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CD’er, DVD’er, Bokomtaler
Nye Skalder – Nomadene på Oslo øst
Visa denne gang: Skjøn Jomfru
Viseklubbene i Norge

Til ettertanke…
Tom Klemetzen, leder i NVF

Det var en lørdag tidlig på 70-tallet. En
fin dag, med masse sommer i luften og
ikke fullt så masse penger i lommen. Men det var nok til noen
pils, hvorfor min kamerat PG
og jeg trasket ned til Lillestrøm
sentrum der kjøpmann Baalsrud allerede den gangen solgte
kalde øl over disk.
Således ekvipert med hver vår relativt
beskjedne bærepose inneholdende kalde
Schous, samt gitar i hånd, gikk vi glade og
fornøyde i retning undertegnedes sørvestvendte veranda for å prise livet og sommeren. Det var småfugler og viser under
himmelen; nye tekster og melodier lurte
bak hver telegrafstolpe; sommeren var på
vei liksom oss to kamerater og ingen skyer
lurte i horisonten.
Da møtte vi pappa G. Han var pappaen
til G i min klasse fra barneskolen, og pappa
G mønstret oss inngående: Det ikke helt
kortklipte håret; fløyelsbuksene med sleng;
gitaren og ikke minst, selvfølgelig bære-

I dette nummer bl.a:
posene der flaskebrun sødme avtegnet seg
slik solen priste dem gjennom den tynne
plasten.
Vi sa godagoda! og spurte etter G. Var
han i byen? Var han kanskje hjemme?
Hadde han det bra?
Pappa G klarte liksom ikke å samle
seg om et svar. Han var nok ikke
ferdig med å se på oss, vurdere og
veie oss. Etter hvert samlet han blikket
og festet det på et sted langt ute i verdensrommet før han tråkket ut i gaten for å
komme seg videre. Om han svarte oss,
eller bare forsøkte å overbevise seg selv har
vi aldri blitt klare over, men han mumlet
ganske hørbart: «Min sønn er ingen visesanger!»

Viseskolen i Kungälv: To fra Norge forteller
Nye Skalder, nomadene på Oslo øst
Et løft for norsk musikkliv
Visenytt: Smått & stort fra vise-Norge
Viseforums sommerkurs
Skru deg fram til musikkforståelse
Visa denne gang: «Skjøn Jomfru»
Bøker, CD’er: Masse omtaler
Festivalguide
De norske viseklubbene

Så enkelt kan det sies, det man altså vil
si. Man setter en uangripelig standard, reiser de nødvendige gjerder, låser porten og
kaster nøkkelen ved bruk av bare seks små
ord. Setningen er en statsmann verdig.
Pilsen smakte fortreffelig.
GOD SOMMER!
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Det du holder i hånda, er Norges nyeste viseblad.
Vi håper å bli en av de mange små kilder inn i folks bevissthet om at det fins fler typer norsk musikk enn «jazz,
rock/pop og klassisk». Mange låtskrivere faller mellom
disse båsene. Visebevegelsen fanger opp noen av dem og
gir dem en mulighet til å utfolde seg.
Om de bare får vite om oss. Se hvor det fins viseklubber, når det er konserter, visekvelder osv. Vi skal sende
bladet til biblioteker, viseklubber, festivaler, skoler og
mer. Norsk Viseforum er en «paraply» for hele viseNorge – nå vil vi brette opp ermene og få satt visa på
norgeskartet igjen!		
Øyvind Rauset
viser.no
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badstue-sammenkomst for noen av oss.
Jeg valgte å være mye alene dette året, og
rommet mitt ble et fredelig fristed. Andre
valgte å være mer sosiale, og det var et
godt miljø for det. Aldersspennet på skolen
var stort, så selv jeg som ganske «voksen»
følte meg hjemme der. I vår klasse var den
yngste 19, og den eldste 56.

Annette Behrens og
medstudenter på
scenen

Dette året er et av de mest lærerike år i
mitt liv, på mange plan. Jeg er utrolig takknemlig for erfaringen, og unner alle denne
opplevelsen.

Martin Aakervik
Intervju: Øyvind Rauset

Hva fikk deg til å søke viseskolen i
første omgang - hva ventet du deg av
opplegget?

Viseskolen i Kungälv 20 år:

To norske studenter om
tida på Viseskolen
Annette Behrens:
Ett helt år med bare musikk! En fristende tanke… Livet raser av gårde,
og hverdagen fyller seg lett opp med
gjøremål som tar fokus bort fra det
som virkelig betyr noe. For meg er
dette musikk.
Jeg tok et helgekurs på viseskolen med
Hanne Juul, og dette viste seg å bli veien
til mine drømmer, å være bare meg og
musikken et helt år. Og, året ble helt
fantastisk. Undervisningsopplegget var
fascinerende, og utrolig lærerikt. Det hele
går ut på hvordan formidle ditt budskap
best mulig (tekst), og i praksis vil det si å
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Jeg søkte Visskolan i Kungälv fordi jeg
hadde hørt om den gjennom andre i
visebevegelsen. Liv Kreken Kvalnes og
Arne Kvalnes huket tak i meg og Sid
Jansson på en konferanse på Voksenåsen. Det var meninga at Sid skulle fortelle
om skolen, men han snakket mest om
Cornelis Vreeswijk og andre konger i
viseverdenen. Ærlig talt ventet jeg ingen
ting av skolen, jeg gikk der for å kjøpe
meg tid til å spille og dyrke min musikk.
Ble det som du hadde regnet med?
Hvis ikke, hva var annerledes?
Når jeg så hvilke elever som skulle gå
i klassen begynte jeg å lure på seriøsiteten. Jeg så meg selv på et helt annet nivå. Mange hadde aldri fremført
musikk på en scene, noe jeg selv hadde
gjort i fjorten år. Men det fantes også
fantastiske musikere der, så klart!
Skoleåret var oppbygd på en smart
måte med gjestepedagoger som stod for

Foto: Annette Behrens.

bli bevisstgjort alle uvanene vi legger til
oss som visesangere. Det er mange ulike
lærere i løpet av skoleåret, som alle har sin
egen unike vinkling, og det som kanskje
var mest fascinerende var hvordan lærerne
arbeidet ut i fra nivået til hver enkelt elev.
De klarte alltid å inspirere eleven til å ta
ett steg videre, uansett erfaringsnivå. Og
forskjellen kunne oppleves umiddelbart.
Det var vi vitne til gang på gang.
Det var et travelt år, med konserter, samspill, og turné. Dagene ble fylt med musikk
fra tidlig morgen til sent på kveld. Det
var godt å bo på internatet, og ikke måtte
tenke på noe annet enn å «være» i alt som
skjedde, akkompagnert av en ukentlig
viser.no

viser.no
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V isek l ubb - fokus

undervisningen. Et supersystem, spør
du meg, for alle fikk sin favoritt. Jeg var
også overrasket over at skolen handlet
mer om tolkning enn om skriving, men
fikk dermed innblikk i noe nytt.

Nye Skalder – nomadene i øst
Låtskriver-/viseklubben Nye Skalder i
Oslo har i sine tretten år ført en omflakkende tilværelse på byens østkant. Tolv
ganger har de byttet spillested i løpet av
sin levetid. Fra høsten er de på «kulturslottet» Soria Moria på Torshov.

Konkrete kurs du er glad for at du
fikk med deg?
Hehe... Fredrik Åkerblom og Torsten
Föllinger var fantastiske. Det lå en tanke
bak skoleåret. De første pedagogene var
nokså fysiske. Lena Klarstrøm som fikk
oss til å synge afrikansk, altså med hele
kroppen, og Svante Grogarn som jobbet
med «nærvær».

Klubben startet i 1995 og sprang ut av åpen
scene-miljøene på steder som Smuget og Skillingsborgen (der Sentrum politistasjon ligger nå). I
starten hadde de bare noen få arrangementer i året,
men fra slutten av 90-tallet ble det konserter hver
uke. Siste året har det vært to arrangementer i måneden – én konsert + åpen scene og én visekveld/
låtverksted hvor mange presenterer nye låter og får
tilbakemelding.

Kontakt med andre kunstretninger
på skolen – har det hatt noen betydning?
	Det var folk fra hele Norden og det var
hyggelig. Jeg bodde i hus med elever
som gikk tegnspråk, teater eller journalistikk. Alle kjente alle på en måte.
Miljøet var nokså lite, ca 150 i alt. Idag
har jeg bekjente som bor på Færøyene,
så jeg kan godt reise dit og spille for
bønder og buskap. Hahaha!
Å bo på internat - greit eller «Big
Brother»...?
Ryktene og eksklusive historier virra
rundt hele tiden. Jeg bryr meg fint lite
om slikt, men ble litt fascinert. Man får
ta det som det er – lett underholdning.
Det er sunt å få mennesker så nært og
sosialt. Folk bryr seg og stiller opp. Vi
både hjalp hverandre og rota med hverandre...
Om du fikk velge én ting som kunne
forbedres med opplegget, hva ville
du valgt?
En folkehøgskole skal absolutt ikke være
for seriøs. Denne linja var akkurat passe
og det er opp til hver enkelt hva du gjør
det til. Jeg skulle ønske at det var større
6

Martin Aakervik kunne ønsket seg litt mer
fokus på underholdningsverdi, men er
veldig glad for å ha gått på Viseskolen.

fokus på underholdningsverdi. Entertainment. Men jeg fikk et innblikk i mye
nyttig kunnskap for en artist og viktigst
av alt: et miljø her i Sverige. Etter viselinja har arenaen min blitt nordisk. I år
spiller jeg i Danmark, Finland, Norge og
ikke minst Sverige der visa står utrolig
sterkt.

Særtrekk med Nye Skalder i forhold til de fleste
Amund Bjønness er klubbens
andre klubber: At så mange av medlemmene skriver leder siden 2006.
egne sanger – på norsk, i ei tid da mange skriver på
engelsk. Og klubbens sterke satsing på internett – nyeskalder.no ble en slags PR-sentral
for viserørsla på østlandet de to årene da Viseforums nettsted lå nede. Mange av medlemmene har også lagt ut låter på klubbens artistsider så man får et godt inntrykk av
miljøet og hva de lager. Nye Skalder har nok også en noe yngre medlemsmasse enn de
fleste norske viseklubber.
Kontingenten er 300 kroner. Det gir rabatt på konserter, promotering av egne konserter, og mulighet for artistside. Du trenger ikke være låtskriver for å bli medlem.
Ledere de siste årene har vært Liv
Kreken, Karl Heldal, Øyvind
Rauset og Amund Bjønness.
Til høsten flytter klubben til ekskinoen Soria Moria, som nå rom
mer bl.a. Cosmopolite, Torshov
teatret og Akustisk Vinter. De fleste
arrangementer blir på intimscenen
i Magneten pub (bildet), men større
konserter kan flyttes opp i etasjene.

Martin Aakervik er en av artistene på den
flotte jubileumsplata «Nordiska Spår»
med låter av artister som har gått i Kung
älv. Du kan kjøpe CD’n fra Nordvisa.org.
viser.no

Nettsted: http://nyeskalder.no
viser.no
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Et løft for norsk musikkliv

tilskudd, slik at arrangørklubber kan sikres
en bedre økonomi for sine arrangementer.

Kultur- og Kirkedepartementet la 21. april frem Stortingsmelding 21,
«Samspill – et løft for rytmisk musikk». Vi ser på denne meldingen
som en styrking av norsk musikkliv og gleder oss. Meldingen gjennomgår dagens tilskuddsordninger innen hele kunst- og kulturfeltet
og foreslår effektiviserende omleggingstiltak. Denne meldingen er en
anerkjennelse av alle som arbeider med musikk og kultur generelt, og
gir løfte om bedre vilkår for organisasjonene.
Leo Leonhardsen

Vi har sett med spenning og forventning på
dette arbeidet. Vi spør om hvilke konsekvenser det får for oss. Vil norsk visekultur
få bedrede vilkår, eller vil vi fortsatt ha
ordninger som plasserer oss mellom flere
stoler?
Etter omleggingene av tilskuddene på
1990-tallet mistet mange av arrangør
klubbene tilgang til tilskudd som gjorde
det mulig å opprettholde en god formidling
av norsk visetradisjon. Resultatet var at
mange klubber ble nedlagt.
På grunn av mangel på finansiering av
visekonserter har våre arrangørklubber
og festivaler slitt. Samspill mellom amatør og profesjonell har vært vanskelig å
få til. På tross av dette etableres det igjen
viseklubber som arrangerer konserter. I
disse klubbene er det en rik tilgang på nye
visetalenter. I den positive utviklingen vi
er inne i er det viktig at vi får tilgang på
finansiering, slik at de yngre utøverne får
arenaer å utvikle seg på. Det er gjerne på
grunn av at visa dekker mange sjangre at
det er vanskelig å få sikret finansiering.
Den nye Stortingsmeldingen gir
den sjangerovergripende musikken
høgere verdi. Noen av de musikkpolitiske målene i meldingen:
8

Et godt konserttilbud over hele landet
• bedre rammer for musikeres konsert- og
turnevirksomhet
• styrke arrangørene, særlig klubber og
spillesteder
• ha gode utstyrsordninger
• se festivaler og helårsarrangører mer i
sammenheng.
Det bebudes bedre og enklere tilskuddsordninger for å nå disse målene. Det
foreslås at Norsk Musikkråd skal fordele
tilskudd til organisasjonene. I meldingen
legges det opp til at tilskuddene skal trappes opp.
Under arbeidet med meldingen har Norsk
Viseforum gitt høringsuttalelse. Vi sier
blant annet at før dagens ordninger omorganiseres bør det legges føringer som
sikrer at den delen av kulturen som vi
arbeider under, igjen kan komme i betraktning ved tildelinger av konsert- og turnestøtte, og at vi får bedret handlingsrom for
å legge til rette for tradering, nyskaping og
formidling av norsk visesang.
Vi sier også at det må legges til rette for
at visefestivalene (vi har fremhevet de
festivalene som er medlemmer hos oss)
kan sikres fremtidige tilskudd til drift. Vi
har også pekt på behovet for økte regionale
viser.no

Vi har forventninger til at klubber som
for eksempel Josefine Visescene, Stavanger Viseklubb, Maja i Trondheim, Spelt i
Tromsø kan sikres et bedre driftsgrunnlag
til å drive formidling og legge til rette for
nyskaping innen norsk visesang.
Dersom forslagene i den fremlagte Stortingsmeldingen blir gjennomført kan vi
forvente bedre arbeidsvilkår og gode ut
viklingsmuligheter også for norsk visesang.
Og vi skal fortsette å arbeide for å bedre
utviklingsmulighetene for våre medlemmer.
Du kan lese hele Stortingsmelding 21 på
www.regjeringen.no.

Josefine med i
Norsk Viseforum
Josefine Visescene har meldt seg inn
i Norsk Viseforum. Dermed er alle de
store viseaktørene i Norge samlet under
en felles paraply for første gang. Vi ønsker
Josefine velkommen!

høgste grad aktiv alt på 70-talet, og eitt av
dei originale medlemmane frå den gongen
er framleis aktiv i klubben, som det siste
året har fått nytt liv pusta i seg.
Musikkentusiasten Inge Trøen var djupt
engasjert i 1979 då siste arrangementet til
Voss Viseklubb fann stad på Hotell Jarl, og
han er framleis engasjert no som viseklubben
er i gang att. (Omtale frå avisa Hordaland).

N ytt styre i
Norsk Viseforum
Norsk Vise
forum avholdt
landsmøte
26. april i
Halden. Tom
Klemetzen
(bildet) ble
gjenvalgt som
styreleder.
I tillegg består
styret av Kjersti Holmin (Oslo), Karianne Arntzen (Sandnes), Per Jakob
Skaanes (Lillesand) og Jan Arvid Johansen (Tromsø). Landsdelene er dermed
bredt representert i styret.
De to nye i styret, Karianne Arntzen og Jan
Arvid Johansen er begge erfarne artister.
Karianne har eget band og har nylig gitt
ut kritikerrost CD, Jan Arvid er med i den
kjente gruppa Boknakaran.

Viseklubb i Voss
Er du ein av dei som trur Voss Viseklubb er ei ny skiping? Då må du tru
om att. Voss Viseklubb var nemleg i aller
viser.no
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Nytt æresmedlem i
NVF: Chris Jangelöv

N orsk V iseforu m s S o m m erkurs

Allerede i år håper vi å få finansiert både
turnéer og viseverksteder i disse regionene.

Sommerkursene — påmelding

Frifond: Nye regler
for tildeling av midler

I år utvider vi til to kurs under Prøysenfestivalen på Rudsøgda, nord
for Hamar. Tidspunktet er 17.–23. juli. Det ene kurset har fokus kun på
tolking/fremføring. Det andre kurset har i tillegg til fremføring også gjennomføring av konsert som tema. Det siste er forbeholdt yngre utøvere og
avsluttes med en konsert som blir en del av festivalens program. Kursene
er lokalisert tett inntil Prøysenhuset, slik at man lett kan delta på festivalkroa om kveldene, eller andre aktiviteter i huset. Pågangen er stor, så
første mann til mølla…

Norsk Musikkråd har vedtatt nye
retningslinjer for tildeling av tilskudd fra Frifond, for å sikre en
mer enhetlig forvaltning av midlene. I tillegg vil et slikt regelverk
kvalitetssikre den forvaltningen
som den enkelte medlemsorganisasjon utfører under tildeling av
midler til klubber og grupper.
Chris Jangelöv, sekretær for Nordvisa, er
utnevnt til æresmedlem i Norsk Viseforum.
Styret i Norsk Viseforum ønsker på denne
måten å gi honnør for det frivillige arbeidet
som Chris Jangelöv har utført siden starten
av Nordvisa. Han har arbeidet som sekretær og webmaster for Nordvisa i alle disse
år. Uten denne innsatsen hadde det vært
vanskelig å drive dette nordiske arbeidet.
Det nordiske samarbeidet gjennom NordVisa har gitt inspirasjon til mange av våre
medlemmer, og har hatt stor betydning for
den nordiske visa. Mer om dette i neste nr.

Finansiering av
turnéer og visekurs
Norsk Viseforum har begynt arbeidet med å utvikle et bedre formidlingstilbud gjennom klubbene.
Vi har startet opp i Nordnorge og på Østlandet. I disse to regionene forberedes nå
seminar hvor vi skal samle eksisterende
nettverk og utvide dette. Vi vil gi et bedre
tilbud til både amatører og aktive utøvere.
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Vi gjengir ikke hele regelverket her, men de
viktigste endringene er en ny gradering av
satser ut fra medlemstall. Grupper under
4 medlemmer tildeles 50% tilskudd, mens
grupper med mer enn 4 får 100%.
Det søkes til ordinær drift av laget.
• Søker må være en frivillig organisasjon,
gruppe eller forening som arbeider etter
demokratiske prinsipper.
• Søker må ha et almennyttig siktemål
• Søker må arbeide for og med barn og
unge under 26 år. Minimum 1/3 av
medlemmene må være under 26 år
• Gruppa eller organisasjonen må ha lokal
tilknytning.
Søk innen 24. juni. Hittil har vi ikke
foretatt fordelingen før på tampen av året.
Dette fungerer dårlig for klubbene. Derfor
endrer vi nå prosedyrer og setter i år søknadsfrist til 24. juni. Dette håper vi skal gi
en større forutsigbarhet for de som er berettiget tilskudd. Søknaden skal inneholde
medlemstall. Send søknad som vanlig brev
til Norsk Viseforum, Postboks 440 –
Sentrum, 0103 Oslo.
viser.no

Kurs i tolking/
fremføring
På dette kurset får den
enkelte deltaker arbeide
med sitt eget sceniske
uttrykk. Man bringer
med seg en sang man
vil arbeide med og får
individuell instruksjon i
gruppe. Undervisningen
foregår etter masterclassprinsippet. Dette er en
Fra fjorårets sommerkurs (foto: Laila Sognnæs Østhagen).
form som har festet seg
prioritere yngre utøvere på dette kurset.
som arbeidsmetode for
På grunn av at vi kjører dette kurset over
visesangere over hele Norden gjennom
bare tre dager, har vi to instruktører, Ruth
de siste tjue åra. Kursene er attraktive, så
Wilhelmine Meyer og Jørn Simen Øverli.
de blir raskt fulltegnet. Kurslærer: Sture
Ekholm.
Tid: 20.–23. juli 2008.
Sted: Veikroa ved nordgående avkjøring på
Tid: 17.–20. juli 2008.
Sted: Veikroa ved nordgående avkjøring på Rudshøgda. Pris: Kr 750,- (kun deltakere
under 26 år). Mat kommer i tillegg.
Rudshøgda. Pris: Kr 2 700,-.

Kurs i sceneteknikk,
fremføring og konsert
g jennomføring
Dette er et kort og intensivt kurs hvor vi
setter sammen 12 deltakere som skal sette
sammen og gjennomføre en konsert under
festivalen. Arbeidsform blir individuell
instruksjon i gruppe og samspill. Vi vil
viser.no

Påmelding
Du kan sende mail med personopplysninger (alder på det kurset som skal gjennomføre konsert), adresse og tlf til
Norsk Viseforum, Postboks 440,
Sentrum, 0103 Oslo.
E-post: post@viseforum.no.
Tlf: 2200 5630.
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Skiver som hjelper deg å forstå intervaller og tonearter:

Skru deg fram til intervallene
Margrethe Smit Ellis er en dreven
amatørpianist som forsto lite av
logikken i den tonale musikken.
I sitt strev med å trenge inn i det
musikalske universet utviklet hun
et redskap som mange etterhvert
har hatt glede og nytte av i sitt eget
arbeid med å forstå intervaller og
tonearters innbyrdes oppbygning.
Musikkteori, geometri og matematikk er bearbeidet til et lett forståelig
visuelt kart over tonearter og trinn.
Av Per Jakob Skaanes

MagiQuint befatter seg med læren om
intervaller og tonearter, hvilke klanger som
passer sammen, ikke notelære. Her kan
dette redskapet tilby noe som de mer teoretiske utlegningene ikke kan. MagiQuint
er et ypperlig hjelpemiddel til å visualisere og gi en oversikt over dynamikken og
akkordsammensetninger i de forskjellige

toneartene. Det er et supplement og redskap som underbygger vanlig innføring
i musikkteori, med fokus på slektskapet
mellom toner og tonearter. Dette redskapet
kan gjøre det lettere å gjenkjenne mønstre
og huske figurer i musikken.

Seks dreibare skiver
MagiQuint består av fem skiver oppå
hverandre (den største har trykk på begge
sidene og bør vel telle som to). Skivene er
delt inn i 12 felt. Den største skiven er en
trinnskive som viser dur- og mollskalaens
7 trinn. Den mellomste viser tonene i en
kromatisk skala. På den tredje og minste
skiven er det skrevet inn tilsvarende skala
som kan dreies slik at man får frem mollparalleller eller et annet intervall om man
ønsker å transponere. Vender du MagiQuint, møter du den kjente kvintsirkelen.
Her består den største skiven av trinnene/
feltene 1-7. tonika, subdominant og dominant og de andre treklangene på durskalens trinn (moll og forminsket). Setter du
C under første trinn tonika får du alle de
tilhørende treklangene plassert med riktig
dur- og mollendelse. Flytter du til D, vises
tilsvarende for D. Effektfull fargebruk gjør
at trinnene lett skilles fra hverandre.
Skal man konstruere akkorder utfra hvilke
toner som er med i klangen (f.eks dur med
1., 3. og 5. trinn), kan man enkelt telle
seg frem til det ved hjelp av skiven. Ved
transponering kan du også benytte deg av
den minste skiven. La oss si du skal transponere fra C til E. Ta utgangspunkt i C på
den første skiven og snurr den slik at E står
under C. Da er det enkelt å se hvilke toner
som er plassert under hverandre.

12 
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Andre verktøy som ligner
En leser gjorde meg oppmerksom på at det finnes
lignende verktøy som er langt rimeligere.
Den ene heter Turn the wheel, change a key,
og er utgitt av The Doreen Allen company - www.
transposer.com. Dette kan bestilles for 12 $. Med
denne følger et instruksjonehefte. Her er et stort
hjul med alle tonene fra C til C, et mindre hjul
nummerert fra 1 til 7, og et enda mindre hjul tilsvarende det største. Disse kan dreies i forhold til
hverandre slik at du kan transponere, finne mollparalleller og finne ut av hvile toner som hører til
de forskjellige trinn i toneartert skalaer som man
kan med MagiQuint. Hjulet med kvintsirkelen er
ikke på denne, slik at om du leter etter tilhørende
tonika, dominant etc, må du over på MagiQuint.
Etter bildet å dømme kan det se ut som et annet
verktøy har en slik skive: The Chord Wheel,
laget av Steve Jamison og utgitt av The Barber
shop Harmony Society. The Chord Wheel virker også veldig forseggjort. I skrivende
stund har vi dessverre ikke mottatt noe omtaleeksemplar, så jeg må henvise dere til
nettsidene våre. Der kommer en mer utfyllende omtale av de to nevnte alternativene
til MagiQuint. De gir begge en litt mer bergrenset anvendelighet enn MagiQuint, men
koster bare en femtedel.

Konkret og visuelt
Både den som underviser i et instrument
og den som vil sette seg inn i musikkteori
vil kunne ha utbytte av skiver som visualiserer trinnene og toneartene på en lettfattelig måte. For den mer avanserte bruker
vil dette være et anvendelig undervisningsmateriale for å skape bedre forståelse av
intervaller og kvintsirkel, mollparalleller
og trinnene i ulike typer skalaer. Med
Magiquint medfølger det oppgaver tilpasset ulike nivåer i læringsprosessen. Til
det høyeste nivået ligger blant annet noen
spennende oppgaver knyttet til kirketoneartenes oppbygning.
Mange vil sikkert foretrekke «normal» musikkteori. Andre som trives bedre med mer
viser.no

visuelt og konkret læringsmateriell, vil kunne ha stort utbytte av Magiquint, etter min
vurdering. Her blir Magiquint et tilskudd til
floraen blant flere gode læringsmidler.
Da jeg fikk denne skiven, satt jeg en stund
og tittet og tenkte «ja, ja, sikkert en grei
huskelapp for henne som har laget den».
Deretter lot jeg den ligge et par uker før
jeg tok den frem og gikk mer systematisk
til verks. Da fikk jeg øynene opp for hvilket
potensiale den hadde. For min del skal jeg
bruke den til å sette meg grundigere inn i
kirketoneartenes oppbygning.
Magiquint
kan kjøpes i musikkforretninger og bok
handlere, eller bestilles fra Magiquint eller
Musikk i skolen. Pris: 349 kr.
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Måne d ens vise :

Skjøn Jomfru
Bladets redaktør ga ut Folque-viseboka sammen med Morten Bing i 1978. Vi
vurderer en nyutgivelse – men inntil da: her er en av sangene. Den ble også
spilt av Fairport Convention under navnet Matty Groves.

14 
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Boka er inndelt i ni kapitler med overskrifter som kjærlighetssanger, religiøse sanger,
emigrantviser, rallar- og sjømannsviser.
For så vidt en grei inndeling som gjenspeiler innholdet i de ulike visene. Hvert av
kapitlene inneholder en innledning som
forklarer litt av sjangeren og gir en liten
oversikt over den samtiden de er skrevet
i. Dersom dette hadde vært et forsøk på
å lage en strengere visehistorisk oversikt
hadde det vært naturlig å foreta en strengere avgrensning mellom de ulike artene
og kanskje gi en grundigere analyse av
sangene og deres samtid.

En fin sangskatt
i bokform
Elin Prøysen har laget ei ny sangbok, «Sangene i våre hjerter, 141
viser fra den gamle sangskatten».
Arbeidet begynte med at hun
hadde en sangspalte i bladet «Familien». Der fikk hun spørsmål
fra lesere som etterlyste sanger de
hadde bruddstykker av teksten til.
Etter leting, i særlig grad på Norsk
Visearkiv, fikk hun tak i tekstene
og kunne trykke dem i bladet. Nå
har altså spalten blitt ei hel bok.
Leo Leonhardsen

Boka har et forord som inneholder en kort
gjennomgang av visebegrepet og noe historikk rundt visa som fenomen. Hun forklarer ulike sjangre innen visetradisjonen som
ballader og skillingsviser.
16 

Men den er ikke ment som noen lærebok i
viser. Den er en samling sanger som har betydd noe spesielt for de som har hørt dem
og sunget dem. I det lyset er denne boka en
etterlengtet skatt. Jeg tror at den vil være
viktig, ikke bare for de som er glade i disse
sangene, men også for utøvere som trenger
å utvide repertoarkunnskapen sin.
Her er mange sanger med ukjent opphav. I
tillegg er det tatt med populære sanger av
diktere som Margrete Munthe, Otto Nielsen, Wilhelm Krag og mange flere. Sanger
som mange husker, men gjerne skulle hørt
igjen. Sett i lys av at det er bladet «Familiens» lesere som har bidratt med ønsker,
har vi her fått et mangfold av sanger som
kanskje ikke hadde kommet med dersom
man skulle latt en enkeltperson stå for
utvalget. Det har med andre ord vært en
unik form for utvelgelse av sanger til denne
boka.

Eksemplene er sunget inn av Elin Prøysen
og Egil Johansson. Dette gjør boka enda
mer tilgjengelig for det brede publikum.
Elin Prøysen har gjort en formidabel
innsats for norsk visehistorie med denne
boka. Detektivarbeidet med å finne frem til
de originale tekstene ut fra bruddstykker
er en ting. En annen utfordring har vært
å finne frem til den melodien som er mest
autentisk i hver enkelt av de nesten glemte
sangene. Kildehenvisningene og litteraturlista sier noe om hvilket omfattende
arbeid dette har vært. Det virker også som
om Elin Prøysen har strebet etter å være så
nøyaktig og etterrettelig som mulig. Hun
bør være stolt over å ha laget et produkt
som virker så etterrettelig som dette. I tillegg er dette et produkt som vi andre, som
bare synger og skriver, skal være oppriktig
glade for at vi har fått!
Elin Prøysen: Sangene i våre hjerter
142 viser fra den glemte sangskatten
N. W. Damm & Sønn AS
ISBN 978-82-04-13960-0

Trubadur og fullblods gitarkamerat Jan Eggums siste utgivelse
Hjerteknuser har kommet på 180
grams vinyl i 500 eksemplarer i
tillegg til CD. For både lydentusiaster og folk som i likhet med undertegnede er sjarmert av å legge den
vakre (som oftest) svarte skiven på
platespilleren, er dette gledelige
nyheter.
Per Jakob Skaanes

Hjerteknuser må være den tyvende i rekken av Eggum-utgivelser. Gitarkamerat
Eggum har skaffet seg ry som den store
malankolikeren med tette klanger på den
ene siden, og som rimsmed av lange rekker
AAAA-rim og dinglibang-tekster på den
andre. Han har dessuten skrevet enkelte
lett absurde viser i sin tidlige karriere, slik
som Magen og hatten, Pornovise, Harehopp og Blå bananer.
Tekstene på Hjerteknuser handler om
kjente Eggum-temaer, blant annet ensomhet lengsel. Rør meg er typisk lengselsfull
tekst tematisk i samme leia som En natt
forbi. Tittelsporet Hjerteknuser forteller
om tøffe opplevelser for gutta som føler seg
snytt og mer enn det med linjer som «hun
seirer så det suser, frøken hjerteknuser» og
«nå vet jeg hva blues er, jeg har møtt frøken hjerteknuser». Her synger Eggum duett med Bjørn Eidsvåg, det låter troverdig...
Eggum har og fått med seg Karin Park på
Tilfeldigvis. Den siste duetten inneholder

Hvis du ikke orker å synge etter notene,
som for øvrig er tydelige og enkelt besifret,
så kan du høre første vers av hver sang på
to CDer som følger med boka. 141 melodieksempler spilt in på 4 dager! Bare det
er i seg selv et svært omfattende arbeid.
viser.no

Eggums nyeste
album «Hjerteknuser»
– Nå også på vinyl

viser.no
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vakre vokalharmonier. Ikke sånn å forstå
at de er så annerledes enn andre koringer,
men det er noe veldig vakker her i klangen.
Stemmene kler hverandre godt eller at
måten de synger på ligger veldig fint til den
type melodi Eggum skriver. Eggum har tid
om annen laget tekster basert på eventyr
og fortellinger. Fra tidligere husker noen
av sangen om Toya som ble til en svane,
med klare referanser til H.C. Andersen. På
denne platen har han begått en lignende
historie. Sangen Myrsnipen er basert
på fortellingen om jegeren som skjøt de
styggeste fugleungene han fant fordi han
hadde lovet å ikke skyte de vakre ungene
til myrsnipen. Dette har blitt en vakker
variant over temaet «enhver synes best om
sine små».
Dessuten danser stemmen hennes lett
i bakgrunnen som en nesten uavhengig
vokalkor i visse partier. Platen avsluttes
med en liten hilsen til sønnen Bastian, Når
pappa kommer hem.
Her er både savn og lengsler kledd i lett
opplagte rim, men vi synes de er knalltøffe fordi det er Eggum som har laget det.
Andre ville vi sukket over dersom de skrev
slike rim, men Eggumsen slipper unna
med det fordi vi respekterer han som tekstforfatter. Melodiene er av kjent Eggummerke. De har vendinger og overskudd i
seg som sammen med de gode tekstene,
gjør dem slitesterke. Ellers er lydbildet en
god blanding av de helt nære akustiske
låtene, og noen mer oppstemte med masse
instrumenter og lett jazzete komp. Som
produsent har Eggum denne gangen med
seg den anerkjente produsenten HP Gundersen. Gundersen står blant annet bak de
bergenske suksessartistene Sondre Lerche,
Julian Berntzen og Natalie Nordnes.
Et annet godt tegn er at platen har vokst
hver gang jeg har lyttet på den. Fra første
18 
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gang jeg la den på platespilleren å ikke
røre meg nevneverdig, til ved fjerde gangs
gjennomlytting å ha blitt en nytelse å lytte
på. Dette lover bra. Foreløpige favoritter er
Tilfeldigvis og Myrsnipa.
Når det gjelder vinylen, må det understrekes at dette er 180 grams høykvalitetsvinyl
som kun er presset i 500 eksemplarer. Det
er ikke masseproduksjon. For en lydentusiast vil nok vinylutgaven være å foretrekke.
For meg er det mest flott å legge den svarte
klatten på platespilleren og se stiften berøre vinylen. I tillegg må de fleste være enige
i at vinylplatenes utbrettcover er ekstra
stas å se på. Hva som gir den mest «autentiske» lyden får jo være en annen sak.

Vinyl og CD
På åttitallet avløste CDen langt på vei Lpplatene som musikk-«format» i de brede
lag. Det første albumet som ble masseprodusert på CD, var ABBAs The Visitors.
Siden minsket vinyl-katalogen inn til en
liten nisje for entusiaster. Enkelte grupper
ga riktignok ut sine album på et lite opplag
vinyl hele tide, men i dag er det gledelig å
se at flere artister velger å gi ut musikken
sin på høykvalitets-vinyl. Dessuten er de
vakre å se på, stort utbrett med fine bilder.
Fysisk kontakt med musikken fra rillene og
stiften.
Mange hifi-entusiaster fnyser av CDformatet, skjønt man legger til at det er det
beste digitale man får av lyd (interessen for
høyoppløsningsformatene SACD og DVDaudio 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
viser.no

hvor sanger er rippet ned til et par Mb. På
den annen side er det 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.

på 90-tallet, i tillegg til den flotte konserten
på Sentrum scene hvor de hadde med seg
mange artister til å tolke sangene deres.
Dette for å markere en overgang fra Jan
Ingvar Tofts avtropping til Vidar Johnsens
tiltreden som vokalist i bandet.

Jan Eggum: Hjerteknuser.
Grappa, GRLP 4265.
Kr 179,- for vinyl-utgaven.
Tilgjengelig på vinyl på Big Dipper, The gar
den og Lite Nytt, på CD og til nedlasting på
iTunes, MIC og Musikk online.
Jan Eggum har også egen hjemmeside,
http://janeggum.no og Myspace-side.

EI ME ALT –
noter og tekster til 83
Vamp-låter
Mange av oss har hatt stor glede
av musikken til Haugesundsbandet Vamp helt siden de slapp «God
morgen, søster» i 1991. Med sanger
som «Tir n’a noir» og tittelsporet
«God morgen, Søster» gjorde de
seg bemerket over det ganske land.
Spellemannspris ble det òg.
Per Jakob Skaanes

Senere kom «Horisonter» og «13 humler»
og «Flua på veggen», en eneste parademarsj av fantastiske album. Heretter mister jeg oversikten. Men jeg pleide å være
på alle konsertene de holdt på Rockefeller
viser.no

Nå er også Vidar Johnsen på vei ut, og
Vamp melder på nettsidene www.vamp.
no at bandet vil ta seg et års pause, men
komme sterkt tilbake etter en velfortjent
hvil. Måtte alle gode krefter gjøre sitt til at
Toft kommer tilbake. I mellomtiden får vi
nøye oss med å lytte til cdene og synge sangene. Tidligere har de gitt ut to hefter med
noter og tekster til et knippe av sangene.
For en tid tilbake kom en bok med samtlige
sanger, skal vi tro tittelen «Vamp. Ei me
alt – noter og tekster til 83 Vamp-sanger».
Her er tekster og noter med melodilinje
til sangene, alle er besifret. Det er ingen
forklaringer til besifringen. Akkordene er
heller ikke så vriene, det er stort sett durog moll-akkorder med en og annen septim,
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sus4 og bassnedganger. Står dere fast,
finnes grepkart her. Klikk på «akkorder» i
menyen oppe til venstre, eller her. (Eller
slå opp i Lillebjørns gitarbok).
Dette er en flott samling sanger som er et
friskt tilskudd til allsang- og nachspielkulturen får vi tro. Spiralinnbindingen
gjør det dessuten lettere å bruke boken
på pianoet, så slipper man å brette boken
og passe på at sidene ikke blar av seg selv.
Alltid tustelig med tykke notebøker som
ikke lystrer når man skal spille. Det synes
jeg er noe herk...
VAMP: Ei me alt
Noter og tekster til 83 Vamp-låter
Spiralinnbinding.
Pris: 295,- kr pluss porto på www.vamp.no,
kan også kjøpes i bokhandlere.
ISBN 9788280890757.

Trio mediaeval –
FOLK SONGS
Det er en renselse å høre god
musikk, sier Agnes Buen Garnås.
Trio Mediaevals nye utgivelse Folk
songs er i sannhet rensende. Stemmen er uten tvil et av de vakreste
instrumenter man kan tenke seg.
Noe så klokkeklart og formfullendt
som denne trioen, kan jeg vanskelig tenke meg. Det er balsam for
sjelen.
Av Per Jakob Skaanes

I trioen finner vi Anna Maria Friman,
Linn Andrea Fuglseth og Torunn Østrem
Ossum. Samtlige med en vokalmerittliste
til å miste pusten av. På foreliggende
20 

fremføring av Bruremarsj fra Vågå. Jeg
måtte slukke lysene og sette den på virkelig høyt. Det var bare så mektig! Jeg tror
det er en av de vakreste bruremarsjer jeg
noensinne har hørt. Det er Trio Mediaeval
og Birger Mistereggens fortjeneste. Her
bygger han effektfullt opp under vokalene
med trommingen sin.

album har kvinnene fått drahjelp av Birger
Mistereggen på denne CDen. Han bidrar
med tromme og munnharpe.
Trio Mediaeval har tidligere sunget inn
noen folkeviser på en CD som medfølger
til boken Folkevisenes fortellinger. På Folk
songs har de lydfestet forskjellige norske folketoner og – viser de har fremført i
årenes løp.
Tidligere spilte de nærmest utelukkende
klassisk- og mindre tilgjengelig materiale for de «brede» lag av lyttere. Denne
gangen skulle lydbildet være mer folkelig og tilgjengelig for mange. Lydbildet
er fremdeles svært skolert og pent. Men
klangene er langt enklere og melodiene er
«folkelige» på en annen måte enn materialet trioen har befattet seg med tidligere.
I tillegg bidrar låtutvalget til at flere opplever Folk songs som et mer tilgjengelig
album. Her er spor som Gjendines bånlåt,
Eg veit i himmerik ei borg og Villemann og
Magnhild. Trioen gjør dessuten en versjon
av Lillebjørn Nilsens Danse, ikke gråte nå.
Dette er veldig spennende, for denne er
det mange som har laget sin versjon av.
Et raskt søk på iTunes gav syv forskjellige versjoner til salgs der. Veldig fine alle
sammen. Foreløpig et favoritten min deres
viser.no

Trio Mediaeval: Folk songs
Utgitt på ECM records
Folk songs er tilgjengelig på iTunes. Ta en
titt på gruppens hjemmeside, http://www.
triomediaeval.no. Dessuten har Trio Media
eval en myspace-side hvor dere kan lytte mer
til andre utgivelser av trioen.

«Spill gitar!» –
begynnerkurs på DVD
Da jeg for kort tid tilbake skulle omtale boken «Ei me alt» med samtlige
Vamp-låter, så jeg den var utgitt av
Notebutikken. Jeg ble nyskjerrig på
å finne mer ut ut hva www.notebutikken.no er. Det ble en positiv
overraskelse. Her fant jeg mye interessant både når det gjaldt bøker
med noter til kjente sanger, DVDkurs til forskjellige instrumenter.
Nettstedet er vel verdt en titt. Blant
annet fant jeg DVDen «Spill gitar!»
som jeg tror Viseforums medlemmer kan ha glede av.
Per Jakob Skaanes

For noen år siden gikk det en serie på TV
som het «Spill gitar!». Personene bak
kurset har videreutviklet konseptet og laget
en DVD som heter «Spill gitar!» hvor de
gjennomgår de første skritt på veien til å
viser.no

bli en habil gitarist. For dem som er helt
ferske eller trenger en oppfriskning av
gamle kunster på gitar, kan «Spill gitar!»
komme til god nytte.
Kurset starter på begynnerstadiet med
kjente sanger som kan spilles på ett og to
grep. «Fader Jakob» i D-dur er første låt,
deretter «Tom Dooley» i D og A7. Siden
beveger man seg langsomt via kjente sanger som «No matter what» og «Knocking
on heaven’s door» og «Turistens Klagan»
frem til mellomspillet på «Wish you were
here» av Pink Floyd. Ti låter i alt. Solberg
går igjennom vanlig rytmespill og fingerspill til viser. Litt blues-komp får de også
plass til i form av «Sweet home Chicago»
av Robert Johnson. Grepskiftene vises
både som animasjoner i grepdiagrammer,
og ved nærbilde av gitarhalsen. Dette er
en forlengelse av mester/lærling-metoden
man bruker i tradisjonell slåtteinnlæring.
Man ser og lytter på instruksjonen, forsøker deretter å herme og spille sammen med
DVDen. Jeg tror dette er en fin måte å lære
det mest grunnleggende på.
På kurset møter vi Tor Solberg og Maria
Mohn Pettersen, en «nybegynner» på gitar
som også synger. Hun tjener som prøve
kanin og han forklarer henne hvordan
grep tas, hvordan fingerspillet utføres etc.
gjennom hele DVDen. Slik får han forklart
tingene dobbelt opp. I tillegg kan vi følge
med når han instruerer henne og hjelper
henne med å slå riktig, finne fingersetting
osv. Nå skal det sies at Maria er en svært
lærenem nybegynner som ingen bør ta mål
av seg til å konkurrere med, hun spiller
«Wish you were here» som ingenting.
I menyen kan man også velge grepoversikt
hvor grepene vises på gitarhalsen med
lyd og i diagram, og det er laget en liten
samling av sangene med band som skal
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inspirere seeren til å forsøke noe lignende.
Der må jeg si det er utrolig artig å se bandet spille «Tom Dooley» med innlevelse.
Den utgivelsen det er mest naturlig å sammenligne «Spill gitar!» med, er «Lille
bjørns gitartime». I starten er det store
likheter mellom dem. Begge begynner med
de samme grepene og de samme sangene.
En av hovedforskjellene på DVDene, er at
i «Lillebjørns gitartime», er progressjonen
ganske rask og ender på et nivå man vil
streve med selv etter flere års hobbyspill.
«Spill gitar!» er en DVD hvor tyngdepunktet ligger i de grunnleggende ferdigheter.
Denne vil nok passe best for de ferskeste.
De som har spilt en stund, vil nok ha større
utbytte av «Lillebjørns gitartime».
Med DVDen følger et hefte med tekster
og akkorder til sangene på DVDen. Heftet
inneholder et grepkart over de akkordene
man trenger for å kunne spille sangene.
Det er også laget en nettside til kurset:
www.spillgitar.no, her finner du flere tilbud hvis du vil lære seg enda mer gitar.
DVD er et hendig medium. Man kan både
se hvordan grepene tas, følge med på
høyrehånds bevegelser og lytte til hvordan
sangen spilles. Skulle det være ting man
har glemt eller trenger en gjennomgang
ekstra på, kan man bare spille sekvensen
en gang til. Men fremfor alt: instruksjonsDVDen er kun første steg. Se om du finner
andre som også kan spille gitar, lær låter
av hverandre og spill sammen med andre –
man lærer ved å spille! Øver du et kvartertyve minutter daglig vil du etter en ti-tolv
uker kunne spille sangene på dette kurset
rimelig bra, og beherske teknikkene slik at
du kan overføre de også på andre sanger er
Tor Solbergs påstand. Det tror jeg han på.

22 

B ok - C D - og D V D - o m ta l er

Tor Solberg og Espen Wik: «Spill gitar!» –
nybegynnerkurs
Pris: 250,- kr pluss porto.
På www.notebutikken.no eller din lokale
musikkforhandler.

Sang til hjembygda over alle
hjembygder i våre hjerter:

smerte og tårer det har kostet våre forfedre
å bygge opp de vakre steder vi er forunt å
omgi oss med i dag. Mang en Isak Sellanrå
har vi å takke for all velstand og trygghet
vi nyter. Borte bra men hjemme best! Sangene er sortert fylkesvis, deretter alfabetisk
innad i hvert fylke.

Norsk bygdesongbok

Norsk by- og bygdesongbok
Boken inneholder et alfabetisk register.
Utgitt på Samlaget. Innbundet, 246 sider.

Leder i Norsk visearkiv, Velle
Espeland, har redigert en samling
med bygdeviser fra hele Norge.
Om ikke hver lille avkrok er representert med sin egen bygdesang,
så er det ikke langt om å gjøre.
Her har Espeland samlet over 200
bygdesanger fra kriker og kroker
av landet. Hver minste lille plett er
blitt besunget.

Hellbillies sangbok

Per Jakob Skaanes

Velle Espeland er fagperson, og som seg
hør og bør har han skrevet et innholdsrikt forord til boken. Forordet inneholder
blant annet en interessant karakteristikk
av bygdevisenes oppbyggning. Første vers
beskriver gjerne bygda der den ligger vakker i solskinn, vi følger med på all dramatikk og slit for å gjøre bygda til det den er
i dag. Deretter er det gjerne et tilbakeskuende parti hvor man minnes de som ytte
alt for at bygda skal fremstå slik den gjør,
og det hele får sin forløsning i siste vers
hvor vi kan takke for at vi har det så godt i
hjembygda over alle hjembygder, vår egen
:-) Dette er ikke spøk, her er sanger som
styrker lokalidentiteten over det ganske
land. Det er utrolig gøy å lese hvor mange
vakre bygder og grender vi har rundt omkring i vårt langstrakte land, og hvor mye
viser.no

Som hovedregel når dere kommer ut
for grep som ligner kryptiske bokstavkombinasjoner, spill durakkorden til
første bokstaven (For eksempel i tilfellet
C#/E#add6: å spille C# her går som regel
bra. Bokstaven under skråstreken betyr
for øvrig hvilken tone du skal ha i bassen).
Dessuten finnes det mange gitarbøker med
gode grepkart. Ta en titt på biblioteket.

Her skulle det være nok å ta av for bygdesanginteresserte og heimføinger fra vårt
langstrakte fedreland. Det er morsomt å
kjenne til denne type sanger som lokalpatriotisme og om man skal til et sted på
besøk eller spille en plass, kan man jo titte
i denne og lære seg lokalsangen deres.
De fleste sangene er utstyrt med besifret
melodilinje. De som ikke har fått egen
note på melodien, går gjerne på så kjente
melodier at redaktørene ikke at funnet det
nødvendig med melodilinje. Det står og litt
om hver sang, hvem som har skrevet visa
og hvem som har komponert melodien til
hver sang. Akkordene er faktisk litt vriene
til tider slik at det er ikke gitt enhver hobbygitarisk å takle disse uten videre.
viser.no

For albumet Spissrotgang mottok bandet Spellemannsprisen i
år. Samtidig med utgivelsen av
albumet, utkom også en sangbok
til dem som vil synge og spille
sangene. For allsangere med sans
for country- og bluegrassinspirert
musikk med norsk twist, kan Hellbillies sangbok med 64 av de beste
sangene bandet har spilt inn, være
verdt å ta en titt på.
Per Jakob Skaanes

Hellbillies begynte som et lokalt Hallingdal-prosjekt med albumet Sylvspente boots
hvor Hellbillies gav norskbasert roots- og
countryinspirert musikk et uttrykk hvor
temaene «speglar norsk bygdekultur og
tradisjonar» som de skriver i innledningen.
Hellbillies har dessuten sunget på norsk og
jeg vil tro de fleste skulle være enige om at
prosjektet har lykkes. Musikken Hellbillies fremfører, er drivende godt spilt, den
fungerer storveis både til å skape liv i et
konsertpublikum og til dans. De varter
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også opp med roligere låter som kan lindre
mang en sorgfull stund. Og de er flotte for
dem som liker å lytte til musikk.
I Hellbillies sangbok har bandet foretatt
et skjønnsomt utvalg som består av de 64
beste sangene. Vi antar det er lagt vekt på
de mest kjente og mest spillbare sangene
i tillegg. Samtlige med tekst og besifret
melodilinje. Dette begynner å nærme seg
samtlige av sangene Hellbillies har gitt ut i
løpet av den snaut tyve år lange karrieren.
For dere som er nyskjerrige på om deres
favorittsanger er med, kan dere titte her
for å se innholdsfortegnelse over samtlige
sanger som er med i Sangboka.
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legge til at enkelte av gitarriffene er forenklet og nedskrevet på noter i sangene. Men
disse er overkommelige ved litt øvelse. Det
er ikke grepkart i utgivelsen. Dersom dere
trenger hjelp til hvordan dere skal ta grepene, kan dere titte i Lillebjørns gitarbok.
Hellbillies har hjemmeside: hellbillies.no.
Hellbillies sangbok.
Spiralinnbundet, 148 sider. Kr 298,-.
Sangboken kan kjøpes i bokhandlere, mu
sikkforhandlere og hos Norsk noteservice.

«Gitarspill» –
lærebok med CD

Per Jakob Skaanes
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Om du ikke kjenner sangene fra før og i
tillegg finner notebildet en smule vanskelig å lese i starten, kan du ta CDen til hjelp.
Snyen har plukket ut mange ekstraforslag
til sanger man kan spille med de samme
akkordene som instroduseres i de forskjellige kapitlene. Disse sangene er basert på
utvalget i boka Verden i sang. Dersom
du vil spille disse og gjøre det enkelt å
finne dem, kan denne boken være verdt å
anskaffe seg.

Fokus på de vanligste toneartene

Tid om annen kommer det ut
lærebøker i gitar. Det den forrige
forfatteren ikke tenkte på, kan
kanskje nestemann ha snappet
opp, eller nye metodiske grep som
har kommet til, kan han eller hun
ha gjort mer ut av enn forrige.
Roy Henning Snyen har laget en
strukturert og metodisk god bok
for både nybegynnere og viderekomne. Med Gitarboka følger en
CD med musikkeksempler.
Boken inneholder en kort biografi over
Hellbillies’ utgivelser med kommentarer og
betraktninger over de forskjellige albumene og mange fine blider. Akkordene i
noteboken er ikke så fryktelig vanskelige.
Det er riktignok en del A7sus4, Emmaj7 og
til og med et par Hadd9(no3rd), men for
det meste er det dur- og mollakkorder som
er overkommelige for dem som har spilt
litt. Ser det vrient ut med Esus4, spiller du
bare en E og det går kjempefint. Vi kan

Motivasjonen bak å skrive nettopp denne
gitarboken, er å gi folk kunnskaper nok til
å kunne lese og forstå hvordan man skal
spille sanger man finner i sangbøker utfra
opplysningene melodi/tekst/taktart og
akkorder. Dessuten ønsker Snyen å gi deg
som leser en innføring i å forstå mer av hva
man gjør, eller burde gjøre. Hvorfor hører
noen akkorder mer sammen enn andre
akkorder avhangig av hvilke tonearter man
spiller for eksempel.

Roy Henning Snyen er utdannet gitarpedagog og musiker ved Østlandets Musik�konservatorium. De siste 17 årene har
han arbeidet som gitarpedagog ved ulike
musikkundervisningssammenhenger. Folkehøyskoler, musikkskoler og høyskoler.
Han har dessuten være en av hovedlærerne
ved Norsk gitarfestival. Han er også aktiv
utøver, og spiller blant annet i gruppen
Trio Bellman.
viser.no

Gitarboka åpner med et innledningskapittel hvor Snyen gir en innføring i stemming
av gitar, skifte strenger, hva de ulike delene
på gitarne heter, håndstilling og toner på
gitarhalsen. Hvordan skal man forstå et
grepdiagram? Hvordan lese tabulatur, og
hvordan orientere seg i et notebilde med
masse symboler og tegn? Her behandles
en rekke ting som vil være nyttig å kjenne
til for en vordende gitarspiller. Deretter er
boka er lagt opp med hovedvekt på durene
E,A,D og G, og på A-moll.
Snyen har lagt opp boka slik at den introduserer en ny toneart i hvert kapittel slik
at leseren blir fortrolig med de akkordene
som hører til de forskjellige toneartene før
man beveger seg til neste. I disse kapitlene
går Snyen igjennom ulike taktarter og måter man slår takten på/slagfigurer, og fingerspill-figurer som passer til ulike takter
(disse er demonstrert på CDen som følger
med). I sangeksemplene som hører med,
har Snyen foreslått hvilke typer fingerspill
og slagfigurer som egner seg til hver enkelt
sang. Snyen har plukket ut sanger med
relativt få akkorder slik at man ikke skal
bli forvirret om hvilke som tilhører hver
toneart. Sangene finnes dessuten innspilt
på CDen med enkelt akkompagnement slik
at du lett kjenner igjen slagfigurene. Her
spiller Snyen sammen med noen venner.
viser.no

I hvert kapittel har Snyen laget et sett med
oppgaver som tjener som repetisjon av
stoff i hvert kapittel, slik at du har litt å
bryne deg på. Fasit på oppgavene finner
du bakerst i boken. Boken avsluttes med et
kapittel viet mer musikkteori for de som vil
fordype seg litt ekstra. Det er fint at dette
kapitlet er på slutten da det strengt tatt
ikke er nødvendig for den som vil kompa
allsangen å sette seg inn i teori om spillingen. Dette kapitlet er kort og omhandler
kvintsirkelen, et større utvalg akkorder
som hører med i de forskjellige toneartene og transponering. Til slutt er det en
ordliste over ord og uttrykk man støter på i
musikkteorien. Boken inneholder alfabetist liste over sangene i de forskjellige
kapitlene.
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Jeg mener Roy Henning Snyen har laget
en god gitarbok for de som skal ta de første
steg mot å bli gitarister. Jeg tror man kan
legge et solid grunnlag for videre utvikling
med denne boken. Den er grundig og bruker mye plass på det helt basale.
Snyen skriver at han planlegger en ny bok
hvor tyngdepunktet er skjøvet et stykke i
retning musikkteori og funksjonsanalyse
av akkordbruken.

Lærebøker og instruksjonsDVD’er
Sammenlignet med Lillebjørns gitarbok og
instruksjons-DVDer i gitarspill, vil jeg si at
ulike måter å legge opp læringen på passer
ulike mennesker. I Gitarboka har Snyen
lagt stor vekt på sanger man kan øve på,
ikke så mye på tekniske ferdigheter. I Lille
bjørn Nilsens gitarbok mener jeg å huske
det er en større vekt på forskjellige ferdigheter i tillegg til sanger man kan øve på.
Snyen har dessuten valgt å sortere de forskjellige toneartene for seg i kapitler. Det
kan nok være en fornuftig løsning i og med
at man da kan få bedre grep om toneartene
og akkordene som hører til. Lillebjørn
introduserer de enkelte akkordene hver for
seg og bygger ut akkord-repertoaret slik.
Gode løsninger begge to. Jeg tror Snyens
bok er sterkere på det mest grunnleggende
med å spille komp til enkle sanger.
I Lillebjørns gitarbok strekker instruksjonen seg lengre og du vil kunne plukke opp
mange flere tips til ulike ferdigheter og
måter gitaren kan brukes på.
DVDer er (om jeg skal tillate meg å male
med særdeles bred pensel) veldig fine til å
lære seg tekniske ferdigheter på et instrument, demonstrere hvordan man gjør ting
på instrumentet. Bøker er noe mer langsomt som medium og begunstiger i større
grad læringsprosesser hvor man skal sette
26 
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seg ned og «forstå» noe på en dypere og
mer omfattende måte. Skal du ha en mer
helhetlig forståelse av hvordan du spiller
musikk, leser tabulaturer og hvilke akkorder som hører inn under forskjellige
tonearter, er bøker å anbefale. Kan du mye
fra før, og vil lære deg mer eller utvide repertoaret til et nytt instrument, kan DVDer
være mer hensiktsmessig. Men det er jo
begrenset hva man rekker å forklare på en
time.
Roy Henning Snyen: Gitarspill
Norsk Musikforlag A/S.
Innbundet, 176 s., pris 398,-. Kan bestilles
direkte hos Musikkvarehuset, eller kjøpes hos
lokale bokhandlere og musikkforetninger.
Roy Henning Snyens hjemmeside:
http://rhsnyen.com

Kari Bremnes: LIVE
Kari Bremnes gjør et sterkt inntrykk på mange. Mye kan sies om
sangeren. Kabaretaktig mystisk
Marlene Dietrich-diva eller visesanger. Tilgjort dyp, hevder enkelte. En ting er hun ihvert fall ikke:
popsangerinne. Bremnes har fremført musikk i mange sjangre og
skaffet seg en stor tilhengerskare
både i Norge og i utlandet. I Tyskland har hun turnert jevnlig. Her
utgis også flere av hennes album.
Per Jakob Skaanes

Hifi-entusiastene trykker henne til sitt bryst
på grunn av den flotte høykvalitetslyden
hun varter opp med på sine innspillinger.
Det kan være en av årsakene til at Live utgis
på 180 grams vinyl i tillegg til vanlig CD.
Hennes siste album inneholder materiale
som strekker seg helt fra utgivelsen Mitt
vilde hjerte som kom på slutten av 80-tallet,
til sanger hun har utgitt nesten nylig.

Annonsér i
VISER.NO!

Litt løsere i snippen

Vi har billig annonseplass:
1000,- for helside
600,- for 1/2 side
300,- for 1/4 side.
200,- for 1 spalte/ 50 mm h.
Du når ut til 3 500 viseelskere…
Mail oss eller ring:
post@viseforum.no
22 00 56 30

viser.no

Jeg er en stor tilhenger av Kari Bremnes.
Jeg elsker den gode lyden i hennes produksjoner og jeg stortrives med de undrende
tekstene og den forførende stemmen. Helt
siden hun ga ut sine første plater har jeg
ivrig fulgt med når hun utgir nye album.
For best mulig lyd vil man vel foretrekke
studioinnspillinger. Men lyden på dette albumet er aldeles fabelaktig. Versjonene av
sangene ligger tett opp til hvordan de låter
på platene de er hentet fra, bare en ørliten
tanke mer løse i snippen. Musikerne kan
tillate seg å foreta små endringer for moro
skyld.
viser.no

Noe av det som gjør at Kari Bremnes’ sanger fenger som de gjør, er nok hennes karakteristiske stemme og vesen. Samtidig vil
mange legge merke til de små beskrivende
detaljene i mange av hennes tekster som
gjør tekstene svært rike. Lytt for eksempel nøye til teksten Møte fra albumet Blå
krukke, eller Hvis du kommer tebake igjen
fra herværende album: «Vil du komme på
sykkel med kjortelen baketter deg som
et seil?». I sistnevnte tekst synes jeg også
Bremnes har evnet å skape mange elegante
rim som inponerer både rytmisk og i uventede vendinger samtidig som de ikke blir
anstrengte.

Låtmateriale fra en lang karriere
Låtmaterialet er hentet fra så langt tilbake
som Mitt vilde hjerte hvor Bremnes tolket
tekster av Tove Ditlevsen, hun har tatt med
Hurtigrute fra Blå krukke, et par sanger
fra samarbeidet med Ketil Bjørnstad om
Munch-materialet. To av de engelske gjendiktningene fra albumet Norwegian mood.
Personlig er er mitt bilde av Kari Bremnes
såpass tett knyttet til hennes karakteristiske dialekt og elegante tekster, at de
engelske gjendiktningene aldri har fenget
meg noe videre. Om jeg hadde hørt disse
først, ville det kanskje vært annerledes,
men å høre dem i etterkant ble nedtur. Et
av høydepunktene på Live, er den religiøst
undrende låta Hvis du kommer tebake
igjen. Jeg har aldri oppfattet det religiøse
aspektet så klart i Bremnes’ tekster tidligere, og jeg må si tilstedeværelsen var elegant
flettet inn i teksten. Til slutt har Bremnes
også med Togsang som ble brukt i en NSBreklame for noen år siden. Kostelig tekst og
fengende låt. Men hvor er Sang til byen og
Københavnerkneipa?
Jeg har satt meg ned med de forskjellige utgivelsene som materialet til Live er
hentet fra og sammenlignet versjonene for
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å finne ut om det er spesielle ting Bremnes
har gjort annerledes i konsertversjonene.
Bremnes har naturlig nok med seg et
begrenset antall musikere på turné, og har
mange flere muligheter i studio. Dermed er
arrangementene forenklet. I tillegg har hun
lagt enkelte sanger ned en tone sammenlignet med originalen.
Se også hjemmesiden karibremnes.no.
Kari Bremnes: LIVE
Utgitt på Kirkelig kulturverksted.
Tilgjengelig på iTunes, på Musikkonline og
MIC.
Vinylutgaven er dobbelt-LP. Den heter «Rei
se», og er utgitt på det tyske Strangeways. I
Norge kan den bestilles fra Big Dipper, The
Garden og Lite nytt: 250,- kr.
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gjerne vil tilegne seg en dypere forståelse
av musikkfaget.
I tillegg vil boken være til hjelp for folk
som spiller litt og gjerne ønsker å sette
seg mer systematisk inn i musikk, øke sin
forståelse av musikken. Graasvoll formidler med klarhet og enkelhet mye jeg
har gått og tenkt på uten å få helt grep
omkring fordi jeg er selvlært og utrolig
doven. Jeg gidder ikke sette meg grundig
inn i stoff med mindre jeg er helt nødt. Ved
å lese igjennom Graasvolls bok, har endel
småting blitt satt på begrep og det har vært
utrolig tilfredsstillende.

