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Hva med et prøvehopp?
«Hopp, Karoline!» Bjørnstjerne Bjørnson
«Det var bare et prøvehopp» Bjørn E. Romøren
Av og til føles det som om alt går
på skinner. Det du lager, blir akkurat sånn
som du har tenkt. Du har funnet din egen
stil, og trives med den.
Det er da du kanskje
skal knipe deg i armen,
og vurdere å starte på
nytt. Selvtilfredsheten
kan være en venn, men
bare i kortere tidsrom. Etter en stund
blir den din verste
fiende. For når vi gjør
det vi kan best, er
utviklingspotensialet
ikke alltid størst.
Jeg husker fra Kunstog håndballskolen, da
en av lærerne sa: «Om
du synes du får til å
tegne portretter, og det
nesten går av seg selv,
så prøv å starte i en
annen ende.» Og det
gjorde vi. For eksempel
å stille modellen opp-ned, som Caravaggio.
Uansett hvor «flinke» vi var å tegne, ble vi
tvunget til å se alt på nytt, fra en ny vinkel.
Læreren hadde et poeng, og jeg valgte
den metaforen siden det er mange låtskrivere som tegner «på si». Hva jeg mener,
er at kreativiteten trenger motstand for å
trene opp musklene. Om du bare fortsetter
med det du kan best, risikerer du å ende
i egne spor – som på skinner. Deilig en
stund, men ikke for lenge. Omverdenen
synger kanskje lovsanger om din særegne
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stil, men nettopp den kan bli
døden i bøtta for mer læring og
nyskaping.

Visebølgen – smånytt fra visefronten
Tema: Hjemmestudio og opptaksteknikk – Del 2: Flersporsopptak

Så hvorfor ikke gi seg sjøl en gave, dvs
en oppgave: Prøv å starte i motsatt ende av
der du pleier. Begynn med melodien først,
om du ellers alltid begynner med teksten.
Eller omvendt. Lag
ei vise om et tema du
ikke pleier å ta i med
ildtang. La deg selv
oppleve hvordan det
er å «starte på nytt».
Men du gjør jo ikke
egentlig det. Du har
en masse inne i lille
hjernen som ligger
klar til å brukes, men
som ikke helt når opp
til overflaten når du
lager enda en vise på
den måten som alltid
funker.
Jaja – bare et forslag. Men jeg veit av
erfaring at det virker
på bilder iallfall. Noen
feilskjær blir det, i starten kjennes alt som
motbakker. Men ikke bortkasta tid. Det
blir noen nye impulser og erfaringer, og
når/om du vender tilbake til en «kjent»
arbeidsmåte etterpå, kan det være du ser
ting på nytt og får annen kvalitet i uttrykket
enn du hadde før.
Hele livet er en læringsprosess, og det
gjelder å legge forholda til rette sånn at den
fortsetter. Kom igjen, hva med et uskyldig,
lite prøvehopp?
Øyvind Rauset
viser.no

Brukeromtale: Cubase
Ny artikkelsdatabase
Nye nettsider: Interaktivt
Møt Geirr Lystrup
G-strengen med X-ord og Quiz
Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt
Bilder forsida: Skjermbilder fra Cubase,
Garageband og Finale PrintMusic.
Foto av Geirr Lystrup: Ida Svanes Ziener.
Tegninger s. 2–3: Øyvind Rauset.

Redaksjonelt
Vi innså forrige gang at vi ikke kunne få med alt vi hadde på hjertet om
hjemmeopptak i ett nummer, så vi fortsetter temaet denne gang.
Det blir mer om flersporsopptak og tips & tricks om mikrofoner, plassering m.m.
Vi får ikke dekket alt, men mye av det grunnleggende for å
komme igang får du her.
Viseforums nye medarbeider Ida Svanes Ziener har laget et
stort intervju med en av Norges fremste vise-guruer, Geirr
Lystrup. Hun har også bidratt på «Visebølgen»-sida.
Større på nett: Viser.no har fått helt nye nettsider etter nyttår:
En artikkel-database som gjør det mulig å legge inn mange fler
artikler og omtaler enn hittil, og leserne kan nå skrive kommentarer etter artiklene. Leserne har fått med seg dette også,
i januar og februar har vi hatt de høyeste besøkstall siden
starten. Etter hvert vil vi kunne motta stoff fra hele landet rett
inn på sidene. Skriv til oss om du har lyst til å bli bidragsyter!
red@viseforum.no
viser.no
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Kort nytt fra visefronten

Visebølgen

Viseb ø lgen

Kulturpenge også til
amatører
5 viseartister nominert til Spellemann

NordVisa-møte
19.–21. feb. 2010

Spellemannsprisen går av
stabelen 6. mars og da er
dette bladet allerede gått i
trykken, så vi vet ikke hvem
som vinner. Men alle sammen
har gjort en flott innsats for
visa – og bare det å bli nominert er en stor heder! De blir
også presentert i Frokost-TV
dagen før dagen.
De nominerte er: Stein
Torleif Bjella, Tonje Unstad,
Helene Bøksle, Aasmund
Nordstoga og Narum.

Det ble avholdt styremøte
i NordVisa i februar, med
representanter fra alle de
nordiske landene. NordVisa
har nå satt fokus på informasjon og nettverksskaping, og
vil sende ut nyhetsbrev med
informasjon som er aktuell i
Norden. De er også å finne på
facebook.
Nordvisa skal opprette en
kurskalender, så send informasjon om alle kurs også til
dem!

Snøenglar på svensk

Søke nordisk støtte?

Anna Döbling har oversatt
Liv Kreken Kvalnes sin
sang Snøenglar til svensk.
Den er blitt med på Döblings
nyeste utgivelse «Vem som
helst».

Nordisk ministerråds
Kultur- og kunstprogram
har nå åpnet for at også
amatørkultur- og frivillige
organisasjoner kan søke
om økonomisk støtte fra
programmet:
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Amatører og frivillige organisationer kan fra og med
2010 søge om økonomisk
støtte til projekter fra Nordisk Ministerråds Kulturog kunstprogram.

Viseforum på twitter
og Facebook

Artistworkshop for
unge utøvere

Fra nå av kan du få siste visenytt på sosiale nettsteder her:
twitter.com/NorskViseforum
og Facebook (søk på Norsk
Viseforum).

Viseforum planlegger en
workshop i tilknytning til
Egersund visefestival 1.–3.
juli. Dette kurset retter seg
spesielt mot unge utøvere, og
har fokus på stemmebruk og
sceneframtreden. Deltagerne
skal også oppleve festivalen,
og kanskje blir det mulighet til
å treffe noen av artistene som
spiller!

Programmet har indtil nu været
forbeholdt for professionelle aktører, men åbnes nu også for amatører og frivillige organisationer.
Kultur- og kunstprogrammet retter
sig mod kulturaktører og kunstnere fra alle kultur- og kunstfelter.
Kvalitet og nytænkning anses som
væsentligste kriterier for tildeling
af støtte.
Blandt de ansøgninger der
initieres af amatørkultur- og
frivillighedssektoren, prioriteres
projekter der gennemføres i et
samarbejde med professionelle.
Projektet skal have deltagere fra
minst to nordiske lande Danmark,
Island, Finland, Norge og Sverige
og/eller de selvstyrende områder
Færøerne, Grønland og Åland.
Programmet har to dele: En del
som støtter produkstionsrettet
virksomhed og en del som støtter
kompetenceudvikling, for eksempel i form av kurser, seminarer
eller workshops.
Der gives kun støtte til tidsbegrænsede projekter, ikke driftsstøtte.
Programmet administreres af
Nordisk Ministerråds institution
Kulturkontakt Nord i Helsingfors.
Der er to ansøgningsomgange
per år, én om foråret og én om
efteråret.
Ansøgningen sendes elektronisk til Kulturkontakt Nord.
Ansøgningsskemaet, kriterier for
programmet og anden information
finder du på www.kulturkontaktnord.org
På siden kan du også bestille
Kulturkontakt Nords nyhedsbrev,
som udkommer ca. én gang om
måneden.

viser.no

Mer informasjon kommer på
viser.no. Interesserte kan
også ta kontakt med Ida på
post@viseforum.no

Sissel Kvambe:
En åpen hånd
Sissel Kvambe har kommet
med utgivelsen En åpen
hånd, i samarbeid med
Røde kors.
I tillegg til tittelkuttet innholder
den sangen Vi kan bygge bro.
Begge sangene tar for seg tematikk knyttet til medmenneskelighet, og har en oppfordring
til lytteren om å engasjere
seg. Inntekten av CD’n går
uavkortet til Røde Kors sin besøkstjeneste. Så her har dere
mulighet til å høre fin musikk,
og støtte en god sak samtidig!

Tonje på tv 28. mars
Tonje Unstad blir å se på
NRK1 i påsken. «Sangskatter»
28. mars. Det er en serie på
tre programmer, hvor Tonje
Unstad presenteres i det ene.

Josefine Visescene
med nye nettsider
Oslo: Norges beste og mest
aktive visesce har fått nye
nettsider og ny webadresse:
http://josefinevise.no
Her kan du finne artikler om
Josefine og sesongprogrammet med egne sider for hver
konsert, samt en gjestebok.
Sidene kom i drift fra 24.
februar og er designet av
Øyvind Rauset, som også har
laget sidene til Nye Skalder og
Norsk Viseforum.
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spor, romklang, mik’er, nedmiks
flerspor er ikke så vanskelig

Du trenger ikke være et trehodet troll med åtte armer for å få til flersporsopptak i
våre dager. «Brukerflaten» som jeg kaller det i mangel av noe bedre, altså måten
du styrer lydprogrammet på, er veldig rett fram og logisk i hele rekka av «klassiske» flersporsprogrammer: Logic, Garageband, ProTools og Cubase.

Den gang jeg drev på med spolebånd
og 8-spors opptak, så jeg fort at man
trengte huskelapper for å vite hvor de
forskjellige instrumentene kom inn og
ut på sporet, hvordan de var panorert
mellom høyre og venstre, hvilket volum
de hadde osv.

programmet og… nei stopp litt. Har du huska å
putte dongelen i en USB-port? (Det er en kopibeskyttelse som nesten alle har, unntatt Logic/
Garageband). Cubase og mange av de andre
trenger dongel for å starte, ellers kjører den i
demo-modus som vil stoppe etter kort tid. Men
du har vel en lovlig versjon? I så fall har du
dongelen, den ser ut som en USB-minnebrikke
(bilde i forrige nr.).
		
Æ

Øyvind Rauset

S

å jeg laget en mappe med ett ark for hver
låt, hvor jeg plasserte sporene under
hverandre som felter, med en slags
tidslinje fra venstre mot høyre. Alt som
skjedde på hvert spor, måtte
markeres på tidslinja.

En «huskelapp» for et 4-sporsopptak – fra
1985. På millimeterpapir med runde kanter og
fargetusj for å se feltene bedre. Ikke så ulikt det
Garageband kom med 18 år seinere (under)...

Når jeg begynte å bruke flerspors
lydprogrammer, fant jeg igjen
disse egenkomponerte lappene
i hovedvinduet. Deilig! Heldigvis
er de fleste opptaksprogrammer
sydd over samme lest: Låta vises
i et stort vindu med sporene i felter under hverandre og med tidslinje fra høyre mot venstre. Der
har man det grunnleggende startbildet i nesten alle programmer.
Men OBS likevel: Etter å ha brukt
et program en stund, har du mye,
ekstremt mye, igjen for å ofre et
par ettermiddager til å bla i manualen med en kaffekopp ved siden
av. Da ser du alle de litt mindre
åpenbare mulighetene som du
har oversett i første omgang, og
lærer ting som gjør at arbeidet går
raskere og du får til mer. Mye mer.

Opptak
OK, så skal vi begynne å ta opp.
Kobler opp mikrofon(er) og gitar til
lydkortet, helst gjennom en mikser
eller forforsterker (rett i lydkortet
er bare til nødbruk). Starter opp
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Ett lite tips her før du starter opptakene:
Ikke legg alle sangene i en og samme mappe
for å slippe rot på disken. Det er feil. Når
du begynner på sang nr. 2 eller 3 i samme
mappe, legger alle lydopptak seg i mappa kalt
«audio». Hvis du glemmer å kalle lydsporene
noe spesielt, f.eks «sang» eller «gitar», blir de
liggende som «Audio1, Audio2» etc., og de
nye opptakene overskriver de gamle. Så ikke
prøv å komme tilbake til låt nr. 1 for å jobbe
videre seinere – da er kanskje halvparten av
lydsporene vekk!
Så altså: Alltid en ny mappe for hver låt.
Programmene maser om at du skal gjøre dette
idet du starter nytt prosjekt, vær glad for det!
Men legg for all del gjerne disse mappene inni
en hovedmappe som du kan kalle «Musikk»,
«Nye låter» e.l.

Ferdig oppsett
Når du starter Garageband, Logic og Cubase
5, får du opp et vindu som lar deg velge blant
noen forhåndsvalgte «templates» eller ferdige
innstillinger. Og i det minste i Cubase 5 står
sang og gitar står som øverste valg! Det
som skjer om klikker på det, er at du får opp
låtvinduet med to spor ferdig innstilt med EQ,
litt kompressor osv. som et slags forslag – om
du ikke liker det, er det bare å justere. (EQ,
kompressor: se ordlista i forrige nummer).

