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Redaksjonelt
Temaet denne gang er hjemmestudio, noe mange visesangere og låtskrivere 
ha begynt å sysle med. Før spilte man inn på kassett – eller booket tid i et 
studio – for å lage demo av sine låter. Nå velger mange å spille inn på egen 
PC eller mac, selv om det å gå i studio fortsatt er et godt alternativ hvis man 
kan spa opp kronene.

Om du velger å «seile egen båt», er det noen skjær i sjøen, 
og vi skal prøve å hjelpe deg på vei i dette nummeret. Er du i 
ferd med å begynne eller har prøvd å komme igang uten helt 
å få det til, kan du få noen gode tips her.
Vi fortsetter med fler tips og programomtaler i neste nummer.

Mer fra dere:  På seminaret om viseformidling på Østlandet 
som Viseforum arrangerte i november (se s. 28) ble det et-
terlyst mer stoff og fagartikler fra våre egne folke-eksperter 
i visemiljøene. Vi sender oppfordringa videre til dere: Sitter 
du på skrevet materiale om viser, tekster, musikk, musikk-
programmer – skriv til red@viseforum.no så ser vi om det 
passer i bladet!

Red.

i nr. 6 blant annet:
Visebølgen – smånytt fra visefronten

Tema: Hjemmestudio

Opptaksteknisk ordliste

ProTools, Band-In-A-Box

Møt Ragnar SØR Olsen

G-strengen med  X-ord og Quiz

Folkevisa:  Husmannsvisa

Bøker, CD’er, vinyl…

De norske viseklubbene: Full oversikt

Forsida: Yamaha n-8, en poulær digitalmikser/lydkort for hjemmestudio-folk som vil litt mer. 
Foto: Øyvind Rauset

Det at du ikke tror på femårsplaner. 
Det at du ikke vet, men bare aner. 
Null, en, svart, hvitt.  Grått?
Mellom pikslene ser du ingenting. 
Og utenfor vokser fargene.

DeN aNaloge verDeN, eller «ver-
den», som det het i gamle dager, har en 
utrolig høy oppløsning – helt ned til 
atomnivå. Den digitale har det 
ikke. Digitalisering betyr at du 
pakker informasjon inn i små 
pakker. Et digitalfoto består 
av små «piksler» eller ruter, 
og er de for store, ser du 
dem som en slags mosaikk. I 
løpet av de seinere årene har 
digitalrutene blitt mindre og 
mindre, og bildet står fram som 
jevnt for våre menneskelige øyne. 
Men de er fortsatt som rasterprikker i 
avisbilder. Bruker du lupe, kan du se dem.

CD’er – og PC’ens opptaksprogrammer – 
lagrer lyd på samme måte. Istedenfor jevne 
lydbølger blir det små «trappetrinn». Øret 
oppfatter dem ikke om de er små nok, men 
underbevisstheten kan av og til registrere 
dem, og det er grunnen til at mange føler 
at vinylplater låter bedre enn CD’er (uan-
sett knitring). Les vår anmelder Per Jakob 
Skaanes’ synspunkter på vinyl kontra CD 
et annet sted i bladet.

TraPPeTriNNeNe er blitt enda min-
dre i årene siden CD-formatet kom. Både 
DVD-audio og proffe opptaksprogrammer 
opererer med en tetthet to–tre ganger 
høyere enn CD. For lydbehandling er dette 
viktig: Jo høyere tetthet (dvs. mindre og 
flere trappetrinn i lydbølgene), jo mindre 
feil oppstår når du endrer på lyden med 

kompressorer, EQ, romklang osv. Spesielt 
når vi justerer toner opp og ned uten å 
endre hastigheten, såkalt pitsj-korreksjon 
som brukes til å rette opp urein vokal eller 
som en effekt (à la Cher). 

i 1976 prøvde lydstudioet som spilte inn 
Folque’s LP Dans dans Olav Liljekrans å 

øke tempoet på en hardingfeleslått 
spilt av en kjent spelmann for å få 

den opp i samme fart som kom-
pet. Det gikk ikke, man hørte 
tydelig forvrenging av lyden, 
selv om boksen som gjorde 
det kostet en formue. Så jeg 
fikk spille slåtten isteden, på 
vanlig fele. Men idag hadde 

det gått, på en standard mac 
eller pc…

DaTamaskiNer er barn av hull-
kortmaskinene, og aller nederst i koden 
ligger informasjonen fortsatt lagret som 
0 og 1 (hull eller ikke hull i kortene). Men 
lesing og skriving av «hull» går jo mye 
raskere nå enn på 50-tallet. Bortsett fra 
når pc’n krasjer, da.

i maNge år har vitenskapen jobbet 
med noe som har fått navnet «fuzzy logic» 
eller myk logikk som jeg kaller det i mangel 
av noe bedre. I den verdenen finnes det 
mer enn svart og hvitt, også grått, og i til-
legg til Ja og Nei finnes det et «kanskje». 
Du vil ikke få dette på noen pc i nærmeste 
framtid, men om noen år – hvem veit? Og 
hva vil ikke det få å si for opptaksteknik-
ken! Trappetrinnene borte? Inntil da får vi 
gjøre så godt vi kan med Cubase, ProTools, 
Sonar, Garageband, og  – hvorfor ikke – 
Logic…

Øyvind Rauset

Hard og myk logikk

Fra notefunksjonen i Cubase.
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Øvingshotell i Oslo
Under den såkalte Kultur-
natten 18 sept 09 åpnet 
det nye Øvingshotellet i 
Schouskvartalet i Oslo 
med 49 rom som til enhver 
tid står disponibelt for alle 
musikere. 
Tilbudet er Norges, om ikke 
Europas største øvings-
anlegg for alle som driver 
med musikk og som trenger 
et sted de kan øve uten å 
forstyrre naboer eller uten å 
tenke på utstyr og fasiliteter. 
Hvert rom er utstyrt med 
backline og utstyr som 
trengs for å skape best mulig 
forhold. Alle øvingsrommene 
også er utstyrt med hele 
speilvegger. 

Mangfold
Sentralt på høsttreffet til 
Østnorsk Viseforum er 
«Mangfold». Mangfold er et 
aktivitetstilbud for barn og 
ungdom under høsttreffet. 
I år var det Turid Lisbeth Ny-
gård som var ansvarlig for 
prosjektet. Gruppa øver inn 

et innslag som vises under 
konserten lørdag kveld og 
er synlig tilstede på mange 
måter.

Turid Lisbeth Nygård forteller 
at det var stor interesse for å 
synge engelske popsanger 
da de startet arbeidet fredag. 
Etter omkamper blei de enige 
om å sette fokus på Prøysen, 
siden dette er et visetreff. For 
oss som så gruppa på sce-
nen virket dette som et godt 
valg. Det er mange gode 
sangere og instrumentalister 
bland disse. Et populært inn-
slag var Charlotte Langseth 
Luths akkompagnement og 
solospill på det finske instru-
mentet ”lillsitran”. 

I tillegg var store deler av 
gruppa med til å kore Birger 
Åsland og medlemmer av 
viseklubben Børre som også 
har gitt ut jubileumsplate i år. 

Ungene hadde ei travel helg. 
I tillegg til det organiserte 
arbeidet i Mangfold har Mari 
Fristad og Thale Moldestad 
startet en egen Idolkonkur-

ranse under høsttreffet. Jeg 
fikk gleden av å komme 
igjennom nåløyet. Audition til 
en slik konkurranse er alvor-
lig. Tre alvorlige, høflige og 
seriøse dommere vurderte 
sangen min. De gjorde sine 
notater og kom med saklige 
vurderinger av spill, sang og 
fremføring. Det var mange 
påmeldte, så konkurransen 
var hard og tok lang tid. Fina-
listene spilte for et publikum 
som også var jury. 

De hadde egne regler for av-
stemning. Etter en nervepir-
rende opptelling kom under-
tegnede på delt jumboplass. 
I nederlagets bitre stund var 
det en trøst at vinneren var 
en meget talentfull dame 
som lager egne sanger: Nora 
Schjelderup fra Oslo. Hun 
er en av dem som har vokst 
opp på høsttreffet i ØNV. 
Nå spiller hun egenkompo-
nerte viser. Gode melodier og 
tekster, på engelsk i denne 

omgang. Hun kommer vi nok 
til å høre mer fra.

Leo Leonhardsen

Stefan Sundström til 
Norge i februar/mars
Stefan Sundström regnes 
som en av de viktigste 
eksponentene for svensk 
visetradisjon.
Han har vunnet Grammy-
priser i kategoriene vise/folk 
og rock, gitt ut 17 plater og 
flere bøker, er kronikør i flere 
publikasjoner, vært med i TV-
serier og er mottaker av blant 
annet Cornelisstipendiet, 
Gröna Lunds Evert Taubepris 
og Fred Åkertsrömsstipeniet.
Disse datoene er satt for 
«Ingenting har hänt»-turnéen 
i Norge:
25.feb 10: Parkteateret, Oslo
26. feb: Herredshuset, 
Ullens aker
3. mars: Folken, Stavanger.

Evert Taube- 
kabareten til Bergen
Evert Taube-kabareten som 
har gått høsten 2009 på 
ABC-teateret i Oslo, starter 
i slutten av januar i Bergen. 
Forestillingen som har fått 
varm mottakelse i Oslo, blir 
satt opp i Grieghallen fra 23. 
januar 2010.

Viktig møte om vise-
formidling 
Norsk Viseforum arran-
gerte i november et møte om 
framtidas viseformidling på 
Østlandet. Se side 28–29.
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TEkST OG TEGNINGEr: ØyVIND rauSET

Jo da, det finnes også digitale lyd-
opptakere - Zoom og Boss har vi 
skrevet om før. Men nå dreier det 

seg om hjemmedata’n, der mulighetene og 
alternativene er tilsyne latende uendelige. 
Vi skal vise deg noen veier å gå, og noen 
omveier du kan unngå.

Programmer – og litt historikk
Programmene du bruker til å lage - og 
lagre -  låter har tradisjonelt vært delt i tre 
grupper: 

1. audioprogrammer. Til lydopptak, og 
du kan velge mellom rene stereo-oppta-
kere (som ofte er gratis) eller flerspors 
(hvor du kan høre forrige spor mens du 
tar opp det nye). I de senere år har noen 
av dem også lagt inn mulighet for spille 
inn og redigere midi-signaler. Noen 
kjente programmer: ProTools, Peak, 
Soundtrack Pro, Audacity.

2. midi-programmer, også kalt se-
quencere. Disse var blant de første 
musikkprogrammene – de lagret 
informasjon fra tangenter (hvilken note, 
anslagsstyrke, hvilket instrument osv.) 
i en fil som kunne spilles av igjen på 

det tangentbordet du hadde brukt, eller 
en ekstern synth/sampler – også slike 
som ligger på PC’n (ofte kalt virtuelle 
instrumenter). Opptaket kan du se 
visuelt i en «piano rull» hvor hver tone 
er en strek (lange streker er lange toner) 
og vil du flytte dem etterpå, er det bare 
å klikke og dra opp eller ned (eller fram 
og tilbake). På samme måten gjør du 
toner kortere eller lengre. Lettere å 
redigere enn lydbølger, og kjekt hvis du 
ikke helt har bestemt melodien ennå. 
Fra midten av 90-tallet kunne de fleste 
av disse også ta opp og redigere lyd, 
og etter hvert er det blitt hovedsaken. 
kjente programmer: Cubase, Logic, 
Live, Garageband, Sonar (Cakewalk), 
Digital Performer.

3. Noteprogrammer. Bygd opp nesten 
som en sequencer, men hovedfokus 
er notesats, og de jobber med noter 
omtrent som antikke tekstbehandlere 
jobbet med bokstaver og ord. kjente 
programmer: Finale, Sibelius, Over-
ture, Igor Engraver.

HjemmestuDio på din egen datamaskin
Du har så mange idéer, hodet flommer over av nye sanger. Men hva du 
enn gjør, ender de opp i hodet ditt, og på gitaren, og kommer bare ut på 
åpen scene på ett eller annet visested.  
Løsning: Lag et opptak. Før i tida hadde du to valg: Kassettspiller eller full 
studiopakke. Nå i 2010 har vi en mellomting: Hjemmestudio på PC og Mac.

OBS: Om det er uttrykk i artikkelen som 
du ikke skjønner, se etter i Ordlista for 
lydopptak lenger bak i bladet!

Tja. Det skal liksom ikke være SÅ ille, da. Dette er redaktørens illustrasjon til en artikkel 
om musikk på data – i Programbladet, anno 1974…

H j e m m e s t u D i o
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Jeg brukte resten av sommerjobb-lønna til 
et midiprogram som var det mest visuelle 
på den tida: Opcodes Vision. På en eller 
annen måte fikk jeg spilt av midi-signalene 
som lyd (hyperraske morsesignaler!) og 
kjøre dem inn på ett av de 8 sporene på 
Tascam’en, og når båndet ble spilt av, kun-
ne synth’en spille av signalene og gi toner, 
parallellt med lyden på de 7 andre sporene 
som jeg fortsatt spilte inn på gamlemåten.

Bortsett fra dette, ble det hele et stort mis-
tak for min del. Programmet var svært og 
mangfoldig, jeg brukte fire år på å komme 
inn i det. Og da det endelig begynte å sitte 
i fingrene, ble produsenten Opcode kjøpt 
opp av gitarfabrikken Gibson, som senere 
nedla hele dritten.

Nå ja, én positiv sak kom ut av det: Jeg 
kom fortere inn i det tyske alternativet Cu-

base, som jeg begynte med etter 
et godt råd fra ulf knudsen i 
Sister Rain. Tok ingen sjanser 
nå, og ville satse på noe som 
«alle» brukte. Cubase hadde 
lånt mye fra Vision (og lånt 
vekk ting i motsatt retning), 
så halvparten av menyene var 
omtrent der jeg venta meg. 

Noteprogrammer –  
en blindgate
Jeg prøvde også å gå den 
«tredje» veien og lære note-
tegningsprogrammer. Det starta 
med et helt krøkkete som het 
Deluxe Music Construction Set, 
men det ga jeg opp etter ett år 
og kjøpte Finale (i lillebror-
utgaven allegro) – og måtte gi 
opp det også. Helt forskjellig fra 
alle andre programmer – å flyt-
te elementer på sida kunne f.eks 
ikke gjøres med pila, man måtte 
velge et «Lokomotiv-verktøy» 

– og sånn var det over hele linja. En ren 
fornærmelse – det er hva jeg kaller ekkelt 
brukergrensesnitt! Etter et par måneder 
med det nesten like tråklete programmet 
igor engraver gikk jeg over til et nytt 
og langt enklere – overture fra Opcode. 
Mer intuitivt enn Finale (og pilmarkøren 
virket!), men det forsvant i dragsuget da 
Opcode ble oppkjøpt og nedlagt. (Så ble 
det borte i noen år, inntil det kom tilbake 
med nye eiere: Geniesoft. Men fraværet fra 
arenaen merkes, og Finale har i mellom-
tida lært ett og annet om brukervennlighet) 
(selv om de fordømte «verktøyene» fort-
satt er der!) alle disse programmene var 
(og er tildels fortsatt) en real pain in the 
ass – om du er gammel nok til å ha jobbet 
med prehistoriske utgaver av WordStar, 
WordPerfect eller Notis WP, vet du litt om 
hva jeg mener.

Fram til starten av 2000-tallet snakket 
man fortsatt om et tydelig skille mellom 
disse tre gruppene, men i dag er de fleste 
av programmene i hver kategori blitt 
så oppblåste at de dekker alle tre virke-
områdene. Særlig kan det sies om de to 
første gruppene – noteprogrammene er 
fortsatt mest spesialisert på notesats. 

Min egen tornefulle vei
I 1989 var jeg lei av å plundre med MS-
DOS og tok skrittet over til en Mac Plus 
med 4 megabyte internminne – den første 
datamaskin jeg fikk gjort noe arbeid med. 
Samtidig håpet jeg at «Data» skulle frigjø-
re meg fra min 8-spors Tascam båndspil-
ler, kjøpt lett brukt av Terje rypdal noen år 
før. Det viste seg å ikke være så lett: Lyd-
opptak ble for mye for datidas maskiner, 
og du måtte ha spesialkort eller eksterne 
bokser. Prisen for programvare (ProTools) 
og de lydkort som hørte til, kunne komme 

opp i 50–100.000 kronersklassen, så da 
var igrunnen studioleie ikke så dyrt likevel. 
Så det relle valget sto mellom alternativ 2 
og 3. 

Midi-programmene var mer demokratiske 
på pris, den eneste boks du trengte var en 
liten (og billig) konverteringsboks for å få 
maskina til å ta imot midi-signaler. Jeg 
visste hva MIDI var fordi jeg hadde et key-
board med midi-utgang, og når jeg koblet 
en kabel fra den til en annen synt, kunne 
jeg få lydene i den andre spilt med tangen-
tene fra den første. Det var altså ikke lyden 
som gikk gjennom kabelen, bare signalene 
fra tangentene: tonehøyde, anslagsstyrke 
og et par andre ting. 

Sjøl hadde jeg jobbet litt med sequencer-
bokser fra Boss og alesis, men savnet det 
visuelle overblikket. Den knøttlille skjer-
men på disse boksene ga ikke noe sånt. 