Musikklære
– om notesystemets
hemmelighet
Nylig ga Fagbokforlaget ut en kortfattet lærebok i musikk, skrevet av
musikklærer, musiker, danser og
forfatter Jens Graasvoll. Flere vil
ogå gjenkjenne navnet Graasvoll
som redaktør av flere folkevisebøker. Han har arbeidet med musikk
i over 30 år, han er førstelektor i
musikkpedagogikk ved Universitetet i Agder. Boken Musikklære
baserer seg på erfaringer han har
gjort seg med å formidle musikk,
musikkteori og prosa om musikk
over denne perioden.
Per Jakob Skaanes

Musikklære henvender seg i første rekke
til førskolelærere, lærere og studenter som
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Graasvoll har lagt vekt på at fremstillingen
skal være selvinstruerende. Hovedmotivasjonen bak å skrive boka er at den klingende musikken er viktig, og et ønske om
å få flest mulig til å oppleve gleden ved å
spille, det være for seg selv, for et lite eller
stort publikum, lede en musikkstund i en
barnehage, eller lære å akkompagnere på
et instrument
Graasvoll tar utgangspunkt i 12-tonesysteviser.no

met i vår tempererte skala. Der finner vi alt
vi trenger for å kunne bygge opp samklang,
akkorder, skalabygging og annet. I klassisk musikklære er det tatt for gitt at man
forstår ulike taktmessige fremvisninger
og hele og halve trinn. For «ferskinger»
er det Graasvolls erfaring at man lettere
kommer inn i musikken ved å operere med
en «måleenhet». Derfor utgangspunkt i
12-toneskalaen.
Boka er lagt opp som følger: Kapittelvis
møter vi i kapittel 1 rytmer, takter. I kapittel 2 behandles noter, skalaer og akkorder.
Her demonstrerer Graasvoll hvordan man
ut fra «formler» for dur-, moll- og mer
utbygde akkorder, kan konstruere dem via
12-toneskalaen. Har du oversikt over et
gripebrett på et instrument, eller pianotangentene, vil du dermed ikke være avhengig av grepkart eller diagrammer. Du er i
stand til å lage dem selv. I siste kapittel tar
Graasvoll for seg harmonilære med blant
annet kvintsirkelen, parallelltonearter og
mer om akkordoppbygning. I slutten av
kapittel tre finner du tabeller for trinn i diverse skalaer og formler for oppbygning av
akkorder utfra klassisk musikklære og ut
fra 12-toneskalaen. Jeg finner dette svært
oversiktlig og anvendelig. Boken avsluttes
med en musikkordliste hvor ord og uttrykk
man gjerne støter på i musikk er forklart.
Fremstillingen er enkel og godt forklart,
Graasvoll har lagt inn mye luft i fremstillingen, så den ikke virker tung. Han har
og forsynt kapitlene med mange gode
eksempler på hva han mener. Dette hjelper
meg godt med å forstå de ulike begrepene.
For å hjelpe leseren og kanskje den som
skal videreformidle stoffet, har han og
forslag til en rekke øvelser vi kan gjøre for
å arbeide inn stoffet, få en følelese stoffet.
Slik skulle boken være fin for musikklærere
som vil ha idéer og innspill til den mer fagviser.no

lige delen av undervisningen i forståelse av
for eksempel takter og rytmer.
Forskjellige skalaer som jonisk, dorisk,
frygisk osv. fremstår for meg med langt
større klarhet nå enn tidligere. Jeg mener
Graasvolls pedagogiske fremstilling har
mye av æren for dette. Jeg har lest om
disse tidligere og skal ta selvkritikk på at
jeg kanskje har lest vel kjapt igjennom stoffet. Denne gangen falt brikkene på plass.

Gjennomprøvd metode
En annen styrke ved boken til Graasvoll
er at han har prøvd ut metoden og måten
å fremlegge stoffet på erfaringens grunn
så og si. Han har kjent hvor skoen trykker
og strevd med å forståeliggjøre stoffet for
utallige studenter. Mange kull med studenter har hatt anledning til å gi tilbakemelding på undervisningen. På den måten har
han kunne luke bort det som ikke var så
vellykket og rendyrke det som fungerte. Vi
vil tro at 30 år skulle være en god lagringstid for metodene og at de nå er modne for
et videre publikum.
Denne boken kan med fordel benyttes
sammen med instruksjonsmaterialet vi
også har omtalt på våre sider. De fleste
av disse stiller ganske svakt på området
musikkforståelse og -teori, med mindre du
bruker Bjørnovs pianobok. Jeg skulle tro
utbyttet vil bli større med en innføring i
musikklære sammen med instruksjonen.
Det er befriende å lese hva Graasvoll skriver om regler i musikken: selv om det finnes regler for hvordan ting skal noteres og
skrives i musikken, er det alltid musikeren
som har rett i fremføringen. Notene gir et
bilde av hvordan musikken er tenkt. Men
den som spiller har full frihet i tolkningen.
Slik må det være, understreker Graasvoll.
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Jeg vil tro at denne gir de fleste det de
trenger av innføring i musikk. Har du stoffet i denne boken «inne», og praktiserer
øvelsene, vil du kunne arbeide med musikk
på en langt mer effektiv måte som amatørvisesanger. Jeg tenker da på transponsering, forståelse av taktarter, ferdigheter til
å orientere deg i de litt mer avanserte akkordene og kunne bruke forskjellige skalatyper. En idè man kanskje kunne forfølge,
var om noen gikk sammen og kjøpte boka
til Graasvoll, og en annen anskaffet seg
for eksempel MagiQuint (se egen artikkel)
for å få et enda bedre overblikk og dypere
forståelse av logikk og sammenheng i musikk og noter, og en tredje forsøkte å få tak
i innspillinger med de ulike taktartene og
stiler innenfor tredelt takt, firedelt takt osv.
Det er naturlig nok stor forskjell på vanlig
vals og mazurka og telespringar. Likeledes
bossa, samba og gangar. Graasvolls bok er
klar og enkel i sin fremstilling. MagiQuint
gir et visuelt bilde av trinn og intervaller,
men takter og rytmer vil man trenge å lytte
litt til for å få det under huden.
Musikklære – om notesystemets hemmelighet av Jens Graasvoll.
Heftet, 114 sider. Pris: 298,Utgitt på Fagbokforlaget.

Viva la musica: Sanger
fra middelalderen til
romantikken
Det kan være morsomt å begi seg
ut på ukjent reise i melodier og
tekster. I folkevisene våre har vi en
gullgruve, i middelalderens musikk har ulike grupper og artister
hentet inspirasjon og materiale
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til mangt et spennende repertoar.
Bare tenk på Kalenda Maya og Trio
Mediaeval.
Per Jakob Skaanes

I boken Viva la Musica er det samlet et utvalg sanger og melodier fra middelalderen
til romantikken inndelt i epoker: Middelalderen, renessansen, barokk og rokokko,
klassisismen, romantikken. Melodiene er
skrevet ut med melodistemme til sopranblokkfløyte (stemt i C) og andre melodiinstrumenter. Boken er den første samlebok
med klassiske stykker og temaer utgitt i
Norge, og gir et overdådig innsyn i musikken i tidlige tider. Illustrert og tidsriktig
stikk og illustrasjoner.
Viva la Musica har tatt navnet etter melodien med samme navn av komponisten
Michael Praetorius (1571-1621). Boka har
med melodier og sanger fra middelalderen til romantikken, og reklamerer med å
representere 1000 års musikkhistorie gjennom utvalget den tilbyr. Det er 130 sanger
i boken og de er som nevnt tilpasset C-dur.
Stort sett alle er skrevet i C-dur, enkelte
står med et kryss (G-dur) eller en b (Fdur). Melodiene er gjengitt med besifrede
melodistemmer, og med sangtekster til
sanger. Leie passer for sopranblokkfløyte
(stemt i C) eller andre melodiinstrumenter. Melodiene ser ikke så vriene ut. Det
er ikke værre enn 8.delsnoter, taktene er
stort sett 3/4 og 4/4 og akkordene er i all
hovedsak dur og moll med 7’ere her og der.
De «verste» akkordene var Bb og G-moll.
Den første melodien, den gregorianske Da
pacem Domine, er for øvrig notert i både
gammel og ny notasjon. Artig!
Mange av disse sangene er glimrende å
spille på gitar, eller fløyte med gitarakkompagnement. I det siste har vi omtale
viser.no

instruksjonsmateriale i å spille folkeharpe.
Etter at man har arbeidet seg igjennom
lærebok i å spille folkeharpe, vil det være
enkelt å fremføre flere av disse melodiene
på harpe, skulle jeg anta. Harper er vanligvis stemt i C, og her er melodilinjene notert
i C. Hva instrumentering angår, skulle
bare fantasien sette grenser for hvordan
man kan fremføre disse. Det gøye er jo at
materialet er tilgjengelig så man kan snu
på steiner og finne spennende stoff man
ikke visste fantes.
Det er en del middelalder-melodier her,
mye sangdanser og dansemelodier. Ettersom vi nærmer oss romatikken, blir det
flere melodier. Det er stor vekt på Renessanse - og barokk/rokokko-periodene. Her
blir det og flere melodier av kjente komponister som eksempelvis Guiseppe Verdi,
Leopold og Wolfgang A. Mozart med med
temaer fra deres kjente operaer og stykker.
Det må være denne typen bøker Ballade!
har bladd i når de fant frem morsomme
eldre stykker å flette inn i viserepertoaret
viser.no

de turnerte med, vil jeg anta. Her er mange
melodier som er gøy å spille seg igjennom
og det er en aldri så liten reise i vestlig
musikkhistorie. Alt skulle ligge til rette
for et og annet eksperiment på fremtidige
visetreff.
Viva la musica, sanger fra middelalderen
til romantikken, redigert av Thor Bjørn Neby/
Per Arne Olsen og Leif A Dramstad
Ca 130 melodier, 104 sider. Innbundet med
glansdekk. Pris: 195,Norsk Musikforlag A/S.
Kan bestilles i bok-/musikkhandlere eller
Norsk noteservice.
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B ok - C D - og D V D - o m ta l er
Corell, Peter Skodbo og Kinsfolk.
Opptakene er gjort med Arne Bendiksen
bak kontrollspakene og artistene kom en
etter en frem og spilte inn sine sanger.
Det er en artig samling visehistorie som er
gjenutgitt på CD.

Viser i trengsel:
Gjenutgivelse av LP
fra Dolphins i 1967
Da Dolphins viseklubb med Ole
Hauk i spissen ble startet i 1966,
utviklet den seg raskt til å bli et viseverksted og møtested for viseinteresserte. Arne Bendiksen gjorde
opptak med en rekke på den tiden
ukjente visesangere som opptrådte
på viseklubben Dolphins i Oslo.
Han hadde verken tid eller krefter
til å gi ut alle artistene, men satte
seg ned og gjorde disse opptakene
slik at de kunne få et visittkort å
vise til i deres videre karriere.
Artistene du finner på denne plata, er bror
og søster Eivind og Sissel Kvambe,
Øystein Sunde, Finn Kalvik, Hege
Tunaal, The Young Norwegians (Lillebjørn Nilsen, Bjørn Morisse og etterhvert
Steinar Ofsdal), Lars Klevstrand, Bjørn
og Ulf, Kari Svendsen, Jon Arne
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Viser i trengsel inneholder mye fin musikk,
den har verdi som historisk dokument. Det
er artig å lytte til tidlige opptak av artister
som har vokst til å bli store kunstnere. Her
kan vi høre dem i deres spede begynnelse.
Nivået er høyt allerede da. Jeg er imponert
over Lillebjørn Nilsens banjo-ferdigheter
allerede på et så tidlig tidspunkt. Øystein Sunde er kvikk som alltid der han
fremfører Fire melk og Dagbla for i går
og Andpust Olga. Her spiller også Finn
Kalvik sitt glansnummer Finne mæ sjæl
med litt tynn stemme i det øvre registeret
og de umiskjennelige rimene som virkelig
river like mye hver gang man hører dem:
«…tenker jeg blir hvor jeg er, det har blitt
så dårlig vær…» Få slår slike linjer! Jon
Arne Corell fremfører Koreansk teater av
Sverre Ingstad og Stig Dagermann med
den Fred Åkerstøm-aktige stemmen. Hege
Tunaal fremfører en flott versjon av Tusen
plommer med tekst av Inger Hagerup.
The Young Norwegians spiller en relativt
ukjent sang kalt The Plastic Jesus signert
Lillebjørn Nilsen, Bjørn Morisse. Jeg tror
det er Steinar Ofsdal som spiller bass her,
men jeg skal ikke si det for sikkert. Sissel
og Eivind Kvambe gjør en veldig flott versjon av Irwing Gordons Allentown Jail. Det
er en fin CD som kunstnerisk på høyden
og som for viseinteresserte i Norge burde
være et funn når den nå er utgitt på ny.
Viser i trengsel
Triola/Musikkoperatørene 2008.
Kan kjøpes i plateforretninger eller lastes ned
fra forskjellige steder, blant annet NRK, Mu
sikkonline, MIC. Også tilgjengelig via iTunes.
viser.no

Her har du sommerens festivaler fra og med juni. Er det noen norsk
visefestival som mangler? Send oss mail så vi får den med på festivaloverikten på nettsida viser.no. Der har vi link til alle festivalene, og til
andre festivaloversikter.

20.-22. juni:
Viser Ved Kanalen
http://www.viservedkanalen.no/
Telemark-kanalen: Norges største visefestival er med årene blitt stadig mer poporientert, men visa er ikke helt glemt av den
grunn. Østnorsk Viseforum deltar på festivalen med flere av sine medlemsklubber,
som gjør småkonserter på ymse steder som
ofte ikke står i det offisielle programmet.

21.-28. juni:
Festspillene i Nord-Norge

17.-19. juli:
Skåtøy Viseog Poesifestival
http://www.skatoy-visefestival.org/
Skåtøy ved Kragerø. Med bl.a. Valkyrien
Allstars, Tone Hulbækmo, Sondre Bratland, Stefan Sundström. Dessuten et
visekurs i forkant av festivalen.

Juli:
Prøysenfestivalen/
Blåklokkevikua

http://www.festspillnn.no/

http://www.proysenfestivalen.no/

Harstad. Av viseartister kan du høre bl.a
Lars Bremnes med band.

Prøysenhuset på Rudshøgda. Programmet
vil du etter hvert finne på adressen over.
NB: Viseforums sommerkurs for visesangere/ låtskrivere blir også på Rudshøgda,
17.–23. juli!

3.-5. juli:
Egersund Visefestival
http://www.egersundvisefestival.no/
Egersund. Med bl.a Jan Eggum, Svein
Tang Wa, Jan Ingvar Toft, Karianne Arntzen og Siv Langøy. Klipp av årets artister
fins på festivalens Myspace-side.

9.-13. juli:
Riddu Ri∂∂u
http://www.riddu.com/
Kåfjord: Internasjonal urfolk-festival med
mye kunst, teater og folkemusikk.

viser.no

29. juli-3. august:
Karlsøyfestivalen
http://www.karlsoyfestivalen.no/
Karlsøy: Karlsøyfestivalen er ei markering
av motstand mot et samfunn der de viktigste verdiene er lønnsomhet, konkurranse
og grådighet. Den er en protest mot raseringen av distriktene, miljøødeleggelsene,
rasisme og diskriminering.

Festivaler i andre nrodiske land?
Sjekk nordvisa.org.
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Oslo

Buskerud

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

• Viseklubben sVISkEn v/Dag Hoftun
Knutsen, Hans Hansens vei 12, 3021
Drammen. Tlf. 3289 6244 (p+a), 9765
0744 (mob), daghk@online.no

• Nye Skalder (låtskriver-/viseklubb) v/
Øyvind Rauset, Smedgt. 34, 0651 Oslo. Tlf
9765 1636, post@nyeskalder.no http://
nyeskalder.no
• One from the heart v/ Criz Kristoffersen, criz@criz.no
• Oslo Viseklubb - Kjersti Holmin,
kjersti@gauteweb.net
• Evert Taubes Venner v/Anne-Lise
Odén, Rosendalsvn. 36, 1166 Oslo.
Tlf.: 2229 5762, Mob.: 9188 8833,
anne-lise.oden@c2i.net
• Akustisk Vinter v/ Roar Stengrimsen
Tlf 2316 3901, Faks 2316 3901,
Mob. 918 18 025,
roar.stengrimsen@villspor.com

Akershus
• Soon Viseklubb v/ Roar Lågbu (leder),
Kjøvangveien 73, 1555 Son. M: 4585
3086, rlagbu@broadpark.no
• Fyrlykta - Erik Bye Visescene, konsertsted: Lancelot v/ Asker Stasjon. Øyvind
Kjus, T-6678 2694, M-4819 2236,
oyvindkk@broadpark.no
• Barnevisegruppa Måltrosten v/ Turid
Lisbeth Nygård Leiv Eirikssonsgt. 14,
2000 Lillestrøm - turili@online.no
• Bærum Viseklubb v/ Arne H. T
 raaen,
Ringstabekkveien 35. 1358 Jar. Tlf: 67
53 08 09, mobil: 9510 9320, ahtraaen@
online.no
• Rælingen Viseklubb v/ Astrid Margrethe Olsen, Hvetestien 26, 2006 Løvenstad.
Tlf. 67971735,
maeve.kelly@chello.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks 359, 2001
Lillestrøm, berto@online.no
http://www.skedsmoviseklubb.no
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• Terna Viseklubb, Tvedestrand, v/ May
Zwilgmeyer, tlf. 3716 6808.
• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per
Jakob Skaanes, tlf. 3727 2654,
perjakobskaanes@viseforum.no
• Viseklubben Oss, Arendal v/ Ellinor
Dukan, tlf. 3708 8778.

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

Vest-Agder

• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.
• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519.

Oppland

• Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rysstad. harald.knutsen@aa-f.kommune.no

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

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

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

• Skreia Viseklubb v/ Ole Aamodt, 2850
Lena.

Vestfold

Rogaland

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

• Lallahompen Viseklubb
(Holmestrand), v/ Ernst Hauge,
ernsgh@hotmail.com

• Egersund Visefestival v/ adv. A
 sbjørn
Stokkeland, Pb 264, 4379 Egersund.
post@advokat-stokkeland.no

• Vigga Vers- og Visevenner (Brandbu)
v/ Johan Forfod, Solbakken 33, 2770
Jaren. Tlf. 6132 8647,
johan.forfod@hadeland-energi.net

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

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

• Tirsdagsklubben (Nøtterøy),
v/ Anne Berge – nordn@c2i.net
• Vestfold Ukuleleklubb v/ Øyvind
Sæther. Tlf. 3339 6955, mob: 9014 3001.
http://www.ukuleleklubben.com

Hedmark
• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803,
post@proysenhuset.no
http://www.proysenhuset.no

Telemark

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

• Bamble Viseklubb v/ Bjørn Damberg,
tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no

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

• Notodden Visekor v/ Torill Hagen,
Notodden.

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Leo Leonhardsen,
leoleonhardsen@gmail.com
viser.no

• Viser ved kanalen, tlf. 3594 6000.
http://www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb v Eivind Oug,
eivind.oug@niva.no
viser.no

Trøndelag
• Neatrall v/ Anne Kristine Evjen, 7580
Selbu. Tlf: 7381 8303
• Viseklubben Maja, Trondheim. v/
Johan Skevik, johan.skevik@trondheim.
kommune.no – http://www.ipt.ntnu.no
/~asheim/Majainfo.html

Troms
• Viseklubben Spelt, Pb 123,
9252 Tromsø. Skarven Bar.
http://www.viseklubbenspelt.no
• Viseklubben Baluba! v/ Inger Strand,
tlf 9939 2366. Fryseriet Pub.
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I mars 2007 ble Viseforums nettsider «restartet» etter å ha ligget nede
over to år. Sidene blir nå oppdatert 1–2 ganger i uka og har hatt et jevnt tilsig av
stadig fler besøkende (grafen viser gjester pr dag fra juli 07 da tellingen startet, til
slutten av mai 08). Vi feirer dette ved å skifte nettnavn til VISER.NO!
Adressen er http://viser.no – uten www (men http://viseforum.no virker fortsatt).
viser.no — ISSN 1890-7369

Nr. 2

Norsk Viseforum

Nytt norsk viseblad

Pris: 50,-

Marit Mattisgard på
Folkelarm 08. (Foto:
Leo Leonhardsen)

Tema: Vokal folkemusikk

CD’er • produkter • Bokomtaler
Vise-NyTT • Viseklubbene i Norge

Viseforum – et møtested for visa
Norsk Viseforum gratulerer oss selv
og dere med nytt tidsskrift for viser
og akustisk musikk. Vi håper at dere
som abonnerer og leser gir oss tilbakemelding.
Det er i samhandling med dere som
arbeider med, eller interesserer
dere for viser at bladet kan bli
et levedyktig organ for norsk
visetradisjon. Det er mange
av våre medlemmer og
venner som har etterlyst et
blad med mer faglig stoff om
viser og visesang. Derfor har
Norsk Viseforum valgt å utvikle
dette bladet som et tidsskrift med
mer allment kulturelt innhold.
Dere som savner medlemsstoff i bladet
vil oppleve å få medlemsstoffet i andre
former. Østnorsk Viseforums Visavis er et
godt eksempel på hvordan man i regionene kan få til en aktiv og nyttig medlemsinformasjon. Våre nyhetsbrev vil fortsette
å komme.
Nettstedet viser.no har også blitt en viktig
informasjonskanal for visa. Vi har pågang

I dette nummer bl.a:

av visesangere over hele landet som melder seg inn hos oss. Vi merker interesse for
artistguiden vår fra arrangører som er ute
etter underholdning. Antallet økte henvendelser viser oss at vi har satset riktig
når det gjelder informasjon.
Neste år skal fylles med prosjekter
hvor formidling av visa prioriteres.
Kulturministerens omorganisering av tilskuddsordningene gir
oss forventninger om at også
vi skal bli sett på som aktiv bidragsyter til formidling av norsk
tradisjonsmusikk og fornyelse.
Vi har derfor store forventninger
til at også konserter og turneer med
viseutøvere skal få økonomisk tilskudd i
fremtiden.
Vårt lille sekretariat takker for alle henvendelser til kontoret. Det er hyggelig at
det er aktiviteter rundt visa over hele landet igjen, og at mange av disse aktivitetene
utføres av nye og yngre utøvere.
Leo Leonhardsen
Daglig leder

Redaksjonelt
Vokal folkemusikk:
Dette nummeret av Viser.no har vokal folkemusikk som tema, og det gjenspeiler seg i stoffet, mest i bok/CD-omtalene. Vi pretenderer ikke å framstå
som et fagblad for kvedere, men vil prøve å vise vise-Norge (!) at Norge har
en levende tradisjon på dette området. «Vanlige» visesangere kan ha mye å
hente ved å lære den bedre å kjenne. Skaff deg platene, hør og lær!
Dingsguide:
Vi vil gjerne hjelpe viseartister å skaffe godt utstyr til
framføring, opptak osv. Derfor starter vi nå en spalte med
kritisk gjennomgåelse av diverse «dingser» du kanskje kan
ha bruk for.

VISER.NO
Utgitt av
Norsk Viseforum, Pb 440 Sentrum, 0103 Oslo.
Besøksadr. Kirkegt 20 - Telefon: 22 00 56 30
Nettsted: http://viser.no
Epost: post@viseforum.no

Redaktør: Øyvind Rauset
ISSN 1890-7369
Opplag: 3 000. Redaksjonen avsluttet 28. nov 2008.
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Folkelarm
Huldrelått & geitelokk
Kyst-visetreff
Sang i Norge: Ny skolesangbok
Viseforums sommerkurs, gitarskurs m.m.
Visa denne gang: Sinclairvisa
Dingsguiden: Zoom-opptaker, strengerens, transponeringshjul
Bøker, CD’er: Masse omtaler
De norske viseklubbene: Full oversikt

viser.no

Lenker:
I dette bladet finner du mange omtaler av CD'er og bøker,
med haugevis av lenker du kan ha nytte av. Men å gjengi
dem på trykk er ikke alltid så lett – noen adresser har
kryptiske tegn og er flere linjer lange. Derfor har vi bare
gjengitt de enkleste adressene – men om du vil gjøre det
enkelt for deg selv, går du heller inn på nettsida vår, viser.
no. Der finner du anmeldelsene og kan klikke deg videre
til alt du lyster å vite mer om.
Øyvind Rauset (red.)
viser.no
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Huldrelått og
geitelokking
Vi hadde sett på oversikten over
festivalar i Norden og trudde vi
hadde oversikt over dei få visefestivalane Noreg kan by på. Vi oppdaga etter kvart at det finnes lokale
ukjende spell som kan vere like
interessante som dei store annonserte festivala. Vi vitja ein av dei.
Leo Lenhardsen

Øvst i Østerdalen i Storelvdal kommune,
ligg Sollia prestegård med seter, beitemark
og fjell. Det er ikkje så mange prestar der
i dag, men det kryr av geiter og du kan og
treffe på budeier som lokker på dyra eller
sit og syng tradisjonssanger. Her er ein
del av den vokale folkemusikken framleis i
levande live og i dagleg bruk.
Lokking er ei musikkform som høyrer
til det vi kaller funksjonsmusikk eller
funksjonssang. Den har ganske enkelt som
funksjon å fortelle geitene (eller kyrne)
at no er det på tide å kome heim og fylle
mjølketanken. Og kjenner dei att stemmen
til budeia, så veit dei kor dei skal.
Så har også dei kreative budeiene utvikla
den enkle lokken til flotte melodiar, gjerne
med tekst til. På den måten går lokken
over fra å være reint funksjonal tilknytta
arbeidet, til å fungere som lyarslått med
tanke på å kunne brukas i konsertsammenheng. Og det kan og settes instrumentalt akkompagnement til.
Ellen Tangen driv Sollia prestegård
saman med familien sin. Ho har vore
4

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

blei scena opplyst av faklar,
noko som var med på å
skape ei sterkare ramme
kring det som blei framført
frå scena.
Mange av dei som driv med
vokal folkemusikk har lett
for å gløyme at det ofte
er ein grunn til at sangen
gjerne inneheld ein tekst.
Det hadde ikkje desse jentene gløymt. Vi fekk ein fin
viseopplevelse i tusmørket
mens regnet auste ned over
dei frammøtte. Multiinstrumentalisten Ånon Egeland
bidro med ukulele, munnharpe og feler. Saman med
Sarah Nagells feler og harpe
blei dette ein musikk- og
sangopplevelse som var vel
verdt ei god dagsreise i bil.

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

Denne vokalgjengen pirra nysgjerrigheta
vår, og då gjekk turen til Sollia. Ramma
var setra på om lag 800 meters høgde. Setervollen var gjort om til festivalplass med
serverigstelt og scene. Laurdag kveld slapp
publikum til og vi fekk ein visekonsert som
varma i det våte veret.
Magnhild Berge er budeie på Sollia. I
tilegg er ho eit stort sangtalent med stort
stemmeomfang og autoritet i formidlinga.
Sarah Nagell er songer og felespelar frå
USA. Ho er tredje hjulet i gruppa Gjetord,
som var hovedinnslaget på Sollia.
viser.no

Songane varierte mellom lokking, bånsuller religiøse folketonar, slåttestev og balladar. Songene vart vevd saman av Ann Elin
Liums mytiske dikt. Saman med disse
dikta og anekdotane blei dette ei mytisk
forestilling full av varme, nærleik og profesjonelle utøvarprestasjonar. I tusmørkret
viser.no

Seterdagane blei avslutta
med friluftsgudsteneste
søndagen. Presten knytta
innhaldet i gudstenesta til
visearrangementet og hadde
lagt mange typiske tradisjonsviser inn i salmeutvalet.
Akkompagnert av fele og
gitar lød det kraftig sang ut over setervollen den søndagen. Reis gjerne dit neste år.
Det er ei eiga ro der oppe.
Gløymte eg å fortelle at Sigbjørn Solbakken og John Melhus hadde munnharpekurs under seterdagane. Berre det å høyre
desse to spele saman var ei stor oppleving.
Jo, arrangementet kunne gjerne vart
lengre.
Vil du vite meir om Sollia, finn du meir på
www.solliaprestegard.no.
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Folkemusikere larmet
i hovedstaden
Helga 25.–28. september la folkemusikere
beslag på flere av Oslos
utesteder. Med Lands
laget for spelemenn i
spissen gikk årets Folkelarm av stabelen. Seminarer, showcase, konserter, dans og music
award. Folkelarm er en
gnistrende festival med
mangfold, og en glitrende arena
for å vise frem en musikkform som
mange regner for å være relativt
smal.
Leo Leonhardsen

Vi fant ikke bare de store kjente utøverne
som har klart å overleve som folkemusikere. Vi fant også en hærskare av talentfulle
yngre musikere og sangere som kommer
til å holde folkemusikken levende i mange
år fremover. Men arbeidet for å holde tradisjonsmusikken sterk og levende i dagens
musikkmarked er ingen enkel oppgave.
Arbeidsvilkårene for utøverne, og bransjens evne til å ta vare på og legge til rette
for formidlingen er to viktige faktorer.
Nettopp dette vet vi i det norske visemiljøet. Derfor var Norsk Musikkinformasjons
og Folkelarms seminar fredag 26. september i Gamle Losjen om svært interessant å
overvære.
Overskriften var «folke- og verdensmusikkens marked, publikum og offentlighet.
Seminaret tok opp problemstillinger som
6
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hvordan styrke folke- og verdensmusikkens markedsposisjoner, hvordan bygge opp og
holde på et publikum, artistenes vilkår og musikkformens
plass i media.
Karl Seglem er frilans utøver, manager og utgiver. Han
pekte bl.a. på tre sentrale
aspekter som påvirker utøverens levekår. Det er ikke
akseptert å skulle kunne leve
av folkemusikk, i enkelte miljøer er det
vanskelig å finne aksept for fornying og
musikkformen er ikke akseptert i media.
Han etterlyste større krav til kvalitet og
profesjonalisering i enkelte miljøer – «folk
må ikke spille surt». Videre etterlyste
han bedre økonomiske betingelser for
artistene. Det er for få som er villige til å
betale en anstendig lønn til en profesjonell
utøver. Han kritiserte også festivalene
for å bli for ensidige og like i valget av
programprofil (...ser vi likhetstrekk med
andre sjangre her?)
Øyonn Groven Myhren (se anmeldelse
av hennes nye CD lenger bak i bladet) var
inne på mye av det samme som Seglem
tok opp. Hun hadde ikke så mye vakkert
å si om bransjen som sådan. Bransjen har
mindre fokus på musikken enn på profilering av enkeltpersoner eller frontfigurer.
Man dyrker gjerne «de edle ville». Jo mer
glad og individuell du er, gjerne litt dum –
helst ikke intellektuell, jo mer interessant
er du for utgiverne.
Motsetningen mellom folkemusikerne og
de som styrer markedet er at folkemusiviser.no

Svein Bjørkås, Becaye Wa, Øyonn Groven Myhren og Sigbjørn Nedland.
keren ikke ønsker å la seg forme, mens
utgiverne er mer opptatt av merkevarebygging – å skape et navn.
Sigbjørn Nedland pekte blant annet på
folke- og verdensmusikkens plass i media.
Musikkformen flyttes over fra populærkanalene til kulturkanalene. Dette er en
trend som ikke gjelder bare i Norge. Den
etniske musikken blir mer et eksotisk
innslag enn en del av kulturen. Det kan
virke som behandlingen av verdensmusikk i media kan ha rasistiske undertoner.
Gitaristen Becaye Wa har fått flere forespørsler om opptredener mer ut fra å være
et eksotisk etnisk innslag enn det å være
musikkformidler.
Vi har ikke plass til å gjengi alt som ble
tatt opp i seminaret. Vi kan bare fastslå at
folkemusikkens vilkår i det norske kulturlandskapet har mange trekk som det
norske visemiljøet kjenner seg igjen i. Vi
kan lære mye av hvordan folkemusikerne
setter fokus på tradisjonens overlevelsesevne og musikernes levekår. Dette gjelder
ikke minst alle de av visesangerne som
arbeider iherdig med å gi ut plater på eget
viser.no

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

Flere lovende viseutøvere
Marit Mattisgard kommer fra Valdres.
På Engebret opptrådte hun solo og akkompagnerte seg selv på langeleik. Hun
har et stort stemmeomfang med varme og
modenhet i stemmen sin. Hun legger fine
klanger og harmonier på langeleiken og
hun lar ikke akkompagnementet komme i
veien for teksten. Hun er en fin formidler
som jeg håper vi kommer til å høre mye til.
Hun har lært av familie og utøvere i
Valdres. Dette miljøet har vært en god utdanningsinstitusjon for henne. Hun er et
godt eksempel på at lokale tradisjoner kan
holdes i hevd gjennom generasjoner dersom vilkårene ligger til rette for det. Disse
vilkårene styres av miljøets evne og vilje til
å ivareta og videreformidle tradisjonen.
Langeleiken har rike tradisjoner i Valdres.
Det er stort sett bare der at den har vært i
sammenhengende bruk frem til i dag. Som
7
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Ta vel imot
Marit
Mattisgard
og Anders
Røine der de
kommer!

akkompagnementsinstrument til sang er
den unik. Den har klang og tonalitet som
legger til rette for at det vokale uttrykket får beholde fokus. Og det gjør Marit
Mattisgard på en vakker måte Om det er
ballader, skillingsviser eller enkle slåttestev hun fremfører, så er det med innlevelse
og respekt for både historiefortelling, tekst
og det å holde sangen innenfor den vokale
sangtradisjonens vilkår.
Da hun spilte i Gamle Losjen hadde hun
med seg Anders Røine. Han trakterer
gitar, mandolin, fele, banjo og sang.
Sammen utgjør de duoen Sudan Dudan.
Sudan Dudan er også tittelen på et slåtte
stev som er en miks av halling og bånsull,
som de har på CDen Sudan Dudan (for
øvrig en utgivelse som jeg tror mange
viseelskere vil sette stor pris på). I denne
konstellasjonen blir det mye strenger og
mye klanger. Og det blir vakkert fordi
de aldri faller for fristelsen å overdrive.
Klangbildet og harmoniene skaper spenning i musikken. Det gjør de uten å drukne
sangen i fete arrangement. Som visesanger
tar man av hatten for denne duoen og
gleder seg over god formidling.

Veteran og fersking
Elias Akselsen har gjort en stor innsats for
å dokumentere og formidle romanifolkets
musikk og sang. Hans lune fortellerevne
gir oss et godt innblikk i taternes sang8
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tradisjon og kultur, så godt at vi nesten
er midt i taterleiren når han formidler fra
podiet.
Det er sikkert flere enn jeg som har
sunget taterviser og forsøkt å forstå noe
av sangenes identitet. Når Elias Akselsen
synger de gamle sangene blir du møtt av
en trøkk du ikke trodde var mulig av en
norsk viseutøver. Men nå har Akselsen
andre kulturelle røtter enn oss såkalte
fastboende. I tillegg til stemmeomfang har
han et volumregister og en tone som går
rett inn i sjela. Han behersker alle fasetter
fra de vare uttrykk til de kraftigste uttrykk
for fortvilelse, lengsel og glede. Han er tro
mot tradisjonen. Man kan ikke unngå å bli
rørt av den ærlige og varme formidlingen.

Konsert i Losjen
(foto: Leo Leonhardsen)

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

flere plater. I år har han vært på turne
med Rikskonsertenes opplegg veteran og
fersking. Som veteran har han hatt med
seg dattera Veronica. Hun er ung, men har
allerede opparbeidet seg en formidlingsevne og stemmebeherskelse som dokumeneterer at hun har hatt en god læremester
i sin far.

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

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

viser.no

viser.no

med seg Stian Carstensen på trekkspill,
Daniel Sandén-Warg på feler og Finn
Guttormsen på bass. Et solid musikalsk
fundament for god viseformidling.
Rådet for folkemusikk deler hvert år ut en
pris som går til en person som har gjort en
ekstraordinær innsats på området folkemusikk/eller dans. I år er det Elias Akselsen som får denne prisen. Vi gratulerer!
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Kyst-visetreff på Sørlandet
Bragdøya ligger et par minutters
båtreise fra Kristiansand Sentrum.
Der har Bragdøya kystlag etablert
seg i en gammel fiskeindustribedrift. Fartøyvern, bygningsvern,
restaurering av gamle båter og
motorer og vedlikehold av store
kaianlegg utføres av en stor entusiastisk dugnadsgjeng fra området.
12.-14. september inviterte Bragdøya kystlag til nordisk visetreff.
Dit reiste utøvere fra Sverige,
Danmark og Norge for å spille for
hverandre.
Leo Leonhardsen

helga skal vi bruke til å ruste oss bedre for
neste års treff, som blir ei uke tidligere,
sier visesangeren og ansvarlig for arrangementet, Kjell Hamre.
Kanskje vil det hjelpe litt å arrangere treffet ei uke før nattefrosten setter inn. Vi
holdt på å fryse i hjel i gapahuk om natta.
Men en visesanger har opplevd verre ting
enn kalde netter. Varmen kom fort tilbake
da aktivitetene var i gang. To konserter
fredag og lørdag med til sammen 25 utøvere på scenen. Fulle konsertlokaler begge
kvelder med befolkningen fra Kristiansand
som entusiastisk publikum. Dette er ingen
festival, understreker Hamre. Det er et
møte mellom viseutøvere. Treffet skal
derfor være på utøvernes premisser, så
kan publikum få lov til å komme og høre
på. Derfor selger vi ikke billetter.

Kjell Hamre er primus motor og vert for
visetreffet. Etter å ha vært på flere nordiske visetreff opp gjennom årene og opplevd
Det er ikke så mange klubber igjen
at visetreffet ved Lillesand ble borte, bepå Sørlandet, hva betyr dette visestemte han seg for at «dette må vi bare få
treffet for visemiljøet på Sørlandet?
til». Som aktiv i Bragdøya Kystlag var det
ikke vanskelig å få kystlaget med
Kjell Hamre
som arrangør.
– Viser er jo en viktig del av
kystkulturen, så det har ikke vært
vanskelig å få folk til å stille til
dugnad denne helga, sier han.
Alle jobber gratis. Kystlaget
stiller lokaler gratis til rådighet
for de syngende gjestene. Alt av
inntekter går til kystlaget. Kjell
Hamre legger vekt på at stedet
har sjel og omgivelsene passer for et visetreff. Den eneste
hindringen er at vi ikke har
etablerte overnattingsplasser her.
De erfaringene vi har gjort denne
10 

Med båt til Bragdøya
– Det ville være underlig om et slikt
permanent treff ikke får konsekvenser for
visa på Sørlandet, humrer Hamre, kanskje
vi kan få ei egen visegruppe under kystlaget: Kystviselaget.
– For oss etablerte har det betydning om
dette blir en institusjon, sier visesanger og
ex-fiskekakemaker Jan Engervik.
For kommende utøvere er det viktig å få
en arena – en scene å stå på. To gigantiske
konsertkvelder som er gratis, og med
dette mangfoldet, er fantastisk. vitasjon
til neste års treff 4.–6. september 2009 er
allerede lagt ut. Vi gratulerer sørlendingene og ønsker lykke til.

viser.no

viser.no

Jan Engervik er omtalt i egen
artikkel i nettutgaven av viser.no,
se «Nyhetsarkivet».
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M ånedens vise

M ånedens vise

Sinclairvisa

Tegninger: J. Nørretranders)

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

til å utvikle seg og bli bedre og bedre, dersom utgiverne følger opp intensjonen. Det
å sende ut gratis klassesett til alle barneskoler er et kjempeløft for norsk sangkultur. Dere som jobber i skolen: Husk at det
ikke nødvendigvis bare er musikklærerens
ansvar å følge opp sangen!
For oss som stadig leter etter sanger er
også dette en antologi som bare må finnes i bokhylla. Vi gratulerer norsk skole og
Musikk i Skolen med dette prosjektet.

Sang i N orge

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

Boka er redigert av Arve Amsrud og
Tormod Bjørnstad. Redaktørene har hatt
et redaksjonsråd som inneholder bred
kompetanse på sangtradisjoner.
Boka er bygd opp i fjorten hoved- og
underkapitler med temaer som Dagen,
Historiske og fortellende sanger, Arbeid
og utfordringer, Nasjonalsanger etc. I
tillegg er det tatt med mange utenlandske
sanger med store deler av verden representert, og det er også med noen samiske
sanger. Oppslagshjelpen fungerer greit
med alfabetisk liste etter tittel og førstelinje. Med registrene er boka lett å finne
frem i.
Med denne boka har norske skoler fått ei
god sangbok. Den er god fordi den speiler
det norske tradisjonelle sangrepertoaret
på en god måte. En del kritikere vil nok
undre seg over deler av utvalget. En del
sanger er vanskelig å synge. Det gjelder
først og fremst en del av popmelodiene.
Det kan se ut som om det har vært viktig
å ha en del av dagens popsangere representert i boka. Jeg har prøvd noen av disse
sangene for ungdomsskoleelever. De synes
14 

(På viser.no har vi enda en omtale av boka.)
Sang i Norge, 576 sider
ISBN 978-82-91007-17-5
Norsk Noteservice as, Rikskonsertene
Musikk i Skolen, Høgskolen i Vestfold.

godt man kunne valgt sanger som er lettere å bruke som fellessang.
Representativiteten til de sangsmeder
som er valgt ut kan noen ganger virke litt
tilfeldig. Når man tar med Hans Rotmos
revolusjonære Det e itt'no som kjæm tå sæ
sjøl og kutter ut de revolusjonære fy-orda,
kunne man kanskje heller valgt å ha med
Førarkortet eller Høvlerivisa, som begge
er både morsommere og mer representative i forhold til sangenes popularitet i
befolkningen. Eller Ragnar Olsen, en av
Nord-Norges mest anerkjente diktere; Erling Jarl var den sangen som virkelig gikk
inn i hjertet på folk i nord, mens Polarlys
(som kom med i boka) ble mer anonym.
Selv om det finnes mange slike eksempler,
så vil nok en del av denne type kritikk
være underlagt smak og behag.
Det er en utfordring å være musikklærer
med denne boka. Det går mye tid med
til transponering. I senere utgaver vil vi
anbefale å skrive sangene i tonearter som
er mer sangbare for barn og ungdom.
Vi har etterlyst denne boka på flere sangkulturkonferanser og i andre sammenhenger. Det er svært gledelig at den nå har
kommet ut. Dette er ei bok som kommer
viser.no

Sommerskolen i Rauland i Telemark

28. juni til 1. Juli:
Visesmedkurs
– Skrive, komponere, arrangere
Pris: Nkr 3 800,- .

2. juli – 6. Juli:
Visetolking og fremføring

Norsk Viseforums
sommerkurs ’09

Pris Nkr 4 000,-

Etter å ha prøvd ut kursvirksomhet på høgere nivå i to år kommer
Norsk Viseforum til å arrangere
kurs to steder i 2009. Selve sommerskolen utvides og flyttes til
Raulandsakademiet som er skreddersydd for denne typen kurs. I
samarbeid med Prøysenfestivalen
videreutvikler vi ungdomsscenen
på Rudshøgda og gjør denne til et
årlig nordisk prosjekt.

– Visesang som yrke
Pris Nkr 4 500,-

Kurslokalene på Akademiet i Rauland er
skreddersydd for musikkundervisning på
høgere nivå.
Overnatting på enkeltrom i internat.
Full pensjon er inkludert i prisen.
Raulandsakademiet har en lang rekke
andre kurstilbud samtidig som våre kurs
pågår.
I løpet av kurset vil deltakerne delta på
konsert.
viser.no

7. juli – 11. Juli:
Fremføring og sceneteknikk

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

Unge nordiske visesangere –
Rudshøgda i Hedmark
19. juli – 22. juli:
Nordisk visescene for ungdom
– Verksted med nordisk visekonsert
Foregår under Prøysenfestivalen. Pris og
lærere vil bli kunngjort senere.
Kurset er forbeholdt ungdom. Det forutsettes at minimum tre land er representert
på kurset.
15

Vil du bi en bedre gitarist?

Ø stnorsk V iseforum

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

Kurset blir ledet med stødige høyre- og venstrehender av de legendariske ØNV-ere
Birger Aasland og Dag Hoftun Knutsen ut fra den pragmatiske grunnforutsetning at alt
skal være spillbart for vanlige hobbygitarister, som de selv. Her er det ikke
profesjonelle musikere som stiller høye profesjonelle krav.
Instruktørene er dyktige amatørvisesangere som vet hvordan selv en amatør kan opptre
med rimelig grad av kvalitet, og som kan videreformidle dette til andre.

Kurset kjøres på Gjestfriheten Fjordstue ved Randsfjorden, et
trivelig lite pensjonat som drives av en gitarist og visesanger.
Stedet er kjent for sine samlinger av gitarer, elger og solsikker.
Bedre ramme og miljø kan man ikke få.

Invitasjon til Gitarkurs 20-22 mars 2009
ØNV inviterer til et kurs for deg som ønsker å forbedre ditt gitarspill, både med
venstre og høyre hånd. Vil du bli en bedre gitarist? Da bør du delta på dette kurset.

Praktisk informasjon, priser og påmelding:

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

På høyrehåndssiden:
Gitarspill er ikke bare akkorder. Det er også viktig å få riktig rytme, enten du dæljer til
med plekter eller spiller vart og følsomt fingerspill, kanskje med melodiganger og
bassganger. Du vil lære rytmefigurer med fingerspill og plekterspill som passer til ulike
viseformer, fra plinging til dæljing.
De innlærte akkorder og teknikker praktiseres ved at vi spiller viser der dette kommer
til anvendelse og brukes i praksis. Det er da det blir gøy.
Så lærer du noen nye viser også, og kanskje noen som du aldri ville trodd du kunne spille.
Og så skal vi ikke undervurdere det sosiale aspektet ved sang og spell.
Er du en supergitarist som allerede kan alle slags akkorder og som problemfritt og
virtuost kan kompe hva som helst på sparket, så er dette ikke noe for deg.
Kurset henvender seg til den jevne viseklubbgitarist som gjerne vil utvikle seg til å bli
en bedre og mer allsidig musiker.

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

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

Fredag-søndag i enkeltrom, med revy og alle måltider:
Fredag-søndag i dobbeltrom, med revy og alle måltider:
Lørdag-søndag i enkeltrom, måltider fom lunch lørdag tom lunch søndag:
Lørdag-søndag i dobbeltrom, måltider fom lunch lørdag tom lunch søndag:
Bare kurs uten revy, overnatting eller måltider:
Andre kombinasjoner med ulike måltider:

Kr 2450
Kr 2250
Kr 1700
Kr 1600
Kr 700
Spør om pris

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

Bindende påmelding og innbetaling senest 31 januar 2009 til
Dag Hoftun Knutsen

Kurset går i helgen 20-22 mars 2009 og starter med besøk på en lokal revy kl 1900
fredag kveld. Etterpå blir det kveldsmat og krokspell utover kvelden.
Hvis du ikke kan komme fredag kveld, så starter undervisningen lørdag kl 1000 etter
frokost. Kurset avsluttes med lunch kl 1300 søndag.
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Instruktører:

tlf: 97 65 07 44 – epost: daghk@online.no – konto: 5081.07.77092
Pensjonatet har et begrenset antall rom. På grunn av den begrensede plassen så
gjelder det å være først til mølla. Når det er fullt, så er det fullt.

viser.no

viser.no
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Sanger til
Helgeland

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

Chris
Jangelöv:

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

Nordens
vise-doldis
Om du er viseartist eller
låtskriver i Norden, er
det stor sjanse for at du
har vært i kontakt med
Chris Jangeløv uten
nødvendigvis å vite om
det. Han er sekretær
i Nordvisa, redigerer
nettsidene deres, og er
bakmannen for det årlige allnordiske visetreffet på Säröhus Hotell sør
for Göteborg.
Øyvind Rauset

Egentlig er det snart ett år siden Chris
Jangelöv ble utnevnt til æresmedlem i
Norsk Viseforum, men det var først under
middagen på det årlige nordiske visetreffet på Särö at han endelig fikk overlevert
«medlemskortet».
Årets visetreff 1. og 2. november satte ny
rekord i opplutning med 250 tilstede, og
det er egentlig 15 fler enn det er plasser
til i matsalen. Men helgen gikk knirkefritt
likevel med sang og musikk i alle tenkelige hjørner og rom. Nordvisas årsmøte
ble avholdt på lørdagen. Og Chris Janglöv
18 

Leo Leonhardsen

Svein Terje Olsen heter vår poet av
2008 i Sandnessjøen. Kanskje ikke kjent
særlig langt ut over Sandnessjøen. Akkurat
det har mer med det etablerte formidlingsapparatet å gjøre enn artisten selv.
var den alltid nærværende usynlige grå
eminense.
Chris Janglöv var med og startet Nordvisa. Han har vært sekretær det meste av
den tiden forbundet har eksistert, og har
dermed vært en viktig brikke i utviklinga
av organisasjonen. Han har i siden 1983
vært ildsjelgen bak det nordiske visetreffet
på Särö som har fått enorm betydning for
kontakten mellom de nordiske visemiljøene. Han utfører der et bookingarbeid som
kan ta pusten av de fleste. Jangelöv skriver
også dikt og har undervist i skrivekunst.
Norsk Viseforum har lenge ønsket å
påskjønne Chris for innsatsen, og lørdag
overrakte Leo Lenhardsen diplomet til
Jangelöv under middagen.
viser.no

Vi kom over to CDer produsert i 2000 og
2004 med visegruppa Mannskapet i
Sandnessjøen. Ikke noe uvanlig at visegrupper i distriktene gir ut CDer i dag hvor
det ikke skal så mye til for å få laget en.
Når jeg hengte meg opp i akkurat denne
produksjonen var det først og fremst
stemningen som fanget meg, stemningen
fra nordnorsk visesang fra 1970-tallet. Da
var politikk og konflikt mellom distrikt og
sentrum fremtredende. Svein Terje Olsen
har lagt denne konflikten bare delvis bak
seg. Ikke fordi han tilhører 1970-tallet,
men fordi denne konflikten fortsatt er
virkelighet for de som lever i distriktene i
dette landet. Sangene er gjennomsyret av
kjærlighet til folk og natur på Helgeland.
Sangen om «rute 701» er i ord og toner
viser.no

ei lita utstilling av bilder fra Helgeland.
Likedan er sangen om stuerten en hyllest
til de sliterne som holder hjulene i dette
samfunnet i gang.
Den politiske kommentaren er både på og
mellom linjene. Men det er ingen agitasjon
i sangene. Poesien berikes av nettopp det
å speile samfunnet – det som er kunstens
oppgave. Det er kanskje det som fikk meg
til å se linjer til gamle herr Petter, men enda
mer å se en likhet i tradisjon med en annen
nordnorsk visehøvding: Ragnar Olsen.
Svein Terje Olsen er et artistnavn som
neppe har vært uttalt utenfor Helgeland.
Det er synd. Han formidler viser på en
varm og sikker måte. Fraseringene er
lette og ledige. Selv sier han at han ikke
er noen sanger. Tja, hva er nå egentlig
en sanger? Svein Terje Olsens sang og
formidling er overbevisende og på et nivå
som burde rekke langt ut over Helgelandskysten. Og på et nivå som hører hjemme
i norsk visesang av 2008. Han behersker
også folkelige sangtradisjoner og har et
mangfoldig musikalsk uttrykk som er
verdt å utvikle videre.
Så Helgelendinger: Ta tak i denne mannen og sørg for at han får spredt sine
gode viser om og for Helgeland! Han
fortjener et større publikum.
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Her omtaler vi produkter og andre dingser som visesangere kan ha bruk
for på en eller annen måte…
Opptaksutstyr

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

Når vi har sett på alternativer har vi satt
noen krav til utstyret:
• Det skal være lett å bruke
• Det skal være mulig å lagre på internt
eller eksternt lagringsmedium
• Det skal være innebygget mikrofon
• Ha muligheter for flere funksjoner
• God lyd

ZOOM
Zoom har to anbefalingsverdige opptakere. H2 og H4. Forskjellen mellom de to er
at det følger et enkelt redigeringsprogram
med H4.
Zoom har meget gode innebygde mikrofoner som sitter i kryss, slik at du kan få god
stereoeffekt og god dekning av rommet. I
tillegg kan du kople til ekstra mikrofoner.
Vi har prøvd Zoom H4, som i tillegg til
enkel opptaksfunksjon på ett stereospor
kan ta opp flere spor for redigering i det
medfølgende Cubase-programmet.
Zoom H4 har et hav av muligheter for
redigering, prosjekt- og mappefunksjoner,
justering av lyd inn og ut, enkelt til flere
spor osv. Man må holde på en stund for å
beherske de avanserte funksjonene.
Men den har også helt enkle opptaksfunksjoner som «trykk på record og spill inn».
Legg spilleren på bordet, spill høyt for å la
opptakeren justere innspillingsnivået, sett
i gang opptaket og det ligger klart med god
lydkvalitet når du stopper.

Du kan ta opp wav-filer i 16 bits, 44,1 (CD)
eller 48 Herz (DVD og video), hvis du vil
laste disse inn i PCen for videre redigering
av opptakene. Disse filene tar stor plass,
og det blir fort nødvendig å overføre data
til PC eller sette inn nytt minnekort. Overføring av data gjører raskt via USB-kabel.
Med Mp3-formatet har du veldig mye
plass i det kortet som sitter i maskinen.
Last filene over på PCen og send på e-post
til dine medmusikanter for videre hjemmearbeid.
Med de avanserte funksjonene i H4 kan
du ta opp flere spor. Last disse inn i PCen
og rediger i en lett-versjon av Cubase, som
følger med. Du får da et profesjonelt redigeringsutstyr hvor du kan pynte mye på
opptakene dine, og lage en god miks med
bruk av flere instrumenter og sang.

å lese flere kilo med bruksanvisning og de
som gjerne vil ha noe avansert å leke med.

Annonsér i Viser.no!

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

Hvem av oss strever ikke med å
holde strengene rene og bevare
den krispe klangen så lenge som
mulig? Jeg forsøker å vaske hendene mine hver gang jeg skal
spille på gitaren, ikke spise chips
Du kan kople Zoom’en til stereoanlegget, til og annet fettholdig på fest mens
PA-anlegget, eller du kan lytte gjennom hø- jeg spiller gitar og så tørker jeg av
retelefoner. Vi likte at opptakeren både kan strengene en gang iblant med en
brukes av oss som ikke har tålmodighet til
nyvasket fille.

Helside: (A5, sort/hvitt): 2000,Baksida: (farger): 3000,Halvside: (s/h): 1400,Kvart side: (s/h): 800,-

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

Rens av strenger:

Snakk med vår annonseselger
Ragnhild på tlf. 4781 5020
ragnhild.pehrson@online.no
viser.no

Per Jakob Skaanes

Jeg kom nylig over et lite redskap som
skal bidra til å forlenge levetiden til den
fine lyden i nye strenger og ta vekk skitt
rundt hele strengen. The String Cleaner
er navnet. Den er konstruert med to plater
foret med mikrofiber satt sammen med
ledd i den ene enden. Disse klapper man
sammen over strengene og drar den frem
og tilbake. Mikrofiberet skal etter sigende
rense strengene for hudrester, fett og annet smuss som kan bidra til at gitaren ikke
bevarer den krispe klangen vi kjenner fra
hver gang vi setter nye strenger på den.
Ifølge reklamen skal The String Cleaner
forlenge livet til og bevare tonen i strengene. Den revitaliserer brukte, gamle og
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ødelagte (?) strenger. Man kan med fordel
dra den over strengene etter hver gang
man har spilt. Etterhvert blir mikrofiberen
mettet av skitne strenger og man må fjerne
skitten fra The String Cleaner. Da skal
man ifølge bruksanvisningen skylle den i
varmt vann ispedd et par dråper flytende
såpe, ca annenhver måned. Tørk deretter
forsiktig med håndkle og la den lufttørke
etterpå. The String Cleaner har «skinner»
under slik at den vil ikke støte borti båndene på instrumentshalsen og lage riper
eller skade disse.

Bruk over tid
Jeg har nettopp
fått denne lille
redskapen i
hende, og derfor
har jeg ikke
erfart hvordan
den virker over
tid. Jeg skal
imidlertid sette
nye strenger på
12-strengergitaren min nå og jeg
har en mandola
jeg lenge har
tenkt å skifte
strenger på.
Deretter skal jeg
bruke disse over
tid og se hvordan
de fungerer for å
forlenge lyden i
strengene og hvordan holdbarheten er på
selve strenge-renseren.
Det er et problem som melder seg når du
skal rense instrumenter hvor strengene
ligger tett på halsen. Den delen av mikrofiberen som befinner seg mellom halsen
og strengene er for tykk til at jeg kommer
helt opp til første bånd på mandolaen. På
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de fleste gitarer er avstanden større, så der
burde det ikke være noe problem.
Jeg kommer tilbake med brukererfaringer
om tre og seks måneder. Jeg synes den
hittil virker veldig bra, og patentet med
å klemme mikrofiberkluten rundt strengene og stryke frem og tilbake burde være
effektivt for omflakkende og stedbundne
trubadurer, selv om en mikrofiberklut
kanskje gjør samme nytten.
På thestringcleaner.com kan dere finne
mer info om The String Cleaner, en liten
demovideo og svar på ulike spørsmål om
The String Cleaner.
Om noen ønsker å bestille dette produktet, er
det rimeligere på elderly.com – søk på «string
cleaner». Pris fra snaue 10 til 13 $.

Transponeringshjul

Per Jakob Skaanes

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

Verktøy til
transponering og
å konstruere
akkorder
Å skifte toneart har voldt mang
en amatørgitarist problemer og
frustrasjon. Hvordan skal man
legge melodien til et toneleie som
passer stemmen min bedre? Her
er det jo en bråte akkorder som må
skiftes ut. Både hobbygitarister og
allsangere støter tid om annen på
sanger som enten ligger altfor høyt
eller altfor lavt i enkelte partier. Vi
strever med å komme «ned» på de
dypeste tonene, eller helt «opp» på
de lyseste tonene.
viser.no

Turn the wheel – Change a key
viser.no

Hovedvekten her ligger på verktøy som
består av to dreibare skiver som dreies i
forhold til hverandre. La oss si utgangspunktet er C-dur, og at det blir for lavt
så du ønsker å transponere til F-dur. Du
dreier sa skivene slik at F på den minste
skiven står under C på den største skiven.
Her vil du kunne lete deg frem til alle akkordene i den opprinnelige duren på den
store skiven og finne tilsvarende akkorder
i F-dur under disse på den lille skiven.
Det er flere «hjul»-løsninger på transponeringsproblemet tilgjengelig på
verdensveven. Nedenfor har jeg omtalt
to av de bedre transponeringshjulene på
markedet. Felles for dem er at de inneholder en rekke opplysninger utover det som
gratisversjonene tilbyr. Dessuten er de
mer slitesterke.

Turn the wheel – change a key
På en nettsidene til The Doreen Allen
company (http://www.transposer.
com) finner dere et transponeringhjul
til 11.95$. Med denne følger et instruksjonehefte med fyldige kommentarer til
hvordan den kan brukes. Her er et stort
hjul med alle tonene fra C til C, et mindre hjul nummerert fra 1 til 7, og et enda
mindre hjul tilsvarende det største. Disse
kan dreies i forhold til hverandre slik at
du kan transponere, finne mollparalleller
og finne ut av hvile toner som hører til de
forskjellige trinn i toneartert skalaer som
man kan med MagiQuint. Formler for de
fleste akkorder du vil trenge å kunne står
på platen hjulene sitter på. Slik vil du ved
hjelp av hjulene enkelt kunne konstruere akkordene ved behov. Eksempelvis er
formelen for en durtreklang 1,3,5. Roterer
man hjulet slik at C står under 1-tallet (C
er da grunntonen i akkorden vi vil lage),
kan vi telle oss frem til trinn tre og finne at
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det er E, og videre til trinn 5 og finne at det
er G. Der har vi C-dur.

D ingsguiden
The Chord
Wheel

Dette hjulet inneholder en oversikt over
hvor mange kryss og b’er som hører til de
forskjellige toneartene. På en notelinje
er det en oversikt fra C-dur til C#-dur og
tilsvarende med b-toneartene. Her starter
man med C hvor det ikke er noen kryss,
fortsetter med G, D, A osv og ser hvilke
toner det er kryss for i de forskjellige tonearter. Kryssene er plassert på notelinjen.
Kjekt.
Kvintsirkelen er ikke på denne slik at om
du leter etter tilhørende tonika, dominant
etc., får du ikke disse servert på fat slik
som på MagiQuint eller det andre verktøyet, The Chord Wheel. De ulike trinnene
i skalaen er imidlertid notert på hjulet,
men du vite at dominant er femtetrinnet,
subdominant er fjerdetrinnet. Det står
ikke på hjulet.
Som nevnt ovenfor, er dette hjulet ypperlig til å finne ut hvilke akkorder man skal
spille dersom man skifter toneart. Drei
det ene hjulet slik at den tonearten du
befinner deg i står overfor den tonearten
du vil endre til på det andre hjulet. Alle
tonene står da overfor herandre.
Et eksempel på anvendelsen er med instrumenter som tar utgangspunkt i ulike
tonearter. Jeg spiller i et spelemannslag
hvor vi spiller tradisjonsmusikk fra Agder.
Her spille flesteparten fele, mens en
kvinne spiller klarinett. Hun må transponere når vi spiller da klarinetten er et
a-instrument (etter hva jeg har forstått).
Hun blir av og til litt i stuss om hvilke
toner hun skal spille. Dette verktøyet kan
være til stor hjelp for å avgjøre det.
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The Chord Wheel
The Chord Wheel er laget av Steve Jamison og utgitt av The Barbershop Harmony
Society – www.barbershop.org. På
deres nettside er det litt vrient å finne
fram. Skriv inn «wheel» i feltet «Find at
harmony market place» oppe på siden, så
vil du få opp The Chord Wheel. The Chord
Wheel består av to dreibare skiver hvorav
den største er inndelt i tolv felter påskrevet I-Tonic, V-Dominant, IV-Subdominant
etc. for å markere de ulike tonenes rolle
etter hvilken tineart du velger å orientere
ut fra. Det innerste hjulet består av flere
sirkler utenfor hverandre. Innerst finner
du navnet på grunntonen i hver akkord,
deretter moll- og durterse, i sirkelen utenfor der igjen kommer kvinten, forminsket,
vanlig og forstørret. Likeledes skjer med
septimer og så kommer nieren før man
avslutter med grunntonen for oversiktens
skyld. Hjulet er altså oppdelt i ulike nivåer
med trinnene man bygger opp de vanligste
akkordene med.
Hovedfunksjonen til The Chord Wheel
er å kontruere og identifisere akkorder. I
bruksanvisningen som følger med, demonstreres hvordan man kan identifisere hvilviser.no

ken akkord man har med å gjøre når man
kjenner tonene den består av, og det er vist
hvordan man ved hjelp av dette hjulet kan
konstruere alle dur- og mollakkorder, med
tilhørende septimer og en rekke andre
akkorder du neppe får bruk for med det
første. Selvfølgelig kan akkordene konstrueres bare man har en skala foran seg og
vet hvordan de er bygd opp. Poenget med
The Chord Wheel som med MagiQuint og
Turn the wheel, change a key er at man
her kan finne ut av akkordenes tonesammensetning på en visuell og oversiktlig
måte ved å dreie hjulet når 1-tallet eller
pilen for tonearten peker mot «Tonika».
Da får man de andre tonenes posisjon
under Dominant, subdominant etc, og
man kan enkelt se hvilke toner som hører
inn under de forskjellige akkordene. Det
er kun ved sjettetrinnet det står «moll», og
det kunne gjerne vært skrevet på andreog tredjetrinnet og. Eksempelvis i C-dur
vil den tilhørende akkord på sjettetrinnet
være A-moll, andretrinnet være D-moll og
tredjetrinnet være E-moll.
Når man konstruerer akkorder med The
chord Wheel, tror jeg ikke man får samme
forståelse av trinnene og intervallene som
man får ved å telle seg frem med MagiQuint og Turn the wheel, change a key. På
The Chord Wheel finner du alle tonene du
skal konstruere akkorden med i samme
«sektor» som grunntonen i ulike nivåer
utover fra sentrum. En styrke med denne
er at det nok går mye raskere å finne frem
til hvilke toner som hører til i de ulike
akkordene. Du finner dem alle i «sektor»feltet fra grunntonen og utover slik at det
er mye mindre fare for å ta feil.
Jeg håper det går fram av dette avsnittet
at The chord wheel ikke kan brukes til
transponering fra en toneart til en annen,
men er laget for å konsturere akkorder.
viser.no

Den inneholder også kvintsirkelen (uten at
det poengteres i bruksanvisningen).
Felles for Turn the wheel, change a key og
The chord wheel er at de har en litt mer
bergrenset anvendelighet enn MagiQuint,
samtidig så koster de hver for seg en
femtedel. Dessuten synes Turn the wheel,
change a key å være noe mer solid laget
enn MagiQuint og vil nok tåle mer bruk.