Shure SM58

Mikrofoner
Du kan i hovedsak velge mellom dynamiske
mikrofoner eller kondesatormik’er. De siste
er ofte litt dyrere og krever phantom-mating
– en egen 48 volts strømkilde i mik-kabelen.
De fleste moderne miksere har en Phantomknapp (+48V) for dette*. Kondensatormik’er er
vanligvis ansett som best til studiobruk. Noen
typer har egen strømforsyning, og da trengs
ikke phantom.
Retning: «omni» eller «nyre»? En kanskje
viktigere sak er retninga mik’en tar opp fra.
«Omni»- eller kulekarakteristikk-mik’er tar opp
like mye fra alle kanter. Du får med reflekser
fra rommet når du tar opp. Retningsvirkende
*) Det var faktisk den tyske Neumann-fabrikken
som utviklet 48 volt-systemet på bestilling fra
vårt eget NRK på femtitallet!
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(nyre/kardoide) fanger opp lyden best i området rett foran mik’en. En mye brukt live-mik på
konserter er Shure SM58. Den er noe retningsvirkende og reduserer feedback på scenen.
Men for å få god lyd med bra bass må du
nesten ha den inne i kjeften når du synger. Jeg
vi derfor rangere den lavt til studio-opptak. Står
du med leppene mer enn 15 cm unna, tar den
snart opp rommet like mye som stemmen din.
Om du ikke har noe annet, så bruk den iallfall
tett mot leppene. Og ikke til gitar.
Stue eller arbeidsrom: Dette med retningsvirkende mikrofoner har gjort at kvaliteten på
studio-rommet ikke er så viktig som før, iallfall
til demo-bruk. Når du bruker en god retningsmikrofon, får du lyden fra instrumentet uten
etterklangen fra veggene/ bokhyllene osv. i
rommet der du tar opp. Det skader selvsagt
ikke å ha et eget rom med tredoble glassvinduer, flytende gulv og polstra vegger, men det
er ikke tvingende nødvendig lenger!
Gitaropptak: Peil mik’en inn mot stedet der gitarhalsen møter kroppen, ikke mot lydhullet. Det
gir vanligvis en penere og mer «krisp» gitarlyd.
Stereo – unngå motfase: Om du tar opp i
stereo, er det én ting å være obs på: Pass på
at mik’ene står omtrent like langt fra lydkilden.
Om den ene mik’en er 1 meter fra kilden og
den andre 2, kan det oppstå «motfase», som
betyr at toppen på lydbølgene ikke er synkrone
i stereosporet, men motarbeider hverandre.
Effekten er at volumet går ned og lyden blir dårligere. Det fins tabeller for mik-avstander som
ikke gir motfase, men som enkel grunnregel for
begynnere: Sett dem i lik avstand fra lydkilden.

Separat eller «live»?

Noen foretrekker å spille inn gitar og sang
samtidig, mens andre tar gitaren først og
sangen etterpå. Fordelen med den siste måten
er at du kan rette på sporene, f.eks synge inn
flere take (opptak) uten at det ligger en svak
sang-rest igjen på gitarsporet og blander seg
inn i de nye sangopptakene.
En måte å ta opp på, er å sette opptaket i
«loop», dvs synge om og om igjen og så velge
ut det beste blant de opptakene som da ligger under hverandre som forskjellige lag. På
Cubase er det alltid det nederste laget som
høres, og fjerner du biter av det, vil laget over
det høres. Litt uvant i starten. På denne måten
kan man «sy sammen» et perfekt take av flere
viser.no

Et «Comp-track» eller
syntese-spor i Logic:
Her er samme vers sunget
inn hele 6 ganger oppå
hverandre. Etterpå går du
igjennom og velger de beste
bitene fra hvert opptak:
Bare dra markøren over
sporene. Kun det i farge vil
spilles – og har du vært flink
å «klippe», vil det låte som
ett eneste (godt) opptak.

opptak, og både Cubase og Logic viser med
en tydelig farge hvor lyden til enhver tid hentes
fra. Eksempel: Det siste av tre opptak ble det
beste, men du skødda litt i 2. vers. Da velger
du det verset fra take 2 isteden. Siste del av
3. vers ble kanskje best i første take, så du
klikker og drar over det. Resultatet blir en slags
lysende sikk-sakk-sti gjennom de tre lagene
med opptak av sangen, og du får det beste fra
dem alle. Se bildet fra Logic (over).

Romklang
OK, så vil vi høre på det vi har gjort, og da
passer det å legge på litt romklang. Det er jo
ikke sånn at lyden er tørr i en konsertsal og
du hører instrumenter og sang 10 cm fra øret.
Men – pass på å ikke gjøre for mye av det: En
vanlig begynnerfeil er å «drukne» opptaket i
klang. Noen kan kanskje tro det hjelper til å
«skjule» en ikke helt vellykket vokalprestasjon, men det er ikke tilfelle! Det høres faktisk
ikke bedre ut med en sur og dårlig stemme i
«Aulaen» enn på kjøkkenet. Man minnes det
gamle studio-uttrykket GIGO – «Garbage In,
Garbage Out». Like sant hjemme som i studio.

Nedmiks til stereo
Nå må vi få spilt dette mesterlige flersporsopptaket for våre venner, men vi kan ikke sende
dem Cubase- eller Logic-fila direkte. Den har
jo en masse spor og kan ikke spilles på et
stereoanlegg uten å ha programmet installert.
Ja dessverre, sånn er det. I starten trodde jeg
også at en fil fra et lydprogram var en lydfil,
men det er det ikke. Betrakt det som en slags
databasefil som holder styr på lydopptakene
og lar deg redigere dem senere, men selve
lydfila i stereo må du lage utenom, før du går
ut av døra. I noen programmer kalles det å
viser.no

«bounce» eller «skrive ut lydfil», i Cubase kalles det «eksporter til audio». Diskret plassert
langt nede i Fil-menyen...
Denne eksporterte lydfila kan da få et format
som du bestemmer: Skal det være wav eller
aiff (ukomprimert)? Det er best hvis du skal
brenne låta til CD, og i så fall må du velge 16
bits lyd og 44,1 KHz (kiloHerz).
Skal du sende fila videre for bearbeiding i et
studio, bør du gå opp til 24 bits lyd, og gjerne
også 96 KHz eller mer. Men filer med så høy
oppløsning kan ikke lagres på vanlig audioCD, da må du velge data-CD eller minnebrikke.
De fleste lydprogrammer lar deg også velge
komprimerte formater som MP3 eller AAC. De
er fine om du vil legge musikken ut på nettet – filene tar bare 10% av plassen i forhold til
wav. Du får også da spørsmål om oppløsning,
og selv om nettstandarden har vært 128 Kb/s
(kilobits pr sekund), bør du minst velge 160,
iallfall for MP3-filer. Forskjellen høres.

Én ting til: «Dithering»
Når du eksporterer miksen og klemmer ned til
16-bits lyd fra et lydprogram som har tatt opp og
bearbeidet alt i 24-bits, blir det en liten degradering av lyden. Det låter litt «kaldere» og trangere.
Dithering-flteret legger på ørlite grann støy ved
konverteringa, så det ferdige resultatet faktisk låter som om det har bedre dybde enn 16-bits lyd.
Om du har et dithering-filter i programmet, så
legg det på som en insert-effekt på ut-sporet
(helt til høyre i mikser-vinduet). Standard
innstillinga vil vanligvis være ok. Men dette
gjøres bare helt til slutt, og kun én gang! (Om
programmet ikke viser noe slikt filter, kan det
hende det gjør det usylig «under motorlokket»
likevel.)				
n
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Cubase for alle
Cubase (eller Kobajs på svensk)
kommer i mange varianter, med
alt fra lav pris og basis-funksjoner til avansert toppkvalitets
studioproduksjonsutgave. Sist
nevnte heter Cubase 5.
Øyvind Rauset

C

ubase har alltid vært regnet for å ha en
lavere læringsterskel og være litt greiere
for nye brukere enn konkurrentene. Kanskje fordi de følger et standard mønster
for hvordan man bruker programmet, uten å
finne på så mange utenom-sprell.
Cubase er ingen «fersking». Det ble lansert på
Atari 1989 (med navnet Cubit) og kom på Mac
året etter som Cubase. Det startet som midiog noteprogram, men allerede i 1993 kom den
første audio-utgaven. Windows-versjoner kom
også 2–3 år senere. Til sammenligning debu
terte ProTools i 1991 på Mac som 4-sporsprogram til en pris av 6000 dollar (inkludert
spesial-lydkort)! Cubase var priset mye lavere,
trengte ikke lydkort (på Mac), og ble raskt det
mest utbredte av opptaksprogrammene for
hjemme- og småstudioer.
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Studiolyd
Steinberg lanserte i 2001 et svært program
for lyd- og postproduksjon for profesjonelle
studioer, Nuendo, for å stå imot ProTools og
Logic. Året etter brakte de brukerflaten og
lyd-motoren derfra over i Cubase, som dermed
fikk samme høye lydkvalitet som konkurrentene. Etter at Yamaha kjøpte Steinberg, virker
det som det satses mer på Cubase. Cubase
5 kommer iallfall med flere lydforbedringer fra
Yamahas laboratorier (f.eks vokal-renhetskorreksjon som også er med i den billligste
Cubase Essentials). Nuendo ligger fortsatt på
versjon 4.2 (til ca 17.000 kr) mens den tidligere
ble oppdatert ett års tid før Cubase.

Cubase, ProTools, Logic..?
Til forskjell fra ProTools virker Cubase med alle
lydkort og miksere, ikke bare de fra Digidesign
og M-Audio. I prisklassen rundt 20.000 som
inkluderer en flott kontroller/mikser er ProTools
LE et godt alternativ, men den billige løsninga
med M-Audio ville jeg klart å styre meg for.
M-Audio er et greit nok merke i lavprisklassen,
men det fins så mye annet og bedre til samme
pris – som ikke kan brukes med ProTools.
Logic eller Cubase? For PC-brukere er saken
grei da Logic for Windows ble lagt ned etter
2005 og overlot PC-markedet til Cubase. Om
du trenger et lett inngangsport, har Cubase en

Den nye pitsj-korreksjonen lar deg
styre lyd opp og ned som midi-toner.
Uten at det høres rart ut. Du tror det
ikke før du har hørt det!
Plug-in’et Auto-tune kan det samme,
men koster flere tusen.
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Hovedvinduet i Cubase. Ja da, det ser
overveldende ut i starten. Men etter hvert
blir du vant til å se arrangementet som
flyttbare bokser på en tidslinje.
«lillebror» kalt Sequel, som skal funke litt som
Garageband.
For Mac-brukere blir det mer et dilemma: Om
du alt har brukt Garageband, som følger med
nye Mac’er, kan du åpne filene i Logic men
ikke i Cubase. Logic Studio er dessuten blitt
mye billigere de siste årene. Før kosta Logic
Pro aleine ca 12.000 kr, nå ligger hele pakka
(med andre programmer + en bråte instrumenter og samples) på 4.500, mindre enn Cubase.
Og Logic Express (i prakis Logic Pro uten tilleggsprogrammene) ligger helt ned i 1800 kr.
Men i Cubase 5 har de iallfall lagt med mer
ekstra-snacks enn vanlig, blant annet flere
loop-samlinger og virtuelle instrumenter, og
fått nye funksjoner med pitsj-korreksjon og
finpussing av audio som ingen andre får til like
enkelt og elegant ennå. Og så er det en fryd
å bruke når man er kommet litt inn i det. Det
jobber raskt uten evig venting på «rendring» av
lydbølger når du har tatt opp ett spor, slik noen
av konkurrentene gjør.
viser.no

Mac-versjonen regnes pr idag for å være litt
tregere enn Windows-utgaven, men det merkes bare på opptak med mange spor (sjøl bruker jeg sjelden fler enn 12–15 og det går bra).
Skal du gjøre lydopptak av mer enn 4 spor, bør
du i uansett ha en relativt ny maskin – Cubase
5 funker bare på OSX 10.5 (Leopard) eller
Windows Vista og nyere, og lydopptak krever
sitt av prosessor og harddisk.
n
Steinberg Cubase 5
Pris i norske butikker: 5600 – 6000 kr	 
Cubase Studio 5 (lillebror-utgave): 3700–4000 kr
Cubase Essential 5 (starter-utgave):
1335–1400 kr
Sequel 2 (begynnerprogram à la Garageband):
950–1000 kr.
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Finale: Der det
morsomme slutter

jeg oppdaget at man ikke kunne flytte noe med
pila (eller «pilverktøyet» som det heter i Finale)
– de ventet at du selv skulle finne ut at det var
«lokomotiv-verktøyet» som gjorde sånt.

Driver du med notesats eller tenker
kun i noter når du lager musikk, er det
ett program det er vanskelig å komme
utenom. Det har fått nesten samme
status i notesats som Word har i
tekstbehandling. Vi snakker om Finale
– alle enders mor.

En av Finales opprinnelige programmerere
forlot skuta og skrev et nytt noteprogram fra
grunnen av, uten alle omveiene/verktøyene,
bl.a med en pilmarkør som fungerte. Produktet
fikk navnet Overture (det motsatte av finale,
som musikk betraktet!), men ble nedlagt da
firmet som ga det ut, ble kjøpt opp av Gibson.
Så var vi tilbake i Finale-jammerdalen igjen.