H j e m m e s t u D i o

Midi: Notene vises som streker på en pianorull 
– eller som noter.  Skjermbilde fra Garageband.
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logic studio er en pakke bestå-
ende av Logic 9 pluss live-pro-
grammet mainstage som gir deg 
alle plug-in effekter og virtuelle 
instrumenter på scenen som et 
slags utvidet rack. Det følger også 
med en stor bråte samplede lyder 
og loops, og gode effekter. Det rene 
lydopptaksprogrammet sound-
track Pro følger også med, om 
man ikke trenger midi. Effektene 
i Logic studio (romklanger, EQ, 
kompressorer etc) blir av de fleste regnet 
for bedre enn de som følger med andre 
programmer som Cubase. Selv jeg hører 
kvalitetsforskjell – og jeg har brukt Cubase 
i mange år. Om man ikke trenger Main-
Stage og vil ha en biligere pakke, fins Logic 
Express som kommer med en noe lettere 
utgave av Logic og litt færre effekter. Meget 
bra, ifølge venner som bruker det.

Logic (mac)
Ble�utgitt�av�tyske�Emagic,�inntil�det�ble�kjøpt�
av�Apple.�Fantes�for�både�PC�og�mac,�men�et-
ter�versjon�6�kun�for�mac.�Støtter�Apples�Core�
Audio�plug-ins,�ikke�VST.�VST�kan�likevel�brukes�
ved�hjelp�av�en�«VST-bridge».�Pris:�Logic�Studio:�
4.500,-�/�Logic�Express:�1.800,-�
Garageband (mac):�Gratis�med�nye�mac’er,�
kommer�ellers�som�del�av�iLife-pakka�til�ca�700,-.

Cubase er «the grand old lady» blant 
 midi-programmene, og de fleste andre 
(også Logic) startet som etterligninger 
av det. Det lages av tyske Steinberg som 

også har utviklet VST (Virtuelle Studio-
Technik)-standarden for plug-ins. Før i 
tida ble det regnet for lettere å lære enn 
Logic, men det var før apple la sin bruker-
vennlige hånd på det. Selv syns jeg fortsatt 
det er greiere (kanskje naturlig etter å ha 
brukt det i årevis). Til Midi-redigering blir 
det fortsatt ansett som det beste og letteste.

Cubase (mac + Windows)
Lages�av�Steinberg,�som�ble�kjøpt�opp�av�Yama-
ha�for�et�par�år�siden.�Bruker�plug-in�formatet�
VST.�Mac-versjonen�støtter�også�Core�Audio.��
Pris:�6.000,-,�Cubase�Studio�5:�3.700,-�Cubase�Es-
sential�5:�1.335,-�Sequel2:�995,-.�Cubase�LE4:�424,-

live fra Berlin-firmaet ableton har valgt 
en annen innfallsvinkel enn de andre: Det 

ble laget hovedsak-
lig for musikere som 
ville bruke program-
met til konsertbruk 
og samtidig kunne 
gjøre opptak. Jeg har 
prøvd å lære det et 
par ganger, men blir 
litt frustrert av at 
tidslinja hovedsaklig 
går nedover, ikke fra 
høyre til venstre slik 

Så jeg bare sier det: Om du ikke primært 
jobber med noter og notesats, må du ikke 
finne på å begynne med disse for å lage 
musikk. Selv om du nå kan gjøre opptak 
og spille av midi i de fleste av dem, blir 
dette primitvt og tekno-lydende i forhold 
til «ekte» midi-programmer hvor du kan 
spille inn fritt, redigere, gjøre lydopptak, 
– og dessuten skrive ut noter. Men også 
midi-programmene har en læringskurve – 
det fins ingen gratis lunsj, dessverre…

Hva de fleste bruker idag
audio- og midi-programmene har de siste 
årene vokst sammen fra hver sin kant. De 
ligner hverandre så mye nå at det begyn-
ner å bli en ren smakssak hva man går for. 
Det viktige er at du kan komme til et nivå 
der programmet ikke blir liggende mel-
lom deg og musikken, men føles som et 
naturlig verktøy. Om du aldri har rørt et 
piano og ikke kan tenke deg å ha annet enn 
gitar til komp, klarer du deg kanskje uten 
midi. Gå for et rent lydopptaksprogram. 
Ellers anbefaler jeg at du tar deg bryet med 
å sette deg inn i et midi/audio-program. 
Noen av de letteste, som Garageband eller 
Cubase’s Sequel er kjappe å komme inn i 
(men kanskje for enkle når du begynner å 
få større krav).

ProTools for mac og PC (se egen artik-
kel) blir av de fleste lydteknikere regnet 
for å være «kongen på lydhaugen». Selv 
klarer jeg ikke helt å høre forskjell på lyden 
derfra i forhold til logic (mac), Cubase 
(mac+PC) og sonar (PC). De tre siste 
blir regnet som bedre hvis du jobber mye 
med keyboard og virtuelle instrumenter 
(lydsamples). ProTools kan også midi, men 
det funka ikke helt før i siste versjon og da 
kan man jo lure litt på hvor dypt det sitter. 
alle disse har høyst brukbare notefunksjo-
ner innbakt, om du skulle trenge å skrive 
ut en stemme eller et enkelt partitur. Ikke 

like typografisk profft som i Finale kanskje, 
men du får til gjengjeld mye bedre verktøy 
for å lage og redigere musikk. 

Protools (mac + Windows)
Lages�av�Digidesign,�som�eies�av�Avid.�Bruker�
plug-in�formatet�RTAS.�LE�(light-versjonen)�er�
den�som�blir�omtalt�her�i�bladet.�Den�kommer�
også�i�fullverjon,�men�den�koster…�Pris�for�Pro-
tools�LE:�850,-�(og�du�må�ha�MBox-kompatibel�
lydinngangfra�M-Audio).�Full�produksjonspakke:�
ca�17.000�+�Digidesign�lydutstyr�(kommer�i�til-
legg).�Digimikser�003�+�ProTools�LE:�21.000.

garageband/logic er et kapittel for 
seg. Garageband ble lansert etter at apple 
hadde kjøpt opp Logic, og var en slags «lil-
lebror». Men i motsetning til Logic som var 
kjent for å ha en bratt læringskurve, var GB 
veldig lett å komme igang med og skapte 
på et års tid en slags revolusjon i «lydopp-
tak for resten av oss», ikke minst fordi det 
kommer gratis installert på alle nye mac’er 
og ikke trenger dongel (se lenger bak). 
Garageband-filer kan jobbes videre med i 
Logic.

H j e m m e s t u D i o

Romklangen Space Designer fra Logic. Pianomodul i Sonar. Nesten alle programmene har et piano nå.

Live tenker non-lineært, dvs  du kan 
plukke musikkbiter fram når de trengs. 
Hendig på konserter, men litt uvant for 
oss som er vant med «høyre-til-venstre» 
tidslinje. Men brukerne liker det.
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Plug-ins
Det fins en del formater for såkalte plug-
ins, dvs effekter og instrumenter som kan 
kobles til programmene som tillegg, men 
lages av andre produsenter. Mange kan 
være avgjørende for god lyd, f.eks rom-
klanger og kompressorer som låter bedre 
enn de pluggene som følger med program-
mene. VST var tidlig ute. Det ble oppfunnet 
av Steinberg som lager Cubase, men ble en 
slags standard over hele verden og de fleste 
programmer støtter det. apples egen Core 
audio støttes av alle programmer i Mac-
verdenen. Microsoft har sin egen Direct-X 
som noen PC-programmer bruker, spesielt 
Sonar. rTaS er formatet til Protools, som 
også Logic kan bruke. Der fins noen av de 
beste og dyreste plug-ins’ene og det er vel 
grunnen til at Protools og Logic er så vel 
ansette i pro-verdenen.

Loops og samples
Små lydopptak av enkeltlyder (samples) el-
ler toner i rekkefølge (loops) ble populære 
med techno-bølgen på 90-tallet, slik at de 
nå er innbakt i de fleste muskkprogramme-
ne. Særlig apple har gjort et stort nummer 
av dette, med flere gigabytes med samples 
og loops som installeres sammen med Ga-
ragband og Logic om man ønsker, og flere 
produsenter har begynt å følge samme 
trend, bl.a Steinberg. alt på 90-tallet ble 
det laget store lydbiblioteker med filer som 
kan brukes i alle programmer. 

Virtuelle instrumenter
Dette er samlinger av samples laget av ett 
instrument, f.eks en gitar eller piano, slik 
at når du spiller på et tangentbord, får du 

en lyd som minner om dette instrumentet. 
Jo bedre samples, jo nærmere kommer 
du originalen. Sjøl bruker jeg et piano-
instrument kalt Ivory (pris ca 4.000,-) som 
gir 8–10 grader av anslagsfølsomhet og 
veldig gode pianotoner. Det skal mye til for 
å høre at det ikke er spilt inn med et virke-
lig klaver. Virtuelle strykorkestre finnes 
også, med alle slags orkesterinstrumenter 
– kjekt å ha når du skal arrangere en låt og 
ikke har råd til kOrk eller Filharmonien. 
Men du skal jobbe en del med dette før 
det begynner å låte riktig. Sjøl har jeg ofte 
«jukset» ved å legge et par strykere oppå 
samples, for å dempe det virtuelle innsla-
get.

Sådan er kapitalismen
De store spiser de små, og de minste duk-
ker ofte under. Det kan koste deg som 
musiker mye. Jeg har fortalt hvordan jeg 
mistet år på å lære et program som ble 
nedlagt, og det kan skje igjen. Og søren 
heller, det er jo for å lage musikk vi lærer 
oss dette, ikke fordi vi liker å lære nye 
programmer!!

Nå er det sånn at de riktig store beistene i 
bransjen har begynt å kjøpe opp de min-
dre, og da kan man jo i det minste håpe 
på at disse varene vil fortsette noen år til 
framover. yamaha har kjøpt Steinberg som 
lager Cubase, og leverer ut gratis light-
versjoner av programmet sammen med 
boksene de selger. Nye yamaha-miksere 
som n-serien har sågar fått egen Cubase-
lampe som lyser når alt funker som det 
skal. Snedig. Logic ble kjøpt opp av apple 
for noen år siden og prisen satt ned til en 
tredjedel. Protools eies nå av avid (som 

som på de «gammeldagse» sequenserne 
(ok, du kan få det vannrett om du absolutt 
vil). For teknofolket som er vant til å stable 
samples med programmer som Acid vil det 
nok føles helt naturlig, og jeg burde vel gitt 
det en sjanse til. Brukerne av Live pleier å 
være begeistret.

LIVE (mac, PC)
Ableton.�Kan�brukes�både�på�scenen�og�hjemme�
i�stua.�Pris:�4.400,-

audacity er også i en klasse for seg: Det er 
nemlig gratis. Det er et prosjekt utviklet av 
frie programmerere som syntes at musikk-
programmer skulle være for alle uansett 
data-plattform, så dette fins både for mac, 
windows og Linux. Det gir mulighet for 
flerspors lydopptak, men midi er det ikke 
så bra på ennå. Siden det ikke er noe firma 
bak, er det litt tilfeldig med kvalitetskon-
troll og at alt virker som det skal. Det har 
hjelpefunksjoner, men det fins også nett-
samfunn med diskusjonsgrupper hvor man 
kan lete opp hjelp om man står fast.

Audacity (mac, Windows, Linux)
Open�Source�(ikke�noe�firma�bak).�Et�program�i�
stadig�utvikling,�så�det�gjelder�å�laste�ned�siste�
versjon.�Pris:�0�kr.

Andre programmer som bør 
 nevnes:

Sonar (Windows)
Lages�av�Cakewalk�som�eies�av�Roland.�Masse�ef-
fekter/muligheter.�Kun�for�PC.�Bruker�plug-forma-
tet�DirectX�fra�Microsoft,�men�kan�også�lese�VST�
med�en�overgang.�Pris�Sonar�7:�4.160,-�LE:�424,-

Digital Performer (mac)
MOTU�(Mark�of�the�Unicorn).�Brukes�en�del�på�
universiteter�og�skoler,�bl.a�musikkfakultetet�i�
Oslo.�Har�sin�egen�plug-in-arkitektur,�men�støtter�
også�Core�Audio,�VST,�TDM�og�RTAS.�Pris:�6.000,-

Reason (mac, Windows)
Lages�av�det�svenske�Propellerhead.�Reason4:�
4.100,-�Propellerhead�Record:�2.500,-�Begge�
sammen:�4.800,-�Propellerhead�lager�også�plug-
in’et�Rewire�som�lar�deg�styre�flere�musikkpro-
grammer�fra�ett.

Band-in-a box (mac, Windows)
PG�Music.�Komp-program�m.m.�2006-versjon:�
3.250,-�inkl�alt�tilbehør.�2009:�1.600,-

Dongler
Programmer som ikke krever kopibeskyt-
telse har alltid en tendens til å bli mer 
populære. I forrige århundre brukte pro-
grammer ofte en spesialdiskett som måtte 
stå i diskettstasjonen for at det skulle 
starte. Da uSB kom, byttet man dette ut 
med en uSB-brikke kalt dongel (den ser 
ut som en uSB-minnebrikke) som må stå i 
PC’n når du starter programmet.

Da apple kjøpte Logic, fjernet de donge-
len (noen vil hevde at mac’en i seg selv er 
en «dongel»), mens mange av de andre 
programmene fortsatt bruker det. For 
brukerne er dongler et skikkelig herk når 
man er på reise med laptop’en og plutselig 
får den store melodi-idéen – og oppdager 
at dingsen ligger igjen hjemme, eller er 
blitt borte med den kofferten som forsvant 
i bagasjen (og mister du dongelen, må du 
kjøpe programmet på nytt)! Sørg alltid for 
å ha et lite lydopptaksprogram uten dongel 
liggende ifall det verste skulle skje...

H j e m m e s t u D i o

Plugg-kontroller til 
MainStage (Logic 
Studio).
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En del tekniske ord og uttrykk du vil 
støte på i lydprogrammer. Noen er også 
forklart i artikkelen foran. Du finner sik-
kert fler ord du ikke skjønner. Prøv da 
med Wikipedia eller Google. 

AIFF� Audio�Interchange�File�Format.�Et�
vanlig�lydfil-format�som�ikke�kompri-
merer�lyden�men�gjengir�den�i�opp-
rinnelig�kvalitet.�Tar�litt�plass�derimot.�
Stort�sett�det�samme�som�WAV.

Audio� Lyd
Attenuation� Også�kalt�«Pad».�Å�redusere�

inngangsvolumet�så�ikke�lyden�i�
mikseren�eller�opptakeren�skal�bli�
overstyrt/�forvrengt.

Bit-dybde� Også�kalt�bit�rate.�Dette�handler�
om�oppløsning�–�en�CD�har�16�bits�
oppløsning.�DVD-audio�bruker�24�bit�
– og�det�gjør�nesten�alle�musikkpro-
grammer�idag.�Pass�på�at�lydkortet/�
lydboksen�du�kjøper�har�det.�Gamle�
lydkort�hadde�16�bit.�Lyd�inn-�og�
utgangen�på�mac�har�24�bit�(om�den�
er�laget�de�siste�fem�årene).

Bounce� Å�mikse�ned�ett�eller�flere�spor�til�et�
annet.

Click track� Klikk-spor�– noen�lydprogrammer�
bruker�dette�som�en�metronom,�
mens�andre�har�metronom�uten�eget�
spor.

D/A� Digital-�til�analog-konverterer.�Det�
motsatte�er�A/D.�Dette�er�en�chip�
som�sitter�i�PC’en�eller�lydkortet�og�
konverterer�mellom�vanlige�lydbøl-
ger�og�digitale�signaler�(som�egentlig�
bare�består�av�0-er�og�1-ere).�D/A�og�
A/D-konverterere�kommer�i�ulik�kvali-
tet�-�de�dårlige�kan�gi�forvrengninger�
i�lyden.�Det�er�grunnen�til�at�ikke�alle�
lydkort�koster�det�samme.

Decibel� Enhet�for�måling�av�lydstyrke.
De-esser� Et�plug-in�som�fjerner�ekstreme�fre-

kvenser�i�diskanten,�særlig�på�«S»-er.
DI-boks� Direkte�Inn.�En�liten�boks�som�gjøre�

det�mulig�å�koble�instrumenter�di-
rekte�ti�mik-inngangen�på�miksere.

Dongel� Brukes�til�kopibeskyttelse.�En�brikke�
med�USB-plagg�som�settes�i�en�av�

USB-inngangene�på�maskina�for�at�et�
program�skal�starte.

Dubbing� Å�legge�flere�stemmer�oppå�hveran-
dre.

EQ� Equalizer.�En�detaljert�bass-diskant-
kontroll�som�også�regulerer�mellom-
toner.�

Gain� Egentlig�nivået�mellom�inngangs-�og�
utgangsnivået�i�en�mikser,�forsterker�
o.l.�men�brukes�også�om�inngangs-
nivået�alene.�For�høy�gain�kan�gi�
forvrengning�av�lyden,�for�lav�øker�
støynivået.

GIGO� Lydtekniker-uttrykk:�Garbage In, 
Garbage Out.�Uansett�hvor�bra�utstyr�
du�har,�blir�resultatet�dritt�hvis�det�er�
dritt�du�har�spilt�inn.