Konklusjon
Legger man litt penger i å bestille et transponeringsverktøy, får du et verktøy som er
mye mer solid, og det kan benyttes til mye
mer enn kun å transponere fra toneart til
toneart. Det følger bruksanvisning med
som forklarer prinsippene bak transponering. Turn the wheel, change a key er
dessuten utstyrt slik at det kan brukes til
å bygge opp akkorder i tillegg. The Chord
Wheel vil være hendig til å bygge opp akkorder og har kvintsirkelen med slik at du
får litt grep om tonika, subdonimant etc.
Er du litt kunstnerisk anlagt og investerer
i stivt litt tykt papir, kan du enkelt ut fra
omtalen her og omtalen av Magiquint lese
deg til hvordan de er konstruert slik at du
kan lage en identisk selv. Jeg er uansett
betatt av måten man ved hjelp av disse
verktøyene kan visualiserer forhold i musikkken på en måte som helt sikkert kan
hjelpe mange videre i forståelse av intervaller, akkorder og trinn.
Turn the wheel, change a key er utgitt av og
kan bestilles hos The Doreen Allen company og
koster 11.95$.
The Chord Wheel er utgitt av The Barbershop
Harmony Society. Det koster 12.95$.

NB: På nettsidene har Per Jakob Skaanes
også tatt for seg andre gratis verktøy som
kan lastes ned, og sider med online-hjelp til
transponering. Sjekk http://viser.no!
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Med hovedvekt på norsk vokal folkemusikk, siden det er tema denne gangen…

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

lyttet til gamle kassetter og sprukne stemmer som fremfører viser kanskje ingen
hadde visst om var det ikke for Runesdatters prosjekt.

Per Jakob Skaanes

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

Leksalmer fra 1800-tallet
Med Syng hjerte er det et hefte med
tekster og en vakker liten innledning. Der
kan vi lese at hun for syv år siden kom
over salmer fra Jarlsbergske frimenighet i
Høyjord i Vestfold. Dette var en pietistisk
frimenighet som vokste fram i siste halvdel av 1800-tallet. Salmene ble samlet og
dokumentert av Øystein Gjerde og Svein
Aakerholdt. Takket være dem, får vi høre
Runesdatter tolke disse samlene i dag.
Det er også morsomt å lese om hvordan
Runesdatter har tilbrakt timesvis på eldresentre med mens hun har drukket kaffe og
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Materialet er sanger om liv og levned med
et religiøs vri. Her er naturskildringer og
tanker om liv og tro, hele tiden knyttet mot
det store målet man går i møte engang
der framme. Titlene kan være Solrenning
sæle, Nu hviler mark og enge, Jeg har
en venn og Saligheten er oss nær. Noen
av tekstene er skrevet av Brorson, andre
er skrevet av forskjellige lekpredikanter,
menst melodiene som er toner brukt i Rogaland eller Vestfold uten kjent opphav.

Eksperimentelt tonefølge
Er man mest opptatt av tekstene til salmene, kan lydbildet på denne utgivelsen
fortone seg noe forstyrrende. Ved andre
gangs gjennomlytting, lyttet jeg mer etter
tekstene. Jeg ble flere ganger «distrahert»
av en saxofon som opererte langt oppe i
diskanten mens akkordionet la på klanger
nesten disharmonisk med saxen, eller at
hardingfela spilte en motrytme som tilranet seg oppmerksomheten fra vokalen.
viser.no

Lytter man mest til klanger og lyd, må
man bekjenne at Runesdatter og musikerne har gjort en svært god jobb med
arrangementene. Som regel spiller kun to
instrumenter på hvert spor. Instrumentene bidrar tidvis med et rytmisk utfordrende akkompagnement som tilsynelatende vandrer helt selvstendig og bryter
med Runesdatters melodi. Tidvis lager
musikerne et stemningsskapende lydteppe
vokalen synger oppå. Det er blant annet
det som gjør platen til noe jeg biter meg
merke i.
Runesdatter synger vakkert, som en
litt mer klassisk skolert utgave av Tone
Hulbækmo. Tekstene er fine. Melodiene
likeså. Men mange synger vakkert, melodier og religiøse tekster av denne typen
finnes en rekke innspillinger av. Når de får
tilført det lille ekstra av et litt utflytende og
drømmende improvisasjonsaktig arrangement med Alfred Janson på akkordion,
Trygve Seim og Rolf Erik Nystrøm på
saxofon, Tuva T. Bolstad på hardingfele,
Vidar Skrede på baglama og Håkon Thelin
påkontrabass, blir det noe man legger
merke til. Samspillene mellom akkordion
og hardingfele har gjort et spesielt inntrykk på undertegnede. Akkordionet blir
tidvis brukt som et trøorgel, tidvis kun til
å legge på enkelte klanger som et bakteppe
i en dialog med saxofon. På sangen So, ro
subberusken min synger Liv Runesdatter til akkompagnementa av Vidar Skrede
på baglama (titt på opptak av baglama på
Youtube.com) – det er nesten litt verdensmusikk.
Så langt er Solrænning sæle mitt definitive
favorittspor, her arbeider akkordionet som
et trøorgel og Bolstads lyriske hardingfelespille danner bakgrunnen for den vakre
melodien og teksten. Utsøkt gjort!
viser.no

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

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

Kim André Rysstad er fra Rysstad i Setesdal, han har gått i lære hos blant andre
Kirsten Bråten Berg, Ragnhild Furholt
og Ånon Egeland. Nå går han på Ole Bull
akademiet i Meisterklassa i kveding.
Egentlig likte han best popballader og
hørte mye på Whitney Houston. Så fikk
han et engasjement på Agder folkemusikkarkiv etter videregående og først da fattet
han interesse for folkemusikken, skriver
folkemusikkarkivar i Vest-Agder, Harald
Knutsen. Rysstad takker Knutsen inderlig
for det i ettertid.
Sangene på Tak hardt uti hand har Rysstad hentet fra sine læremestre, litt fra
sine venner som Ingebjørg Harman
Bratland – Dei Frearlause menn – og
noe fra de gamle folkeviseinnsamlernes
27
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bøker. Sangene er ofte triste fortellinger,
det ender stygt i noen av sangene her. Det
er også lysglimt med lykkelig slutt på noen
av visene, Dei tvo kongsdøttene har en
lykkelig og vakker slutt. Det er et par med
morsom slutt, for eksempel visa Vil du
nu sove hos meg i natt om en ridder og ei
jomfru som er så kravstore mot hverandre
at de ender opp uten å få så mye som et
kyss i porten. Jeg kan ikke unnlate å nevne
Den skøyne visa om et frieri som ender litt
på tverke.

På konserter akkompagnerer han seg selv
med Kraviklyre og med piano på enkelte
spor. På Tak hardt uti hand har han overlatt instrumentbruken til andre. Hjelperne
Rysstad har med seg på CDen er svensksetesdølen Daniel Sandén Varg på banjo,
moraharpe på Soldaten og Månestev, og
Trond Sporsheim på gitar på Gamlestev og
Tak hardt uti hand. På tittelsporet spille
Sporsheim svært delikat og nedtonet på
gitar, legger et flott lite teppe for Rysstads
stemme i denne dvelende visa. På resten
av de 15 sporene på CDen synger Rysstad
alene. Det er en sterk prestasjon å fremføre materiale med den styrke og verdighet Rysstad gjør. Å høre hvilket rytmisk
driv han presterer i Dei tvo kongsdøttene,
imponerer stort.
28 
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Det kan bli litt tungt å høre en hel CD
med vokal folkemusikk i én omgang dersom man ikke er vant til folketoner eller
solosang uten akkompagnement. Det er
på mange måter et kvalitetstegn. En ting
er at stemmen står nakent tilbake når man
fremfører tekster rent a capella, uten akkompagnement. Samtidig er det forfriskende å lytte, da tekstene mange ganger
fremstår så mye mer tydelig da enn når det
er masse (flott, for all del) akkompagnement med. Mye av oppmerksomheten går
med til å lytte til klanger og koloreringene
de andre instrumentene lager. Jeg har ikke
fått med meg teksten i den nevnte Dei tvo
kongsdøttene tidligere. Etter å ha hørt
Rysstads fremføring, oppdaget jeg den
flotte historien som fortelles. Tittelsporet har Rysstad hentet fra Sophus Bugge
som har skrevet ned teksten etter Signe
Storgård fra Lårdal i Telemark, melodien
er fra Kviteseid. Rysstad kom over den i
Rikard Berges Norske folkevisur. Denne
visa er virkelig en diamant, både tekst og
melodi. Kim André Rysstads tolkning med
Sporsheims gitarspill gjør den til en av de
flotteste visene jeg har hørt på lenge.
Kim André Rysstad har en flott myk stemme med en svært behagelig klang. Han
fraserer elegant. Han fremfører troverdig
både de sorgtunge visene og de «tøysne»
visene. Men han krever sitt av tilhøreren.
Hør mer av Kim André Rysstad på hans
Myspace-side: www.myspace.com/
karysstad.
Tak hardt uti hand
Utgitt på Etnisk musikklubb.
Kan bestilles fra Etnisk musikklubb, nettbutikken
Tiger: www.tigernet.no.
Fås også på iTunes eller Musikkonline.no.

viser.no

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

Tidlig eksempel på arrangert
folkemusikk

Gjenutgivelse av to folke
musikk-klassikere på CD:

Slinkombas

Folkemusikerne Kirsten Bråten
Berg, Tellef Kvifte, Hallvard T.
Bjørgum, Gunnar Stubseid og Hildur Øygarden spilte for snaue tretti år siden i gruppen Slinkombas.
De ga ut to LPer hvorav den første
ble kronet med spellemannspris.
Musikken har ikke tidligere vært
tilgjengelige på CD, men nå blir albumene relansert i digitalt format.
Per Jakob Skaanes

Platene heter «Slinkombas» og «...og
bas igjen» og er utgitt som dobbelt-CD
på Heilo. Låtmaterialet er i alle hovedsak
hentet fra Agder hvor tre av gruppas medlemmer kommer fra. Musikken er forankret om felespillet til Stubseid og Bjørgum.
Felespillet deres er anerkjent. Bjørgum
har dessuten vunnet A-klassa i hardingfele
på landskappleiken flere ganger. Dette
kombinert med Tellef Kviftes fløyter og
klarinett og stemmene til Kirsten Bråten
viser.no

Det er interessant å lytte til arrangementene på disse albumene. Vi som lytter til
arrangert folkemusikk i dag, vil kunne
oppdage mange spennende løsninger
hos Slinkombas. Etter gjennomlytting av
dobbelt-CDen, synes jeg det er spennende
med den folkemusikalske tonaliteten de
har beholdt i mange av arrangementene.
Arrangementene høres lett alderdommelige ut, Bråten Berg og Øygarden står
for vokalen i alt vesentlig, Bjørgum og
Stubseid spiller i stor grad unisont med
hardingfele mens Tellef Kvifte tidvis spiller en motstemme eller andrestemme på
fløyter eller klarinett. Slinkombas representerer således et mellomtrinn på veien
mellom fremføringene og arrangementene
vi gjerne hører i spelemannslag og den
arrangerte folkemusikken som utgis i dag.
Der kan vi nok si arrangementene har blitt
mer utarbeidet i retning av flere stemmer
og en utvidelse av hvilke instrumenter som
benyttes.
I den grad man benytter tempererte
instrumenter i fremføringen av folkemusikk, vil de lett kunne legge sterke føringer på tonaliteten. Det vil i manges ører
representere en forflatning av tonaliteten.
Samtidig kan det bli vel krevende å høre
på «autentiske» fremføringer av slåtter
og stev hvor man er veldig «folkemusikalsk» i skalabruken. På en slik bakgrunn
er det spennende å lytte til Slinkombas
både som et «historisk» eksempel som
folkemusikkgruppe og en tidlig måte å
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arrangere folkemusikken på, samtidig som
det er drivende dyktige utøvere som spiller
bra.   Det er dessuten artig å registrere at
det finnes et sett at stev, slåtter og folkeviser som går igjen på et utall utgivelser.
Eksempler her er Kråkevisa, Dei frearlause menn og Dei tvo systrerne (Harpa).
Leter man litt i folkemusikkutgivelser, vil
man finne flare versjoner av disse visene.
Slik kan vi lytte til ulike artisters måte å
tolke materialet på, og her høre artistene
arrangere og tolke flere slike i en setting
hvor det å arrangere folkemusikken såvidt
var begynt. Jeg synes arrangementene på
disse to CDene er forfriskende nedstippet
samtidig som de har tatt et langt skritt
bort fra den rene solofremføringen som
har vært dominerende innen folkemusikken tidligere.
Det er mange godbiter på dette dobbeltalbumet, om jeg skal trekke frem noe av
sporene på disse to CDene, vil jeg trekke
frem Bruremarsj fra Sirdal hvor Kviftes fløyte fargelegger svært effektfullt og
elegant, og visa Tora Lille hvor stemmene
til Bråten Berg og Øygarden synger mot
hverandre og Kviftes fløyte vandrer mer i
forhold til melodien. Utsøkt gjort!

Spellemannspris for
debutalbumet
Da Slinkombas mottok spellemannsprisen
for debutalbumet Slinkombas, skrev juryen blant annet: «Prisen går til unge utøvere som med sikkert grep på den tradisjonelle synge – og spillemåten demonstrerer
evner og vilje til nytenking og videreutvikling av vår musikkarv. Platen preges av en
vitalitet og kjærlighet til stoffet, og dette
har overbevist juryen.» Her har de nok
banet vei for mange nye utøvere.
Slinkombas: Slinkombas og ...og bas igjen
Utgitt på Heilo. Grappa musikkonline, iTunes.
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nelse fra Bergen musikkonservatorium og
Norges Musikkhøgskole i Oslo. Hun har
flere ganger vært lærer i sang på Ole Bull
akademiet. Da rikskonsertene la ut på
turné med oppsetningen «Tryllefløyta –
ein folkeopera», fikk Opheim Versto rollen
som Nattens dronning.

For et øre som ikke er spesielt trenet i å
lytte til vokal folkemusikk, kan dette imidlertid bli noe krevende til tider. En ting er
folketoner og folkemelodier i vokalfemføring. Det er spennende og vakkert, interessant skalabruk. Jeg liker allikevel best de
slåttene det er tekst til.

Om Slåttar på tunga

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

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

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

Berit Opheim Versto er fra Bulken ved
Voss. Hun er blant de fremste kvinnelige
artistene i landet innen vokal folkemusikk. Hun er også en nybrottskunstner i
den forstand at hun ikke går av veien for
å eksperimentere med ulike sjangre og
kombinere forskjellige uttrykk, både som
soloartist og sammen med andre.
Opheim Versto har vunnet landskappleiken i kveding to ganger, hun har utdanviser.no

Opheim Versto gjør bruk av stemmen på
et område til som er artig å lytte til. Slåttetralling gir innblikk i en type rytmisk
bruk av stemmen hvor en rekke ord og
lyder bidrar til rytmikken i vokaluttrykket.
Opheim fraserer, ornamenterer med rytmeord, med stemmebåndene og diafragmamuskelen, triller med tunga og skaper
et rytmisk driv i slåttene, lager springar og
rudl så det suser. Det er spesielt interessant og moro å høre på det rytmiske
vokalarbeidet, alle rytmeordene og ornamentene Opheim Versto bruker for å tralle
slåttene. De fleste sporene er fremført med
én melodistemme. På enkelte slåtter synger hun flere stemmer oppå hverandre.
Det virker svært krevende å fremføre slåtter alene, stemmen står nakent tilbake,
intet akkompagnement å hvile på. Nettopp
derfor kan det være forfriskende å lytte til
kvedere som fremfører tekster a capella.
Tekstene og melodiene fremstår mange
ganger så mye mer tydelig da enn når det
er mange andre instrumenter å lytte til.

viser.no

Utgitt på SACD
Denne utgivelsen foreligger på SACD,
(Super Audio CD) men kan spilles på
vanlige CD-spillere og. SACD er skal tilby
bedre lyd og muligheter for å spille i flere
kanaler enn stereo som er vanlig i dag. Lyden blir pakket annerledes enn på vanlige
CD-plater og dermed kan en SACD romme
4,7 GB til forskjell fra CDer med 650 MB.
På slåttene Opheim Versto har sunget inn
i ett spor vil du kanskje kunne høre mer
dybde i stemmen om du har et bra anlegg
med SACD-spiller. På sporene med flere
stemmer vil man nok kunne dra nytte av
SACD-teknologien og høre de forskjellige
stemmene i hver sin kanal.
Om du vil lese mer om SACD-formatet,
kan du titte på en artikkel om SACD i
Wikipedia. På nettsiden SA-CD.net kan
man finne en oversikt over alt som er gitt
ut på dette formatet.
Berit Opheim Versto: Slåttar på tunga
Utgitt på plateselskapet 2L.
Tilgjengelig på SACD. Fins på iTunes og på Musikkonline.no. Også tilgjengelig i formatet Flac.
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Verden i sang –
sanger på kryss og
viser på tvers!
Sangbøker er gullgruver man skal
samle på og benytte enhver anledning til å bruke. De inneholder
sangskatter man kan kose seg med
i lystig lag og i tunge stunder, og
når man skal finne noe fint å opptre med. En av mine favorittbøker
er Norsk visebok. Verden i sang
kommer til å bli en annen favoritt
med sanger fra hele verden.
Per Jakob Skaanes

Mens Norsk visebok teller 600 sider
og inneholder viser fra Norge, nye og
gamle helt tilbake til middelalderballader,
inneholder Verden i sang stoff fra hele
verden. Kanskje det var å ta litt kraftig i,
men sangene spenner over et vidt felt, her
er alt fra musicals via 60-talls pop og mer
politiske sanger. Verden i sang er laget
for å inspirere til allsang og økt og variert
bruk av sang såvel i skolen som på ulike
«fritids»-arenaer hvor sang kan benyttes. På fest og på visesammenkomster er
denne midt i blinken!
Førende for utvalget i Verden i sang, er
å fremme at vi lever i en global landsby.
Da boken dekker et såvidt stort og vidt
spekter av sanger fra ulike kulturer, er
det redaktørenes håp og ønske at den kan
bidra til et større og mer variert kulturelt
mangfold i skolen så vel som andre steder
i samfunnet. I et samfunn hvor fragmen32 
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tert spesialisering og konkurranse gjør seg
gjeldende, sikter redaktørene mot å stimulere til vekst av det sterke fellesskapet som
skapes gjennom sang og dermed gjenreise
de estetiske møteplassene hvor menneskelige relasjoner er fremtredende.

Rikt og variert innhold
Verden i sang inneholder over 500 sanger.
Boken er inndelt i tematiske kapitler. Av
kapitteloverskriftene kan vi nevne norske
sanger, eldre tradisjonsstoff, Prøysen, utvalg av norske trubadurer og lætskrivere,
viseklassikere og nyere rockelåter. Våre
naboland er godt representert. Vi har en
kapittelserie med sanger fra populærkultur i en historisk ordnet avdeling hvor sangene er sortert etter hvilket tiår de hører
til. Det er europeiske sanger med sanger
fra forskjellige europeiske land. Hele
verden er representert gjennom et kapittel
med sanger fra andre kulturer, Latin-Amerika, Afrika og Asia. Her er både japanske
og kinesiske sanger for å nevne noe.
Under overskriften «Sanger fra en såret
jord», finner vi temaer som solidaritet,
miljø, fred. Eksempelvis er Ved stranden
og Ein song om fridom som vi kjenner fra
Mikis Theodorakis-oppsetninger med i
dette kapitlet. Sanger fra TV/Film/Musikaler, livssynssanger, kanon og klassiske
sanger er organisert i egne kategorier.
Poenget er ikke å være representativ,
redaktørene har bevisst valgt geografiske
tyngdepunkter. Det er endog en klassisk avdeling her med sanger fra kjente
operaer som Fuglefangeren fra Trylle
fløyten, Lascia Ch’io Pianga av Händel
og Inntogsmarsjen fra Aïda. Det må være
veldig morsomt å fremføre slike midt i
en visekonsert eller på et visetreff. Her er
melodi, tekst og akkorder. Det er og listet
opp noen sanger man kan synge på samme
viser.no

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

Hjelp til akkorder
Akkordene er i hovedsak ikke vanskelige, selv om det kan bli litt tett med de på
enkelte sanger. Det er mest vanlig dur og
moll, ispedd en og annen 7-er, men her
er også værre grep. Frykt ikke, boka har
et appendiks med de vanligste akkordene
presentert som noter, som gitargrep og
som pianoakkorder. Her får du også noen
enkle tips til transponering om sangene
blir for lyse eller mørke å synge med ditt
stemmeleie. Sangene er forsøkt lagt til
et bekvemt toneleie og har gitarvennlige
akkorder. Dessuten har boken en side
hvor det er listet opp forenklingsakkorder
dersom grepene skulle vise seg å bli for
vriene.
Dersom dere fremdeles skulle ha problemer med grepene, kan dere ta en titt i ei
gitarbok på biblioteket, eller benytte dere
av nettbaserte ressurser. Men som hovedregel når dere kommer ut for grep som
ligner kryptiske bokstabkombinasjoner,
spill durakkorden til første bokstaven (For
eksempel i tilfellet C#add6/E#: Å spille
C# her går som regel bra! Bokstaven under
skråstreken betyr for øvrig hvilken tone du
skal ha i bassen).

viser.no

I innholdfortegnelsen er stoffet organisert
med tanke på å motivere til temabasert
og tverrfaglig undervisning med utgangspunkt i læreplanen for grunnskolen og den
videregående skole. Boken har en alfabetisk innholdsfortegnelse bakerst. Verden
i sang er også brukt som «base» for øvelsessanger i bok Gitarspill av Roy Henning
Snyen. Han har til hvert kapittel plukket
ut en rekke sanger fra denne boken som
han anbefaler at leseren benytter til å øve
på akkorder og rytmer som passer inn i
kapitlet man arbeider med.
Verden i sang –
sanger på kryss og viser på tvers!
Redigert av Thor Bjørn Nerby og Per Arne Olsen
og gitt ut av Norsk Musikforlag A/S.
736 sider innbundet, 398 kr.

33

B o k - & C D - omt a le r

B o k - & C D - omt a le r

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

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

På Gullveven har Øyonn Groven Myhren
samlet sammen et knippe vakre folkeviser
og middelalderballader. Mye av materialet
Groven Myhren bruker, er tilgjengelig i
tekstbasen Ballader i Norge. Hun har lært
mange av balladene fra morssiden i familien sin, og av Hagny Huso fra Gugardtradisjonen.
34 

På tittelsporet Grisilla og gullveven akkompagner hun seg på lyre med stålstrenger med et lyrisk spill til en melodi som er
ganske fremmedartet for gjennomsnittlige
«ører». Når man blir vant til det, er det
svært vakkert. Dette er skalaer man brukte
før tempereringen med hel- og halvtoner
på piano ble dominerende. Mer «tilgjengelig» blir spor nummer to Dalebu Jonsson.
Her ligger både melodi og akkompagnement langt nærmere det man i dag er vant
med. Lyrespillet Groven Myhren her varter opp med er svært elegant og dansende,
lett og rytmisk lettfattelig. Det virker og
temperet i tonalitet. Groven Myhren får
et fint akkompagnement ut av lyrene sine.
På spor 5, Jomfrua og Fanten, har hun
laget flere kompfigurer som hun spiller
på nylonstrenget lyre. Et virkelig godt
eksempel på at lyren fungerer til mer enn
pling-plong-lyder.
På instrumentsiden får Groven Myhren
litt hjelp av Leiv Solberg på hardingfele på
enkelte spor. Litt distraherende for meg,
er at både lyren, Solbergs hardingfele og
Groven Myhrens stemme synes å ligge
i samme register. Da blir lydbildet litt
«tett». På andre spor har hun fått drahjelp
av bestefar Eivind Grovens renstemte
orgel. Orgelet benyttes som lirekasse på
viser.no

spor 8, Gutten som gret. Riktig så lystelig
tivoli-vals blir det. En utrolig artig idé. Det
var gøy å høre på. Eivind Groven gjorde
en imponerende innsats med å lage orgler
som hadde 36 tonetrinn på en oktav mot
12 som vi til vanlig bruker i dag.

og anvendes på Mac eller PC. Her velger
automaten de «reneste» intervallene når
du spiller. Det er tre tonehøyder for hver
tone, man kan følge med på skjermen om
automaten velger lav, middels eller høy av
de forskjellige tonene. Det er fasinerende å
følge med på hvilke tonehøyder automaten
velger når man modulerer, da jobber den!
NOTAM – Norsk netterk for teknologi,
akkustikk og musikk – har programmert
rentemmingsautomaten under overskriften Portabel renstemming. Programvaren
kan du laste ned gratis. Jeg ser for meg
at dette verktøyet er svært interessant i
akkompagnement av folkeviser, særlig der
hvor man som Øyonn Groven Myhren benytter andre skalaer enn den tempererte.

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

Renstemmingsautomat til
nedlasting
Amerikaneren David Code har arbeidet
med å digitalisere Grovens orgel til å bli en
renstemmingsautomat som kan lastes ned
viser.no

Kraviklyre
Øyonn Groven Myhren har spesialisert
seg på Kraviklyre, en 7-strengers lyre som
er funnet ved Kravik i Numedal. Denne er
datert til 1300-tallet. Originalen står nå
35

B o k - & C D - omt a le r
utstilt på Folkemuseet. Sverre Jensen rekonstruerte den første kopien på 80-tallet.
Siden har flere begynt å bygge den. Øyonn
Groven Myhren benytter en lyre med
tarm/nylonstrenger, og en med metallstrenger. Per Brevig har laget den ene, og
Sverre Heimdal har laget den andre.
Instrumentmaker Sverre Heimdal lager
Kraviklyrer for salg. Jeg har kjøpt en og
er svært fornøyd med både klang og dens
utsmykning. Sverre Heimdal har lovet at
han snart skal ha en side klar, kraviklyre.com. Musikkarkeolog og instrumentmaker Gjermund Kolltveit har laget en
nettside - www.musark.no - om eldre
instrumenter, hvor blant annet ulike typer
lyrer er beskrevet.
For dem som måtte være spesielt interessert, er det en diskusjonsgruppe på Yahoo
hvor man utveksler mye interessant kunnskap om nettopp lyrer. Om du søker på
«lyre» på Youtube, vil du få mange artige
treff. Det er til og med instruksjons-snutter lagt ut.

Feilstemming?
Det står i omtalen fra selskapet av Groven
Myhren benytter seg av ulike typer feilstemminger for å bedre få frem tonaliteten
i balladene. For dem som ikke kjenner
annet enn den «fulltempererte piano»stemming kan dette kanskje gi mening,
men jeg reiser automatisk bust når jeg
støter på denne typen formulering. De
kunne med fordel ha valgt et annet ord.
Det er ikke feilstemming. Øyonn Groven
Myhren har overhodet ikke stemt feil, det
er hennes fingerspitzgefühl som gjør at
hun kyndig stemmer om lyren for å få den
til å kle sangen til fulle!
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Et hovedinntrykk etter at jeg har lyttet
meg igjennom Gullveven, er at Myhrens
lyrespill er virkelig elegant. Instrumentet
har syv strenger, og hva hun klarer å få ut
av det av vakkert akkompagnement, må
jeg bare bøye meg i støvet for. Jeg sitter og
klimprer selv, og dette er noe å strekke seg
etter. For meg som folkemusikkentusiast
som etterhvert har ervervet meg endel
kjennskap til feltet, minner Øyonn Groven
Myhrens vokal til tider om Angnes Buen
Garnås i enkelte av de dype krullene. Lys
og vakker stemme i de høyere toneleier.
Maner frem flotte bilder på netthinnen :-)

Etnisk Musikklubb
Etnisk Musikklubb spesialiserer seg på
tradisjonsmusikk fra hele verden. De gir
ut album med egne artister slik som her
omtalte CD, og de tar inn utgivelser fra
selskaper rundt om i verden. De har også
gitt ut en rekke CDer i det senere. Jeg har
vært medlem i Etnisk musikklubb i flere
år og jeg har virkelig hatt stort utbytte av
dette medlemsskapet. Jeg har oppdaget
mange typer musikk jeg ikke ville blitt
kjent med uten å få det servert gjennom
klubbens medlemssblad. Om du ikke
ønsker å melde det inn i Etnisk musikklubb, er det også mulig å bestille fra deres
nettbutikk om man ikke er medlem.
Øyonn Groven Myhren: Gullveven
Utgitt av Etnisk Musikklubb.
Les mer om Øyonn Groven Myhren i artistkatalogen til Norsk Folkemusikkformidling.
Andre utgivelser av Øyonn Groven Myhren kan
lastes ned fra Norsk Folkemusikkformidlings
nettbutikk. Gullveven er i skrivende stund ikke
tilgjengelig der.

viser.no

Ragnhild Furholt:
Lån meg vengjene
Det går flere år mellom hver gang
kvedaren Ragnhild Furholt gir ut
en CD. Det merkes hvor gjennomarbeidet hennes materiale er når
du lytter til innspillingene. Hun
synger til tider med en alderdommelig tonalitet, naturtoneskala
eller folkemusikalsk skala kan man
kanskje si. Det tilfører noe ekstra,
samtidig som man merker hvor
som slår meg i tillegg til at denne CDen
uvant man er med andre skalaer.
er svært gjennomarbeidet og at Ragnhild
Av Per Jakob Skaanes

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

Strenger, trommer og munnharpe
På den siste utgivelsen «Lån meg vengjene», har hun fått hjelp av Leiv Solberg
på diverse strengeinstrumenter, og Birger
Mistereggen på trommer og munnharpe.
Materialet bygger på Lindemanns innsamlinger i Setesdal like etter 1850. En ting
viser.no

Furholt synger med en gripende stemme,
er variasjonsrikdommen i arrangementene. Her har vi nesten nakne småstubber,
folkeviser med elektrisk gitar i bakgrunnen, et suggererende og svært krevende
munnharpekomp i visa om tordivelen og
flua «Tordiviln», og det nærmeste man
kommer easy-listening på en Ragnhild
Furholt-utgivelse: «Gjenkjendelsen», både
i tekst, melodi og arrangement. Hun har
dessuten funnet frem til en usedvanlig
vakker melodi på «Tordiviln», og plukket
frem et knippe vers på skjemteballaden
«Møllerdottera» som jeg flirte godt av da
jeg hørte dem. Har aldri hørt noen synge
disse versene før. En slags folkelig obskønkomisk tekst. Sistnevnte vise må dessuten nesten sies å være en folkemusikkstandardlåt. På ikke lang tid har jeg hørt
seks forskjellige versjoner av denne (den
ene var riktignok et arkivopptak fra CDen
Hugen leikar so vide). Her er arrangementet elegant oppbygd med ørlitegrann mer
perkusjon for hvert vers. Dessuten er det
et ekstra taktslag (et eller annet skeiv er
det i hvert fall) i refrenget og jeg har kost
meg med å høre hvordan musikerne i hver
runde spiller i dette partiet.
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Leiv Solberg får virkelig luftet instrumentparken sin på denne innspillingen.
Elektrisk gitar og diverser mandolaer og
akustiske gitarer klinger med her og der.
Innspillingen er spennende og vitner om
et solid håndverk. Men det krever sin
lytter, det er ikke en CD man kan la surre
og gå i bakgrunnen. Bruker du litt tid på
denne CDen, tror jeg til gjengjeld den vil gi
desto mer tilbake.
Ragnhild Furholt – Lån meg vengjene
Utgitt på Plateselskapet Talik.
CDen er også tilgjengelig på iTunes og Musikk
online.
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Bok om å lage visetekster

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

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

Abonnér
på Norges nye viseblad!
1 år/4 utgaver: 180,Løssalg: 50,- pr nr.
Mail til post@viseforum.no
eller skriv til Norsk Viseforum,
Pb 440 Sentrum, 0103 Oslo.
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Innledningsvis karakteriserer Kjellsson
seg selv som en «van och hängiven läsare
av vistexter» og gir oss sine tanker om hva
en visetekst – og ei vise – er. Boka henvender seg til de som allerede skriver visetekster, til de som vil begynne å skrive, til den
som like å lytte til viser og til alle som er
interessert i skriving i alminnelighet.
I kapitlet «Vad innehåller en vistext?» tar
Kjellsson for seg både visetekstens struktur (begynnelse – forløp – slutt) og substans (gestaltning – konflikt –bildespråk).
I neste kapittel behandles hvilke fallgruver
en viseforfatter lett kan havne i ved bruk
av klisjéer (eller «stor-ord, som Kjellsson
kaller dem), eller gjennom å bruke metaforer som «kræsjer». Deretter følger hennes
viser.no

håndverkstips: hvordan skrive konkret og
nært, hvordan bruke rim og gjentagelser,
og sist men ikke minst: hvordan lære seg
å stryke i teksten? Et eget kapittel heter «Vad handlar visorna om» – og her
kommer konklusjonen allerede i første
avsnitt: en vise kan handle om presis hva
som helst! Kjellsson er innom temaene
kjærligheten, budskapet (politiske viser),
katastrofen og døden, med eksempler på
gode og dårlige tekstløsninger.
Verdt å merke seg er et kort avsnitt om
dokumentasjon og produksjon, der Kjellsson advarer mot for tidlig framføring og
utgivelse av (den uferdige) visa i en tid der
det er meget enkelt å få produsert sin egen
CD. Selvsagt er det viktig å høre sin egen
vise og lytting skal brukes aktivt i arbeidet
med å forbedre teksten, men forfatteren
ønsker altså at (unge) viseartister tar seg
god tid før den publiseres.
Boka avsluttes med en oppskrift på
hvordan man kan arbeide med visetekster i gruppe eller ved hjelp av andre som
leser teksten og gir respons. Et kapittel
som gjerne kunne vært utvidet, kanskje
som veiledning til tekstutviklingskvelder
i viseklubbene? Her savnes også et enkelt
råd som kan være til hjelp for alle som
skriver tekst, uansett sjanger: Les teksten
din høyt for deg selv! Ikke bare «innenat»,
ta teksten i munnen! Da oppdager du fort
både knot og småord som kan jevnes og
strykes…
Så er spørsmålet: Hvordan fungerer boka
for oss som går med ei uferdig vise bak
vesten? Denne leseren ble umiddelbart
sjarmert av Kjellssons minner om barndommens viser, og fant glede i Karin
Casimir-Lindholms strektegninger som utdyper og kontrasterer teksten. Boka bærer
preg av at forfatteren/visesangeren Kjellsviser.no

son bygger på muntlige presentasjoner av
sitt stoff, og kan virke noe ustrukturert og
pratsom. Dessuten kunne jeg ønsket meg
flere viseeksempler, gjerne også på dårlig
teksthåndverk. Men boka legger tydelig
vekt på å inspirere til skriving, og bæres
oppe av stor tro på at alle som prøver
(nok) kan få til en bra tekst.
Summa summarum: 88 lettleste sider
om et for vise-entusiaster viktig emne
som ikke ofte er belyst i bøker. Og siden
svenske bøker er billige (sjekk www.bokfynd.se for beste priser) er det bare å gå
inn på www.kabusabocker.se og velge
seg en svensk nettbokhandel å bestille fra.
Inkludert frakt kom boka på 193 svenske
kroner, levert Oslo to dager etter bestilling!
Kjellsson, Christina: Rim och reson. Om att
skriva vistexter.
Kabusa Böcker 2008. 88 sider.
ISBN 978-91-7355-072-7
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M ånedens viseklubb :

Viseklubben Lars

Viseklubben
Lars i sola (foto:
Rita Hjertaas
Teigen).
Sjekk ut klubbens nye hjemmeside: www.
viseklubbenlars.com

I slutten av mars 1974 hadde jeg påtatt
seg ansvaret for å være teknisk arrangør for
et «Viseverksted» på Bondelagets folkehøyskole. Ordet «viseverksted» tror jeg ble
konstruert av Lars Hauge som den gang var
programleder for radioprogrammet «Visekvarten» i NRK radio. Han var også initiativtaker til å arrangere viseverksteder flere
steder gjennom sitt kontaktnett, og han var
den selvfølgelige leder av viseverkstedet i Mysen som samlet et 20-30 antall viseinteresserte mennesker hvor den yngre garde (16-25
år) dominerte.
Ca 1 måned senere kom en håndfull av deltakerne sammen i den hensikt å starte en viseklubb som ikke unaturlig fikk navnet LARS.
Helt i starten møtte vi hjemme hos hverandre,
men ganske raskt fikk vi til et samarbeid med
Folkehøyskolen og brukte lokalene til visekvelder hvor en del av skolens elever også var
til stede. Stort sett var visekveldene preget av
enkeltopptredener.
Ca 3 år etter stiftelsen leide vi Røde Korshuset til øvingslokale og visekvelder. Antallet
var 10-12 medlemmer. Noen spilleoppdrag
hadde vi fått, og i årene framover økte
oppdragene slik at klubbsamlingene ble rene
øvingskvelder. Samtidig ble vi mer opptatt
av at medlemmene gjorde noe sammen. Vi
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hadde som motto: «Vi gjør hverandre gode!»
Blant viseklubbene på Østlandet ble vi ofte
betegnet som Visekoret.
Å synge sammen og arrangere stemmer er
fortsatt vår dominerende form, men de som
ønsker det, får være solister.
De siste 20 årene har klubben hatt et
stabilt medlemstall på 30 hvor noen av ulike
årsaker slutter, men nye kommer til. Jentene
leder 17-13 i antall pr dato.
Gitarene har fra første stund vært de dominerende instrumentene, men i begynnelsen av
90-årene fikk vi en fast bassist. I tillegg har vi
i dag trekkspill og diverse rytmeinstrumenter.
Klubbens repertoar er allsidig. Vi har i
løpet av årene samlet over 400 viser i fire
permer. Nye viser kommer stadig til. Her er
alt fra Prøysen og Taube til samiske, afrikanske og søramerikanske viser, fra ballader og
kjærlighetsviser til barnesanger, pop-rock og
fartsfylte viser og madrigaler!
For å være med i viseklubben må du
ha glede av å synge og ha et visst gehør og
selvironi. Vi kan love deg et inkluderende og
trivelig miljø etter leveregelen: «Den som
synger, synder ikke!»
Skrevet av Finn Rønn
for Viseklubben Lars’ hjemmeside.
viser.no

viser.no
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M edlemsklubbene i N orsk V iseforum

Oslo

Buskerud

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

• Viseklubben sVISkEn v/Dag Hoftun
Knutsen, Hans Hansens vei 12, 3021
Drammen. Tlf. 3289 6244 (p+a), 9765
0744 (mob), daghk@online.no

• Nye Skalder (låtskriver-/viseklubb) v/
Øyvind Rauset, Smedgt. 34, 0651 Oslo. Tlf
9765 1636, post@nyeskalder.no http://
nyeskalder.no
• One from the heart v/ Criz Kristoffersen, criz@criz.no
• Oslo Viseklubb - Kjersti Holmin,
kjersti@gauteweb.net
• Evert Taubes Venner v/Anne-Lise
Odén, Rosendalsvn. 36, 1166 Oslo.
Tlf.: 2229 5762, Mob.: 9188 8833,
anne-lise.oden@c2i.net
• Akustisk Vinter v/ Roar Stengrimsen
Tlf 2316 3901, Faks 2316 3901,
Mob. 918 18 025,
roar.stengrimsen@villspor.com

Akershus
• Soon Viseklubb v/ Roar Lågbu (leder),
Kjøvangveien 73, 1555 Son. M: 4585
3086, rlagbu@broadpark.no
• Fyrlykta - Erik Bye Visescene, konsertsted: Asker Museum. Øyvind Kjus, T-6678
2694, M-4819 2236,
oyvindkk@broadpark.no
• Barnevisegruppa Måltrosten v/ Turid
Lisbeth Nygård Leiv Eirikssonsgt. 14,
2000 Lillestrøm - turili@online.no
• Bærum Viseklubb v/ Arne H. Traaen,
Ringstabekkveien 35. 1358 Jar. Tlf: 67
53 08 09, mobil: 9510 9320, ahtraaen@
online.no
• Rælingen Viseklubb v/ Astrid Margrethe Olsen, Hvetestien 26, 2006 Løvenstad.
Tlf. 67971735,
maeve.kelly@chello.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks 359, 2001
Lillestrøm, berto@online.no
http://www.skedsmoviseklubb.no
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Fra «Skaldehula»
i Nye Skalder

• Viseklubben Oss, Arendal v/ Ellinor
Dukan, tlf. 3708 8778.

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

Vest-Agder
• Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rysstad. harald.knutsen@aa-f.kommune.no

• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.

Oppland
• Otta Jazz- og Viseforum v/ Truls Gjefsen, Nyseterjordet 29, 2670 Otta. trulsgj@
online.no – http://
ottajazzogviseforum.blogspot.com
• Skreia Viseklubb v/ Ole Aamodt, 2850
Lena.
• Viseklubben BØRRE (Reinsvoll/Raufoss) v/ Geir Arne Wollan, tlf. 6117 9761.
http://www.viseklubbenborre.com

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

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

Vestfold

Rogaland

• Lallahompen Viseklubb
(Holmestrand), v/ Ernst Hauge,
ernsgh@hotmail.com

• Egersund Visefestival v/ adv. A
 sbjørn
Stokkeland, Pb 264, 4379 Egersund.
post@advokat-stokkeland.no

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

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

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

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

Hedmark

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

• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803,
post@proysenhuset.no
http://www.proysenhuset.no

Telemark

• Terningen Skanse, Elverum. v/ Anne
Koht Walmsnæss, ako-walm@online.no
• Viser i Fjelli (Ringsakerfjellet) v/
Bernt Wold, tlf. 6235 9067 / 9903 8790,
berwo@frisurf.no

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Leo Leonhardsen,
leoleonhardsen@gmail.com
• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519.
www.viseklubbenlars.com
viser.no

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

• Bamble Viseklubb v/ Bjørn Damberg,
tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no
• Notodden Visekor v/ Torill Hagen,
Notodden.
• Viser ved kanalen, tlf. 3594 6000.
http://www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb v Eivind Oug,
eivind.oug@niva.no
• Terna Viseklubb, Tvedestrand, v/ May
Zwilgmeyer, tlf. 3716 6808.
viser.no

Trøndelag
• Viseklubb Ørland/Bjugn Panta rei,
Ola Garli 7160 Bjugn - olgar@start.no.
• Neatrall v/ Anne Kristine Evjen, 7580
Selbu. Tlf: 7381 8303
• Viseklubben Maja, Trondheim. v/
Johan Skevik, johan.skevik@trondheim.
kommune.no – http://www.ipt.ntnu.no
/~asheim/Majainfo.html

Troms
• Viseklubben Spelt, Pb 123,
9252 Tromsø. Skarven Bar.
http://www.viseklubbenspelt.no
• Viseklubben Baluba! v/ Inger Strand,
tlf 9939 2366. Fryseriet Pub.

43

Viser.no • ISSN 1890-7369 • Returadr: Norsk Viseforum, Pb 440 Sentrum, 0103 Oslo

1908–2008

gitar + gitarkurs

El-gitar + gitarkurs

fra kr. 2.990,-

fra kr. 1.990,-

 22 40 34 25

Universitetsgata 20, Oslo
www.norskmusikkskole.no

 23 32 77 70

Storg. 43, 0182 Oslo
E-post: firmapost@hornaas-musikk.no
www.hornaas.no

Egne verksteder – Norges største utvalg av akustiske instrumenter – Musikk i 3 etasjer!

– I tillegg har vi et fantastisk utvalg av strykeinstrumenter, trekkspill, slagverk, blåseinstrumenter samt rekvisita og tilbehør.
Verksteder for alle instrumenter!

(NYE KURS NÅ)



(NYE KURS NÅ!)

 Akustisk

Undervisningspakke:





Nylonstrenger –
fra kr. 1.495,Stålstrenger –
fra kr.
990, El-gitarer(strat-/telecaster) – fra kr. 1.990,-

Akustiske gitarer:

- hvis du likevel skal sitte på gjerdet, kan du like godt spille gitar!
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Norsk Viseforum

Nytt norsk viseblad

Pris: 50,-

Gitar-ekstra

CD’er, Bokomtaler
Vise-Nyheter
Stor Vise-X
Viseklubbene i Norge

Kulturforbundet
Kulturarbeidernes egen fagforening
Ø Kulturpolitisk og kulturfaglig aktiv organisasjon for alle yrkesgrupper i kulturskoler og beslektede fagområder
Ø Tillitsvalgte i kommuner, fylker og institusjoner gjennom
DELTA
Ø 11 servicekontorer i DELTA tar seg av lønns- og tariffsaker
Ø Gunstig kontingent - fradragsberettiget inntil kr 3600 pr år
Ø Gunstige frivillige forsikringer gjennom Gjensidige og YSmedlemsfordeler
Ø Landets gunstigste verdisak- og instrumentforsikring
Ø Gratis studentmedlemskap
Ø Svært gode stipendordninger inntil 15 000 pr år
Ø KULTMAG gratis til medlemmene

Alle nye medlemmer i 2009 får boka
”Kultur former framtida” GRATIS
Boka som er utgitt av Kulturforbundet presenterer kulturens betydning for helse, læring, identitet og næringsutvikling, og er basert på omfattende forskningsresultater
fra inn og utland. Gode argumenter for hvorfor en bør
satse mer på kultur. Fås kjøpt på vår nettside.
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Les mer om oss, kulturnyheter, faglige ressurssider,
aktuelle lenker, medlemsfordeler og innmelding på

www.kulturforbundet.no
Kulturforbundet er tilsluttet YS og DELTA, et partipolitisk
uavhengig forbund med over 62 000 medlemmer

Av innholdet i nr. 3:
Visefronten – nyhetsticker fra vise-Norge
Gitar-ekstra: 10 minutter om gitaren
Gitarkurs: Online, på egen maskin og med bøker
Viseforums sommerkurs
G-strengen med X-ord og Quiz
Dingsguiden: Boss CD-opptaker
Bøker, CD’er: Masse omtaler
De norske viseklubbene: Full oversikt
Forsida: Bjørn VinjesTaylor K22gitar laget med flamme-koa.

Redaksjonelt
Bladet har nå kommet ut tre ganger. De to første ble en slags prøvenumre, nå
håper vi å ha funnet en form vi kan jobbe videre med. Hver gang har vi et emne vi
fokuserer litt ekstra på. Denne gang er det gitaren, et instrument en og annen vise
sanger ser ut til å ha et forhold til.
Nytt denne gang: Visefronten er en spalte med nyhetsnotiser fra vise-Norge.
G-strengen er en mer «lødig» side med redaktørens hjemmesnekrede Vise-kryssord
(første gangs forsøk) for dem som ellers blir sittende og kjede seg ihjel på fjellet, og en
ny Vise-Quiz. Dere kan vel heller ikke unngå å merke det flotte fargebilaget for Førde
festivalen som i år fyller 20. Dette er en kulturfestival
helt etter vår smak, og vi syns det er ekstra hyggelig at de
har valgt viser.no som en profileringskanal i år.
Mer på nettet: Som de fleste andre trykte medier, har
viser.no et begrenset sidetall (bl.a for at vi ikke skal koste
en formue), og det fører til at vi ikke alltid får med hele
stoffmengden. Noen ganger korter vi ned teksten eller
dropper artikler, mens du kan lese det hele på nettsidene
– der koster det ikke ekstra! Se etter nett-henvisninga
uviser.no, så vet du at det fins mer tekst på nettet. Send
gjerne melding om det er stoff du savner. 			
						
Øyvind Rauset
viser.no
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Visefronten

Kultursalong i
Elverum
Kultursalongen føyer
seg inn i rekken av en
firehundreårig europeisk
salongtradisjon, og er et
nyetablert kulturforetak
åpnet 7. februar 2009 på
Schulstad Østre i Hernes, Elverum. Salongvertinne og driver er Snefrid
Reutz-Håkenstad, musikk- og lærerutdannet,
med lang fartstid innenfor skole, kulturskole,
kirke og frivillig kulturliv.
Kultursalongen tilbyr
kulturopplevelser innenfor
alle kunstarter og for alle
aldersammensetninger, men
ønsker i særlig grad å gi hedmarkslitteraturen, poesien,
filosofien og visetradisjonen
oppmerksomhet der det føles
naturlig. Som kulturell møteplass, skal salongen bidra til
å ivareta, styrke og videreutvikle den lokale kulturarven
i Hedmark, og tilrettelegge
for en samspillarena mel-

Visefronten

lom profesjonelle og gode
amatørkrefter. Ikke minst
ønsker salongen å trekke
unge talenter fram i lyset,
og samarbeide med skole,
kulturskole, frivillige lag og
organisasjoner. Les mer på
kultursalongen.com.

Visefestival
i Halden

Østfolds visemiljø
ekspanderer

Viser.no har fått henvendelse fra en gjeng i
Halden som planlegger
visefestival med åpning
i 2010.

Vi regner med å ha mer stoff
om salongfestivalen i neste
nummer.

Siv Langøy, en av initiativtakerne, forteller at nærings
drivende i Fredriksten
festning og andre kulturinteresserte har bedt om hjelp
til å etablere en visefestival i
festninga. Fredriksten Festning er en fantastisk ramme
for slike arrangementer.
De har allerede etablert et
interimsstyre og arbeider nå
med profil og annen planlegging. Det de er enige om
er at det skal bli en nordisk
visefestival, og dermed vekt
på nordiske artister. Det
skal ikke satses på de store
meganavn, men på dem som
arbeider med å holde den
brede nordiske visetradisjonen i live. Stikkord er kvalitet
og mangfold fremfor kjendisfaktor. Fredriksten Nordiske
Visefestival vil se dagens lys
siste helga i mai 2010. Norsk
Viseforum ønsker lykke til!

Enda en ny viseklubb har
sett dagens lys. Sarpsborg
viseklubb er nå i gang. Det
er Heidi Grimseths trio som
har tatt initiativet til klubben. Første arangement var
19. mars og de er i gang
med oppbyggingen. Besøk
dem gjerne og spill på åpen
scene. Her finner du mer
om dem: www.sarpsborgviseklubb.net.

Kunst og Kaos i
Brønnøysund
Enda et tilskudd til vise
verdenen er Kunst og
Kaos i Brønnøysund.
De arrangerer konserter
og kvelder i egen regi og i
samarbeid med kulturskole,
jazzklubb og andre uavhengige aktører. Kunst og Kaos
har meldt seg in i Norsk Viseforum for å formidle viser på
Sør-Helgeland. Her er mer
info om dem: www.myspace.
com/kunstogkaos
Vi hilser veksten i Nordnorge
med glede!

VISER.NO

Tanta til Josefine

Utgitt av Norsk Viseforum, Pb 440 Sentrum, 0103
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Tanta til Josefine bor i Lillehammer. Vi snakker om Josefine visescene i Oslo, som
nå har fått ei tante i Lillehammer. Den nye visescenen har
allerede hatt premiere og har
laget et spennende program
for resten av året. 16. april er
Tonje Unstad der. Du finner
dem på lillehammerbryggeri.no.
viser.no

Visekurs i Danmark
12.–16. august arrangerer
Visens Venner Danmark
og NordVisa visekurs i
Danmark. Kurslærere er bl.a.
Alex Sundstrøm og Susanne
Dyhr. For info og påmelding:
www.vraahojskole.dk.

Låtskriverseminar
for kvinner
Andelen norske kvinnelige låtskrivere som spilles
på radio er langt under
andelen for menn. Dette
ønsker NOPA og GramArt
å gjøre noe med.
Hilde Wahl (GramArt) og Anniken Paulsen (NOPA), vil på
vegne av foreningene sette
et ekstra fokus på norske
låtskrivere som er kvinner, inspirere og skape et sterkere
nettverk. De inviterer derfor til
låtskriverseminar for kvinner.
STED:  Fausko Skystasjon,
Hemsedal 27.–29. April 09.
Kursholder:  Ina Wroldsen
og Kari Iveland.

Antall deltagere: 12 plasser,
fordeles likt på NOPA og
GramArt. Du må altså være
med i en av organisasjonene.
Ina Wroldsen er en av våre
største internasjonale låtskrivere, som skriver radiohits
for andre artister. Hun har sin
unge alder til tross, 63 låter
plassert hos artister som bl.a.
amerikanske Pussycat Dolls
og engelske Leona Lewis og
the Saturdays. Ina jobber i
dag i London, hvor hun daglig samarbeider med toppprodusenter og artister.
Kari Iveland har lang erfaring
som tekstforfatter og vokalist, og har bl.a. gitt ut boken
«Sangeren» hvor hun tar for
seg vokalteknikk, tekstforståelse og teksttolkning.
Alle dagene vil det legges
opp til en kombinasjon av
undervisning etterfulgt av
workshops i grupper, hvor Ina
og Kari vil være tilgjengelig,
komme med tips og innspill til
forbedring.
Ønsket er at alle deltagere
vil komme derifra inspirert
og med et større nettverk
og tyngre verktøykasse som
kan gi et løft for kvinnelige
låtskrivere i Norge!
Nopa- og Gramart-medlemmer kan søke plass ved å
sende mail til sine respektive
organisasjoner.
Flott av NOPA og Gramart,
vi får håpe andre griper
hansken og lager noe slikt for
dem som ikke er med der!

5

Gitar-ekstra

Gitar-ekstra

10 minutter om gitaren
Vi går og drasser den rundt på visekvelder, mange kan spille minst tre
grep, vi har alle et forhold til den. Hva er det egentlig med dette instrumentet som gir det en så unik posisjon i populærmusikken? Med gitarens
dominans snakker vi nyere dato: de siste 50–100 år. Bellman brukte den
ikke. Harpe, lutt, citrin – en rekke strengeleiker er blitt brukt til å akkompagnere sang opp gjennom historien, men nå har verden altså landet på
gitaren. Vi ba Amund Bjøness, leder i Nye Skalder og lærer på gitarskolen Onlinegitar.no, om å skrive noen ord om universalharpen som ingen
kommer unna.
Amund Bjønness

Gitaren slik vi kjenner instrumentet idag,
har utgangspunkt i den spanske gitaren
(guitarra). Her var instrumentet kjent i
middelalderen, og det ble spredt til andre
deler av Europa på 15 og 1600-tallet.
Instrumentet hadde før dette utviklet seg
fra den arabiske lutten, og det kan tenkes
at det er den indiske sitaren som er det
egentlige utgangspunktet for instrumen
tets lange vandring.
Går man langt nok tilbake, er instrumen
tene imidlertid veldig ulike dagens gitarer.
Derfor er det greit å holde seg til Spania
som gitarens fødeland, fordi det var der
instrumentet ble til det vi kjenner det som
idag.
Fra den spanske gitaren har instrumentet
utviklet seg til mange ulike varianter, stør
relser og former. Den klassiske gitaren er
et annet navn, og den ble brukt og brukes
til kunstmusikk. Samme gitar kalles ofte
“nylonstrenger”, utifra strengenes mate
riale. (I begynnelsen ble strengene laget av
kattetarmer.) I Spania brukes den naturlig
nok også til bl.a. flamenco-musikk.
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Stål, nylon og el
Det er vanlig å slille melom tre hovedty
per, nemlig stålstrenger/westerngitar,
nylonstrenger/klassisk gitar og elgitar.
Innenfor minst to av typene har det vært
en kontinuerlig utvikling, oftest i nær
sammenheng med utviklingen av de ulike
musikkstilene gitarene ble brukt i.
Man satte etterhvert stålstrenger på den
og fikk dermed en kraftigere lyd. På
1800-tallet var disse gitarene ganske små,
og det var også i stor grad et soloinstru
ment. Etterhvert som det ble mer vanlig
å spille i band/ensembler, vokste ønsket
om større lydvolum fra gitaren. I 1916 ble
dreadnought-gitaren første gang laget.
Navnet kommer fra et engelsk skip, da
formen kunne likne. Dette er den typiske
westerngitaren, med stor, avlang resonan
skasse, som gav en kraftig klang med mer
bass enn før. Nå var gitarlyden kraftig nok
til at den kunne høres sammen med andre
instrumenter i et band.

en klang med mindre bass og mer mellom
tone. Mange folkgitarer har formen til
den klassiske spanske, men er laget for
stålstrenger.
	I ekte amerikansk ånd laget man også
jumbogitaren, dette er den største av alle
ordinære kassegitarformer.
På 30-tallet spilte gitarister med stor
band, og man så etter en måte å forsterke
lyden på slik at gitaren kunne høres gjen
nom de kraftige blåserne. Det ble ekspre
mentert med å sette magnetiske pickuper
på jazzgitarer, men det var ikke før på slut
ten av 40- tallet at halvakustiske elgitarer
kom i salg. Gibson ES-175 var en av disse.

Norske gitarer
Det må nevnes at det ikke nødvendigvis
var disse to kjente fabrikkene som var
først ute. Liknende gitarer ble laget andre
steder, blant annet i Sarpsborg av Nils
Robert Nilsen. Gitaren hans het «Nilsen

Nilsen-gitaren
Det er ikke umulig at Norge var
først ute med plankegitaren! Nilsens System i Sarpsborg begynte
å selge en serieprodusert el-gitar
i mars 1950, noen uker før den
første Fender-gitaren (Esquire,
senere Telecaster) kom i salg.
Det var radioingeniør Nils Robert
Nilsen som hadde fått idéen til dette
nye elektroakustiske instrumentet uten
klangbunn, med en regulator for å stille
inn tonekvaliteten. Prototypen ble laget
allerede i 1947.

Den legendariske Robert Normann bidro
til lanseringen, og gitaren ble også solgt
i Sverige under navnet «Plankan», til
en pris av 295 svenske kroner, som på
den tiden tillsvarte godt over 350 nor
ske. Gitaren ble produsert fram til 1952, i
tilsammen over 500 eksemplarer.

Mange foretrakk allikevel den litt mindre
gitaren, ofte kalt folkgitaren, fordi denne
passet svært godt til fingerspill, og hadde
viser.no

De rene elgitarene uten resonanskasse
kom i salg på begynnelsen av 50-tallet. De
to mest kjente er Fender Telecaster i 1950
(som het Esquire i de første årene) og Gibson Les Paul i 1952. Les Paul selv var både
stor «popstjerne» og en dyktig oppfinner,
og han samarbeidet med Gibson i fremstil
lingen av denne gitaren.

(Bilder hentet fra robertnormann.no).
viser.no
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gitaren», og den ble produsert i ca 500
eksemplarer fra 1949 til 1952. Det var en
ren plankegitar, lik Fenders Telecaster.
Nilsen var radiotekniker, og fant selv
opp den magnetiske pickupen som satt
på gitaren, og fikk patent på den. Gitaren
var i massiv mahogny, med gjennomgå
ende hals for å få best mulig etterklang
(sustain). Gitaren kom i serieproduksjon
en drøy måned før Telecasteren! Desig
net var stilig, og kunne likne litt på både
Telecaster og Les Paul. Robert Normann
spilte på en Nilsengitar.

Gitar-ekstra
lysere klang, med klar diskant og moderat
bass. Rosentre gir noe mer bass. Ellers
brukes også lønn, blant annet i Gibsons
Jumbogitarer. Koa er et av de mer ekso
tiske treslagene som brukes, og regnes for
eksklusivt.

Nyere norsk:
Strand
Kremen av ny norsk
gitarproduksjon,
Strand-gitaren fra
Jørpeland. Her med
Modell 0014.

I gripebrettet brukes ofte rosentre eller
ibenholt. Det siste regnes av mange som
det aller beste, og sees oftest på de dyrere
modellene, bl.a Martin D-28. Ibenholt er
et ekstremt hardt treverk – det ser også
veldig flott ut på gitaren! Men rosentre fin
nes også på mange gode gitarer.

Historien viser imidler
tid hvem som hadde
resurrsene og markeds
føringsapparatet til å
gjøre sine gitarmodeller
til «standarder».
En annen norsk gitar
produsent var Skau,
som laget både kassegi
tarer og halvakustiske
gitarer på 50- og 60-tal
let. Det svenske mer
ket Hagstrøm hadde
fabrikk på Ammerud
utenfor Oslo, og her ble
det produsert gitarer
fra 1947 til 1962. Det
var importforbud av mange varer de første
årene etter krigen, deriblant gitarer. Dette
er en viktig grunn til at det ble laget så
mange gitarer i Norge i den perioden.
En av de nye, svært kvalitetsbevisste nor
ske produsentene i vår tid heter Strand
Guitars. De holder til på Jørpeland
utenfor Stavanger, og lager ekstremt gode
gitarer. Det er et lite firma, og har lange
ventetider på sine instrumenter.
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altså er formet som en x. Dette regnes som
svært bra, og skal gi god klang.
***
Det siste, som har aller størst betydning
for hvordan gitaren låter, hva kan nå det
være? Mitt tips (tatt helt ut fra luften), er
personen som trakterer instrumentet. Er
du dyktig, kan du få det meste (også dår
lige gitarer) til å låte fint.
Men det skader absolutt ikke å ha en gitar
som spiller på lag…		
n

Det beste er at gitaren er i heltre, dvs. ikke
laminat. Helt tre resonerer noe mer natur
lig og gir bedre klang. Nå har de aller
fleste gitarer heltre i lokket, også mange
av dem som koster ned mot ca. 2.000 kr.
For å få en gitar med heltre i hele kroppen,
må man ofte ut med 10.000 eller mer.
Det er imidlertid sånn at mesteparten av
lyden kommer fra lokket. Det fins mange
gode gitarer med solid lokk og med delvis
laminering, fra rundt 4.000 og oppover.
Kjente merker i denne kategorien er Seagull, Cort, Washburn, Martin, Takamine
og mange flere.