Øyvind Rauset

Finales brukerflate (dvs måten programmet
kommuniserer med brukeren på) ble utformet
i de dårlige gamle dager, da det ikke fantes
standarder. Opp igjennom nittitallet, sterkt insprirt av Mac’ens strenge regler for brukerflate,
begynte stadig flere programmer å tilpasse seg
en del faste tastekommandoer og andre måter
å gjøre ting på.
Slikt er bra for deg som bruker. For når du
først har lært ett program, har du 50-60 prosent av de andre inne før du har begynt å lære
dem. Ta en sånn enkel ting som at kontroll-Z
betyr angre. Det kom først på mac, men er nå
blitt vanlig på de fleste windows-programmer
også (for ordens skyld, kontroll-tasten kalles
kommando på mac). Microsoft holdt lenge fast
på den rotete gamlemåten hvor hvert program
var i sin egen verden, men selv de har gitt
etter, og «Velg alt» er nå kontroll-A og ikke
lenger kontroll-alt-M som i gamle versjoner av
Word!
Men ett program holder fortsatt stand mot
fornuften: Finale.
De har en tankegang som de forventer at brukeren skal tilpasse seg, istedenfor omvendt.
Bare dét burde være en advarsel om at her er
det noe galt, riktig galt. Hoved-idéen er at for
å gjøre noe, skal du først velge ett av ørten
«Verktøy». Haken er bare at det slett ikke er
selvsagt hvilket verktøy som skal gøre hva. Det
er derfor jeg kaller programmet «Finn alle», det
kunne vært et morsomt konkurranse-konsept
for dem som har masse tid å slå ihjel: Finn ut
hvor en menykommando fins (du vil ikke tro
hvilket verktøy de har gjemt den under)! Jeg
skrev i forrige nummer hvor frustrert jeg ble da
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Nå gis Finale ut av firmaet MakeMusic, før
var det Coda. Om det er reellt eierskifte eller
bare nytt navn veit jeg ikke, men jeg ser at de
har begynt å tilpasse seg 2000-tallet: Piltasten
lar deg fortsatt nesten ikke gjøre en dritt, men
den kobler deg iallfall videre til de verktøyene
programmet tror du ønsker å bruke, inkludert
«masse-redigerings-verktøyet» som lokomotivet har skiftet navn til. Dermed føler du nesten
at pil-markøren virker som den burde gjøre.
Men fortsatt er Finale et «klø-seg-i-hueprogram». Når jeg vil endre linjeavstanden
mellom notesystemene for å få bedre plass
til en tekstlinje og korder, regner jeg at det er
«notelinje-verktøyet» som gjelder, men den
gang ei. Etter mye leiting oppdaget jeg en
meny for dette, men den dukker bare opp når
du velger «Sidelayout-verktøyet». Jeg tenker
vel ikke akkurat slik som Finale-teknikerne. I
Overture kunne du bare klikke på en notelinje
og dra nedover med musa.
Jeg innså i 1998 at jeg ikke hadde bruk for
fullversjonen av Finale, men kjøpte heller den
litt lettere Finale Allegro, som kosta ca halvparten og hadde de funksjonene jeg trengte.
Men siden jeg også hadde en liten notebook
for å bruke «on the road», kjøpte jeg i tillegg
det lille men billige Finale Notepad, for å bruke
på reiser. Så kunne jeg jobbe videre med filene
seinere i Allegro. Trodde jeg. Nå har Make
Music oppgradert alle Finale-versjonene til
2010-utgaven – men ikke Allegro, den selger
de fortsatt i 2007-versjonen. Så om jeg lager
noe i en billig-versjon som Finale Notpad,
Songwriter eller Print Music, kan disse filene
ikke åpnes i nyeste versjon av Finale Allegro.
De vil altså tvinge meg til å kjøpe fullversjonen
(som finnes i 2010-utgave), med en masse
ekstra-funksjoner jeg aldri får bruk for. «Partitur
for Ny Musikk», moi??
viser.no

Jeg brukte både Overture og Finale til notene i
storskrift-sangboka «Det er lov å være bli’». Her
en sang med Finale. Det går seg til når du blir
vant til det, men det går ut over hodebunnen.

Konklusjon: Finale finnes i fem ulike versjoner for varienrende notetegningsbehov. For
låtskrivere tror jeg nok Finale Songwriter 2010
eller den litt dyrere PrintMusic vil holde til det
meste. Print Music har også mulighet for raskere note-innskriving, og jeg har brukt den til
notetegning for en sangbok som kommer i år.
Men programmene har et tungvint brukerflate
og ligner lite på andre musikkprogrammer du
kan få behov for å lære senere. Oppgradering til Finale Allegro (2007) kan føre til at du
ikke får jobbet videre med verkene dine, hvis
de er påbegynt i billigere utgaver av samme
program.
Notene på Bergenssangen på side 22 er forresten laget med programmet Overture.    n
viser.no

Finale, fra MakeMusic (Priser kan variere – sjekk
på nettet):
Kommer i fem versjoner: Finale 2010, Finale
Allegro (2007-versjonen), Finale PrintMusic,
Finale Songwriter, Finale NotePad. Det fins
også et gratis leserprogram for Finale-filer. Men
sånt bør du ikke satse på: Bruk heller eksportfunksjonen til å lage en grafisk fil av notene som
alle kan lese. På mac: Velg Skriv ut, og deretter
PDF istedenfor papirutskrift (det kan gjøres i alle
mac-programmer) – da får du en PDF-fil med
notene, også om de går over flere sider.

Kun den dyreste Finale-utgaven har «innebygget» PDF-eksport. Om du bruker PC, trenger du
denne for å lage standard PDF-noteark.
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Debatt
— kommentarer, innspill

D e b at t • L e s e r b r e v
På denne sida tar vi inn leserbrev
til red@viseforum.no og utvalgte
kommentarer fra nettsidene.
Denne gangen er det artikkelen
om vinyl kontra CD som har skapt
litt reaksjoner.

Vinyl og CD
På åttitallet avløste CDen
langt på vei LP-platene
som musikk-«format» i de
brede lag. Enkelte grupper
ga riktignok ut sine album
på et lite opplag vinyl hele
tiden, og i dag er det en
tendens at flere artister
velger å gi ut musikken
sin på høykvalitets-vinyl.
Per Jakob Skaanes

Mange mener at vinylen for
alvor er på vei tilbake, se for
eksempel intervju med Rune
Kristoffersen i plateselskapet
Rune Grammofon. Det kan
være mange grunner til at
man foretrekker vinyl. Platene
er vakre å se på, stort utbrett
med fine bilder, og man har fysisk kontakt med musikken fra
rillene og stiften til høytalerne.
Apropos stift og riller, sjekk ut

Kommentar:
Tilbake til bakelitten?
71’er

Jeg var med å gi ut vinyl
plater på 70-tallet, og husker
at vinylen endret lydkvaliteten,
på måter som jeg var glad for
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Laser-platespilleren
LT-1 for dem som vil
ha vinyl avspilt i
maksimal kavlitet.
Men prisen starter
på 7.800 Euro.
denne omtalen av en meget
spesiell vinylspiller. I Norge
er Chris Skillbred kontaktperson for denne og han kan gi
demonstrasjon for de som er
interessert.
En del hifi-entusiaster fnyser
av CD-formatet, skjønt man
legger til at det er det beste digitale man får av lyd (interessen for høyoppløsningsformatene SACD og DVD-audio er
merkverdig laber). På vinylen
gjør man ingen kompromisser,
mens CDen kun gjengir fra
20 til 20 000 Hz. For en intro
til diskusjonen, se artikkelen
Låter vinyl bedre enn CD?. I
dette perspektivet er det en
lydmessig katastrofe med alle
nedlastingsformatene hvor
sanger er rippet ned til et par
Mb. På den annen side er det

å slippe da CD’n overtok. Man
måtte f.eks. passe på at de
innerste sporene ikke hadde
for heftige arrangementer, for
der gikk stiften langsommere
enn ytterst mot kanten og det
kunne lett føre til skurring og
dårligere lydkvalitet. Så man
passet ofte på å få «stille, rolige» spor innerst. Og så dette
med plasseringa – spor 2-3 på

en lang vei fra rillene til våre
ører. Dårlig utstyr kan ikke
oppveies av selv den mest
perfekte platepressing. En
hifi-entusiast jeg konsulterte,
mente jeg skulle sette meg
og lytte til grupper som spilte
på akustiske instrumenter på
intimkonserter, uten mikrofon
Lytt deretter på LP og CD og
se hva du synes gjengir best
det du opplevde.
Vi skal heller ikke kimse av at
lydopplevelse er mer enn frekvenser og lydoppløsning, det
er en helhetsopplevelse. Da er
det jo rene seremonien med
den vakre svarte plata man
med arbødighet og andakt
legger på platespilleren og
fører stiften varsomt til rillene.
Magi! En CD er ikke i nærheten av slike kvaliteter!

side to var det dårligste sted å
legge en sang du håpet skulle
slå an.
Lyden måtte også «vris» på i
lydproduksjonen for å låte
godt på en LP: Du måtte legge
mer diskant i et bestemt
spekter, som så ble trukket fra
igjen ved avspilling – dette for
å redusere virkningen av
viser.no

knitring og stiftens naturlige
gnissing mot rillene. Det
forandret lyden betraktelig i
forhold til det du hadde hørt i
studioets kontrollrom! (Det er
derfor du trenger en spesiell
NABB-forforsterker for å høre
vinylplater, det er ikke bare å
plugge platespilleren til
line-in)!

Tegning:
Øyvind Rauset

Og jeg snakker ikke engang
om alt styret med å holde
platene rene for støv, knitring
som oppsto om stiften havnet
feil ved pålegging…
På 80-tallet da digitaltekno
logien var i startgropa,
kunne man faktisk høre en
viss degradering av lyden på
CD’ene i forhold til top-ofthe-line platspillere. Det låt
litt hardt og “digitalt”. Ett av
problemene med CD’n var jo
at man satte 16 bits og 44,1
kiloherz som standard for å
klare å få en times spilletid
inn på datidas plater. Laserteknologien har utvikla seg
siden da. Etter hvert fikk man
også dithering-teknologi i sluttproduksjonen som ga høyere
lydkvalitet – og dermed blir det
kanskje mindre endring av lyden enn det vinyl-teknologien
krevde med sin diskant-boost
og påfølgende -reduksjon.
Husk at de fleste vinylutgaver av plater i dag er spilt
inn digitalt, eller med digital
lydbehandling og preproduksjon. Du får altså ikke
«virkelig» analog lyd, den bare
distruberes analogt i sluttleddet. I starten av CD-tida var
det ofte motsatt, altså analog
innspilling og produksjon, med
digitalt sluttledd (CD). Slike
hybrid-produksjoner ble gjerne
markert med bokstavene
«AAD». Idag burde mange
av de nye vinylplatene vært
merket «DDA».
viser.no

DVD-audio-formatet har en
standard på 24 bits lyd og
96 kHz og er derfor mye bedre
enn CD. Jeg tror grunnen
til at dette ikke har slått an i
markedet, er at verden satt
på gjerdet og ventet på online
distribusjon av lydfiler, som
ikke har noen begrensninger
i forhold til leveringsmediet –
det blir bare større filer, men
hastighet og økt båndbredde
på nettet utligner dette.
Så for meg gjenstår bare
denne ene tingen: LP’n
hadde større cover, og det var
en større nytelse å åpne det
når du kom fra butikken. Fint
å se store bilder av artistene
og å lese evt. tekster som ble
levert med. DER har vinylformatet fortsatt en fordel. Men
et lydformat som forlanger
femsifrede beløp for å høres
bra ut, tror jeg nok vil bli
forbeholdt «geeker» og folk
med ekstremt god råd. Og
skal man bli virkelig nostalgisk
med knitring og annen peishygge, er kanskje 78-plater å
foretrekke.
Men da snakker vi vel mer
bakelitt enn vinyl…

Snurregrammofon
Øyvind

Da jeg var 8 år, ville min
far vise meg prinsippet for
grammofon. Vi tok en linial,
limte på en fyrstikkeske ytterst
på den ene siden og stakk ei
nål igjennom. Så satte vi en
gammel singelplate på den
runde tallerkenen på mammas mixmaster og snurret
den rundt mens nåla fra vår
low-tech pick-up fulgte rillene.
Og jeg ble jo ellevill da jeg
hørte at fyrstikkeska begynte
å synge som Arne Bendiksen.
Ren magi! Etter det gikk jeg
i ukevis og dagdrømte om å
lage mitt eget platepresseri.
Sånt ville vi ikke fått til med
en CD. Ære være dem som
holder den gamle teknologien
i hevd, uansett om lyden blir
bedre eller ikke. Det er noe
udefinert «hyggelig» med plater og vinyl, inkludert de store
coverne, som CD-formatet
ikke greide å videreføre.
(Flere innlegg på nettsida).
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Dingsguiden

Vise-profilen

Vise-Norges

kameleon

Geirr Lystrup er visesangeren som ikke lar seg definere, men som
definitivt har gjort mye for å styrke den norske visetradisjonen.

Tekst og foto: Ida Svanes Ziener

–H

er var det koselig!
Vi er på café i Oslo, og Geirr
er begeistret for lokalet med
med peiskrok og dype lenestoler. Man kan
mistenke at det er omtrent slik han har
det hjemme også. Vi slår oss ned ved et av
bordene. Praten kommer raskt inn på hans
nyeste utgivelse, God tid. I tillegg til at
dette er en CD, er coveret utformet som en
fødselsdagskalender med fine bilder. Alle
sangene er knyttet til måneder og årstider,
noen er fra tidligere utgivelser mens andre
er nyskrevet. Han er opptatt av at hver
utgivelse skal oppfattes som en helhet.
—Hver enkelt plate er et konsept der det
skal være integritet mellom sangene, sier
han.
For å tydeliggjøre den musikalske profilen på hver enkelt utgivelse bruker Geirr
ulike musikere og arrangører. På den nye
plata kan man høre at han gjennom årene
har vært inspirert av klassisk og folkemusikk, så vel som bossa og jazz.
—Det er ikke uten grunn at jeg har blitt
kalt vise-Norges kameleon, humrer han.
–Jeg lar meg inspirere av ulike sjangere og
uttrykk, den eneste jeg er redd for å plagiere er meg sjøl.
Dette bringer oss videre til hans arbeid
med arrangører, hvordan forholder han
seg til dem?
—Jeg ønsker at de skal være fristilt i
utgangspunktet, men det vil alltid oppstå
16 
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noen rammer. Arrangøren fungerer som en
medspiller i den skapende prosessen.
En av arrangørene Geirr har brukt er komponisten Trygve Brøske. Han forteller
en historie fra Russland der plata Samme
gamle greia ble til.
— Trygve ble med meg og sønnen min til
Moskva. Der bodde vi rett ved Den røde
plass og øvde på et loslitt konservatorium.
Trygve skrev om natta mens jeg sov. Om
dagen jobbet vi med de russiske musikerne. Det var en utfordring, men resultatet
ble bra. Jeg er fantastisk imponert over
kapasiteten til Trygve!
Interessen for Russland har Geirr fått
fordi han har en bror og en sønn som har
studert og snakker russisk. Han har også
selv vært i Russland, og latt seg inspirere
av kulturen.
—Jeg er generelt opptatt av å hente inspirasjon fra andre land enn England og USA.
I Brakar og Joanna har jeg for eksempel
med en svensk folkemusiker fordi bamsen
Brakar er svensk!
Gjennom solidaritetsaksjonen Forut
har Geirr også vært mye ute og reist, noe
han beskriver som både artig og meningsfylt. Han har formidlet kontakt mellom
barn i Norge og utviklingsland, og i dag
kjenner hver fjerde norske barnehage til
Geirr og sangene hans om Yebo, Vasana
og Omis. Det finnes et sosialt engasjement
hos ham som ikke er til å komme utenom.
—Jeg tar opp aktuelle problemstillinger i
samtida som miljø og fremmedfrykt, sier
han.
17
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Geirr har levd av musikken hele livet.
Han er utdannet lærer, men har aldri
undervist.
—Jeg var heldig og levde på ei tid da visa
ble brukt og var en respektert form, sier
han. —Det fantes jo en viseklubb i hver by,
der man kunne prøve seg og langsomt bli
til som artist.
Politikk og paroler var også høyst akHvis han skulle startet som visesanger
tuelt da Geirr begynte
i dag, mener han at
som visesanger på
det måtte blitt i andre
70-tallet.
”Den eneste jeg er redd former.
—Visa ble brukt overalt
—Jeg tror at dagens
for å plagiere,
for å fronte «den
utøvere må basere seg
er meg sjøl”
gode sak» som kunne
på andre fora enn viseframstå i forskjellige
klubbene. De må bruke
former, forteller han.
ulike sosiale sammen—Visebølgen på 70-tallet var et resultat av
henger til å gjøre seg selv synlig.
en politisk engasjert ungdomsgenerasjon
Han er også opptatt av at nykommerne må
med behov for å finne sitt norske uttrykk.
få lov til å prøve seg.
Grupper som Vårsøg og Vømmøl gikk i
—Ungdommens kulturmønstring er fenofront, og gjorde det mulig for oss andre å
menalt! sier han engasjert. Og mener at
komme etter.
også i kulturskolen finner visa sin plass.
Han forteller at han nylig har laget en
Haiti-sang som ble fremført under et arrangement på Hedmark. Geirr peker på at
musikken har en viktig og samlende rolle i
vanskelige tider.
—«Et syngende folk kan aldri dø» er en
parole som det ligger et snev av sannhet i.
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Vise-profilen
Vi diskuterer rundt det faktum at mange
av dagens utøvere skriver tekster på engelsk. Geirr er enig i at de unge behersker
engelsk bedre enn foregående generasjoner, men han mener det vil ta lang tid
før norsk og engelsk er likestilte språk i
barnesinnet.
—Jeg tror ikke at du kan skrive ei god vise
på et annet språk enn det du har hørt ved
sengekanten som liten, sier han. —Jeg har
ikke noe imot at folk skriver på engelsk,
men jeg kommer ikke under ordene slik jeg
gjør med norske tekster.