Hz� Herz,�enhet�for�hastighet�på�lyd-
bølger.�Jo�flere�Hz�jo�lysere�tone.�
Menneskets�øre�kan�høre�fra�ca�20�til�
20.000�Hz�(20�kHz).

Kompressor� Et�lydverktøy�(enten�som�boks�eller�
software/�plug-in)�som�reduserer�
lydsignalet�på�en�måte�man�har�valgt,�
når�volumet�når�et�gitt�nivå�(som�
man�også�har�valgt).�Brukes�ofte�for�å�
få�et�tamt�eller�lavt�lydspor�til�å�virke�
høyere�uten�å�vrenge.

Latency� Latens.�En�forsinkelse�som�oppstår�i�
alle�lydprogrammer,�men�mer�i�noen�
enn�i�andre.�Når�du�slår�an�en�streng�
og�du�hører�den�et�kvart�sekund�
etter�i�høretelefonen,�er�det�et�kvart�
sekund�latens.�I�virkeligheten�snakker�
vi�vanligvis�om�millisekunder,�men�er�
de�mange�nok,�så�høres�de.�Dårlige�
lydbokser/lydinnganger�kan�også�
bidra�til�økt�latens.

Limiter� En�dings�eller�plug-in�som�reduserer�
toppene�i�et�lydsignal�så�de�ikke�
overstiger�et�visst�nivå.�Nokså�likt�en�
kompressor.

Linjenivå� Et�nivå�som�gjør�at�et�lydsignal�ikke�
trenger�ekstra�forsterking�for�å�gå�
videre�til�annet�utstyr.�El-gitarer�bru-
ker�f.eks�linjenivå,�mens�mikrofoner�
kjører�lavere�nivå�så�lydsignalet�må�
forsterkes�før�det�skal�inn�i�en�mikser.

Mastering� Prosessen�etter�ferdig�miks�hvor�opp-
taket�tas�inn�i�en�2-spors�lydprogram,�

lager high-end løsninger for kringkastings-
selskaper), og Sonar er kjøpt av roland. 
Skulle jeg brukt tid på å lære et mindre og 
mer ukjent program, måtte det være så 
godt at jeg syntes det var verdt det, uansett 
framtidsutsikter.

Ikke bli overveldet!
Det er lett å bli litt matt når man ser alle 
disse programmene og ikke aner hvilken 
ende man skal begynne i. Men ikke fortvil. 
Mange av dem har gratis demo-versjoner 
som lar deg prøve ut funksjonene en 
måned eller to før det klapper sammen. Da 
får du iallfall en idé om dette passer din 
arbeidsform eller ikke. Og les gjerne bru-
kerveiledninga, iallfall «komme igang»-
delen. Det lønner seg alltid. Googler du på 
program-navnet, finner du nok også flere 
anmeldelser og brukeromtaler.

Mer neste gang
I dette nummeret av viser.no har vi en kort 
brukeromtale av Protools og komp-pro-
grammet Band-In-a-Box. I neste nummer 
skriver vi om Cubase, og håper leserne vil 
bidra med omtaler av programmer dere 
selv bruker og vil anbefale andre (eller 
advare folk mot å kaste vekk tid og penger 
på)... Del dine erfaringer med andre låt-
skrivere, og send inn til red@viseforum.
no! Programmer vi syns skulle hatt egen 
omtale fordi så mange bruker dem: Sonar, 
Live, og Logic/Garageband, og gjerne au-
dacity og reason. Send gjerne med skjerm-
bilder også (screen grab/ print screen), så 
vi ser hvordan de tar seg ut!

I neste nummer vil vi også gå videre med 
tips og triks for hjemmeopptak – hvilke 
mikrofontyper som passer til hva, plasse-
ring, romklang, forforsterkere m.m.      n

H j e m m e s t u D i o

De fleste musikkprogrammer virker usympatiske i starten. Tar du deg tid til å bli bedre 
kjent med ett av dem, kan det hende du får en god hjelper etter en stund. 

Ordliste
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hvert�spors�volum�tilpasses�til�helhe-
ten,�fader�blir�lagt�på�i�start�og�slutt.�
En�dyktig�master-tekniker�vil�som�
regel�bruke�kompressor,�equalizer�
og�andre�spesialgreier�for�å�forbedre�
lyden.�Skal�du�gi�ut�CD,�er�det�veldig�
bra�å�la�en�master-tekniker�høre�med�
nye�ører�og�jobbe�med�lydfilene�–�
resultatet�kan�bli�utrolig�mye�bedre.

MIDI� Musical�Instrument�Digital�Interface.�
En�kommunikasjonsprotokoll�for�
digitale�musikkinstrumenter�og�
deres�tilhørende�bokser.�Du�kan�f.eks�
spille�på�et�midi-keyboard,�og�lyden�
kommer�ut�av�en�synth�eller�PC�som�
er�tilkoblet�via�en�midi-kabel.�Nesten�
alle�musikkprogrammer�bruker�midi�
på�en�eller�annen�måte.�Ikke�minst�
for�å�skrive�ut�noter.�Du�kan�også�lage�
midi-signaler�uten�keyboard,�f.eks�
med�en�midi-gitar�eller�tromme-pad�
som�sende�ut�midi-signaler�når�du�
spiller�og�dermed�gjør�det�mulig�å�
spille�av�en�synth�helt�parallelt�med�
det�du�spiller.�Programmer�som�
Cubase�og�Logic�kan�også�konver-
tere�enkle�lydspor�med�solo�stemme�
til�midi.�Så�du�kan�faktisk�synge�en�
synth-stemme.

Mono� En�enkelt�kanal,�i�motsetning�til�Ste-
reo�(to�kanaler).�Når�du�tar�opp�med�
flere�spor,�kan�du�godt�bruke�mono�
på�hvert�av�dem,�for�når�du�mikser�
dette�sammen�og�panorerer,�blir�
det�rom�i�den�ferdige�stereo-miksen�
uansett.

MP3� MPEG�1�nivå�3.�Mpeg�=�Motion�Pictu-
res�Expert�Group.�Formatet�er�utviklet�
av�Fraunhofer-instituttet�og�var�det�
vanligste�lydkomprimeringsformatet�
ved�århundreskiftet.�Fortsatt�mye�i�
bruk�da�det�kan�leses�av�nær�sagt�alt�
(bortsett�fra�Microsoft�sine�produkter).

Normalisering� Når�du�normaliserer�et�lydspor,�
øker�du�nivået�til�det�maksimale�for�
topp-punktet�i�opptaket.�(Om�du�har�
et�høyt�knepp�i�et�opptak,�er�det�der-
for�lurt�å�fjerne�dette�før�du�norma-
liserer).�Normalisering�betyr�også�at�
programmet�regner�om�lyden,�så�det�
er�en�mulighet�for�degradering�av�
lyden,�særlig�om�du�har�tatt�opp�i�16�
bit.�Ikke�normaliser�før�i�sluttmiksen.

Nyre� Nyrekarakteristikk�–�at�en�mik�tar�opp�
sterkere�i�én�retning.�Retningsvirk-
ende�mik’er�har�nyre-karakteristikk.

Omni� Omnidireksjonal�–�brukes�om�mikro-
foner�som�tar�opp�like�mye�i�alle�ret-
ninger�(«kule-karakteristikk»).�Shure�
SM58�er�en�typisk�omni-mikrofon.

Panorering� Å�spre�lydsignalene�ut�i�stereobildet�
mellom�høyre�og�venstre.

Perk� Perkusjon/�slagverk.
Plug-ins, plugger� Små�spesialprogrammer�som�

brukes�av�større�programmer.�En�
romklang-plugin�kan�f.eks�være�laget�
av�en�uavhengig�produsent��men�
brukes�av�Cubase�eller�Logic,�om�den�
er�laget�i�et�format�disse�program-
mene�kan�bruke.�Vanlige�plug-in�
formater�er�VST�(Steinberg),�DirectX�
(Microsoft),�Audio�Units�(Apple),�RTAS�
og�TDM�(ProTools).

Reverb� Romklang.�I�motsetning�til�Ekko,�som�
bare�er�én�etterklang,�er�reverb�mer�
som�en�haug�med�etterklanger�som�i�
sum�blir�en�egen�tone.�Som�i�en�kirke.�
I�moderne�lydprogrammer�kan�du�
faktisk�velge�«convolution�reverb»,�
ekte�romklang�spilt�inn�i�virkelige�rom.

Sample� En�lydfil,�gjerne�en�tone�spilt�inn�med�
et�instrument.�Noen�har�stått�og�spilt�
inn�hver�j...vla�tone�på�et�instrument,�
og�ikke�bare�én�gang,�men�flere�
ganger�i�forskjellig�styrke.�Du�kan�
bare�lene�deg�tilbake�og�trykke�på�
tangentene,�så�får�du�resultatet�uten�
noen�anstrengelser�i�det�hele�tatt.�En�
sampler�er�et�program�eller�instru-
ment�som�spiller�samples.

Virtuelt instrument��Et�sampler-instrument�som�
ligger�på�PC’n.�Lydprogrammene�kan�
bruke�disse�til�å�spille�av�midi-signa-
ler�som�du�lager�på�et�keyboard�eller�
annen�måte.

WAV� Wave.�Et�lydformat�opprinnelig�
lansert�av�Microsoft.�De�tok�det�da�
utbredte�AIFF-formatet�og�endret�
en�mins�til�en�pluss�i�koden,�så�det�
ikke�skulle�kunne�leses�av�andre�enn�
Microsoft-produkter.�Pga�Windows�er�
det�blitt�en�allmenn�standard.

H j e m m e s t u D i o

Capo –  
et program for 
innøving
Jeg har spilt gitar i mange 
år og brukt mange verk-
tøy for å lære riff, soloer 
og sanger. Ikke mange av 
disse har vært like nyttige 
som Capo.

JaNNE MØLLEr

Jeg har sett på Youtube, søkt 
på tablatur sider og lest bøker, men det er 
alltid noe som mangler. Tablatur er OK, men 
du kommer før eller siden til et punkt da du 
får lyst til å prøve ut sangene i tempo. Det er 
lettere sagt enn gjort. Spesielt hvis du skal 
prøve å planke gitarsoloer fra Queen eller 
Eddie Van Halen.

Capo er designet for innøving av musikere 
– ved at du kan regulere hastigheten (og 
tonearten) til en sang. Sjøl pleier jeg å be-
holde tonearten og nøyer meg med å senke 
hastigheten.

Du starter med å trekke en lydfil inn på 
Capos startvindu. Jeg dro en sang direkte fra 
iTunes uten engang å ta den ut av program-
met først.

Når du senker tempoet, er det lettere å høre 
hvilke toner som faktisk spilles i en sang, 
særlig om det et virtuost parti i rasende fart. 
Capo gir deg en del ferdige hastighetsvalg, 
eller du kan klikke og dra en hendel til du fin-
ner den farta du liker. Ganske enkelt.

Du kan også loope et parti (la det repetere) 
ved å klikke og dra på bølgeformen så det 
oppstår et loop-område. Fint når du trenger å 
terpe. Du kan også legge markører hvor som 
helst i en sang. Det er ulike farger for mar-
kører som viser forskjellige partier i en sang 
(vers, refreng, solo, bridge etc). For meg 
holder det som regel med noen få markører 
for å vise hvilken del av sangen jeg vil jobbe 
med. 

Det er mange artige smådetaljer i dette 
programmet. For eksempel kan du trekke og 
dra vekk en markør du ikke trenger lenger, 
og når du har fått den utafpr bøleform-bildet, 
forsvinner den i en «poff-sky» på samme 
måten som når du tar vekk et program fra 
dock’en i Mac OS X.

Fjern stemmen!
Noen av pogrammets egenskaper er skjult 
inntil du trenger dem. Ved å klikke på 
«Effekt»-knappen på bunnen av vinduet, få 
r du opp tre valg: gjør om til mono, legg på 
EQ (om du f.eks trenger mer diskant for å 
høre gitaren skikkelig), og den beste av dem: 
Stemmereduksjon! Programmet snuser opp 
de vanligste frekvensene til mannlige og kvin-
nelige vokalister og demper dem til nesten 
ingenting (om du har litt flaks). Så blir det 
lettere for deg å konse på selve musikken.

Selv om jeg er mest opptatt av gitar, ser jeg 
jo godt at Capo kan brukes for å lære nesten 
hvilket som helst instrument du hører i en 
sang.

Det finnes et svensk program jeg prøvde for 
mange år siden, kalt Amazing Slowdowner 
som gjorde noe av det samme (uten stem-
mereduksjonen), men har ikke fått med meg 
om det fortsatt finnes.
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Da jeg oppgraderte fra Mbox til denne type 
mikser ble det moro. Alt var så mye enklere 
og gikk mye raskere. Musa og tastaturet 
kunne legges bort og musearmen ble bra 
igjen. 

Med et par Røde mikrofoner eller lignende 
kan du gjøre gode opptak her. Du kan lage 
din egen CD hjemme. Eller du kan jobbe litt i 
studio, ta med opptaket hjem og legg på flere 
spor hjemme. Ta med tilbake til studioet og 
miks eller gjør alt ferdig hjemme. Erfaringen 
min er at det er lett å bruke. Men vi skal også 
huske på at en god visesanger ikke nødven-
digvis er en god lydtekniker. Derfor bruker jeg 
dette utstyret til hjemmehjelp. For profesjo-
nelle produksjoner inviterer jeg en studiotek-
niker hjem. Eller går i studio hvor de i tillegg 
til å kunne bruke dette utstyret også har de 
mikrofonene jeg ikke har råd til. (En mikrofon 
koster jo mye mer enn opptaksytstyret, PCen 
og programvarene til sammen.). 

Vi har bevisst utelatt tekniske spesifikasjoner 
og tunge faglige vurderinger her. Det kan du 
finne på digidesign.com. Noen mener Pro To-

ols er vanskelig og at Cubase er bedre. Dette 
vil være smak og behag og etter som hva 
man er vant til. Cubase var mye bedre på 
midi tidligere. Midifunksjonene i Pro Tools har 
blitt mye bedre i det siste, så dette har nok 
utjevnet seg. Dessuten kan du jobbe med 
samme prosjekter i Cubase, Pro Tools og 
andre opptaksprogram samtidig, da forskjel-
lene utviskes mer og mer.  

To ting man skal huske på til slutt er:
1:  Det er fullt mulig å klare seg med billig 

utstyr og litt tålmodighet.
2:  Første gangs investering i slikt utstyr er 

utgift til utgifts ervervelse, da du starter en 
karusell når du kommer hjem med utstyret 
ditt.  Men det er jo morsomt!

Ja, jeg tror det. Du kan få små dippedut-
ter med tilkopling til PC og enkel utgave 
at programvare, og du kan få større 
dipedutter og kjempemiksere. Fra 4 000 
kroner til 150 000 kan du velge mellom 
enkel hjemmehjelp og et profesjonelt 
studio som får plass i et hjørne av stua. 

LEO LEONHarDSEN

Jeg startet med en liten Mbox, en mikrofon, 
en PC og Pro Tools programvare tilpas-
set den lille Mboxen. Relativt billig og lett å 
komme i gang med. Med det enkle utstyret 
hadde jeg opp til 16 spor tilgjengelig, både 
midi og vanlig lyd. Mikrofon tilkoplet den lille 
boksen og progamvare som viste miksebord 
på PCskjermen. Med dette lille utstyret kan 
du spille inn en enkel demo eller du kan 
bruke det som evaluering av dine fremfø-
ringer. Hvis du skal ta opp hele visegruppa, 
blir dette utstyret for smått. Men for opptak 
av enkeltspor og pålegg av mange nye spor, 
instrumenter eller sang, så er det ypperlig. 
Du får god og ren lyd. 

Kvaliteten på lyden ligger i kvaliteten på 
mikrofonen. Har du først gjort opptak, så 
finnes det en rekke hjelpemidler for å bear-
beide lyden. Du kan legge til kompressorer, 
romklang, equalizer, gitarforsterkere og en 
mengde andre effekter. Det er lett å legge på 
så mye at det du tok opp drukner i effekter. 

Dette utstyret er enkelt å bruke. Men pro-
gramvaren krever at du leser bruksanvis-
ningen og øver deg en del i bruken av den. 
Da kan du få mye glede av dette. Pro Tools 
er vel det mest brukte studioprogrammet 
ved siden av Cubase. Mboksen finnes i tre 
størrelser og passer i ryggsekken. Det gjør 
at du kan ta med deg din lille bærbare og 
opptaksutstyret til fjells eller til sjøs og jobbe 
hvor du vil. 

Når du har brukt dette utstyret en liten stund 
oppdager du at du trenger mer. Det er et 
syndrom som rammer alle som begynner å 
leke med lyd og opptak. Det ligger en be-
grensning i det at Mbox bare har to analoge 
innganger, det blir fort en del begrensninger 
i det å ikke ha hardware som for eksempel 
mikser tilgjengelig, og den programvaren 
som følger med Mbox viser seg i lengden å 
være noe begrenset. Og da er spørsmålet: 
Skulle jeg bare bruke dette utstyret som et 
verktøy til å eksperimentere med musikken, 
eller skulle jeg kanskje gjøre forsøk på litt 
mer profesjonelle opptak. Da melder behovet 
seg for oppgradering av utstyret.