Treverk
Her må jeg nøye meg med å omtale stål
strengsgitarer, siden det er slike jeg selv
spiller på. Treverket gitaren er laget av, er
med og påvirker klangen. På stålstrengere
er det vanlig å bruke gran i lokket, fordi
gran vokser sent og gir et hardt trevirke,
og også fin klang.
I kroppen brukes som oftest mahogny el
ler rosentre. Mahogny gir ofte en litt
viser.no

Utvalget av tre er også viktig. Det er bedre
med en gitar i godt laminat enn en med
dårlig heltre! I klassen fra rundt 10.000
og oppover finnes det kjente merker som
bl.a Taylor, Gibson, Guild, Martin og
Larrivee. En av de mindre fabrikkene er
Nord-Irske Lowden, et merke som har
mange tilhengere.
Konstruksjonen er selvfølgelig også viktig
for tonen. Som mange andre instrumenter
har også gitaren såkalte tonebjelker. Disse
er festet inni gitarkroppen, og mest av
gjørene er de som er limt på under lokket.
Mange gitarer har såkalt X-bracing, der de
viser.no
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Gitarkurs på nett og som program
Gitar, ja. Hmmm – hvordan lære seg et nytt instrument man har sett alle andre bruke men ikke skjønner filla av sjøl? Joda, jeg prøvde en gang, i forrige
århundre. Skaffet meg Lillebjørns Gitarbok og satte meg til å lære korder.
Men det var så innmari hardt å trykke ned strengene. Og ikke var det fire av
dem, men seks!
Øyvind Rauset

Etter å ha lært D-dur (den kan jeg ennå)
og forgjeves prøvd å memorere grepene
for A og G ga jeg opp, og måtte konklu
dere at jeg for dum til å spille gitar. Fele
får holde, den har bare fire strenger og
du trenger ikke spille på mer en maks tre
av dem samtidig. Seinere har jeg fått vite
at gitaren jeg sleit med, var beregnet på
nylonstrenger men hadde stål, så det var
grunnen til tungspiltheten.
Så kanskje på tide å prøve igjen? Lille
bjørns legendariske gitarbok er siden blitt
supplert med hans Gitartime på DVD, og
det hadde vært til hjelp å se noen spille før
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du setter ned fingra sjøl. Men anmelderen
vår sitter på det eksemplaret, og jeg kvier
meg for å spørre Bjørn selv om å vise meg
triksene, så jeg satser på andre løsninger.

Online gitarkurs
Viseklubb-kollega Amund Bjønness er
også en opptatt mann, men er faktisk
lærer på en nett-gitarskole, onlinegitar.
no. Jeg gikk inn på deres sider og tok en
titt. Du kan prøvekjøre lærerne med en
videosnutt av hver, og vil du gå videre,
melder du deg på. Det var kult å se norske
gitarister gå langsomt igjennom diverse
måter å spille på, som f.eks hvordan du
setter og flytter grepene. Nærbilder ligger
som bilde-i-bildet så du får sett detaljene.
Et flott tiltak, bare
skjemmet av litt
dårlig lyd – når
de har så proff
videoredigering,
kunne de ha
kosta på seg en
retningsvirkende
mikrofon isteden
for kameramik’en
som får det til å
høres som lyden
Norske gitarister
lærer deg å spille
på onlinegitar.no.
Hittil 156 leksjoner
og nye hver uke.

viser.no

Garagebands «Tom» demonstrerer barregrep mens musikken går. Legg merke til
hvordan tre av strengene dirrer visuelt. Du kan sette ned tempoet om det går for fort,
men da hører du bare gitaren. Klikk på metronomen om rytmen ikke sitter helt.
er på andre siden av rommet. Men dette
er småplukk, vil man lære gitar, er dette et
sted å prøve. De har til nå lagt ut 156 lek
sjoner, og nye kommer hver uke Prisen er
149 i måneden. Du kan selvsagt få tonnevis
med gitartimer gratis på YouTube, men de
er oftest på engelsk og av blandet kvalitet.
Jeg fant også andre norske gitarkurs på
nettet ved å google med bl.a «online gitar
kurs». Også her med varierende kvalitet.
Noen av instruktørene kunne tjent på litt
rettledning fra en produsent, av typen
«smil litt mot kamera av og til, tenk at
eleven (i entall) sitter foran deg, ikke snakk
som til en klasse» osv.

Garageband ’09
Mange bøker kommer nå med DVD ved
siden av, men læreprogrammer på PC har
viser.no

muligheter for pedagogiske tilleggstriks
utover det en ren video kan klare. Sjøl har
jeg Mac (som forbausende mange musike
re), og mangler oversikt over PC-program
mene – men om noen av dere der ute har
erfaringer: Skriv en omtale og send inn!
På mac’en følger det med noe som heter
iLife, med bl.a. studioprogrammet Garage
band. I den nyeste utgaven fra mars 09 er
det også med ni leksjoner i gitar og piano.
Man kan også bestille ekstra leksjoner med
kjente musikere som Sting og John Fogerty
for ca 40 kr stykket, men de var i skrivende
stund ikke kommet til Norge.
Sjøl gikk jeg inn for å prøve de medføl
gende kursvideoene (bare én kommer med
pakka, de andre må lastes ned. Beregn litt
tid, de fyller opp 3-400 MB pr leksjon).
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Kurstimene består av 8-10 minutters
instruksjon på tydelig engelsk med en
instruktør som bare heter Tim (han er
faktisk en musiker fra Chicago, som ble
håndplukket blant mange hundre søkere).
I tillegg er det et menyvalg for «play», og
da spiller læreren igjennom stykket du
nettopp har øvd inn. Videoene er delt inn
i bolker som kan settes i loop for å terpe på
et parti, og du kan sette ned hastigheten
for å få med de små nyansene. Når du har
lært låta, kan du åpne den i innspillingsde
len av Garageband og få opp et vindu med
de andre instrumentene som lydstriper og
et eget spor til deg selv hvor du kan spille
inn via kabel eller mikrofon. Om du blir
fornøyd, kan du lagre resultatet som en
lydfil i waw, MP3 etc. for å plage venner og
kjente med.
(Her må jeg skyte inn at jeg kan styre be
geistringen for Garageband som studiopro
gram. Det er lett å lære, men blir fort litt
snaut når man trenger spesialfunksjoner
som pitsj-korreksjon av enkelttoner, over
siktlig mikser, bruk av eksterne lydmodu
ler etc. Da er Cubase, ProTools eller Logic
å foretrekke. Logic kan dessuten åpne
Garageband-filer. Men slike megaprogram
mer tar også lenger tid å lære.)
På skjermen ligger en rute med en grafisk
framstilling av hvor fingrene plasseres i
forhold til båndene. Du får også med en gi
tarhals som ligger rett vei i forhold til deg
som spiller, og viser de samme prikkene
for fingerplassering, i tillegg til at de stren
gene som klinger, dirrer visuelt. Smart.

Elektrisk også

Apple-strategene har tydlig forstått at
det er elgitar mange vil lære seg, så det
er med noen leksjoner med det også, bl.a
«hardrock kordspilling», med bruk av de
innebygde effektpedalene i programmet.
12 
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Som jeg mistenkte, var det kvinter det gikk
i her – fulle akkorder låter ikke så kult
med en masse vreng i forsterkeren, kvin
ten kommer bedre gjennom lydmuren. En
merker at det ikke bare er gitar vi skal lære
her, men alle de effektene og mulighetene
som følger med programmet. Det blir
en viss distraksjon i dette, i forhold til et
«reint» gitarkurs. Men elgitarlyd utgjøres
jo av mer enn bare instrumentet, så da så.

Har du noen gode
lærebøker for gitar?

Ingen tilbakemelding

Leo Leonhardsen

Eksemplene over er sånt som gir lærings
programmer en fordel framfor rene
videoer. Du får øve i varierende tempo og
kan høre resultatet i sammenhengen. Men
utvalget av lærere og leksjoner blir mindre
enn på nettet.
En fordel for oss sosialt tilbakestående:
Med nett- og PC-basert læring trenger
du ikke engste deg for å dumme deg ut
overfor læreren. Ulempen: Du får ikke
noen tilbakemelding om du spiller galt el
ler holder gitaren feil (utover hva du hører
selv), så vær obs på at slike kurs kan gi deg
uvaner du senere må jobbe for å bli kvitt.

Som gitarlærer har jeg i mange år laget
egne opplegg i mangel av gode lærebøker.
De siste åra har det kommet et variert
utvalg som passer både for selvstudium og
i kurssammenheng. Jeg savner Gitar for
alle av Jørn Simen Øverli fordi den hadde
et stort utvalg av viser, den omfattet alt
fra nybegynnere til viderekomne og den
hadde et pedagogisk grunnlag som var vel
fundert og godt utprøvd. Den ble dessverre
ikke gitt ut i mer enn to opplag. Førsteval
get etter det er Lillebjørn Nilsens Gitarbok. Den er en klassiker som kommer til å
stå i lang tid. Den er omfattende og har en
pedagogisk plattform som gjør at den pas
ser for alle. Omtale på uviser.no.

Og så fins det ingen knapp du kan trykke
på for å få en kvinnelig lærer isteden, om
du blir lei av det politisk korrekte trynet på
skjermen. Nåja, man kan ikke få alt heller.
– Ja, og så var det å finne tid til å øve, da.
Garageband er med i iLife som også inneholder iPhoto, iMovie og iDVD. Pris for iLife:
790,- (om du ikke har en ny maskin, da følger
det med). Fås på Humac og Eplehuset, og på Ap
plestore Norge – http://store.apple.com/no.

+
÷

Meget pedagogisk lagt opp, vinduer med
tablatur, noter og en gitarhals kan slås av og
på. Hastigheten kan settes ned. Deler av
leksjonene kan settes i loop for å repetere
vanskelige partier.
Fins bare på Mac. Ingen visuell tilbake
melding om du gjør feil. Kan ikke erstatte en
menneskelig lærer.
viser.no

Jeg har ofte fått det spørsmålet når jeg har solgt gitar til nybegynnere.
Tja, sier jeg, det finnes mange og ingen er vel helt optimale. Og så begynner tilpasningen til den enkeltes behov og ståsted.

La oss se på hva vi vil at elevene skal lære.
Jeg har elever fra 8 år til voksen alder. Jeg
vil at de skal kunne spille flere sanger i tre
tonearter etter ett år. For eldre elever selv
sagt flere tonearter. Og jeg vil at de skal
kunne noe teori og notelære. Å kunne lese
tabulatur og noter er en selvfølgelig del av
bagasjen de skal ha med seg når de slut
ter hos en pedagog. Da har vi et enklere
grunnlag for å velge læreverk.

Hovedbøker
Jeg har brukt Guitaren av Bruno Simonsen ved siden av andre gitarbøker for å gi
elevene et bedre teoretisk grunnlag. Den
viser.no

har vi også brukt i diverse kulturskoler.
Den får jeg dessverre ikke tak i lengre, og
da er det igjen ut å lete etter gode erstat
ninger. Inntil videre kopierer jeg fra den
utgåtte boka.
Den boka jeg har brukt mest er Tor Solbergs Spill gitar (Norsk Noteservice).
Den har et bra repertoar og en grei
oppbygging. Den svarer også delvis til
min intensjon om hva elevene skal lære
første året. Noen av sangene er ukjente
for yngre elever. Det med gjenkjennbare
sanger er vanskelig. Jeg har tidligere
påstått at kunnskapen om sangrepertoar
er relativt lav blant norske lærere. Mine
elevers kjennskap til sanger er en bekref
telse på det. Ettersom lærerne lærer seg
å bruke den utmerkede sangboka Sang i
Norge vil nok dette rette på seg. Heldig
vis har mange bøker melodiene på CD,
slik at selvstudium forenkles. Jeg kjøpte
Allsangbok for barn og brukte den til å
komplettere øvingsutvalget. Og da ble det
fart i spillinga til elevene.
Spill gitar 2 burde vært slått sammen
med bok 1. Det ville gjøre det billigere for
elevene og boka ville blitt mer komplett
som lærebok. Nå er det svært få som kjø
per bok 2. Disse finnes nå på DVD for selv
studium. Mine 11-åringer som har brukt
Solbergs bok, komplettert med en rekke
tilleggsanger og notelære, kan i dag åpne
13
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mange forskjellige sangbøker og spille på
egenhånd.
Orion Forlag ga i 1996 ut ei bok som het
Gøy med gitar. Det var gøy i begynnel
sen og forferdelig mange sanger i A-dur.
Så noen i D, G, C, og parallellene Am og
Em. For voksne var den grei nok. Men for
barn er ikke den pedagogiske progresjo
nen å anbefale. De som hadde skaffet seg
den måtte bruke mye tilleggslitteratur.
Men sangvalget var mer treffende enn
Solbergs bok.
Gitarboka 1 og 2 av Bjørn Schandy
(Norsk Noteservice) har oppbygging og re
pertoar som egner seg godt for alle aldre.
Gode forklaringer og enkel progresjon.
Det følger med CD for de som vil bruke tid
på å lære seg melodiene. Den gir innfø
ring i tabulatur og fingerspillsteknikker.
Del 1 gir også en enkel innføring i noter.
Repertoarutvalget i disse bøkene er gan
ske bra med mange nyere kjente sanger.
Repertoaret inspirerer elevene. Schandy
har etablert seg som lærebokforfatter også
innen blokkfløyte og keyboard. Han har
også gitt ut lærebok i el-gitar, El-gitar
boka. Denne er også så omfattende at den
også egner seg for akustisk gitar.
Lillebjørn Nilsens Gitarbok er etter snart
40 år fortsatt en ener. Repertoarvalg,
pedagogisk oppbygging og progresjon
imøtekommer mine krav. Se anmeldelse
av den på våre nettsider, viser.no.
Hvis du vil jobbe mer med fingerspill, det
vil man gjerne etter å ha brukt Lillebjørns
bok, så kan jeg anbefale John Renbourns
Fingerstyle Guitar (Mel Bay Publicati
ons Inc.). Den er en unik samling øvelser
i keltiske melodier, åpne stemminger, jazz
teknikker, folk og blues. Den inneholder
i tillegg tre CDer med tre timers grundig
14 
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instruksjon. Hvis jeg
hadde tatt meg tid til
å arbeide meg igjen
nom den, er jeg sikker
på at jeg ville blitt en
god gitarist.
(...Såså!! Red. anm.)
Så kom endelig den
boka jeg har lett etter.
Sølvin Refviks Gitarboka mi (Norsk No
teservice AS). Den har
en grundig innledning
om ulike gitartyper,
stemming, ergonomi,
vedlikehold og for
sterkere. Den inne
holder både akustisk
og el-gitaropplæring.
Med CD. Den har ryt
meøvelser og musikk
teori. Enkle og kjente
sanger med noter og
tabulatur. Men den
har dessverre for
få tekster med bare
besifring. Dermed må
også den kompletteres av læreren.

Lykketroll i fleng, både i Jack Berntsens
inkarnasjon og ut av gitarhullet…
konkurransen, og det er ingen bakdel for
et barns selvfølelse. Omtale av boka kom
mer på viser.no.

Tilleggsbøker
Den tilleggsboka jeg velger i dag er Sven
Lundestads Spill klassisk gitar (Norsk
Notesevice as). Den har det jeg ønsker meg
av teori og enkle øvingsstykker på klassisk
gitar. Den har både enkle og kompliserte
fingerspillsøvelser. Den passer godt for
både barn og voksne. Og det er fint, for
jeg krever som regel at en av foreldrene
er med og lærer når jeg underviser barn.
Nettopp det har vist seg å være morsomt.
Og det gjør det enklere for barnet å huske
leksa. Litt konkurranse mellom foreldre og
barn blir det også. Som regel vinner barnet
viser.no

Vil du spille mer klassisk gitar, så er det
ultimate valget Sven Lundestad og Tore
Solbergs Klassisk gitar (Warner/Chap
pel Music Norway AS). Den leveres med to
CDer. Kan brukes både som selvstudium
og i alt fra begynneropplæring i kultursko
len til videregående. Brukes også ved høg
skoler. Det er den boka jeg koser meg med
så vel i lyse sommernetter som på mørke
vinterkvelder, og om nødvendig midt på
blanke formiddagen.

viser.no

Det finnes også enkle små hefter med noen
få grep og noen sanger med besifring. Jeg
bruker ikke slike i undervisningen, men
til selvstudium kan det være godt nok for
å komme i gang. Det finnes også mange
bøker med oversikt over grep. Hvis du
skal lære å spille gitar kan alle de ovenfor
nevnte bøkene brukes.
Så et hjertesukk til skolene våre.
Vær så snill: Syng et par sanger hver
dag med elevene, ikke bare i musikktimene. Og til musikk og gymnastikkun
dervisningen: Lær barna å danse. Bruk
afrikanske trommer og lær dem rytme. Det
tar så mye tid fra gitaropplæringen når
jeg må ta frem trommene mine for å øve
rytme med barna. 		
n
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2. – 5. juli

Visesmedkurs
Dette er et skrivekurs hvor vi arbeider både med tekst og melodi. Det er
ennå ikke satt opp hvem som skal arbeide
med tekst og litterære teknikker. Leo Le
onhardsen vil arbeide med komposisjonsog arrangementsteknikker og rettigheter.
I løpet av kurset skal vi ha skapt nye viser
og lekt med ulike teknikker. Vi fremfører
gjerne resultatene på egen konsert ved
avslutning av kurset.

SOMMERKURSENE 2009
Sommerskolen i Rauland

Viseforum holder sommerkurs i år som før, men utvider tilbudet og
slår til med en ekstra flott plassering i år: Raulandsakademiet har eget
internat og vi får rikelig god tilgang på øvingsrom. Miljøet på Rauland og
Telemarkstunet passer ypperlig til vår type kurs. Vi tror du kommer til å
trives der, både på grunn av fasilitetene og på grunn av kurslærerne og
kursinnholdet.
All påmelding: Norsk Viseforum, Postboks 440 – Sentrum, 0103 Oslo.
post@viseforum.no – Tlf 22 00 56 30
28. juni – 2. juli

Viseverksted
Kurslærere: Jørn Simen Øverli og
Ruth Wilhelmine Meyer.
Kurset vil vi ha daglig stemmetrening med
R.W.Meyer og ellers vil kurset fordele seg
mellom de to kursholderne.
Det blir visetolking og sceneteknikk,
repertoarkunnskap og visehistorie med
spennende videoer av Edith Piaf, Jaques
Brel og Vysotskij.
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Repertoarkunnskap til bruk for allsang og
leding av allsang.
Kurset fokuserer på både egenutvikling
i forhold til visetolking og inspirasjon til
å utvide eget repertoar. Kurset avsluttes
med en konsert.

• Pris med overnatting
og full pensjon: Kr 4 000,• Påmeldingsfrist: 16. mai.

viser.no

• Pris med overnatting og full pensjon: Kr 3 500,-.
• Påmeldingsfrist: 16 mai.

6. -11. juli

Visetolking og
sceneteknikk
Undertittel:
Visesangeren som yrkesutøver.
Kurslærer er Sture Ekholm.

Vi håper at kurset vil gi deltakerne både
kunstnerisk egenutvikling og bevisst
gjøring i forhold til artistens yrkesrolle.
Kurset avsluttes med konsert 11. juli.

• Pris med overnatting og full pensjon: Kr 4 500,-.
• Påmeldingsfrist: 16. mai.

19. - 22. juli

Kurs for unge nordiske
utøvere under
Prøysenfestivalen
I år prioriterer vi kurset under Prøysenfestivalen for ungdom.
Fjorårets kurs og konsert var så vellykket
at vi velger dette konseptet også i år. Vi in
viterer visesangere under 30 år til å få kurs
i sceneteknikk med Sture Ekholm.
Kurset avsluttes med en konsert som en
del av Prøysenfestivalen.

• Pris: Kr 1 200,-.
• Påmeldingsfrist: 16. mai.

Vi arbeider mye med egenutvikling innen
visetolking. Vi kommer også innom arran
gement på gitar – arbeid med akkompag
nementsteknikker og bruk av lydutstyr.
En del interesserte har etterspurt praktisk
veiledning om booking, bruk av kontrak
ter, skatt på inntekt fra spilling, rettighets
arbeid og lignende. Disse temaene vil vi
legge inn i kurset.

viser.no

Sture Ekholm
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Øyvinds vise-X

Redaktørens første forsøk på å lage kryssord. Ikke sett deg med den hvis alternativet
er å lage ei vise!! Men om du kjeder deg på et tog eller ei hytte og mangler gitaren noen
timer, så kan du jo likegodt kaste bort tida med dette. Tema: Gitar og musikk.
1

2

3

15

4

5

16

22

23

24

47

42

49

68

75

61

60

69

83
90

89

91

96
103 104
113

105
114

106
115

121

116

63

62

I bånn
Brukes til gitarspill
Jordas navn
Til
Ekstrem pianissimo
Sigøynerfolket
Burde Bellmanmuseet
hete (syns jeg...)
Narre
Engelsk artist
Nummer
Ikke i studio, men ....
Bergensband
(fra 70-tallet til nå)
Krusedull
Spille
Forfatterfamilie
Kjent norsk gruppe
Drammens Tidende
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64

39

56

57

65

71

72
78

80

79

35 Teknostil & indisk
ferieby
36 Gresk krigsgud
38 Til London med Ryan...
(vanskelig??)
40 Fjellskrent
41 Intervall
43 Dyktig visesanger
46 Gruppe & musikknettavis
50 Under finanskrisen får
musikerne det
51 Besitte
52 Blakk som fanten
53 Noregs Ungdomslag
54 .... Karoline Knutsen
55 Gitarmerke
58 Jevn summing
59 Musikkoperatørene
61 Akk & ..

88

101 102
109

108
117

81

95
100

107

66

73

87

94

99

122

Vanrett

38

51

86

98

21

45

55

93

97

20

28

27

44

85
92

14

37

77
84

13

33

70

76

82

12

19

50

59
67

26

54

58

11

32

43

53

74

10

36
41

48

52

29
30
31
33
34

25
31

35
40

46

9

8

18

30
34

22
24
25
27
28

7

17

29

1
4
10
15
16
17
18

6

118

119

123

63 Europeisk forsknings
sentrum (hvor de også
lanserte World Wide
Web)
65 Miljøvennlig
67 Gitarprodusent
70 Moderne
71 Klasse
73 Ustemt
74 Ivaretar rettigheter
76 Blåseinstr.
77 Bruke øynene
78 Fylt opp
82 I reklamebyrå
84 Arm på elgitar
86 Lyd fra et horn
87 «Baby-gitar»
89 Utenriksdep.
90 Morsom (sv.)
92 Soloparti & musikk
butikk

110 111

112

120
124

93 Bør finnes på gitaren
95 Indisk strenge
instrument
96 Olympiadevise
98 .. - Re - Mi
99 Ballklubb
100 E-moll
101 Halvparten av latter
103 Jazzlabel
105 Anta
107 Populær felespiller
109 Tromme
113 Slange
115 Tilbakeholden
117 Elv i Oslo
120 Nettadresse
121 Lager rim
122 Stemt i kammertone
123 Spesiell gitarstemming
124 Refreng

viser.no

Nye Skalders

Loddrett
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
19
20
21
23
24
26
30
31
32
33
35
37
39
40
42
44
45
46
47
48
49
56
57
59
60
61
62
64

Jazzfamilie
Toneart
Viseklubb
Pianissimo
Hjørne
Klang
Musikkstil & mod. ungdoms
kultur
Pram som seilte over Atlanteren
Popmusikk for enslige
Grimase
Eventyrfigur
Skynde seg
A-moll
Øltønne
Sløy musikkstil
Skrev og sang «Graveyard
Paradise»
Musikk-managementbyrå (no.)
Der Sæmund var sjef (nei ikke
Mai!)
Sosialistisk
Niesen til tanta
Kan gitar også kalles
Fagorganiasjon
Hamar Arbeiderblad
Der notene står
«Jag älskar det sköna, men .....
ennu mer»
Treslag og sted
Gitarfasong-betegnelse
Stillhet
Hyl
Ritardando
Fødselssmerter
Langsomt musikkstykke
Album av Michael Jackson
(1987)
Babylonsk månegud
Stor og langsom
Pers. pronomen
Garnklumpen
Grep
Bellman-figur
Lager sologitarister ofte på
scenen
Vise-Norges fellesorganisasjon
Nr. 1
Nettopp skrudd strengene

viser.no

vise-quiz

På Nye Skalder lager Amund og Øyvind av og til
en Vise-quiz som tilleggsunderholdning på Åpen
scene-kveldene. Her noen få av spørsmåla fra i høst
– test din visekunnskap!
1 Hvem ga ut LP’n «Glimmande Nymf» med Bellmansanger?
2 Hva het første gruppa Lillebjørn Nilsen ga ut plate
med?
3 Hva heter Jan Eggums nye CD? Og hvorfor tar han
spillepause våren 2009?
4 Hva het Folques andre LP?
5 En kjent visesanger produserte de to første Folqueplatene. Hvem?
6 Hvem kunne ikke kjøre Påsje’n uten å kræsje’n?
7 Og hvem skrev låta?
8 Tittelen på første LP’n til Stein Ove Berg?
9 Hvilket band kom aldri til Royal Albert Hall?
10 En kjent dikter skrev åpningsdiktet til Soria Moria i
februar 1928. Hvem?

Riktige svar på side 39...

66
68
69
72
74
75
79
80
81
83
85
88
90
91
93
94

Sier mø (uffda...)
Bergens Tidende
UnderVerk
Svensk visedikter
Børretzen & fotballklubb
Feste
Politisk korrekt
Kvinnenavn
Viktig når du synger
Kordrekke
Bråk & festival
Tidsangivelse
Viseklubb på østlandet
Svensk kvartett
Skikkelig gammel visedikter

96 Norsk forfatter
97 Norsk populærmusiker-org.
102 Anonyme Avholdsfolk
104 Bedrift på nett
106 Del av spillejobb
108 Elte
110 Hinder
111 Er de fleste gitarer laget av
112 ... Prøysen (KAN det bli
vanskeligere?)
114 Musikkdistribusjon
116 Aksjeselskap
118 Annonse (eng.)
119 Gripe
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Vinter-visekveld i Fredrikshald…
Det var med ikke små forventninger vi ankom fra Tigerstaden om
ettermiddagen 23. januar for å
oppleve en av våre nyeste viseklubber i grensebyen Halden, bare et
kanapékast fra svenskegrensa.
Øyvind Rauset

Det første syn som møtte oss da vi steg
av toget, den staselige Fredriksten festning
med sine flombelyste bastioner, tok nesten
pusten fra oss og satte definitivt stemnin
gen for kvelden.
Anledningen for reisen var at Viser.
no’s utskremte ble med på lasset da
Amund Bjønness fra Nye Skalder skulle
ha sin første konsert i Halden. Byen het i
gamle dager «Fredrikshald», og det var her
salige Bellman søkte tilflukt da han som
fersk ung låtskriver måtte rømme fra kre
ditorene, og det var med en viss ærefrykt
vi steg ned i den mangehunde år gamle
steinkjelleren som huser Dickens Restau
rant hvor Haldens Viseklubb vanligvis
holder til.
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Og hvilken hule! Man smyger seg ned
gjennom en labyrint mellom hvitkalkede
murer så tykke at de kunne overlevd ti
svenske bataljoner (noe de antakelig også
gjorde). Innerst i det intime lokalet, mel
lom tykke trebord og ditto søyler, var det
en liten scene. Man fant seg fort til rette
og fikk tid til et utsøkt måltid før kveldens
publikum begynte å innta bordene rundt.
Norske visekunstnere er vanligvis ikke
bortskjemt med et stort publikum, men her
strømmet det på – desto mer overraskende
ettersom det på samme dag også foregikk
en annen visekonsert i byen. Arrangørene
på sin side forsikret at det vanligvis var en
enda fullere...
Amund Bjønness’ konsert kan jeg
ikke si for mye om, da jeg ikke er upartisk
men bidrar på fele under noen av sangene
hans. Jeg får nøye meg med å nevne at de
lavmælte melodiøse balladene hans så ut
til å falle i god jord, og det hjalp ytterligere
på lydbildet at Solveig Nyberg akkompag
nerte smakfullt på elpiano og bidro med
nydelige annenstemmer. Hun er for øvrig
selv en spennende låtskriver, med hoved
vekt på jazz.

Fotos: Øyvind Rauset

Takk til Gunn Heidi Larsen som gjør en
flott innsats som leder for denne klub
ben, og alle de andre vi fikk møte på en
visekveld som går inn i klipp-boka som
høyst minneverdig!
				

Etter konserten var det Åpen mik,
og her sto overraskelsene i kø for oss
utenbys lyttere. Kyndig loset av kvel
dens visevert Siv Langøy fikk vi sma
kebiter av musikerne fra Halden og
indre Østfold: 19 år gamle Christian
Wroldsen sang «Old Man River»
med skikkelig malmfull bassrøst,
Terje Hansen sang artige ballader
med flotte melodier, og entertaine
ren Sissel Kvambe dro til med to
meget vågede sanger som nesten
fikk taket til å lette blant publikum.
Banjo-fantomet Rino Silden var også
kommet over fra Sarpsborg, og ble
med sammen med Amund og under
tegnede på «Danse Impossible».
viser.no

uviser.no
Christian Wroldsen
imponerte med
«Old Man River».

viser.no
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Spelt – viseklubben i Tromsø
Spelt kom i gang høsten 2006, etter et initiativ fra ildsjela Anne Grete
Seljebakk i Troms Musikkråd. Hun kontaktet aktive visesangere som Geir
Stenersen, Jan Arvid Johansen og Ragnar Olsen, som knyttet trådene
tilbake til tidligere visescener som hadde vært i byen.
Ragnar Olsen

Konseptet var, og er fortsatt, det samme
som de har på Josefine og Nye Skalder,
med en hovedartist som holder på en
times tid, og deretter åpen scene. I star
ten opptrådte hovedartistene på Spelt for
symbolsk betaling, men vi fikk presentert
visesangere på høyt nivå. De fleste fra
Nord-Norge, og mange av dem ukjente
utenfor sine nærområder. For eksempel
var Ivar Thomassen vår første hovedartist,
en eminent tekstforfatter og komponist
som er godt kjent i Finnmark, men hadde
sin tromsødebut på Spelt.
I tillegg til de vanlige Spelt-kveldene
i den lille baren var klubben vertskap for
Rikskonsertenes turnéer med ”veteran mø
ter fersking”, og hadde fulle hus på «StorSkarven» med Jan Eggum/Tonje Unstad
og Lars Bremnes/Annar By.
Den åpne scenen hadde fra starten av
god oppslutning, og klubben har jobbet
aktivt spesielt for å lokke unge folk til å
komme med bidrag. Det er et langsiktig
arbeid som vi nå ser har gitt stadig bedre
respons.
Fra høsten 2008 gikk Spelt inn i en ny
epoke. Vi flyttet visekveldene fra tirsdag
til søndag, og byttet Skarven Bar med
«hovedscenen» i Vertshuset Skarven. Det
22 

viste seg å være et godt valg: Søndagen ser
ut til å passe bedre. Det er mer plass til
publikum, større scenerom for artistene
og bedre arbeidsforhold for våre proffe og
idealistiske lydfolk.
Nå er vårsemesteret 2009 godt i gang,
og Spelt har for første gang et ferdig pro
gram som rekker helt fram til sommerferi
en. Det er distribuert på nettsidene våre og
mer handfast i form av en lekker trykksak.
Se programmet på nettsidene – http://
www.viseklubbenspelt.no!
Om vi skal oppsummere den to-og-ethalvt-årige historia til visekluben Spelt, tør
vi si at vi er blitt en ganske så profesjonell
arrangør-klubb, som streber etter kvalitet
i alle ledd – kunstnerisk, organisatorisk
og teknisk. Samtidig legger vi stor vekt på
den åpne scenen, hvor vi hele tida ønsker
nye stemmer velkommen. Den som melder
seg som bidragsyter, kommer gratis inn på
Spelt-kveldene.
Allsangen er satt i system ved at vi
har engasjert Anne Nymo Trulsen (kjent
bl.a. som vokalist i Hekla Stålstrenga) som
allsang-general. Hun har som oppgave å
plukke ut sanger til hver spelt-kveld, og
lede publikum trygt gjennom dem. Dette
har avslørt stor allsang-glede og -kreativi
tet hos alle frammøtte. uviser.no
viser.no

Foto: Mara Bottoli

Alt fra første visestund viste det seg
at klubben fylte et stort udekket behov i
Tromsø. Høsten gikk med fulle hus i det
riktignok lettfylte lokalet Skarven Bar (med
80 publikummere var det fylt til briste
punktet).

A Filetta

www.fordefestival.no

WORLD VOICES på Førdefestivalen 2009:
World Voices fordi vi i år har invitert nokre av verdas fremste vokalensemble til
Førde, og fordi vi markerer at Førdefestivalen i 20 år har vore ein møtestad for
stemmer og kulturar frå heile verda. Til jubileumsfestivalen har vi også invitert
tilbake enkelte artistar som har gjort sterke inntrykk på tidlegare festivalar.

Smakebitar av arets

Fredag 3. juli
12.30 GENTICORUM
Kritikarrost Quebec-trio med forførande fransk-kanadisk musikk.

Torsdag 2. juli
Sjå heile programet på www.fo

rdefestival.no

15.30 DET NORSKE SOLISTKOR
Eit av nordens beste vokalensemble med solistane Berit
Opheim Versto og Gjermund Larsen
18.30 MUZSIKÁS
Evigunge musikarlegender frå Ungarn med ustoppeleg
speleglede og sjarm!

Frikar

20.30 FRIKAR: THE SNUFF GRINDERS
Ei ny spektakulær danseframsyning frå Dansekompaniet
FRIKAR - Norges råaste dansarar!
22.00 FARMERS MARKET / SVER / DJ 99
Festkveld med to av landets beste liveband.
24.00 A FILETTA
Sju menn frå Korsika skaper magi med sin eirstemde
songtradisjon. Len deg tilbake og nyt!

program

Laurdag 4. juli
Black Umfolosi

20.00-21.30 WORLD VOICES
Idrettshallen, Førdehuset
Velkommen til ein festkveld i selskap med nokre av dei beste vokalensembla innan verdsmusikken.
Frå den franske øya Korsika kjem A Filetta; sju tidlause og gripande stemmer som framfører unik
eirstemd songtradisjon. Eva Quartet frå Bulgaria syng folketonar med så presise og virtuose stemmer at ein får kjensla av å lytte til ei stemme med eire tonehøgder. Trioen Genticorum frå Canada
forfører publikum med lettliva fransk-kanadisk musikk, og songarane og dansarane i Black Umfolosi
frå Zimbabwe veit kva det vil seie å by på seg sjølve. Det Norske Solistkor, med Berit Opheim Versto
og Gjermund Larsen som solistar, urframfører Eivind Buene sitt tingingsverk for festivalen. På scena
står også Unni Løvlid og Inga Juuso. H.M. dronning Sonja opnar årets festival.
Kr 290/50 inkl dans. Festivalpass fri entré. Tillegg for plassbillett kr 30,-

Synnøve S. Bjørset

Genticorum

23.00-02.00 SOMMARNATT PÅ JØLSTER
Jølstramuseet, Vassenden
Nyt den vestlandske sommarnatta i stemningsfulle omgjevnader på Jølstramuseet. Intimkonsertar med Sturla Eide (Norge), Egschiglen
(Mongolia), Talent 09 (Zambia, Tanzania, Norge),
Synnøve S. Bjørset (Norge), Sväng (Finland),
Rajery (Madagaskar) og Ballaké Sissoko (Mali) i
3MA, Gamlebanken Spelemannslag (Norge). Sal
av mat og drikke.
Kr 220/50. Med pass: Kr 130/50.
Buss frå Førdehuset kl 22.15, kr 50 t/r.

12.00 LUNSJKONSERT: BONGA
Ein time i selskap med Bongas rå og raspande stemme, og hans
uimotståelege sembarytmar!
13.30 STRENGEMEISTERMØTE - 3MA
Ny delikat musikk oppstår når tre meistrar og tre strengeinstrument møtest. Musikk det er lett å like!
15.00 BLACK UMFOLOSI
Fargerike og energiske dansarar og songarar slår seg lause i
Førdes grøne oase. Ein festkonsert for heile familien!

Eva Quartet

Søndag 5. juli

18.30 EVA QUARTET
Fire virtuose og særeigne bulgarske stemmer smeltar saman
i pirrande og utfordrande harmoniar.

12.00 DEN KVITE HJORTEN
Rørande familieframsyning basert på Jan
Magnus Bruheim si bok. Nyskriven musikk av
folkemusikktrioen Tindra. Med Helge Jordal.

20.00 JUBILEUMSGALLA
Internasjonale høgdepunkt står i kø..

12.00 JIVAN GASPARYAN
Legendarisk dudukspelar frå Armenia.

Quawwall- Gospel

12.00 TRIAKEL
Vare og stemningsfulle svenske viser servert
med innleving. Enkelt og ekte!
15.00 QAWWALI-GOSPEL
Faiz Ali Faiz og Craig Adams med The Voices
of New Orleans. Eit gigantisk møte mellom
pakistansk sumusikk og amerikansk svart
gospelmusikk, leia av to personlegdomar.

Torsdag
Dansar frå Transylvania (1. dag -vk)
Open kunstverkstad

Muzsikás/ Mérai Hagyományörzö Táncosok 15:00-18:00
Tashi Lhunpo Monastery
15.00-18.00

Kr 500/250*
Fri entré

Tashi Lhunpo Monastery
Eva Quartet
Egschiglen
Black Umfolosi
Waldo Norstad

10.00-13.00
10:00-13:00
10.00-11.45
10:00-13:00
10:00-13:00

Fri entré
Kr 300/150*
Kr 100/50*
Kr 300/150*
Kr 300/150*

Hallgrim Hansegård m.
12:00-14:00
Muzsikás/ Mérai Hagyományörzö Táncosok 12:00-14:00
Tashi Lhunpo Monastery
12.00-14.00

Kr 300/150*

Tashi Lhunpo Monastery

Fri entré

www.notebutikken.no

Fredag
Open kunstverkstad
Songkurs
Musikkverkstad barn
Song-/dansekurs
Salsa grunnkurs

Kjøp noter i ditt eget tempo
– på nett

Laurdag
Halling/break/capoeira
Dansar frå Transylvania (2. dag -vk)
Open kunstverkstad

Fri entré

Søndag
Open kunstverkstad

13.00-14.30

*Pris med festivalpass. Informasjon og påmelding www.fordefestival.no
F.o.m. måndag 29. juni påmelding på Festivalkontoret i Førdehuset eller på tlf 57 72 19 40.
BILLETTSAL FRÅ 1. APRIL 2009

REISE OG OVERNATTING

NB! Fullstendig billettinformasjon på www.fordefestival.no
www.billettservice.no – tlf 815 33133
og hos Narvesen, 7-Eleven og POSTEN.

Overnatting

Festivalkontoret i Førdehuset, tlf 57 72 19 40
Opnar måndag 29. juni.

Opningstider:
Måndag 29. juni – onsdag 1. juli 09.00 – 20.00
Torsdag 2. juli – laurdag 4. juli 09.00 – 24.00
Søndag 5. juli 10.00 – 18.00

Rica Sunnfjord Hotel
Quality Hotel Førde
Førde Pensjonat
Førde Gjestehus og Camping
Skilbrei Ungdomssenter (9 km)
Sunnfjord Vandrarheim
Sande Kro & Hotell (20 km)
Best Western Skei Hotell (40 km)

tlf. 57 83 40 00
tlf. 57 82 81 10
tlf. 57 82 11 64
tlf. 57 82 65 00
tlf. 57 71 87 62
tlf. 57 82 99 60
tlf. 57 71 80 50
tlf. 57 72 78 00

Fly: Widerøe, 1 time direkte frå Oslo! www.wideroe.no
Buss: NOR-WAY Bussekspress www.nor-way.no
Daglege ruter frå/til Oslo, Bergen, Ålesund og Trondheim.

Vaksen kr 790 /Ungdom/student kr 390 / Barn (u 14 år)
kr 160. Festivalpass inkluderer 5 konsertar og gjev store
rabattar på alle andre konsertar og kurs.
(I) - www.fordefestival.no
Billettprisar: Sjå program-/festivalguide.
Plassbillettar i idrettshallen, Førdehuset: kr 30,Passhaldarar kan reservere plassbillett på tlf 57 72 19 40.
NB!

Kjøpt passbillett må bytast i armband på Festivalkontoret
i Førdehuset. Alle billettprisar er inkluderte serviceavgift.
Kjøpte billettar vert ikkje refunderte. Festivalen aksepterer
følgjekort for funksjonshemma/ rullestolbrukar.

For informasjon om Førde og området rundt:
www.sunnfjord.no - eller kontakt Reisemål Sunnfjord,
tlf. 57 72 19 51 / post@sunnfjord.no
Reiseinformasjon:
Travelnet Fjordane Reisebyrå, tlf 57 72 50 70,
fjordane@travelnet.no
Informasjon/Enquiries:
Førdefestivalen, Pb 395, N-6802 Førde,
Tel. (+47) 57 72 19 40, info@fordefestival.no
Festival director: Hilde Bjørkum
www.fordefestival.no www.myspace.com/fordefestival
NB! Med atterhald om feil og endringar

• Alt på et sted! Her finner du noter fra alle forlag,
både norske og utenlandske.
www.gasta.no

FESTIVALPASS

• Gode søkemuligheter på notebutikken.no.
Finn dine yndlingslåter, arrangert for ditt instrument.
• Fast frakt for alle bestillinger.

For informasjon om overnatting og reiser, sjå www.fordefestival.no
GENERALSPONSOR:

HOVUDSPONSORAR:

Norsk Noteservice AS, Postboks 5 – 0614 OSLO,
Telefon 23 03 95 50, faks 23 03 95 59

viser.no www.notebutikken.no - salg@notebutikken.no
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Dingsguiden
Produkter og dingser som visesangere kan ha bruk for på en eller annen måte.

Opptaksutstyr:
«Hjelp, jeg vil ha tilbake kassettopptakeren…»
Mange etterspør enkelt utstyr som kan brukes til å evaluere egne prestasjoner under øving eller konserter, eller for å ta opp idéer man arbeider
med. Vi startet i forrige nummer med omtale av Zooms 4-sporsopptaker,
denne gang har vi fått inn en omtale av Roland/Boss’ nye musikk-skissebok med 8 spor.
BR-900CD er
et av verdens
mest populære og
brukervennlige
produkter blant
transportable
multisporsoppta
kere. Versjon 1 fikk
strålende motta
kelse, nå er versjon
2 kommet.

Boss BR-900CD
Er du på leting etter et brukervennlig hjemmestudio som låter bra,
da kan Boss BR-900CD anbefales.
Ikke minst til gitar.
Siri Svendberg
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Studioet har 8
spor (maks 2 spor
tar opp samtidig,
ikke alle 8) , samt
8 V-tracks (virtual
tracks) pr. spor.
Den har flere typer
innganger, bl.a to
XLR-kontakter
med phantom (som de fleste proffe
mikrofoner krever), samt Midi-Ut og
høretelefonutgang. Den har også innebygd
kondensatormik for akustiske opptak når
du plutselig får en idé på veien. En hyg
gelig ting er også inngang for fotpedal til
start/stopp/rec – uunnværlig når du sitter
og spiller inn alene.
viser.no

Du kan også redigere opptakene: kopiere,
flytte og lime sporene, og gjør du en feil,
fins det angre-knapp.
I BR-900CD finner du hele 46 forsterker
emuleringer hentet fra BOSS GT-Pro,
altså rene drømmesamlingen for enhver
gitarist. Du finner også effekter til vokal
og bass (som reverb, delay, flanger, pedal
wah, chorus og EQ – til og med en «voice
transformer» om du får lyst å prøve ut
alvorlige endringer i stemmen). Du kan
«printe» effektene inn på opptakene, men
det lureste er nok å vente med dem til
miksen, så har du originallyden i tilfelle du
endrer mening.

Til innøving
En annen lur sak for gitarister er «Phrase
trainer», et system hvor du kan redusere
hastigheten (men beholde tonehøyden)
og dermed trene inn vanskelige riff i et
overkommelig tempo. Sett på repeter og
du kan spille om og om igjen til det sitter.
Den har også innebygd kromatisk tuner,
så du trenger ikke spille inn med sur gitar.
BR-900CD er meget brukervennlig og det
tok ikke mange dagene før jeg hadde satt
meg inn i de viktigste funksjonene for å
gjøre opptak.
Studioet har innebygd trommemaskin som
kan programmeres direkte på studioet
eller via Rythm Ediotor som kan lastes
gratis fra websiden til Boss. Programmet
finnes både til Mac og PC. Trommemaski
viser.no

nen har 296 patterns du kan sette sammen
innen en rekke stilarter (div. blues, jazz,
rock etc.), samt 8 ulike trommesett. Disse
går på et eget spor så du ikke bruker av
de åtte. Du kan også importere tromme
oppsett direkte fra midifiler via USB og
lage dine egne. USB-koblingen kan også
brukes til backup, import og eksport av
lydfiler du har spilt inn.
BR-900CD har innebygd CD-brenner
samt mastringsverktøy som gjør det enkelt
å gjøre alt fra idé, innspilling, mastring til
ferdig CD på en og samme maskin.
Versjon 2 kan også bruke Flash-kort på
opptil 1 GB, dvs. ca 10 timer opptakstid i
standardmodus.
Fakta:
• 8 spor, kan lagre på flashkort
• 2 mic XLR med phantom power
• Stereo line in og out
• Midi out
• Gitareffekter og forsterker-emuleringer
• Basseffekter
• Vokaleffekter
• Trommemaskin
• Mastringsverktøy
• CD-brenner
• Går både på batteri og strømadapter
Boss BR-900CD
Dybde 225 mm, Høyde 69 mm, Vekt 2.2 kg
Pris i noen nettbutikker: Prolyd: 5495 kr.
Musikkbørsen: 5534 kr, Imerslund/
4Sound: 5990 kr, Myhrbraaten: 6150 kr.
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CD- og bokomtaler
Allsang for voksne
Norsk Musikforlag har gitt ut en
serie som heter Allsang for barn,
allsang til fest og hygge. Sist ute i
serien, er Allsang for voksne. Undertittelen på samlingen er «viser
og slagere fra gamle dager samlet
og redigert av Knut Clausen». Boken er ifølge Claussen beregnet på
nybegynnere, de litt erfarne og de
erfarne. Det skal være lett å ta frem
gitaren og spille når som helst og
hvor som helst.
Per Jakob Skaanes

Sangene er besifret
over alle versene.
Det er ikke melodi
linje og det brukes
enkle tonearter,
dvs. C-dur eller
G-dur og lignende.
Derfor er det ofte
nødvendig å bruke
capo på gitaren.
Utgiveren har med
så mye tekst som
mulig. Der det er
plass, har de satt
opp hele refrenget
hver gang. Boken er
laget i et format
mange vil finne
hendig, A4/2 med
spiralinnbinding så
den er lett å holde
30 

åpen, selv på pianoet. I innledningen er
det forklaring til grepdiagrammene, og en
veiledning om takter (hva betyr det for
eksempel når det står 3/4-takt og hvilke
konsekvenser får det for hvordan man bør
spille?), samt drøssevis av andre ting man
kan ha nytte av å vite.

Sangutvalget

rende versene hvor det vanligvis ikke står.
Og du skal klare å akkompagnere etter
arrangementene i denne boken uten å
være en habil gitarist. Grepdiagrammene
til hver sang er for gitar.
Allsang for voksne
Redigert av Knut Clausen, og utgitt av Norsk
Musikforlag AS.
Boken har spiralinnbinding, inneholder over
hundre sanger og koster 139,- kr. Kan kjøpes i
bokhandlere, musikkforretninger eller bestilles
fra Norsk Noteservice AS.

Boken er tenkt brukt til spilling på eldre
senter, sykehjem såvel som hjemme eller i
pensjonistforeninger. Utgiverne skriver at
de har valgt ut sanger de er glade i.

Allsangvennlig bok
En styrke med denne boken er at den har
akkorder i alle versene så man slipper å
titte frem og tilbake mellom første vers
som vanligvis har akkorder og de reste
viser.no

Per Jakob Skaanes

Etter hvert som teknologien muliggjorde
det, ble det også gjort opptak med kve
derne. Norsk folkemusikksamling har
arbeidet om CD-utgivelsen «Hugen leikar
so vide – middelalderballader i Norge».
Her kan vi høre 60 ballader som har blitt
tatt opp i en periode på 80 år, fra 1912 til
1992.
Kuttene inneholder som regel ett vers av
hver ballade. Noen er gjengitt i to versjo
ner. Formålet er med andre ord å vise
mangfoldet og få plass til så mange bal
lader som mulig. I heftet som følger med
CD’n er det oppgitt en nettadresse hvor
man kan finne resten av tekstene.

Noen av de mest kjente viser og slagere
er med, en rekke kjente barnesanger
med «voksenapell» og noen julesanger.
For å konkretisere plukker jeg tilfeldig
fra innhodsfortegnelsen. Her finner du
typiske «voksen»-sanger som Blåveispike,
Calle Schewens vals, De nære ting, Det
var på capri. Av julesangene kan vi nevne
Et barn er født i Bethlehem, Deilig er
jorden og Du grønne glitrende tre. Noen
engelskspråklige sanger er og tatt med,
eksempelvis My Bonnie, Love me tender
og Tom Dooley. Hovedvekten av sangene
er norske og svenske.
Boken har en alfabetisk innholdsforteg
nelse pluss en tematisk innholdsforteg
nelse med oversrifter av typen «Julesan
ger», «Barnesanger», «Engelskspråklige
sanger» etc.

for alvor med forskjellige innsamlere som var aktive fra 1800-tallet
og opp til i dag.

Vi får høre eksempler på tradisjonens siste
ledd av kvedere som fremfører balladene
rent vokalt uten akkompagnement. Oppta
kene er som sagt gjort over en periode på
80 år hvor de eldste opptakene fra 1912 er
gjort på voksrull.

Middelalderballader
i Norge: Hugen leikar
so vide
I Norge har vi en rik åre av ballader
fra «middelalderen», en rekke folkeviser av høy alder, noen skrevet
ned allerede på 1500-tallet. Men
dokumentasjonsarbeidet begynte
viser.no

Det er en viktig utgivelse rent dokumenta
sjonsmessig. Lydkvaliteten er av og til så
som så, men CD’n er en gullgruve for dem
som er interessert i denne type ballader.
Dessuten er det verdifullt å kunne lytte til
fremføringene og fraseringene hos eldre
kvedere. Heismusikk – definitivt ikke!
Hugen leikar so vide
Middelalderballader i Norge
Opptak fra 1912 til 1992. Pris kr 160,-.
Kan bestilles fra Norsk folkemusikksamling,
Pb. 1017, Blindern 0315 Oslo.
Tlf: 2285 4750 Fax: 2285 4763.
Epost: folkemusikk@imv.uio.no
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Vokal folkemusikk
verden rundt:
Bok og CD

B o k - & C D - o m t al e r

de mer eksperimentelt innstilte kvedere
og komponister vil kanskje kunne benytte
seg av denne type kunnskap når de skal
lage arrangementer til melodier og skape
effekter.

I 2006 arrangerte Institutt for musikk på NTNU et seminar om vokal
folkemusikk. Målet var å inspirere
til globalt samarbeid og styrke forholdet mellom praktisk utøving og
teoretisk forankring innen vokale
sangtradisjoner.
Per Jakob Skaanes

Foredragsholdere kom fra Norge, Sverige,
Finland, Irland og Tyskland. Disse ble i
etterkant oppfordret til å skrive en artik
kel om temaet de holdt foredrag om. Nå
foreligger resultatet tilgjengelig mellom
to permer, redigert av Irene Bergheim.
Det må være flott for arrangørene å kunne
presentere denne boken med bidragene fra
de forskjellige foredragsholderne. Seks av
artiklene er skrevet på engelsk, de øvrige
er på norsk eller svensk. Sju av innleg
gene omhandler Norden, andre er mer
generelle teoretiske innlegg. Det «globale»
innslaget som forsvarer undertittelen
«verden rundt», blir artiklene om gaelisk
arbeidssang i Skottland, sangtradisjoner i
Oseania og i Moçambique.

Ulike perspektiver på muntlig
sangtradisjon
Timo Leisiö har skrevet en artikkel hvor
han presenterer en teori om å finne frem
til grunnleggende prinsipper og prosesser
for konstruksjon av melodier i alle kultu
rers sang gjennom tidene. Leisiö legger
her stor vekt på ankertone og undertoner.
Allsangeren vil kan hende ikke ha det
største utbytte av denne artikkelen, men
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Av andre artikler som også kan passe mest
for utøvende kvedere, er det en artikkel
av Robert Lug om fortolkning av mid
delaldernotasjoner med utgangspunkt i
trubadur-, trouver- og Minnesang og den
informasjon om ornamentikk og praksis
som kan leses ut av håndskriftene. Dette
tror jeg må være av stor interesse for
musikere som arbeider innen dette feltet.
Rekonstruksjon og autentisitet er stadig
noe man diskuterer med henblikk på
fremføring av tradisjonsmateriale. Denne
artikkelen griper like inn i hva man lese
ut av notasjonene og kan være interessant
med henblikk på hva man leser inn i dem.
Her er også artikler som tematisk vil
kunne fenge et bredere lag av lesere, skulle
jeg tro. Astri Nora Ressem fra Norsk
visearkiv har skrevet et artikkel om bal
ladetradisjon i krysningen mellom muntlig
og skrifbasert kultur og ulike forutsetnin
viser.no

ger og tenkemåter som kjennetegner disse
to typene kultur. Ingrid Gjertsen skriver
om kildeproblematikk når det gjelder
muntlig overlevert materiale. I begge disse
artiklene følger interesante tematiseringer
av hva det vil si at noe er muntlig «overle
vert» utover det opplagte svaret at mate
rialet må være formidlet muntlig.
Bjørn Aksdal skriver om forholdet mel
lom slåttemelodien eller selve instrumen
tal-slåtten og slåttestevene. Spørsmålet
«skriver slåttestevene seg fra slåttene»
eller omvendt danner kun en inngangsport
til diskusjonen om hvordan de forholder
seg til hverandre. Her benytter Aksdal seg
av flere eksempler på hvordan det kan gå
begge veier og viser hvordan slåttestevene
som regel danner en enklere variant av
slåttemelodien og hvordan slåttene ofte
utvikler seg til instrumentalstykker med
flere motiver enn den opprinnelige slåt
temelodien.
Jon Storm-Mathiesen hadde et innlegg
om stev som er over tusen år gamle, han
tar utgangspunkt i deres metrum – rim
og rytme – og sammenligner med gamle
runeinnskrifter og Håvamål. Han har også
sunget inn strofer fra Håvamål på stevme
lodier og finner at disse passer fint til å bli
sunget på disse melodiene. Dette peker i
retning av at stev som diktning kan være
en over 1000 år gammel form. I slutten av
kapitlet finner du en nettadresse hvor du
kan laste ned musikkeksempler på nettopp
dette.
Hvordan analysere og se etter likheter
og forskjeller i ulike varianter eller «ei
anna tone på samme tekst»? I artikkelen
«Samme melodi, forskjellig tone» tema
tiserer og illustrerer Irene Bergheim
måter å gripe an melodier som kan være
variasjoner over den samme «grunn»viser.no

melodien eller ikke, elle snarere «ei anna
tone». Hun ser på en rekke faktorer i
melodiføringen og sammenligner disse
med hverandre med utgangpunkt i en
gammel salmemelodi som skriver seg fra
tidlig 1600-tall: Et litet barn så lystelig.
Melodien er kanskje plukket opp av en
komponist, gitt ut og deretter spredd over
store deler av Europa igjen, og tatt opp i
muntlig tradisjon og variert.
Med dette utgangspunktet viser hun hvor
dan man kan analysere melodivariasjoner
til Et litet barn så lystelig, samtidig som
det er et godt eksempel for oss hvordan
vi kan systematisere vår tilnærming til
å sortere varianter fra hverandre når vi
forholder oss til tradisjonsmateriale i vårt
musikalske virke. Jeg pusler en del med
forskjellige slåtter og har moro av å studere
småvariasjoner mellom de ulike «dialek
tene» de fremføres på.

CD med konsertforedrag
Med boka følger også en CD med utdrag av
et konsertforedrag kvedaren Unni Løvlid
holdt under seminaret. Her førte hun
deltakerne inn i folketonenes verden ut fra
hennes opplevelse av den. Løvlid la vekt
på egen sang, omtale av tradisjonssangens
karakteristiske trekk og aktivisering av
deltakerne, det hele krydret med artige
småhistorier ut fra et utøverperspektiv.
Fokuset i hennes foredrag lå på hen
nes hjemtrakter i Hornhindal i Sogn og
Fjordane og tradisjoner knyttet til dette
området. Jeg synes dette innebærer et
stort pluss for boken. Jeg dras med på en
helt annen måte når jeg hører Unni Løvlid
foredra, gi eksempler med egen sang og
flette inn morsomme historier som under
streker poengene. Hun har en smittende
latter og jeg ser for meg at det må være
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morsomt å overvære en konsert med hen
ne da hun sikkert er fantastisk på mellom
snakk i tillegg til å ha en vakker stemme.
Unni Løvlid er en anerkjent kvedar og fol
kemusiker som har våget å eksperimenter
med i utviklingen av tradisjonsmusikken.
Løvlid er aktiv i Norsk kvedarforum. Hun
har også har sunget inn en plate i Emanuel Vigeland-mausoleet i Oslo. Der er
det fantastisk akustikk som kledde hennes
stemme til fulle.
Boken inneholder en fyldig bibliografi over
norske hoved- og masteroppgaver om for
trinnsvis vokal folkemusikk, og en selektiv
bibliografi om relevante norske bøker og
artikler. Her er det mye interessant å se
på. I bibliografien ser dere for eksempel at
Løvlid har skrevet en hovedfagsoppgave
hvor hun har sammenliknet ulike varian
ter av sangen Reven sat i sete, som hun
har etter kvedaren Marta Seljeset Frøland.

Utvider forståelsen
Dette er en bok som utvider forståelsen
av vokalmusikken og muntlig overlevert
musikk i sin alminnelighet. Veldig interes
sant og lærerikt i særdeleshet for utøvere,
men også for kulturhistorikere og folk som
har interesse for de mer folkelige aspek
tene av vår og andres vokale folkemusikk.
For mange av oss som ikke driver profe
sjonelt med musikk, vil artiklene fortone
seg som litt tunge kan hende, men det
gir mye å ha stoffet fra boka surrende i
bakhodet når jeg lytter til eller spiller ulike
typer folkemusikk og hører diskusjoner
om tradisjonsmusikk. Både for proffene og
oss generelt interesserte, er denne boken
høyst lesverdig. Hopp over de tyngste
artiklene hvis du for eksempel ikke er spe
sielt interessert i teorier som vil beskrive
melodier i sin alminnelighet.
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Jeg har måttet bryne meg på enkelte van
skelige ord i denne boken. Om det samme
gjelder for deg, kan du titte i Musikkordboken (www.musikkordboken.no).
Flere av ordene står heller ikke der, så da
må du nok ty til Google eller et musikklek
sikon.
Vokal folkemusikk verden rundt
Tapir forlag.
274 sider heftet. Pris 350,-

Trio Acoustica
Artistene Steen-Vidar Larsen, Øistein Rian og Stanley Samuelson har
i en tid turnert som Trio Acoustica.
Mange vil kjenne igjen Steen-Vidar
Larsen fra Drangedal Bortforklaring. Stanley Samuelson har utgivelser bak seg, mens Øistein Rian
har skrevet flere flotte melodier,
arbeidet i studio og akkompagnert
andre med sitt eminente gitarspill.
Her får vi muligheten til å lytte til
alle tre i samspill som imponerer
de fleste.
Per Jakob Skaanes

Jeg hørte Trio Acoustica for første gang
på Kalle Zwilgmeyers nordiske visetreff i
Skagen i februar for mange år siden, i hvert
fall før milleniumsskiftet. Kanskje lenge
før trioens navn og prosjekt i det hele tatt
var klekket ut. På visetreffene dannes ulike
konstellasjoner og samarbeidsprosjek
ter på kryss og tvers av landegrenser og
sjangre og med ett sto disse tre karene på
åpen scene og leverte en forrykende mini
avdeling denne kvelden. «Det er jo de rene
viser.no

gitarkameratene», utbrøt en dansk kollega
da de hadde fremført den første låta. Beset
ningen er ganske så riktig tre menn med
hver sin gitar. Et unntak som utfordrer
regelen er at Stanley Samuelson trakterer
mandolin på en av sangene på CD’n.

Låtutvalget
På CDen som bærer det nette navnet Trio
Acoustica, har herrene spilt inn hele 15
spor. Sangene spenner fra viser de har
skrevet selv, til sanger de har samarbeidet
med andre om tekst eller melodi til engel
ske og svenske slagere de har vært glade i
gjennom en mannsalder. Blant klassikerne
finner vi Lennon/McCartney-låta Norwegian wood, Deidres Samba av Cornelis
Vreeswijk og Eight miles high vi kjenner
fra The Byrds. De gjør også en coverver
sjon av Finn Kalviks Fyll mine seil, for
anledningen på dansk. Denne versjonen
er virkelig flott. Ellers er her flere tekster
av Kalle Zwilgmeyer som Øystein Rian og
Steen-Vidar Larsen har tonesatt. Noen vil
kanskje dra kjensel på Ennå og Juninatt
i Lofoten. Stanley Samuelson har begått
flere flotte viser som er med på denne
utgivelsen, Hvis jeg kunde synge med
færøysk tekst av JHO Djuurhus, til dansk
ved Per Jensen. Samuelson har en veldig
fin og «dåmrik» klang i stemmen når han
synger. En veldig artig låt er den ragtimeaktige Jeg har en gitar av Steen Vidar
Larsen hvor det er mer øs på gitarene.

Alt i alt
Dette er tre herrer som er svært dyktige
instrumentalister. Det er en fryd å lytte til
giarspillet deres, og til arrangementene de
har laget på låtene. Flere av låtene er som
nevnt versjoner av kjente sanger andre
artister har skrevet. Stanlet Samuelson har
gitt ut et par av låtene på en egen CD han
lagde for noen år siden. Noen er også gitt
viser.no

ut på andre CD’er, blant annet med Kalle
Zwilgmeyer. I den anledning er det artig
å lytte til arrangementene og klangene de
velger. Det er utsøkt spilt, ikke overlesset
med dill og triller. De holder seg i skin
net selv der hvor man gjerne kunne vente
seg noen kjekkassoloer. Det er virkelig
delikat spill Trio Acoustica varter opp
med. Vokalmessig er de også dyktige, men
stemmene kommer på et vis ikke til sin
rett når de spiller så bra. Er det noe man
skal pukke på i denne gjennomarbeidete
produksjonen, er det at vokalarrangemen
tene kan bli noe flate. Men bevares, CDen
holder mål i rikt monn.
Trio Acoustica har en Myspace-side: www.
myspace.com/trioacoustica, og egen hjemme
side hvor du kan laste ned sangene fra CDen og
andre opptak, og helst sikkert bestille den også:
www.trioacoustica.com.

Annonsér i Viser.no!
Nå fram til musikere, låtskrivere og et
vise-interessert publikum.
Snakk med vår annonseselger
Ragnhild på tlf. 4781 5020 eller skriv:
ragnhild.pehrson@online.no
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Særlig mot slutten av boken hvor Lille
bjørn forklarer og greier ut om forskjellige
rytmefigurer, spesielle effekter og spilleteknikker, kommer dette godt med.

Lillebjørns gitartime
For noen år siden kom en DVDutgave av «Lillebjørns gitartime»
som tidligere kun var å få på VHS.
I tillegg kom en CD med musikk
eksempler til gitarboka hans. Dette
er kjærkomne bidrag til floraen av
vise- og gitarlitteratur i det ganske land. Det er nok fremdeles
Lillebjørn Nilsen som har den store
appell til de brede lag av befolkningen. Ingen har en slik posisjon som
han når det gjelder å tale visesangens sak i Norge.