Det kan virke som at Geirr ikke har noen
begrensninger for hva han kan engasjere
seg i.
—Jeg er ikke så opptatt av visa som hellig
ku. Hvis vi kan se på visa ikke som et begrenset felt, men som noe som er overalt,
har vi ikke noe problem med å berge den
gode visa. Det er muligheten til å variere
som gjør at jeg har holdt på så lenge, sier
han. —Nei, det er artig å leve!

Når jeg lufter tanken om et utdanning
for visesangere syns han at det er en spennende idé. Men han mener at det å være
Mange kjenner Geirr Lystrup best som
visesanger handler mye om ”å væra seg
mannen bak barneforestillinger som Brasjøl”.
kar og Joanna, og Maurits og den store
—Kort og godt dreier det seg om å formidle
barnålkrigen.
noe til ti eller tusen
—Det er liv i han Maumennesker som om du
rits ja! utbryter han
”Jeg er ikke så opptatt formidler det til en som
entusiastisk.
der alene på to
av visa som hellig ku.” sitter
Han skal snart ut på
meters avstand, og som
turné for å synge sandu har lyst til å fortelle
gene sine sammen med
noe som er viktig for
barn rundt om i landet.
deg. Hvis du gjør det med en like god, avMen han syns det er synd at det å gjøre
slappa, trygg grunntone, så kan du gå rett
produksjoner for barn har så lav status.
opp på de største scener i verden.
—Der er ofte høyt sparebluss, sier han.
Men understreker at det produseres mye
Han ser også en utfordring i å definere
bra også.
visa som akademisk felt.
Jeg lurer på hvilket utgangspunkt han har
—Det å være visesanger er sammensatt
når han skriver for barn.
av så mange profesjoner. Du er verken
—Da må jeg prate litt med han pjokken
musiker, sanger, komponist, forfatter eller
inni meg, sier han. —Det er det barnet alle
skuespiller, selv om du helst skal beherske
skapende mennesker søker etter hele sitt
alle disse områdene.
voksne liv. Det åpne og lyttende barnet.
Han tenker seg litt om.
Han forteller at denne åpenheten er viktig i —Og ikke er du forretningsfører heller,
den skapende prosessen.
selv om du må forholde deg til økonomi og
—Hvis du setter deg ned og lytter, lar det
budsjetter.
stige en tone opp i deg, vil du kunne motta, Geirr driver eget produksjonsselskap, jeg
sier han.
spør hvor mye tid han selv bruker på å
—Jeg jobber nå med å skrive salmer om
administrere.
det kvinnelige aspektet i gudsbildet vårt.
—70 til 80 % av tida, sier han.— Det er
Da søker jeg etter en kvinnelig gud langt
trist. Men det blir desto artigere når jeg har
inne i meg.
tid til å sette med ned med gitaren.

Med denne tidsbruken er det vanskelig å forstå hvordan han har hatt tid til å
produsere så mye som han har gjort. 24
CD-utgivelser har det blitt, i tillegg til flere
forestillinger og prosjekter.
—Føler du at du har god tid?
—Ja, det føler jeg. Så lenge jeg lever har jeg
    n
god tid. 				
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Geirr Lystrup

Norsk visesanger, komponist og tekstforfatter
født i 22.mars 1949 i Vinje, Telemark.
Han er nå bosatt i Brumunddal.
Driver eget produksjonsselskap: Juni musikk.
Aktuell: CDen God tid og skoleturné med sangene fra den nye Barnesangboka mi.
Les mer om Geirr Lystrup på www.lystrup.no
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Månedens vise
I vår kommer det ut ei ny sangbok: «Det er lov å være bli’» på Lille Måne forlag. All
tekst er satt i 15 punkt skrift så det skal være lett for svaksynte å se tekstene uten
lupe. 78 sanger på 180 sider – alt fra vår- og sommersanger, mye pop fra 50–70-tallet, julesanger og noen salmer. Vi har plukket den vakre Bergenssangen (men
måtte bruke liten skrift for å få plass til alle versene).

Udsikter fra Ulriken (Jeg tok min nystemte)
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Jeg tok min nystemte cithar i hænde,
sorgen forgikk mig på Ulrikens top
Tænkte på Bauner om de skulle Brænde,
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Ikke akkurat Ulriken det her, men
et maleri av Lawrence Alma-Tadema:
«Sappho og Alcaeus» (1881).
Sistnevnte spiller cithar, som ifølge
Wikipedia tilsvarer den greske Kithara. Nok ikke samme sitar som på
fjellet – men kanskje en av gitarens
forløpere.

hæn - de,
bræn - de,

hånd.

og byde mandskap mot fienden op;
Følede freden, blev glad i min ånd
og greb til min cithar med legende hånd.
viser.no

Verdige, gamle gråskaldede bjerge,
I, som omringe min fædrende by,
I, som så mangen en torden afverge.
Og sønderbryde electriske skye!
Yndig er dalen, I hegne meg ind,
og forgår og dalen oplive mit sind.

Der ser jeg skoven af masternes høie,
handlende stuers bredvaiende flag;
vippebom ser sig flittig at bøie,
flittig at heve. – Tangenternes slag
på dette handels-claveer gav musik,
og vare af skuderne dansende gikk.

Herfra fortryllende syner jeg skuer.
Lungegårds vandet, den slette så blå,
Nygårds alléens løvkronede buer,
derunder prydede skjønne at gå,
der omkring Markens dens festlige dragt,
det guld i det grønne den blomstrende pragt!

Nu tog jeg vand af den springende kilde,
hvorudaf oldtidens kjempeslægt drak.
Når de lykønske sitt fødeland vilde,
sverdet av skeden tillige de trak.
Ve! den, så sang de, så synger jeg og,
den nidding, som sverd imod fødeland drog.

Tet ved mig Alrikstads dobbelte slette,
kongeborgs fordum og brugbar til strid,
skjøn af naturen, om fortrinn vil trette
med selve Nygård som prunker med flid,
der løb fra svartedig skummende ås,
der så jeg møllehjul flittigst at gå.

Freden! o! Bergen! den rede beskjerme,
sommeren krone hver ager med brød!
Ilden og sverden dig aldrig fornærme,
havet dig åpne sit frugtbare sjød!
Da mellom bjergene syv skal du stå,
når nybaged kjøbstad i luften må gå.

Bedre frem, Bergen, den handelens sæde
strækkende arme om seilbare våg.
Derhen høitfarmede jægter med glæde
Rustes hver sommer til dobbelte tog;
Derfra går skibe så vide om land;
Der kjøber, der sælger, der handler hver mand.

Jeg drak den skål, som mig Ulriken skjenkte,
drikker de samme, I, som have vin!
Hver, som oprigtig mod fødebyen tenkte,
lod denne munderheds skål være sin.
Held for vårt Bergen, vort fødeland held!
Gid alting må blomstre fra fjære til fjeld!

viser.no
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Av
Torbjørn
Holte

Elektrode
Låtdel
Sec
Utrop (bakv.)
Kjent produsent og
komponist
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Justerer
Portal
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Vann
Humor
Forkjølelse

1
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Barnesang av Prøysen
Fartøyene
Prøysenfigur
Arbeide
Husdyr
Dyreboligene
Hageutstyr
Sint
Vibrere
Vokser
Fille (bakvendt)
Følge
Obs (bakvendt)
Pattedyr
Styrke
Under
Tall (bakv.)
Slag (bakv.)
Tendens i tiden (bakv.)
Løse strenger på gitaren
Den skadde skulpturen
Strømgitareffekt
Grunnstoffsymbol
Fase
Apparat (bakv.)
Gitarsubstitutt
Populært jammested i Oslo
Hudlidelse (bakv.)
Fartøy
Pronomen (nynorsk)
Naboer
Romertall
Myr
Sans
Dyr
Guttenavn
Skuer
Politisk parti
Naboer

— Løsning i neste nr.
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Øyvinds vise-quiz
Test din visekunnskap!

1. Hva heter Åge Aleksandersens nye CD?
2. Hvilket år døde Radka Toneff?
3. Hvem står bak barnesangene om Yebo, Vasana og Omis?
4. Tekst fra hvilken vise: «Tangenternes slag på dette
handels-claveer gav musik»?
5. Hvilken artist på Bylarm fikk Statoil-stipendet?
6. Hvem skrev «Gubben Noach»?
7. Hvilken visedikter framføres ofte av Jørn Simen Øverli
og Dan Fägerquist?
8. Hva heter Tonje Unstads CD fra 2009?
9. Vidar Sandbeck ga ut sin første single i 1958. Hva het
låten på A-sida?
10. Hvem skrev visene «Tusselåt» og «Kallen og Katten»?
(Noen av svarene fins i dette nummer av viser.no)
Fasit på side 40...

Abonnér
på Norges nye
visetidsskrift!
1 år/4 utgaver: 180,– eller bli personlig medlem
i Viseforum (250 kr) og få bladet i medlemsskapet.
TILBUD: Om du allerede er medlem i viseklubb: 100 kr!
Skriv beskjed på http://viser.no/beskejed eller send
brev til Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.
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Firefox, Mac og Zwilgmeyer scorer høyt
Besøk pr uke juli 2007–februar 2010

Besøket på viser.no har økt jevnt siden vi begynte å telle med Google-telleren i juli 07. I
januar 2010 hadde vi faktisk rekord så langt, med rundt 100 besøkende pr dag. Men det
er også andre spennende ting å se av statistikken.
Øyvind Rauset

I disse 2 ½ årene har vi hatt nesten 50.000
besøk av ca 34.000 unike besøkende (man
telles kun én gang på en dag, uansett antall
besøk). Disse har sett på over 105.000 sider.
Ca 10% av leserne, rundt 3.500, er «faste»,
dvs har vært innom over 10 ganger.
Med så mange lesere går det an å få et
inntrykk av hva som rører seg blant norske
låtskrivere og vise-interesserte. Og det viser
seg at vi er ikke helt som gjennomsnittet!

Nettlesere og datasystem
Gjennomsnittet i Norge (ifølge Statcounters
internasjonale lands-statistikk) er at nettlese
ren Internet Explorer, som før var nesten
enerådende, nå har dalt til ca 60% i løpet
av 2009. På viser.no har den bare 52–53%
etter nyttår. Resten av leserne bruker Firefox
(26%), Safari (12–13%), Googles Chrome
(5–6%) og Opera (3–4%).
Visefolk bruker heller ikke samme data som
gjennomsnittet: Nasjonalt er Windows fortsatt
størst med ca 87%, hos oss bare 80%. På våre
sider utgjør Mac-brukere ca 19%. Linux og
iPhone/iPod ligger på litt under 1% hver. Nye
Skalder har et noe yngre publikum og en Macprosent på nesten 30 etter nyttår.

Oslo er ikke uventet det sted i Norge flest av
våre lesere kommer fra, men bare ca 1/3! Det
er veldig god spredning på resten av landet,
med Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Halden og Kristiansand høyt
oppe på lista.
Det er fortsatt få sider som som sender lesere
til oss via direkte linker. Blant de få som gjør
det, ligger Nye Skalder, Startsiden.no og
Ukulele.no (!) høyest.

Hva søker leserne hos oss?
Det er morsomt å se hvilke søkeord folk har
brukt på Google for å komme til oss. De tolv
mest brukte søkeordene de siste to år, med
antallet bak, er: viseforum/ norsk viseforum
830, viser/ viser.no 450, kalle zwilgmeyer
289 (!), spill gitar 221, visskola kungälv 195,
ukulele 193, gitarkurs på nett 157, learning
bouzouki 137, norske folkeviser 134, norske viser 115, tonje unstad 114.
De mest leste sidene (utenom forsida) er Hva
Skjer/Konserter og CD-/bokomtaler, så Artistguiden, Klubboversikten, Oppslagstavla
og Visesøk/Lenker. Men et par sider skiller
seg ut: Omtalen av «Learning Bouzouki» og
den norske «Ukeleleboka» kommer på 5. og
8. plass, noe som viser at «nisjestoff» som får
liten dekning andre steder, leder folk til oss.