Med en 003 factory complete 
har du alt du trenger til innspil-
ling, redigering og mastering. 
Den koster rundt 20 000 
kroner. 4 innganger (XLR og 
jack). Det meste kan du gjøre 
på mikseren. I tillegg har du en 
lang rekke effekter (plugins), 
utgang til monitor og hørelurer 
direkte styrt fra Mikseren (kan 
også styres direkte fra PC-
tastaturet og musa), fading, 
muting og mye mer. 

H j e m m e s t u D i o

Pro Tools for deg og meg?

Her er noe av det du ser på skjermen mens du bruker Pro Tools.

003 Factory Complete mikser

Mbox Pro
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kan man jo diskutere om selve valget utgjør 
en kreasjon…

Når du er ferdig å høre gjennom instrumen-
ter og har laget et arr, retta på kordene, satt 
inn en bro der det passer og er fornøyd med 
kompet, kan du spille inn solostemmen. Men 
en annen og bedre måte er å lagre kompet 
og overføre det til et annet program som 
er bedre til slikt. B-I-A-B har faktisk i siste 
versjon en forbedret kommunikasjon med 
programmer som iTunes og Garageband 
(kun mac-versjonen). Du kan lagre kompet 
som stereo eller overføre hele greia som en 
flersporsfil for videre redigering i et flerspors-
program. Da kan du jobbe videre med hvert 
lydspor, f.eks forandre på bass/diskant, endre 
volum, panorering osv. Garageband og Logic 
går fint, så jeg vil tro at det går med andre 
opptaksprogrammer også.

En morsom ting med nyeste versjon (2009.5) 
er «Audio Chord Wizard» eller akkord-troll-
mannen, som tar en hvilken som helst MP3-
fil og finner ut kordene fra den. Tenk på det, 
jazz-folk: Fakebook trengs ikke lenger! Dette 
er noe jeg håper kommer til flere program-
mer. Både Cubase og Logic kan allerede 
lage midi-filer ut fra lydspor med soloinstru-
menter (enkeltstemmer), slik at du kan få en 
synth til å gå helt unisont med stemmen din 
f.eks. Men dette kunne StudioVision allerede 
på midten av 90-tallet. Korder derimot – 
wow…

Band in a box
PG�Music.�Flere�versjoner�av�programmet,�de�
billigste�starter�på�129�$.�Noen�av�de�største�
versjonene�kommer�med�lydbibliotekene�ferdig�
installert�på�USB-disk.

H j e m m e s t u D i o

Band-in-a-box
Jeg husker ennå mitt første møte med 
Band-in-a-box. På spillejobb i Stock-
holm overnattet jeg hos en som hadde 
mac, og fikk demonstrert et merkelig 
«spilledåse-program» som kunne lage 
alt mulig slags komp bare du tastet inn 
kordene. En primitiv sort-hvit anima-
sjon viste en felespiller på en høyball. 
Jeg fikk med en kopi med hjem på 3,5 
tommers diskett, så jeg kunne prøve det 
på Mac Plus’en. Her snakker vi altså om 
starten av 90-tallet. Da de fleste hadde 
PC’er med blå skjerm og hvit skrift.

ØyVIND rauSET

Flash forward 25 år, og, hold meg fast, 
programmet kommer fortsatt ut! Programmet 
er for lengst blitt for PC også, og betraktelig 
mer komplisert. Men som med de fleste ting, 
kan man vende seg til det, og tallrike videoer 
på produsentens hjemmeside hjelper en med 
å komme igang.

Hva skal man så med dette - bruke det til 
låtskriving f.eks? Tja og nei – det kommer an 
på hva du lager. Er musikken din tett opp til 
en del etablerte genrer, f.eks standardjazz, 
country, blues, rock, hip-hop, bluegrass 
– så bare gå igang og lag Onker’n til Beate 
f.eks. Du setter kordene, og opp av flasken 
spretter et deilig komp spilt av gode musi-

kere, samplet på en måte som gjør 
at du ikke hører artefakter om du 
endrer tempo eller toneart (inntil en 
viss grense, da). 

Du kan også få «gammeldags» 
midi-komp isteden, om du har en 
svak maskin eller en god synth du 
heller vil lage lyden med. Men da 
låter det mer “teknisk” (dvs mindre 
levende), og blir jo “so nineties”…

Øve inn en låt med kjente korder er 
også en ting som dette passer til - 
du kan nøye deg med å synge eller 
spille et soloinstrument. Lager du 
mer «aparte» låter utenfor sjange-

re, med kompliserte rytmer og ikke «swing» 
eller «groove», vil du kanskje komme lettere 
igang med et annet program. Men stilartene 
som følger med er mange, og det går an å 
kjøpe tilleggsmoduler med fler stilarter.

Så kjører du «mainstream», er det bare 
å skrive kordskjema, trykke på play og så 
bestemme instrumentene ut fra enorme lister 
med hundrevis av alternativer. Det er faktisk 
her jeg tror du vil bruke mest tid, bare for 
å høre gjennom og plukke ut det som låter 
best. Piano, stå- eller elbass, perkusjon, kan-
skje en blåser eller to? Hva med mandolin 
eller banjo, enten i komp eller med et soloriff? 
Husk bare på at alt dette er ferdiginnspilt, så 
du må gjøre noe sjøl oppå for at det skal bli 
ditt verk. Det er selvsagt mulig å bare legge 
på alt fra programmet, og da trenger man 
ikke være musiker engang. Men da får du 
en «generisk» komposisjon basert på valg 
istedenfor skapelse. Like originalt som en DJ 
som programmerer en låt fra samples. Så 

Kjedelig vindu - men det er bare et kord-
skjema. Det er når du trykker PLAY at det 
blir interessant.

Joda, noter kan du få her også. 

Her  
kunne din   
annonse 
ha stått.
Helside i farger: 2000,–
Halvside: 1400,–   Kvart 

side: 800,–

Tillegg for bakside: + 1000,–  / 
Innside omslag og midtside: + 

500,–
Vi kan også lage annonsen for 

deg fra manus for 500,–

Opplag: 2000, målrettet distribusjon til 
et musikkelskende publikum.  

Skriv til red@viseforum.no eller ring vår 
annonseselger Ragnhild: 4781 5020.
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Hagerup og Hauge
Du har jo en stor produksjon?
 — Tja, jeg har en lang liste. I tillegg til 
selvskrevne har jeg også tonesatt andre 
lyrikere og forfattere. Bl.a. til klaus Hage-
rups favorittdikt av mora, Inger, og Inger 
Hagerups oversettelser av Emily Dickin-
son.
 
Dine Olav H Haugemelodier er allsidige; 
Her er både country-inspirerte og folke-
musikk godt forankra i Telemark?
— Har hørt kommentarer om at man 
trodde ikke det var mulig å bruke country 
på Olav H Hauge, men det passa, det. 

Gjør ikke melodiene dine Hauge mer 
tilgjengelig? 
— Det er ikke så lang vei fra en folkemu-
sikktradisjon til andre tradisjoner: alt har 
sitt utspring – felles kilde, samme sjel. Det 
handler ikke om mot når vi setter melodi. 

Det handler om budskap fra en til en an-
nen – at folk er store og berømte er en sak 
for seg. Diktet vet jo ikke at det er berømt, 
og da blir det ikke så farlig å ta i det. Diktet 
liker seg jo hver gang det blir lest og fram-
for alt sunget.

Vi kjemper uansett
Du har din forankring i Telemark og 
Skien. Har fått anerkjennelse gjennom 
kunstnerstipend fra Fylkeskommunen og 
et velkommen tilbake til Chicago. Hvor-
dan er det å være visesanger i dag – når 
du ut, eller må du slåss?  
— Det er ikke min greie å slåss av den 
grunn. at dette er en slags kamp vi kjem-
per er fordi vi ikke har noe valg – det er 
noe iboende. Det er noe vi må!

Er visa en lite salgbar form eller er det 
andre ting som gjør at viser ikke selger?
— Det som slår an, tjener penger. Men 
hva slår an – og når? Hvis noen hadde 
trodd på, kosta på og markedsført vise-
sangere, kan det godt hende de gått unna 
som hakka møkk. Noen kan kanskje ha en 
oppfatning om at visesangere bare sitter i 
kroken og synger søte og nusselige  sanger. 
Men det er nå en del av oss som forteller 
brysomme sannheter og har spissede me-
ninger. Jeg liker å formidle det som ligger 
meg på hjertet, det jeg føler for at folk bør 
lytte til. 
(I går var det jo veldig hyggelig her da, selv 
om temaene vekslet mellom krig, religiøsi-
tet, arbeiderkamp og kjærlighet, hverdags-
filosofi og medmenneskelighet. En setting 
hvor vi fikk til en kommunikasjon – en 
såkalt formidlende omstendighet). 

Musikkvalg i radio, tv og forlag
Det er få forlag, om noen, som er idealis-
tiske og snille på samme tid. Å være snill 
kan bety å tape penger. Det er en form for 
risikosport de nødig innlater seg på. I radio 

Ragnar Sør Olsen tok mellomnav-
net ”Sør” for at vi skal vite hvem 
av de to Olsener man snakker om. 
Disse to Olsener har levert viser i 
flere tiår. Begge har denne nære 
underfundigheten både i måten å 
skrive på og måten å formidle vi-
sene på. De har turnert sammen og 
de blir begge ønsket velkommen 
i hverandres miljøer. Vi traff Rag-
nar Sør Olsen på Knutehytta ved 
Kongsberg. 

LEO LEONHarDSEN

På konserten 22. november ble tur-
folket sittende å lytte til stengetid. 
ragnar øste velvillig ut den ene visa 

etter den andre, og publikum ville ha mer. 
Han presenterte en rekke av sine egne vi-
ser, pluss tonsettinger av blant annet Olav 
H. Hauge. 

Hvordan er det å leve av viser i dag? 
— Hvis en lever av det, så står en fare for 
en brå død. De betalte jo bedre på 60-tallet 
enn de gjør nå. Jeg er en av de mange som 
har jobb ved siden av, og samtidig har mu-
lighet til å ta meg tid til turneer – over hele 
landet, Sverige og Danmark. Siste gangen 
var på Östgöta Teatern og Öland. Der spilte 
jeg Ibsenforestillinga sammen med Tore 
Tveit og felespiller/multiinstrumentalist 
Trond Villa.

Fra midten av 60-tallet laget ragnar Olsen 
viser, spesielt protestviser og kjærlighetsvi-
ser. Siden ble det en del år med tradisjonell 
New Orléans-jazz med Victoria og røshnes 
jazzband frem til 2001 – tre plater. Han 
syntes blei for mye spelling og for lite tid 
til visesangen. Så etter CD-en Sjøormen 
Selma (2000) bestemte han seg for å 
fokusere på visesangen. CD-en Dagane 
kom i 2004 med bare egne viser. knut 
Buen på selskapet Nyrenning ga den ut. Nå 
i vår (2009) kom Ibsen-plata Stykkevis & 
Helt sammen med forfatter Tore Tveit på 
selskapet Grappa.  

Skrive om refleks
Tre forskjellige CDer på tre forskjellige 
forlag. Er det symptomatisk for visebran-
sjen eller er det uttrykk for din måte å 
styre din karriere på? 
— karrieren blir styrt av tilfeldigheter. 
Ingen platekontrakt. I dag forhandler man 
fra gang til gang. Hvis Grappa vil gi ut den 
neste, så er jo det veldig bra. Er i gang med 
den fjerde plata på nyåret. Har også gitt 
ut noen singler, bl.a. Trygg Trafikk har 
gitt ut en refleksvise i år. Tenkte jeg kunne 
gjøre noe nyttig for meg og skrev for Trygg 
Trafikk. Noe så konkret som refleks er å 
bruke sine evner på noe anvendelig. Mens 
når jeg lager ei vise som kommer innenfra, 
så er det jo ikke sikkert at andre synes den 
er noe særlig å ha... Personlig er jeg egent-
lig mer opptatt av de visene jeg ikke har 
skrevet enn de jeg har skrevet. 

RagnaR søR olsen  
sanger vi kan identifisere oss med

Diktet liker seg jo  
hver gang det blir lest  
og framfor alt sunget.

R a g n a R  s ø R  o l s e n
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434 og LO ga den ut som en løpeseddel. 
Den gangen lagde jeg flere viser om en ar-
beiders kår og kamp anno 2005, arbeider-
sanger av sin tid. Nrk har forresten vært 
flinke til å bruke dette live. Men på plate er 
de ikke fullt så ivrige, og de er heller ikke 
alltid like flinke med tono-rapportering. 
Men når lokal-tv viser en musikkvideo 
med meg, ser jeg på det som en hyllest til 
visesangen.

Markedsføring 
av visa
Den organiserte 
visebevegelsen – hva 
slags forventninger 
skal vi som artister 
ha til den? 
— Jo finere tittel, jo 
større forventning. 
Innholdet er viktige-
re enn innpakningen. 
kan vel ha et håp om at alle som er aktive 
sangpoeter og utøvere også ser på seg selv 
som markedsførere av denne formen. På 
en måte falbyr jeg visene hver gang jeg 
opptrer og bidrar sånn sett til å holde tra-
disjonen i hevd. 

Norsk Viseforum kunne kanskje i større 
grad spinne sitt nett utover landet og både 
aktivisere og påvirke visesangere og arran-
gører rundt om. Vi bærer jo i oss en sang- 
og musikktradisjon vi absolutt kan være 
stolte av og som vi må ta vel vare på – og 
videreføre. Turnévirksomhet i forskjellige 
deler av landet, på kryss og tvers, som en 
månedlig sangstikke, en slags visekarusell 
hadde kanskje vært en idé? Vi trenger og 
tar gjerne i mot  praktisk og økonomisk 
støtte i planlegging og gjennomføring av 
turnéer. 
Visa har på alle måter blitt en del av andre 
sjangere og kommer i de utroligste forkled-
ninger. Pop, rock, klassisk, country, jazz 

hva som helst. Men visa i seg selv, hvordan 
har den det? Er den tilstrekkelig ivaretatt? 
Det holder i hvert fall ikke med «Visako-
rt»! Det er det unike i visa som form vi må 
jobbe for. Mange har spurt om hva ei god 
vise er. Og mange har svart. Å stå alene og 
formidle er en del av visa og avhenger av 
visesangeren selv – og bare han eller henne 
– alene! 

Vi behøver ikke 
gå så langt inn 
i glasskula for å 
hente inspirasjon og 
minne om hvordan 
enkelte visesangere 
maktet å fengsle 
et publikum, som 
i 1969 da 500.000 
sang med  på one, 
two, three…what 
are we fighting for?  

Visa: Enkel og nær
I 2005 følte jeg at vi hadde noe av den 
samme ånden over oss i forbindelse med 
nedlegging av union. Om vi har med en 
bass eller andre instrumenter, spiller ingen 
avgjørende rolle. Visas form er uansett 
enkel og nær, til tider nærmest hudløs. I 
neste stund kan den framstå rå som venn-
lig, lengselsfull som kjærlig. 

Jeg har et ønske om at Norsk Viseforum 
blir i stand til å jobbe enda mer aktivt og 
drive direkte formidling, gjerne i samar-
beid med andre kulturinstitusjoner som for 
eksempel rikskonsertene, kulturavdelin-
gene i fylker og andre arrangører. Det kan 
være vel anvendt tid å sette fokus på visa 
som unik tekstmusikalsk form og ikke som 
«alternativ musikkform»!    n

og tv baserer man også musikkvalget ut fra 
hva som selger, og de tilpasser formatet til 
et ideal som «kan gå hjem hos lytterne». 
En blir ganske svett av utvalget til tider!

De vil heller ha live enn opptak
Hvilken rolle spiller norsk radio for for-
midling av visekunst?
— Det har jeg også lurt på. Der ligger 
det an til forbedringer. Vi burde hatt et 
nytt aktualitetsprogram om viser, og en 
liten link der folk kunne gå inn å høre på 
programmet når det passer for dem. Det er 
ikke akkurat overdreven drahjelp fra Nrk. 
Men jeg har for så vidt vært mye i lokal-
radioen. Det de liker er paradoksalt nok: 
Du har kanskje en god innspilling i lomma, 
mens de helst vil ha en live-opptreden – 
der og da. Nå du har jobba i timevis for å 
få et bra produkt, skal du spille på direkten 
isteden – fordi programlederen forestiller 
seg at det er interessant og riktig. Og jeg 
gjør det… 

Jo, de har spilt platene mine også, det skal 
de ha. Men de vil heller ha meg live for 
diverse temaer enn å spille plater. De spør 
fra tid til annen om jeg har ei vise på lager 
til et eller annet aktuelt tema. Så jeg får da 

hjelp innimellom både fra  
Østafjells, Nrk Telemark 
og radio Grenland og ikke 
minst TV-Telemark. Sist-
nevnte har nylig laget en 
musikkvideo med meg. 

Sanger vi kan identi-
fisere oss med
Som en kulturpersonlig-
het blir jeg fra tid til annen 

invitert til debatter og sangoppdrag. For 
eksempel da jeg ble invitert av Telemarksa-
visa til et diskusjonsforum for nærings-
livsfolk og politikere om utvikling av 
Grenland, så lagde jeg ei vise om Grenland: 
Grenland er litt av et land. Den kom ut 
som singel i regi av prosjektet og har fått 
mye oppmerksomhet, bl.a. i forbindelse 
med den regionale Grand Prix-finalen i år. 