«Lillebjørns gitartime» starter med en
del småprat om gitaren som instrument,
stemming av gitaren og de første grepene.
Deretter beveger vi oss steg for steg videre
til forskjellige fingerspillfigurer, tabula
tur, og Lillbjørn demonstrerer en rekke
småfikse saker som «bottleneck», hvordan
man lager blåtoner og lignende. Disse er
absolutt noe jeg anbefaler folk å anskaffe
seg. Det har gitt meg veldig mye å arbeide
meg igjennom disse. Dessuten er det
veldig fint å se demonstrert hvordan man
utfører de forskjellige øvelsene på gitaren
i tillegg til å høre på CD og lese i bok. Selv
om det jo selvfølgelig er øret som er det
vesentlige i denne sammenhengen.

Per Jakob Skaanes

Til dem av dere som kjenner gitarboka
med musikkeksempler, dere som har vært
borti Lillebjørns gitartime tidligere, kan
jeg si at gjenutgivelsene i det store og hele
dreier seg om å gjøre tilgjengelig igjen
stoff som ikke har vært råd å få tak i på
noen år. På CD-en er lyden naturlig nok
mye bedre enn på kassetten. På DVD-en
møter vi den samme duggfriske Lillebjørn
med litt fluffy åttitallsfrisyre som vi gjorde
på VHS-utgaven for snaue tyve år siden.
Ellers er intet lagt til og intet trukket fra.
Bortsett fra et fint omslagsbilde og bilde
inni hvor Lillebjørn sitter og klimprer på
Ovation-gitaren sin og «Aleksander Kiel
lands plass» som bonusspor på DVD-en.
Her spiller Lillebjørn med playback fra
«Hilsen Nilsen»-innspillingen, mens han
smiler litt til kamerafolkene innimellom.
For meg som har en lei tendens til å tenke
matnytte når jeg ser på gitaropplæringsDVD-er, blir det noe underlig at man
slenger på denne helt til slutt når det er så
åpenbart at vi overværer ren miming.
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Rent «navigasjonsmessig» byr nyutgivel
sene på store fordeler sammenlignet med
sine forgjengere. Her kan vi bare hoppe
frem og tilbake til spor vi vil se, og både
lyd og bilder er mye bedre. Standardfor
deler med CD og DVD, med andre ord.
Til begge utgivelsene følger det også et
Lillebjørn-plekter. Artig, med navn og
nettadresse på. Plekteret er overraskende
mykt dersom dette er en modell Lillebjørn
selv benytter, men det er sikkert myntet på
nybegynnere som skal lære å spille utifra
DVD og CD.

Gitarteknikk, fingerspill,
bottleneck
Til dere som ikke kjenner til CD-en med
musikkeksemplene fra gitarboka hans, kan
jeg si at eksemplene hjelper en svært godt
på vei både til å henge med på sangene
man ikke kjenner særlig godt fra før.
viser.no

imidlertid det ville være utrolig artig om
det snart kunne komme noe nytt fra Lil
lebjørns hånd. Det er litt synd det bare er
digitaliserte gamle opptak som sendes ut
på markedet igjen. Enkelte gitarrelevante
poenger har Lillebjørn sikkert plukket
opp i løpet av årene siden han gav ut
«Gitartimen», og dem ville jeg blitt svært
takknemlig for om han delte med oss, for
eksempel som bonusspor på en nyutgave.
Lillebjørn Nilsen: Lillebjørns Gitartime
Grappa
DVD-en: kr 249 (+ frakt/eksp.), CD-en med mu
sikkeksemplene: 165 kr + frakt/ekspedisjon.
Eller last ned alle sporene for 110 kr (men da får
du jo ikke det fine plekteret).

Røft oppsummert kan vi konkludere med
at det er veldig bra at «Lillebjørns gitar
time», og CD med musikkeksemplene på
ny er tilgjengelige utover de eksempla
rer vi finner på bibliotekene. Jeg synes

VISER.NO – ny mail
På viser.no fins mye stoff som vi ikke
får plass til i papirutgaven av bladet.
Lenker står også i teksten, så du bare
er et klikk unna det som refereres til i
omtalene.
Dessuten klikkbare lenker/epost til alle
de norske viseklubbene.
Ganske praktisk, egentlig.
Ny epost: Stoff du vil ha inn i bladet
eller på nettsidene, sendes fra nå av til

red@viseforum.no
viser.no

Abonnér
på Norges nye viseblad!
1 år/4 utgaver: 180,Løssalg: 50,- pr nr.
Mail til post@viseforum.no
eller skriv til Norsk Viseforum,
Pb 440 Sentrum, 0103 Oslo.
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Einar Jerpseth:
Nesten stor
…og litt konge

Ranghild Wesenberg, på tangenter Knut
Hillersøy. Bass spilles av Gisle Anderssen,
perkusjon av Antonio Torner mens Hege
Helene Bålsrød korer og Pål Lereim tar
seg av ekstraarbeid på tangenter, gitar og
perkusjon. Det var hele besetningen. De
gjør en god jobb og bidrar til at dette har
blitt en knalltøff plate!

Etter lang tids hard jobbing med
slit og møye, har musikeren og
låtskriveren Einar Jerpseth ferdigstilt sitt debutalbum. Han har laget
en fin plate med slentrende tekster
om hverdagslige temaer og jazzbluesinspirerte melodier. Et langt
og strevsomt arbeid kan omsider
krones med seier.
Per Jakob Skaanes

Einar Jerpseth er en musiker og låtskriver
fra Oslo, og har begått samtlige tekster og
melodier på foreliggende album. Arrange
mentene har han utarbeidet sammen med
musikerne som bidrar på plata.
Jerpseth snakkesynger seg gjennom
albumet med en røff stemme noe i retning
av Kåre Virud med Norsk utflukt eller
en «mer» kontrollert utgave av Øystein
Vingaard Wolf. Dette kler tekstene fint.
Jerpseth skriver tekster om livets ulike til
skikkelser, å våge å være slem gutt, våkne
opp hos en kompis etter en fin aften på
byen, lykken med å kle seg selv som liten,
alternativt, følge barn til barnehagen selv
om det kan by på visse utfordringer. CDen
avsluttes med den romantiske balladen
Wien – fin tekst og nydelig pianospill.
Jerpseth sammenfatter selv på myspacesiden sin at han skriver om sider ved
Hvermannsens liv, de ulike rollene man
har, som vi alle kan kjenne oss igjen i.
Det har han lykkes med. Det har blitt fine
skråblikk på livet. På mange av tekstene
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Alt i alt har Jerpseth laget et album som
holder høy kvalitet, både musikalsk og
tekstmessig. Det var definitivt verdt slitet.
Jeg må gratulere Einar Jerpseth med en
flott CD!

beskrives hendelsene og fenomenene gan
ske direkte gjennom jeg-stemmen enkelt
og likefrem. I andre tekster som «Ringen
ingen så» beveger Jerpseth seg over i det
mer almenne og kunstneriske, vil jeg si.
Her tar Jerpseth et steg tilbake og lar tek
sten bli mer indirekte i skildringen.

Musikken og arrangementene
Einar Jerpseth har laget flotte melodier og
tekster. Det hele er ikledd jazz- og blues
inspirerte melodier og akkompagnement
som ligger i skjæringspunktet mellom
akustisk og elektrisk, lett riffbasert inni
mellom. Noen er seige blueslåter, andre
mer slendtrende jazz og noen rolige bal
lader. På «Ringen ingen så» har Jerpseth
laget er fint pentaton-tema som spilles av
pizzicato på fele og gitar samtidig. Veldig
flott. Sangene er forankret om en bærende
melodi og at de skal kunne fremføres alene
med gitar. Richard Gjems spiller munn
spill som ligger i bakgrunnen og danner et
flott blues-komp, likeså Øyvind Rausets
bidrag på fele. Begge kolorerer musikken
elegant og lager et driv og sug i fremfø
ringene. På gitar har Jerpseth fått med
seg Tommy Hauseth. På Cello finner vi
viser.no

Nesten Stor bestilles fra konge@nestenstor.no
eller en av Narvesenkioskene på Bøler (T-bane
stasjonen eller eller senteret). Einar Jerpseth har
egen artistside og Myspace-side.

Vamp: St. Mandag
CD, Vinyl og notehefte
Haugesundsbandet Vamp har etterhvert blitt en veteran i norsk
musikkliv. Med delvis ny besetning
kommer St. Mandag som det ellevte albumet i rekken og lanseres
både på CD og vinyl. St. Mandag
har blitt betegnet som bandets beste album siden debutalbumet God
morgen, søster fra 1993. Vamp er i
skrivende stund på bandets lengste
turné noensinne.
Per Jakob Skaanes

Omslagsbildet viser to kvinneskikkelser.
Kan hende er det engler som lyser vei,
lyser opp i mørket. Hva tittelen henspeiler
på, om det er en hyllest til hverdagen, til
dagen derpå, vites ei. Tekst og melodi til
viser.no

tittelsporet er skrevet av Odin Staveland
og kan betraktes som en drøm om vår hvor
St. Mandag er sendebudet om bedre tider.

Vamp 2008
De gjenværende medlemmene fra starten,
er Øyvind Staveland, Thorbjørn Økland
og Calle Apeland. Siden har det vært litt
utskiftninger. Siste skudd på stammen av
vokalister i Vamp er Haugesunderen Paul
Hansen, også vokalist i bandet Cortina.
På trommer og perkusjon finner vi Birger
Mistereggen. Han har spilt i Kringkas
tingsorkesteret, med Ragnhild Furholt og
med Trio Mediaeval, for å nevne noen.
Sønnen til Øyvind Staveland, Odin Stave
land, er også å finne i besetningen i Vamp
anno 2008.
Mitt umiddelbare inntrykk er at Vamp i
bandets tidlige periode, låt litt rolig og vi
seaktig med Jan Ingvar Toft på vokal. Med
albumet Flua på veggen endret de noe stil
og ble mer rocka, noe også Vidar Johnsens
vokal bidro til. Han var nok en teknisk
bedre sanger, men mindre særpreget.

Nye Skalders Vise-quiz:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fasit:

Fred Åkerström
Young Norwegians
«Hjerteknuser». Fødselspermisjon.
«Kjempene på Dovdrefjell»
Øystein Sunde
Tusjen
Ole Paus
«Kommer nå»
Prudence
Rudolf Nilsen

9-10: Du er meget VIS!
4–8: Generelt bra visekunnskap
0–3: Du bør nok lese flere vise-quiz’er…
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i besetningen kan vi vente oss at disse har
satt sitt preg på Vamps uttrykk.

Låtmaterialet
Tar man en titt på låtmaterialet på St.
Mandag, ser man at Odin Staveland står
for en anselig andel av låtene, både som
tekstforfatter og som komponist. Paul
Hansen har skrevet melodiene til Ta meg
med og Amanda.

Jeg synes lydbildet ble mer vanlig rocke
band og mindre egenartet sammenlignet
med Vamp fra God Morgen, søster og 13
humler. Der var det mer kystfolkemusikk/
irsk musikk og litt barnlig uttrykk med
Tofts vokal. Med nok en ny vokalist i Paul
Hansen på St. Mandag og flere endringer

Vinyl og CD
På åttitallet avløste CDen langt på vei
LP-platene som musikk-«format» i de
brede lag. Snart minsket vinyl-katalogen
inn til en liten nisje for entusiaster. Enkelte grupper ga riktignok ut sine album
på et lite opplag vinyl hele tiden. I dag er
det gledelig å se at flere artister velger å
gi ut musikk på høykvalitets-vinyl hvor
det er fysisk kontakt med musikken fra
rillene og stiften til høytalerne.
Mange 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 DVDaudio er merkverdig laber). På vinylen gjør
man ingen kompromisser, mens CDen kun
gjengir fra 20 til 20 000 Hz (men det er det
heller ikke mange stifter eller høytalere som
kommer over dette). I dette perspektivet er
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De øvrige bidragsyterne av tekster er Øyvind Staveland, Ingvar Hovland, Harald
Sverdrup og Kolbein Falkeid. På sangen
Aldri har Kolbein Falkeid skrevet en
usedvanlig vakker hilsen til en som døde
så altfor tidlig, kanskje datteren. Den traff
tungt. Han bidrar med tekst og melodi på
en syrlig kommentar til nord-sør-proble
matikk og vestlig velstand. Her følger også
Øyvind Staveland opp med en besk skild
ring av vår velstand og deres nød i Natt i
Mathare. Odin Stavelands tekster er mer
det en lydmessig katastrofe med alle nedlastingsformatene hvor sanger er krympet
ned til et par MB. Men det er også 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 så på LP
og CD og se hva du syns best gjengir det
du opplevde. En venn av meg mener han
kan lytte til LP mye lengre enn til CD før
han blir sliten i ørene.
Vi skal heller ikke kimse av at lydopplevelse er mer enn frekvenser og lydoppløsning,
det er en helhetsopplevelse. Det er jo en
slags seremoni med den vakre svarte klatten man med ærbødighet og andakt legger
på platespilleren og fører stiften varsomt til
rillene før man lener seg tilbake og nyter
musikken. Selve rammen omkring det hele
blir en helt annen. Slikt får du ikke med CD!
viser.no

utflytende, åpne skildringer av stemninger
og om djevelskap. Kanskje vi kan spore en
dreining her, fra det nære og tematisk noe
enklere på Vamps tidligere utgivelser til
sosiale tekster om ens egen rolle i verden
og mer generelle stemningsbeskrivelser.

vakre melodier med gjennomarbeidete
arrangementer. Jeg opplever melodiene
mindre umiddelbare på St. Mandag enn
på eksempelvis God morgen, søster, og 13
humler. Kanskje litt mer kompliserte melo
dier og arrangementer i 2008 enn før.

Selve Vamp-uttrykket er for meg umiskjen
nelig knyttet til Øyvind Stavelands fele/
bratsj og fløyter. Da de ble mer elektriske
på slutten av 90-tallet, var jeg redd de ville
gli inn i den store massen av gode band
som låter temmelig likt, selvfølgelig med
mange gode ballader. Jeg synes de har
holdt seg godt, melodiene er sterke og har
kraft i seg til å bevege selv etter mange
gangers gjennomlytting. Lydbildet er frem
deles forankret om det akustiske men fela
og blikkfløytene er mer perifere nå. På flere
av sangene hører vi strykerarrangementer
og på enkelte spor et mer rocka lydbilde
med elektriske gitarer og riff i sentrum.
Perkusjonist Birger Mistereggen bidrar
med artige lydkulisser og suggererende
munnharpespill på Natt i Mathare. Dette
fortjener å lyttes til på høyt volum. Som
så mange ganger tidligere har Vamp laget

Nå også på vinyl
For lydentusiaster og vinylfrikere, er det å
hilse velkommen at Vamp velger å gi ut St.
Mandag på vinyl. St. Mandag har kommet
i en flott vinylutgave i 180 grams høykvali
tetsvinyl med et flott utbrettcover. Bildene
kommer virkelig til sin rett på de store
LP-coverne. Vinylutgaven har en noe annen
låtrekkefølge enn CDen, og den inneholder
13 spor. Jeg har lenge håpet på at de også vil
gi ut debutalbumet God morgen, søster i en
limitert vinyl-utgave. Nå har de snart tyveår
sjubileum. Vi får krysse fingerene og håpe.
Vamp: St. Mandag
CD, vinyl og noter kan bestilles fra Vamps hjem
meside eller i musikkforretninger. St. Mandag kan
lastes ned på iTunes og musikkonline. Vinylut
gaven kan kjøpes hos Big Dipper, The garden og
Platekompaniet (nå med egen vinyl-avdeling).

Vamp i bassenget (foto Siri Knudsen)
viser.no
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B o k - & C D - o m t al e r

B o k - & C D - o m t al e r
ter av og til som Nico men med langt mer
elegante klanger og ikke så grovkornet i
uttrykket.
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Wallumrød har strippet låtene ned og fjer
net perkusjon og det rytmiske spillet. Du
merker nesten bare en fjern puls i piano,
stemme og synth, samt en tromme som
kan høres i det fjerne. Her fremstår låtene
i en særdeles melankolsk og nedtones inn
pakning, med vekt på litt «duse» klanger,
42 

Løsning Vise-X
T

Minimalistisk og nedstrippet

Som tilfellet var med Crazy nights, synes
jeg både melodier og tekster kommer
langt sterkere frem, samtidig som mye av
energien og «spruten» i låtene er ned
tonet. Flere av de nevnte låtene er i sin
opprinnelige form svært rytmiske sanger
så Wallumrød har gjort en solid innsats
for å «dekode» dem til minimalistiske,
tidvis svært følelsesladde nesten medita
tive stykker. De fremstår med andre ord
hos Wallumrød fundamentalt annerledes
enn originalen. Det er unektelig noe uvant
i å høre Abba i en nesten dyster fremto
ning, selve stereotypien på glade discolåter
fra 70-tallet. Her beveger de seg langsomt
fremover med et piano som legger klan
ger heller enn å drive låtene fremover.
Klangene og lydkulissene sammen med
Wallumrøds stemme gjør albumet til et
spennende «lytte»-album. Wallumrød lå

Det var flere omtaler vi ikke fikk plass til
i dette nummer og som kommer i neste,
bl.a. Louis Jacobys «Puslespill», Burgess,
Ådin & Wingaards «Doggerland» og
Kaizers Orchestra «250%».
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På sitt siste album, Flower of evil med
tittelen muligens inspirert av Baudelaires
Les fleurs du mal, har Susanne Wallum
rød hentet frem et knippe med låter fra
svært forskjelllige artister. Hun har hentet
låter som av Nico, Lay all your love on me
av Abba, Can’t shake loose gjort kjent av
Agneta Fältskog, Jailbreak Thin Lizzy og
Vicious av Lou Reed. Vær også oppmerk
som på en perle av en låt, Who knows
where the time goes av Sandy Denny. Wal
lumrød har dessuten tatt med to egenkom
ponerte låter som så absolutt står seg godt
i dette selskapet.

Flower of evil: Utgitt på Runegrammofon:
http://www.runegrammofon.com.
Digitalt kan du laste ned musikken på iTunes,
Musiconline og Mic. Albumet kan kjøpes på dob
bel vinyl hos platebutikken Tiger, Platekompani
ets nettbutikk, Big Dipper, The garden for rundt
180,- kr og Lite nytt averterte for 150,- kr sist jeg
sjekket.
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Per Jakob Skaanes

Wallumrøds vokal og piano, med Helge
Stens gitar som lager lydeffekter og et bak
teppe mer enn et tradisjonelt akkompag
nemet til låtene. På perkusjon og vibrafon
har Wallumrød med seg Pål Hausken.
Hausken imponerer også med en delikat
annenstemme flere av sporene. På vokalen
har Will Oldham – Bonnie «Prince»Billy –
bidratt på Jailbreak og Without you.

Flower of evil vil nok apellere til dem som
liker å sitte og lytte for lydopplevelsens
skyld, de som har sans for de små detal
jer i lydbildet, men Flower of evil bringer
ikke noe gla’musikk eller energi til festen.
Jeg synes det absolutt er et album som er
verdt å lytte til tid om annen. Jeg setter
mer enn gjerne på Flower of evil når jeg
skal lytte til to-tre låter med relativt høyt
volum og et glass vin. Albumet krever din
oppmerksomhet. Det er ikke noe album
man setter på i tide og utide, og særlig ikke
når man er trist. Men er man i den rette

Susanna Wallumrød har myspace-side:
http://www.myspace.com/susannasonata
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Første gang jeg hørte Susanne Wallumrød, var sammen med hennes
Magical Orchestra. De fremførte
Kiss-låta Crazy nights. Jeg ble
virkelig imponert over hvor godt
melodien sto seg mot en nærmest
total nedstripping av lydkulisser
og rockeeffekter i kompet. Teksten
kom også langt mer til sin «rett»
enn hva radarparet Stanley/Simmons i Kiss noen gang har forestilt
seg, antar jeg.

Et stilleflytende lyttealbum
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Susanna Wallumrød Flower of evil

stemningen, vil Flower of evil treffe deg
like inn i hjertet. Ta en liten lytt på iTunes.
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Oslo

Buskerud

• Josefine Visescene, Josefines gt. 16. Tlf.
2260 3126/ 2269 3499. www.josefine.no/
viseklubbenjosefine.html
• Nye Skalder v/ Øyvind Rauset, Smedgt.
34, 0651 Oslo. Tlf 9765 1636,
post@nyeskalder.no – nyeskalder.no
• One from the heart v/ Criz Kristoffersen,
criz@criz.no
• Oslo Viseklubb - Oddlaug Askerød,
Åråsvn. 21 C, 2007 Kjeller. 6380 2616 /
93285145, oddlaug.askerod@getmail.no
• Evert Taubes Venner v/Anne-Lise Odén,
Rosendalsvn. 36, 1166 Oslo.
Tlf.: 2229 5762, Mob.: 9188 8833,
anne-lise.oden@c2i.net
• Akustisk Vinter v/ Roar Stengrimsen Tlf
2316 3901, Faks 2316 3901,
Mob. 918 18 025,
roar.stengrimsen@villspor.com

• Viseklubben sVISkEn v/Dag Hoftun
Knutsen, Hans Hansens vei 12,
3021 Drammen. Tlf. 3289 6244 (p+a),
9765 0744 (mob), daghk@online.no
• Drammen viseklubb - kontaktperson:
Dag Hoftun Knutsen (adr.: se over).
daghk@online.no
www.drammenviseklubb.com
• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.
• Knutehytta, 3614 Kongsberg.
Tlf. 3273 1283. firmapost@knutehytta.no

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
• Rælingen Viseklubb v/ Astrid Margrethe
Olsen, Hvetestien 26, 2006 Løvenstad.
Tlf. 67971735, maeve.kelly@chello.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks 359,
2001 Lillestrøm, berto@online.no
www.skedsmoviseklubb.no

Vestfold

Oppland
• Otta Jazz- og Viseforum v/ Truls
Gjefsen, Nyseterjordet 29, 2670 Otta.
trulsgj@online.no –
ottajazzogviseforum.blogspot.com
• Skreia Viseklubb v/ Ole Aamodt,
2850 Lena.
• Tanta til Josefine v/ Torunn M. Eriksen.
Lillehammer Bryggeri, Elvegata 19,
2609 Lillehammer. Tlf. 6125 2890.
torunn.eriksen@lillehammer.online.no.
• Viseklubben BØRRE (Reinsvoll/Raufoss)
v/ Geir Arne Wollan, tlf. 6117 9761.
www.viseklubbenborre.com
• Vigga Vers- og Visevenner (Brandbu) v/
Laila Støen – skutelandet@gmail.com

Hedmark
• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803,
post@proysenhuset.no
www.proysenhuset.no
• Terningen Skanse, Elverum. v/ Anne
Koht Walmsnæss, ako-walm@online.no
• Viser i Fjelli (Ringsakerfjellet) v/ Bernt
Wold, tlf. 6235 9067 – 9903 8790,
berwo@frisurf.no

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Gunn Heidi Larsen.

44 

• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519.
www.viseklubbenlars.com
• Visegruppa 1881, Halden v/
Frivillighetssentralen i Halden,
wenche.erichsen@frivillig-halden.no
• Sarpsborg Viseklubb, v/ Ingar R.
Henden, Skjebergveien 158 A,
1743 Klavestadhaugen.
ingar@sarpsborg-viseklubb.net
• Ski Kulturforum, kons.sted bl.a Waldemarhøy i Ski sentrum. skikult@frisurf.no

viser.no

• Lallahompen Viseklubb
(Holmestrand), v/ Ernst Hauge,
ernsgh@hotmail.com
• SandeXpressen, v/ Aud H. Borge,
Tlf. 3377 7093, auh-bo@online.no
• Tirsdagsklubben (Nøtterøy),
v/ Anne Berge – nordn@c2i.net
• Vestfold Ukuleleklubb v/ Øyvind Sæther.
Tlf. 3339 9760, mob: 9014 3001.
www.ukuleleklubben.com

Telemark
• Bamble Viseklubb v/ Bjørn D
 amberg,
tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no
• Notodden Visekor v/ Torill Hagen,
Notodden.
• Viser ved kanalen, tlf. 3594 6000.
www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb v Eivind Oug,
eivind.oug@niva.no
• Terna Viseklubb, Tvedestrand, v/ May
Zwilgmeyer, tlf. 3716 6808.
• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per
Jakob Skaanes, tlf. 3727 2654,
perjakobskaanes@viseforum.no
viser.no

• Viseklubben Oss, Arendal v/ Ellinor
Dukan, tlf. 3708 8778.

Vest-Agder
• Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rysstad.
harald.knutsen@aa-f.kommune.no
• Mandal Visedager c/o Rune Sage
bakken, Røsslyngbakken 5, 4513 Mandal.
Mobil: 9015 4436.
mandal.visedager@lyse.net

Rogaland
• Egersund Visefestival v/ adv. Asbjørn
Stokkeland, Pb 264, 4379 Egersund.
post@advokat-stokkeland.no
• Stavanger Vise og Lyrikk Klubb, Ole
Fjetland, tlf. 5159 5655,
brev@viseklubb.com – www.viseklubb.com

Trøndelag
• Viseklubb Ørland/Bjugn Panta rei, Ola
Garli 7160 Bjugn - olgar@start.no.
• Neatrall v/ Anne Kristine Evjen, 7580
Selbu. Tlf: 7381 8303
• Viseklubben Maja, Trondheim
v/ Georg Gjessen,
georg.gjessen@hent.no
www.viseklubbenmaja.no

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

Troms
• Viseklubben Spelt, Pb 123,
9252 Tromsø. Skarven Bar.
www.viseklubbenspelt.no
• Viseklubben Baluba! v/ Inger Strand,
tlf 9939 2366. Fryseriet Pub.
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Kulturnyheter • Fagstoff • Ledige stillinger • Portretter • Bøker/noter • Debatt

Musikk-Kultur
– fagbladet som tar musikere på alvor!

95,-

4
Kun kr
per år

Bestill: abonnement@musikk-kultur.no
eller www.musikk-kultur.no
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Tlf.: 22 35 61 00
E-post: redaktor@musikk-kultur.no
viser.no

viser.no
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Ny svensk
Visesang —
fire
eksempler

Møt Louis Jacoby
CD’er, Bokomtaler
Visebølgen • Vise-X
Viseklubbene i Norge

Av innholdet i nr. 4:

Her
kunne din
annonse ha
stått…

Visebølgen – nyhetsticker fra visefronten
Fire svenske visesangere
Møt Louis Jacoby
Viseforums sommerkurs • Visearmadaen
G-strengen med X-ord og Quiz
Dingsguiden: Alesis iPod-opptaker
Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt
Forsida: Sebastian Sundblad.
Mer om ham på side 8.

Helside i farger: 2000,–
Halvside: 1400,– Kvart side: 800,–

Om bladet

Tillegg for bakside: 1000,– / Innside omslag: 500,–

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

Vi kan også lage annonsen for deg fra manus for 500,–
Opplag: 2000, målrettet distribusjon til et musikk-elskende publikum.
Skriv til red@viseforum.no eller ring vår annonseselger Ragnhild: 4781 5020.

• Denne gangen er Sverige i fokus, med nærbilder av fire flotte viseartister. Vi som
har vært på de store nordiske visetreffene på Särö har truffet fler av dem. De fortjener et
større publikum i Norge!
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Oslo. Besøksadr. Kirkegt 20 - Telefon: 2200 5630
Epost: post@viseforum.no Nettsted: http://viser.no
Redaktør: Øyvind Rauset
I redaksjonen: Per Jakob Skaanes, Mari Rustøy, Leo
Leonhardsen. Layout: Øyvind Rauset.
Epost til blad og nettside: red@viseforum.no
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Louis Jacoby

Støttet av Norsk Kulturråd.
Opplag: 2 000. Redaksjonen avsluttet 25. mai 09.
Trykk: Østfold Trykkeri a.s, Askim.
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• Vår nye medarbeider Mari Rustøy debuterer
med et nydelig portrett av den store Vestfold-trubaduren
Louis Jacoby, som noen og enhver burde bli bedre kjent
med. Ny CD har han også kommet med, som vil bli omtalt
her i bladet.
Mer på nettet: Som de fleste andre trykte medier, har
viser.no et begrenset sidetall (bl.a for at vi ikke skal koste
en formue), og det fører til at vi ikke alltid får med alt
stoff vi gjerne ville hatt med. Se etter nett-henvisninga
uviser.no, så vet du at det fins mer tekst på nettet. Send
gjerne melding om det er stoff du savner. 			
						
Øyvind Rauset
viser.no
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Kortnyheter fra visefronten

Visebølgen

Viseb ø lgen

Nytt visemiljø i Ski
Ivar Simastuen starter
opp et visemiljø i Ski sentrum hvor man skal spille
og synge sammen.
Ta med instrument og del
med oss, og vi bidrar med
allsang. Det foregår på
Waldemarhøy som er en rød
staselig tømmerbygning i to
etasjer i et grøntområde i
Ski sentrum. Søk gjerne via
internett på Waldemarhøyveien.

Musik over Præstø Fjord
er et nyt nordisk folkemusiktræf med visesang,
spillemend og folkedans.
Det er bare ca en time syd
for København.
Vi har bla inviteret Jan
Engervik til at komme og
synge. Se vores hjemmeside
www.folkemusik.com. Håber at se mange fra Norges
smukke land her i Danmarks
skønne natur. Måske I kan

4

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

Lørdag 11. juli: Fjellljom – visetreff ved
Kongsberg
14.–16. aug: Nordisk
folkemusikkfest i
Danmark

Bernt Erik Pedersen sa at
engelske tekster fra norske
artister er ofte klisjéfylte og
har lettvinte formuleringer.
Han mener engelsk ofte er et
skalkeskjul for dårlige tekster.
99% av norske artister gjør
ikke karriere i utlandet.

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

Lørdag 11. juli inviterer
Marit Rutle og Magne Sell
til visefest på Knutehytta.
Konserten begynner kl
17.00 og varer ut over
kvelden.
Konserten byr på åpen
scene. Ta med deg visene
dine dit opp og vis deg frem.
Opplegget fungerer som
en kombinasjon av inviterte
artister og et showcase hvor
du kan presentere deg for
publikum og arrangører.
Knutehytta ligger 10 km fra
Saggrenda ved Kongsberg –
opp under Jonsknuten. Dette
er et populært turområde.
Her kan du starte eller ende
viser.no

Magne Sell og Marit Rutle.
en god fottur i Fjellet. Det er
mange merkede turløyper i
området.
Arrangementet er en videreføring av det visetilbudet som
har utviklet seg på Knutehytta. Dette skal være et
arrangement som ikke lokker
med store navn. Det finnes
en rekke dyktige utøvere som
ikke slipper til på de store
festivalene. Så hvorfor ikke
slippe disse kreftene til på
en minifestival. Dermed er
det interessen for de gode
viseopplevelsene som lokker
her.
Vil du melde deg på som
utøver? Ring til 414 31 975
for påmelding.

Synge på norsk?
GramArt og Språkrådet sto 8. juni bak en
debatt om holdningene
til det norske språket i
populærmusikken, på (av
alle steder) Kafé Internasjonalen i Oslo.
viser.no

Kan man ha ambisjoner
om internasjonal suksess
og likevel velge å synge på
norsk, var hovedspørsmålet.
I panelet satt artistene Hanne
Hukkelberg og Mariann
Thomassen (Surferosa),
kulturjournalist Bernt Erik
Pedersen (Dagsavisen), og
direktør Sylfest Lomheim
i Språkrådet. De la fram
problemstillinger som: Er
befolkningen uinteressert i
norskspråklig musikk, er artister som synger på engelsk
mer «credible», oppfattes
bruk av det norske språket
som gammeldags?
GramArt og Språkrådet har
gjennomført en kartlegging
av bruk og omdømme til
det norske språket i dagens
musikk-Norge. Resultatet av
undersøkelsen ble lansert
på møtet, og viser at tre av
fire nordmenn vil høre norsk
populærmusikk på norsk,
men at norsk språk ansees
å være til hinder for å gjøre
karriere i utlandet.

Det var også artister og
låtskrivere blant publikum
som tok ordet, deriblant Unni
Wilhelmsen og Geir Zahl fra
Kaizers Orchestra. Wilhelmsen syntes resultatene fra
undersøkelsen var positive.
Det er hyggelig at folk liker
norsk musikk. Selv har hun
gitt ut flere plater på engelsk
og en på norsk. Hun fortalte
at hun aldri har solgt så lite
som da hun skiftet til norsk.
Hun hevdet at det finnes
fordommer mot artister som
synger på engelsk.
Zahl mente at folk skriver
på engelsk fordi de ikke
kan skrive godt på norsk. At
Vamp bruker en lyriker, sier
mye om hvor vanskelig det
er å lage gode tekster. Han
mente dialektene har stor
betydning for om man lykkes
med norske tekster eller ikke.
En generell oppfatning blant
debattantene så ut til å
være at det hersker en slags
«rock-eskapisme» der artistene søker til utlandet. Flere
talte for at norske artister bør
få bedre selvtillit og slippe
seg løs i det norske språket.
(En fyldigere omtale fins på
gramart.no).
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Sv e r i g e

Ny svensk visesang –
i fire eksempler…

Anna Döbling
Foto: Åsa Johansson

Vi lurte på hvordan det står til med broderfolkets visesang for tiden.
Synger de bare pop eller har de fremdeles noe mer «viselig» på hjertet?
Vi dro over og spionerte litt. Og vi fant flere relativt ferske utøvere som
viderefører en rikholdig og levende tradisjon.
Leo Leonhardsen

Med et kvart hundre festivaler og en
stor interesse for svensk visetradisjon legges det godt til rette for å
holde visa levende. Fortøyer du båten i en stille vik langs svenskekysten kan du regne med at kveldsbrisen bærer med seg svensk visesang
fra fester i nærheten.
Vi har sett på fire forskjellige utøvere
som har debutert og gitt ut plater de
siste åra. Det som umiddelbart slår en
er allsidigheten og respekten for stilarten. Anna Döbling, Hanna Åberg, Lucas
Stark og Sebastian Sundblom er fire svært
forskjellige artister som alle representerer den nærheten og fortellekunsten som
særpreger nordisk visetradisjon. Mange av
våre nye visesangere på vår side av kjølen
burde tatt seg en tur over dit bare for å
lytte og lære. Tre av disse fire har gått på
viseskolen i Kungälv. Der har de nok fått
med seg en viktig ballast som kommer
frem både på konserter og plater.
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Anna Döbling
I 2007 kom hun ut med sitt debutalbum
Som ett barn. Hun skriver sangene selv.
Her er kjærlighet og lengsel. Men det er
ikke de banale historiene hun presenterer.
Her er alt gjennomarbeidet og gjennomtenkt. Her er historien om bestevenninnen
som stjeler kjæresten, noe om å reise seg
opp, og ikke minst; hun lar den gamle kvinnen som går på stasjonen og venter på kjæresten som aldri kom få oppfylt drømmen.
Både poesien og musikken bærer preg
av at hun har en sterk forankring i kabareten. Her kan vi ane påvirkning fra Brelles
og Piaf både i fremføring og innhold. Men
hun forsøker på ingen måte å gjøre seg
til noen kopi av storhetene. Hun er tvers
gjennom ærlig og original. Stilblandingene
med blues, rock og klassisk visesang er
til stede og beherskes med frihet og stor
kapasitet. Her er de vare tonene i den
vakre visa «Som ett barn» og det hardere
og korrekte tonefølget i «Keiserinnan».
Musikken gjør de mørke sidene av poesien
litt lysere. Hun behersker spennvidden fra
det enkle melodiøse til det hardere uten at
hun forsøker å lage pop. Og det siste skal vi
være glad for, fordi melodiene hennes løfter
frem tekstene på en fremragende måte.
viser.no

viser.no
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Anna Döblin
Foto: Majlis Jansson

Sebastian Sundblad

Han synger sangene med autoritet og
varme, og med en ømhet som gjør deg
trygg som lytter. Han tvinger ikke noe på
deg, men han forteller hvordan han ser
på saken eller oppfatter tingene. Og sånn
som han legger sakene frem høres det rett
ut. Ro og diksjon. Det virker som han har
lyttet til de store svenske trubadurene.
Han har lært at man ikke skal kopiere men
bruke språket og gjøre det til sitt eget.
Kabaretpåvirkningen gjør henne
også til en tydelig forteller. Her går ingen
stavelse forbi uten at den fester seg i øret.
Sånn skal det synges. Og så har hun en
vakker stemme i tillegg, når sant skal sies.
Klisjeer som dybde og varme i stemmen
er for så vidt greit. Jeg vil si at du kan ikke
unngå å lytte når hun synger. Jeg klarer
ikke å bruke dette til bakgrunnsmusikk
når jeg arbeider med noe. Jeg blir distrahert og må lytte.
For tiden holder hun på med ei plate som
har arbeidstittelen «Vem som helst». Vi
gleder oss til den kommer. Mens vi venter
kan vi handle debutplata på www.annadobling.com. Det anbefales virkelig!

Sebastian Sundblad
Vi går i land på østkysten av Sverige og
finner et album som heter Lånta Fjädrar
av Sebastian Sundblad. Det kom ut i 2006.
Blant de lånte fjærene finnes både Bellman, Ewert Ljusberg og Cornelis. Etter
å ha hørt denne mannen forsto jeg hva
han mente med tittelen «lånte fjær». Han
behandler jo de lånte visene som om de
var fjær som ikke må komme til skade før
de leveres tilbake eller videre.
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Musikaliteten avslører at han egentlig er
bluesgitarist. Første sporet kaster et lett og
komfortabelt bluesriff imot oss i visa «En
gammal kavaljer». Melodiøs blues med en
skandinavisk folketone i bånn. Med den
akustiske innledningen setter han standard for skiva. Dette er et rent akustisk
produkt nesten helt fritt for elektroniske
snurrepiperier. Når Åsa Sundstedt trår til
med akkordeon er det i full balanse med
resten av bandet, som også inneholder
bass og slaginstrumenter. En del av oss
husker Arne Ljusberg fra Härjedalen.
Hans vise «Gammalmodig höstlåt» akkompagnert av Åsa Sundstedt er en uslipt
perle. Cornelissangen «En visa om 18
svanor» likeså. Her er perler det hele. Han
avslutter selvsagt med en egen tekst til
Bellmans «Solen Glimmar» og forklarer
hvordan det går til når visesangerne forsøker å komme inn i det høyeste….
Hvilke røtter viser seg her? Jo, det er tydelig at Sebastian Sundblom har vært med
og hørt alle de store siden begynnelsen av
den nordiske visebølgen. Han har så å si
vokst opp på Mossebacke og Waxholm hos
Git Magnusson. Dermed har han fått med
seg den viktige epoken i svensk visesang.
Jeg tror denne plata er en takk til de som
viser.no

viser.no
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gjorde inntrykk på ham opp gjennom
årene. Kjøp den og lær, her finnes mye av
det som er sentralt i svensk visehistorie.

Hanna Åberg
Jeg kom ned til Malmø og mønstret på
en gammel hollandsk kanalbåt som var
gjort om til konsertsted. Den blå båten
het stedet. Og her var det at min ledsager,
trubaduren Göran Sergel, mente at jeg
skulle få oppleve enda av de kvinnene som
skal sette spor etter seg. I et tettpakket
lasterom entrer Hanna Åberg scenen og
ikler seg en klassisk gitar. Og hun kan faktisk spille klassisk gitar (min venn hvisker
til meg at hun har studert klassisk gitar).
Det høres. Etter hvert entrer en bassist og
en el-pianist podiet. De gjør en helaftens
konsert hvor de varierer fra det helt vare
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med klassisk gitarakkompagnement til full
besetning og utblåsning. Hun leverer to
sett med egne viser. Jo, det er mye hjerte
og smerte også her, men ingenting er banalt her, her er det håndverk. For en snert,
og for en ironi i de burleske nidvisene
hun også leverer. Og nærvær og ærlighet
i sangene som slår deg rett inn i hjertet.
Forstår jeg skånsk? Vel, det er ikke så lett
å forstå. Men Hanna Åberg forstår du, for
hun roter ikke konsonantene bort. Hun
bruker konsonantene til det de er til for –
å få meg til å forstå hva hun synger.
Jeg finner to CDer med henne. Den første
kom i 1999 og het bare «Hanna Åberg».
Det neste kom i 2007 og het «Till en vän».
Hun vant svensk mesterskap i nidviser
i 1998 – de har faktisk slike mesterskap
der. Hun er en mester i å bruke besk ironi
og svart humor. Det er en vanskelig kunst
og det er lett å ikke
komme i mål. Men
hun kommer i mål og
viser frem eleganse.
Men hun skriver
ikke bare ironi, hun
har også mye vakker
poesi. Fra CDen «Till
en vän» har jeg hentet noen eksempler.
«Hos dig» er en vakker kjærlighetsvise
som går rett i hjertet.
Hun akkompagnerer
på klassisk gitar.
Gitarakkompagnementet kunne godt
stå for seg selv som
et vakkert klassisk
stykke. Sammen med
teksten forsterker det
sangen på en vakker
måte. En slik åpning
av en CD gir forventviser.no

ninger om hva som
skal komme etter.
Og hun innfrir
forventningene.
Neste vise «Precis»
er med full bandbesetning og den
rake motsetning
musikalsk sett i forhold til åpningen.
Men hun viser her
at hun behersker
de gitarene man
trenger for å jobbe
som visesanger –
og det kan være
mange. Hun lever
et akkompagnement som aldri blir
kjedelig, men heller
ikke overdådig.

Hanna Åberg

Sangmessig behersker hun det meste. Fra
det helt vare og folkelige til det burleske
og frekke. Hun har en varme og nærhet
i stemmen som gjør at du tror hun sitter
rett ved siden av og synger i øret ditt. Ja,
hun er også en av de du kan lære teksttolking av.
Musikalsk spennvidde har hun også, blues,
rock, folkemusikk, ja alt det visa rent musikalsk kan bringe med seg.
Kommer du til Malmö, eller et sted i Sverige, oppsøk hennes konserter. Og du kan
bestille CDen på db-productions.se.

Lucas Stark
På Krokstrandfestivalens lille scene sto en
spesiell ung mann med akustisk gitar og
sang skillingsviser, sjømannsviser, og andre viser fra det tradisjonelle svenske repertoaret. Det var et vanskelig sted å spille
viser.no

på med matservering og trafikk rundt.
Men han fanget publikum med sin enkle
og tydelige formidling. Lett humoristisk
og respektfull fremføring av de gamle sangene som man bare måtte lytte til.
Etter ti år som visesanger har han lagt hele
Sverige for sine føtter og han begynner
også å etablere seg i Norden. Han spiller i Farsund 10. juli. Er du der, så la ikke
anledningen til å høre ham gå forbi! Han
har spesialisert seg på det folkelige sangrepertoaret med skillingsviser, rallarviser og
sjømannsviser.
På Viser.no kan du også lese anmeldelsen
av hans første CD med Bruksorkestern –
Skillingstryck & andra otidsenligheter. Der
står det blant annet: «Lucas Stark viser
autoritet og nærhet i sine tolkinger. Ikke
på noe tidspunkt faller han for fristelsen
til å overdrive, noe som jeg har opplevd
hos mange som har fremført skillingsviser.
Han er tro imot tekstene og behandler
dem ærlig. Som sanger vil nok flere enn
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jeg legge merke til at han har et stort
talent. Han har treffsikker intonasjon og
en varm stemme med stor spennvidde.
Det virker som han har funnet sin identitet
som visetolker. Kombinasjonen tekstuttale
og stemmebruk plasserer ham blant våre
store visetalenter i Norden.»
Han har fått Evert Taube-stipendiet og Ulf
Peder Olrog-stipendiet for sitt arbeid med
disse poetenes viser. Han har en spennvidde i sitt repertoar som kan ta pusten fra
en. Slik sett er han kanskje en våre mest
anvendelige trubadurer, fordi han har et
repertoar som kan dekke de fleste anledninger til å møtes.
Lucas Stark er en av de få som rette kan
kalle seg trubadur ut fra det brede repertoaret. Men det er ikke nok å ha et bredt

repertoar. Du skal kunne bruke det troverdig og behandle de visene du bruker med
respekt. Det gjør denne mannen. Fra de
skjøreste sommerfuglvinger til det groveste tømmer, der er spennvidden i hans
tolkinger. Jeg tror fortsatt at han er den av
de nordiske visesangerne vi kanskje kommer til å høre mest av over lang tid.
Idet bladet går i trykken, kommer CD nr
to ut, «Stolt igenom havets böljor», en
samling sjømannsviser med Bruksorkestern. Dette er et kulturhistorisk dokumentarprosjekt samtidig som det er en CD som
vil bli hørt og kjøpt av mange. Jeg har tyvlyttet! Den er stor, nyskapende og med respekt for tradisjonene. Vi kommer tilbake
med egen anmeldelse på nettsida Viser.no.
Du kan også bestille på eldrecords.se.

Lucas Stark & Bruksorkestern

Toppen av isfjellet
Vi skulle gjerne hatt med flere av de
nyetablerte svenske visesangerne
som gjør det godt – Dan Victor,
Christina Kiellson og så mange andre,
men så stort magasin og kapasitet har vi
ikke. Dette er bare toppen av et gigantisk
isfjell. Det som er klart er at det svenske visemiljøet med Yrkestrubadurernas
12 
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f örening, stipendiene, festivalene, folkehøgskolene og de mange institusjoner har
klart å opprettholde visa som medium.
Og de har klart å få frem en lang
rekke unge visesangere som gjør seg
bemerket på visas og fortellingens
premisser.
Vi tar av hatten og bukker: Gutår kära
bror!				
n
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Louis Jacoby
Lo u i s J a c o b y

«Jeg likte ikke lutefisk før
jeg smakte det, og kunne
ikke skrive viser før jeg
gjorde det».
Møt Louis Jacoby i den
vestfoldske skjærgården.

— Vi mennesker har samme følelsesspekter og reager på noenlunde lik måte, så
er man ærlig mot seg selv vil en også nå
andre, sier han.
Etter den siste plata Puslespill, som handler om viktige ting i livet, og kanskje mest
om kjærligheten, har det kommet en flom
av tilbakemeldinger om at folk kjenner
seg igjen i tekstene, og at de føler at han
skriver om dem.

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

— Jeg pleier å ha en gradering på meg
selv; jeg er ingen stor musiker, greier meg
greit på gitar, har en stemme som fungerer, er noe bedre på det å lage melodier,
men det er tekstforfatter jeg først og
fremst er. Melodien skal kle tekstene mine
14 

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

Det er ikke vanskelig å forstå hvor inspirasjonen til mange av Jacobys tekster
kommer fra.

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

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

– Et godt sted å leve, sier Louis Jacoby (56).
viser.no
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Og det er nettopp dette Louis vil oppnå
med tekstene sine. Dette er også grunnen til at han syns det er frustrerende at
NRK ikke vil formatere og dermed spille
Puslespill, særlig fordi han er en ihuga
P1-entusiast og utpreget P1-artist gjennom
mange år. CD´en har fått terningkast fem
og seks av avisene. Louis mener selv at
Puslespill så definitivt er hans beste CD, og
det er også her vi finner noen av sangene
med de aller beste tekstene. - Drahjelpen
radioen utgjør, er viktig og avgjørende for
oss som har ord og toner som livsstil og
levevei. Jeg hadde ikke trodd at det kunne
skje at Puslespill ikke ble spilt, men det
gjorde det. Det er trist, sier han.
— Når en norsk utgivelse ikke blir spilt
på radio, er det vanskelig for butikker og
plateselskap å satse videre på den. Her er
vi midt i et kulturpolitisk problem. Det er
imidlertid ikke salget som betyr så mye,
men at en ny låt blir hørt. Men heldigvis
går Puslespill unna ved hjelp av jungeltelegrafen og nettet, sier trubaduren.
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Louis Jacoby
— Formateringen av radiokanalene er en
utvikling man bør stille spørsmål ved. At
et bittelite utvalg mennesker bestemmer
hvilken musikk som folket skal få høre,
er noe publikum stort sett ikke vet om.
Radiokanalene trekker frem en artist og en
hit fra albumet dens og spiller denne i hjel,
mens de andre sangene på CD’en og andre
artister ikke blir spilt i det hele tatt, legger
han til.
I samtalen vår rundt musikk og
radio snur han plutselig på rollene våre og
spør meg hvem jeg tror er de mest folkekjære artistene i Norge i dag. Noe famlende ramser jeg opp Vamp, Odd Børretzen,
deLillos, Halvdan Sivertsen, Jan Eggum og
Hellbillies.
— Der ser du, utbryter han triumferende,
— det forteller jo alt. Disse artistene
tilhører alle på sitt vis visetradisjonen og
synger på norsk. En undersøkelse viser
at det norske folk vil ha mer visesang på
radio, og at mange av radiokanalene våre
således er i utakt med folket. Det betyr at
vi har ting å kjempe for. Elton John lager
fin musikk, men jeg ønsker ikke å høre
«Nikita» for n’te gang på ei uke når det er
så mye spennende nytt, norsk materiale
å ta av. Der tror jeg at jeg har mange med
meg.
Helt fra barndommen har det
vært musikk rundt Louis. Faren, forfatteren Arnold Jacoby, spilte piano og sang
sammen med ungene. I tillegg ble noen år
av barndommen tilbrakt i Italia hvor sang
og musikk var overalt. Det var trekkspill,
sang og dans og en visetradisjon som fasinerte en ung musikkelsker.
Som trettenåring i Italia fikk Louis sin
første gitar, og dermed var det gjort. En
trubadur var blitt skapt. Men det er først
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de siste femten årene at Louis har levd av
å være artist på heltid.
– Jeg lever godt av min visesang, og er
privilegert som får lov til å leve av det jeg
lever for, sier han.
Louis Jacoby har blant annet blitt tildelt
Vestfold fylkes kunstnerstipend og Prøysenprisen i 1992. Men det var da Hverdag
ble kåret til en av Norges Nasjonalviser
i 1994, og da Louis i 1995, sammen med
Lars Martin Myhre, vant Reiseradioens
sommervisekonkurranse med visen En
sommer er aldri over, at trubadurkarrieren fikk fart. Noen & ingen lå ti uker på
Norsktoppen i 2003, derav to ganger på
førsteplassen. Men så langt tilbake som på
syttitallet lå han på Norsktoppen med Vise
ved vindens enger. I løpet av sin karriere
har han foruten sju plateutgivelser og to
visebøker også gitt ut fire kåserisamlinger.
Hva kjennetegner en god vise?
– Enkelheten, svarer Louis.
– En vise skal kunne fremføres av en
person med et instrument, uten effekter og
musikalske krumspring som nødvendige
ingredienser.
Han er likevel ikke en tilhenger av å
definere seg selv innenfor en sjanger. Det
blir det samme om folk kaller meg visesanger, trubadur, låtskriver eller singer/
songwriter. Den viktigste er språket det
formidles på. For Louis er opptatt av
norskspråklig musikk for å ta vare på
vår egen språktradisjon. Språket er vår
klareste og viktigste identitet, sier han. Jeg
har engelsk som fag og har studert i USA,
sier han, men jeg føler likevel ikke at jeg
har den språklige ballast som skal til for å
skrive kvalitetstekster på engelsk.
viser.no

Louis Jacoby

Norsk trubadur, kåsør og ølhund.
født 6. september 1952 i Larvik.
Oppvokst på Torstrand, men har i
mange år vært bosatt i Ula.
Han er sønn av forfatteren Arnold Jacoby.
Aktuell:
CD´en Puslespill og idéen til prosjektet Poesiparken i Larvik
Mer om Lous Jacoby på
www.louis-jacoby.com
viser.no
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Louis Jacoby
Selv om det er visetekster som er
viktigst for Louis Jacoby, har han også et
godt forhold til poesi generelt. I fem år, på
slutten av 90-tallet, var han fast huspoet i
TV-programmet Wesenstund. Og når jeg
helt til sist spør Louis om det pågående
prosjektet Poesiparken i Larvik, glimter
det øynene hans, og han utbryter:
– Det er moro, det!

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

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

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

Ideen om å utsmykke byen med
utdrag fra forskjellig litteratur i forskjellige
former, ble født og ble etter hvert også enstemmig vedtatt i Larvik kommunestyre.
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Men Louis er en utålmodig sjel, og arbeidet med Poesiparken er tidkrevende
og stjeler mye tid fra hans eget kreative
arbeid.
– Jeg har med andre ord nok å gjøre, sier
han. Nå står mine tradisjonelle sommerkonserter for døra, noe jeg gleder meg til.
Ingenting er morsommere enn å møte publikumet mitt. Men Poesiparken er viktig,
sier han. Vi er mange entusiastiske folk
som jobber med det, og vi skal nå langt,
avslutter han.			
n
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Landsmøtet i Norsk Viseforum
ble avviklet i Tromsø 8. – 10. mai

Nytt styre i NVF
Landsmøtet i Tromsø valgte følgende styre for perioden 2009-2010:
Tom Klemetzen – leder
(ØNV)
Karianne Arntzen – styremedlem
(Vestlandet)
Jan Arvid Johansen – styremedlem
(Nordnorge)
Per Jakob Skaanes – styremedlem
(Sørlandet)
Ida Svanes Ziener – Styremedlem
(MidtNorge)
Roy Johansen – vara (Nordnorge)
Liv Hoel Sandstad – vara (ØNV)
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Ida Svanes Ziener er ny og kommer
fra viseklubben Uhørt scene i Trondheim. Denne klubben er ny og har hatt

viser.no

Ida Svanes Ziener fra Uhørt Scene.
godt oppmøte av unge visesangere og
visediktere de siste par åra. Hun har vært
aktiv som visesanger ved siden av studier
i kultur og musikk. I tillegg har hun gått på
viseskolen i Kungälv i Sverige det siste
året og fått et godt innblikk i nordisk visesang og nordisk samarbeide.

Arbeidet framover
I de neste to åra skal Norsk Viseforum
arbeide med å styrke formidling av norsk
visesang. I handlingsplanen sier man at
man vil arbeide for å styrke arbeidsvilkårene både for utøvere og arrangører, og
man ønsker innspill fra alle aktører i organisasjonen. Etter at viser har fått innpass i
arrangørordningen i Norsk Kulturråd har
man store forventninger til at viseklubber
igjen skal få bedret finansielle muligheter
til å arrangere konserter, noe som kommer
utøverne til gode.
19

Klubbrapport

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

Geir Steneresen. Både
landsmøtedelegatene og
Viseklubben Spelt sine
egne medlemmer deltok
– her er noen glimt av
den flotte stemninga…
(Foto: Liv Hoel Sandstad
og Øyvind Rauset).

Øyvind Rauset

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

G-strengen

Vise-Kryss

Nye Skalders

Tema denne gang: Musikk, viser og data.
1

3

2

9

8

4
10

11
15

20

21

16

29

28

30

31

36

35

17

22

37

44

45

24

33

38

39
42

47
50

49
54

25
Vanrett
27
1 Opptak
29
4 Swingjazz-konge
32
8 Vedrørende
33
9 Mikrofon
35
12 Improvisert samspill 37
13 Hu Klara på ..
39
14 Operativsystem
41
17 Kommunenes
42
Sentralforbund
43
19 To like
47
20 Solgud
48
21 Noice reduction
50
22 Tre (riksmål)
23 Hornet

34

40

46

58
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19

32

48
53

7

26

41
43

18

23

25
27

6

12

14

13

5

55
59

Viseklubb
Virtual reality
PC-merke
Skryt
Sveriges NSB
Mannsnavn
Etc.
Strengeinstrumentet
Flukt
Opptaksprogram
Viseartist
Kvinner & Klær
Hukommelse
Operativsystem
(mac)

56

56

60

52

vise-quiz
På Nye Skalder lager Amund og Øyvind av og til en Visequiz som ekstraunderholdning på Åpen scene-kveldene.
Her noen av spørsmåla – test din visekunnskap!
1
–
2
3
4
5
6
7
8

Hvem spilte i duo sammen med Tobben?
Og hvilken by kom de fra?
Hvilken gruppe spilte John Renbourne i på 70-tallet?
Hva het visesangeren som ble kalt «Den røde gitar»?
Hva lukta det av Møkkerbakken?
Hva var Bob Dylans opprinnelige navn?
Hva het bandet som ble kjent med «Soga om Kark»?
Hvilket yrke hadde Fredman?
Hva het det første bandet Anne Grete Preus ga ut plate
med?
9 Hvem laget melodien til «Så seile vi på Mjøsa»?
10 Hvem komponerte «Barn av regnbuen»?

Riktige svar på side 35...

61

Loddrett
2

To like
Kunstig intelligens
Toneart
Synge-Diana
Sleika
Storgevinst
Livlig (mus.uttrykk)
Lefsa
Pers. pronomen
Land i Østen
E-moll
Bergenske trubadurbrødre
Spill
Skummelt dataspill-dyr
Plugg-type til mikrofoner
Milennium Edition
Spørre
Kikket

57

52 Omvendt politisk
korrekt
53 Datamaskinmerke
54 Opptaksprogram
57 Daglig leder
i Viseforum
58 Alene
59 To like
60 Byrde
61 .... Jansch

1

51

28
29
30
31
33
34
36
38
40
44
45
46
49
50
51
53
55
56

Styreleder i Vise
forum
Gresk gud

3
4
5
6
7
10
11
14
15
16
18
24
27

Plateselskap
Trøbbel med dassen
Afro-norske Haddy
....
Opptaksvolum
Yoga-mantra
Ikke ut
Opptakbar CD
Lydfil-format
Nett
Konsertsted i
Tromsø
UnderDer holder vise
klubben Børre til
Dans
viser.no

Viser.no gratulerer:
• Viseklubben Børre med
30 år – og ny CD!
• Viseklubben Lars med
35 år, 1974–2009!

Abonnér
på Norges nye viseblad!
1 år/4 utgaver: 180,-

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

red@viseforum.no
viser.no

(Løssalg: 50,- pr nr.)
Skriv på http://viser.no/beskejed
eller send brev til Norsk Viseforum,
Pb 440 Sentrum, 0103 Oslo.
23

Månedens vise
Visa denne månaden er også denne gongen henta frå Folque-viseboka
(Morten Bing & Øyvind Rauset, Forfatterforlaget 1978).

Teikning: I. Bilibina (1899)
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SOMMERKURSENE

VISEARMADAEN 2009

Sommerskolen i Rauland

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

6. -11. juli

Visetolking og
sceneteknikk
Undertittel: Visesangeren som yrkes
utøver. Kurslærer er Sture Ekholm.
Vi arbeider mye med egenutvikling innen
visetolking. Vi kommer også innom arrangement på gitar – arbeid med akkompagnementsteknikker og bruk av lydutstyr.
En del interesserte har etterspurt praktisk
veiledning om booking, bruk av kontrakter,
skatt på inntekt fra spilling, rettighetsarbeid
og lignende. Disse temaene vil vi legge inn i
kurset.
Vi håper at kurset vil gi deltakerne både
kunstnerisk egenutvikling og bevisstgjøring i
forhold til artistens yrkesrolle. Kurset avsluttes med konsert 11. juli.
• Pris m. overnatting + full pensjon: Kr 4 000,-

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

Seilingsplan:

Fra 15. juli på Skåtøy-festivalen

To 06.08

Ildverket

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

Fr 07.08

Verdens Ende

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

Lø 08.08

Stauper

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

Lø 08.08

Alternativ

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

Sø 09.08

Hjem

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

Viseverksted
På grunnn av for lavt antall påmeldte er dette
kurset flyttet i tid og sted. Istedet for Rauland
arrangereres det under Skåtøy visefestival
med oppstart onsdag 15. juli. Ta kontakt med
Ruth Wilhelmine Meyer hvis dette passer. Tlf
450 23 979.
Kurslærer: Ruth Wilhelmine Meyer og Jørn
Simen Øverli
Kurset vil vi ha daglig stemmetrening med
R. W. Meyer, og ellers vil kurset fordele seg
mellom de to instruktørene.
Det blir visetolking og sceneteknikk,
repertoarkunnskap og visehistorie med spennende videoer av Edith Piaf, Jaques Brel og
Vysotskij.
Repertoarkunnskap til bruk for allsang og
leding av allsang.
Kurset fokuserer på både egenutvikling
i forhold til visetolking og inspirasjon til å
utvide eget repertoar. Kurset avsluttes med
en konsert.
• Pris: Kr 1200,Ungdomskurset på Prøysenfetivalen
måtte dessverre avlyses.
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Vise-armadaen

viser.no

Vil du være med på noe av dette – enten med egen båt eller sitte på med en annen? Ta kontakt
med flotiljeleder Dag Hoftun Knutsen, Mobiltlf 9765 0744 og epost daghk@online.no. (Mobiltlf er med på turen, men epost leses ikke underveis). Kart over ruta kan du finne på
viser.no, på sida til Østnorsk Viseforum – http://viser.no/regioner/onv/ONV.html.
Ta med klær for alle værforhold: Varme, kulde, sol, regn, vind. Husk sovepose.
viser.no
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Dingsguiden
Mange er på jakt etter enkelt utstyr til
å evaluere seg sjøl under øving eller
konserter, eller for å ta opp idéer man
jobber med. Tidligere har vi omtalt Zooms
4-sporsopptaker (nr 2), og i nr. 3 skrev vi
om Roland/Boss’ nye musikk-skissebok
med 8 spor, Boss BR900CD.

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

Alesis ProTrack er en håndholdt stereoopptaker som henges på en iPod for å gjøre
høykvalitets opptak. Digitaliseringa er i 16
biter og 44,1 kHz – som på CD – men du
kan også velge 22 kHz for lavere kvalitet
om du må spare plass. I motsetning til
Zoom og Microtrack (M-audio) kan du ikke
ta opp i mer enn CD-kvalitet, som f.eks 24
bits eller 48/96 kHz, som er bra om du skal
viderebehandle lyden i Cubase/Logic osv,
og 48/96 bits brukes til videolyd.
De innebygde kondensatormik’ene er
montert i kryss (som på Zoom-opptakeren
vi omtalte i nr. 2). Dette funker bra til
28 

Dingsguiden
Produkter og dingser som visesangere kan
ha bruk for på en eller annen måte.

minijack-utgang
for hodetelefoner.
På siden finner du
brytere for stereo/
mono, limiter (!),
phantom, iPodlading og master
av/på, pluss en
Adapter til
volumkontroll for
mikrofonhøretelefonutganstativ.
gen. På baksida er
lokket for de fire AAA-batteriene, hull til en
adapter for montering på mikrofonstativer
(må kjøpes separat) og tre gummiknotter
for å dempe vibasjon når du legger den på
en bordplate. Opptakene blir importert til
iTunes når du synker iPod’en med en PC/
Mac.