Hvor kommer leserne fra?
Ikke uventet kommer flest fra Norge. Største
«utland» er Danmark, deretter kommer Hellas (!), så Sverige, USA, UK, Tyskland og
Canada.

26 

Nettlesere og operativsystem på viser.no
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NYE SIDER for artikler og hendelser

Etter nyttår har vi lagt inn en database for artikler, omtaler og konserter. Det blir raskere å
få lagt inn nytt stoff, og flere enn redaktøren kan legge inn stoff på sidene. På to måneder
er det kommet over 100 nye artikler. Leserne kan nå bidra med kommentarer.
Øyvind Rauset

Vi testet systemet før innføringen av de nye
Viseforum-sidene våren 2007, uten helt å falle
for det. Men en god del har bedret seg på
tre år, ikke minst beskyttelsen mot spam og
muligheten til å tilpasse/ skreddersy layouten.
Det er også kommet flere plug-ins for ekstra
funksjoner som spam-blokkering, rute for nye
konserter, besøksteller, quiz osv. (Vi har faktisk
lagt inn en vise-quiz allerede).

WordPress – og det var...?

Et open source publiseringsverktøy bygd på
en database – og helt nettbasert. Det lages av
uavhengige programmerere, så det kan ta litt
tid med utvikling og oppdateringer. Til gjengjeld
får man et gjennomtesta program som ikke
er røsja ut av døra for å tjene penger fortest
mulig med publikum som beta-testere. Og man
sparer ca en million i utviklingskostnader fra
nettkonsulenter.
viser.no

Eneste problem er at det er helt annerledes
å rette på ting i koden her – det er basert på
PHP (et database-kodespråk) og stil-systemet
CSS. Det kan bli mange linjer med kode å
lete gjennom for å få større eller mindre skrift,
endre marger, bakgrunnsfarger etc. (og den
layout-malen jeg baserer sidene på, var ikke
oversatt til norsk). På en statisk HTML-side er
sånne ting noe lettere.
Men her er det så mye annet som går på
auto, som å legge omtalene i et arkiv og putte
dem i rett kategori. Lenker til artikkelen legges
automatisk, ikke nødvendig å gjøre det for
hånd – bare det sparer vi mye tid på. Og sånt
blir nødvendig når vi etter hvert har flere hundre
omtaler og artikler på sidene.
Når store selskaper som New York Times,
eBay og CNN bruker dette verktøyet, skal det
vel duge for viser.no også!
Så får tida vise om våre lesere vil skrive
kommentarer – og kanskje egne artikler? Æ
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Nye sider for artikler og hendelser

Østnorsk Viseforum

PRØV EN LESERKOMMENTAR
De nye sidene på viser.no/blad har mulighet for å legge inn kommentarer. Det
kan øke leseverdien!
Om du ser en artikkel der du synes ting er
framstilt feil, eller savner fler synspunkter enn
de som meldes av forfatteren – så ikke vær
redd for å skrive en kommentar! Det gjør artikkelen bedre, og forfatteren kan svare om hun/
han ikke er enig (men det er lov å gi ros også!)
Du trenger bare å skrive et navn (ditt eget eller
et nick) og en epost-adresse (som ikke vises).
Vær bare litt forsiktig med er å legge inn lenker
til andre sider, da spam-kontrollen kan tolke

GITARKURS 7-9 MAI 2010

dette som spam fra en reklame-robot. (I så fall
blir kommentaren holdt tilbake automatisk).
Vanlige regler gjelder for skikk og bruk. Evt.
kommentarer med utskjelling eller brudd på
norsk lov blir fjernet.

Oppslagstavla
En annen ting vi har fått på plass etter nyttår, er
en ny Oppslagstavle. Den blir lest av mange,
og passer fint til å legge inn nye konserter/ arrangementer, så det kommer inn raskt.

Vi tar med noen kjappe regler for skriving på nettet – de gjelder egentlig
for all offentlig tekst. Mange gjør feil
uten å være klar over det. Journalister
og sekretærer lærer slikt på kurs. Det
grøvste får du her:

l Alltid ordmellomrom etter punktum,
komma, kolon etc (men ikke foran)! Det gir
bra tekstflyt og leselighet.
l IKKE SKRIV OVERSKRIFTER OG AVSNITT I VERSALER (store bokstaver).
Noen tror at versaler er tydeligere, men det
stemmer ikke – leseforskning viser at tekst
med kun store bokstaver er mye tyngre å
oppfatte. Dessuten: Leserne føler at du
SKRIKER til dem! Bruk heller fet skrift
(bold) eller kursiv (italic) for å utheve ord.
l Understreking av ord er helt ute! Det hørte
skrivemaskinen til (da man kun hadde én
bokstavtype). På internett betyr understreking at ordet er lenket opp til en annen side.
I våre dager brukes fet skrift eller kursiv til å
«understreke» ord.
l Kolon (:) Betyr at nå kommer det noe
viktig. Vanligvis stor bokstav etter kolon.
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Venstrehånd:
Lær flere grep, og forstå hvordan de er bygd
opp. Fler akkorder git litt mer krydder på ditt
viseakkompagnement: Dur og moll, sekster og
septimer, og litt mer kompliserte akkorder som
dim, plus, maj og none.
Det blir ikke så mye grep-pugging, men mer
om grunnleggende teori om hvordan akkordene er bygd opp, og ikke minst hvordan de
henger sammen i vanlige akkordmønstre.
Dette gjør det også lettere å transponere mellom tonearter. Det blir også lyttetrening for å
lære å kjenne igjen akkorder.

TIPS for n
 ettskriving

Øyvind Rauset

ØNV gjentar fjorårets sukseess
og inviterer til et kurs for deg som
ønsker å forbedre gitarspillet, både
med venstre og høyre hånd. Om du var
med i fjor, kan du gjerne komme i år også!

amatørvisesangere som vet hvordan også
amatører kan opptre med kvalitet, og som kan
videreformidle dette til andre.

Praktisk info, priser og påmelding:
Tid:
Kurset går i helgen 7-9 mai 2010 og starter
med middag fredag kl 2000. Etter middag blir
det uformelt krokspell utover kvelden. Hvis du
ikke kan komme fredag kveld, så starter undervisningen lørdag kl 1000 etter frokost. Kurset
avsluttes med lunch kl 1300 søndag.

Sted:
Gavelstad hotell i Lågendalen. Dette stedet er mye brukt
som kurssted av kor, korps
og andre musikkorganisasjoner. Det ligger ved riksvei 40,
i Svarstad like syd for
Hvittingfoss. For nærmere
informasjon, se www.
gavelstad.no.

Høyrehånd:

Noen skriver på PC slik de gjorde på skrivemaskin.
På dette historiske verktøy fantes ikke fet skrift og
kursiv. Versaler og understreking ble brukt isteden.

l Semikolon (;) er ikke det samme som
kolon. Mer et slags komma med større
tyngde. Dropp det om du ikke vet hvordan
det brukes. Tankestrek – kan ofte brukes
isteden (med ordmellomrom foran og etter).

Ikke bare akkorder: Det er også viktig å få
riktig rytme, enten du dæljer til med plekter
eller spiller følsomt fingerspill, kanskje med
melodi- og bassganger.
Du vil lære rytmefigurer med finger- og plekterspill som passer til ulike viseformer.
De innlærte akkorder og teknikker praktiseres ved at vi spiller viser der dette brukes i
praksis. Om du vil, kan du ta med en sang du
vil ha hjelp til, så kan vi i fellesskap jobbe frem
et passende komp. Du lærer noen nye viser
også, og kanskje noen du aldri ville trodd du
kunne spille. – Og så skal vi ikke undervurdere
det sosiale aspektet ved sang og spell.

Bare for å illustrere: OBS;DETTE ER SMØR
PÅ FLESK.OG MAJONES.MED SUKKER
OPPÅ!!!! — Det hender vi får pressemeldinger
som ser sånn ut. Det virker useriøst og uprofft.
Avisene tar det ikke inn – det blir for mye å
rette opp.

Er du en supergitarist som allerede kan alle
slags akkorder og kan kompe hva som helst
på sparket, så er dette ikke noe for deg. Kurset
henvender seg til den jevne viseklubbgitarist
som vil utvikle seg til å bli en bedre og mer
allsidig musiker.

OK, dette var noen av de små reglene jeg håper dere vil følge. Så blir det mindre korrekturarbeid for redaksjonen. God skriving!

Instruktører:

På de nye nettsidene, under «Hjelp»-menyen,
finner du flere tips og en video som viser hvordan du legger inn tekst på sidene.
viser.no

Kurset blir ledet med stødige høyre- og venstrehender av de legendariske ØNV-ere Birger
Aasland og Dag Hoftun Knutsen, ut fra den
forutsetning at alt skal være spillbart for vanlige hobbygitarister. Instruktørene er dyktige
viser.no

Priser:
Prisen avhenger av om du vil ha enkelt- eller
dobbeltrom, og om du ankommer fredag eller
lørdag.
Fredag-søndag i enkeltrom: Kr 2250
Fredag-søndag i dobbeltrom: Kr 2000
Lørdag-søndag i enkeltrom: Kr 1675
Lørdag-søndag i dobbeltrom: Kr 1550
Si fra hvilket alternativ du vil ha ved påmedling.
Ved påmelding bør du også beskrive dine gitarferdigheter og oppgi hva du er mest interessert i å lære. Det vil hjelpe oss til å legge opp
kurset slik at deltagerne får maksimalt utbytte
av det. Oppgi også om det er en spesiell sang
du vil ha hjelp til, og skriv hvilken viseklubb du
er medlem i.
Bindende påmelding og innbetaling senest
22 mars 2010 til:
Dag Hoftun Knutsen, tlf: 97 65 07 44
epost: daghk@online.no
konto: 5081.07.77092
Påmelding bekreftes når betaling er registrert.
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Bok • CD • DVD
Butterfly – CD og vinyl
med Radka Toneff
Det har blitt gitt ut tre album med
materiale av Radka Toneff siden hennes død for snart tretti år siden. Det har
vært rettet kritikk mot disse for å bli gitt
ut mer på grunn av artistens navn enn
på grunn av kvaliteten på materialet.
Foreliggende album Butterfly forsvarer
etter min mening musikalsk sin berettigelse, selv om det ikke tilfører noe nytt
om Radka Toneff.
Per Jakob Skaanes

Finnes det noen som kvalifiserer til betegnelsen ikon i norsk jazz, eller musikkbransje
for øvrig, må Radka Toneff være en av de
nærmest selvsagte kandidatene. I år har
selskapet Curling Legs gitt ut to album med
Radka Toneff. Det ene er en nyutgivelse av
klassikeren, og den mestselgende Norske
jazzutgivelsen noensinne, Fairytales på CD og
vinyl. Den andre er Butterfly. På Butterfly har
Curling Legs i sammarbeid med Arild Andersen
gravd frem uutgitt materiale av Radka Toneff.
Det er visstnok fremdeles et stort materiale
som ennå ikke er utgitt. Kanskje kommer det
mer i tiden fremover.
Materialet på Butterfly-albumet består i hovedsak av materiale hentet fra tre kilder. Det er
innspillinger gjort i NRK i 1980 med Jon Balke
på piano, Arild Andersen på bass og Jon Christensen på trommer. her finner vi låtene It's
been a long, long day, Pre-Dawn imagination
og Antonio's song.
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Videre er Nature boy, Sometime ago og Like
hentet fra innspilling gjort av dansk radio med
Steve Dobrogosz på piano og Alex Riel på
trommer. Hovedvekten av albumet består at
opptak fra en legendarisk konsert Radka Toneff kvintett holdt på Kongsberg Jazzfestival 2.
juli 1977. Her finner vi tittelkuttet The butterfly
i tillegg til Before love went out of style, Black
coffee, My one and only love, He ain't heavy,
he's my brother og Don't weep for the lady.
På denne opptredenen spiller Lars Jansson
piano, Jon Eberson gitar og Jon Christensen
trommer. Arild Andersen er bassist på samtlige
opptak.
CD-utgaven av dette albumet inneholder dessuten en liten ekstragodbit, to videoopptak hvor
Radka Toneff fremfører Kurt Weills Lost in the
stars akkompagnert av Norrköping symfoniorkester og The ballad of the sad young men.
Opptakene er fra henholdvis Stadsteatern i
Norrköping 20.12.1979 i et opptak fra SVT og
NRK våren 1976, sendt på NRK 19. april 1976.
viser.no

Det er vanskelig å si noe vettugt om
innholdet på dette albumet til sammenligning med tidligere utgivelser. Skal jeg
allikevel hive meg utpå, vil jeg si at det
er en fryd for øret å lytte til så dyktige
musikere akkompagnere en vokalist
av Radka Toneffs format. Som visesanger og folkemusiker er man vant til
mer rufsete musikk, men man kan ikke
unngå å imponeres av denne i mine
ører fullkomne beherskelsen av stemme
og instrumenter som denne utgivelsen
bærer preg av. Da materialet er hentet
fra ulike «epoker» i Radka Toneffs karriere og med ulike besetninger, er det interessant å lytte til dynamikken i de ulike
innspillingene. Noen er «rendyrkede»
konsertinnspillinger, andre er tatt opp i
mer studioaktig situasjon, live i studio.
Jeg vil tro også kjennere av Radka
Toneff er enige i at materialet definitivt
holder mål musikalsk i tillegg til at det
er interessant i kraft av å være uutgitt materiale - 8 av albumets 12 spor har ikke vært
å finne i Toneffs diskografi – av en av våre
største vokalister gjennom tidene. Det gir ikke
noen uventede sider av Radka Toneff, men det
utvider vår forståelse av hennes format som
kunstner. Konklusjonen er at dette er et svært
bra album fra Radka Toneffs minnefond og
Curling Legs.
Det fins en kort biografi om Radka Toneff på
Mic og det er laget en hyllest-side til henne på
Myspace. Musikken kan også høres på Spotify.
Radka Toneff: Butterfly
Curling Legs.  Vinylutgaven kan i skrivende stund
kun kjøpes fra Lite Nytt, kanskje Curling Legs har
noen til overs.