I mange år har jeg savnet at politikere og 
det organiserte samfunnet kommuniserer 
mer med oss sangpoeter. De burde tatt 
sjansen på det og benyttet seg  av oss i for-
hold til mål og meninger, ikke bare satt sin 
lit til meningsmålinger. Da jeg vokste opp 
ble jeg betatt av sanger jeg kunne identifi-
sere meg med. Jeg har et ønske om å bidra 
med noe av det samme. Det ble da også 
ganske så tydelig da jeg i 2005 framførte 
visa Vi står sammen før union ble nedlagt. 
arbeiderne på bruket, 12 000 andre tilhen-
gere og folk fra samtlige politiske partier, 
sang den visa sammen uten å ha hørt den 
før. 

I løpet av halvannet døgn produserte Terje 
Welle Busk en singel med 4 låter, og avd. 

Ragnar Olsen og Trond 
Villa i Ibsenhuset, sept. 
2009.

R a g n a R  s ø R  o l s e n

Visa har på alle måter blitt 
en del av andre sjangere 

og kommer i de utroligste 
forkledninger. Pop, rock, 

klassisk, country, jazz hva 
som helst. Men visa i seg 

selv, hvordan har den det?
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nye skalDeRs Vise-quiz 
— test din visekunnskap!
1. Hvilken gruppe utga «Som varmt hvetebrød i tørt gras»? 
2. Hvilken artis platedebuterte med plata «Sett»? 
3. Hvilken am visesanger skrev «Blues run the game»? 
4. Folkrock-band oppkalt etter britisk øygruppe? 
5. Hva het debut-plata til Gåte? 
6. Hvem sang «Fru Johnsen»? 
7. Hvilken sv. artist sang «Ingen kommer undan politiken?» 
8. Hvilken dikter har Finn Coren brukt tekster på i sin nyeste dobbelt-CD? 
9. Hvilket instrument var Bellmans hovedinstrument? 
10. Hvem sang «Big Yellow Taxi»? 
- - - - - 
11. ExtraBonus (jazz): Hvilket radioprogram forbinder du med låta «The Kid 

from Red Bank»?
Amund Bjønness fra Nye Skalder har laget månedens vise-quiz.  

toRbjøRns Vise-X

Vanrett
3.  Matvareingrediens 
6.  Julesang 
9.  Masekoppen
10. Skråningen 
11.  Plagiatør 
13. Påfallende 
14. Mykne
16. uttalte 
17. arbeider 
18. retning

loddrett
1. No. låtskriver
2. Låtskriver
3. Fly
4. Vokse
5. Folkevisesamler
6. karakter
7. konjunksjon
8. Måleren
11. Loft
12. Like
15. Holme
16. Sveriges radio

2

10

7

12

13

1

15

1

6

9

11

14

17

8

18

3 4

16

5

Å

Oslo Radio-Orkesters 
Torbjørn Holte er en 
eminent bassist, som 
også viser seg å være 
en dyktig kryssordsmed. 
Han har sendt oss dette 
vise-kryssordet og et 
større til neste gang. Og 
send gjerne fler!

Abonnér  
på Norges 
nye viseblad!
1 år/4 utgaver: 180,-
(Løssalg: 50,- pr nr.)  
– eller bli personlig medlem i Viseforum (250 kr)  
og få bladet som del av medlemsskapet!

Skriv beskjed på  http://viser.no/beskejed eller send 
brev til Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.

g - s t R e n g e n

1. Christiania Fusel & Blaa-
græs.

2. Tonje unstad
3. Jackson C Frank.
4. Lindisfarne
5. Jygri
6. Inger-Lise andersen 

(senere rypdal)
7. Marie Bergman
8. Olav H. Hauge
9. Citrin.
10. Joni Mitchell
- - - - - 
11. reiseradioen

Løsning Vise-quizLøsning  
kryssord  
nr 5:
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Visescenen Josefine i Oslo er et profe-
sjonelt tilbud som også slipper til nye fjes 
på åpen scene. Med arrangementer hver 
uke er denne scenen den største på viser i 
Norge. En gang i året arrangerer de også 
skrivestue. Begge disse to profesjonelle til-
budene legger altså til rette for nyskaping 
innen sjangeren. 

Visens dag eller Vise:Larm
Norsk Viseforum vil utvikle et eget prosjekt 
for økt synliggjøring av viser på Østlandet. 
Vi må lage noen arrangementer som er 
så store at de fortjener medieoppslag. Et 
Vise:Larm etter modell av Folke:larm kan 
være en idé. Eller en Prøysendag, eller en 
«Visens Dag» hvor det spilles viser i alle 
kommuner på samme tid, etter modell fra 

den nordiske bibliotek uka, der det leses 
nordisk litteratur på alle bibliotek i Norden 
på samme tid. andre etterlyser en kompe-
tansebank for artister som trenger hjelp 
med utgivelser, rettighetsspørsmål, pro-
motering , oversikt over gode spillesteder 
etc. Det er også på tide at Norsk Viseforum 
begynner å arbeide for å få viser inn i ut-
danningssystemene. Det bør være en egen 
viseutdanning ved Musikkhøgskolen.

Norsk Viseforums administrasjon fikk en 
del klare ønsker her og vi s etter stor pris 
på engasjementet fra de som tok turen til 
Oslo. Dette overfører vi også til andre regi-
oner. Med økt kapasitet i administrasjonen 
kommer vi til å følge opp alle innspillene. n

Østnorsk Viseforum dekker om-
rådet fra Otta til Kragerø. Her finnes 
amatørvisegrupper, profesjonelle 
utøvere, visefestivaler, profesjo-
nelle scener og klubber som en-
gasjerer både amatører og proffer. 
I november var representanter for 
viseklubber og utøvere samlet til 
møte i Oslo.  Norsk Viseforum øn-
sket innspill i arbeidet med å bedre 
formidlingen av viser i Østlands-
regionen. 

LEO LEONHarDSEN 
FOTO: ØyVIND rauSET

Visa er et kunstuttrykk som er 
sjangerovergripende i musik-
ken og med teksten i sentrum. 

Visa faller ofte mellom flere stoler 
og er vanskelig å putte inn i noen 
musikalsk bås. En del utøvere kaller 
seg singer/songwriter og forbinder 
viser med Prøysen og Erik Bye.  
andre er bevisste over den tradi-
sjonen de jobber innenfor og kaller 
seg visesangere.  I media får viser 
relativt lite oppmerksomhet, selv om 
mange viseplater topper salgslistene. 
Enkelte av disse platene kommer 
ikke igjennom nåløyet for spilling 
i Nrk. Hva kan vi gjøre for å løfte 
viseutøverne opp. Det var noe av det 

vi ville diskutere på 
møte mellom utø-
vere og arrangører i 
regionen.

viser ved kana-
len har funnet sin 
form og kommer 
til å holde på sin 
programprofil med 
viser, eller tekstba-
sert musikk som de 
kaller det. De slip-
per til nye talenter 
gjennom en form 
for konkurranse der 
vinneren får vise seg 
frem på festivalen. 

ø s t n o R s k  V i s e s c e n e

utøVeRe og aRRangøReR DiskuteRte 

FoRmiDling aV ViseR  
på østlanDet

Noen av deltakerne på seminaret i november, ved Vise-
forums nye lokaler i Schous-kvartalet.
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HusmannsVisa – hentet fra Folque-viseboka

m å n e D e n s  F o l k e V i s e

Husmennene på Østlandet var en underkuet og utnyt-
tet klasse. Plassen var gjerne for liten til å fø familien, 
og de hadde ikke mye tid til overs for drifta. Det ble 
oftest om natta og på søndagen at husmannen fikk 
tid til å jobbe der. Husmannen var pliktig til å jobbe 
på gården som plassen lå under «nårsom helst og på 
tilsigelse».  I stor grad gjeldt nok dette kona også, selv 
om husmannsloven av 1851 opphevet arbeidsplikten 
hennes. Lønna de fikk for å jobbe for bonden var lav 
– langt mindre enn det en uavhengig arbeider kunne 

kreve – mens avgiften for plassen var uforholdsmessig 
høy. Husmannen hadde ingen garanti mot å bli spar-
ket fra plassen dersom bonden fant en grunn. Loven 
av 1851 skulle gi ham en viss sikkerhet, men det var 
nok av smutthull. Når husmannen ble gammel og ikke 
lenger kunne overholde arbeidsplikten, risikerte han 
å bli erstattet av en yngre og bli sendt på legd. «Hus-
mannsvisa» skal være skrevet av Andris Bjørgebakko 
fra Valdres, som også har forfattet en annen vise om 
hvordan husmannen ble utnyttet: «Bondeveldet».
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deringer over det flerkultu-
relle. Her er møter vi også 
Preus med grublerier over 
temaet tvil, tro og visshet. 
I sangen Gull av støv har 
hun skrevet en skikke-
lig tøff og engasjert tekst 
med morsomme rim om 
at det er menneskelig å 
feile, guddommelig å tilgi, 
selv eksen til søstera di, 
svigermor eller arrogante 
musikkanmeldere. Hun 
kan få «rød klut» til å ende 
opp med «å drikke lut» i 
neste linje. 

Eldre sanger i ny 
innpakning 
Da Anne Grete Preus var 
i studio for å spille inn 
Nesten Alene, var det 
noen eldre sanger hun 
plutselig fikk lyst til å prøve 
seg på. Noen av dem 
havnet på CD 2. Her er 
blant annet Ro meg over, som vi kjenner fra 
albumet Lav sol høy himmel (1989) med kun 
kassegitar og en sjelfull fiolin og Ti bud til en 
ung mann som vil frem i verden, med finger-
spill på elektrisk gitar. Denne er opprinnelig 
utgitt på platen Fullmåne (1988) som er viet 
tekster av Jens Bjørneboe. Her er også en 
«kjøkkenkrokversjon» av singelen Bornholm 
café, av enkelte betegnet som Preus' beste 
låt noensinne. Jeg vil også trekke frem en 
kassegitarversjon av hit’en Amatør. Man ser 
andre sider ved melodi, tekst og Anne Gretes 
stemme på denne måten. Mange av hennes 
vakre melodier trer abslutt tydeligere frem. 
Bjørneboe-materialet ville vært utrolig flott å 
høre i Nesten alene-versjoner. Uttrykket på 
Nesten alene er mye mer tidløst enn synt-
hene på Fullmåne fra sent på 80-tallet. 

Dobbelt-LP for feinschmeckerne 
Nesten alene kommer i flott dobbeltvinylut-
gave med utbrettcover og med dobbelt-CD 
inkludert for 249,-. Da ville jeg ikke nølt med 
hva jeg skulle kjøpe. LP-salget har steget 

kraftig de siste årene. I dag trykkes i stor 
grad høykvalitetsvinyl i mindre opplag. Både 
bilder, selve det konkrete ved LPen og lyden 
i seg selv, har en egen kvalitet sammenlignet 
med CD og datafiler i varierende grad av 
komprimering. Det er mulig jeg innbiller meg 
mye, men jeg opplever en annen tilstedevæ-
relse, dybde og nærhet i musikken når jeg 
setter meg ned og lytter til høykvalitetsvinyl. 
CDer står seg selvfølgelig veldig bra, men 
streamet musikk blir lett litt flat og mangler 
fylde i forhold til vinyl. 
 
Anne Grete Preus har en nyoppusset  hjem-
meside – www.annegretepreus.no og 
myspace-side. Du kan også lese om henne i 
Norsk pop- og rockleksikon. 

Anne�Grete�Preus�Nesten Alene.�
Warner�Music.�
Vinylutgaven�kan�kjøpes�hos�TheGarden,�Big-
Dippper,�Platekompaniet, �for�omkring�250,-.�Da�
får�du�dobbelt-CD�med�på�kjøpet.�

sbok
scD
sDVD

Anne Grete Preus – 
Nesten alene på CD 
og vinyl 
Anne Grete Preus er aktuell med nytt 
album som presenterer både helt 
nye sanger og nye versjoner av eldre 
materiale. Hun spiller nesten alle 
instrumenter selv og sangene er mer 
nakne på Nesten alene enn på hennes 
tidligere utgivelser. Albumet kommer i 
tillegg på dobbelt 180 grams vinyl. 

aV PEr JakOB SkaaNES 

Anne Grete Preus har en rikholdig musiker-
karriere bak seg. Hun startet med radikal 
folkrock i Veslefrikk og senere CanCan med 
«høyreist» hår. På nittitallet mottok hun 
Spelle mannspris for beste låt, beste kvinne-
lige artist og beste album med Millimeter. Det 
ga henne status som landets rockedronning. 
Hun har dessuten bidratt med stemmen sin 
som Ursula i den norske versjonen av Den 
lille havheksen, vært programleder i NRK og 
mye annet. 

Nesten alene 
På dobbeltalbumet Nesten alene møter vi 
en noe mer stillfaren Preus enn tidligere. 
De fengende melodiene, den gripende dype 
stemmen og de undrende tekstene er fullt ut 
tilstede. Men lydbildet er mer nakent, låtene 
står mer på egne ben når Preus nå gir dem 

ut kun ikledd tonefølge fra et knippe instru-
menter hun har spilt neste alene. Noen få 
artister har bidratt på albumet, ellers er Anne 
Grete Preus multimusiker denne gangen. 
I hovedsak har Anne Grete Preus hjelp av 
Elise Båtnes fra Vertavokvartetten på fiolin, 
Erland Dahlen på perkusjon og Jan Erik 
Kongshaug spille bass. På Bornholm café og 
Heller tro enn vite har Preus forsterket feltet 
med Berit Cardas på fiolin, Henning Landås 
på bratsj og Emery Cardas på cello. 
 
Det er mange måter å kle opp melodier og 
låter på. Disse er som tittelen sier nesten 
nakne, nesten alene. Vi møter instrumen-
talisten Preus på en noe annen måte enn 
tidligere i den forstand at sangene, tekstene, 
melodiene og instrumentene fremtrer anner-
ledes når låtene arrangeres såpass nakent. 
De står i langt større grad for egen regning 
og man får anledning til å lytte mer til hver 
enkelt. Det er en lyttemessig styrke. Her har 
ikke ordene noe å skjule seg bak av sneisne 
effekter, melodiene står nesten alene kun 
tonefulgt av noen få instrumenter. 
 
Noen vil kanskje synes det er litt mye klang 
på instrumentene noen ganger. Samtidig 
vil jeg berømme Preus for at de ikke har 
sminket bort alle «ekstra-lyder» som når hun 
flytter fingrene i en vanskelig akkordovergang 
på spor fem et par ganger. «Rusk i spelet» gi 
liv til en innspilling. 
 
Alle unntatt én sang er signert Anne Grete 
Preus. Unntaket er en norsk gjendiktning av 
Bob Dylan, To make you feel my love som 
har blitt til Fylt av min kjærlighet. I tekstene til 
Anne Grete finner vi religiøse undringer, fun-
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dulcimeren på sangen Dans på roser. Det 
er veldig tøff ekkoeffekt på trommingen på 
sangen For seint, det høres nesten ut som 
de sitter i et lite rom og dundrer i vei på ei 
stortromme. Det er også en flott nærhet i 
innspillingen, man føler man nesten er med 
under innspillingen på enkelte spor, særlig 
siste sporet Sett at. Kanskje undødvendig 
å si, men jeg leggerallikevel til at Eidsvåg 
har laget mange gode melodier som 
sammen med dyktige musikere gjør dette 
til e slitesterkt album. Albumet er spilt inn i 
Ny-Hellesund og mikset i Bjørn Ole Raschs 
Kongshavn studios. 

Pust på vinyl for feinsmeckerne 
Pust foreligger også på LP med flott 
utbrettcover. Fra å være skjøvet i 
bakgrunnen i et par tiår, er nå vinylen på 
vei tilbake for fullt. LP-salget har steget 
kraftig de siste årene. I dag trykkes i stor 
grad høykvelitetsvinyl og mindre opplag. 
Både bilder, selve det konkrete ved LPen 
og mange mener lyden i seg selv, har en 
egen kvalitet sammenlignet med CD og 
datafiler i varierende grad av komprimering. 
Man skal heller ikke kimse av at audiophile 
vektlegger at lyd i vinylplater har en annen 
tilstedeværelse og dybde enn de digitale 
formatene. Men man skal nok et sytkke 
opp i kvelitet på platespiller, forstereker og 
høytalere før slikt begynner å spille inn. 
 
Bjørn Eidsvåg har hjemmeside –  http://
quint.no/side.php?iId=9 – og Myspace-
side. På Youtube kan du se småklipp fra 
innspillingen.
Du kan lese mer om Bjørn Eidsvåg i Norsk 
pop- og rockleksikon.

Bjørn Eidsvåg: Pust
Sony�Music/Petroleum�Records.�
Vinylutgaven�er�tilgjengelig�hos TheGarden,�
Platekompaniet,�og�Lite�Nytt.�

Jan Eggum: Som eg e, 
noter og tekster  
til 60 sanger
Fullblods gitarkamerat Jan Eggum har 
en årrekke som artist, flere snes album 
og sangbøker bak seg. I sangboken 
Som eg e summerer Eggum opp en 
lang karriere som låtskriver med 
tekster og noter til 60 av sine beste 
sanger. Boken er spiralinnbundet, noe 
som gjør en hendig på pianoet og en-
kel å ha liggende oppslått på bordet.