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

stereo-opptak, siden de er retningsvirkende
(kardioide). Eller du kan koble til eksterne
mik’er med XLR-plugger i full størrelse
og phantom-strøm, eller ta inn lyd fra en
mikser (med jack-plugger).
Dette med XLR.plgger og 48 V phantomstrøm til eksterne mik’er er noe som de
fleste små opptakere ikke har. Og dette virker enten du kjører på batteri eller bruker
den medfølgende strømadapteren.
Utførelsen er litt stor, om lag som en Zoom
og større enn f.eks M-audios Microtrack –
men du skal jo ha plass til en iPod inni. På
forsida finner du et par runde gain-kontroller for opptaksnivå og to LED-metere pluss
Meny- og Enter-knapper som etterligner de
tilsvarende på iPod’en. IPoden selv beskyttes av en gjennomsiktig plastikkplate med
hull for å komme til klikkhjulet. På toppen
er de innebygde mik’ene, på undersida
ligger de to 1/4” XLR-kontaktene pluss en
viser.no

ProTrack’en er lett å bruke, med en lydkvalitet som varierer fra ganske bra (med de
innebygde mik’ene som er bedre til nære
akustiske opptak enn fra en konsertsal
med forsterkere) til meget bra med gode
eksterne mikrofoner.
I det store og hele er ProTrack et imponerende mobilt opptakssystem, men dette er
første generasjon og ikke uten småfeil. Et
problem er at det lett oppstår støy ved bruk
av de innebygde mik’ene. Bare den letteste
berøring kan lage høye lyder på opptaket. Så om du tenker på å bruke den uten
eksternmik’er, bør du legge den fra deg
på en flat, vibrasjonsfri overflate og ikke
røre den. Opptak med eksterne mik’er er
derimot utmerket, ikke noe problem med
berøringsstøy.

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

+
÷

Godt stereobilde med innebygde mikrofoner, 48V Phantom-strøm og kombi jack/
XLR-innganger i full størrelse. Limiter for å
unngå overstyring ved opptak.
Noe høyt priset. Middels batterilevetid,
kan ikke bruke oppladbare. Berøringsstøy
ved bruk av innebygd mik. Max CD-kvalitet
opptak (16 bits/ 44,1 kHz), ikke 48 kHz eller
24 bits.

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

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

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

viser.no
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BOK•CD• DVD
omtaler

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

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

bety en sinnstilstand, en følelses-stemning,
men ikke en hvilken som helst tilstand. Den
finnes i sårheten i tonene til en fiolinist, i
det drømmende blikket til en musiker som
er i ferd med å trylle ut sine mest uttrykksfulle toner på sitt instrument, i den bivrende
understrengen på hardingfela eller i den såre
røst til en fadista. Ofte kan saudade beskrives som en lengsel etter noe uoppnåelig, en
tørst etter en kjærlighet som er langt utenfor
ens rekkevidde. I svensk tradisjonsmusikk
og i portugisisk fado opplever man saudade,
og det er den sterkeste forbindelsen mellom
polskor og fado.
Mange arrangerer folke- eller tradisjonsmusikk i samme gata som dette, og det er spennende å lytte til hvordan slåtter og melodier
fargelegges av ornamenter fra ulike lands
tradisjoner. Ale Möller og Gunnar stubseid
spilte inn setesdalsslåtter med mandola og
hardingfele,, mange band bruker irsk bouzouki og Stockholm Lisboa Project tilfører blant
annet enkelte portugisiske trekk. Slik utvikler
musikken seg videre og det er til stor glede
å nyte dette. Selv om jeg ikke liker å referere
til sider hvor hver og en kan klikke seg inn og
redigere etter eget forgodtbefinnende, er det
et fint utgangspunkt for videre søk å titte på

Sol
Låtmateriale på albumet Sol
spenner fra svenske polskor til
portugisisk fado. Flere av låtene er arrangert med sterkt innslag av crossover-inspirasjon
og har mange fellestrekk med
måten ulike grupper arrangerer skandinavisk folkemusikk
når de innlemmer forskjellige
strengeinstrumenter i tillegg til
de «strengt» betraktet tradisjonelle/autentiske. Her tenker
jeg på mandola, bouzouki og
gitarer. Dette har Stockholm
Lisboa Project gjort på en
elegant måte. Det er flettet inn
ornamentikk som assosieres
til fado i polskaene og det låter
flott. Samspillet mellom fela, den nordiske
mandolaen og den portugisiske mandolinen er veldig fasinerende. Tidvis spiller de
unisont, tidvis spiller de tostemt og legger på
mye artig ornamentikk. De har også krydret
enkelte av arrangementene med effektfulle
motstemmer.
De spiller en virtuos versjon av Griffenfelt
Schottis, vi kjenner den også som Griffenfeldt
Reinlender som nok kan betraktes som en
variant over Gammel Reinlender, et kreativt
overskudd som det virkelig spruter av. Særlig
på ulike stemmer og rytmiske finurligheter er
denne spennende å lytte til. Den er en knalltøff reinlender i utgangspunktet, og i hendene
på Stockholm Lisboa Project får man utnyttet
dens fulle potensiale og den løftes ytterligere
noen hakk.
Et annet av høydepunktene for min del, er
spor 11 Rua do Capelão. Samspillet mellom
fiolinen og stemmen til Liana er sjelfull, lyrisk
og stemningsmettet. Hvordan de bygger opp
neste spor Vlra dos Nolvos, er og imponerende. De bygger opp virtuose melodilinjer
med andre- og tredjestemmer på mandolin

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

30 

Wikipedia om fado. En annen
side som virker svært informativ, heter Fado.com. Her finner
dere mye spennende om fado.

viser.no
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og fiolin, til slutt henger mandolaen seg på.
Elegant ornamentert. Lytt også til Antonios
vals signert Simon Stålspets og Liana. Særlig
de lette partiene med pizzicatoene på fiolinen
sammen med mandolin og mandola er det
lille ekstra, men vokalen til Liana er balsam i
ørene.
Platen kjennetegnes at rikholdig variasjon
innenfor sjangrene. Her finner vi alt fra det
nesten for virtuose til den nedstemte vare og
såre. Musikerne er teknisk svært dyktige og
arrangerer melodiene slik at man får frem en
god progresjon gjennom hele låta.
Jeg håper vi får oppleve disse musikerne på
norske festivaler fremover.
Albumet Sol av Stockholm Lisboa Project distribueres av Nomis Musik.
Stockholm Lisboa Project har hjemmeside:
www.stockholmlisboa.com og www.myspace.
com/stockholmlisboaproject. Her kan du lytte til
musikken, se klipp fra konserter og bestille CDen
for 15 €.
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Kaizers Orchestra
250% liveplate
eksklusivt på vinyl og
via iTunes
Kaizers Orchestra gir ut en liveplate
med høydepunkter fra konserter i Europa våren 08. Denne plata kommer ut
på på en lekker og påkostet 180 grams
gatefoldvinyl distribuert av undegrunds-selskapet Black Soul Family.
Dette er det eneste fysiske formatet
i tillegg til iTunes. Med andre ord en
ganske så eksklusiv affære!
Per Jakob Skaanes

Navnet Mr. Kaizer opptrer i låta Bastard fra
1998. Da het bandet fremdeles «gnom» med
liten «g». Like etter ble imidlertid kontrabassist Rolf Prestø byttet ut med Jon Sjøen og
bandet skiftet navn til Kaizers Orchestra.
Bergensbandet ble startet i 1999 og serverer
skranglerock, nyveiv, skamusikk, østeuropeisk ompamusikk med mye humor. Om jeg
skal forsøke å peke på musikalske referanser
til stilen Kaizers Orchestra har lagt seg på,
vil jeg assossiere i retning av Tom Waits’
senere produksjoner hvor lydbildet er preget
av eksperimentering med ulike perkusjonsmuligheter, oljefat, bilhjul og disharmoniske
klanger. Jeg tenkter også på Einstürtzende
neubauten, Einmal kommt die liebe og
tivoli-musikk. Med elementer fra industriskrammel med banking på oljefat og referanser til bedehusene gjennom bruk av gamle
trøorgler har Kaizers Orchestra satt dype
spor i norges rockeinteresserte befolkning.
Kaizers Orchestra har siden debuten i 1999
vært et farverikt og nyskapende band i det
norske musikklandskapet. De har nå vært på
Maskineri-turné og gir i den anledning ut en
eksklusivt album fra turnéen. Albumet foreligger foreløpig kun på 180 grams høykvalitetsvinyl trykket i 2000 eksemplarer, foruten at
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den er tilgjengelig på iTunes i iTunes plusformat. Vi kan bare glemme CD, med andre
ord. Jeg må bare si det, de har vært på turné
en stund, og er virkelig samspilte – dette låter
vanvittig bra.

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

Det er ikke mange band som har en slik kultstatus at de kan gi ut kun vinyl. Motorpsycho,
Gåte og Kaizers kan gjøre dette. Og noen få
andre.
Albumet 250% er utgitt på Kaizers eget
plateselskap Kaizerrecords og distribuert
gjennom labelen Black Soul Family. Albumet består av konsertopptak fra vårens
«Maskineri»-turné, ti låter fra fem forskjellige byer i Tyskland, Østerrike og Sveits. Av
materialet på 250% finner vi låter fra hele
karrieren deres; «KGB», «Apokalyps meg»,
«Maskineri», «Volvo i Mexico» og «Enden
av november» skriver seg fra deres forrige
album «Maskineri». Av de andre låtene er
«Container» hentet fra albumet «Evig Pint»,
«Maestro» og «Dieter Meyers Inst.» er hentet
fra «Maestro», mens «Sigøynerblod» er fra
«Død manns tango» og «170» er fra «Ompa
til du dør». Flere av disse finner man også
på Kaizers forrige live-album «Live at Vega».
Jeg må få kommentere avslutningen på
«170». I det låta toner ut og applausen tar
over, kan vi høre orgelet/synthen gli over fra
temaet i låta til melodien på «Eg veit i himmerik ei borg» - en elegant avslutning på et
glimrende live-album.
Ifølge Kaizer-fan og vokalist Jan Ove Ottesen
har føringen for utvalget på plata vært de
låtene som er best å høre på, ikke nødvendigvis de som er perfekte, men de som har
noe med seg.
Noen kompromisser må gjøres på konserter –de åpner for andre muligheter enn en
studioinnspilling og legger andre føringer
på hvordan musikken fremføres. På godt og
vondt. Fremføringene er naturlig nok litt «grovere» enn på studioinnspillingene, her legges
ikke på flere spor, og hver person kan som
regel kun spille ett instrument om gangen.
Samtidig vil man ofte oppleve en smittende
spontanitet i konsertsammenheng, og det er
spennende å høre hvordan bandet fungerer
viser.no

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

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

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

Black Soul Family
250% er utgitt på Kaizers Orchestras eget
plateselskap Kaizer records, men distribusjonen foretas av plateselskapet Black Soul
viser.no

250% er trykket i 2000 ekemplarer.
Den kan blant annet kjøpes hos Ivar
Skei i Sandnes, Apollon i Bergen,
Platekompaniets nettbutikk og i
utvalgte butikker, Big Dipper, The
garden og Lite nytt for 199,- kr. Digitalt
kan du laste ned musikken på iTunes,
Musiconline og Mic.
Mer stoff om Kaizers Orhcestra finner dere på
Dr. Movinckels akuttmottak (drmowinckel.
com), nettsiden til Kaizers Orchestras offisielle
fanclubb. Her finner dere et intervju med mannen bak Black Soul family, Jostein Ueland og Jan
Ottesen i Kaizers Orchestra.
Bandet har hjemmeside http://www.kaizers.no,
og myspaceside: myspace.com/kaizerso.

Annonsér i Viser.no!
Nå fram til musikere, låtskrivere og et
vise-interessert publikum.
Snakk med vår annonseselger
Ragnhild på tlf. 4781 5020 eller mail:
ragnhild.pehrson@online.no
eller red@viseforum.no
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Gåtes Jygri
på dobbel vinyl
I 2002 dundret Gåte med sin blanding
av folketoner, folkeviser og tungrock
inn på den norske musikkscenen med
albumet Jygri. Albumet må sies å være
en klassiker i norsk rockehistorie. Nå
foreligger det for første gang på limitert
dobbelvinyl med Gåte EP som bonus
på side fire. Jeg håper Gåte åpner opp
manges øyne for hvor flott folkemusikken vår er.

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

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

Per Jakob Skaanes

Jygri

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

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

Panorama Records

arkivet ved Universitetet i Oslo og Norsk
Visearkiv.
Forfatteren Astri Krogh Hasle er en viktig
bidragyter for Gåte. Flere av hennes tekster
er tonesatt av Gunhild Sundli på denne utgivelsen. En annen kilde for Gåte, er kvedaren
Magnhild Malmfjell (1894-1985) fra Nordmøre. Sveinung Sundli har dessuten komponert
en tøff pols som er å finne på side fire, altså
fra Gåte EP’n. Jeg må til slutt trekke fram
Bruremarsj fra Jämtland, eller Bruremarsj fra
Øst-Trøndelag, som de lett humoristisk kaller
den. Det er mitt favorittspor på Jygri og den
flotteste bruremarsj jeg vet om. Å høre det
vanvittige øset av energi Gåte lager når de
går over i durtemaet i denne er like mektig
hver gang.
Gåte varter opp med metallfolketoneren
fremført av en stemme du ikke glemmer,
en merverdig fremtoning av en gitarist som
spiller mange artige riff, Sveinung Sundlis
tangenter og fele med Gjermund Landrø på
dundrende bass og Martin Langlies slagverk i
bunnen på Gygri.
Jygri trykkes i 1000 vinyleksemplarer, hvorav
700 eksemplarer på svart vinyl og 300 eksemplarer på eksklusiv sølvfarget vinyl. Begge deler må være noe for såvel samlere som
lydentusiaster. På vinylutgivelsen får du attåt
en hel side som bonus, nemlig EPen Gåte EP
fra våren 2002 med fire sanger. Det er plateselskapet Panorama Records som har stått
for karstykket å presse 1000 eksemplarer av

34 

viser.no

viser.no

Et lite plateselskap som har tatt fatt på oppgaven å gjenutgi ut flere klassiske utgivelser,
både på CD og vinyl. Ta en titt på Panorama
Records – www.mamut.net/panoramarecords, eller send en epost til innehaver
Tormod Opedal og be om katalogen deres.
Her er mange godbiter. Du vil for eksempel
finne en gjenutgivelse av Terje Rypdals debutalbum på vinyl her, utgivelsen Våpenløs hvor
Jens Bjørneboe leser egne dikt tilgjengelig
her, gamle Folque-utgivelser er her på CD og
vinyl, for å nevne noe.
Gåte: Jygri
Bestilles fra Panorama Records, hos Big Dipper,
The Garden eller Platekompaniet. Også til nedlasting på iTunes og Musikkonline.

Nye Skalders Vise-quiz:
Fasit:
1 Ero – Tobben & Ero var en vise-duo
fra Tromsø
2 Pentangle
3 Trygve Aakervik
4 Tiur
5 Robert Allen Zimmerman
6 Isenkram
7 Urmaker
8 Veslefrikk
9 Ulf Peder Olrog (oppr. til sangen Resan
till Chyterae)
10 Pete Seeger
9-10: Du er meget VIS!
4–8: Generelt bra visekunnskap
0–3: Du bør nok lese flere vise-quiz’er…
Vi beklager at vi i forrige nummer hadde
byttet ut et spørsmål uten å rette i fasiten.
Riktig svar på nr. 3 om Jan Eggums nye CD
og hvorfor spillepause våren 09, er: «Hjerteknuser» og fødselspermisjon!
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Set it free, en radiomontasje om Radka
Toneff

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

Per Jakob Skaanes

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

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

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

NRK-journalist Karen Kvivik laget i 1997
en radiodokumentar om Radka Toneff.
Denne fikk en andreplass i Prix Italias
prisutdeling for dokumentarer i 2000.

Gå inn på denne omtalen
på viser.no for å få lenker
til blogger, biografier og
myspace-sider om Radka
Toneff. Du kan høre Set it
free i lav oppløsning på NRKs
nettsider: nrk.no/nett-tv/
klipp/352085.
Set it free er laget av Karen
Kvivik. Hun kan kontaktes på
epsot: karenfrivik@hotmail.
com eller telefon 9903 9497
/4825 4835 for å bestille
CDen.

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

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

CDen innledes med toget som dras i gang
av dampfløytende fiolin, tung New Orleansbass og lekende visper i et bluegrasskomp
som hensetter oss til amerikansk prærie.
Men vi er langt fra prærien. Rett inn i Gällivare trakter bærer det. Og med ett forlater vi
fellesskapen med amerikansk folkemusikk og
er på trygg nordisk folkelig grunn. Kontrasten
er stor til Delsbovisen som tilsynelatende
handler om tre mord og et bryllup som ikke
ble noe av. Akkompagnementet bygges
forsiktig og melodisk opp med ostinater rundt
orgelpunkt i bassen. Den forsiktige dynamikken kontrasterer tekstens morbide innhold,
slik at vokalen får lov til å fortelle kjærlighetshistorien uten å falle i noen fortolkningsmessig grøft. I visa om Georg Sjømann får
orkesteret tråkke på med orgel og en folkrock
som aldri forlater folkemusikken.
Bruksorkestern består av Lucas Stark på
gitar og sang, Sven Appell på bass og kor,
Leo Berger på diverse orgler, trekkspill og
kor, Daniel Petterson på trommer og kor, og
Livet Nord på fele og kor. Man skulle tro at
dette var gamle garvede musikere. Faktum
er at de har spilt sammen i bare to år før de
gikk i studio.
Så til sangen. Lucas Stark viser autoritet og
nærhet i sine tolkinger. Ikke på noe tidspunkt
faller han for fristelsen til å overdrive, noe
som jeg har opplevd hos mange som har
fremført skillingsviser. Han er tro imot tekstene og behandler dem ærlig. Som sanger
vil nok flere enn jeg legge merke til at han har
viser.no

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

Løsning Vise-X

måtte hun selge mange eksemplarer og ikke
tape på prosjektet.
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Medlemsklubbene . . .

. . . i No r s k V i s e fo r u m

Oslo

Buskerud

• Josefine Visescene, Josefines gt. 16. Tlf.
2260 3126/ 2269 3499. www.josefine.no/
viseklubbenjosefine.html
• Nye Skalder v/ Øyvind Rauset, Smedgt.
34, 0651 Oslo. Tlf 9765 1636,
post@nyeskalder.no – nyeskalder.no
• One from the heart v/ Criz Kristoffersen,
criz@criz.no
• Oslo Viseklubb - Oddlaug Askerød,
Åråsvn. 21 C, 2007 Kjeller. 6380 2616 /
93285145, oddlaug.askerod@getmail.no
• Evert Taubes Venner v/Anne-Lise Odén,
Rosendalsvn. 36, 1166 Oslo.
Tlf.: 2229 5762, Mob.: 9188 8833,
anne-lise.oden@c2i.net
• Akustisk Vinter v/ Roar Stengrimsen Tlf
2316 3901, Faks 2316 3901,
Mob. 918 18 025,
roar.stengrimsen@villspor.com

• Viseklubben sVISkEn v/Dag Hoftun
Knutsen, Hans Hansens vei 12,
3021 Drammen. Tlf. 3289 6244 (p+a),
9765 0744 (mob), daghk@online.no
• Drammen viseklubb - kontaktperson:
Dag Hoftun Knutsen (adr.: se over).
daghk@online.no
www.drammenviseklubb.com
• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.
• Knutehytta, 3614 Kongsberg.
Tlf. 3273 1283. firmapost@knutehytta.no

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
• Rælingen Viseklubb v/ Astrid Margrethe
Olsen, Hvetestien 26, 2006 Løvenstad.
Tlf. 67971735, maeve.kelly@chello.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks 359,
2001 Lillestrøm, berto@online.no
www.skedsmoviseklubb.no

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.
www.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.
www.ukuleleklubben.com

Hedmark
• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803,
post@proysenhuset.no
www.proysenhuset.no
• Terningen Skanse, Elverum. v/ Anne
Koht Walmsnæss, ako-walm@online.no
• Viser i Fjelli (Ringsakerfjellet) v/ Bernt
Wold, tlf. 6235 9067 – 9903 8790,
berwo@frisurf.no

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Gunn Heidi Larsen.
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• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519.
www.viseklubbenlars.com
• Visegruppa 1881, Halden v/
Frivillighetssentralen i Halden,
wenche.erichsen@frivillig-halden.no
• Sarpsborg Viseklubb, v/ Ingar R.
Henden, Skjebergveien 158 A,
1743 Klavestadhaugen.
ingar@sarpsborg-viseklubb.net
• Ski Kulturforum, kons.sted bl.a Waldemarhøy i Ski sentrum. skikult@frisurf.no

viser.no

Telemark
• Bamble Viseklubb v/ Bjørn D
 amberg,
tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no
• Notodden Visekor v/ Torill Hagen,
Notodden.
• Viser ved kanalen, tlf. 3594 6000.
www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb v Eivind Oug,
eivind.oug@niva.no
• Terna Viseklubb, Tvedestrand, v/ May
Zwilgmeyer, tlf. 3716 6808.
• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per
Jakob Skaanes, tlf. 3727 2654,
perjakobskaanes@viseforum.no
viser.no

• Viseklubben Oss, Arendal v/ Ellinor
Dukan, tlf. 3708 8778.

Vest-Agder
• Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rysstad.
harald.knutsen@aa-f.kommune.no
• Mandal Visedager c/o Rune Sage
bakken, Røsslyngbakken 5, 4513 Mandal.
Mobil: 9015 4436.
mandal.visedager@lyse.net

Rogaland
• Egersund Visefestival v/ adv. Asbjørn
Stokkeland, Pb 264, 4379 Egersund.
post@advokat-stokkeland.no
• Stavanger Vise og Lyrikk Klubb, Ole
Fjetland, tlf. 5159 5655,
brev@viseklubb.com – www.viseklubb.com

Trøndelag
• Viseklubb Ørland/Bjugn Panta rei, Ola
Garli 7160 Bjugn - olgar@start.no.
• Neatrall v/ Anne Kristine Evjen, 7580
Selbu. Tlf: 7381 8303
• Viseklubben Maja, Trondheim
v/ Georg Gjessen,
georg.gjessen@hent.no
www.viseklubbenmaja.no

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

Troms
• Viseklubben Spelt, Pb 123,
9252 Tromsø. Skarven Bar.
www.viseklubbenspelt.no
• Viseklubben Baluba! v/ Inger Strand,
tlf 9939 2366. Fryseriet Pub.
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Nyttige uegennyttige på Josefine

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

U

egennyttig
innsats betyr
å gjøre en
innsats uten tanke på
egen fordel. Man gjør
noe som er til nytte for
andre, eller til nytte for
en sak, og man gjør det frivilllig. Det med
frivillighet kan noen ganger synes å være
noe på kanten, da det ikke alltid er like
lett å få noen til å ta på seg oppgaver innenfor en aktivitet man
har satt i gang og trenger
avløsning på.

F

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

I

1995 startet tre etablerte utøvere en
viseklubb i Oslo. Nå, 14 år etterpå, er
det de samme ildsjelene som driver
denne klubben. Hver onsdag (du leste
riktig: hver onsdag) stiller de opp og presenterer nye og etablerte visesangere for
Osloborgerne. De gjør det for å profilere
visa. Denne smale sjangeren som faller
2

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

A

lle som driver viseklubb med
arrangement en gang i måneden
vet hvor tidkrevende dette er. Og
disse tre skulle egentlig brukt tiden til
å skaffe seg selv spillejobber, øve
og opptre. Kari Svendsen, Lars
Klevstrand og Jørn Simen
Øverli på Viseklubben
Josefine i Oslo arbeider i et
marked hvor det er svært
trangt. Likevel bruker de
mer enn 20 prosent av sin
arbeidstid til å legge til
rette for andre. Det er så
uegennyttig at det grenser til
galskap. Og denne galskapen
nyter vi andre godt av.

H

vor mange c
 oachere, aksjemeglere, rørleggere (og lignende)
bruker så mye av sin arbeidstid for å legge til rette for at potensielle
konkurrenter skal få markedsandeler?
Vi håper at mange legger turen til Josefine og sørger for at disse, for oss nyttige
uegennyttige, får lyst til å lage et fantastisk
jubileum i 2010.
Leo Leonhardsen
Daglig leder
i Norsk Viseforum
viser.no

Festivalsommeren 09
Västervik-rapport
FRI SCENE på Queens i Oslo
Festivalrapporter
G-strengen med X-ord og Quiz
Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt
Forsida: G. Gorjelovs maleri av arbeideren
A.S. Subotjin i støperiet «Hammer og sigd» (1950).

Eyvind Lund, Fri Scene

Redaksjonelt
Da sommeren kom, hadde vi bak oss 4 små nummer på ett år. Vi tror at
stoffet leses bedre på denne måten, enn med en dobbelt så tykk utgave to
ganger i året. Men stemmer det? Vå håper leserne der ute gir tilbakemeldin
ger og sier fra om det er noe med bladet dere vil ha annerledes, stoff dere
syns vi mangler eller stoff vi ikke trenger å ta med.
Det er ikke sikkert vi kan tilfredsstille alle – folk kan jo ha
diametralt motsatte meninger –men skriv iallfall inn og si hva
dere syns! Adressa våre er red@viseforum.no.
Mer på nett: Som de fleste andre trykte medier, har vi et
begrenset sidetall (bl.a for at det ikke skal koste en formue),
og det fører til at vi ikke alltid får med alt stoff vi gjerne ville
hatt med. Ser du nett-henvisninga uviser.no, så fins det
mer tekst i artikkelens nettversjon. Der finner du også CDog bokomtaler vi ikke har fått plass til i bladet.
Øyvind Rauset
viser.no
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Kort nytt fra visefronten

Visebølgen

Viseb ø lgen

Evert Taube-kabaret
i Oslo
Evert Taube var en even
tyrer som ble en ver
densborger – en original
personlighet med ytterst
fasetterte, og utagerende
karaktertrekk.
Han ble sendt til sjøs, og lærte livets skole i fjerne farvann
og på fremmede kontinenter.
Han hadde svært skiftende
yrkesvalg, var trikkekonduktør, grøftegraver – og gaucho
på pampasen.
Nå vil kabareten Taube
fortsette historien om Everts
liv, hans viser og virksomhet. Det er en uhøytidelig

teaterlek, med tolv
sangere/skuespilere
og full musikk fra et
seksmanns orkester.
Utvalget i kabareten
er også bredt, og beveger seg i trubadurens mange skiftende
terreng – noe kjent,
noe mindre kjent –
viser som rører oss
og viser som byr oss
opp til dans!
Forestillingen bli vist på
Trøndelag Teater i 2007, og
nå er turen kommet til Edderkoppen i Oslo. Premiere
18. september.

I september og frem til 15.
oktober er kontoret i Oslo
stengt. I den perioden kan
dere nå NVF på telefon 948
54 345 eller 6918 1622.
Viseforum flytter fra Kirke
gata til det nye Schouskvartalet hvor også mange

Redaktør: Øyvind Rauset
I redaksjonen: Per Jakob Skaanes, Mari Rustøy, Leo
Leonhardsen. Layout: Øyvind Rauset.
Epost til blad og nettside: red@viseforum.no
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All ekspedisjon foregår i
denne perioden fra hjemmekontor som er operativt
mandag, tirsdag og fredag.
Ny postadresse gjelder fra
nå av: Norsk Viseforum,
Pb 4647, 0506 Oslo. Gateadresse fra 15. oktober:
Trondheimsvegen 2, inngang
fra Herslebs gate.

Norsk Viseforum til
Schous-kvartalet
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andre musikkorganisasjoner
får lokaler, og hvor det nye
Øvingshotellet, Rockearkivet
og en ny stor konsertscene
holder hus.

Støttet av Norsk Kulturråd.
Opplag: 2 000. Redaksjonen avsluttet 25. aug 09.
Trykk: Østfold Trykkeri a.s, Askim.

viser.no

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

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

17.–20. sept:
Folkelarm
2009
Nye Skalder flytter
Oslo: Soria Moria Restau
rant gikk konkurs før
sommeren, og det sendte
viseklubben Nye Skalder og
jam-scenen Løs Jakke ut
på flyttefot. Nye Skalder har
vært i forhandling med flere,
og starter høsten torsdag
24. sept på Den Røde Mølle
(2. etasje) på Grønland/
Lilletorget. Se mer på http://
nyeskalder.no.

viser.no

• Den store Norske
Gitarkvartett
• Unni Løvlidens emble
• Torgeir Vassvik
• Valkyrien Allstars
• Rysstad/ Storli/ Morken
• Henrik Jansberg - Jans
berg Band
• Elisabeth Vatn - Piper on
the Roof ensemble
• Aslak O. Brimi og Erlend
Viken
• Marie Forr Klåpbakken
trio
• Tiar (Geko Fattal, Ås
mund Reistad, Lars Lien)
• Hekla Stålstrenger
• Gro Marie Svidal
• Synnøve S. Bjørset
• Ranarim
• Seven Winds
• Karoliina Kantelinen.

Hedningarna

Oslo: Årets
kuleste folkemu
sikkfestival går
av stabelen nok
en gang, denne
gang hovedsaklig
på Cosmopolite
(gamle Soria Moria kino).
Artister:
• Frikar
• Hedningarna
• Afenginn
• Dozo
• Frigg
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Sangen
i arbeiderbevegelsen

Fellessangen i Norge har i mange år vært ivaretatt av to sterke bevegel
ser: Arbeiderbevegelsen og kristne menigheter. Forskning på sangkultur
er mangelvare i Norge. Det finnes svært lite dokumentasjon på arbeider
sangtradisjoner. I 2007 skrev jeg mellomfagsoppgave i musikk. I denne
artikkelen trekker jeg frem noen av de funn jeg gjorde der.
Leo Leonhardsen

J

eg har i mitt virke som visesanger
arbeidet en del med allsang. Når jeg
har kulturelle innslag på møter eller
seminarer er det ofte ønskelig at
jeg har med en allsang eller flere. Enkelte
steder har arrangøren selv trykt opp sanger
med beskjed om å lede allsang. Da jeg hadde engasjementer i fagforeninger og Det
Norske Arbeiderpartiet (DNA) på 1980-tallet var det viktig å kunne noen av de klassiske arbeidersangene. Når jeg kommer i
disse miljøene i dag er det ikke den samme
etterspørselen etter klassikerne. Dette gjelder også på 1. mai-arrangementer. Der er
det færre som synger med på de klassiske
arbeidersangene. Er det slik at arbeidersangene ikke står så sterkt i arbeiderbevegelsens kultur nå som de gjorde før?
Til v: «Første Mai» av Frans Masereel.
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Da jeg bladde i sangboka som ble laget til
LOs kongress i 2003 syntes jeg at innholdsfortegnelsen hadde en betydelig
overvekt av viser i forhold til det som jeg
har forbundet med tradisjonelle arbeidersanger. I allsanghefter jeg tidligere har sett
på diverse møter i arbeiderbevegelsen synes jeg at sanger som «Seieren følger våre
faner», «Frihetens forpost», «Arbeidsmannen» og «Internasjonalen» har vært i
overvekt, og at andre sanger som kanskje
hører mer hjemme i visegenren har vært
underrepresentert. Dette fikk meg igjen til
å spørre om sangrepertoaret i arbeiderbevegelsen er i ferd med å bli avpolitisert?
Jeg bestemte meg for å se nærmere på
dette repertoaret og undersøke om det
går en «rød tråd» fra arbeiderbevegelsens
kampsanger til dagens viser.
Arbeiderbevegelsen som begrep utvikler
seg fra midten av 1800-tallet da arbei7

A r b e i d e r s an g
Woody Guthrie –
amerikansk arbeidersangs
grand old man.

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

Kampsanger og viser
Kampsangene i arbeiderbevegelsen er de
sangene som har samme funksjon som
for eksempel nasjonalsanger, høytidssanger eller festsanger. De brukes i formelle
sammenhenger. De står på dagsorden for
møter eller festbanketter. De har en samlende funksjon i de sammenkomster hvor
de brukes.
Mange har forsøkt å gi en definisjon på ei
vise. I visemiljøer har dette ofte vakt debatt
fordi det er mange ulike personlige syn
på hva som er «den gode vise». Dette har
sannsynligvis sammenheng med at visa har
så mange forskjellige bruksområder – fra
folkelige uttrykk til kunstuttrykk. Cappelens musikkleksikon har gitt vitenskapelig
fortolkning som kan være en rettesnor:
En vise er en strofisk tekst med en strofisk
8
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melodi. Gjerne brukt i
uformelle sammenhenger. Mens kampsangen
står på dagsorden til det
politiske møtet er visa
ofte det som samler deltakerne rundt kveldskaffen eller kosen.

Det betyr ikke at visa er
upolitisk. Tvert i mot
er visa ofte et kraftfullt
redskap i den politiske
debatten. Men i visa er
det rom for tolkninger,
nærhet og enkelhet.
Mens kampsangen oppildner deltakerne får visa frem følelser og
innsikt. Mens kampsangen, nettopp i sin
form brukt som allsang, fremmer samhold
rundt ideen, kan visa, i sitt individuelle
uttrykk, fremme nærhet og forklaring på
et annet plan. Den politiske sangen er en
sang eller ei vise som har et politisk budskap å fortelle lytteren. Ikke nødvendigvis
agitatorisk, men gjerne kommenterende
i samme grad som for eksempel et kåseri
er. Den nøytrale sangen eller nøytrale visa,
kan godt være politisk i sin form, men den
fremmer ikke noe partipolitisk standpunkt.
Den kommenterer samfunnsforhold.

skulle «ikke dyrke sangen alene for kunstens skyld, men fordi sangen også skulde
tages i agitasjonens tjeneste for med den
at vinde proselytter i for den sag hvorom
arbeiderorganisationene samles».
Jeg har valgt å søke i skriftlige kilder etter
dokumentasjon på sangrepertoaret i arbeiderbevegelsen fra de eldste tilgjengelige
kildene og frem til i dag. Jeg har forsøkt
å lete etter en utvikling i repertoaret. Jeg
har gått igjennom konsertprogram for kor
som har definert seg som arbeiderkor og
har vært tilsluttet det sangforbundet som
har sett på seg selv som arbeiderbevegelsens korforbund – Norsk Arbeidersangforening. Konsertprogrammene forteller
mye om hvilke prioriteringer korene har
gjort og de forteller igjen hvilken plass de
politiske kampsangene har hatt for disse
miljøene.
Det største tilfanget av stoff har jeg fått
ved gjennomgang av utgitte sangbøker. De
Frans Masereel.

Sangkulturen
i arbeiderbevegelsen

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

Det norske arbeidersang
repertoaret

Med begrepet sangkultur kan man forstå
hvilke tradisjoner man har for å synge.
Når synger man? Bruker man forskjellige
typer sanger til forskjellige formål? Har
sangen noen bestemt funksjon? Er det
solosang, unison allsang eller korsang? Et
av de sentrale aspektene ved sangkulturen
er hvilken funksjon sangen har hatt som
identitetsbærende faktor i bevegelsen. I
25-årsberetningen til Fagforeningenes
Sangforening i Kristiania står det at man
viser.no

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

Det ser ut til at revolusjonære sanger sto
sterkt i arbeiderbevegelsen på begynnelsen
av 1900-tallet. Men det er ingen entydig indikasjon på at det gåren klar linje som starter med agitatoriske sanger og som mykes
opp for så å ende med nåtidens populære
viser. Jeg studerte repertoarutviklingen
i Kristiania Arbeidersangforening. Dette
koret er tett inntil kjernen i arbeiderbeveviser.no
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gelsen i Norge og
derfor toneangivende.
Mine funn i
arbeiderkor-repertoaret antyder at
man i de miljøene nesten ikke
sang agitatoriske,
revolusjonære
arbeidersanger.
Det tradisjonelle
repertoaret (både
nyere nasjonale
og eldre folkelige
sanger) dominerte
i Kristiania Arbeidersamfunds Sangforening.
Jeg finner det overraskende at arbeiderkoret som jeg har undersøkt over en 50 års
periode fra 1868 hadde et repertoar hvor
sosialistiske sanger var underrepresenterte i forhold til det man ellers vil kalle et
tradisjonelt borgerlig eller småborgerlig repertoar. Jeg finner det også overraskende
at arbeidersangbøkene fra 1896 og utover
er så dominert av revolusjonære sanger når
arbeiderkoret har et annet repertoar. Jeg
tror at dette er et uttrykk for at det ikke var
noen entydig klare revolusjonære strømninger i den norske arbeiderklassen. Man
ville ha frihet, rettferdighet og anerkjennelse som fri samfunnsborger. Det er det
som kommer til uttrykk i arbeiderkorets
repertoar. Det er det som også kommer til
uttrykk i de sangbøkene som er rådende
fra 1942. Og dette kommer også til uttrykk
i kommunistiske og sosialdemokratiske
barne- og ungdomssangbøker fra tidlig på
1900-tallet..
Tidlig på 1900-tallet kjempet man for
sosiale rettigheter for arbeidere. Dette
gjenspeilte innholdet i kampsangene fra
den tiden. Jeg tror at det er forklarin10 

brukte sangboka i arbeiderbevegelsen frem
til 1970-tallet.

gen på at sangbøkene som kom ut i den
første tiden var så ensartet sosialistiske. I
1930-årene begynte arbeiderklassen å få
politisk innflytelse. Arbeideridentiteten
var sterk. Man var arbeider, man tilhørte
arbeiderbevegelsen, man hadde et enhetlig
idègrunnlag (selv om det var strid mellom
kommunister og sosialdemokrater) og man
hadde en arbeiderstolthet – klassebevissthet. Fellesskap mellom underklassen på
landsbygda og proletariatet i byene går
igjen i sangrepertoaret. Det gamle folkelige
sangrepertoaret kommer klarere til uttrykk
i 1930-åra. Det får etter hvert like stor
plass som kampsangene.
DNA som arbeiderklassens fortropp
har nok et større politisk innhold i sine
sangbøker, mens man i fagforeninger etter
hvert får et større mangfold. Dette kommer
klart til uttrykk i Sjømannsforbundets bok
i 1942. Denne boka ble redigert av Håkon
Lie, som gjennom mange år var partisekretær i Det Norske Arbeiderparti. Visene,
de som ikke går i marsjtakt og maner til
kamp, men gir mening og innhold man kan
identifisere seg med som enkeltindivid,
får en sterkere plass utover 1900-tallet.
Håkon Lies sangbok fra 1942 har et bredt
innhold genremessig. Den er den mest
viser.no

De mange sangbøkene som har kommet ut forteller at sangen har stått sterkt
i arbeiderbevegelsen fra 1850 til i dag. I
dag kjemper fagbevegelsen for andre saker
enn for 150 år siden. Det gjenspeiler også
sangrepertoaret. Det betyr ikke at man er
mindre politisk bevisst enn man var for 150
år siden. Tvert imot viser repertoarlista at
man er like politisk bevisste som man var
før. Men de kunstneriske uttrykksmåtene
er annerledes. Idégrunnlaget er ikke særlig
forandret, innholdet er ikke særlig annerledes. Virkemidlene er annerledes fordi
samhandlingen mellom partene i arbeidslivet har endret seg. Derfor blir de virkemidlene som tas i bruk innen kunsten endret.
Kunsten og kulturen gjenspeiler dagliglivet.
Derfor kan Åge Aleksandersens Lys og
varme ha samme samlende kraft som Frihetens forpost eller Arbeidsmannen.
Gjennomgangen av repertoarlister og konsertprogram for kor, og sangbøker gitt ut i
arbeiderbevegelsen, forteller at det går en
rød tråd fra populære sanger på 1800-tallet til populære sanger på 2000-tallet. Det
kan hende at dagens populære viser kan
være like åndelig oppbyggende som de
revolusjonære sangene var i Thranitternes
sangbok fra 1850. Forskjellen er at dagens
viser ikke har et entydig sosialistisk agitatorisk preg.

turen rådende. De agitatoriske sangene
hadde sin funksjon når man sto på barrikadene i klassekampen. Men det utviklet
seg aldri noen egen sosialistisk kultur som
virkemiddel til å omvelte samfunnet. Den
sosialdemokratiske reformtanke var dominerende alt fra begynnelsen. Arbeiderbevegelsen ønsket å få innflytelse på samfunnsutviklingen, en utvikling som omfattet alle
lag i folket. Det er bl.a. dette det allsidige
sangrepertoaret gjenspeiler.
De funn jeg har gjort forteller at sangrepertoaret i arbeiderbevegelsen alltid har vært
rikt og mangfoldig. Det som særpreger det
er at man er opptatt av meningsfylt innhold i sangtekstene. Kampsangrepertoaret
er ikke byttet ut med nøytrale sanger. De
ser ut til å ha levd sidestilt med populære
viser. Men – man kan si at utviklingen av
sangrepertoaret gjenspeiler den ideologiske utviklingen i arbeiderbevegelsen og de
ideer medlemmene til enhver tid er opptatt
av. 				
n
Dersom du ønsker å lese hele oppgaven,
kan du ta kontakt med viser.no.
Lenker:
http://arbeidersanger.origo.no/
http://samvirkelaget.blogspot.com/

Sangrepertoaret følger
samfunnsutviklingen
Utviklingen av sangrepertoaret gjenspeiler
den ideologiske utviklingen. Det er rimelig
å anta at den sosialistiske revolusjonen
ikke hadde fotfeste i den norske arbeiderklassen (det ble ingen revolusjon i Norge).
Man var ikke entydig revolusjonære i
sangrepertoaret i arbeiderbevegelsen.
Tvert imot var den tradisjonelle sangkulviser.no

Samvirkelaget er av de få som ivaretar
og utvikler arbeidersang-tradisjonen idag.
Foto fra nettsida: Haavard Kallestad.
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Fri Scene
– det som skjer, det skjer

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

Jeg hadde vært på Queens Pianobar (rett
bak Spektrum) noen ganger og deltatt på
jam, men tirsdagene hadde gått meg hus
forbi inntil jeg dumpa borti det en dag.
Eyvind Lund, så tynn og langhårete at han
kunne vært klippet ut av Slottsparken på
70-tallet, er Fri Scenes gudfader og alltid i
sving med å stille lyd, rette på mikrofoner
og skrive ned på små lapper de håpefulle
som melder seg på for timene framover. Så
jeg stilte opp tidlig en dag, rett før starten
12 

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

Fødes i øyeblikket
— Fri Scene er ikke bare en åpen scene lik
alle de andre. Hos oss er det nok høyere
«rølpefaktor». Mange av låtene på scenen
fødes i øyeblikket. Ikke bare jam i soloene,
men hele låta rett og slett. Vi har ikke noe
fast husband, og ingen pauser som bryter
flyten. Jeg lager en liste over folk som vil
spille, men det går ikke kronologisk etter
viser.no

K l u b b ra p p o r t
“først til mølla« – jeg prøver å finne en god
rekkefølge som gir en eklektisk dynamikk
så det ikke blir altfor like ting rett etter
hverandre.
Eyvind Lund mener Fri Scene har større
takhøyde enn de fleste andre åpne scener.
— På de fleste «Åpen Mik»-steder er det
mer som en elevaften hvor folk spiller to
låter hver, ofte de samme om igjen (som de
kan best). Det bli sikkert fint for publikum,
men enkelte artister blir på den måten
sittende fast i ett spor. For debutantene
blir det også mer nervepirrende når alt
skal være så stille og høytidelig. Sjøl gikk
jeg flere år på One from the heart og var
dritnervøs for å spille. Her på tirsdagene
kommer det alt fra fulle konsertgjengere
som vil synge en Springsteen-låt, til seriøse
viseartister som vil teste ut noe de jobber med for tida. En gang kom en fyr som
steppa til rytmen av Summertime! Noen
har gitt ut flere CD’er, andre kommer rett
fra gata.
Litt støy er det alltid fra salen og baren, og
vi ber ikke folk være stille. Det bør heller
være de på scenen som gjør noe så bra at
folk slutter å prate og begynner å lytte.
— De som må ha det helt stille, kan jo heller komme på Fri Øving før ni om kvelden.
Da er det ikke så mye publikum, men
andre artister kan jo også komme med nyttige tilbakemeldinger.
Sjøl mener Eyvind at han er blitt en mye
bedre gitarist fordi han har fått prøve seg i
denne uformelle settingen med et publikum og mye fin respons.
— Betaling? Du blir ikke rik av å spille
her, annet enn på erfaringer og tilbakemeldinger. De som har konsert, får noen
kroner og litt gratis pils. Men publikum er
det stadig vekk, og det øker på. Vanligvis
er det 40–50 stykker her, men vi har vært
oppe i 150. Nå vil vi melde oss inn i Norsk
Viseforum, og få orden på Tono-rapporter
viser.no

for dem som har registrert låter. Men mye
lages jo som sagt på stedet...
— Hvilket språk de fleste synger her? Ja nå
kan du gjette… Vel det er iallfall et partre som synger norske tekster. Men noen
bruker bare lyder også!
Fri Scene hver tirsdag
Sted: Queens Pub og Pianobar i Oslo. Adresse
Brugata, inngang fra Stenersgata vis a vis Oslo
Spektrum og Lilletorget. Gammel bindingsverksgård fra 1700-tallet, du kan ikke unngå å se den. 
Kl 16–21: Fri Øving.
Kl 21–22: Oppvarmingsartist(er).
Kl 22–ca 23: Konsert
Kl 23–03: Fri Scene
Ingen pauser.
Vanligvis 2–3 låter på hver deltaker.
Eyvind Lund (35)
Vokalist, gitarist og låtskriver.Starta Fri Scene for
å få flere steder å spille, og et sted for å møte folk
og bygge nettverk.
Queens-jammene: Fire dager i uka!
NB: Det er ikke bare Fri Scene som har jammer
på Queens. De siste par årene er stedet blitt et
«vannhull» for musikere fra hele Oslo. Under
ledelse av Tommy Stensrud (Oslo Radio-Orkester)
og Lars Lothe er det også jammer både søndag,
onsdag og torsdag! Særlig søndagsjammen er
godt besøkt med fullpakket lokale og 8–10 på
scenen. Onsdag og torsdag er det mer stillferdig
og akustisk. Er du ute etter en jam i Oslo, er det
en god idé å besøke Queens!
n
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Visefestival-sommeren

2009

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

Det er flere forskjeller på de nevnte festivalene. Ikke bare på størrelse og plassering,
men også i forhold til profil og målgruppe.
Prøysenfestivalen har valgt å videreformidle Alf Prøysens ånd ved å sette
tekstene, og formidlingen av disse, i fokus.
Festivalen tilbyr både musikk, teater og
tekstfremførelse i andre former. Viser ved
kanalen betegner også seg selv som tekstbasert, men fokuserer på tekstbasert musikk. På den andre siden er Viser i Fjelli
hvor selve visesangen står i fokus med
en blanding av amatører og profesjonelle
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visesangere. Fjelljom legger også vekt på
selve visesangen med et familierettet fokus
hvor alle får være med, med egentrykte allsangshefter etter publikums egne ønsker.
Egersund Visefestival arrangerer etter
det litt videre visebegrepet.

Samarbeid og økonomisk støtte
Generelt er det det økonomiske aspektet
som tynger en hver festival, og visefestivalene er intet unntak. Ønske om at det
jobbes politisk for en basisfinansiering av
visefestivalene er fremtredende.
I vår samtale med de forskjellige visefestivalene slår det oss også at de fleste vet lite
eller ingenting om hva de andre festivalene gjør og hvordan de arbeider. Dette

er et punkt vi i Norsk Viseforum ønsker å
forbedre. Kommunikasjon og utveksling av
erfaringer, tanker og artister kan styrke og
inspirere festivalene. For på den måten å
skape et bedre og enda mer variert visefestival tilbud og med det sikre visefestivalenes og visens femtid.
Kanskje det er på tide at vise-Norge tar
grep om sin egen fremtid og samler seg
rundt en egen knutepunkt-festival for å
styrke sin egen posisjon?
n

Oppturer og nedturer
Visefestivalene vi har snakket med er
fornøyde med årets festival. Det har vært
opp og nedturer, men alt i alt har festivalsommeren for visefestivalene gått mer
eller mindre i balanse økonomisk. Dette på
tross av at tallene enda ikke er helt klare.
Fjelljom, som ble arrangert for første gang
i år, hadde en kald og forblåst festivalopplevelse. Viser ved kanalen opplevde at været kom i veien for den ene konsertdagen,
men hentet seg inn de resterende dagene.
Dette merkes så klart økonomisk, men alle
festivalene klarer seg i år på tross av været
og et noe lavere besøkstall.
Fremtidsutsiktene virker lovende for de
norske visefestivalene. Prøysenfestivalen
sikter mot et 100 års jubileum i 2014, Fjelljom mot en varmere og bedre tidsplassert
andre festival, Egersund Visefestival med
en stadig økning og Viser ved kanalen mot
å styrke sin posisjon. De eneste som går en
litt usikker festivalsommer 2010 i møte er
Viser i fjelli som merker arbeidsmengden
på de frivillige ildsjelene og vurderer å ta et
års pause, rett og slett så arrangørene kan
hente seg inn igjen.
viser.no

viser.no
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Pr o g ra m m e r o g k u r s

Høstprogrammer 09

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

Viseklubben Spelt høsten 09:
Tromsøs viseklubb Spelt har vanligvis
konsertene første søndagen i hver måned.
I tillegg er det julekonsert i romjula.
Konsertene foregår på Skarven Kro kl. 20.
Medlemmer/ studenter får rabatt.
13. sept: En hyllest til Tobben & Ero
Jan Ero Olsen og Tormod Løkkemo. CC
150/100

KURS

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

Fet høst på JOSEFINE
Josefine Visescene er et kraftsentrum
i norsk visebevegelse og har konserter
hver eneste onsdag. Høsten 09 er spekket med store kvelder - bare ta en titt her: Ø
Eller gå inn på http://www.casanostra.no/
josefine.html. Vertshuset Josefine på
onsdager, konsertstart kl 20.30.

Fyrlykta høsten 09

September og november:
Gitarkurs for v isesangere

26.–27. sept: Improvisasjonskurs
i middelaldersang

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

Vil du utvikle ditt akkompagnement? Få
den nye låta til å løfte seg, med gitaren
som noe mer enn bare å spille akkor
dene? Dette kurset vil hjelpe deg!

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

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

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

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

Innhold: Enkle komp-øvelser. • Oppvarming/ ergonomi: Unngå å bli fort sliten! •
Rytmeøvelser • Enkel musikkteori på basisnivå. • Egenutvikling. Velg ei vise du vil
akkompagnere deg selv på. Vi går igjennom
akkompagnementet. Mulighet for å teste ut
dette i konsertsituasjon.
Kursleder: Leo Leonhardsen. Varighet: 14
timer. Du kan delta på to kurs og vurdere
progresjon, eller du kan velge ett kurs.
Kurs 1: 25.–27. sept 09.
Påmeldingsfrist: 7. sept.
Kurs 2: 20.–22. nov. Fist: 1. nov.
Begge kursene arrangeres på Knutehytta
ved Kongsberg i Norge. Pris 1875,- med full
pensjon. Mer på uviser.no.
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Siste frist for påmelding er 18. sept. Mer
informasjon: www.middelaldermusikk.no.

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

Ons 18. nov: Visebølgen fra 70-årene.
Kveldens artist Kjell Hovde vil spesielt
presentere viser av Stein Ove Berg og
Henning Kvitnes.
Fre 4. des: En hyllest til Erik Bye
En anderledes førjulskonsert i Asker Kirke.
Medvirkende: Sjømannskoret, Lars Klev
strand, Ingeborg Hungnes m.fl.
Sjekk fyrlykta.net for mer info og oppdateringer.

viser.no

viser.no
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Pr o g ra m m e r
SOON VISEKLUBB –
Høstprogram 2009.
Konserter - Åpen scene Allsang. Alle konserter på
Café Neptun, Son, fra kl 19.
• Tors 3. sept:
Dag Hoftun Knutsen
• Tors 17. sept:
Feil side ta Mjøsa –
Håkon Paulsberg synger
Eldar Vågan.
• Tors 1. okt:
Martin Aakervik
• Tors 15. okt:
Klaus Günter Escher
• Tors 29.okt:
Svensk aften – allsang og
åpen scene, kanskje svenske gjester.
• Tors 12. nov:
Prøysenkveld
• Tors 26. nov:
Liv Kreken Kvalnes

G-strengen

Vise-X

vise-quiz

Tema: Musikk,
viser og
lydopptak.

Test din visekunnskap!
1

Hva het gitaristen vi forbinder mer gitarmerket
Gibson?
2 Hvilken folkemusikkfestival arrangeres i Oslo i
september?
3 Hva heter dansegruppa som backet Rybak i Moskva?
4 Hvem regnes som den amerikanske arbeidervisens
«grand old man»?
5 Hva heter viseklubben i Asker?
6 Hvem leder Josefine visescene?
7 Norsk visesanger som samarbeidet med Abbas Benny
Andersson om «Kom ut, kom fram» (1979)?
8 Hva står forkortelsen MFO for?
9 Hva er parallelltonearten til d-moll?
10 Så til slutt en vanskelig: Hvilken russisk politiker besøkte Sverige i 1917 og ble så betatt av Bellman at han
ba sine kamerater om å oversette visene til russisk?

Riktige svar på side 35...

• Tors 10. des:
Juleavslutning

Løsning i neste nr.

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

Klubbens epost:
rlagbu@broadpark.no

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

red@viseforum.no
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Vanrett
1

Abonnér
på Norges nye viseblad!
1 år/4 utgaver: 180,(Løssalg: 50,- pr nr.)
Skriv på http://viser.no/beskejed eller send brev
til Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.
viser.no

3
5
7
9
10
11
12
14
16
18
19

Mikrofon- og
headset-merke
Tidl. navn på partiet
Rødt
Före detta (sv.)
Tono for musikere
Flatemål
CD’ens etterfølger
Songwriter-legende
To like
Europ. Community
Sv. viseartist omtalt i
nr 4
Trubadur fra Vestfold
Land i Amerika

viser.no

Loddrett
23
24
26
29
31
32
34
35
38
39

Artist og progr.leder
Helt greit
Plateutgivelse
Lyse frekvenser
Vedrørende
Kilometer
Kvinner & Klær
Dårlig kritikk
Musikkprogram NRK
Knøttlite konsertsted
i Oslo
40 Radio-bølgebånd
43 Konsertopptak
44 Drive/veive

1
2
4
5
6
7
8
13
15
16
17
20
21

Arrangement
Sang
Danmarks Tono
Volumkontroll
Drikke på Belmansk
Norsk plateselskap
Moms
@
Musikkspiller
Populær sangmik
Russisk låtskriver
Uttalte
Synes mange artister at anmeldere er
22 Opptaksprogr. for PC

24
25
26
27
28
30
32
33
34
35
36
38
42

Operativsystem
Klassekampen
Verdensorganisasjon
Trøndersk låtskriver
A-moll
Teater og konsertsted i båtform
Klasse
Med i «Mummitrollet»
Kom Med Forslag
Litauen (web)
Drøvtygger
Ikke nykter
.... Medaas
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Månedens folkevise

Månedens folkevise

Folkevise utgitt første gang i en visebok fra 1695. Hentet fra Folque-viseboka.

Illustrasjon av I. Bilibina (1901)

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

D i n g s g u i d e n V ä s t e rv i k

Viser vei i Västervik!

Ingrid Hogman åpner
Wimmerströmska scenen
ved å klippe over en kabel

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

Visskolan i Kungälv er kjent for
mange i det norske visemiljøet,
kanskje nettopp på grunn av
sin nordiske profil og nærhet til
norskegrensa. Visskolan i Väster
vik, derimot, har ikke gjort seg
like gjeldende i Norge. Men det
skjer mye spennende her også,
ikke minst om sommeren. Da ar
rangeres det både kurs, konserter
og festival!
Ida Svanes Ziener
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I tre intense dager holdt Ingrid Hogman,
leder for visskolan i Västervik, og Chris
tina Kjellson, musiker og tekstforfatter,
kurs i skriving og framføring av viser. Fra
ulike hold i Sverige kom tjue entusiastiske
visesangere, i tillegg til undertegnede som
eneste nordkvinne. De fleste hadde gått på
enten visskolan i Västervik eller Kungälv,
men noen få var helt ferske i gamet. Siden
vi var så mange, ble vi inndelt i grupper som fikk undervisning i henholdsvis
skriving, scenisk framføring og stemmebruk. Vi fikk til og med «lekser», slik at
deltagerne brukte opp de siste kreftene på
kveldstid med å produsere en tekst eller
øve inn en sang.
viser.no

Og som ikke det var nok, så hadde «Wim
merströmska scenen» åpning den
første kvelden. Denne scenen er til for
nyutdannete elever fra de to viseskolene,
og er plassert ute i en vakker bygård fra
1700-tallet. Her arrangeres det konserter
flere ganger i uka, og publikum strømmer
til for å høre de nye talentene.
Det startet med et brak, med tordenvær og
styrtregn under den første konserten! Men
en halvtime senere var finværet tilbake,
og konsertene kunne fortsette. Jeg spilte
selv på denne scenen, på en godværsdag
heldigvis, og opplevde veldig god stemning
blant publikum.
viser.no
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D i Vn äg s tgeurv
i d iekn

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

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

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

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

Leo Leonhardsen

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

Trisolistene
med Åsmund
Reistad (t.h.)

Det var 44. gangen at festivalen ble arrangert, noe som muligens gjør den til den
eldste visefestivalen i Sverige. Med så mye
aktivitet samtidig, vil jeg påstå at Västervik
var sentrum for svensk visesang denne uka
i juli.
Les mer på nett:
http://visfestivalen.se/
http://wimmerstromskascenen.blogspot.com/
Visskolan i Västervik:
http://www.gfhs.ltkalmar.se/
Visskolan i Kungälv:
http://nordiska.fhsk.se/

Christina Kjellson er kritisk tekstleser.
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Sa l o n g f e s t i va l e n
De hadde som tema refleksjoner rundt det
å være menneske i dag. En fin musikalsk
forlengelse av filosofibrunchen.
Trisolistene fra Oslo entret scenen kl 12 og
skapte trøkk med fine melodier og tekster
som engasjerte begge hjernehalvdeler. Ja,
føttene begynte også å bevege seg og det
var anerkjennende smil rundt i teltet. Laila
Sognnæs Østhagen, Karl Heldal og Ragnhild Svanes er dyktige gitarister. Stemmene deres gir en herlig lyd. Og de kan
viser. De er så dyktige formidlere at man
skulle tro at de hadde gått på kurs. Får du
mulighet, lytt på dem. De hadde med seg
Åsmund Reistad på bass. Man skulle ikke
tro de trengte bass, men de laget rom for
ham og han svarte med solid musikalitet.
Vakkert.
Videre var det barneforestilling med Tor
Karseth og Kari Elisabeth Svare, bluegrass, folkesang med den internasjonale
folkesanggruppa Pevaj, folkrock, poesi

Little Maggies

og viser ut over dagen og kvelden. Inne i
teltet hadde kunstneren Lasse Harbitz stilt
ut bilder som vakte stor interesse blant
publikum.
Bluegrassbandet Little Maggies var en
gruppe på sju, med irske og skotske toner
som har blandet seg godt med blues. De
spilte med trøkk og glede. Hvit blues, som
vokalisten uttrykte det. Det var god stemning fra både scene og fra publikum som
fikk dagens første solstråler på seg.
FolkPort entret scenen kl 19, men felespiller Ørjan Artnsen hoppet raskt ned fra scenekanten og spilte seg mot publikummet
som hadde vokst seg enda større. Stemningen ble satt og godfoten beveget seg. Og
endelig en dame som kunne spille fra seg.
Sølvi Eriksen satt bak tangentene, i tillegg
trakterte hun både fløyte, og trekkspill.
Gruppa har gitt ut to CD’er.
Øystein Wingaard Wolf med Frode Barth
på gitar avsluttet kvelden og en kulturfesti-

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

Ragnar og Snefrid forteller:
Vi anbefaler å gå inn på www. kultur
«Vi vil lage en årlig festival med et allsisalongen.com, med mer om arrangedig program og med god kvalitet. Det er
mentene i Elverum. Ta turen innom dette
interessant å blande stilarter og kunstutspennende miljøet hvor du finner brennentrykk og gjerne de uttrykk som ellers
de engasjement for god kulturformidling
ikke synes så godt. Vi ønsker å etablere
på kunsten og musikkens premisser. n
et tilbud som skal ha god kvalitet. Vi har
respekt for utøvere som arbeiRagnar og Snefrid Reutzder hardt og mener de skal ha
Haakenstad
anstendig betaling for å opptre.
Vi har ikke offentlig støtte. Vi
ønsker å vise hvem vi er og hva
festivalen står for, vi ønsker å
stå frem som seriøse kulturformidlere. Det er gleden ved å
formidle kultur som driver oss,
ikke kommersielle mål. Mange
flinke kunstnere og musikere
forblir i skrivebordskuffen. Disse
skal også ha en sjanse. Selv om
det er mange gode amatører skal

FolkPort
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val med stor bredde og kvalitet, og kvantitativt lite format. Det hele knyttet sammen
av Øystein Hakestad.

viser.no

viser.no
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Høsttreff
Eidene Senter på Tjøme		

Østnorsk Viseforum
Priser (pr person):

9.–11. okt 09

En helg full av uhemmet visesang i trivelig miljø sammen med likesinnede
viseentusiaster. Ta med familie, både store og små! Også i år er det Drammen
Viseklubb som er teknisk arrangør.

Fredag 09.10.
18.00–21.00 Innsjekking. Kveldsmat (Blomkålsuppe og baguetter)
21.00–???? Åpen scene og allsang i storsalen

Lørdag 10.10.
08.30–09.30
10.00–13.00
10.00–13.00
10.00–13.00
13.00–14.00
14.00–16.00
14.00–16.00
14.00–15.00
16.00–18.30
19.00–21.00
21.00–22.30
21.00–????
23.00–23.45

Frokost. Vi smører niste til lunsj
Visekafé
Jam-session
Mangfold
Lunsj
Fri (evt. øve til konserten)
Mangfold
Lydprøve før konserten (max
5 min til hver)
Konsert (se egen beskrivelse)
Middag
Idol-konkurranse i storsalen
Uformelt krokspell
Nattmat

Visekafé lørdag formiddag
Tradisjonell visekafé der alle som vil får sjansen til å fremføre viser. Litt allsang innimellom.
Hvis du har sanger som du vil dele med andre, så kan du ta med 20 –30 kopier.

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

Mangfold

09.00–12.00 Frokost
12.00
Hjemreise

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

Åpen scene fredag kveld

Visesti

Søndag 11.10.

Fredag kveld blir det uformell åpen scene
i storsalen. Ingen forhåndspåmelding. Her
blir det også innslag av allsang. For at flest
mulig skal få slippe til tar hver artist én sang
av gangen.
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Hele treffet fredag-søndag inkl. festmiddag
lørdag, dobbeltrom: 1 750,-

Vi følger opp tradisjonen med visesti. Det tar
ikke lang tid og kan gjøres innimellom andre
aktiviteter.
OBS: Det er ikke obligatorisk å være med
på noen av disse aktivitetene. Vil du heller
sove, gå tur i det fine været, eller finne noen
å spille og synge sammen med på uformell
basis, så gjør gjerne det.
viser.no

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

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

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

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

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

En natt lørdag-søndag inkl. festmiddag
lørdag, dobbeltrom: 1 150,En natt lørdag-søndag inkl. festmiddag
lørdag, enkeltrom: 1 350,Bare lørdag inkl. middag og konsert, uten
overnatting: 300,Lunsj lørdag (for de som ikke vil smøre matpakke) Betales direkte på stedet: 170,Konsertbillett uten middag el. overnatting: 50,Barn (3-12 år) – halv pris.
Spesifiser ønsket innkvartering på påmeldingsskjemaet. Hvis du har spesielle ønsker
om hvor du vil bo, gi beskjed om dette, så
skal vi ta hensyn til det i den grad det er
praktisk mulig.