Åge Aleksandersen:
Katalysator
Hovedbsetningen på Katalysator er
Aleksandersens band gjennom mange
år, «Sambandet». Vi husker han turnerte
land og strand rundt med dette bandet på åttitallet og Levva Livet for alle
penga. Deretter fulgte en periode hvor
viser.no

Sambandet ikke var med, men så var det
full gass igjen. Nå er Åge Aleksandersen
aktuell med albumet Katalysator som
foreligger på CD og vinyl.
Per Jakob Skaanes

I utgangspunkter syntes jeg det ble mye «øs
og trøkk» fra Sambandet, dette låt tøft og som
et høyst velsmurt rock’n’roll-maskineri.
Lydbildet er elektrisk med fine smådetaljer fra
gitarene. Åge Aleksandersen blir som en Bruce
Springsteen eller Ulf Lundell i mine ører.
Musikken er energisk og solid håndverk, det er
driv og energi, men kanskje ikke så spennende
rent musikalsk for en som liker å sitte og lytte
med et glass vin. På fest vil sikkert plata
fungere mye bedre, likesom musikken egner
seg godt itl å skape liv i et konsertpublikum.
Jeg la denne plata fra meg og tenkte «ja, jeg
får gjøre ferdig omtalen siden». Da fokuserte
jeg altfor mye på at musikken var kompakt
rock uten å lytte så mye til tekstene, ei heller
ble jeg tilstrekkelig oppmerksom på et par
perler av noen rolige låter som er å finne på
Katalysator. Ved senere gjennomlyttinger traff
disse meg mye sterkere. Det er noen klare
høydepunkter i de rolige låtene. Vi vet at
Aleksandersen kan skrive vakre, stille sanger.
Jeg nevner Lys og varme og den noe mindre
kjente Trondheimsnatt. På CD’n har Åge
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begått tre flotte ballader som heter Rebecca,
Lørdagsbarn og Den gamle sangen. På
Rebecca synger Aleksandersen duett med
Kirsti Huke etter hva jeg forstår (Kan ikke finne
henne kreditert på vinylugivelsen). På
Lørdagsbarn har Aleksandersen lagt vokalsporet flere ganger med et oktavintervall, litt dyp
snakkesynging og lys sang oppå. Det høres
veldig fint og effektfullt ut.

Dyster og ettertenksom
Aleksandersen
Hva opptar så Åge Aleksandersen litt ut i
det nye milennium? Mange av tekstene er
gripende og tidvis ganske så såre. Aleksandersen tematiserer å brenne broer og sette ut
i det ukjente. Sangen Lørdagsbarn er utrolig
sår. Her har han lagt et lite sitat somkommentar til teksten: «Barndommen er det fengselet
man ikke kan flykte fra, den dommen man ikke
kan appellere». Ganske mørkt med andre ord.
Den gamle sangen er utrolig flott med tekst om
kjærlighet, om å finne hjem igjen om en godhet
om at man klarer brasene i fellesskap:
«Kom hit te mæ når du er trist og lei deg. Æ
skal lytt og du skal få en klem. Æ skal vugge
dæ så ømt og varmt og stille, sånn at alt e bra
nær morradagen kjæm». I Høstsang funderer
Aleksandersen over forgjengelighet. Men en
engel på sin venstre skulder og jævelen på
den høyre, det er høst i liv i kropp. Nedenfor
siterer han Shakespeares Hamlet om at døden
er «et uoppdaget land som ingen har vendt
tilbake fra».
Religiøse grublerier opptar også Aleksandersen helt eksplisitt. Helt avslutningsvis har
nemlig han også funnet plass til en liten salme
stubb, Hverdagsbønn. Rent tekstmessig er det
mye mer enn man umiddelbart er forberedt på
fra rockelegenden Åge Aleksandersen.
Albumet er jevnt over drivende godt håndverk,
med noen ballade-perler innimellom kompakt
rock.
Åge Aleksandersen: Katalysator. Utgitt på EMI.
Vinylutgaven kan kjøpes hos Platekompaniet,
Thegarden og Lite Nytt.
Åge Aleksandersen har hjemmeside og Myspace.

Svartkopp – CD fra
Viseklubben Børre
Viseklubben Børre består av en aktiv
gjeng viseentusiaster. De arrangerer visekonserter, er med på visearrangementer på østlandet og har gitt ut sin tredje
CD Svartkopp.
Per Jakob Skaanes

Aktiv viseklubb
Plata består av en variert blanding av egenkomponert materiale og versjoner av deres
favoritt-viser. Noen er vare og forsiktige, andre
er mer countryaktige og viserockete. Til og
med el-gitar er med på CDen.
Viseklubben Børre har markert seg sterkt i
Gjøvik-Toten-området og flere steder på østlandet for øvrig. De pleier å ha en opptreden
under Viser ved kanalen i juni, flere av dem er
hjertelig til stede på ØNVs visetreff på Eidene.
De har også spilt sammen med Jan Eggum,
Erik Bye og Geirr Lystrup. For øvrig har de
også vært oppvarmere for Halvdan Sivertsen.
I tillegg har de vært på Aker Brygge og spilt
for 2000 publikumere. Men viktigst antar vi
er deres faste spillescene på puben Sport &
mere på Raufoss.

Tredje utgivelse
Hele tre produksjoner har Viseklubben Børre
stått for. I 1989 ga de ut kassetten Børrekassetten, ti år etter kom CDen Børres jukbåks
og nå er de aktuelle med Svartkopp. For tiden
er det omkring 16 aktive medlemmer i Børre.
I løpet av de tretti årene kluben har eksistert,
anslår de at 150 personer har satt sitt preg på
den. Mange av låtene er skrevet av Børres
egne – nåværende aktive – medlemmer, andre
er coverlåter. Språket veksler mellom norsk
og engelsk. Noen av sporene er svært vare
viser hvor en forsiktig stemme synger med
fingerspillgitar, andre er nesten rockelåter. En
fin blanding som gjør plata såpass variert som
den bør være.
I all hovedsak spiller Børre-folka instrumentene
selv. De har stort sett kun hyret inn trommis.
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Men Sveinung Hovensjø fjellstøtt
i bånn på bass, elgitar og andre
instrumenter som cavaquinho, egg
og fuglekvitter, har gitaristene Birger
Aasland og Geir Arne Wollan kompet
de trenger for å lage fin gitar til visene.
Jeg nevner enkelte av sporene på
denne utgivelsen. At jeg ikke kommenterer alle, betyr ikke at de ikke fortjener
omtale, men jeg må gjøre et utvalg.

Egenskrevne og coverlåter
CDen åpner med sangen I skumringstimen av Geir Arne Wollan. En
nachspiel-slager for alle oss som har
vært på ØNVs visetreff på Eidene og
på Viser ved kanalen. Litt Van Morrison-aktig i vokalen, med fengende
refreng og en hyllest til den blå timen
og de sene kvelder. Det er en nydelig
avslutningslinje i denne teksten: «jeg
takker for alt som er dunkelt og vart og
for alt som gikk som det gikk». Underfundig flott.
Birger Aaslands Deja vu er en også en av
visene jeg tar meg i å nynne på flere ganger
etter å ha hørt denne CDen.
She broke my heart er en kloppeti-kloppeticountrylåt som Geir Arne Wolland begikk på
Eidene-treffet i 2006. Jeg ser for meg at det
må være noe nachspiel-fundringer som har
munnet ut i denne bitre teksten :-) Bildet av
ham ved siden av teksten i heftet, er knalltøft.
En ordentlig rocker! For å gi låta et ekstra løft,
har Stein Villa bidratt på fele.
En annen sang som utmerker seg, er Adam fra
Reinvoll av Tone Langset Luth. «Naturist og
spradebasse i svanedans og til slutt fikk han
tak i et fikenblad». Morsom tekst med mange
artige allusjoner og lek med ord og metaforer.
Jeg må trekke frem visa Nattefred. Her synger
Ida Lemjan Færøy en tekst av Else Lemjan,
Ida har laget melodien. Hun har en klang i
stemmen som jeg blir bergtatt av. Melodien
er i moll og jeg synes det er spennende med
litt uventete vendinger i b-temaet på denne
visa. Dette, sammen med en morsom rytmikk
i teksten, gjør denne sangen til noe utover det
vanlige.
I’m on my way av Stine Mari Forsberg: I
tillegg til å lage bra låter og synge flott, spiller
hun jaggu’ meg gitar, munnspill og mandolin på
viser.no

låta i tillegg. En fin bassvokal på refrenget av
Vegard Jønsson setter en ekstra spiss på låta.
Roger Myhre har laget en norsk versjon av
Love is all around us av Reg Presley. Denne
har blitt til Hjertet ditt er rundt mej.
Innledningsvis nevnte jeg at noen av medlemmene også har spilt inn noen av sine favorittlåter. Vi kan nevne Som en duva av Mikhael
Wiehe og The Water is Wide. Versjonene er
fine, men jeg har hørt så utrolig mange bra
utgaver av disse tidligere også. Derfor tar man
en stor risk med å gi ut slike sanger hvis man
ikke tilfører dem noe helt spesielt.
Anne Aalbu har gjort en vàr versjon av Bjørn
Kallevigs Leve her og elske der. De fleste vil
nok kjenne Rita Eriksens versjon av denne.
Anne Aalbu har løst dette med å arrangere den
forsiktig med enkel gitar og bass, tidvis tostemt
vokal som beveger seg lett kontrapunktisk i
forhold til hverandre.
Vi slutter oss til gratulantene og ønsker
Viseklubben Børre til lykke med dagen på etterskudd og gleder oss til neste gjenhør med
denne vitale gjengen!
Viseklubben Børre 1979 - 2009: Svartkopp.
CDen kan bestiller fra Viseklubben Børres hjemmeside.
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Nybegynnerbok –
Spill ukulele!
Den er verken en tøysegitar eller et
leketøy. Ukulelen er et nydelig lite instrument med en sprø, krisp klang som
kan brukes til å kompe viser med eller
ha som ekstra krydder i samspill med
andre instrumenter. Pelle og Tone Joner
har laget en nybegynnerbok i faget, Spill
ukulele!
Per Jakob Skaanes

Spill ukulele! åpner med en morsom historie
om ukulelens opprinnelse, tips og råd om hva
man skal se etter når man kjøper ukulele,
hvordan instrumentet stemmes og litt om å ta
vare på instrumentet. Deretter lærer du sakte
men sikkert nye grep og Joner-duoen leder deg
igjennom sanger du kan spille med grepene du
har til rådighet. Etterhvert blir det ganske mange og du skulle være rustet til å spille mange
av favorittsangene dine på en åpen scene.
Progresjonen i boken er fin, det går ikke for
fort. Nye grep lanseres litt etter litt og det er
mange sanger man kan spille for å øve inn
de nye grepene skritt for skritt. Sangene har
foruten tekst, melodilinje og besifring. Det er i
tillegg grepdiagrammer ved siden av sangene
slik at man ikke behøver å bla opp grepene
hver gang. En fin ting med disse diagram-
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mene, er det at Tone og Pelle Joner har tips til
hvordan det er lurt å plassere fingrene når man
tar grepene. Videre forklarer Tone og Pelle om
rytmer, måter å akkompagnere viser på med
ulike slagfigurer (slå på forskjellige måter alt
ettersom hva slags takt sangen går i). Bak i
boken finner du en oversikt over hvordan du
transponerer (bytter grepene i en sang hvis du
vil spille den i et dypere eller lysere toneleie)
og et grepkart hvor de fleste grep man kan
tenke seg å trenge er vist. Støter du på vanskelige ord og du har ingen musikkbok å slå
opp i? Ta en titt på Musikkordboken på nettet.
Der kan man finne forklaringer på mye som
har med musikk å gjøre.

Sangutvalget
De fleste sangene kan jeg. En del av dem kan
jeg ikke, men det er sikkert bare fordi jeg ikke
har fulgt så godt med. Noen av sangene har
Joner-duoen laget selv. Dette er sikkert flotte
sanger, men da en nybegynner på ukulele
rimeligvis er en fersking som ihvertfall ikke
leser noter, skal det godt gjøres å kunne bruke
helt ukjente sanger til å øve med. Et stort pluss
igjen er at de har tatt med Fader Jakob på åtte
språk (!) og Kattene våre (å tenk at Gråpus...).
Sistnevnte sang er besifret litt folkemusikalsk
slik at det blir noe “krappe” vendinger i akkordskiftene.(på linja “Ja, se her ligger de så lunt
og godt, og alle maler de så pent og smått”,
skifter man akkord på “se” og “alle”. Jeg tror
det vil falle lettere å skifte på “ligger” og maler”
selv om ikke det gir en så flott snert over
melodien da).
Hva sitter du igjen med etter å samvittighetsfullt
ha arbeidet deg igjennom denne boka? Jo,
du kan antakeligvis akkompagnere deg selv
til enkle viser, og du har verktøy til å utvikle
deg videre som ukulist hvis du øver jevnt og
trutt. Du har fått en basisforståelse av komp til
forskjellige sanger i 4/4-dels og 3/4-dels takt.
Heretter er det å gå løs på sangbøker og bli
enda flinere til å spille sanger med flere grep og
øve på transponere. Tone og Pelle Joner har
tidligere gitt ut en ukulelebok som er mer omfattende: Ukuleleboka. Der får du grundigere
gjennomgang av det å spille ukulele, det er litt
flere sanger og de er mer kompliserte på sluttet. I Spill ukulele! er det toppen fem forskjellige
grep i sangene på slutten. I Ukuleleboka møter
du sanger med 10 grep. Rytmisk er det ingen
forskjell. I Ukuleleboka er det også et større
viser.no

grepkart og en større oversikt over rytmefigurer.