PEr JakOB SkaaNES

Jan Eggum har tatt med sanger fra en peri-
ode på 40 år. De eldste sangene ble skrevet 
helt tilbake i 1969 og de yngste er fra hans 
hittil siste album Hjerteknuser som er gitt ut 
på vinyl til og med! Sangene er ordnet alfa-
betisk etter tittel og innimellom har Eggum 
illustrert boken sin med avisutklipp og tur-
néprogrammer fra visesanger-karrieren sin. 
Alfabetisk innholdfortegnelse finner du også. 

Bjørn Eidsvåg: Pust 
Salmedikter, rockeprest, poet og 
ringrev i norsk musikkliv, Bjørn 
Eidsvåg, har de siste årene arbeidet 
med en albumtrilogi bestående av 
Tålt, Nåde og Pust. Eidsvåg har vært 
i Ny-Hellesund i skjærgården utenfor 
Kristiansand og spilt inn trilogiens 
tredje album har han kalt Pust. Pust 
foreligger både på vinyl og CD. 

aV PEr JakOB SkaaNES 

De siste årene har Bjørn Eidsvåg arbeidet 
med denne trilogien som avsluttes med Pust. 
De to andre albumene i trilogien er Tålt og 
Nåde. Tematisk beveger trilogien seg fra 
Bjørn Eidsvgs forsøk på å komme i rette med 
kjærligheten i voksen alder på Tålt , på Nåde 
døden et nærværende tema. På dette siste 
albumet i trilogien kan vi si Bjørn Eidsvåg på 
vellykket vis har arbeidet seg igjennom det 
mørke, de tunge og vanskelige utfordringer 

i livet og navigerer nå mot 
lyset. På Pust fokuserer og 
heier Eidsvåg igjen på de gode 
kreftene i livet. Det er langt mer 
trøst og glede å finne her med 
andre ord, mye å glede seg 
over i livet. 

Fra mørke til lys 
En ettertenksom og 
undrende Eidsvåg heier på 
lyse krefter i livet. Tittelen 
pust er kanskje valgt ut fra 
pustens symbolikk som noe 
livgivende, jeg assossierer til 
skapelsesberetningnes støv og 
livspust. Albumet åpner med en 
nydelig låt om «på skjønnhet 
blir blikket mitt aldri mett, bare 
så eg har sagt det, det nytes i 
langsomme åndedrett, sjelen 
spise sakte». Dette får meg til 
å tenke på en annen som også 
hadde mye å tenke på, Jens 
Bjørneboes. Han skrev et  dikt 

som lovpriste gode ting i livet; «Om steder på 
jorden og mat jeg liker».  Det er likefullt slik at 
når jeg hører på tekstene på Pust, opplever 
jeg en god porsjon sårhet i dem. Kanskje 
Eidsvåg likevell har en stykke igjen, eller så 
er det en mer «moden» måte å hylle de gode 
kreftene i livet. 
 
Pust har et detaljrikt og halvakustisk lydbilde. 
Foruten Bjørn Eidsvåg på vokal og akustisk 
gitar, bidrar en rekke musikere på Pust og 
gjør lydbildet spennende. En elektrisk gitar 
ligger forsiktig i bakgrunnen og fyller inn 
små krydderier, mandolin og banjo, dobro er 
også instrumenter som gjør seg gjeldene i 
lydbildet i tillegg til bass og en synth. Eidsvåg 
har også med og et slags elektrisk piano kalt 
wurlitzer, clavinet, dulcimer og marxophone 
som skaper en rikdom i lydbildet. 
 
Jeg synes det blir en fin kombinasjon 
av lydtepper fra de elektroniske 
tangentinstrumentene kombinert med 
de mer «stutte» folkeinstrumentene som 
banjo, dulcimer og marxophone der disse 
kombineres, selv om de blir litt borte til 
tider. Men jeg klarer ikke å identifisere 
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de ferskeste vil nok derfor oppleve at man 
møter på noen temmelig bratte «kneiker» 
innimellom. Mitt råd er rett og slett å hoppe 
over dette og heller komme tilbake til det 
etter en stund. Det kan være du klarer det 
uten store problemer når andre ting er på 
plass. Slik blir deLillos gitarbok en bok hvor 
både nybegynnere og mer drevne gitarister 
kan hente inspirasjon og tips.

Kassegitar med  
Lars Lillo Steenberg 
Lars Lillo-Steenberg er førstemann ut. 
Hans del er nok den som mest relevant 
for nybegynnerne. Her finner du et 
«nybegynnerkurs» om hvordan du stemmer 
gitaren, med de første grepene, litt om å 
lese noter og å lese tabulatur. Lars Lillo-
Steenberg tar også for seg fingerspill og 
rytmer og forskjellige måter å slå opp og 
ned på. På kort tid vokser greprepertoaret 
til 12–15 grep, så her har du nok å henge 
fingrene i. Etter dette lister Lars Lillo-
Steenberg opp forslag til sangtitler du 
kan finne på nettet eller i sangbøker. Han 
bruker minimalt med plass på sanger med 
melodilinje og tekst. Han har isteden skrevet 
hvilke grep du trenger for å kunne spille 
sangene, og han har hjulpet litt med å skrive 
dem ned i rett rekkefølge. Om dette blir 
tøfft for noen, har han tatt med deLillos-låta 
Finnes det en kvinne og noen få andre i 
boken med enkle grep. Fingespilløvelsene 
er notert med tabulatur fremfor med navn på 
fingrene, så her får du en grundig øvelse i å 
lese tabulatur.

El-gitar og triks med Ludde 
Lars Lundevall tar for seg el-gitar og åpne 
stemminger, høyrehåndsteknikk, måter å 
ta grep på når på elektrisk gitar. I tillegg 
forklarer han om måter å spille på som 
kanskje er mer vanlig på elektrisk gitar, for 
eksempler riff og demping. Ludde deler ut 
med generøst ut tips om solospill og går 
igjennom soloen på låta 1984. Denne delen 
er like nyttig for en som har spilt en stund 
som for nybegynneren. Kanskje sågar mer.  
 

Når det gjelder åpne stemminger, viser 
Ludde hvordan man spiller noen sanger med 
disse stemmingene. Merk imidlertid at du 
bør bruke andre strengetykkelser på noen 
av stemmingene. Stemmer du strenger for 
lyst, kan de slite, stemmer du de for dypt, 
vil de ganske raskt miste spenst og klaske 
inntil gitarhalsen. Du kan også risikere at 
halsen tar skade om du har tykke strenger og 
stemmer gitaren for mye opp da du fort kan 
få mye drag i halsen  på den måten. Jeg har 
konsultert instrumentmaker Audun Hofseth 
og han fortalte meg at grovt sett kan man si 
det slik: Når en streng høres litt slapp ut, da 
er tingen å gå opp litt i strengetykkelse. Men 
har du en stemming hvor mange strenger 
stemmes mye over vanlig gitarstemming, 
kan dette gå ut over instrumentet i det lange 
løp. Det fins spesialstrenger til dobro f.eks, 
og  de er mye tjukkere enn vanlig. Dobroen 
tåler det, for den er bygd for det,  mens en 
gitar med dobro-strenger og stenmt som 
en dobro ville lide under det. Så regelen 
er, hvis du skal stemme mye opp, gå for 
et strengsett med tynnere strenger. Her er 
et par nettsteder for de som er interessert: 
www.alanhorvath.com/stringauges.php 
eller www.colestevens.net/id29.html.

Lars Beckstrøm om blues, jazz, 
bass og mendolin 
Når det til slutt blir Lars Beckstrøms tur, er 
det meste gjennomgått. Han har ikke så mye 
igjen å si når de to andre har fått breie seg 
på mange sider. Han fokuserer på blues og 
blueskomp. Han har med et intervju med 
Knut Reiersrud som lærer oss noen triks og 
skalaer, han forteller om jazz og viser noen 
jazakkorder, om å spille bass og mandolin. 
Boken har et fint grepkart med de 76 mest 
sentrale akkordene for mandolin stemt i 
EADG. Dette er en veldig artig del, selv om 
det ikke er så mye instruksjon her. Man lærer 
mye om musikk og om Beckstrøms deLillos-
sanger ved å lese denne delen.

Blant deLillos-repertoaret vil du kjenne et 
knippe sanger langt bedre etter å ha arbeidet 
deg igjennom denne boka. I større eller 
mindre grad gjennomgår de låtene Ensom 

Hvordan er utvalget gjort? Eggum har valgt 
ut sangene selv uten innblanding fra noen. 
Han har lagt vekt på flere forhold. Noen 
av Eggums mest «slitesterke» sanger ble 
skrevet på 70-tallet. Vel 20 av visene i denne 
boken skriver seg fra denne perioden. Ho-
vedvekten av sangutvalget ligger på 90-tallet, 
omtrent 30 i alt. Det var da  han hadde størst 
salgsmessig suksess, kan vi anta. De siste ti 
er fra perioden etter millennium-skiftet. Det vil 
føre for langt å ramse opp hvilke sanger som 
er med. På Norsk Noteservices sider fins 
full innholdsfortegnelse til boken. Sjekk om 
du finner dine favorittsanger der. Jeg savner 
kun to sanger, Blå bananer og Harehopp. 
Sistnevnte er en aldeles ypperlig vise hvor 
Eggum har forvridd ordtak til det ugjenkjen-
nelige ved å dele dem opp og sette sammen 
igjen. Kostelig! Du finner dem på CDen En 
sang fra Vest, eller søk den opp på iTunes 
eller Spotify og hør på den. Teksten og noter 
finner du i sangboken Ugress i ditt bed. For 
øvrig har Eggum en rekke sangbøker på 
markedet, blant annet fra noen av sine utgi-
velser på nittitallet, Dingliban og Deilig, en 
samling som heter Mellom Borger og Bohem 
og en som heter Mang slags kjærlighet.

Melodilinje, besifring og 
 tabulatur
Jan Eggum er en av de få jeg vet om som 
klarer å fylle melodilinjene med akkorder. 
Vanskelige er de også. Det er sjelden vanlige 
dur- eller mollakkorder tas i bruk når Eg-
gum besifrer sangene sine. Eggum har bøtt 
på dette med å ha grepdiagrammer til alle 
akkordene sine over melodilinjene på alle 
sangene. I tillegg har Tor Solberg skrevet 
tabulatur til hovedakkompagnementet på de 
fleste sangene. Det skulle avhjelpe de verste 
utfordringene med å tråkle seg igjennom 
sangene. 

Jan Eggum har hjemmeside – janeggum.no 
– og myspaceside. Les mer om Jan Eggum i 
Norsk pop- og rockleksikon.

Jan Eggum “Som eg e”. 
Norsk�noteservice�2009.��
Spiralinnbundet,�266�sider.�Pris:�348,-.

deLillos 
med egen gitarbok 

De tre Larsene i deLillos har i tre år ar-
beidet med en gitarbok. Nå er den her, 
den teller over 200 sider, er innholds-
rik, kanskje vel så givende for deg 
som har spilt en stund som nybegyn-
neren.  Formen er lett slentrende og 
svært behagelig, nesten som en liten 
passiar med Larsene som gitarister. 

PEr JakOB SkaaNES

Når Larsene i deLillos har gitt ut en gitarbok, 
har de valgt å dele den i tre hoveddeler. 
Hver for seg presenterer de sitt forhold til 
gitaren, hvordan de lærte å spille og andre 
småhistorier knyttet til gitarkunsten. De 
fokuserer hovedsakelig på hver sine ting.  
Det er som om vi møter de tre gitaristene og 
plukker opp triks og tips fra dem. Samtlige 
av Larsene bedyrer at de ikke er pedagoger, 
derfor kan det nok forekomme at det side 
om side med noe veldig lett, kan dukke 
opp ting som er ganske så vanskelig. En 
pedagog ville kanskje plassert dette senere 
i boken. Dette har nok noe med bruken av 
selve boken å gjøre. Den er nemlig ment 
å være like mye en oppslagsbok som en 
kursbok eller bok til selvstudium. Enkelte av 
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Haugen på trommer. I Faun spiller de akus-
tiske viser med raffinerte klanger og elegant 
instrumenttraktering. 
 
I tekstmaterialet Faun har valgt ut trer poeten 
André Bjerke frem i mange skikkelser. Vi 
møter Bjerke i et lystig sarkastisk hjørne der 
han harselerer med sunnhetsfanatisme i 
teksten Den siste glede. Faun har smakfullt 
ikledd denne teksten en munter marsjerende 
arrangement med mutet trompet. Deretter 
tas det hele ned med den lyrisk drømmende 
Seilas. Her har Faun fått forsterkning av Stei-
nar Gregersen på elegant lap-steel. Et annet 
høydepunkt på albumet er å høre hvordan 
tangentansvarlige Jo Eskild leker seg i låta 
Musikkens gleder. Bjerke har laget en ver-
sespøk om en frøken av et Bechstein-flygel. 
I beskrivelsene av hvordan pianister bergtas 
av flygelet nevner Bjerke både Måneskinn-
sonaten, Liszt, Ungarsk rapsodi og atona-
litet. Eskild følger opp på tangentene med 
morsomme varianter og små-«sitater» som 
bringer oss i  I det mer alvorstunge diktet På 
jorden et sted bidrar tar-spilleren Siavesh 
Mamle på tar og med vokal på en egen 
kurdisk oversettelse av diktet. Det låter veldig 
stilig. Det eneste unntaket fra melodier sig-
nert Rune Udal, er Finn Kalviks Måken som 
Faun har laget en country-versjon av. Ja, ja, 
det svinger forsåvidt av den, og den fungerer 

som et kontrastmiddel til de andre visejazz-
låtene. Men utover det er det kanskje mest 
på «flippen» å lage en Bjøro Håland-versjon 
av denne låta. Flere av de beste er en fin CD 
å lytte på når man skal ha vakker musikk til 
noen glass vin, plata inneholder spennende 
arrangementer, samtidig som den ikke er 
så krevende at du ikke kan gjøre andre ting 
mens Udal og Faun traller i vei i bakgrunnen. 
 
Faun har hjemmeside - www.faun.info - hvor 
du kan høre lydkutt av sangene, bestille CD 
og lese mer om bandet. 

Faun: Noen av beste. 
Juman�Records�2009.�

tenker, Min beibi dro avsted, Sveve over 
byen, Vår, Finnes det en kvinne, Stum, Neste 
sommer, Kokken Tor, 1984, Balladen om 
Kåre og Nelly, Flink, Smak av honning og Ut.

En inspirasjonsbok for gitarister 
Jeg tror deLillos gitarbok vel så mye en 
inspirasjonsbok for deg som kan en del fra 
før som for de aller ferskeste. Det er mindre 
vektlegging av «basis»-ferdigheter og enkle 
grep til fordel for mye veldig interessant 
stoff som alle vordende gitarister har nytte 
og glede av. Jeg tror imidlertid denne boken 
vil være en glimrende tilleggsbok til en mer 
«tradisjonell» gitaropplæringsbok om man 
skal bedrive selvstudium. Men hvem vet, det 
er mulig jeg undervurderer nybegynnerne :-) 
 
deLillos har hjemmeside – j.delillos.no/j/ – 
og en myspaceside.

Bakgrunnsstoff om deLillos finner du i Norsk 
pop- og rockleksikon. Viser.no har tidligere 
omtalt deLillos-albumet Huskeglemme (i nr. 5).

Lars Lillo-Stenberg, Lars Lundevall og Lars 
Frederik Beckstrøm - deLillos gitarbok.
Utgitt�på�Vega�forlag�og�koster�349,-.

Faun: Noen av de beste 

Bandet Faun startet som et André 
Bjerke-prosjekt i 2000 som et 
samarbeid mellom Rune Udal og 
André Bjerkes datter Vilde Bjerke 
som begge bodde på sørlandet da. 
Vilde Bjerke flyttet fra Sørlandet 
året etter og Faun fortsatte som et 
rent «boyband». Nå er Faun aktuell 
med et samlealbum. André Bjerkes 
tekster ikledd slentrende småjazzede 
visemelodier fungerer svært bra. 

aV PErJakOB SkaaNES 

Faun har siden Vilde Bjerke flyttet fra sør-
landet gitt ut tre CDer og nå er tiden moden 

for å lage et samlealbum med ny-
innspillinger av, noen av de beste 
låtene de har laget. Tekstene er 
ene og alene skrevet av André 
Bjerke. Melodiene er i hovedsak 
skrevet av Rune Udal som også 
synger og spiller strengeinstru-
menter i Faun. En faun er for 
øvrig en romersk guddom som 
blir sammenlignet med skogsgu-
den Pan, ofte fremstilt med horn, 
geitebukkben og hale. 
 
Faun består av svært dyktige mu-
sikere med bakgrunn i blant annet 
jazz. Foruten Rune Udal på gitar 
og vokal består besetningen av 
Svein Øverland på kontrabass, Jo 
Eskild på tangenter, Per Sigmond 
på trompet og flygelhorn og Svein 

Annen hjelp for å lære gitar:
DVD er et greit hjelpemiddel om man ikke kjenner 
noen som kan vise hvordan ting gjøres i praksis. Her 
er instruksjonsmateriale vi har omtalt på viser.no:
 
Gitarspill av Roy Henning Snyen og DVDene Spill 
gitar! av Tor Solberg og Espen Wiik, og Lillebjørns 
gitartime. Det finnes mange andre også, blant annet 
Lillebjørns gitarbok.