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

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

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

Mye av materialet har trioen komponert selv,
mye er hentet fra den rike tradisjonen av
musikk som er utvekslet mellom kystene i
nordsjøen. Her er trad-låter som er
skrevet ned og samlet inn av folkeviseinnsamlere i England, tekstsnutter
av størrelser som Robert Burns, og
flott låt av Burgess som er en hyllest
til benådede desertører fra Første
verdenskrig (Skutt i 1916, benådet i
2006 - litt sent kanskje..) og folkemusikk fra Norge i skjønn forening.
Jeg synes instrumentalen Monicas
slängpolska signert Anders Ådin, er
et av høydepunktene. Jeg går stadig
og nynner på enkelte av vendingene
i den. Samtidig har Burgess’ stemme
gjort et stort inntrykk, særlig hans
evne til å tolke litt såre sanger som
Josefine.
Lydbildet på Doggerland er hva jeg
forbinder med «folke»-musikk fra de
britiske øyer, saltvann og litt norsk
halling. Her spiller Richard Burgess
engelsk concertina og gitar i tillegg til
å synge. Patrik Wingård synger, spiller härjedalspipa (en svensk blokkfløyte) og klarinett, mens Anders
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Ådin spiller
gitar og hurdygurdy, en type
dreielire.
Disse klarer
å lage et flott
lydlandskap.
Jeg er imponert
over det rytmiske drivet de
skaper med disse instrumentene. Særlig gøy var det å høre Adin med
hurdy-gurdy i bånn lage en suggererende
effekt med concertina og fløyte eller klarinett
dansende oppå dette rytmiske kompet på de
raske låtene. Dette kommer særlig til sin rett i
den lett harselrende «sjømannsvisa» Rambling sailor, eller Mardi Gras - satt sammen av
en fransk danselåt og en cajun-låt.
I heftet som følger med er materialet presentert på norsk og engelsk og du kan følge med
på tekstene. Dessuten er det veldig fine illustrasjoner til låtene. Liker man stemningsfull
akustisk musikk med en vri i retning av irsk
og skotsk folkemusikk, et innslag av shanti
og melodiøse sanger, tror jeg du vil sette
pris på Doggerland. Den vil definitivt kunne
bidra til en rekke gode vin- og musikkkvelder
i høstmørket.
Anders Ådin, Richard Burgess og Wingård:
Doggerland
Sjelvar Records - 2006.

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

Ein fugg er ei notisbok eller en liten bunt.
Visefugg må være en bunt med viser fortinnsvis nedtegnet på papir. Richardt Berge
benyttet benevnelsen og ei samling folkeviser: Norske Visefugg. Dette albumet blir
Aasmund Nordstogas lille samling viser til
oss. Her er og en masse lett harselerende og
artige viser om livet, døden, kjærligheten, tyver og prinsesser. Lydbildet er akustisk med
visete og folkemusikalsk preg. Nordstoga
skriver i omslaget at de har hatt som mål å gi
gamle viser en innpakning som er både frisk
og tradisjonell. Det har de lykkes med.
CDen åpner ganske så sterkt med Det er
meg det samme hvor jeg havner når jeg dør,
der Nordstoga synger sammen med vokalist i
Valkyrien Allstars, Tuva Livsdatter. Her er en
innlevelse og råhet som gjør at vi tror dem på
deres ord. Særlig er duettpartiene med Tuva
Livsdatter svært effektfulle.
Spor nummer fire, Hør Ellen er en av de
vakreste kjærlighetsviser jeg har hørt på
lenge. Hør Ellen er visstnok en sørlandsvise
uten kjent opphav. Produsent Jørund Fluge
Samuelson fant denne sangen i sin mormors

Ta gjerne en titt på bandets hjemmeside doggerland.com hvor du også kan bestille CDen.
Trioen kan også bookes for spillejobber.

Aasmund Nordstoga:
Ein visefugg
Mjølkebonde fra Vinje, kvedar og NRKmann Aasmund Nordstoga har lenge
gjort seg bemerket med sine artige og
underfundige viser og stev rundt om
viser.no
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visefugg. Med på vokal har Nordstoga med
seg Marit Karlberg (Tidligere Mattisgard, har
vært med i duoen Sudan Dudan med Ander
Røyne og i gruppa Dvergmaal). I denne lille
visa finner vi søte linjer av typen:
Og båten glider mere lett, når man er to i båten.
Og livet flyter mere lett, når man er to i gråten.
For hvert et ord i måneskinn,
når hvert et råd er dyre.
Og jeg kan alltid sagtens ro, hvis bare du vil styre.

På begge nevnte sangene synger Marit
Karlberg og Tuva Livsdatter mye mer enn en
annenstemme. De lager en slags motstemme
som vandrer friere og mer kontrapunktisk
enn en ren overstemme. Dette er utrolig
effektfullt. Særlig det litt disharmoniske ved
Livsdatters vokal, og det skjøre ved Karlberg
vokal på kjærlighetsvisa.
I selskap med alle de litt eldre folkelige
visene dukker det opp en tekst av Andre
Bjerke, Robert den røde. Dette er en lett
romantiserende kjeltringvise av samme type
som Gjest Baardsen-visa, om fyll, skurkestreker og drap. Nordstoga får på et elegant
vis frem det fandeivoldske ved visa. Kostelig
gjort. Det er artig å høre denne blant folkelige
viser hvor rimidealene er litt «friere» enn hos
André Bjerke som nærmest skriver sonetter.
Jeg kan blat mange morsomme viser trekke
frem at Nordstoga også har laget en versjon
av Mannen og kjerringa også kjent under
tittelen Kjerringa på havsens bunn (Den fyste
natt me låg ilag...) som mange sikkert kjenner
fra Frode Nyvolds versjon fra CDen Skjemt
og sjanti.
Med seg på plata har Nordstoga i tillegg til
gjestevokalistene en imponerende besetning.
Daniel Sandén Varg spiller feler og nyckelharpe, Odd Nordstoga trakterer trekkspill og
Åsmund Reistad tar seg av diverse strenger
for å nevne noen. Disse legger ut på turné til
høsten. Dette kan være verdt å få med seg.
Aasmund Nordstoga:
Ein visefugg
Warner Music Norway
Web: aanordstoga.no og på Myspace.
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deLillos: Huskeglemme

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

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

Silje Nergaard:
A thousand true stories

Av Per Jakob Skaanes

Plata er rolig og nesten som en viseplate
uten mye elektrisk gitar og trommet. deLillos
har her beveget seg bort fra Kokken Tor og
lignende kraftlåter. Det virker som deLillos vil
fortsette i den noe enklere stilen da gitarist
Lars Lundevall som var med å gi deLillos
mer tyngde de siste femten årene, ikke er
med på denne plata. Nå skal jeg være den
første til å innrømme at jeg har et stort hull i
kjennskapet til deLillos mellom 2000 og nå.
Min deLillos-periode strakte seg i hovedak
fra Hjernen er alene til Varme Mennesker.
Men Huskeglemme føyer seg fint inn i rekken
av de ettertenksomme og litt mer stillfarne
låtene fra denne perioden. På de rolige låtene på Huskeglemme, kan man nyte elegant
gitarspill fra Lillo-Stenbergs hånd. Særlig på
låta Sint og på sistesporet som er en hyllest
til Neil Young. På låta Flink har deLillos fått
hjelp av Ida Maria Børli Sivertsen som synger
duett med Lars Lillo-Stenberg.
De naivistiske tekstene som Lars Lillo Stenberg skriver er svært sjarmerende og søte i
sin form. Koringene til deLillos er og hjertelig tilstede på denne plata. Samtidig er det
mange viktige temaer som han tar opp og
som man kanskje lett overser på bekostning
av den naivistiske, barnlige formen i tekstene
og den særegnet vokalbruken. Her er tekster
som tematiserer å bevare ens identitet, forgjengelighet, gammelt vennskap som sakte
forvitrer ved dårlig vedlikehold, eksempelvis
i sangene Flink, Døden og Hold på en venn.
Lytt, det er artig å være med på Stenbergs
betraktninger ikledd en litt beskyttende form.
viser.no

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

Også på LP
I tillegg til CD og nedlasting, foreligger
dette albumet også på LP. Labelen Kick Me
Records har under kyndg ledelse av Hening
Olsen jevnlig gitt ut enkelte album på vinyl.
Foryten Huskeglemme, har de gitt ut LPer
med Backstreet girls og Jokke. Godt vi har
slike! Jeg kommer ikke inn på katalogen eller
annen info om labelen, kan man kontakte
dem på e-post.
På mitt LP-eksemplar er det imidlertid litt
skurr på de aller lyseste tonene på et par
sanger - Hvilke?. Jeg tror ikke det er stiften
min det er noe galt med. Jeg har testet på
flere uspilte vinylplater jeg nylig fikk i hus.
Jeg håper det kun er på mitt eksemplar, at
det har blitt klemt i posten eller noe. Kanskje
det var siste eksemplaret i pressingen. Hva
vet jeg. Huskeglemme er gitt ut på LP i 500
eksemplarer fordelt på fire farger.
viser.no

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

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

Annonsér i Viser.no!
Nå fram til musikere, låtskrivere og et
vise-interessert publikum.
Snakk med vår annonseselger
Ragnhild på tlf. 4781 5020 eller mail:
ragnhild.pehrson@online.no
eller red@viseforum.no
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fremstå med overbevisning. Jeg har
tidligere ikke vært oppmerksom på at
hun faktisk er en så dyktig komponist.
Hun har virkelig teft for gode vendinger
og iørefallende melodier som evner å
være interessante over tid.

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

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

Tekster av McGurk
Mike McGurk har skrevet tekstene. Nergaard
har skrevet samtlige melodier. Som komponist leverer hun sterke melodier. De bærer
seg godt med forsiktig akkompagnement,
de trenger ikke masse ekstra effekter for å
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Jeg falt spesielt for en sang som heter
Old Madrid. Første delen av denne
er i et opptak som gjerne kunne vært
spilt inn på en bakgårsdsfest eller et
utested i Spania. Det er en flott vals
med allsang og trekkspill. Etterhvert
utvikler den seg til en studioinnspilling
og vi høre ikke lenger den lystige allsangen. Tilbake er Nergaards nydelige
vokal og et velspilt akkompagnement.
Dreamers at heart er en annen perle
på dette albumet. Litt mer popaktig enn
de øvrige på albumet. Da er det godt å
komme tilbake til melodier som Laura
og While you were gone som ikke er
fullt så umiddelbart iørefallende, men som
vokser over tid.

Alt i alt
Dette er en svært god utgivelse. Jeg kommer til å ta den frem igjen flere ganger utover
høsten og lytte når jeg kose meg med med
en favorittvin i mørke høstkvelder. Både Nergaards stemme, arrangementene og melodiene evner etter flere gangers gjennomhøring
å stadig vokse og bli bedre og bedre. Derfor,
liker man akustisk musikk med mange smådetaljer i både melodi og akkompagnement,
gjennomarbeidete komposisjoner og elegant
vokal, vil jeg ikke nøle anbefale dette albumet, så bra er det. A thousand true stories
har allerede blitt en favoritt i undertegnedes
platesamling. På Youtube ligger det to dokumentarer om albumet. Er du interessert, søk
på «Silje Nergaard - A thousand true stories».
Silje Nergaard: A thousand true stories.
LPen kan kjøpes på Platekompaniets nettbutikk,
Big Dipper, The garden og Lite nytt for rundt
180,- kr. 
+ Nedlasting på iTunes, Musiconline.

viser.no

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

Min befatning med samspill blant jazzmusikere og folkemusikere begrenser seg til noen
ganske få opptak med Sigbjørn Berhoft Osa
og Robert Normann og jeg har ofte tenkt at
det ksulle være moro å høre flere eksempler
på den spede begynnelsen av denne type
sjangerblanding. Black is the colour of my
true love’s hair er et slikt album. Det inneholder opptak av tidlige eksperimenter med
jazzmusikere som spiller og lar seg inspirere
av folketoner og folkemusikk, det bærer
også undertittelen «A selection of Norwegian
folk jazz 1971-1977». Her deltar Anne Karin
Tønset sammen med Harald Gundhus, Arne
Domnérus sekstett, Egil Kapstad og Anne
Birgitte Grimstad for å nevne noen. Arbeidet
med å samle sammen låtene til dette albumet
er gjort av Lars Mørch Finborud.
På Black is the color er det jazzmusikere
som spiller folketoner på ulike vis. Besetningene er jazz-besetninger med slagverk, gitar,
piano, sax og bass som hovedinstrumenter.
Her er ikke det man oppfatter som folkemusikkinstrumenter. Jazzfolka tolker og improviserer over temaene i de ulike folkemelodiene.
Det er artig å lytte til velspilte improvisasjoner, og lekende rytmisk spill. Samtidig blir
det i overkant mye på jazzens premisser i
den forstand at man lekser seg igjennom
viser.no

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

Vise-quiz Fasit:
1 Les Paul
2 Folkelarm
3 Frikar
4 Woody Guthrie
5 Fyrlykta – Erik Bye Visescene
6 Jørn Simen Øverli, Kari Svendsen og
Lars Klevstrand
7 Finn Kalvik
8 Musikernes Fellesorganisasjon
9 F-dur
10 Vladimir Iljitsj Lenin (det påstår iallfall
Wikipedia!)
9-10: Du er meget VIS!
4–8: Generelt bra visekunnskap
0–3: Du bør nok lese flere vise-quiz’er…
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B o k - C D - & DV D - o mta l e r
bannlyst av daværende Kirke- og undervisningsdepartementet og nektet spilt på NRK.
Bandet Søyr spiller også en morsom versjon
av Halling nr.2 etter Martinus Helgesen fra
Stor-Elvdal.
Jeg synes det er verdt et stort hurra at denne
utgivelsen har kommet. I særdeleshet er det
flott at Plastic Strip har gitt ut albumet på
LP i tillegg til CD. Det er flott å kunne lytte til
hvordan musikere av stor klasse har forsøkt
seg frem i det som dengang var et ganske
så nytt landskap for både jazz- og folkemusikere. Samtidig er det ikke til å undres over at
man i 2009 etter 40 år med eksperimentering
i å ta opp elementer fra hverandre i disse
sjangrene, ikke utfordres videre av arrangementene og hvordan de fremfører materialet.
Det er gøy å høre på og fint å kjenne til en
«tradisjons» tidlige fase hva blanding av
folkemusikk og jazz angår.
Black is the color of my true love’s hair er
utgitt på Plastic Strip - www.plasticstrip.no. Vinylutgaven finnes blant annet hos Platekompaniet,
The Garden og Big Dipper.

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

Førstelektor i musikk ved Universitetet i Agder, Knut Djupedal har skrevet en kortfattet
og praktisk orientert idébok med forslag og
forklaring av en rekke aktiviteter som fremmer læring og engasjement innen musikkundervisningen.
Musikkaktiviteter er skrevet ut fra den erkjennelse at musikk i skolen er utfordrende,
mange lærere og lærerstudenter synes det
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er vanskelig å finne på
egnede og
engasjerende
aktiviteter til
elevene. Derfor
denne idébanken fra en
ringrev i gamet.
I målgruppen er
alle som arbider
med musikk
undervisning i
skolen. Den er
også skrevet for
studenter innen
lærerutdanning,
skriver forfatteren. Jeg for min del vil tro de fleste som
driver med musikk, det være seg visesangere og alle som arbeider med formidling
av musikk vil kunne dra god nytte av idéene
og forslagene til musikkaktiviteter Djupedal
skriver om. Skal man ha småseminarer om
musikkopplevelse/-forståelse på visetreff eller
lignende vil jeg tro den er midt i blinken.

Aktivitetene
Djupedal har lagt vekt på praktisk arbeid
med musikkens grunnelementer som puls,
rytme, tempo, klang, melodi, dynamikk og
form. Dette for å etablere de grunnleggende
ferdigheter innenfor musikkfaget. En rød tråd
igjennom hele boken, som ikke er direkte
praktisk men likefullt helt avgjørende, er
det å se an sitt publikum. Bruk mye tid på
å velge passende aktiviteter til den gruppa
du skal arbeide med. Materialet må passe i
vanskelighetsgrad, det må «fenge» i tillegg til
at det må inneholde utfordringer og gi rom for
musikalsk utvikling.
Musikkaktiviteter er delt inn i ni kapitler.
I innledningen reflekterer Djupedal over
musikkens elementer og hva man bør legge
vekt på for at elever/deltakere skal få størst
utbytte av musikken. De resterende kapitlene
omhandler hovedgrupper av aktiviteter. Her
handler det om Rytme og puls, Spill, Sang
og bruk av stemme, Musikk og bevegelse,
viser.no

Grunntrening og lytting, Komponering og
Coda. Da dette i utganspunktet er en lærebok, er den svært ryddig lagt opp. I starten
av hvert kapittel presentere Djupedal temaet,
gjennomgår sentrale begreper og hva som
er målsettingen for arbeidet i det aktuelle
kapitlet. Deretter går han over til å beskrive
og forklare aktivitetene. I hvert kapittel er det
mange forskjellige aktiviteter man kan bruke.
I kapitlet om Rytme og Puls presenterer Djupedal eksempelvis 27 aktiviteter for å få en
forståelse av dette. Både individuelle og for
grupper, de er av stigende vanskelighetsgrad
og tilpasset forskjellig modenhetsnivå.
Klok av skade har også Djupedal erfart at
f.eks utdeling av instrumenter til en gruppe
elever krever en viss planlegging og organisering for å få ting til å fungere. Derfor har
han til utarbeidet forslag til kjøreregler som
kan være fornuftig å innføre før man setter
igang med samspill og fellesaktiviteter. Aktivitetene omhadler, i tillegg til å oppleve musikk,
det å lære hvordan spille et instrument som
fløyte, hvordan bruke kroppens intrumenter
og lyder i samspill. Et annet hovedpunkt er
lyttetrening både til melodi og til akkorder.
Djupedal har også laget et kapittel om bevegelse til musikk om de skal komponere en
egen dans.
Boken har i tillegg flere vedlegg med ordforklaringer, grepkart for blokkfløyte og gitar,
oversikt over klaviaturet på et piano og en
liste over aktuelle sangbøker og musikkbøker
man kan dra nytte av i undervisningen videre.
Musikkaktiviteter virker fin og ryddig, for lærere og lærerstudenter må den være ypperlig
for å klekke ut gode aktiviteter i musikk
undervisningen. For andre som driver med
musikkformidling tror jeg også den har mye å
tilføre, siden det er beskrevet så mange typer
aktiviteter på forskjellige nivå.
Knut Djupdal: Musikkaktiviteter
Utgitt på Portal Forlag. 124 sider (innbundet).

viser.no

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

Mange mener at vinylen for alvor er på vei
tilbake. Det kan være mange grunner til å
foretrekke vinyl. De er vakre å se på, stort
utbrett med fine bilder og man har fysisk
kontakt med musikken fra rillene og stiften
til høytalerne. Det er til og med utviklet en
laser-basert platespiller som gir 100% analog lyd uten pickup. Men den koster fortsatt
noen kroner...
En del hifi-entusiaster fnyser av CDformatet, skjønt man legger til at det er det
beste digitale man får av lyd (interessen for
høyoppløsningsformatene Super Audio CD
og DVD-audio er fortsatt merkverdig laber).
På vinylen gjør man ingen kompromisser,
mens CDen kun gjengir fra 20 til 20 000
Hz. I dette perspektivet er det en lydmessig
katastrofe med alle nedlastingsformatene
hvor sanger er rippet ned til et par megabyte. På den annen side er det 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!
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Medlemsklubbene . . .

. . . i Norsk Viseforum

Oslo

Buskerud

• Josefine Visescene, Josefines gt. 16. Tlf.
2260 3126/ 2269 3499. www.josefine.no/
viseklubbenjosefine.html
• Nye Skalder v/ Øyvind Rauset, Smedgt.
34, 0651 Oslo. Tlf 9765 1636,
post@nyeskalder.no – nyeskalder.no
• One from the heart v/ Criz Kristoffersen,
criz@criz.no
• Oslo Viseklubb - Oddlaug Askerød,
Åråsvn. 21 C, 2007 Kjeller. 6380 2616 /
93285145, oddlaug.askerod@getmail.no
• Evert Taubes Venner v/Anne-Lise Odén,
Rosendalsvn. 36, 1166 Oslo.
Tlf.: 2229 5762, Mob.: 9188 8833,
anne-lise.oden@c2i.net
• Akustisk Vinter v/ Roar Stengrimsen Tlf
2316 3901, Faks 2316 3901,
Mob. 918 18 025,
roar.stengrimsen@villspor.com

• Viseklubben sVISkEn v/Dag Hoftun
Knutsen, Hans Hansens vei 12,
3021 Drammen. Tlf. 3289 6244 (p+a),
9765 0744 (mob), daghk@online.no
• Drammen viseklubb - kontaktperson:
Dag Hoftun Knutsen (adr.: se over).
daghk@online.no
www.drammenviseklubb.com
• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.
• Knutehytta, 3614 Kongsberg.
Tlf. 3273 1283. firmapost@knutehytta.no

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
• Rælingen Viseklubb v/Tom G. Bengtson, Runivn. 15, 2005 Rælingen. Tlf.
63839835/91598303. epost: tbengt@
broadpark.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks 359,
2001 Lillestrøm, berto@online.no
www.skedsmoviseklubb.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.
www.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.
www.ukuleleklubben.com

Hedmark
• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803,
post@proysenhuset.no
www.proysenhuset.no
• Terningen Skanse, Elverum. v/ Anne
Koht Walmsnæss, ako-walm@online.no
• Viser i Fjelli (Ringsakerfjellet) v/ Bernt
Wold, tlf. 6235 9067 – 9903 8790,
berwo@frisurf.no

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Gunn Heidi Larsen.

38 

• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519.
www.viseklubbenlars.com
• Visegruppa 1881, Halden v/
Frivillighetssentralen i Halden,
wenche.erichsen@frivillig-halden.no
• Sarpsborg Viseklubb, v/ Ingar R.
Henden, Skjebergveien 158 A,
1743 Klavestadhaugen.
ingar@sarpsborg-viseklubb.net
• Ski Kulturforum, kons.sted bl.a Waldemarhøy i Ski sentrum. skikult@frisurf.no

viser.no

Telemark
• Bamble Viseklubb v/ Bjørn D
 amberg,
tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no
• Notodden Visekor v/ Torill Hagen,
Notodden.
• Viser ved kanalen, tlf. 4724 8423.
www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb v Eivind Oug,
eivind.oug@niva.no
• Terna Viseklubb, Tvedestrand, v/ May
Zwilgmeyer, tlf. 3716 6808.
• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per
Jakob Skaanes, tlf. 3727 2654,
perjakobskaanes@viseforum.no
viser.no

• Viseklubben Oss, Arendal v/ Ellinor
Dukan, tlf. 3708 8778.

Vest-Agder
• Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rysstad.
harald.knutsen@aa-f.kommune.no
• Mandal Visedager c/o Røsslyngbakken 5,
4513 Mandal. Tlf 9015 4436.
mandal.visedager@lyse.net

Rogaland
• Egersund Visefestival v/ adv. Asbjørn
Stokkeland, Pb 264, 4379 Egersund.
post@advokat-stokkeland.no
• Stavanger Vise og Lyrikk Klubb, Ole
Fjetland, tlf. 5159 5655,
brev@viseklubb.com – www.viseklubb.com

Trøndelag
• Viseklubb Ørland/Bjugn Panta rei, Ola
Garli 7160 Bjugn - olgar@start.no.
• Neatrall v/ Anne Kristine Evjen, 7580
Selbu. Tlf: 7381 8303
• Viseklubben Maja, Trondheim
v/ Georg Gjessen,
georg.gjessen@hent.no
www.viseklubbenmaja.no

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

Troms
• Viseklubben Spelt, Pb 123,
9252 Tromsø. Skarven Bar.
www.viseklubbenspelt.no
• Viseklubben Baluba! v/ Inger Strand,
tlf 9939 2366. Fryseriet Pub.
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• Tema: HJEMMESTUDIO
• ProTools
• Opptaks-ordliste
• Møt Ragnar SØR Olsen

CD’er, Bokomtaler
Visebølgen • Vise-X
Viseklubbene i Norge

Hard og myk logikk

i nr. 6 blant annet:

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

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

Visebølgen – smånytt fra visefronten

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

I 1976 prøvde lydstudioet som spilte inn
Folque’s LP Dans dans Olav Liljekrans å
øke tempoet på en hardingfeleslått
spilt av en kjent spelmann for å få
den opp i samme fart som kompet. Det gikk ikke, man hørte
tydelig forvrenging av lyden,
selv om boksen som gjorde
det kostet en formue. Så jeg
fikk spille slåtten isteden, på
vanlig fele. Men idag hadde
det gått, på en standard mac
eller pc…

ProTools, Band-In-A-Box

CD’er – og PC’ens opptaksprogrammer –
lagrer lyd på samme måte. Istedenfor jevne
lydbølger blir det små «trappetrinn». Øret
oppfatter dem ikke om de er små nok, men
underbevisstheten kan av og til registrere
dem, og det er grunnen til at mange føler
at vinylplater låter bedre enn CD’er (uansett knitring). Les vår anmelder Per Jakob
Skaanes’ synspunkter på vinyl kontra CD
et annet sted i bladet.
trappetrinnene er blitt enda mindre i årene siden CD-formatet kom. Både
DVD-audio og proffe opptaksprogrammer
opererer med en tetthet to–tre ganger
høyere enn CD. For lydbehandling er dette
viktig: Jo høyere tetthet (dvs. mindre og
flere trappetrinn i lydbølgene), jo mindre
feil oppstår når du endrer på lyden med
2

Datamaskiner er barn av hullkortmaskinene, og aller nederst i koden
ligger informasjonen fortsatt lagret som
0 og 1 (hull eller ikke hull i kortene). Men
lesing og skriving av «hull» går jo mye
raskere nå enn på 50-tallet. Bortsett fra
når pc’n krasjer, da.
I mange år har vitenskapen jobbet
med noe som har fått navnet «fuzzy logic»
eller myk logikk som jeg kaller det i mangel
av noe bedre. I den verdenen finnes det
mer enn svart og hvitt, også grått, og i tillegg til Ja og Nei finnes det et «kanskje».
Du vil ikke få dette på noen pc i nærmeste
framtid, men om noen år – hvem veit? Og
hva vil ikke det få å si for opptaksteknikken! Trappetrinnene borte? Inntil da får vi
gjøre så godt vi kan med Cubase, ProTools,
Sonar, Garageband, og – hvorfor ikke –
Logic…
Øyvind Rauset
viser.no

Tema: Hjemmestudio
Opptaksteknisk ordliste
Møt Ragnar SØR Olsen
G-strengen med X-ord og Quiz
Folkevisa: Husmannsvisa

Fra notefunksjonen i Cubase.

Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt
Forsida: Yamaha n-8, en poulær digitalmikser/lydkort for hjemmestudio-folk som vil litt mer.
Foto: Øyvind Rauset

Redaksjonelt
Temaet denne gang er hjemmestudio, noe mange visesangere og låtskrivere
ha begynt å sysle med. Før spilte man inn på kassett – eller booket tid i et
studio – for å lage demo av sine låter. Nå velger mange å spille inn på egen
PC eller mac, selv om det å gå i studio fortsatt er et godt alternativ hvis man
kan spa opp kronene.
Om du velger å «seile egen båt», er det noen skjær i sjøen,
og vi skal prøve å hjelpe deg på vei i dette nummeret. Er du i
ferd med å begynne eller har prøvd å komme igang uten helt
å få det til, kan du få noen gode tips her.
Vi fortsetter med fler tips og programomtaler i neste nummer.
Mer fra dere: På seminaret om viseformidling på Østlandet
som Viseforum arrangerte i november (se s. 28) ble det etterlyst mer stoff og fagartikler fra våre egne folke-eksperter
i visemiljøene. Vi sender oppfordringa videre til dere: Sitter
du på skrevet materiale om viser, tekster, musikk, musikkprogrammer – skriv til red@viseforum.no så ser vi om det
passer i bladet!
viser.no

Red.
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Kort nytt fra visefronten

Visebølgen

Viseb ø lgen

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

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

et innslag som vises under
konserten lørdag kveld og
er synlig tilstede på mange
måter.
Turid Lisbeth Nygård forteller
at det var stor interesse for å
synge engelske popsanger
da de startet arbeidet fredag.
Etter omkamper blei de enige
om å sette fokus på Prøysen,
siden dette er et visetreff. For
oss som så gruppa på scenen virket dette som et godt
valg. Det er mange gode
sangere og instrumentalister
bland disse. Et populært innslag var Charlotte Langseth
Luths akkompagnement og
solospill på det finske instrumentet ”lillsitran”.
I tillegg var store deler av
gruppa med til å kore Birger
Åsland og medlemmer av
viseklubben Børre som også
har gitt ut jubileumsplate i år.
Ungene hadde ei travel helg.
I tillegg til det organiserte
arbeidet i Mangfold har Mari
Fristad og Thale Moldestad
startet en egen Idolkonkur-
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Fra v.: Guro Hofstad (16), Charlotte Langseth Luth (16), Mari Fristad Linnerud (13) Thale Moldestad (13), Ida Marie Fladsrud Bjørklund (11), August A. Moldestad Enger (7), Kristian Borge
og Martine Langseth Luth (10).
ranse under høsttreffet. Jeg
fikk gleden av å komme
igjennom nåløyet. Audition til
en slik konkurranse er alvorlig. Tre alvorlige, høflige og
seriøse dommere vurderte
sangen min. De gjorde sine
notater og kom med saklige
vurderinger av spill, sang og
fremføring. Det var mange
påmeldte, så konkurransen
var hard og tok lang tid. Finalistene spilte for et publikum
som også var jury.
De hadde egne regler for avstemning. Etter en nervepirrende opptelling kom undertegnede på delt jumboplass.
I nederlagets bitre stund var
det en trøst at vinneren var
en meget talentfull dame
som lager egne sanger: Nora
Schjelderup fra Oslo. Hun
er en av dem som har vokst
opp på høsttreffet i ØNV.
Nå spiller hun egenkomponerte viser. Gode melodier og
tekster, på engelsk i denne
viser.no

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

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

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

Viktig møte om viseformidling
Norsk Viseforum arrangerte i november et møte om
framtidas viseformidling på
Østlandet. Se side 28–29.
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Hjemmestudio

på din egen datamaskin

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

J

o da, det finnes også digitale lydopptakere - Zoom og Boss har vi
skrevet om før. Men nå dreier det
seg om hjemmedata’n, der mulighetene og
alternativene er tilsynelatende uendelige.
Vi skal vise deg noen veier å gå, og noen
omveier du kan unngå.

Programmer – og litt historikk
Programmene du bruker til å lage - og
lagre - låter har tradisjonelt vært delt i tre
grupper:
1.	Audioprogrammer. Til lydopptak, og
du kan velge mellom rene stereo-opptakere (som ofte er gratis) eller flerspors
(hvor du kan høre forrige spor mens du
tar opp det nye). I de senere år har noen
av dem også lagt inn mulighet for spille
inn og redigere midi-signaler. Noen
kjente programmer: ProTools, Peak,
Soundtrack Pro, Audacity.

Tja. Det skal liksom ikke være SÅ ille, da. Dette er redaktørens illustrasjon til en artikkel
om musikk på data – i Programbladet, anno 1974…
6
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2.	Midi-programmer, også kalt sequencere. Disse var blant de første
musikkprogrammene – de lagret
informasjon fra tangenter (hvilken note,
anslagsstyrke, hvilket instrument osv.)
i en fil som kunne spilles av igjen på
viser.no

det tangentbordet du hadde brukt, eller
en ekstern synth/sampler – også slike
som ligger på PC’n (ofte kalt virtuelle
instrumenter). Opptaket kan du se
visuelt i en «pianorull» hvor hver tone
er en strek (lange streker er lange toner)
og vil du flytte dem etterpå, er det bare
å klikke og dra opp eller ned (eller fram
og tilbake). På samme måten gjør du
toner kortere eller lengre. Lettere å
redigere enn lydbølger, og kjekt hvis du
ikke helt har bestemt melodien ennå.
Fra midten av 90-tallet kunne de fleste
av disse også ta opp og redigere lyd,
og etter hvert er det blitt hovedsaken.
Kjente programmer: Cubase, Logic,
Live, Garageband, Sonar (Cakewalk),
Digital Performer.
3. Noteprogrammer. Bygd opp nesten
som en sequencer, men hovedfokus
er notesats, og de jobber med noter
omtrent som antikke tekstbehandlere
jobbet med bokstaver og ord. Kjente
programmer: Finale, Sibelius, Overture, Igor Engraver.
OBS: Om det er uttrykk i artikkelen som
du ikke skjønner, se etter i Ordlista for
lydopptak lenger bak i bladet!
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Fram til starten av 2000-tallet snakket
man fortsatt om et tydelig skille mellom
disse tre gruppene, men i dag er de fleste
av programmene i hver kategori blitt
så oppblåste at de dekker alle tre virke
områdene. Særlig kan det sies om de to
første gruppene – noteprogrammene er
fortsatt mest spesialisert på notesats.

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

H jDei mn gm se gs ut ui ddei no
base, som jeg begynte med etter
et godt råd fra Ulf Knudsen i
Sister Rain. Tok ingen sjanser
nå, og ville satse på noe som
«alle» brukte. Cubase hadde
lånt mye fra Vision (og lånt
vekk ting i motsatt retning),
så halvparten av menyene var
omtrent der jeg venta meg.

opp i 50–100.000 kronersklassen, så da
var igrunnen studioleie ikke så dyrt likevel.
Så det relle valget sto mellom alternativ 2
og 3.
Midi-programmene var mer demokratiske
på pris, den eneste boks du trengte var en
liten (og billig) konverteringsboks for å få
maskina til å ta imot midi-signaler. Jeg
visste hva MIDI var fordi jeg hadde et keyboard med midi-utgang, og når jeg koblet
en kabel fra den til en annen synt, kunne
jeg få lydene i den andre spilt med tangentene fra den første. Det var altså ikke lyden
som gikk gjennom kabelen, bare signalene
fra tangentene: tonehøyde, anslagsstyrke
og et par andre ting.

Noteprogrammer –
en blindgate

Sjøl hadde jeg jobbet litt med sequencerbokser fra Boss og Alesis, men savnet det
visuelle overblikket. Den knøttlille skjermen på disse boksene ga ikke noe sånt.

Jeg brukte resten av sommerjobb-lønna til
et midiprogram som var det mest visuelle
på den tida: Opcodes Vision. På en eller
annen måte fikk jeg spilt av midi-signalene
som lyd (hyperraske morsesignaler!) og
kjøre dem inn på ett av de 8 sporene på
Tascam’en, og når båndet ble spilt av, kunne synth’en spille av signalene og gi toner,
parallellt med lyden på de 7 andre sporene
som jeg fortsatt spilte inn på gamlemåten.
Bortsett fra dette, ble det hele et stort mistak for min del. Programmet var svært og
mangfoldig, jeg brukte fire år på å komme
inn i det. Og da det endelig begynte å sitte
i fingrene, ble produsenten Opcode kjøpt
opp av gitarfabrikken Gibson, som senere
nedla hele dritten.
Midi: Notene vises som streker på en pianorull
– eller som noter. Skjermbilde fra Garageband.
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Nå ja, én positiv sak kom ut av det: Jeg
kom fortere inn i det tyske alternativet Cuviser.no
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Jeg prøvde også å gå den
«tredje» veien og lære note
tegningsprogrammer. Det starta
med et helt krøkkete som het
Deluxe Music Construction Set,
men det ga jeg opp etter ett år
og kjøpte Finale (i lillebrorutgaven Allegro) – og måtte gi
opp det også. Helt forskjellig fra
alle andre programmer – å flytte elementer på sida kunne f.eks
ikke gjøres med pila, man måtte
velge et «Lokomotiv-verktøy»
– og sånn var det over hele linja. En ren
fornærmelse – det er hva jeg kaller ekkelt
brukergrensesnitt! Etter et par måneder
med det nesten like tråklete programmet
Igor Engraver gikk jeg over til et nytt
og langt enklere – Overture fra Opcode.
Mer intuitivt enn Finale (og pilmarkøren
virket!), men det forsvant i dragsuget da
Opcode ble oppkjøpt og nedlagt. (Så ble
det borte i noen år, inntil det kom tilbake
med nye eiere: Geniesoft. Men fraværet fra
arenaen merkes, og Finale har i mellomtida lært ett og annet om brukervennlighet)
(selv om de fordømte «verktøyene» fortsatt er der!) Alle disse programmene var
(og er tildels fortsatt) en real pain in the
ass – om du er gammel nok til å ha jobbet
med prehistoriske utgaver av WordStar,
WordPerfect eller Notis WP, vet du litt om
hva jeg mener.
9
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Så jeg bare sier det: Om du ikke primært
jobber med noter og notesats, må du ikke
finne på å begynne med disse for å lage
musikk. Selv om du nå kan gjøre opptak
og spille av midi i de fleste av dem, blir
dette primitvt og tekno-lydende i forhold
til «ekte» midi-programmer hvor du kan
spille inn fritt, redigere, gjøre lydopptak,
– og dessuten skrive ut noter. Men også
midi-programmene har en læringskurve –
det fins ingen gratis lunsj, dessverre…
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like typografisk profft som i Finale kanskje,
men du får til gjengjeld mye bedre verktøy
for å lage og redigere musikk.
Protools (mac + Windows)
Lages av Digidesign, som eies av Avid. Bruker
plug-in formatet RTAS. LE (light-versjonen) er
den som blir omtalt her i bladet. Den kommer
også i fullverjon, men den koster… Pris for Protools LE: 850,- (og du må ha MBox-kompatibel
lydinngangfra M-Audio). Full produksjonspakke:
ca 17.000 + Digidesign lydutstyr (kommer i tillegg). Digimikser 003 + ProTools LE: 21.000.

Hva de fleste bruker idag
Audio- og midi-programmene har de siste
årene vokst sammen fra hver sin kant. De
ligner hverandre så mye nå at det begynner å bli en ren smakssak hva man går for.
Det viktige er at du kan komme til et nivå
der programmet ikke blir liggende mellom deg og musikken, men føles som et
naturlig verktøy. Om du aldri har rørt et
piano og ikke kan tenke deg å ha annet enn
gitar til komp, klarer du deg kanskje uten
midi. Gå for et rent lydopptaksprogram.
Ellers anbefaler jeg at du tar deg bryet med
å sette deg inn i et midi/audio-program.
Noen av de letteste, som Garageband eller
Cubase’s Sequel er kjappe å komme inn i
(men kanskje for enkle når du begynner å
få større krav).
ProTools for mac og PC (se egen artikkel) blir av de fleste lydteknikere regnet
for å være «kongen på lydhaugen». Selv
klarer jeg ikke helt å høre forskjell på lyden
derfra i forhold til Logic (mac), Cubase
(mac+PC) og Sonar (PC). De tre siste
blir regnet som bedre hvis du jobber mye
med keyboard og virtuelle instrumenter
(lydsamples). ProTools kan også midi, men
det funka ikke helt før i siste versjon og da
kan man jo lure litt på hvor dypt det sitter.
Alle disse har høyst brukbare notefunksjoner innbakt, om du skulle trenge å skrive
ut en stemme eller et enkelt partitur. Ikke
10 

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

Romklangen Space Designer fra Logic.
viser.no

Logic Studio er en pakke bestående av Logic 9 pluss live-programmet MainStage som gir deg
alle plug-in effekter og virtuelle
instrumenter på scenen som et
slags utvidet rack. Det følger også
med en stor bråte samplede lyder
og loops, og gode effekter. Det rene
lydopptaksprogrammet Soundtrack Pro følger også med, om
man ikke trenger midi. Effektene
i Logic studio (romklanger, EQ,
kompressorer etc) blir av de fleste regnet
for bedre enn de som følger med andre
programmer som Cubase. Selv jeg hører
kvalitetsforskjell – og jeg har brukt Cubase
i mange år. Om man ikke trenger MainStage og vil ha en biligere pakke, fins Logic
Express som kommer med en noe lettere
utgave av Logic og litt færre effekter. Meget
bra, ifølge venner som bruker det.
Logic (mac)
Ble utgitt av tyske Emagic, inntil det ble kjøpt
av Apple. Fantes for både PC og mac, men etter versjon 6 kun for mac. Støtter Apples Core
Audio plug-ins, ikke VST. VST kan likevel brukes
ved hjelp av en «VST-bridge». Pris: Logic Studio:
4.500,- / Logic Express: 1.800,-
Garageband (mac): Gratis med nye mac’er,
kommer ellers som del av iLife-pakka til ca 700,-.

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

Live tenker non-lineært, dvs du kan
plukke musikkbiter fram når de trengs.
Hendig på konserter, men litt uvant for
oss som er vant med «høyre-til-venstre»
tidslinje. Men brukerne liker det.
også har utviklet VST (Virtuelle StudioTechnik)-standarden for plug-ins. Før i
tida ble det regnet for lettere å lære enn
Logic, men det var før Apple la sin brukervennlige hånd på det. Selv syns jeg fortsatt
det er greiere (kanskje naturlig etter å ha
brukt det i årevis). Til Midi-redigering blir
det fortsatt ansett som det beste og letteste.

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

Live fra Berlin-firmaet Ableton har valgt
en annen innfallsvinkel enn de andre: Det
ble laget hovedsaklig for musikere som
ville bruke programmet til konsertbruk
og samtidig kunne
gjøre opptak. Jeg har
prøvd å lære det et
par ganger, men blir
litt frustrert av at
tidslinja hovedsaklig
går nedover, ikke fra
Pianomodul i Sonar. Nesten alle programmene har et piano nå. høyre til venstre slik

viser.no
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Plug-ins

som på de «gammeldagse» sequenserne
(ok, du kan få det vannrett om du absolutt
vil). For teknofolket som er vant til å stable
samples med programmer som Acid vil det
nok føles helt naturlig, og jeg burde vel gitt
det en sjanse til. Brukerne av Live pleier å
være begeistret.
LIVE (mac, PC)
Ableton. Kan brukes både på scenen og hjemme
i stua. Pris: 4.400,-

Audacity er også i en klasse for seg: Det er
nemlig gratis. Det er et prosjekt utviklet av
frie programmerere som syntes at musikkprogrammer skulle være for alle uansett
data-plattform, så dette fins både for mac,
windows og Linux. Det gir mulighet for
flerspors lydopptak, men midi er det ikke
så bra på ennå. Siden det ikke er noe firma
bak, er det litt tilfeldig med kvalitetskontroll og at alt virker som det skal. Det har
hjelpefunksjoner, men det fins også nettsamfunn med diskusjonsgrupper hvor man
kan lete opp hjelp om man står fast.
Audacity (mac, Windows, Linux)
Open Source (ikke noe firma bak). Et program i
stadig utvikling, så det gjelder å laste ned siste
versjon. Pris: 0 kr.

Andre programmer som bør
nevnes:
Sonar (Windows)
Lages av Cakewalk som eies av Roland. Masse effekter/muligheter. Kun for PC. Bruker plug-formatet DirectX fra Microsoft, men kan også lese VST
med en overgang. Pris Sonar 7: 4.160,- LE: 424,Digital Performer (mac)
MOTU (Mark of the Unicorn). Brukes en del på
universiteter og skoler, bl.a musikkfakultetet i
Oslo. Har sin egen plug-in-arkitektur, men støtter
også Core Audio, VST, TDM og RTAS. Pris: 6.000,-
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Reason (mac, Windows)
Lages av det svenske Propellerhead. Reason4:
4.100,- Propellerhead Record: 2.500,- Begge
sammen: 4.800,- Propellerhead lager også plugin’et Rewire som lar deg styre flere musikkprogrammer fra ett.
Band-in-a box (mac, Windows)
PG Music. Komp-program m.m. 2006-versjon:
3.250,- inkl alt tilbehør. 2009: 1.600,-

Det fins en del formater for såkalte plugins, dvs effekter og instrumenter som kan
kobles til programmene som tillegg, men
lages av andre produsenter. Mange kan
være avgjørende for god lyd, f.eks romklanger og kompressorer som låter bedre
enn de pluggene som følger med programmene. VST var tidlig ute. Det ble oppfunnet
av Steinberg som lager Cubase, men ble en
slags standard over hele verden og de fleste
programmer støtter det. Apples egen Core
Audio støttes av alle programmer i Macverdenen. Microsoft har sin egen Direct-X
som noen PC-programmer bruker, spesielt
Sonar. RTAS er formatet til Protools, som
også Logic kan bruke. Der fins noen av de
beste og dyreste plug-ins’ene og det er vel
grunnen til at Protools og Logic er så vel
ansette i pro-verdenen.

Loops og samples

Dongler
Programmer som ikke krever kopibeskyttelse har alltid en tendens til å bli mer
populære. I forrige århundre brukte programmer ofte en spesialdiskett som måtte
stå i diskettstasjonen for at det skulle
starte. Da USB kom, byttet man dette ut
med en USB-brikke kalt dongel (den ser
ut som en USB-minnebrikke) som må stå i
PC’n når du starter programmet.
Da Apple kjøpte Logic, fjernet de dongelen (noen vil hevde at mac’en i seg selv er
en «dongel»), mens mange av de andre
programmene fortsatt bruker det. For
brukerne er dongler et skikkelig herk når
man er på reise med laptop’en og plutselig
får den store melodi-idéen – og oppdager
at dingsen ligger igjen hjemme, eller er
blitt borte med den kofferten som forsvant
i bagasjen (og mister du dongelen, må du
kjøpe programmet på nytt)! Sørg alltid for
å ha et lite lydopptaksprogram uten dongel
liggende ifall det verste skulle skje...
viser.no

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

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

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

Sådan er kapitalismen
De store spiser de små, og de minste dukker ofte under. Det kan koste deg som
musiker mye. Jeg har fortalt hvordan jeg
mistet år på å lære et program som ble
nedlagt, og det kan skje igjen. Og søren
heller, det er jo for å lage musikk vi lærer
oss dette, ikke fordi vi liker å lære nye
programmer!!
Nå er det sånn at de riktig store beistene i
bransjen har begynt å kjøpe opp de mindre, og da kan man jo i det minste håpe
på at disse varene vil fortsette noen år til
framover. Yamaha har kjøpt Steinberg som
lager Cubase, og leverer ut gratis lightversjoner av programmet sammen med
boksene de selger. Nye Yamaha-miksere
som n-serien har sågar fått egen Cubaselampe som lyser når alt funker som det
skal. Snedig. Logic ble kjøpt opp av Apple
for noen år siden og prisen satt ned til en
tredjedel. Protools eies nå av Avid (som

Plugg-kontroller til
MainStage (Logic
Studio).
viser.no
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lager high-end løsninger for kringkastingsselskaper), og Sonar er kjøpt av Roland.
Skulle jeg brukt tid på å lære et mindre og
mer ukjent program, måtte det være så
godt at jeg syntes det var verdt det, uansett
framtidsutsikter.

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

Ordliste
En del tekniske ord og uttrykk du vil
støte på i lydprogrammer. Noen er også
forklart i artikkelen foran. Du finner sikkert fler ord du ikke skjønner. Prøv da
med Wikipedia eller Google.
AIFF

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

Audio Interchange File Format. Et
vanlig lydfil-format som ikke komprimerer lyden men gjengir den i opprinnelig kvalitet. Tar litt plass derimot.
Stort sett det samme som WAV.
Audio
Lyd
Attenuation Også kalt «Pad». Å redusere
inngangsvolumet så ikke lyden i
mikseren eller opptakeren skal bli
overstyrt/ forvrengt.
Bit-dybde Også kalt bit rate. Dette handler
om oppløsning – en CD har 16 bits
oppløsning. DVD-audio bruker 24 bit
– og det gjør nesten alle musikkprogrammer idag. Pass på at lydkortet/
lydboksen du kjøper har det. Gamle
lydkort hadde 16 bit. Lyd inn- og
utgangen på mac har 24 bit (om den
er laget de siste fem årene).
Bounce
Å mikse ned ett eller flere spor til et
annet.
Click track Klikk-spor – noen lydprogrammer
bruker dette som en metronom,
mens andre har metronom uten eget
spor.
D/A
Digital- til analog-konverterer. Det
motsatte er A/D. Dette er en chip
som sitter i PC’en eller lydkortet og
konverterer mellom vanlige lydbølger og digitale signaler (som egentlig
bare består av 0-er og 1-ere). D/A og
A/D-konverterere kommer i ulik kvalitet - de dårlige kan gi forvrengninger
i lyden. Det er grunnen til at ikke alle
lydkort koster det samme.
Decibel
Enhet for måling av lydstyrke.
De-esser
Et plug-in som fjerner ekstreme frekvenser i diskanten, særlig på «S»-er.
DI-boks
Direkte Inn. En liten boks som gjøre
det mulig å koble instrumenter direkte ti mik-inngangen på miksere.
Dongel
Brukes til kopibeskyttelse. En brikke
med USB-plagg som settes i en av
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Det er lett å bli litt matt når man ser alle
disse programmene og ikke aner hvilken
ende man skal begynne i. Men ikke fortvil.
Mange av dem har gratis demo-versjoner
som lar deg prøve ut funksjonene en
måned eller to før det klapper sammen. Da
får du iallfall en idé om dette passer din
arbeidsform eller ikke. Og les gjerne brukerveiledninga, iallfall «Komme igang»delen. Det lønner seg alltid. Googler du på
program-navnet, finner du nok også flere
anmeldelser og brukeromtaler.

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

viser.no

USB-inngangene på maskina for at et
program skal starte.
Dubbing
Å legge flere stemmer oppå hverandre.
EQ
Equalizer. En detaljert bass-diskantkontroll som også regulerer mellomtoner.
Gain
Egentlig nivået mellom inngangs- og
utgangsnivået i en mikser, forsterker
o.l. men brukes også om inngangsnivået alene. For høy gain kan gi
forvrengning av lyden, for lav øker
støynivået.
GIGO
Lydtekniker-uttrykk: Garbage In,
Garbage Out. Uansett hvor bra utstyr
du har, blir resultatet dritt hvis det er
dritt du har spilt inn.
Hz
Herz, enhet for hastighet på lydbølger. Jo flere Hz jo lysere tone.
Menneskets øre kan høre fra ca 20 til
20.000 Hz (20 kHz).
Kompressor Et lydverktøy (enten som boks eller
software/ plug-in) som reduserer
lydsignalet på en måte man har valgt,
når volumet når et gitt nivå (som
man også har valgt). Brukes ofte for å
få et tamt eller lavt lydspor til å virke
høyere uten å vrenge.
Latency
Latens. En forsinkelse som oppstår i
alle lydprogrammer, men mer i noen
enn i andre. Når du slår an en streng
og du hører den et kvart sekund
etter i høretelefonen, er det et kvart
sekund latens. I virkeligheten snakker
vi vanligvis om millisekunder, men er
de mange nok, så høres de. Dårlige
lydbokser/lydinnganger kan også
bidra til økt latens.
Limiter
En dings eller plug-in som reduserer
toppene i et lydsignal så de ikke
overstiger et visst nivå. Nokså likt en
kompressor.
Linjenivå
Et nivå som gjør at et lydsignal ikke
trenger ekstra forsterking for å gå
videre til annet utstyr. El-gitarer bruker f.eks linjenivå, mens mikrofoner
kjører lavere nivå så lydsignalet må
forsterkes før det skal inn i en mikser.
Mastering Prosessen etter ferdig miks hvor opptaket tas inn i en 2-spors lydprogram,
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hvert spors volum tilpasses til helheten, fader blir lagt på i start og slutt.
En dyktig master-tekniker vil som
regel bruke kompressor, equalizer
og andre spesialgreier for å forbedre
lyden. Skal du gi ut CD, er det veldig
bra å la en master-tekniker høre med
nye ører og jobbe med lydfilene –
resultatet kan bli utrolig mye bedre.
MIDI
Musical Instrument Digital Interface.
En kommunikasjonsprotokoll for
digitale musikkinstrumenter og
deres tilhørende bokser. Du kan f.eks
spille på et midi-keyboard, og lyden
kommer ut av en synth eller PC som
er tilkoblet via en midi-kabel. Nesten
alle musikkprogrammer bruker midi
på en eller annen måte. Ikke minst
for å skrive ut noter. Du kan også lage
midi-signaler uten keyboard, f.eks
med en midi-gitar eller tromme-pad
som sende ut midi-signaler når du
spiller og dermed gjør det mulig å
spille av en synth helt parallelt med
det du spiller. Programmer som
Cubase og Logic kan også konvertere enkle lydspor med solo stemme
til midi. Så du kan faktisk synge en
synth-stemme.
Mono
En enkelt kanal, i motsetning til Stereo (to kanaler). Når du tar opp med
flere spor, kan du godt bruke mono
på hvert av dem, for når du mikser
dette sammen og panorerer, blir
det rom i den ferdige stereo-miksen
uansett.
MP3
MPEG 1 nivå 3. Mpeg = Motion Pictures Expert Group. Formatet er utviklet
av Fraunhofer-instituttet og var det
vanligste lydkomprimeringsformatet
ved århundreskiftet. Fortsatt mye i
bruk da det kan leses av nær sagt alt
(bortsett fra Microsoft sine produkter).
Normalisering
Når du normaliserer et lydspor,
øker du nivået til det maksimale for
topp-punktet i opptaket. (Om du har
et høyt knepp i et opptak, er det derfor lurt å fjerne dette før du normaliserer). Normalisering betyr også at
programmet regner om lyden, så det
er en mulighet for degradering av
lyden, særlig om du har tatt opp i 16
bit. Ikke normaliser før i sluttmiksen.
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Nyre

Nyrekarakteristikk – at en mik tar opp
sterkere i én retning. Retningsvirkende mik’er har nyre-karakteristikk.
Omni
Omnidireksjonal – brukes om mikrofoner som tar opp like mye i alle retninger («kule-karakteristikk»). Shure
SM58 er en typisk omni-mikrofon.
Panorering Å spre lydsignalene ut i stereobildet
mellom høyre og venstre.
Perk
Perkusjon/ slagverk.
Plug-ins, plugger Små spesialprogrammer som
brukes av større programmer. En
romklang-plugin kan f.eks være laget
av en uavhengig produsent  men
brukes av Cubase eller Logic, om den
er laget i et format disse programmene kan bruke. Vanlige plug-in
formater er VST (Steinberg), DirectX
(Microsoft), Audio Units (Apple), RTAS
og TDM (ProTools).
Reverb
Romklang. I motsetning til Ekko, som
bare er én etterklang, er reverb mer
som en haug med etterklanger som i
sum blir en egen tone. Som i en kirke.
I moderne lydprogrammer kan du
faktisk velge «convolution reverb»,
ekte romklang spilt inn i virkelige rom.
Sample
En lydfil, gjerne en tone spilt inn med
et instrument. Noen har stått og spilt
inn hver j...vla tone på et instrument,
og ikke bare én gang, men flere
ganger i forskjellig styrke. Du kan
bare lene deg tilbake og trykke på
tangentene, så får du resultatet uten
noen anstrengelser i det hele tatt. En
sampler er et program eller instrument som spiller samples.
Virtuelt instrument  Et sampler-instrument som
ligger på PC’n. Lydprogrammene kan
bruke disse til å spille av midi-signaler som du lager på et keyboard eller
annen måte.
WAV
Wave. Et lydformat opprinnelig
lansert av Microsoft. De tok det da
utbredte AIFF-formatet og endret
en mins til en pluss i koden, så det
ikke skulle kunne leses av andre enn
Microsoft-produkter. Pga Windows er
det blitt en allmenn standard.

viser.no

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

Jeg har sett på Youtube, søkt
på tablatursider og lest bøker, men det er
alltid noe som mangler. Tablatur er OK, men
du kommer før eller siden til et punkt da du
får lyst til å prøve ut sangene i tempo. Det er
lettere sagt enn gjort. Spesielt hvis du skal
prøve å planke gitarsoloer fra Queen eller
Eddie Van Halen.
Capo er designet for innøving av musikere
– ved at du kan regulere hastigheten (og
tonearten) til en sang. Sjøl pleier jeg å beholde tonearten og nøyer meg med å senke
hastigheten.
Du starter med å trekke en lydfil inn på
Capos startvindu. Jeg dro en sang direkte fra
iTunes uten engang å ta den ut av programmet først.
Når du senker tempoet, er det lettere å høre
hvilke toner som faktisk spilles i en sang,
særlig om det et virtuost parti i rasende fart.
Capo gir deg en del ferdige hastighetsvalg,
eller du kan klikke og dra en hendel til du finner den farta du liker. Ganske enkelt.
Du kan også loope et parti (la det repetere)
ved å klikke og dra på bølgeformen så det
oppstår et loop-område. Fint når du trenger å
terpe. Du kan også legge markører hvor som
helst i en sang. Det er ulike farger for markører som viser forskjellige partier i en sang
(vers, refreng, solo, bridge etc). For meg
holder det som regel med noen få markører
for å vise hvilken del av sangen jeg vil jobbe
med.
viser.no

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

Fjern stemmen!
Noen av pogrammets egenskaper er skjult
inntil du trenger dem. Ved å klikke på
«Effekt»-knappen på bunnen av vinduet, få
r du opp tre valg: gjør om til mono, legg på
EQ (om du f.eks trenger mer diskant for å
høre gitaren skikkelig), og den beste av dem:
Stemmereduksjon! Programmet snuser opp
de vanligste frekvensene til mannlige og kvinnelige vokalister og demper dem til nesten
ingenting (om du har litt flaks). Så blir det
lettere for deg å konse på selve musikken.
Selv om jeg er mest opptatt av gitar, ser jeg
jo godt at Capo kan brukes for å lære nesten
hvilket som helst instrument du hører i en
sang.
Det finnes et svensk program jeg prøvde for
mange år siden, kalt Amazing Slowdowner
som gjorde noe av det samme (uten stemmereduksjonen), men har ikke fått med meg
om det fortsatt finnes.
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Pro Tools for deg og meg?
Ja, jeg tror det. Du kan få små dippedutter med tilkopling til PC og enkel utgave
at programvare, og du kan få større
dipedutter og kjempemiksere. Fra 4 000
kroner til 150 000 kan du velge mellom
enkel hjemmehjelp og et profesjonelt
studio som får plass i et hjørne av stua.
Leo Leonhardsen

Jeg startet med en liten Mbox, en mikrofon,
en PC og Pro Tools programvare tilpasset den lille Mboxen. Relativt billig og lett å
komme i gang med. Med det enkle utstyret
hadde jeg opp til 16 spor tilgjengelig, både
midi og vanlig lyd. Mikrofon tilkoplet den lille
boksen og progamvare som viste miksebord
på PCskjermen. Med dette lille utstyret kan
du spille inn en enkel demo eller du kan
bruke det som evaluering av dine fremføringer. Hvis du skal ta opp hele visegruppa,
blir dette utstyret for smått. Men for opptak
av enkeltspor og pålegg av mange nye spor,
instrumenter eller sang, så er det ypperlig.
Du får god og ren lyd.
Kvaliteten på lyden ligger i kvaliteten på
mikrofonen. Har du først gjort opptak, så
finnes det en rekke hjelpemidler for å bearbeide lyden. Du kan legge til kompressorer,
romklang, equalizer, gitarforsterkere og en
mengde andre effekter. Det er lett å legge på
så mye at det du tok opp drukner i effekter.

003 Factory Complete mikser
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Mbox Pro
Dette utstyret er enkelt å bruke. Men programvaren krever at du leser bruksanvisningen og øver deg en del i bruken av den.
Da kan du få mye glede av dette. Pro Tools
er vel det mest brukte studioprogrammet
ved siden av Cubase. Mboksen finnes i tre
størrelser og passer i ryggsekken. Det gjør
at du kan ta med deg din lille bærbare og
opptaksutstyret til fjells eller til sjøs og jobbe
hvor du vil.
Når du har brukt dette utstyret en liten stund
oppdager du at du trenger mer. Det er et
syndrom som rammer alle som begynner å
leke med lyd og opptak. Det ligger en begrensning i det at Mbox bare har to analoge
innganger, det blir fort en del begrensninger
i det å ikke ha hardware som for eksempel
mikser tilgjengelig, og den programvaren
som følger med Mbox viser seg i lengden å
være noe begrenset. Og da er spørsmålet:
Skulle jeg bare bruke dette utstyret som et
verktøy til å eksperimentere med musikken,
eller skulle jeg kanskje gjøre forsøk på litt
mer profesjonelle opptak. Da melder behovet
seg for oppgradering av utstyret.
Med en 003 factory complete
har du alt du trenger til innspilling, redigering og mastering.
Den koster rundt 20 000
kroner. 4 innganger (XLR og
jack). Det meste kan du gjøre
på mikseren. I tillegg har du en
lang rekke effekter (plugins),
utgang til monitor og hørelurer
direkte styrt fra Mikseren (kan
også styres direkte fra PCtastaturet og musa), fading,
muting og mye mer.
viser.no

Her er noe av det du ser på skjermen mens du bruker Pro Tools.
Da jeg oppgraderte fra Mbox til denne type
mikser ble det moro. Alt var så mye enklere
og gikk mye raskere. Musa og tastaturet
kunne legges bort og musearmen ble bra
igjen.
Med et par Røde mikrofoner eller lignende
kan du gjøre gode opptak her. Du kan lage
din egen CD hjemme. Eller du kan jobbe litt i
studio, ta med opptaket hjem og legg på flere
spor hjemme. Ta med tilbake til studioet og
miks eller gjør alt ferdig hjemme. Erfaringen
min er at det er lett å bruke. Men vi skal også
huske på at en god visesanger ikke nødvendigvis er en god lydtekniker. Derfor bruker jeg
dette utstyret til hjemmehjelp. For profesjonelle produksjoner inviterer jeg en studiotekniker hjem. Eller går i studio hvor de i tillegg
til å kunne bruke dette utstyret også har de
mikrofonene jeg ikke har råd til. (En mikrofon
koster jo mye mer enn opptaksytstyret, PCen
og programvarene til sammen.).

ols er vanskelig og at Cubase er bedre. Dette
vil være smak og behag og etter som hva
man er vant til. Cubase var mye bedre på
midi tidligere. Midifunksjonene i Pro Tools har
blitt mye bedre i det siste, så dette har nok
utjevnet seg. Dessuten kan du jobbe med
samme prosjekter i Cubase, Pro Tools og
andre opptaksprogram samtidig, da forskjellene utviskes mer og mer.
To ting man skal huske på til slutt er:
1: Det er fullt mulig å klare seg med billig
utstyr og litt tålmodighet.
2: Første gangs investering i slikt utstyr er
utgift til utgifts ervervelse, da du starter en
karusell når du kommer hjem med utstyret
ditt. Men det er jo morsomt!