Mer instruksjon og
informasjon
Hvis du vil utvikle din spilleteknikk ytterligere og få
gode tips til spillestil og lignende, vil det beste være
å finne en som er god til å
spille ukulele. Nest best
kan være å gå til innkjøp
av en instruksjons-DVD i
ukulelespill. Det er mange
undervisningsopplegg
tilgjengelig. Noen er på
DVD, andre som bok og
andre på nett. Viser.no har
omtalt noen intruksjonsDVDer og bøker som kan
være aktuelle: Ta gjerne
en titt på disse. Der er tre
instruksjons-DVDer om ukulelespill, en bok/
CD/DVD-pakke om ukulelespill. OBS! På disse
DVDene er ukulelene stemt en tone lavere enn
man pleier i Norge.
Jeg vil dessuten anbefale en utrolig bra CD
med ukulele-ensemblet Ukulele club de Paris.
Ønsker du grepkart og transponeringshjelp,
kan du titte på Stefans Ukulele-chart, eller titte
på denne linken til et grepkart med stemmer
på nettet. Her er det bare å klikke på den grepet man leter etter. skal man ha en C, klikker
men på Cen, er det C7 man leter etter, klikker
man først på C og deretter på 7. Det står maj
og min, det betyr dur og moll. Dessuten er
det en stemmer der, klikk på fløyta så får du
tonene.
Her er et nettsted for kostbare håndlagde ukuleler, Meleukulele. Jeg har kjøpt en svært god
ukulele fra en instrumentmaker i Arendal som
gjør jobben godt og rimelig, han heter Audun
Hofseth. Bor du i nærheten av Vestfold og savner du noen å spille sammen med, kan du ta
kontakt med Vestfold ukuleleklubb. Det er også
en norsk ukuleleside som heter Ukulele.no og
en svensk som heter uke.se. Lykke til!
Pelle Joner og Tone Bergli Joner: Spill Ukulele!
Norsk Noteservice. Pris 149,-.
Stiftet i ryggen og teller 64 sider.
viser.no

Terje Aarset: Den
nynorske songskatten
Boka Den nynorske songskatten omhandler historien bak 15 sanger fra
det vi kan kalle nynorskens standard-
repertoar innen visesang. Forfatter Terje
Aarset gir oss en kulturhistorisk fremstilling av tekstene og tonene som har
fulgt sanger som Den fyrste song, Blåmann, Fagert er landet med flere. Sangene er hentet fra perioden 1860–1931.
Per Jakob Skaanes

En glimrende bok med masse ammunisjon
til mellomsnakket på visekonserter. Om man
planlegger å fremføre en eller flere av disse
visene, skulle man ha rikelig med stoff til introduksjonene ved å bruke denne boken. Terje
Aarset har greid ut om bakgrunn og annet som
har med de nynorske sangene å gjøre. Her
finner du historiene bak sanger som Blåmann,
Mellom bakkar og berg, Å vestland vestland,
Ung Åslaug og Det lyser i stille grender for å
nevne noen.
Terje Aarset er førsteamanuensis i norsk språk
ved Høgskulen i Volda. han har gitt ut en rekke
bøker om litteratur, lokalhistorie og muskk. Han
er dessuten «amatørmusiker» som han skriver
selv i forordet til boka.
Aarset har nøstet tråder og gravd fram mye jeg
ikke var klar over når det gjaldt både tekstforfatter og komponist til disse sangene. I Den
nynorske songskatten tar han for seg femten
sanger fra den nynorske songskattens standardrepertoar fordelt på like mange kapitler.
Ett kapittel til hver sang og hvert kapittel teller
omtrent 10 sider med to spalter. Til sangene er
det også noter med enkel arrangering for kor.

Hvilke melodier «hører til» sangene?
Kapitlene er organisert med en kort presentasjon av selve teksten til sangene, presentasjon
av tekstforfatteren og til sist av komponist til tonen. Hvis det er flere melodier en sang er blitt
sunget på, kommenterer han også det. Slik
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ble tilkjent melodien og gjort kjent
for almennheten. Aarset har gjort et
godt arbeid for å spore opp Anne
Haavie og gi henne en plass som
komponisten bak denne nydelige
melodien.
Aarset kommenterer også melodiene og notene til melodiene slik de
har vært nedtegnet og utviklet seg.
I kapitlet om Ung Åslaug viser han
hvordan melodien er forenklet og
endret i sangbøker fra nyere tid.
Det dreier seg om trioler fremfor
sekstendeler i takt 1 og 10 på
«Aslaug» og «soli» i første verset.
I original-noten fra 1906 sto det
sekstendeler, men i senere sangbøker er det notert trioler isteden
her. Skal man synge den i kor, blir
det nok lettere med triolene enn
sekstendelene. Om man derimot
er folkesanger og synger solo, kan
muligens sekstendelsversjonen
være mer virkningsfull. Slikt er utrolig interessant å kjenne til når man
har med disse sangene å gjøre.
kan vi bli kjent med andre melodier vi ikke visste om fra før. Jeg var for eksempel ikke klar
over at Ung Åslaug også har blitt sunget på
både tonen Å kjøre vatten og kjøre ved og en
svensk folketone. Det er nesten litt dramatisk å
følge fremstillingen av hvordan ulike toner har
«kjempet» om å bli Melodien til tekstene, med
stor «M». Aarset har gått igjennom sangbøker helt fra tekstene så dagens lys til idag og
undersøkt prosessen frem mot at det blir én
melodi som er den som «hører til» teksten.

Endringer i tekstene
Likeledes når det gjelder tekstene. I faksimiler
av de tidligste skrevne versjonene av diktene
som senere er blitt sanger, kan vi se endringer
og avvik fra dagens versjoner. Dette er ikke
bare rettskrivning, men endringer som forfatterne har gjort, eller som sangbokredaktører
senere har gjort. Noen ganger er endringene
opplagte å skjønne fornuften i. Andre ganger
kan man stusse litt.

Vakre illustrasjoner
Fremstillingen prydes med mange flotte og
interessante illustrasjoner. For eksempel har
han i kapitlet om flere av sangene lagt ved den
første håndskrevne teksten til visa i faksimile.
Andre utgaver av sangene i sangbøker har
han også tatt med. Dessuten er det malerier
og fotografier som gjør fremstillingen mer fargerik og levende. Boken inneholder i tillegg en
lang liste over tonesamlinger, salme- og sangbøker, anvendt litteratur som kan være gull
verdt for visesangere og andre som ønsker å
grave dypere i både den nynorske og andre
sangskatter vi har.
Mange av sangene som omtales i boka blir å
finne med noter og grep i den nye storskriftsangboka «Det er lov å være bli’» som
utkommer i løpet av våren 2010.
Terje Aarset: Den nynorske songskatten.
Utgitt på Fagbokforlaget A/S. 
Innbundet, 205 sider.

I kapitlet om Blåmann, Blåmann får vi et
innblikk i historien fra melodien kun ble notert
som «ukjent opphav» til komponisten så smått
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Siri Nilsen:
Vi som ser i mørket
For et par år siden vant Siri Nilsen Grappas debutantpris og er i selskap med
artister som Valkyrien Allstars som vant
året før. Det innebærer at man får spille
inn en CD hos Grappa. Nå er den her.
Den bærer tittelen Vi som ser i mørket.
CDen inneholder en fin variasjon av fine
og morsomme låter med ukulelekomp
og låter med mer elektronisk lydbilde og
vakre vokalharmonier.
Per Jakob Skaanes

Siri Nilsen har en herlig smittende glede med
flott klang i stemmen. Hun øser av et overskudd
rent musikalsk. Første gang jeg hørte henne
var på Rockefeller da hun med band varmet
opp for pappa Lillebjørn, og på Setesdalskappleiken i Valle 2009. Det er ganske tøft å velge
veien som musiker og artist med et slikt opphav
som hun har. Men begge gangene jeg hørte
henne spille med band og alene, var jeg ikke
i tvil om at hun har ryggrad og kapasitet til å
stå på egne ben som artist.
Nær samtlige melodier og tekster har hun skrevet selv. De fleste på norsk, noen på engelsk.
Vi som ser i mørket er imidlertid langt mer enn
akustiske ukuleler og Siri Nilsens stemme.
Sangene ikles ulike instrumentarrangementer.
Noen ganger spiller hun ukulele eller piano.
Hun har en lang liste av musikere som bidrar
på plata og det høres igjennom den store variasjonsrikdommen i komp. Noen ganger energisk
og pop’ete, andre ganger mer innadvendt
og stillfarent. Hun har brukt tiden i studio til å
skape en CD man kan lytte til mange ganger
og stadig oppdage nye lyder og instrumenter.
Det sammen med den store variasjonen i
låtmateriale, og Nilsens fascinerende stemme
gjør denne utgivelsen slitesterk.
Tekstene er barnlige og forfriskende med
mange billedlige «krumspring». I ordenes beste
forstand. Eksempelvis er CDens avslutningslåt
Lucias sang et godt eksempel på dette: «Vi
er de som ser i mørket, vi er nesten ikke til.
Vi ble født gamle og eldes ikke hvis vi ikke vil
viser.no

... Vi stjeler når vi ler ... vi spiser sukker som
medisin».
En helt annen type tekst finner vi på låta De
vil forstå. En litt mer sår, lyrisk tekst underbygget av ordløse vokalpartier kun akkompagnert
av ukuleleklimpring. Uttrykksfullt med hennes
stemme. Hun har også barnlige kjærlighetstekster. I låta Vær her nå forteller hun oss at hun
også tidvis kan leve på «luft og kjærlighet»:
«Jeg trenger ikke mat, jeg trenger ikke klær, jeg
trenger ikke søvn, jeg trenger bare at du her
her».

Profilert ukulelespiller
At Siri Nilsen bruker ukulele så utstrakt som
hun gjør, kan bidra til å øke interessen for dette
flotte instrumentet. Hun er vel blant de yngste
artistene som har slått til lyd for det lille og sjarmerende instrumentet. Hun lager kompfigurer
som vi andre ukulister kan lære noe av. Til vanlig slår vi opp og ned og kanskje vi plukker en
og anne enkelttone. Siri Nilsen spiller fingerspill
på flere av sangene, nesten litt ostinat-aktig
som for eksempel Øyonn Groven Myhrens spill
på lyre. Lytt til De vil forstå.
Siri Nilsens debutalbum Vi som ser i mørket
har blitt et sterkt svar på tiltale til dem som
antydet at hun vant Grappas debutantpris fordi
hun har en profilert visesangerpappa. Lytt til
henne på Myspace.
Siri Nilsen: Vi som ser i mørket. Utgitt på
Grappa.
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Fight apathy – Protestviser til støtte for
Protestfestivalen
I anledning Protestfestivalen i Kristiansands 10 års jubileum i 2009, realiserte
festivalen en idé de hadde båret på i
flere år: Et album med protestsanger.
Det var så mange flotte protestsanger at
en enkel CD ikke klarte å romme dem.
Derfor har de gitt ut dobbelt-albumet
Fight Apathy.
Per Jakob Skaanes

Til felts mot avmakten
Christiansand Protestfestival er i år 11 år
gammel. Det er en festival som ifølge hjemmesiden deres er tuftet på protest mot avmakt,
likegyldighet, ensrettet markedstenkning, slapt
toleransebegrep, og som ønsker å fungere
som inspirasjon til engasjement og handling.
Det var egentlig Jahn Teigen som foreslo
prosjektet flere år tidligere. Og da finanskrisen
slo inn for fullt, aktualiserte det prosjektet enda
mer enn tidligere. En rekke musikkjournalister
ble utfordret på å foreslå tidenes beste protestsanger. Etterhvert utmyntet det seg 100 sanger
og av dem har 36 havnet på utgivelsen Fight
Apathy. Artistene har stilt opp gratis og sunget
inn sanger til inntakt for Protestfestivalen.

Dobbelt-CD med protestviser
På denne dobbelt-CDen er det så mange sanger at det vil være umulig å kommentere alle.
Et knippe sanger har gjort et stort inntrykk på
meg, og noen har overrasket stort. Selv om jeg
begrenser meg til disse, tror jeg omtalen blir
lang nok i massevis. Men det er verdt å lytte til
CDen i sin fulle lengde. Her er mange sanger
som er artig arrangert, mange jeg ikke kunne
huske og ikke minst sanger med engasjement
og mening. Bob Dylan er sterkt representert.
Tuva Syvertsen fra Valkyrien Allstars gjør en
svært nær og sterk versjon av Masters of
War. Sist gang en versjon av denne gjorde et
så sterkt inntrykk på meg, var da Pearl Jam
fremførte den på en konsert for Bob Dylan tidlig på nittitallet. Åge Aleksandersen fremfører
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en fin norsk gjendiktning av The times they are
a-changing. Eks-vokalist i Vamp, Jan Ingvar
Toft spiller Blowing in the wind i en versjon du
aldri har hørt maken til med banjo og gitar. Jan
Eggum og Kaia Huuse spiller i Last night I had
the strangest dream i Ivar Medaas’ nynorske
gjendiktning, I natt eg drømde.
Chris Kristoffersen er med i egen person og
har spilt in Don’t let the basterds let you down.
Kvedaren fra Valle, Kirsten Bråthen Berg, fremfører Pete Seegers Where have all the flowers
gone med Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch.
De legger et umiskjennelig folkemusikalsk preg
på denne Pete Seeger-låta med hardingfele
og orgel.
Blant sporene som kanskje får en til å heve
øyenbrynene kan vi nevne et par: Gry «Svake
mennesker» Jannicke Jarlum gjør til min store
overraskelse en varsjon av Lennons Imagine
med Annbjørg Lien på hardingfele! Karlsøy
Prestegård har dessuten spilt inn en “oppdatert” versjon av Country Joe Macdonalds Feel
like I’m fixing to die rag. Sigbjørn Nedland
har gjort teksten mer dagsaktuell og byttet ut
Vietnam med Afghanistan og gjendiktet teksten
til norsk. Et artig innslag.
Den versjonen som både overrasket og
imponerte meg mest, er kanskje Hilde Heftes
elegante og smakfulle versjon av Universal
soldier av Buffy Saint Marie. Nedtonet med
akustisk gitar og sin stemme kommer sangen
smygende. På CDen finner vi også et dikt av
Norges store surrealist, Kjell Erik Vindtorn,
eller Triztan Vindtorn som døde for noen år
siden.
Utfyllende info om sangene på dobbelt-CDen og
om artistenes forhold til sangene de fremfører
finner du på Protestfestivalens nettsider.
viser.no

Jan Arvid Johansen:
Kjær

posisjoner. Han har dessuten tonesatt diktet
Åtte roser av André Bjerke. Det er artig, vi har
også omtalt en CD med bandet Faun som og
har tonesatt det samme diktet. Begge har laget
melodier som på mesterlig vis kler teksten.

Tromsøværingen Jan Arvid Johansen
har nylig sluppet en CD han har kalt
Kjær. Platen inneholder en fin blanding
av lette og humørfylte, lett slentrende
jazzete viser med underfundige betraktninger om livet, om utfordringer
ved å ikke kunne danse swing og mer
stillfarne lyriske viser om for eksempel
Geitrams og sensommer.