Vanskelige ord/uttrykk og du har ingen musikkbok å 
slå opp i? Ta en titt på Musikkordboken på nettet. Der 
kan du finne forklaringer på mye som har med musikk 
å gjøre. Ønsker du mer musikklære, kan jeg anbefale 
Musikk lære av Jens Graasvoll. Skulle du savne san-
ger med grep og melodilinje, kan du for eksempel titte 
på disse to; Sang i Norge, og Verden i sang.

Fire fra Faun: Per Sigmond, Svein Haugen, 
Rune Udal, Svein Øverland.
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harmonier og. Lydbildet er utvidet med  med 
banjo, bass og trompet. Dette videreutvikles 
ytterligere. Man kan ikke unngå å imponeres 
av de fengende melodilinjene og melodisk 
komp på eksempelvis cello innimellom. Det 
løfter inntrykket fra et allerede impnerende 
nivå. 
 
Melodimaterialet, arrangementene både in-
strumenter og vokalarrangementene er mildt 
sagt imponerende. jeg har lyttet til albumene 
deres flere ganger over tid for å danne meg 
et inntrykk av deres misikalske utvikling. Al-
bumene vokser for hver gang. Delikat musikk 
og deilig å lytte til i hustrige vinterkvelder som 
varme sommerkvelder på terrassen. Liker 
man delikate melodilinjer og litt popete akus-
tisk musikk, skulle denne være en fulltreffer. 
Når jeg har nevnt Simon and Garfunkel og 
Belle and Sebastian, vil man også forstå at 
det ikke er så mye disharmonier i musikken. 
Har man affinitet for motsetninger i musikken, 
vil man gjerne oppleve Kings of Convenience 
som noe glatt, vil jeg tro. 

Dobbel-LP for feinsmeckerne 
Jeg vil tro et band som Kings of Convenience 
har en lytterskare med affinitet for delikate 
klanger, lekkert gitarspill og lyd i særklasse. 
Det er en glede å melde at feinsmeckerne 
får sitt. Declaration of dependence er 
nylig sluppet på vinyl. Her kommer virkelig 
musikken deres til sin rett.  I utvalgte butikker 
kan man kjøpe albumet på skikkelig LP med 
utbrettcover og flott bilde. 

Declaration of dependence er definitivt album 
for dem som vil lytte i ordets rette forstand. 
Jeg ville aldri finne på å sette Kings of 
Convenience på for å ha bakgrunnsmusikk 
for å korte ned tiden mens jeg støvsugde 
eller noe slikt. Det er litt mer seremoni 
med å sette på LPen og gjøre seg klar 
for lydopplevelsen. Det er bra at man må 
investere litt mer tid og innsats enn å trykke 
på enter på PCen eller mp3-spilleren. Slik 
begunstiges dette albumet av å komme på 
LP. 
 
Kings of Convenience har hjemmeside: 
kingsofconvenience.com og Myspace-side. 

Du kan lese mer om Kings of Convenience  i 
Norsk pop- og rockleksikon. 

Kings of Convenience:  
Declaration of Dependence. �Virgin/EMI.
Vinylutgaven�får�hos�Platekompaniet,�Big�Dipper,�
The�Garden�og�Lite�Nytt.�

Radka Toneff – Hennes 
korte liv og store 
 stemme 
En av Norges største jazz-stemmer 
forstummet i en alder av 30 år. Siden 
har det kommet fler utgivelser med 
opptak gjort med Radka Toneff. Hun 
fortsetter snart tretti år etter sin død 
å fascinere publikum med sin fortryl-

Kings of Convenience: 
Declaration of 
 dependence 
Bergensduoen Kings of Convenience 
bestående av Eirik Glambæk Bøe og 
Erlend Eie entret den musikalske sce-
nen i Norge like før tusenårskiftet. Da 
ga de ut to album og trakk seg tilbake. 
Nå er de tilbake med et flott album de 
har kalt Declaration of dependence. I 
umiskjennelig Kings of Convenience-
stil er albumet kjennetegnet at akus-
tisk pop med lavmelt elegant gitarspill, 
tiltalende melodier og fine vokalhar-
monier. 

aV PEr JakOB SkaaNES 

Kings of Convenience har opparbeidet seg 
en viss posisjon både innenlands og ellers 
i Europa. Den britiske poppressen betraktet 
debutalbumet Quiet is the new loud som 
starten på en ny trend.

Kings of Convenience er ikke et band som 
pøser på med lyd og kraft og forvrengning 
på instrumentene. De låter tidvis nakent og 
rent, viseaktig med subtilt gitarspill, tidvis er 
uttrykket utvidet med flere instrumenter. Selv 

om det høres at man har jobbet mye med 
miksingen, høres mange «ekstra»-lyder fra 
gitarspillet. Det menneskelige ved gitarspillet 
er ikke sminket bort, noe som i mine ører er 
et kvalitetstegn for produksjonen.

Skal vi knytte noen referanser til stilarter 
og andre artister, kan vi plassere det tidlige 
Kings of Convenience i «båsen» for akus-
tisk, rolig musikk med elegante harmonier 
og lavmelt delikat gitarspill, mens de to siste 
albumene gradvis trekker inn flere instru-
menter. Jeg assosierer i retning av Nick 
Drake og Simon and Garfunkel. For å nevne 
noen nyere band, kan vi trekke inn Belle and 
Sebastian. Nick Drake er nok hakket mer inn-
advendt og «mørk» i uttrykket, mens Simon 
and Garfunkel og Belle and Sebastian er mer 
lett og likefrem musikk igjen. Kings of Con-
venience lager mer kompliserte melodier og 
deres harmoniseringer er mer preget av tette 
klanger. Vokalharmoniene og stemmebruken 
på flere spor er slik at jeg hadde tippet Simon 
and Garfunkel, dette kommer ekstra tyde-
lig frem på eksempelvis låta Homesick fra 
albumet Riot on an empty street.

Gradvis lysere klanger  
og melodier 
Tidligere har Kings of convenience gitt ut to 
studioalbum Quiet is the new loud (2001) og 
Riot on an empty street (2004) og et album 
hvor de samarbeidet med technoartister som 
Røyksopp, Bjørn Torske og britiske Four Tet. 
Albumtitlene vitner om at det er karer som li-
ker å leke med språket gjennom paradoksale 
vendinger. På Declaration of Dependence 
synes fascinasjonen for ordspill å være noe 
dempet, likeså dama som var med på de to 
forrige albumomslagene. Men sjakkbrettet og 
gitaren er fremdeles med. 
 
Rent musikalsk opplever jeg det som de-
butalbumet mer mollstemt og mørkt, om vi 
kan benytte et slikt uttrykk, enn oppfølgeren 
og nå det siste albumet. Denne er litt lysere 
både i klang, tempo, rytmer og vokalharmo-
nier. Vokalharmoniene er som regel parallelle 
stemmer, i terser og lignende. Musikken er 
mer rytmisk enn på debutplata hvor man får 
unntrykk av et mer flytende lydbilde med tette 
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Reisefølge – en bok og 
CD med bruremarsjer 
Brudlaup er en av de største begiven-
hetene i livet, man endrer status og 
trer inn i en ny stand. Musikk til livets 
begivenheter har vi til alle tider job-
bet med å skape. Siri Haukenes har 
arrangert 12 bruremarsjer fra Sve-
rige og Norge for piano. Her har dere 
altså muligheten til å virkelig sprenge 
grenser hvis dere vil ha noe annet enn 
de to kjedelige marsjene 95% av alle 
brudepar velger til vielsesmusikk! 

PEr JakOB SkaaNES 

Siri Haukenes har jobbet som førstelektor på 
Høyskolen i Oslo siden 1989. Hun arbeider 
mye med folkemusikk, og utgivelsen er et 
resultat av FoU-prosjektet Folkemusikk – 
tradisjon og fornyelse. Haukenes har hentet 
12 bruremarsjer fra forskjellige steder i Norge 
og Sverige.  I tillegg til pianoarrangementene, 
er alle bruremarsjene også trykt med kun 
solomelodi - i en tilnærmet «originalversjon». 
Reisefølge vakte internasjonal interesse da 
den ble gitt ut. 

Langvarig fascinasjon for 
 bruremarsjer 
 – Jeg har jobbet med folkemusikk i mange 
år, men ble spesielt interessert i bruremar-
sjer. De var så annerledes. Jeg ble nysgjer-
rig og ville finne ut av hvorfor musikken var 
så alvorsfylt. Bruremarsjene har en dob-
belt bunn. De var reisefølge til den største 
begivenheten i livet, og markerte både 
vemodet ved å forlate barndomshjemmet og 
gleden ved å starte et nytt liv.  Hun fortsetter; 
Folkemusikken er en rik kilde å øse av. Den 
er faktisk lett å jobbe med i et flerkulturelt 
perspektiv. Den har ingen fasit, men kom-
binerer åpenhet og tradisjon. Det handler 
om røtter, men også om fornyelse, forteller 
Haukenes engasjert i et intervju i forbindelse 
med utgivelsen av boken.  Slåtteutvalget og 
arrangementene viser noe av bruremarsje-
nes rikdom, variasjon og muligheter. Bru-
remarsjene var en viktig del av brureparets 
reisefølge - med rom for skjønnhet, kraft, 
høytid, varhet, poesi og ettertenksomhet. 
Hauknes undrer seg om denne musikken og 
disse arrangementene også kan egne seg 
som et «Reisefølge» ved andre begivenheter 
fra livets begynnelse til slutt.  Siri Haukenes 
har også skrevet et innledningskapittel Med 
Bruremarsjen som Reisefølge - Musikk, 
bryllup og tradisjoner. Dette er oversatt til en-
gelsk og tysk. Informasjonen som følger med 
til hver enkelt bruremarsj er også oversatt til 
engelsk og tysk, slik at boken utmerket kan 
benyttes av alle som behersker engelsk, tysk 
eller norsk.

Brudhlaup – bryllup 
Ekteskapsvigselen er en viktig overgangsfa-
se i livet, en av de store høytidene i livet. På 
gammelnorsk het bryllup brudhlaup. Om man 
tenkte seg en ritualisert marsj hvor bruden 
marsjerte først, eller om man i større grad 
vektla overgangen fra en sosial status til en 
annen,  som et overgangsrite i tråd med Ar-
nold van Genneps «Rites de passage», skal 
ikke være sagt. Trolig vil begge perspektiver 
tilføre forståelsen av ritualet mye. Polonaisen 
man gjerne utfører i bryllup og marsjen til 
kirken i gammel tid, har klare referanser til 

lende stemme og myteomspundne 
personlighet. Journalist Marta Breen 
har satt Toneff under lupen. Breen har 
tidligere skrevet boken Piker vin og 
sang om jenter i norsk rock. 
Da jeg og en kompis på 80-tallet fikk oss våre 
første gitarer med fuzz-boks og spilte heavy-
riff, kom faren til kompisen min og spurte om 
vi ikke ville være med å lytte til en flott CD 
han hadde kjøpt. Det skulle være noe annet 
enn kiss-gitarer, mente han. Det var Radka 
Toneff han satte på og jeg ble virkelig merket 
av henne, selv om jeg ikke fikk noen følelse 
av umiddelbart å bli slått i bakken, har inn-
trykket stadig vendt tilbake og jeg har anskaf-
fet meg flere utgivelser av henne og nyter de 
i små doser. Man skal ikke sløse med slike 
øyeblikk. Jeg opplevde også et stort øy-
eblikk da jeg hørte Saihuekis datter på Kjetil 
Bjørnstads Leve Patagonia, fantastisk sunget 
av nettopp Radka Toneff. Vi kan også nevne 
at en utgivelse med navn Butterfly med hittil 
uutgitt materiale av Radka Toneff for litt siden 
ble sluppet på CD og vinyl.
  

Lettlest og velskrevet 
Man merker at Marta Breen er journalist og 
at hun er vant til å skrive. Språket flyter svært 
lett og men rives lett med. Hennes bruk av 
direkte tale gir også teksten er svært auten-
tisk preg. 

Breen har valgt en tilnærming hvor perso-
nene selv kommer til orde i stor grad. Her 
er ikke en drøftende og problematiserende 
fremstilling. Det er beskrivelser fra Breens 
side etterfulgt av dialoger og nær sagt første 
hånds beskrivelser av episoder og andre 
trekk som kan belyse  hvem Radka Toneff 
var. Det er så man sitter med fornemmelsen 
å være vitne til replikkvekslingene til tider. 
JMan kan jo undres over hvor Breen har 
dialogene fra. 

Toneff døde i 1982 og da var hun tretti år 
gammel. Folk kan da ikke huske så utrolig 
godt, de husker i det minste selektivt. Slik 
blir en fremstillingsform med «autentiske» 
dialoger problematisk fordi man sitter igjen 

med inntrykket av at det er Radka Toneffs ord 
man leser. Men du verden hvor lett det er å 
la seg rive med når man står overfor en slik 
fremstillingsform. 
 
Jeg får hele tiden lyst til å lese videre, ny-
skjerrigheten min pirres, ikke av tørst etter 
saftige detaljer eller avsløringer, men fordi 
stoffet er spennende, tankene er spennende 
og at Radka Toneff i seg selv er en person 
jeg er svært nyskjerrig på å finne ut hvem er. 

Mye vekt på liv, noe på musikk 
Innholdsmessig ligger mye av fokuset på 
Radka Toneffs liv, hennes oppvekst med 
bulgarsk far  som var folkesanger og klassisk 
utdannet, hennes skolering i klaver. Videre 
følger vi henne på Club 7, hvilke band hun 
spilte i og hennes betraktninger om tekster, 
om lyrikere hun likte. Vi kommer også nær-
mere inn på Toneffs sterke og svake sider, 
sider av personligheten hun strevde med. 
Det er intet helte- eller gudinneportrett som 
tegnes av Radka Toneff.

For dem som leter etter «musikkfaglige» be-
traktninger, er det lite om musikken hennes, 
og om forutsetninger for henne som jazz-san-
gerinne, hennes musikalsk bakgrunn utover 
det jeg nevnte om bulgarsk folkemusikk og 
klassise skolering. Det får bli neste prosjekt 
om henne. Av kildene Breen har benyttet 
seg av, er det en rekke intevjuer med Radka 
Toneff, samtaler med hennes nærmeste 
omgangskrets, noen bøker og Karen Friviks 
rediodokumentar og Radka Toneff, Set it free. 
Det er også flere opptak av samtaler og dis-
kusjoner mellom Radka Toneff og søsteren 
Jana blant annet. Utrolig å ta opp slikt. 
 
Vi har fått en interessant, spennende og lett-
lest biografi som fokuserer på Radka Toneffs 
liv. Det neste må bli en studie som går henne 
tett inn på musikken. Breens biografi er høyst 
lesverdig bare man betrakter den med en 
viss distanse. 

Marta Breen: Radka Toneff - Hennes korte liv 
og store stemme 
Kagge�forlag.�Innbundet,�224�sider. 
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som løfter teksten og en sang som 
overgår mye. Så takk posten!

LEO LEONHarDSEN

Elin Furubotn har skrevet lettfattelige tekster. 
Her er mye fin poesi. Korte linjer med enkle, 
tydelige hverdagsbilder. Det er slike tekster 
som du ikke behøver å analysere for å forstå. 
Hun styrer unna balladekonseptet og de 
tradisjonelle historiefortellingene. I stedet 
presenterer hun bilder som det er lett å plas-
sere seg i, om man vil. Og da blir det svært 
lite jegform, men mye du og vi. Det passer 
liksom formen. Ja, hun holder en enhetlig 
form gjennom alle tekstene. Sånn sett er 
plata stilren og gjennomarbeidet. 

«Du e bare ein tanke unna din glede og din 
kjærlighet. 
Men du e bare ein tanke unna din frihet og 
handlekraftighet.»  Er det ikke slik det er? 
Eller hennes moderne utgave av Ditt sinn 
monne flyve i sangen På leit etter:
  
E det den evige drømmen 
du går og vente på?
Ka tid kan du sleppa å leita 
kanskje du ser det då”

Melodiene følger tekstene. Ikke alle tekst-
frasene er enkle og rytmiske. Her følger 
melodiene trofast tekstene og gjør dem til 
gode sanger. Akkompagnementet er stødig 
og underbyggende. Bruken av messing gjør 
arrangementene spenstige og spennende. 

første betydning. At man endrer sosial status 
gjennom ritualet bryllup, og at dette innebæ-
rer en av livets viktigste overgange, vil også 
være en fruktbar innfallsport. I den forbilledlig 
etymologiske ordboken Våre arveord, kan 
vi lese at det nærliggende er å anta at ordet 
beskriver brudens seremonielle ferd (til hest) 
til mannens hus og familie. 

