedpunkt er 
lyttetrening både til melodi og til akkorder. 
Djupedal har også laget et kapittel om beve-
gelse til musikk om de skal komponere en 
egen dans. 

Boken har i tillegg flere vedlegg med ordfor-
klaringer, grepkart for blokkfløyte og gitar, 
oversikt over klaviaturet på et piano og en 
liste over aktuelle sangbøker og musikkbøker 
man kan dra nytte av i undervisningen videre.

Musikkaktiviteter virker fin og ryddig, for læ-
rere og lærerstudenter må den være ypperlig 
for å klekke ut gode aktiviteter i musikk-
undervisningen. For andre som driver med 
musikkformidling tror jeg også den har mye å 
tilføre, siden det er beskrevet så mange typer 
aktiviteter på forskjellige nivå. 

Knut Djupdal: Musikkaktiviteter
Utgitt�på�Portal�Forlag.�124�sider�(innbundet).

bannlyst av daværende Kirke- og undervis-
ningsdepartementet og nektet spilt på NRK. 
Bandet Søyr spiller også en morsom versjon 
av Halling nr.2 etter Martinus Helgesen fra 
Stor-Elvdal.

Jeg synes det er verdt et stort hurra at denne 
utgivelsen har kommet. I særdeleshet er det 
flott at Plastic Strip har gitt ut albumet på 
LP i tillegg til CD. Det er flott å kunne lytte til 
hvordan musikere av stor klasse har forsøkt 
seg frem i det som dengang var et ganske 
så nytt landskap for både jazz- og folkemusi-
kere. Samtidig er det ikke til å undres over at 
man i 2009 etter 40 år med eksperimentering 
i å ta opp elementer fra hverandre i disse 
sjangrene, ikke utfordres videre av arrange-
mentene og hvordan de fremfører materialet. 
Det er gøy å høre på og fint å kjenne til en 
«tradisjons» tidlige fase hva blanding av 
folkemusikk og jazz angår.

Black is the color of my true love’s hair�er�
utgitt�på�Plastic�Strip�-�www.plasticstrip.no.�Vinyl-
utgaven�finnes�blant�annet�hos�Platekompaniet,�
The�Garden�og�Big�Dipper.

Musikkaktiviteter av 
Knut Djupdal
Skal man engasjere folk, underholde 
folk eller få folk med seg innen musikk 
eller andre felt, vil en innfallsport som 
sjelden slår feil, kan være å involvere 
tilhørerne i aktivitetene. Boka Musikk-
aktiviteter tar for seg musikkaktiviteter i 
små og store grupper.

Per JaKOB SKaaNeS

Førstelektor i musikk ved Universitetet i Ag-
der, Knut Djupedal har skrevet en kortfattet 
og praktisk orientert idébok med forslag og 
forklaring av en rekke aktiviteter som frem-
mer læring og engasjement innen musikkun-
dervisningen.
Musikkaktiviteter er skrevet ut fra den erkjen-
nelse at musikk i skolen er utfordrende, 
mange lærere og lærerstudenter synes det 

er vanske-
lig å finne på 
egnede og 
engasjerende 
aktiviteter til 
elevene. Derfor 
denne idé-
banken fra en 
ringrev i gamet.

I målgruppen er 
alle som arbider 
med musikk-
undervisning i 
skolen. Den er 
også skrevet for 
studenter innen 
lærerutdanning, 
skriver forfat-
teren. Jeg for min del vil tro de fleste som 
driver med musikk, det være seg visesan-
gere og alle som arbeider med formidling 
av musikk vil kunne dra god nytte av idéene 
og forslagene til musikkaktiviteter Djupedal 
skriver om. Skal man ha småseminarer om 
musikkopplevelse/-forståelse på visetreff eller 
lignende vil jeg tro den er midt i blinken. 

Aktivitetene
Djupedal har lagt vekt på praktisk arbeid 
med musikkens grunnelementer som puls, 
rytme, tempo, klang, melodi, dynamikk og 
form. Dette for å etablere de grunnleggende 
ferdigheter innenfor musikkfaget. En rød tråd 
igjennom hele boken, som ikke er direkte 
praktisk men likefullt helt avgjørende, er 
det å se an sitt publikum. Bruk mye tid på 
å velge passende aktiviteter til den gruppa 
du skal arbeide med. Materialet må passe i 
vanskelighetsgrad, det må «fenge» i tillegg til 
at det må inneholde utfordringer og gi rom for 
musikalsk utvikling. 

Musikkaktiviteter er delt inn i ni kapitler. 
I innledningen reflekterer Djupedal over 
musikkens elementer og hva man bør legge 
vekt på for at elever/deltakere skal få størst 
utbytte av musikken. De resterende kapitlene 
omhandler hovedgrupper av aktiviteter. Her 
handler det om Rytme og puls, Spill, Sang 
og bruk av stemme, Musikk og bevegelse, 

Vinyl og CD
På åttitallet avløste CDen langt på vei 
LPplatene som musikkformat i de 
brede lag. Enkelte grupper ga riktig
nok ut sine album på et lite opplag 
vinyl hele tiden, og i dag er det glede
lig å se at flere artister velger å gi ut 
musikken sin på høykvalitetsvinyl. 

Per JaKOB SKaaNeS

Mange mener at vinylen for alvor er på vei 
tilbake. Det kan være mange grunner til å 
foretrekke vinyl. De er vakre å se på, stort 
utbrett med fine bilder og man har fysisk 
kontakt med musikken fra rillene og stiften 
til høytalerne.  Det er til og med utviklet en 
laser-basert platespiller som gir 100% ana-
log lyd uten pickup. Men den koster fortsatt 
noen kroner...

En del hifientusiaster fnyser av CD-
formatet, skjønt man legger til at det er det 
beste digitale man får av lyd (interessen for 
høyoppløsningsformatene Super Audio CD 
og DVD-audio er fortsatt merkverdig laber). 
På vinylen gjør man ingen kompromisser, 
mens CDen kun gjengir fra 20 til 20 000 
Hz. I dette perspektivet er det en lydmessig 
katastrofe med alle nedlastingsformatene 
hvor sanger er rippet ned til et par mega-
byte. På den annen side er det en lang vei 
fra rillene til våre ører. Dårlig utstyr kan ikke 
oppveies av selv den mest perfekte plate-
pressing. En hifi-entusiast jeg konsulterte, 
mente jeg skulle sette meg og lytte til grup-
per som spilte på akustiske instrumenter på 
intimkonserter, uten mikrofon. Lytt deretter 
på LP og CD og se hva du synes gjengir 
best det du opplevde.

Vi skal heller ikke kimse av at lydopple-
velse er mer enn frekvenser og lydoppløs-
ning, det er en helhetsopplevelse. Da er det 
jo rene seremonien med den vakre svarte 
plata man med arbødighet og andakt legger 
på platespilleren og fører stiften varsomt til 
rillene. Magi! En CD er ikke i nærheten av 
slike kvaliteter!
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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/Tom G. Bengt-
son, Runivn. 15, 2005 Rælingen. Tlf. 
63839835/91598303. epost: tbengt@
broadpark.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.

m e d l e m s K l u b b e N e  .  .  .

• 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. 4724 8423.
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 Røsslyngbakken 5, 
4513 Mandal.  Tlf 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.

.  .  .  i  N o R s K  V i s e f o R u m
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