Det var morsomt å høre duetten Dudaduett.
Like forut hadde jeg sittet og lyttet på en CD
med islandske Guðrún Gunnaradóttir, så jeg
hadde assosiasjonene til islandsk aktivt i hodet. Da sangerinnen Thulla sang et parti alene,
trodde jeg det var samisk fordi hun sang med
så morsom frasering, men det er (så langt jeg
kan høre) norsk. Jeg klarer å identifisere de
fleste ordene.
Det er en rekke perler på denne CDen. Mange
av dem er kjærlighetsballader og poetiske
skildringer av sommeren. Sørfjorden er en av
dem. Jeg vil trekke frem
visa Seinsommerdronning
som et absolutt høydepunkt. Visa har både en
nydelig tekst, smygende
vakker melodi og når den
attpåtil er duett med Anita
Karlsen, blir det ualminnelig vakkert. I visa Snekkerlåt synger Johansen om å
tape seg selv i et flott menneske og miste balansen,
«Eg finn ikkje lenger bobla
i watern min» er bildet han
bruker. Kjær avsluttes med
en Bånsull som både er en
fin vuggevise og en trøstevise i mørketida.

Per Jakob Skaanes

Jan Arvid Johansen er for
meg et nytt bekjentskap. Jeg
hadde ikke hørt ham spille
før på visetreff i Skagen i
februar i år. Jeg hadde hørt
om ham før det, men ble
virkelig overrasket da han
entret scenen og liksom lot
to ess bare drysse ut av
ermet. Han spilte en vise om
utfordringene man møter når
man ikke behersker kunsten
å danse swing, Eg kan’kje
danse swing. Vise nummer to
er en av de vakreste jeg har
hørt. Det het Seinsommar
dronning og var en hyllest til sen sommer, tidlig
høst, til geitrams og alle som står løpet ut og
mere til. Johansen har en rikholdig fortid fra
samarbeid med Trygve Hoff, Tove Karoline
Knutsen og i Boknakaran for å nevne noe. Han
har gitt ut en rekke CDer. Den første utgivelsen
hans skriver seg tilbake til 1973. I 2007 fikk
han Ivar Medaas-prisen for sitt engasjement
og arbeid til visens fremme, ikke minst fordi
han bidrar til å fremme sin nordnorske dialekt,
vil vi også anta.

Humoristiske og lyriske viser
Tekstene på Kjær er skrevet av Helge Stangnes, Brunjulf Bjørklid med to unntak: Ett spor
med tekst av André Bjerke og et annet hvor
Thulla og Jan Arvid Johansen har skrevet teksten. Melodiene til Brynjulf Bjørklid er laget av
Omar Amundsen, melodiene til Helge Stangnes’ tekster er Jan Arvid Johansens egne komviser.no

Musikken er viser med innslag av jazz’ete melodier og arrangementer, sommerlige rytmer,
litt sambaaktig til tider. De er forankret omkring
sterke melodier og Johansens stemme, men
sentralt i lydbildet er saxofon og klarinett, av
og til strykere. Gitarer og piano lager improvisasjoner og klanger som lar meg assosiere i
retning av jazz. Litt mer avansert arrangert enn
«klassiske» viser med andre ord. Kjær inneholder en fin blanding av vare, lyriske kjærlighetsviser og humoristiske betraktninger om
livets viderverdigheter. Dette til sammen gjør at
CDen står seg bra til lytting flere ganger.
Jan Arvid Johansen: Kjær. Utgitt på Himalaya
Sound 2009. Se gjerne Jan Arvid Johansens
hjemmeside eller besøk ham på Myspace.
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Balkansemblet:
Curved Grooves
Balkansemblet er et band mange vil
dra kjensel på fra åttitallet. De ga ut et
par plater for så å ta seg en lang pause.
Først etter millenniumskiftet ble det
atter liv i bandet. Da startet de opp med
noen nye og et par gamle medlemmer.
Nå er de aktuelle med et sterkt album
som inneholder både egenkomponerte
og trad-låter. Albumet er et instrumentalalbum og det inneholder utfordrende
taktarter!
Per Jakob Skaanes

På de to tidligere platene har de i hovedsak spilt
egne versjoner av balkan-standardlåter. Noen vil
kanskje huske albumene Balkan Samlet og Kvikk
Sand og at Balkanensemblet fikk Spellemannspris i 1984. Jeg tror det var for albumet Balkan
Samlet. På foreliggende album, Curved Grooves,
har de beholdt skalaer og takter fra Balkan, men
de har gitt seg selv større frihet til å komponere
eget materiale. Bandet består per i dag av fem
personer, hvorav to fra den opprinnelige besetningen. På den heftige instrumentkombinasjone
akkordeon og bouzouki, Øivind Yri spiller klarinett
og bassklarinett, på perkussjon og trommer finner
vi Richard Lorentz Johansen, mens Torstein Kinn
trakterer bass. I tillegg har Balkanensemblet fått
litt forsterkning av Jan Gustav Schaanning på
gitar og baglama (en slags miniatyrbouzouki man
brukte like etter kuppet da det var forbudt med
bouzouki. Baglamaen var så lett å skjule) på to av
sporene.

FASIT på vise-quiz’en
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Katalysator
1982
Geirr Lystrup
Bergenssangen («Udsikter fra Ulriken»)
Ingrid Olava
Carl Michael Bellman
Vladimir Semjonovitsj Vysotskij
«Æ ror aleina»
«Pengegaloppen»
Jakob Sande
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festlige anledninger er albumet storveis om man
liker instrumental Balkanmusikk. Jeg har forsøkt
å spille noe på nachspiel, men ble høflig fortalt
at jeg nå utfordret gjestene til det ytterste. Men
det samme skjedde da jeg byttet det ut med en
fadoplate, så det skal nok ikke mye til før enkelte
føler seg “utfordret” musikalsk  Men det jeg prøver
å si er at musikken er svært intens til tider. På godt
og vondt, avhengig av hvilken sammenheng den
skal brukes i.

Etnisk Musikklubb
Etnisk Musikklubb spesialiserer seg på tradisjonsmusikk fra hele verden. De gir ut album med egne
artister slik som her omtalte CD, og de tar inn

Både trad og egne låter
Fire av sporene er trad-låter. De øvrige seks er
komponert av Balkanensemblets medlemmer.
Jeg savner her et lite hefte hvor de ulike låtene er
presentert, særlig tradlåtene. Kanskje de har en
forhistorie, kanskje en fortelling eller et sagn er
knyttet til dem? Litt om balkanmusikk, instrumenter og takter kunne det stått. På Curved Grooves
hører vi greske toner og andre øst-europeiske
inspirasjonskilder. I lydbildet finner vi særlig
klarinett og akkordeon, på de mer greskinspirerte
låtene, bouzouki i front mens bass og trommer i
bånn markerer at det er uvante takter vi har med
å gjøre.
Samtlige av medlemmene er såpass dyktige
instrumentaister at enkelte av sporene til tider får
meg til å tenke på jazzfolk flere ganger i låpet av
plata. På eksempelvis In Suo Esse kan bandet låte
som improvisatorisk jazz da rytmen ligger rolig på
en figur mens de øvrige instrumentene kommer
innom her og der med forskjellige toneløp. Andre
ganger der intensiteten øker, assosierer jeg også
i retning av jazzkonserter hvor man improviserer i vei og skaper et tilsynelatene uoversiktlig
lydbilde, kanskje ikke tilsynelatende heller. Men
de kommer nå i havn igjen etter mye instrumental
akrobatikk. Tøft er det lell.

En intens musikkopplevelse
Spillet tar til tider nesten «av» med elleville sololøp og eskallering av det meste, tempo inkludert.
Dette gjør sitt til at musikken garantert vil være en
suksess i konsertsammenheng. Jeg blir derimot
litt sliten når jeg sitter og lytter til dette albumet
eller har det på i bilen. I små doser og med et
litt selektivt blikk på hvilke låter man velger til
lyttesammenheng og hvilke man velger til mer
viser.no

utgivelser fra selskaper rundt om i verden. De har
også gitt ut en rekke CDer i det senere. Jeg har
vært medlem i Etnisk musikklubb i flere år og jeg
har virkelig hatt stort utbytte av dette medlemsskapet. Jeg har oppdaget mange typer musikk jeg
ikke ville blitt kjent med uten å få det servert gjennom klubbens medlemssblad. Det ville nok ikke
blitt noe av alle de gøye fado-omtalene på Viser.
no om ikke jeg hadde oppdaet Etnisk musikklubb. Om du ikke ønsker å melde deg inn i Etnisk
musikklubb, kan du likevel bestille plater fra deres
nettbutikk.
Balkanensemblet: Curved Grooves.
Utgitt av Etnisk Musikklubb A/S.

Erik Hageler: Strenger
Trubaduren, gitaristen og tolkeren Erik
Hageler har gitt ut en CD som har et
tydelig personlig stempel, samtidig
som han evner å formidle et tekstlig og
musikalsk budskap.
Av Ida Svanes Ziener

Erik Hageler feiret 50 år som gitarist og
sanger for et par år siden, og har altså lang
fartstid bak seg. Han er tilknyttet Øst-Norsk
viseforum, og har i mange år bidratt til at
også barna får prøve seg som visesangere.
Mangfold er et aktivitetstilbud som har blitt
gjennomført på ØNV sitt høsttreff flere ganger, til stor begeistring fra barna.
Hagelers nye CD; Strenger, består i stor
grad av hans egne tekster og melodier, men
den inneholder også innslag av tekster både
på spansk og svensk av bl.a. Rodriguez og
Vreeswijk. Det er Erik og gitaren som står i
sentrum, i tillegg har han med seg et utvalg
musikere. Arrangementene varierer fra det
helt enkle, til heftige latinske rytmer, og mer
rocka elementer. Det er stor variasjon i uttrykket, og Hageler mestrer de ulike stilartene
godt. I visa ”Hjemme igjen” hadde han imidlertid tjent på et mer helhetlig uttrykk. Når en
lyrisk melodi avbrytes av fuzzgitar og trommer, skaper det et brudd. Når dette er sagt
er de fleste sangene både gjennomtenkte
og gjennomførte. Tekstene til Hageler sirkler
viser.no

rundt det hjemmekjære. Vi finner fine beskrivelser av lokalmiljøet og naturen i viser som
Vår ved Grønsund og Østfold. Det kan også
virke som at Hageler setter pris på vinteren
med sine to viser Ta vare på vinteren og Snø.
I tillegg er vennskap et tilbakevendende tema
i tekstene.
Først og fremst har Hageler en flott stemme,
som klinger spesielt fint i de rolige partiene.
I tillegg er han en dyktig gitarist, og gitarspillet understreker tekstene hans på en god
måte. Musikerne han har med seg gjør også
et godt bidrag til å sette karakter på de ulike
visene.
Med denne CDen viser Hageler at han er
mangfoldig også som trubadur og fortolker.
Det er altså ingen tvil om at han har mange
strenger å spille på.
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Medlemsklubbene . . .
Oslo
• Josefine Visescene, Josefines gt. 16. Tlf.
2260 3126/ 2269 3499. – josefinevise.no
• Nye Skalder v/ Øyvind Rauset, Smedgt.
34, 0651 Oslo. Tlf 9765 1636,
post@nyeskalder.no – http://nyeskalder.no
• One from the heart v/ Criz Kristoffersen,
criz@criz.no
• Oslo Viseklubb - c/o Lill Brager,
Damplassen 4, 0852 Oslo
Tlf. 993 56 518 / Privat 2256 8522.
lill.brager@gmail.com
• Evert Taubes Venner v/Anne-Lise Odén,
Rosendalsvn. 36, 1166 Oslo.
Tlf.: 2229 5762, Mob.: 9188 8833,
anne-lise.oden@online.no
• 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, konsertsted: 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, Helsethellinga 23, 1353 Bærums Verk. Mobil:
9542 5885, anne.girmalm@levre.skole.no
www.123hjemmeside.no/Baerum-Viseklubb. Sekr.: Rigmor Rovelstad, rigmor.
rovelstad@gk.no
• Rælingen Viseklubb v/Tom G. Bengtson, Runivn. 15, 2005 Rælingen. Tlf.
63839835/91598303. epost: tbengt@
broadpark.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks 359,
2001 Lillestrøm,
post@skedsmoviseklubb.no
www.skedsmoviseklubb.no
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. . . i Norsk Viseforum

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

• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519.
monicahn@online.no
www.viseklubbenlars.com
• Visegruppa 1881, Halden v/
Frivillighetssentralen i Halden,
wenche.erichsen@frivillig-halden.no

• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.

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

• Knutehytta, 3614 Kongsberg.
Tlf. 3273 1283. firmapost@knutehytta.no

• Ski Kulturforum, kons.sted bl.a Waldemarhøy i Ski sentrum. skikult@frisurf.no

Oppland

Vestfold

• 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.
anma-b@frisurf.no – viseklubbenborre.com
• Vigga Vers- og Visevenner (Brandbu) v/
Laila Støen – skutelandet@gmail.com

• 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. saether.
oyvind@c2i.net – www.ukuleleklubben.com

Telemark
• Bamble Viseklubb v/ Bjørn D
 amberg,
tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no
• Notodden Visekor v/ Torill Hagen,
Notodden.

Hedmark

• Viser ved kanalen, tlf. 4724 8423.
www.viservedkanalen.no

• 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

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.

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Leder: Gunn Heidi Larsen.
epost: leoleonhardsen@gmail.com
viser.no

• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per
Jakob Skaanes, tlf. 3727 2654,
perjakobskaanes@viseforum.no
viser.no

• Viseklubben Oss v/ Nicolay Svendsen,
Krystallvn. 3, 4823 Nedenes.
nicolay.svendsen@hotmail.com

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, Gudmund Rydning, Bernhard Hinnasgt. 24,
4020 Stavanger. Tlf 4806 6409.
Gudmund.rydning@ptil.no
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. Konserter: Skarven Bar.
www.viseklubbenspelt.no
• Viseklubben Baluba! v/ Inger Strand,
tlf 9939 2366. Konserter: Fryseriet Pub.
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