Bruremarsjene  
i boken «Reisefølge» 
Siri Haukenes har benyttet forskjellige folke-
musikere somkilder til bruremarsjene hun har 
tatt med i dette utvalget. Blant de mest profi-
lerte Haukenes har hentet bruremarsjer fra, 
kan vi trekke frem Susanne Lundeng, Einar 
Mjølsnes og Hans W. Brimi. Boken innehol-
der som nevnt 12 bruremarsjer, brureslåt-
ter, brureslag eller gånglåter, kjært barn har 
mange navn. Jeg har gjengitt hele innholdet 
i boken nedenfor:  1. Gamel-Sjugurs brure-
marsj, Gudbrandsdalen etter Hans W Brimi 2. 
Bruremarsj frå Lom, Gudbrandsdalen  etter 
Erling Kjøk/Hans W Brimi 3. Reiselått fra 
Krødsherad, Buskerud etter Johan Kleven/
Truls Ørpen 4. Gråtarslaget, Brureslått frå 
Bjerkreim, Rogaland etter Einar Mjølsnes 5. 
Brurmarsj fra Lødingen, Vesterålen i Nord-
land etter Susanne Lundeng 6. Brurmarsj 
fra Sørfold, Salten i Nordland etter Susanne 
Lundeng 7. Brurmarsj fra Beiarn, Salten i 
Nordland etter Susanne Lundeng 8. Gamla 
Jämtlands Brudmarschen 9. Brudmarsch 
från Mora, Dalarna etter Anders Frisell 10. 
Brudmarsch från Mockfjärd, Dalarna et-
ter Anders Frisell 11. Gånglåt från Malung, 
Dalarna etter Lejsme Per Larsson 12. Blank 
Kalles Brudmarsch, Dalarna etter Pers hans 
Olsson  Marsjene er arrangert både for piano 
og med solomelodistemme slik at melodien 
er skrevet ned tilnærmet lik “originalen”. 
“Originalen” er vel her brukt i betydningen slik 
kilden til Siri Haukenes spilte marsjen, vil jeg 
anta. Disse er notert ned med enkel melodis-
temme og uten å ta med for mye forsiringer, 
dobbeltgrep og forslag. Til dere som lurer på 
om dere vil klare å spille disse bruremarsjene 
på piano: Jeg er en passe sleivete pianist og 
kan tråkle meg igjennom arrangementer som 
ikke er for vanskelige når jeg akkompagnerer 
folk som synger og når jeg spiller sammen 

med andre. Arrangementene av bruremarsje-
ne som Haukenes har laget, er absolutt over-
kommelige også for amatørpianisten. Det er 
gjerne ett og to kryss, få punkteringer, noen 
få sekstendelsnoter. Bassen er mye helnoter 
og vanlig firedelsnoter som vandrer forutsig-
bart, litt musikk-«folkelig» karakterisert.
 

Samtlige bruremarsjer  
medfølger på CD 
Om man gjerne vil lytte til hvordan bruremar-
sjene kan spilles, eller er usikker på enkelte 
partier i notene, kan det være til stor hjelp 
å lytte til en innspilling. Her har Haukenes 
vært snartenkt og funnet ut at hun vil spille 
inn samtlige bruremarsjer på en CD som 
følger med boka. Her har Haukenes spilt 
inn pianoversjonene av bruremarsjene. Om 
du ønsker å høre Haukenes’ kilder spille 
den «opprinnelige» versjonen, kan du spore 
deg opp til disse gjennom opplysningene du 
finner i boken (I de tilfeller de er utgitt på CD 
eller kilden er en lydkilde). 

 
Reisefølge - bruremarsjer fra Norge og Sve-
rige. Redigert�og�arrangert�av�Siri Haukenes. 
Norsk�Musikforlag�AS.�
Heftet/stiftet.�76�sider.�Pris:�298,-�kr.�
Kan�kjøpes�eller�bestilles�fra�Norsk�Musikforlag,�i�
musikkforretninger,�eller�på�nettet�fra�Notehan-
del.no�eller�Norsk�noteservice.�

Elin Furubotn:  
Ein tanke unna
Det var vel denne plata som åpnet øre-
ne mine for Elin Furubotn. Ikke det at 
de forrige tre platene er kjedelige. Men 
denne fikk jeg i posten. Det er ikke så 
ofte vi får presentert gode viseplater 
i radioen. Var det ikke for posten, så 
hadde det gått lang tid før jeg fikk høre 
denne blandinga av tydelig språk, god 
stemning og god musikk. En musikk 
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Dette er etter min oppfatning en spennende 
og nyskapende måte å arbeide på.
 
Det er morsomt å høre et riff-basert harding-
felekomp til mange av låtene på debutskiva 
og nå på To måner. I likhet med stoffet på 
debutskiva Valkyrien Allstars, finner vi både 
egenskrevne og “tradisjonelle” toner og tek-
ster på To måner. Her er tonesettinger av dikt 
av kjente diktere som Haldis Moren Vesaas,  
Olav H. Hauge, Henrik Ibsen og William Sha-
kespeare, men også helt nyskrevne tekster 
og melodier begått av gruppens medlemmer.  
Sammenlignet med debutalbumet, kan vi si 
at To måner peker i retning av at gruppa i 
større grad skriver melodier og tekster selv. 
På debutskiva, var to av tekstene og fem av 
melodiene signert trad./Valkyrien Allstars. På 
To måner er hele ni av tolv melodier og fire 
av tekstene signert medlemmene i bandet. 

Det er mange flotte spor her, for øyeblikket 
er favorittene Tåre du tarv ikkje falla av Olav 
H. Hauge med melodi av Tuva Syvertsen og 
Drømte vi om mer med tekst av Tuva Syvert-
sen og melodi av Valkyrien Allstars. Det er 
også flott å høre hvordan Tuva Syvertsens 
både kan synge rocka og nesten tandre, sen-
timentale ballader med overbevisning. 

Man kan kanskje si at Valkyrien Allstars med 
dette albumet har beveget seg noe bort fra 
folkemusikken og fått inn flere elementer 
fra rock, jazz og viser til fordel for triller og 

“tradisjonelle” toneløp og vendinger. Dette er 
verken bra eller dårlig, kun en observasjon. 
De har laget et spennende album. 

Portåpnere til folkemusikken
En tradisjon som stivner, slutter å leve. I 
Valkyrien Allstars har vi et band som ekspe-
rimenterer med andre sjangre og stilarter i 
sin fremføring av folkemusikk. Det er flott, og 
uten dem ville folkemusikken vært fattigere 
(På samme måte som den ville vært fattigere 
uten en eksponent for en svært rendyrket 
og tradisjonell stil, eksempelvis Ingvill Marit 
Buen Garnås). 

Mange grupper er rendyrkete i sin sjanger. 
Mange grupper henter inspirasjon fra ulike 
stilarter i kommer i kontakt med, tar det opp 
i seg og lar det slippe ut igjen i bearbeidet 
form sammen med andre impulser som har 
også har inspirert dem. Slik kan de appellere 
til folk med forskjellig musikalsk bakgrunn 
og gjøre dem interessert i de andre tradi-
sjonene bandet trekker veksler på. Jeg tror 
Valkyrien Allstars har en slik funksjon. Folk 
som ikke har bakgrunn i folkemusikk synes 
musikken deres er energisk og fengende, og 
lurer kanskje på hva folkemusikken er, hvor 
Valkyrien Allstars har hentet materialet fra. 
Jeg har hatt det slik med Folque, Lillebjørn 
Nilsen og Chateau Neuf spelemannslag. 
Hedningarna og Gåte (og etterhvert mange 
andre) har lignende funksjoner i tillegg til å 

spille flott musikk. Man 
behøver ikke like noen av 
de ovennevnte artisters 
musikalske løsninger, men 
man bør glede seg over at 
de kan skape interesse for 
folkemusikk i miljøer hvor 
de rendyrkede kvedarar 
og spelemenn i første 
omgang ikke når fram.

Valkyrien�Ållstars�har�
Myspace-side�og��hjemmeside�
– valkyrienallstars.com

Valkyrien Allstars: To Måner. 
Utgitt�på�Grappa�musikkfor-
lag�A/S.

Det er så mange gitarer i nordisk visesang, 
så disse arrangementene gir oss nye bilder. 
(Hun spiller godt gitar selv, det er ikke det, 
og gitaren er godt fremme i lydbildet når den 
trenges.)

Som visesanger er Elin Furubotn respekta-
bel. Stemmen er praktfull. Den har dybde og 
autoritet, og hun tør bruke teknikker som lar 
nyansene komme frem. Flere burde øve slik 
som hun må ha gjort. Hun synger tydelig. 
Hun formidler visene sine på en slik måte at 
ikke en eneste konsonant går tapt på vegen, 
uten at dette river ned noe av musikaliteten 
i fremførelsen. Det er dette som blant annet 
kjennetegner gode visesangere. Motsatsen 
er de som bare klarer å uttale halve ord. 
Hadde jeg hatt terninger skulle hun fått en 
hel pose. 

Elin Furubotn: Ein tanke unna 
FXCD�350
Kirkelig�Kulturverksted�2009

Valkyrien Allstars:  
To Måner
Folkemusikerne i bandet Valkyrien 
Allstars har nylig sluppet sitt andre 
album, To Måner på Grappa musikk-
forlag. Deres debutalbum var en 
knallsuksess. Det særpregete lydbildet 
med elementer fra både tradisjones-
musikk, jazz, blues og rock har gitt 
dem et stort nedslagsfelt og de har 
fortjent høstet gode kritikker i flere 
leire.

PEr JakOB SkaaNES

Besetningen i Valkyrien Allstars er Tuva Livs-
datter Syvertsen på vokal og fele, Ola Hilmen 
og Erik Solid på fele og vokal. Magnus 
Larsen på bass og Martin Langlie på trom-

mer sto oppført som musikere på Valkyriens 
forrige album. Nå har de avansert til å være 
medlemmer av bandet. Langlie spilte såvidt 
jeg husker trommer i Gåte på det første albu-
met. Tuva er kanskje Valkyrien i bandet.  Val-
kyrjene kalles for Odins møyer og er Odins 
kvinnelige medhjelpere. Valkyejene dro ut i 
strid og merket de krigerne som skulle falle 
i kampen. Når krigerne så kom til Valhalll, 
hilste Valkyrjene dem velkommen med 
skummende ølkrus og drikkebegre, ifølge det 
solide verket Norrøn religion – myter,riter og 
samfunn av religionshistoriker Gro Steinsland 
(side 177,255-256).
Utganspunktet for bandnavnet er også den 
brune puben på Majorstua som heter Valky-
rien. Der har visstnok bandet vært et ganske 
så fast inventar. Her er en artig artikkel om 
Valkyrien restaurant og Valkyrien Allstars: 
Stjerner på Valkyrien.

To måner
Valkyrien Allstars har bevisst ønsket å be-
feste seg som et folkemusikkband, men hele 
tiden med improvisasjon og impulser fra an-
dre musikksjangre tydelig til stede. De henter 
formspråk delvis fra rock med vokalen, 
men også i klanger og rytmisk øs i sitt spill, 
særlig en utpreget “riffing” på felene. Mye 
av repertoaret henter de fra tradisjonsmusik-
ken, både hardingfele-slåtter og den vokale 
folkemusikken. Dette bearbeider de og klarer 
å sette en karakteristisk signatur på stoffet. 
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Rolf Lislevand:  
Diminuito 
Den norske luttenisten Rolf Lislevand 
har fordypet seg i tidligmusikk, musikk 
fra senmiddelalder, renessanse og 
barokk. Tidligere har han gitt ut flere 
album med tidligmusikk. Han er nå 
aktuell med albumet Diminuito som 
inneholder komposisjoner fra den 
italienske renessansen på instrumen-
ter vi ikke hører så ofte på P4 eller P1. 
På Musikkantikk på P2, vil du ha gode 
muligheter. 

aV PEr JakOB SkaaNES 

Tittelen Diminuito henspeiler på en av 
renessansens nyvinninger. Dette innebære 
teknisk sett å forskjønne melodien ved 
å gjøre den mer blomstrende og fargerik 
gjennom fraseringer og ornamentikk, både 
melodisk og rytmisk. På Dimonuito begynner 
man natrurlig nok rolig og stillferdig for så å 
utbrodere mer og mer. Selv om man ikke er 
særskilt fascinert av tidligmusikk, er albumet 
er både melodisk og klangmessig spennende 
å lytte på. Lislevand har tatt for seg madri-
galer, chansons og virtuos luttmusikk fra den 
Italienske renessansen. Blant komponistene 
kan vi nevne Joan Ambrozio Dalza (fl. 1508), 
Diego Ortiz (1510-1570), enkelte er til og 
med laget av «anonym».

Tidligmusikk 
Rolf Lislevand er 
for tiden bosatt i 
Verona og virker 
som professor ved 
den statlige mu-
sikkskolen i Tos-
singen i Tyskland. 
Han har fordypet 
seg i tidligmusikk, 
engelsk: Early 
music.  Betegnel-
sen tidligmusikk 
brukes grovt sett 
om musikk fra 
middelalder og 
renessanse, tidvis 
også barokk. Der 
er dreiningen fra 

middelalderens hovedvekt på vokalmusikk, til 
i renessansen å utvikle seg mer instrumetal-
musikk interessant. Flere instrumenter kom 
til og man kan også spore en dreining fra 
hovedsakelig å være dansemusikk, ble også 
musikk brukt til å lytte til. I mange sammen-
henger overtok instrumenter det man tidligere 
hadde fremført muntlig. Her lå fokuset først 
på instrumenter med samme register, senere 
fokuserte man på instrumenter som klinget 
fint isammen. Man begynte også å utnytte 
instrumentenes muligheter til ornamentikk 
så smått. I tidlig-barokk tid befinner oss i en 
overgangsfase hvor de kirketoneartene grad-
vis måtte vike terreng for dur/moll-skalaer. 
Det er med andre ord mye som skjer.  
Nettstedet Ballade.no har laget et todelt 
intervju med Rolf Lislevand. Dette er høyst 
lesverdig. Du kan også titte på sidene til 
Early Music Network.

Spennende instrumenter 
Det er veldig artig å lytte til klangfargene i 
andre strengeinstrumenter enn de man van-
ligvis omgis av. Her er dyptklingende klimpre- 
og strykeinstrumenter og en annen måte å 
lage ornamentikk på. Som instrumentalister 
imponerer dette feltet stort. Særlig tonelø-
pene Lislevand presterer. 

Rolf Lislevand spiller lutt, 
barokkgitar og theorbe, 
en type langhalset lutt 
fra barokken. Giovanna 
Pessi spiller harpe. 
På clavichord finner vi 
Michael Behringer. Bjørn 
Kjellemyr spiller kontra-
bass og colascione, en 
stor theorbe. Dette er et 
bassinstrument, theorbe 
var jo en lutt med forlen-
get hals for å få dypere 
toner. Marco Ambrosini 
spiller nyckelharpe. Thor 
Harald Johnsen spiller 
chitarra battente – «bea-
ting guitar» på engelsk. 
Den ligner på vanlig klas-
sisk gitar, men den er som 
regel noe større og den 
var som regel strenget med fire stålstrenger. 
Lislenavd har fått låne Linn Andreas Fuglseth 
og Anna Maria Frimann fra Trio Mediaeval 
på vokal. Til slutt har vi David Matoral på 
perkusjon. Med andre ord et stjernelag av 
musikere.

Jeg finner det berikende og spennende å 
lytte til melodiene i tillegg til klangene og 
klangfargen i instrumentene, selv om Diminu-
ito av opplagte grunner stiller visse krav til lyt-
teren. Hvorfor synes jeg denne utgivelsen er 
så spennende? Dette er musikk som kanskje 
er litt fremmed for viseforums lesere. Jeg tror 
de fleste oppleve det musikalsk berikende å 
lytte til noe som er såpass annerledes. Me-
lodiene er spennende, de er svært velspilte 
og instrumentene som brukes har en uvant 
klang. Den utvider mitt bilde av hvordan man 
spiller og hvilke lyder instrumenter gir. Det 
representerer for meg en verdi og nytelse. 
Kanskje man kan gjøre seg nytte av Lisle-
vands løsninger i egne fremførelse også. 
 
Viser.no har også omtale av Trio Mediaeval - 
Folk Songs.

Rolf Lislevand: Diminuito. 
Grappa�musikkforlag.�

Clavichord

Barokk gitar

En italiensk lutt fra 
1700-tallet.  

Svensk nyckelharpe 
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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 
www.123hjemmeside.no/Baerum-Vise-
klubb

• 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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En CD som går rett til hjertet!
I platebutikken og på 
www.louisjacoby.no
Det er en vanskelig øvelse å skrive gode tekster om både
følelser og trivielle situasjoner. Det blir uhyre lett banalt.
Jacoby er ikke i nærheten av å bomme. Han er stilsikker
og klarer å beskrive situasjoner, bruke tekstlige bilder og
krydre med metaforer på en måte som forteller noe
vesentlig uten at tekstene blir vanskelige å forstå.

Musikalsk er det også et helstøpt produkt. Melodiene er
iørefallende, men de er ikke enkle. Og de er mer varierte
enn hva vi er vant til å høre fra mannen med den dype
røsten og hans akustiske gitar.

Vi vil også påstå det er bortimot full klaff når det gjelder
selve lydbilde og produksjon. Det er vakkert og nok over-
raskelser til at det ikke blir kjedelig. ØP

Herman Wildenveys poesipris 2009