Vi har bevisst utelatt tekniske spesifikasjoner
og tunge faglige vurderinger her. Det kan du
finne på digidesign.com. Noen mener Pro Toviser.no
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kere, samplet på en måte som gjør
at du ikke hører artefakter om du
endrer tempo eller toneart (inntil en
viss grense, da).
Du kan også få «gammeldags»
midi-komp isteden, om du har en
svak maskin eller en god synth du
heller vil lage lyden med. Men da
låter det mer “teknisk” (dvs mindre
levende), og blir jo “so nineties”…

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

Flash forward 25 år, og, hold meg fast,
programmet kommer fortsatt ut! Programmet
er for lengst blitt for PC også, og betraktelig
mer komplisert. Men som med de fleste ting,
kan man vende seg til det, og tallrike videoer
på produsentens hjemmeside hjelper en med
å komme igang.
Hva skal man så med dette - bruke det til
låtskriving f.eks? Tja og nei – det kommer an
på hva du lager. Er musikken din tett opp til
en del etablerte genrer, f.eks standardjazz,
country, blues, rock, hip-hop, bluegrass
– så bare gå igang og lag Onker’n til Beate
f.eks. Du setter kordene, og opp av flasken
spretter et deilig komp spilt av gode musi-
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Øve inn en låt med kjente korder er
også en ting som dette passer til du kan nøye deg med å synge eller
spille et soloinstrument. Lager du
mer «aparte» låter utenfor sjangere, med kompliserte rytmer og ikke «swing»
eller «groove», vil du kanskje komme lettere
igang med et annet program. Men stilartene
som følger med er mange, og det går an å
kjøpe tilleggsmoduler med fler stilarter.

Kjedelig vindu - men det er bare et kord
skjema. Det er når du trykker PLAY at det
blir interessant.
Så kjører du «mainstream», er det bare
å skrive kordskjema, trykke på play og så
bestemme instrumentene ut fra enorme lister
med hundrevis av alternativer. Det er faktisk
her jeg tror du vil bruke mest tid, bare for
å høre gjennom og plukke ut det som låter
best. Piano, stå- eller elbass, perkusjon, kanskje en blåser eller to? Hva med mandolin
eller banjo, enten i komp eller med et soloriff?
Husk bare på at alt dette er ferdiginnspilt, så
du må gjøre noe sjøl oppå for at det skal bli
ditt verk. Det er selvsagt mulig å bare legge
på alt fra programmet, og da trenger man
ikke være musiker engang. Men da får du
en «generisk» komposisjon basert på valg
istedenfor skapelse. Like originalt som en DJ
som programmerer en låt fra samples. Så
viser.no

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

Her
kunne din
annonse
ha stått.
Helside i farger: 2000,–
Halvside: 1400,– Kvart
side: 800,–

Joda, noter kan du få her også.
En morsom ting med nyeste versjon (2009.5)
er «Audio Chord Wizard» eller akkord-trollmannen, som tar en hvilken som helst MP3fil og finner ut kordene fra den. Tenk på det,
jazz-folk: Fakebook trengs ikke lenger! Dette
er noe jeg håper kommer til flere programmer. Både Cubase og Logic kan allerede
lage midi-filer ut fra lydspor med soloinstrumenter (enkeltstemmer), slik at du kan få en
synth til å gå helt unisont med stemmen din
f.eks. Men dette kunne StudioVision allerede
på midten av 90-tallet. Korder derimot –
wow…

Tillegg for bakside: + 1000,– /
Innside omslag og midtside: +
500,–
Vi kan også lage annonsen for
deg fra manus for 500,–
Opplag: 2000, målrettet distribusjon til
et musikkelskende publikum.
Skriv til red@viseforum.no eller ring vår
annonseselger Ragnhild: 4781 5020.

Band in a box
PG Music. Flere versjoner av programmet, de
billigste starter på 129 $. Noen av de største
versjonene kommer med lydbibliotekene ferdig
installert på USB-disk.
viser.no
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R a g n a r SØ R O l s e n

Ragnar
SØR
Olsen
Sanger vi kan identifisere oss med
Ragnar Sør Olsen tok mellomnavnet ”Sør” for at vi skal vite hvem
av de to Olsener man snakker om.
Disse to Olsener har levert viser i
flere tiår. Begge har denne nære
underfundigheten både i måten å
skrive på og måten å formidle visene på. De har turnert sammen og
de blir begge ønsket velkommen
i hverandres miljøer. Vi traff Ragnar Sør Olsen på Knutehytta ved
Kongsberg.

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

Leo Leonhardsen

Skrive om refleks

P

å konserten 22. november ble turfolket sittende å lytte til stengetid.
Ragnar øste velvillig ut den ene visa
etter den andre, og publikum ville ha mer.
Han presenterte en rekke av sine egne viser, pluss tonsettinger av blant annet Olav
H. Hauge.
Hvordan er det å leve av viser i dag?
— Hvis en lever av det, så står en fare for
en brå død. De betalte jo bedre på 60-tallet
enn de gjør nå. Jeg er en av de mange som
har jobb ved siden av, og samtidig har mulighet til å ta meg tid til turneer – over hele
landet, Sverige og Danmark. Siste gangen
var på Östgöta Teatern og Öland. Der spilte
jeg Ibsenforestillinga sammen med Tore
Tveit og felespiller/multiinstrumentalist
Trond Villa.
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Tre forskjellige CDer på tre forskjellige
forlag. Er det symptomatisk for visebransjen eller er det uttrykk for din måte å
styre din karriere på?
— Karrieren blir styrt av tilfeldigheter.
Ingen platekontrakt. I dag forhandler man
fra gang til gang. Hvis Grappa vil gi ut den
neste, så er jo det veldig bra. Er i gang med
den fjerde plata på nyåret. Har også gitt
ut noen singler, bl.a. Trygg Trafikk har
gitt ut en refleksvise i år. Tenkte jeg kunne
gjøre noe nyttig for meg og skrev for Trygg
Trafikk. Noe så konkret som refleks er å
bruke sine evner på noe anvendelig. Mens
når jeg lager ei vise som kommer innenfra,
så er det jo ikke sikkert at andre synes den
er noe særlig å ha... Personlig er jeg egentlig mer opptatt av de visene jeg ikke har
skrevet enn de jeg har skrevet.
viser.no

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

Vi kjemper uansett

Hagerup og Hauge
Du har jo en stor produksjon?
— Tja, jeg har en lang liste. I tillegg til
selvskrevne har jeg også tonesatt andre
lyrikere og forfattere. Bl.a. til Klaus Hagerups favorittdikt av mora, Inger, og Inger
Hagerups oversettelser av Emily Dickinson.
Dine Olav H Haugemelodier er allsidige;
Her er både country-inspirerte og folkemusikk godt forankra i Telemark?
— Har hørt kommentarer om at man
trodde ikke det var mulig å bruke country
på Olav H Hauge, men det passa, det.
Gjør ikke melodiene dine Hauge mer
tilgjengelig?
— Det er ikke så lang vei fra en folkemusikktradisjon til andre tradisjoner: Alt har
sitt utspring – felles kilde, samme sjel. Det
handler ikke om mot når vi setter melodi.

Diktet liker seg jo
hver gang det blir lest
og framfor alt sunget.
viser.no

Du har din forankring i Telemark og
Skien. Har fått anerkjennelse gjennom
kunstnerstipend fra Fylkeskommunen og
et velkommen tilbake til Chicago. Hvordan er det å være visesanger i dag – når
du ut, eller må du slåss?
— Det er ikke min greie å slåss av den
grunn. At dette er en slags kamp vi kjemper er fordi vi ikke har noe valg – det er
noe iboende. Det er noe vi må!
Er visa en lite salgbar form eller er det
andre ting som gjør at viser ikke selger?
— Det som slår an, tjener penger. Men
hva slår an – og når? Hvis noen hadde
trodd på, kosta på og markedsført visesangere, kan det godt hende de gått unna
som hakka møkk. Noen kan kanskje ha en
oppfatning om at visesangere bare sitter i
kroken og synger søte og nusselige sanger.
Men det er nå en del av oss som forteller
brysomme sannheter og har spissede meninger. Jeg liker å formidle det som ligger
meg på hjertet, det jeg føler for at folk bør
lytte til.
(I går var det jo veldig hyggelig her da, selv
om temaene vekslet mellom krig, religiøsitet, arbeiderkamp og kjærlighet, hverdagsfilosofi og medmenneskelighet. En setting
hvor vi fikk til en kommunikasjon – en
såkalt formidlende omstendighet).

Musikkvalg i radio, tv og forlag
Det er få forlag, om noen, som er idealistiske og snille på samme tid. Å være snill
kan bety å tape penger. Det er en form for
risikosport de nødig innlater seg på. I radio
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R a g n a r SØ R O l s e n
Ragnar Olsen og Trond
Villa i Ibsenhuset, sept.
2009.

hjelp innimellom både fra
Østafjells, NRK Telemark
og Radio Grenland og ikke
minst TV-Telemark. Sistnevnte har nylig laget en
musikkvideo med meg.

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

De vil heller ha live enn opptak
Hvilken rolle spiller norsk radio for formidling av visekunst?
— Det har jeg også lurt på. Der ligger
det an til forbedringer. Vi burde hatt et
nytt aktualitetsprogram om viser, og en
liten link der folk kunne gå inn å høre på
programmet når det passer for dem. Det er
ikke akkurat overdreven drahjelp fra NRK.
Men jeg har for så vidt vært mye i lokal
radioen. Det de liker er paradoksalt nok:
Du har kanskje en god innspilling i lomma,
mens de helst vil ha en live-opptreden –
der og da. Nå du har jobba i timevis for å
få et bra produkt, skal du spille på direkten
isteden – fordi programlederen forestiller
seg at det er interessant og riktig. Og jeg
gjør det…
Jo, de har spilt platene mine også, det skal
de ha. Men de vil heller ha meg live for
diverse temaer enn å spille plater. De spør
fra tid til annen om jeg har ei vise på lager
til et eller annet aktuelt tema. Så jeg får da
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Som en kulturpersonlighet blir jeg fra tid til annen
invitert til debatter og sangoppdrag. For
eksempel da jeg ble invitert av Telemarksavisa til et diskusjonsforum for næringslivsfolk og politikere om utvikling av
Grenland, så lagde jeg ei vise om Grenland:
Grenland er litt av et land. Den kom ut
som singel i regi av prosjektet og har fått
mye oppmerksomhet, bl.a. i forbindelse
med den regionale Grand Prix-finalen i år.
I mange år har jeg savnet at politikere og
det organiserte samfunnet kommuniserer
mer med oss sangpoeter. De burde tatt
sjansen på det og benyttet seg av oss i forhold til mål og meninger, ikke bare satt sin
lit til meningsmålinger. Da jeg vokste opp
ble jeg betatt av sanger jeg kunne identifisere meg med. Jeg har et ønske om å bidra
med noe av det samme. Det ble da også
ganske så tydelig da jeg i 2005 framførte
visa Vi står sammen før Union ble nedlagt.
Arbeiderne på bruket, 12 000 andre tilhengere og folk fra samtlige politiske partier,
sang den visa sammen uten å ha hørt den
før.
I løpet av halvannet døgn produserte Terje
Welle Busk en singel med 4 låter, og avd.
viser.no

434 og LO ga den ut som en løpeseddel.
Den gangen lagde jeg flere viser om en arbeiders kår og kamp anno 2005, arbeidersanger av sin tid. NRK har forresten vært
flinke til å bruke dette live. Men på plate er
de ikke fullt så ivrige, og de er heller ikke
alltid like flinke med tono-rapportering.
Men når lokal-tv viser en musikkvideo
med meg, ser jeg på det som en hyllest til
visesangen.

Markedsføring
av visa

Visa har på alle måter blitt
en del av andre sjangere
og kommer i de utroligste
forkledninger. Pop, rock,
klassisk, country, jazz hva
som helst. Men visa i seg
selv, hvordan har den det?

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

Norsk Viseforum kunne kanskje i større
grad spinne sitt nett utover landet og både
aktivisere og påvirke visesangere og arrangører rundt om. Vi bærer jo i oss en sangog musikktradisjon vi absolutt kan være
stolte av og som vi må ta vel vare på – og
videreføre. Turnévirksomhet i forskjellige
deler av landet, på kryss og tvers, som en
månedlig sangstikke, en slags visekarusell
hadde kanskje vært en idé? Vi trenger og
tar gjerne i mot praktisk og økonomisk
støtte i planlegging og gjennomføring av
turnéer.
Visa har på alle måter blitt en del av andre
sjangere og kommer i de utroligste forkledninger. Pop, rock, klassisk, country, jazz
viser.no

hva som helst. Men visa i seg selv, hvordan
har den det? Er den tilstrekkelig ivaretatt?
Det holder i hvert fall ikke med «Visakort»! Det er det unike i visa som form vi må
jobbe for. Mange har spurt om hva ei god
vise er. Og mange har svart. Å stå alene og
formidle er en del av visa og avhenger av
visesangeren selv – og bare han eller henne
– alene!
Vi behøver ikke
gå så langt inn
i glasskula for å
hente inspirasjon og
minne om hvordan
enkelte visesangere
maktet å fengsle
et publikum, som
i 1969 da 500.000
sang med på one,
two, three…what
are we fighting for?

Visa: Enkel og nær
I 2005 følte jeg at vi hadde noe av den
samme ånden over oss i forbindelse med
nedlegging av Union. Om vi har med en
bass eller andre instrumenter, spiller ingen
avgjørende rolle. Visas form er uansett
enkel og nær, til tider nærmest hudløs. I
neste stund kan den framstå rå som vennlig, lengselsfull som kjærlig.
Jeg har et ønske om at Norsk Viseforum
blir i stand til å jobbe enda mer aktivt og
drive direkte formidling, gjerne i samarbeid med andre kulturinstitusjoner som for
eksempel Rikskonsertene, kulturavdelingene i fylker og andre arrangører. Det kan
være vel anvendt tid å sette fokus på visa
som unik tekstmusikalsk form og ikke som
«alternativ musikkform»! n
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G-strengen

Torbjørns Vise-X
2

1
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3

4

Oslo Radio-Orkesters
Torbjørn Holte er en
eminent bassist, som
også viser seg å være
en dyktig kryssordsmed.
Han har sendt oss dette
vise-kryssordet og et
større til neste gang. Og
send gjerne fler!
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Å
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Løsning
kryssord
nr 5:
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16
18

— test din visekunnskap!

5

Vanrett
3. Matvareingrediens
6. Julesang
9. Masekoppen
10. Skråningen
11. Plagiatør
13. Påfallende
14. Mykne
16.	Uttalte
17.	Arbeider
18.	Retning

1. Hvilken gruppe utga «Som varmt hvetebrød i tørt gras»?
2. Hvilken artis platedebuterte med plata «Sett»?
3. Hvilken am visesanger skrev «Blues run the game»?
4. Folkrock-band oppkalt etter britisk øygruppe?
5. Hva het debut-plata til Gåte?
6. Hvem sang «Fru Johnsen»?
7. Hvilken sv. artist sang «Ingen kommer undan politiken?»
8. Hvilken dikter har Finn Coren brukt tekster på i sin nyeste dobbelt-CD?
9. Hvilket instrument var Bellmans hovedinstrument?
10. Hvem sang «Big Yellow Taxi»?
----11. ExtraBonus (jazz): Hvilket radioprogram forbinder du med låta «The Kid
from Red Bank»?
Amund Bjønness fra Nye Skalder har laget månedens vise-quiz.

Løsning Vise-quiz
1. Christiania Fusel & Blaagræs.
2. Tonje Unstad
3. Jackson C Frank.
4. Lindisfarne
5. Jygri
6. Inger-Lise Andersen
(senere Rypdal)
7. Marie Bergman
8. Olav H. Hauge
9. Citrin.
10. Joni Mitchell
----11. Reiseradioen

1

Nye Skalders vise-quiz

Loddrett
1. No. låtskriver
2. Låtskriver
3. Fly
4. Vokse
5. Folkevisesamler
6.	Karakter
7.	Konjunksjon
8. Måleren
11. Loft
12. Like
15. Holme
16. Sveriges Radio

viser.no

viser.no

Abonnér
på Norges
nye viseblad!
1 år/4 utgaver: 180,(Løssalg: 50,- pr nr.)
– eller bli personlig medlem i Viseforum (250 kr)
og få bladet som del av medlemsskapet!
Skriv beskjed på http://viser.no/beskejed eller send
brev til Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.
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Østnorsk Visescene

Utøvere og arrangører diskuterte

Formidling av viser
på Østlandet
Østnorsk Viseforum dekker om
rådet fra Otta til Kragerø. Her finnes
amatørvisegrupper, profesjonelle
utøvere, visefestivaler, profesjonelle scener og klubber som engasjerer både amatører og proffer.
I november var representanter for
viseklubber og utøvere samlet til
møte i Oslo. Norsk Viseforum ønsket innspill i arbeidet med å bedre
formidlingen av viser i Østlands
regionen.
Leo Leonhardsen
Foto: Øyvind Rauset

V

isa er et kunstuttrykk som er
sjangerovergripende i musikken og med teksten i sentrum.
Visa faller ofte mellom flere stoler
og er vanskelig å putte inn i noen
musikalsk bås. En del utøvere kaller
seg singer/songwriter og forbinder
viser med Prøysen og Erik Bye.
Andre er bevisste over den tradisjonen de jobber innenfor og kaller
seg visesangere. I media får viser
relativt lite oppmerksomhet, selv om
mange viseplater topper salgslistene.
Enkelte av disse platene kommer
ikke igjennom nåløyet for spilling
i NRK. Hva kan vi gjøre for å løfte
viseutøverne opp. Det var noe av det
vi ville diskutere på
møte mellom utøvere og arrangører i
regionen.
Viser ved Kanalen har funnet sin
form og kommer
til å holde på sin
programprofil med
viser, eller tekstbasert musikk som de
kaller det. De slipper til nye talenter
gjennom en form
for konkurranse der
vinneren får vise seg
frem på festivalen.
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Noen av deltakerne på seminaret i november, ved Viseforums nye lokaler i Schous-kvartalet.

Visescenen Josefine i Oslo er et profesjonelt tilbud som også slipper til nye fjes
på åpen scene. Med arrangementer hver
uke er denne scenen den største på viser i
Norge. En gang i året arrangerer de også
skrivestue. Begge disse to profesjonelle tilbudene legger altså til rette for nyskaping
innen sjangeren.

Visens dag eller Vise:Larm
Norsk Viseforum vil utvikle et eget prosjekt
for økt synliggjøring av viser på Østlandet.
Vi må lage noen arrangementer som er
så store at de fortjener medieoppslag. Et
Vise:Larm etter modell av Folke:larm kan
være en idé. Eller en Prøysendag, eller en
«Visens Dag» hvor det spilles viser i alle
kommuner på samme tid, etter modell fra
viser.no

den nordiske bibliotekuka, der det leses
nordisk litteratur på alle bibliotek i Norden
på samme tid. Andre etterlyser en kompetansebank for artister som trenger hjelp
med utgivelser, rettighetsspørsmål, promotering , oversikt over gode spillesteder
etc. Det er også på tide at Norsk Viseforum
begynner å arbeide for å få viser inn i utdanningssystemene. Det bør være en egen
viseutdanning ved Musikkhøgskolen.
Norsk Viseforums administrasjon fikk en
del klare ønsker her og vi s etter stor pris
på engasjementet fra de som tok turen til
Oslo. Dette overfører vi også til andre regioner. Med økt kapasitet i administrasjonen
kommer vi til å følge opp alle innspillene. n
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Månedens folkevise

Husmannsvisa – hentet fra Folque-viseboka

Husmennene på Østlandet var en underkuet og utnyttet klasse. Plassen var gjerne for liten til å fø familien,
og de hadde ikke mye tid til overs for drifta. Det ble
oftest om natta og på søndagen at husmannen fikk
tid til å jobbe der. Husmannen var pliktig til å jobbe
på gården som plassen lå under «nårsom helst og på
tilsigelse». I stor grad gjeldt nok dette kona også, selv
om husmannsloven av 1851 opphevet arbeidsplikten
hennes. Lønna de fikk for å jobbe for bonden var lav
– langt mindre enn det en uavhengig arbeider kunne
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kreve – mens avgiften for plassen var uforholdsmessig
høy. Husmannen hadde ingen garanti mot å bli sparket fra plassen dersom bonden fant en grunn. Loven
av 1851 skulle gi ham en viss sikkerhet, men det var
nok av smutthull. Når husmannen ble gammel og ikke
lenger kunne overholde arbeidsplikten, risikerte han
å bli erstattet av en yngre og bli sendt på legd. «Husmannsvisa» skal være skrevet av Andris Bjørgebakko
fra Valdres, som også har forfattet en annen vise om
hvordan husmannen ble utnyttet: «Bondeveldet».
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sBOK
sCD
sDVD
Anne Grete Preus –
Nesten alene på CD
og vinyl
Anne Grete Preus er aktuell med nytt
album som presenterer både helt
nye sanger og nye versjoner av eldre
materiale. Hun spiller nesten alle
instrumenter selv og sangene er mer
nakne på Nesten alene enn på hennes
tidligere utgivelser. Albumet kommer i
tillegg på dobbelt 180 grams vinyl.
Av Per Jakob Skaanes

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

ut kun ikledd tonefølge fra et knippe instrumenter hun har spilt neste alene. Noen få
artister har bidratt på albumet, ellers er Anne
Grete Preus multimusiker denne gangen.
I hovedsak har Anne Grete Preus hjelp av
Elise Båtnes fra Vertavokvartetten på fiolin,
Erland Dahlen på perkusjon og Jan Erik
Kongshaug spille bass. På Bornholm café og
Heller tro enn vite har Preus forsterket feltet
med Berit Cardas på fiolin, Henning Landås
på bratsj og Emery Cardas på cello.
Det er mange måter å kle opp melodier og
låter på. Disse er som tittelen sier nesten
nakne, nesten alene. Vi møter instrumentalisten Preus på en noe annen måte enn
tidligere i den forstand at sangene, tekstene,
melodiene og instrumentene fremtrer annerledes når låtene arrangeres såpass nakent.
De står i langt større grad for egen regning
og man får anledning til å lytte mer til hver
enkelt. Det er en lyttemessig styrke. Her har
ikke ordene noe å skjule seg bak av sneisne
effekter, melodiene står nesten alene kun
tonefulgt av noen få instrumenter.

Nesten alene

Noen vil kanskje synes det er litt mye klang
på instrumentene noen ganger. Samtidig
vil jeg berømme Preus for at de ikke har
sminket bort alle «ekstra-lyder» som når hun
flytter fingrene i en vanskelig akkordovergang
på spor fem et par ganger. «Rusk i spelet» gi
liv til en innspilling.

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

Alle unntatt én sang er signert Anne Grete
Preus. Unntaket er en norsk gjendiktning av
Bob Dylan, To make you feel my love som
har blitt til Fylt av min kjærlighet. I tekstene til
Anne Grete finner vi religiøse undringer, fun-
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deringer over det flerkulturelle. Her er møter vi også
Preus med grublerier over
temaet tvil, tro og visshet.
I sangen Gull av støv har
hun skrevet en skikkelig tøff og engasjert tekst
med morsomme rim om
at det er menneskelig å
feile, guddommelig å tilgi,
selv eksen til søstera di,
svigermor eller arrogante
musikkanmeldere. Hun
kan få «rød klut» til å ende
opp med «å drikke lut» i
neste linje.

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

Dobbelt-LP for feinschmeckerne
Nesten alene kommer i flott dobbeltvinylutgave med utbrettcover og med dobbelt-CD
inkludert for 249,-. Da ville jeg ikke nølt med
hva jeg skulle kjøpe. LP-salget har steget
viser.no

kraftig de siste årene. I dag trykkes i stor
grad høykvalitetsvinyl i mindre opplag. Både
bilder, selve det konkrete ved LPen og lyden
i seg selv, har en egen kvalitet sammenlignet
med CD og datafiler i varierende grad av
komprimering. Det er mulig jeg innbiller meg
mye, men jeg opplever en annen tilstedeværelse, dybde og nærhet i musikken når jeg
setter meg ned og lytter til høykvalitetsvinyl.
CDer står seg selvfølgelig veldig bra, men
streamet musikk blir lett litt flat og mangler
fylde i forhold til vinyl.
Anne Grete Preus har en nyoppusset hjemmeside – www.annegretepreus.no og
myspace-side. Du kan også lese om henne i
Norsk pop- og rockleksikon.
Anne Grete Preus Nesten Alene.
Warner Music.
Vinylutgaven kan kjøpes hos TheGarden, BigDippper, Platekompaniet, for omkring 250,-. Da
får du dobbelt-CD med på kjøpet.
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i livet og navigerer nå mot
lyset. På Pust fokuserer og
heier Eidsvåg igjen på de gode
kreftene i livet. Det er langt mer
trøst og glede å finne her med
andre ord, mye å glede seg
over i livet.

Fra mørke til lys

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

De siste årene har Bjørn Eidsvåg arbeidet
med denne trilogien som avsluttes med Pust.
De to andre albumene i trilogien er Tålt og
Nåde. Tematisk beveger trilogien seg fra
Bjørn Eidsvgs forsøk på å komme i rette med
kjærligheten i voksen alder på Tålt , på Nåde
døden et nærværende tema. På dette siste
albumet i trilogien kan vi si Bjørn Eidsvåg på
vellykket vis har arbeidet seg igjennom det
mørke, de tunge og vanskelige utfordringer
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En ettertenksom og
undrende Eidsvåg heier på
lyse krefter i livet. Tittelen
pust er kanskje valgt ut fra
pustens symbolikk som noe
livgivende, jeg assossierer til
skapelsesberetningnes støv og
livspust. Albumet åpner med en
nydelig låt om «på skjønnhet
blir blikket mitt aldri mett, bare
så eg har sagt det, det nytes i
langsomme åndedrett, sjelen
spise sakte». Dette får meg til
å tenke på en annen som også
hadde mye å tenke på, Jens
Bjørneboes. Han skrev et dikt
som lovpriste gode ting i livet; «Om steder på
jorden og mat jeg liker». Det er likefullt slik at
når jeg hører på tekstene på Pust, opplever
jeg en god porsjon sårhet i dem. Kanskje
Eidsvåg likevell har en stykke igjen, eller så
er det en mer «moden» måte å hylle de gode
kreftene i livet.
Pust har et detaljrikt og halvakustisk lydbilde.
Foruten Bjørn Eidsvåg på vokal og akustisk
gitar, bidrar en rekke musikere på Pust og
gjør lydbildet spennende. En elektrisk gitar
ligger forsiktig i bakgrunnen og fyller inn
små krydderier, mandolin og banjo, dobro er
også instrumenter som gjør seg gjeldene i
lydbildet i tillegg til bass og en synth. Eidsvåg
har også med og et slags elektrisk piano kalt
wurlitzer, clavinet, dulcimer og marxophone
som skaper en rikdom i lydbildet.

dulcimeren på sangen Dans på roser. Det
er veldig tøff ekkoeffekt på trommingen på
sangen For seint, det høres nesten ut som
de sitter i et lite rom og dundrer i vei på ei
stortromme. Det er også en flott nærhet i
innspillingen, man føler man nesten er med
under innspillingen på enkelte spor, særlig
siste sporet Sett at. Kanskje undødvendig
å si, men jeg leggerallikevel til at Eidsvåg
har laget mange gode melodier som
sammen med dyktige musikere gjør dette
til e slitesterkt album. Albumet er spilt inn i
Ny-Hellesund og mikset i Bjørn Ole Raschs
Kongshavn studios.

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

Jeg synes det blir en fin kombinasjon
av lydtepper fra de elektroniske
tangentinstrumentene kombinert med
de mer «stutte» folkeinstrumentene som
banjo, dulcimer og marxophone der disse
kombineres, selv om de blir litt borte til
tider. Men jeg klarer ikke å identifisere
viser.no

viser.no

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

Jan Eggum har tatt med sanger fra en peri
ode på 40 år. De eldste sangene ble skrevet
helt tilbake i 1969 og de yngste er fra hans
hittil siste album Hjerteknuser som er gitt ut
på vinyl til og med! Sangene er ordnet alfabetisk etter tittel og innimellom har Eggum
illustrert boken sin med avisutklipp og turnéprogrammer fra visesanger-karrieren sin.
Alfabetisk innholdfortegnelse finner du også.
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Hvordan er utvalget gjort? Eggum har valgt
ut sangene selv uten innblanding fra noen.
Han har lagt vekt på flere forhold. Noen
av Eggums mest «slitesterke» sanger ble
skrevet på 70-tallet. Vel 20 av visene i denne
boken skriver seg fra denne perioden. Hovedvekten av sangutvalget ligger på 90-tallet,
omtrent 30 i alt. Det var da han hadde størst
salgsmessig suksess, kan vi anta. De siste ti
er fra perioden etter millennium-skiftet. Det vil
føre for langt å ramse opp hvilke sanger som
er med. På Norsk Noteservices sider fins
full innholdsfortegnelse til boken. Sjekk om
du finner dine favorittsanger der. Jeg savner
kun to sanger, Blå bananer og Harehopp.
Sistnevnte er en aldeles ypperlig vise hvor
Eggum har forvridd ordtak til det ugjenkjennelige ved å dele dem opp og sette sammen
igjen. Kostelig! Du finner dem på CDen En
sang fra Vest, eller søk den opp på iTunes
eller Spotify og hør på den. Teksten og noter
finner du i sangboken Ugress i ditt bed. For
øvrig har Eggum en rekke sangbøker på
markedet, blant annet fra noen av sine utgivelser på nittitallet, Dingliban og Deilig, en
samling som heter Mellom Borger og Bohem
og en som heter Mang slags kjærlighet.

Melodilinje, besifring og
tabulatur
Jan Eggum er en av de få jeg vet om som
klarer å fylle melodilinjene med akkorder.
Vanskelige er de også. Det er sjelden vanlige
dur- eller mollakkorder tas i bruk når Eggum besifrer sangene sine. Eggum har bøtt
på dette med å ha grepdiagrammer til alle
akkordene sine over melodilinjene på alle
sangene. I tillegg har Tor Solberg skrevet
tabulatur til hovedakkompagnementet på de
fleste sangene. Det skulle avhjelpe de verste
utfordringene med å tråkle seg igjennom
sangene.
Jan Eggum har hjemmeside – janeggum.no
– og myspaceside. Les mer om Jan Eggum i
Norsk pop- og rockleksikon.
Jan Eggum “Som eg e”.
Norsk noteservice 2009. 
Spiralinnbundet, 266 sider. Pris: 348,-.
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de ferskeste vil nok derfor oppleve at man
møter på noen temmelig bratte «kneiker»
innimellom. Mitt råd er rett og slett å hoppe
over dette og heller komme tilbake til det
etter en stund. Det kan være du klarer det
uten store problemer når andre ting er på
plass. Slik blir deLillos gitarbok en bok hvor
både nybegynnere og mer drevne gitarister
kan hente inspirasjon og tips.

Kassegitar med
Lars Lillo Steenberg

deLillos
med egen gitarbok
De tre Larsene i deLillos har i tre år arbeidet med en gitarbok. Nå er den her,
den teller over 200 sider, er innholdsrik, kanskje vel så givende for deg
som har spilt en stund som nybegynneren. Formen er lett slentrende og
svært behagelig, nesten som en liten
passiar med Larsene som gitarister.
Per Jakob Skaanes

Når Larsene i deLillos har gitt ut en gitarbok,
har de valgt å dele den i tre hoveddeler.
Hver for seg presenterer de sitt forhold til
gitaren, hvordan de lærte å spille og andre
småhistorier knyttet til gitarkunsten. De
fokuserer hovedsakelig på hver sine ting.
Det er som om vi møter de tre gitaristene og
plukker opp triks og tips fra dem. Samtlige
av Larsene bedyrer at de ikke er pedagoger,
derfor kan det nok forekomme at det side
om side med noe veldig lett, kan dukke
opp ting som er ganske så vanskelig. En
pedagog ville kanskje plassert dette senere
i boken. Dette har nok noe med bruken av
selve boken å gjøre. Den er nemlig ment
å være like mye en oppslagsbok som en
kursbok eller bok til selvstudium. Enkelte av
viser.no

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

El-gitar og triks med Ludde
Lars Lundevall tar for seg el-gitar og åpne
stemminger, høyrehåndsteknikk, måter å
ta grep på når på elektrisk gitar. I tillegg
forklarer han om måter å spille på som
kanskje er mer vanlig på elektrisk gitar, for
eksempler riff og demping. Ludde deler ut
med generøst ut tips om solospill og går
igjennom soloen på låta 1984. Denne delen
er like nyttig for en som har spilt en stund
som for nybegynneren. Kanskje sågar mer.
viser.no

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

Lars Beckstrøm om blues, jazz,
bass og mendolin
Når det til slutt blir Lars Beckstrøms tur, er
det meste gjennomgått. Han har ikke så mye
igjen å si når de to andre har fått breie seg
på mange sider. Han fokuserer på blues og
blueskomp. Han har med et intervju med
Knut Reiersrud som lærer oss noen triks og
skalaer, han forteller om jazz og viser noen
jazakkorder, om å spille bass og mandolin.
Boken har et fint grepkart med de 76 mest
sentrale akkordene for mandolin stemt i
EADG. Dette er en veldig artig del, selv om
det ikke er så mye instruksjon her. Man lærer
mye om musikk og om Beckstrøms deLillossanger ved å lese denne delen.
Blant deLillos-repertoaret vil du kjenne et
knippe sanger langt bedre etter å ha arbeidet
deg igjennom denne boka. I større eller
mindre grad gjennomgår de låtene Ensom
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Haugen på trommer. I Faun spiller de akustiske viser med raffinerte klanger og elegant
instrumenttraktering.

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

En inspirasjonsbok for gitarister
Jeg tror deLillos gitarbok vel så mye en
inspirasjonsbok for deg som kan en del fra
før som for de aller ferskeste. Det er mindre
vektlegging av «basis»-ferdigheter og enkle
grep til fordel for mye veldig interessant
stoff som alle vordende gitarister har nytte
og glede av. Jeg tror imidlertid denne boken
vil være en glimrende tilleggsbok til en mer
«tradisjonell» gitaropplæringsbok om man
skal bedrive selvstudium. Men hvem vet, det
er mulig jeg undervurderer nybegynnerne :-)
deLillos har hjemmeside – j.delillos.no/j/ –
og en myspaceside.
Bakgrunnsstoff om deLillos finner du i Norsk
pop- og rockleksikon. Viser.no har tidligere
omtalt deLillos-albumet Huskeglemme (i nr. 5).
Lars Lillo-Stenberg, Lars Lundevall og Lars
Frederik Beckstrøm - deLillos gitarbok.
Utgitt på Vega forlag og koster 349,-.

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

Faun har siden Vilde Bjerke flyttet fra sørlandet gitt ut tre CDer og nå er tiden moden
for å lage et samlealbum med nyinnspillinger av, noen av de beste
låtene de har laget. Tekstene er
Annen hjelp for å lære gitar:
ene og alene skrevet av André
DVD er et greit hjelpemiddel om man ikke kjenner
Bjerke. Melodiene er i hovedsak
noen som kan vise hvordan ting gjøres i praksis. Her
skrevet av Rune Udal som også
er instruksjonsmateriale vi har omtalt på viser.no:
synger og spiller strengeinstrumenter i Faun. En faun er for
Gitarspill av Roy Henning Snyen og DVDene Spill
øvrig en romersk guddom som
gitar! av Tor Solberg og Espen Wiik, og Lillebjørns
blir sammenlignet med skogsgugitartime. Det finnes mange andre også, blant annet
den Pan, ofte fremstilt med horn,
Lillebjørns gitarbok.
geitebukkben og hale.

Vanskelige ord/uttrykk og du har ingen musikkbok å
slå opp i? Ta en titt på Musikkordboken på nettet. Der
kan du finne forklaringer på mye som har med musikk
å gjøre. Ønsker du mer musikklære, kan jeg anbefale
Musikklære av Jens Graasvoll. Skulle du savne sanger med grep og melodilinje, kan du for eksempel titte
på disse to; Sang i Norge, og Verden i sang.
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I tekstmaterialet Faun har valgt ut trer poeten
André Bjerke frem i mange skikkelser. Vi
møter Bjerke i et lystig sarkastisk hjørne der
han harselerer med sunnhetsfanatisme i
teksten Den siste glede. Faun har smakfullt
ikledd denne teksten en munter marsjerende
arrangement med mutet trompet. Deretter
tas det hele ned med den lyrisk drømmende
Seilas. Her har Faun fått forsterkning av Steinar Gregersen på elegant lap-steel. Et annet
høydepunkt på albumet er å høre hvordan
tangentansvarlige Jo Eskild leker seg i låta
Musikkens gleder. Bjerke har laget en versespøk om en frøken av et Bechstein-flygel.
I beskrivelsene av hvordan pianister bergtas
av flygelet nevner Bjerke både Måneskinnsonaten, Liszt, Ungarsk rapsodi og atonalitet. Eskild følger opp på tangentene med
morsomme varianter og små-«sitater» som
bringer oss i I det mer alvorstunge diktet På
jorden et sted bidrar tar-spilleren Siavesh
Mamle på tar og med vokal på en egen
kurdisk oversettelse av diktet. Det låter veldig
stilig. Det eneste unntaket fra melodier signert Rune Udal, er Finn Kalviks Måken som
Faun har laget en country-versjon av. Ja, ja,
det svinger forsåvidt av den, og den fungerer

som et kontrastmiddel til de andre visejazzlåtene. Men utover det er det kanskje mest
på «flippen» å lage en Bjøro Håland-versjon
av denne låta. Flere av de beste er en fin CD
å lytte på når man skal ha vakker musikk til
noen glass vin, plata inneholder spennende
arrangementer, samtidig som den ikke er
så krevende at du ikke kan gjøre andre ting
mens Udal og Faun traller i vei i bakgrunnen.
Faun har hjemmeside - www.faun.info - hvor
du kan høre lydkutt av sangene, bestille CD
og lese mer om bandet.
Faun: Noen av beste.
Juman Records 2009.

Fire fra Faun: Per Sigmond, Svein Haugen,
Rune Udal, Svein Øverland.

Faun består av svært dyktige musikere med bakgrunn i blant annet
jazz. Foruten Rune Udal på gitar
og vokal består besetningen av
Svein Øverland på kontrabass, Jo
Eskild på tangenter, Per Sigmond
på trompet og flygelhorn og Svein
viser.no

viser.no
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om det høres at man har jobbet mye med
miksingen, høres mange «ekstra»-lyder fra
gitarspillet. Det menneskelige ved gitarspillet
er ikke sminket bort, noe som i mine ører er
et kvalitetstegn for produksjonen.

Kings of Convenience:
Declaration of
dependence
Bergensduoen Kings of Convenience
bestående av Eirik Glambæk Bøe og
Erlend Eie entret den musikalske scenen i Norge like før tusenårskiftet. Da
ga de ut to album og trakk seg tilbake.
Nå er de tilbake med et flott album de
har kalt Declaration of dependence. I
umiskjennelig Kings of Conveniencestil er albumet kjennetegnet at akustisk pop med lavmelt elegant gitarspill,
tiltalende melodier og fine vokalharmonier.
Av Per Jakob Skaanes

Kings of Convenience har opparbeidet seg
en viss posisjon både innenlands og ellers
i Europa. Den britiske poppressen betraktet
debutalbumet Quiet is the new loud som
starten på en ny trend.
Kings of Convenience er ikke et band som
pøser på med lyd og kraft og forvrengning
på instrumentene. De låter tidvis nakent og
rent, viseaktig med subtilt gitarspill, tidvis er
uttrykket utvidet med flere instrumenter. Selv
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Skal vi knytte noen referanser til stilarter
og andre artister, kan vi plassere det tidlige
Kings of Convenience i «båsen» for akustisk, rolig musikk med elegante harmonier
og lavmelt delikat gitarspill, mens de to siste
albumene gradvis trekker inn flere instrumenter. Jeg assosierer i retning av Nick
Drake og Simon and Garfunkel. For å nevne
noen nyere band, kan vi trekke inn Belle and
Sebastian. Nick Drake er nok hakket mer innadvendt og «mørk» i uttrykket, mens Simon
and Garfunkel og Belle and Sebastian er mer
lett og likefrem musikk igjen. Kings of Convenience lager mer kompliserte melodier og
deres harmoniseringer er mer preget av tette
klanger. Vokalharmoniene og stemmebruken
på flere spor er slik at jeg hadde tippet Simon
and Garfunkel, dette kommer ekstra tydelig frem på eksempelvis låta Homesick fra
albumet Riot on an empty street.

Gradvis lysere klanger
og melodier
Tidligere har Kings of convenience gitt ut to
studioalbum Quiet is the new loud (2001) og
Riot on an empty street (2004) og et album
hvor de samarbeidet med technoartister som
Røyksopp, Bjørn Torske og britiske Four Tet.
Albumtitlene vitner om at det er karer som liker å leke med språket gjennom paradoksale
vendinger. På Declaration of Dependence
synes fascinasjonen for ordspill å være noe
dempet, likeså dama som var med på de to
forrige albumomslagene. Men sjakkbrettet og
gitaren er fremdeles med.
Rent musikalsk opplever jeg det som debutalbumet mer mollstemt og mørkt, om vi
kan benytte et slikt uttrykk, enn oppfølgeren
og nå det siste albumet. Denne er litt lysere
både i klang, tempo, rytmer og vokalharmonier. Vokalharmoniene er som regel parallelle
stemmer, i terser og lignende. Musikken er
mer rytmisk enn på debutplata hvor man får
unntrykk av et mer flytende lydbilde med tette
viser.no

harmonier og. Lydbildet er utvidet med med
banjo, bass og trompet. Dette videreutvikles
ytterligere. Man kan ikke unngå å imponeres
av de fengende melodilinjene og melodisk
komp på eksempelvis cello innimellom. Det
løfter inntrykket fra et allerede impnerende
nivå.

Du kan lese mer om Kings of Convenience i
Norsk pop- og rockleksikon.
Kings of Convenience:
Declaration of Dependence. Virgin/EMI.
Vinylutgaven får hos Platekompaniet, Big Dipper,
The Garden og Lite Nytt.

Melodimaterialet, arrangementene både instrumenter og vokalarrangementene er mildt
sagt imponerende. jeg har lyttet til albumene
deres flere ganger over tid for å danne meg
et inntrykk av deres misikalske utvikling. Albumene vokser for hver gang. Delikat musikk
og deilig å lytte til i hustrige vinterkvelder som
varme sommerkvelder på terrassen. Liker
man delikate melodilinjer og litt popete akustisk musikk, skulle denne være en fulltreffer.
Når jeg har nevnt Simon and Garfunkel og
Belle and Sebastian, vil man også forstå at
det ikke er så mye disharmonier i musikken.
Har man affinitet for motsetninger i musikken,
vil man gjerne oppleve Kings of Convenience
som noe glatt, vil jeg tro.

Dobbel-LP for feinsmeckerne
Jeg vil tro et band som Kings of Convenience
har en lytterskare med affinitet for delikate
klanger, lekkert gitarspill og lyd i særklasse.
Det er en glede å melde at feinsmeckerne
får sitt. Declaration of dependence er
nylig sluppet på vinyl. Her kommer virkelig
musikken deres til sin rett. I utvalgte butikker
kan man kjøpe albumet på skikkelig LP med
utbrettcover og flott bilde.
Declaration of dependence er definitivt album
for dem som vil lytte i ordets rette forstand.
Jeg ville aldri finne på å sette Kings of
Convenience på for å ha bakgrunnsmusikk
for å korte ned tiden mens jeg støvsugde
eller noe slikt. Det er litt mer seremoni
med å sette på LPen og gjøre seg klar
for lydopplevelsen. Det er bra at man må
investere litt mer tid og innsats enn å trykke
på enter på PCen eller mp3-spilleren. Slik
begunstiges dette albumet av å komme på
LP.
Kings of Convenience har hjemmeside:
kingsofconvenience.com og Myspace-side.
viser.no

Radka Toneff – Hennes
korte liv og store
stemme
En av Norges største jazz-stemmer
forstummet i en alder av 30 år. Siden
har det kommet fler utgivelser med
opptak gjort med Radka Toneff. Hun
fortsetter snart tretti år etter sin død
å fascinere publikum med sin fortryl41
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lende stemme og myteomspundne
personlighet. Journalist Marta Breen
har satt Toneff under lupen. Breen har
tidligere skrevet boken Piker vin og
sang om jenter i norsk rock.
Da jeg og en kompis på 80-tallet fikk oss våre
første gitarer med fuzz-boks og spilte heavyriff, kom faren til kompisen min og spurte om
vi ikke ville være med å lytte til en flott CD
han hadde kjøpt. Det skulle være noe annet
enn kiss-gitarer, mente han. Det var Radka
Toneff han satte på og jeg ble virkelig merket
av henne, selv om jeg ikke fikk noen følelse
av umiddelbart å bli slått i bakken, har inntrykket stadig vendt tilbake og jeg har anskaffet meg flere utgivelser av henne og nyter de
i små doser. Man skal ikke sløse med slike
øyeblikk. Jeg opplevde også et stort øyeblikk da jeg hørte Saihuekis datter på Kjetil
Bjørnstads Leve Patagonia, fantastisk sunget
av nettopp Radka Toneff. Vi kan også nevne
at en utgivelse med navn Butterfly med hittil
uutgitt materiale av Radka Toneff for litt siden
ble sluppet på CD og vinyl.

Lettlest og velskrevet
Man merker at Marta Breen er journalist og
at hun er vant til å skrive. Språket flyter svært
lett og men rives lett med. Hennes bruk av
direkte tale gir også teksten er svært autentisk preg.
Breen har valgt en tilnærming hvor personene selv kommer til orde i stor grad. Her
er ikke en drøftende og problematiserende
fremstilling. Det er beskrivelser fra Breens
side etterfulgt av dialoger og nær sagt første
hånds beskrivelser av episoder og andre
trekk som kan belyse hvem Radka Toneff
var. Det er så man sitter med fornemmelsen
å være vitne til replikkvekslingene til tider.
JMan kan jo undres over hvor Breen har
dialogene fra.
Toneff døde i 1982 og da var hun tretti år
gammel. Folk kan da ikke huske så utrolig
godt, de husker i det minste selektivt. Slik
blir en fremstillingsform med «autentiske»
dialoger problematisk fordi man sitter igjen
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med inntrykket av at det er Radka Toneffs ord
man leser. Men du verden hvor lett det er å
la seg rive med når man står overfor en slik
fremstillingsform.

Langvarig fascinasjon for
bruremarsjer

Jeg får hele tiden lyst til å lese videre, nyskjerrigheten min pirres, ikke av tørst etter
saftige detaljer eller avsløringer, men fordi
stoffet er spennende, tankene er spennende
og at Radka Toneff i seg selv er en person
jeg er svært nyskjerrig på å finne ut hvem er.

Mye vekt på liv, noe på musikk
Innholdsmessig ligger mye av fokuset på
Radka Toneffs liv, hennes oppvekst med
bulgarsk far som var folkesanger og klassisk
utdannet, hennes skolering i klaver. Videre
følger vi henne på Club 7, hvilke band hun
spilte i og hennes betraktninger om tekster,
om lyrikere hun likte. Vi kommer også nærmere inn på Toneffs sterke og svake sider,
sider av personligheten hun strevde med.
Det er intet helte- eller gudinneportrett som
tegnes av Radka Toneff.
For dem som leter etter «musikkfaglige» betraktninger, er det lite om musikken hennes,
og om forutsetninger for henne som jazz-sangerinne, hennes musikalsk bakgrunn utover
det jeg nevnte om bulgarsk folkemusikk og
klassise skolering. Det får bli neste prosjekt
om henne. Av kildene Breen har benyttet
seg av, er det en rekke intevjuer med Radka
Toneff, samtaler med hennes nærmeste
omgangskrets, noen bøker og Karen Friviks
rediodokumentar og Radka Toneff, Set it free.
Det er også flere opptak av samtaler og diskusjoner mellom Radka Toneff og søsteren
Jana blant annet. Utrolig å ta opp slikt.
Vi har fått en interessant, spennende og lettlest biografi som fokuserer på Radka Toneffs
liv. Det neste må bli en studie som går henne
tett inn på musikken. Breens biografi er høyst
lesverdig bare man betrakter den med en
viss distanse.
Marta Breen: Radka Toneff - Hennes korte liv
og store stemme
Kagge forlag. Innbundet, 224 sider.
viser.no

Reisefølge – en bok og
CD med bruremarsjer
Brudlaup er en av de største begivenhetene i livet, man endrer status og
trer inn i en ny stand. Musikk til livets
begivenheter har vi til alle tider jobbet med å skape. Siri Haukenes har
arrangert 12 bruremarsjer fra Sverige og Norge for piano. Her har dere
altså muligheten til å virkelig sprenge
grenser hvis dere vil ha noe annet enn
de to kjedelige marsjene 95% av alle
brudepar velger til vielsesmusikk!

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

Per Jakob Skaanes

Brudhlaup – bryllup

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

Ekteskapsvigselen er en viktig overgangsfase i livet, en av de store høytidene i livet. På
gammelnorsk het bryllup brudhlaup. Om man
tenkte seg en ritualisert marsj hvor bruden
marsjerte først, eller om man i større grad
vektla overgangen fra en sosial status til en
annen, som et overgangsrite i tråd med Arnold van Genneps «Rites de passage», skal
ikke være sagt. Trolig vil begge perspektiver
tilføre forståelsen av ritualet mye. Polonaisen
man gjerne utfører i bryllup og marsjen til
kirken i gammel tid, har klare referanser til
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første betydning. At man endrer sosial status
gjennom ritualet bryllup, og at dette innebærer en av livets viktigste overgange, vil også
være en fruktbar innfallsport. I den forbilledlig
etymologiske ordboken Våre arveord, kan
vi lese at det nærliggende er å anta at ordet
beskriver brudens seremonielle ferd (til hest)
til mannens hus og familie.

Bruremarsjene
i boken «Reisefølge»
Siri Haukenes har benyttet forskjellige folkemusikere somkilder til bruremarsjene hun har
tatt med i dette utvalget. Blant de mest profilerte Haukenes har hentet bruremarsjer fra,
kan vi trekke frem Susanne Lundeng, Einar
Mjølsnes og Hans W. Brimi. Boken inneholder som nevnt 12 bruremarsjer, brureslåtter, brureslag eller gånglåter, kjært barn har
mange navn. Jeg har gjengitt hele innholdet
i boken nedenfor:  1. Gamel-Sjugurs bruremarsj, Gudbrandsdalen etter Hans W Brimi 2.
Bruremarsj frå Lom, Gudbrandsdalen etter
Erling Kjøk/Hans W Brimi 3. Reiselått fra
Krødsherad, Buskerud etter Johan Kleven/
Truls Ørpen 4. Gråtarslaget, Brureslått frå
Bjerkreim, Rogaland etter Einar Mjølsnes 5.
Brurmarsj fra Lødingen, Vesterålen i Nordland etter Susanne Lundeng 6. Brurmarsj
fra Sørfold, Salten i Nordland etter Susanne
Lundeng 7. Brurmarsj fra Beiarn, Salten i
Nordland etter Susanne Lundeng 8. Gamla
Jämtlands Brudmarschen 9. Brudmarsch
från Mora, Dalarna etter Anders Frisell 10.
Brudmarsch från Mockfjärd, Dalarna etter Anders Frisell 11. Gånglåt från Malung,
Dalarna etter Lejsme Per Larsson 12. Blank
Kalles Brudmarsch, Dalarna etter Pers hans
Olsson  Marsjene er arrangert både for piano
og med solomelodistemme slik at melodien
er skrevet ned tilnærmet lik “originalen”.
“Originalen” er vel her brukt i betydningen slik
kilden til Siri Haukenes spilte marsjen, vil jeg
anta. Disse er notert ned med enkel melodistemme og uten å ta med for mye forsiringer,
dobbeltgrep og forslag. Til dere som lurer på
om dere vil klare å spille disse bruremarsjene
på piano: Jeg er en passe sleivete pianist og
kan tråkle meg igjennom arrangementer som
ikke er for vanskelige når jeg akkompagnerer
folk som synger og når jeg spiller sammen
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med andre. Arrangementene av bruremarsjene som Haukenes har laget, er absolutt overkommelige også for amatørpianisten. Det er
gjerne ett og to kryss, få punkteringer, noen
få sekstendelsnoter. Bassen er mye helnoter
og vanlig firedelsnoter som vandrer forutsigbart, litt musikk-«folkelig» karakterisert.

Samtlige bruremarsjer
medfølger på CD
Om man gjerne vil lytte til hvordan bruremarsjene kan spilles, eller er usikker på enkelte
partier i notene, kan det være til stor hjelp
å lytte til en innspilling. Her har Haukenes
vært snartenkt og funnet ut at hun vil spille
inn samtlige bruremarsjer på en CD som
følger med boka. Her har Haukenes spilt
inn pianoversjonene av bruremarsjene. Om
du ønsker å høre Haukenes’ kilder spille
den «opprinnelige» versjonen, kan du spore
deg opp til disse gjennom opplysningene du
finner i boken (I de tilfeller de er utgitt på CD
eller kilden er en lydkilde).
Reisefølge - bruremarsjer fra Norge og Sverige. Redigert og arrangert av Siri Haukenes.
Norsk Musikforlag AS.
Heftet/stiftet. 76 sider. Pris: 298,- kr.
Kan kjøpes eller bestilles fra Norsk Musikforlag, i
musikkforretninger, eller på nettet fra Notehandel.no eller Norsk noteservice.

som løfter teksten og en sang som
overgår mye. Så takk posten!

Elin Furubotn:
Ein tanke unna

Leo Leonhardsen

Det var vel denne plata som åpnet ørene mine for Elin Furubotn. Ikke det at
de forrige tre platene er kjedelige. Men
denne fikk jeg i posten. Det er ikke så
ofte vi får presentert gode viseplater
i radioen. Var det ikke for posten, så
hadde det gått lang tid før jeg fikk høre
denne blandinga av tydelig språk, god
stemning og god musikk. En musikk

viser.no

Elin Furubotn har skrevet lettfattelige tekster.
Her er mye fin poesi. Korte linjer med enkle,
tydelige hverdagsbilder. Det er slike tekster
som du ikke behøver å analysere for å forstå.
Hun styrer unna balladekonseptet og de
tradisjonelle historiefortellingene. I stedet
presenterer hun bilder som det er lett å plassere seg i, om man vil. Og da blir det svært
lite jegform, men mye du og vi. Det passer
liksom formen. Ja, hun holder en enhetlig
form gjennom alle tekstene. Sånn sett er
plata stilren og gjennomarbeidet.
viser.no

«Du e bare ein tanke unna din glede og din
kjærlighet.
Men du e bare ein tanke unna din frihet og
handlekraftighet.» Er det ikke slik det er?
Eller hennes moderne utgave av Ditt sinn
monne flyve i sangen På leit etter:
E det den evige drømmen
du går og vente på?
Ka tid kan du sleppa å leita
kanskje du ser det då”
Melodiene følger tekstene. Ikke alle tekstfrasene er enkle og rytmiske. Her følger
melodiene trofast tekstene og gjør dem til
gode sanger. Akkompagnementet er stødig
og underbyggende. Bruken av messing gjør
arrangementene spenstige og spennende.
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Det er så mange gitarer i nordisk visesang,
så disse arrangementene gir oss nye bilder.
(Hun spiller godt gitar selv, det er ikke det,
og gitaren er godt fremme i lydbildet når den
trenges.)
Som visesanger er Elin Furubotn respektabel. Stemmen er praktfull. Den har dybde og
autoritet, og hun tør bruke teknikker som lar
nyansene komme frem. Flere burde øve slik
som hun må ha gjort. Hun synger tydelig.
Hun formidler visene sine på en slik måte at
ikke en eneste konsonant går tapt på vegen,
uten at dette river ned noe av musikaliteten
i fremførelsen. Det er dette som blant annet
kjennetegner gode visesangere. Motsatsen
er de som bare klarer å uttale halve ord.
Hadde jeg hatt terninger skulle hun fått en
hel pose.
Elin Furubotn: Ein tanke unna
FXCD 350
Kirkelig Kulturverksted 2009

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

Besetningen i Valkyrien Allstars er Tuva Livsdatter Syvertsen på vokal og fele, Ola Hilmen
og Erik Solid på fele og vokal. Magnus
Larsen på bass og Martin Langlie på trom-
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Dette er etter min oppfatning en spennende
og nyskapende måte å arbeide på.

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

Det er morsomt å høre et riff-basert hardingfelekomp til mange av låtene på debutskiva
og nå på To måner. I likhet med stoffet på
debutskiva Valkyrien Allstars, finner vi både
egenskrevne og “tradisjonelle” toner og tekster på To måner. Her er tonesettinger av dikt
av kjente diktere som Haldis Moren Vesaas,
Olav H. Hauge, Henrik Ibsen og William Shakespeare, men også helt nyskrevne tekster
og melodier begått av gruppens medlemmer.
Sammenlignet med debutalbumet, kan vi si
at To måner peker i retning av at gruppa i
større grad skriver melodier og tekster selv.
På debutskiva, var to av tekstene og fem av
melodiene signert trad./Valkyrien Allstars. På
To måner er hele ni av tolv melodier og fire
av tekstene signert medlemmene i bandet.
Det er mange flotte spor her, for øyeblikket
er favorittene Tåre du tarv ikkje falla av Olav
H. Hauge med melodi av Tuva Syvertsen og
Drømte vi om mer med tekst av Tuva Syvertsen og melodi av Valkyrien Allstars. Det er
også flott å høre hvordan Tuva Syvertsens
både kan synge rocka og nesten tandre, sentimentale ballader med overbevisning.
Man kan kanskje si at Valkyrien Allstars med
dette albumet har beveget seg noe bort fra
folkemusikken og fått inn flere elementer
fra rock, jazz og viser til fordel for triller og

To måner
Valkyrien Allstars har bevisst ønsket å befeste seg som et folkemusikkband, men hele
tiden med improvisasjon og impulser fra andre musikksjangre tydelig til stede. De henter
formspråk delvis fra rock med vokalen,
men også i klanger og rytmisk øs i sitt spill,
særlig en utpreget “riffing” på felene. Mye
av repertoaret henter de fra tradisjonsmusikken, både hardingfele-slåtter og den vokale
folkemusikken. Dette bearbeider de og klarer
å sette en karakteristisk signatur på stoffet.
viser.no

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

Portåpnere til folkemusikken
En tradisjon som stivner, slutter å leve. I
Valkyrien Allstars har vi et band som eksperimenterer med andre sjangre og stilarter i
sin fremføring av folkemusikk. Det er flott, og
uten dem ville folkemusikken vært fattigere
(På samme måte som den ville vært fattigere
uten en eksponent for en svært rendyrket
og tradisjonell stil, eksempelvis Ingvill Marit
Buen Garnås).
Mange grupper er rendyrkete i sin sjanger.
Mange grupper henter inspirasjon fra ulike
stilarter i kommer i kontakt med, tar det opp
i seg og lar det slippe ut igjen i bearbeidet
form sammen med andre impulser som har
også har inspirert dem. Slik kan de appellere
til folk med forskjellig musikalsk bakgrunn
og gjøre dem interessert i de andre tradisjonene bandet trekker veksler på. Jeg tror
Valkyrien Allstars har en slik funksjon. Folk
som ikke har bakgrunn i folkemusikk synes
musikken deres er energisk og fengende, og
lurer kanskje på hva folkemusikken er, hvor
Valkyrien Allstars har hentet materialet fra.
Jeg har hatt det slik med Folque, Lillebjørn
Nilsen og Chateau Neuf spelemannslag.
Hedningarna og Gåte (og etterhvert mange
andre) har lignende funksjoner i tillegg til å
spille flott musikk. Man
behøver ikke like noen av
de ovennevnte artisters
musikalske løsninger, men
man bør glede seg over at
de kan skape interesse for
folkemusikk i miljøer hvor
de rendyrkede kvedarar
og spelemenn i første
omgang ikke når fram.
Valkyrien Ållstars har
Myspace-side og hjemmeside
– valkyrienallstars.com
Valkyrien Allstars: To Måner.
Utgitt på Grappa musikkforlag A/S.
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Svensk nyckelharpe

Rolf Lislevand:
Diminuito
Den norske luttenisten Rolf Lislevand
har fordypet seg i tidligmusikk, musikk
fra senmiddelalder, renessanse og
barokk. Tidligere har han gitt ut flere
album med tidligmusikk. Han er nå
aktuell med albumet Diminuito som
inneholder komposisjoner fra den
italienske renessansen på instrumenter vi ikke hører så ofte på P4 eller P1.
På Musikkantikk på P2, vil du ha gode
muligheter.

Av Per Jakob Skaanes

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

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

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

Tidligmusikk

En italiensk lutt fra
1700-tallet.
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Rolf Lislevand er
for tiden bosatt i
Verona og virker
som professor ved
den statlige musikkskolen i Tossingen i Tyskland.
Han har fordypet
seg i tidligmusikk,
engelsk: Early
music. Betegnelsen tidligmusikk
brukes grovt sett
om musikk fra
middelalder og
renessanse, tidvis
også barokk. Der
er dreiningen fra
viser.no

Rolf Lislevand spiller lutt,
barokkgitar og theorbe,
en type langhalset lutt
fra barokken. Giovanna
Pessi spiller harpe.
På clavichord finner vi
Michael Behringer. Bjørn
Kjellemyr spiller kontrabass og colascione, en
stor theorbe. Dette er et
bassinstrument, theorbe
var jo en lutt med forlenget hals for å få dypere
toner. Marco Ambrosini
spiller nyckelharpe. Thor
Harald Johnsen spiller
chitarra battente – «beating guitar» på engelsk.
Barokk gitar
Den ligner på vanlig klassisk gitar, men den er som
regel noe større og den
var som regel strenget med fire stålstrenger.
Lislenavd har fått låne Linn Andreas Fuglseth
og Anna Maria Frimann fra Trio Mediaeval
på vokal. Til slutt har vi David Matoral på
perkusjon. Med andre ord et stjernelag av
musikere.
Jeg finner det berikende og spennende å
lytte til melodiene i tillegg til klangene og
klangfargen i instrumentene, selv om Diminuito av opplagte grunner stiller visse krav til lytteren. Hvorfor synes jeg denne utgivelsen er
så spennende? Dette er musikk som kanskje
er litt fremmed for viseforums lesere. Jeg tror
de fleste oppleve det musikalsk berikende å
lytte til noe som er såpass annerledes. Melodiene er spennende, de er svært velspilte
og instrumentene som brukes har en uvant
klang. Den utvider mitt bilde av hvordan man
spiller og hvilke lyder instrumenter gir. Det
representerer for meg en verdi og nytelse.
Kanskje man kan gjøre seg nytte av Lislevands løsninger i egne fremførelse også.
Viser.no har også omtale av Trio Mediaeval Folk Songs.
Rolf Lislevand: Diminuito.
Grappa musikkforlag.

Clavichord
viser.no
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Tlf.: 2229 5762, Mob.: 9188 8833,
anne-lise.oden@c2i.net
• Akustisk Vinter v/ Roar Stengrimsen Tlf
2316 3901, Faks 2316 3901,
Mob. 918 18 025,
roar.stengrimsen@villspor.com

• Viseklubben sVISkEn v/Dag Hoftun
Knutsen, Hans Hansens vei 12,
3021 Drammen. Tlf. 3289 6244 (p+a),
9765 0744 (mob), daghk@online.no
• Drammen viseklubb - kontaktperson:
Dag Hoftun Knutsen (adr.: se over).
daghk@online.no
www.drammenviseklubb.com
• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.
• Knutehytta, 3614 Kongsberg.
Tlf. 3273 1283. firmapost@knutehytta.no

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
• Rælingen Viseklubb v/Tom G. Bengtson, Runivn. 15, 2005 Rælingen. Tlf.
63839835/91598303. epost: tbengt@
broadpark.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks 359,
2001 Lillestrøm, berto@online.no
www.skedsmoviseklubb.no
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• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519.
www.viseklubbenlars.com
• Visegruppa 1881, Halden v/
Frivillighetssentralen i Halden,
wenche.erichsen@frivillig-halden.no
• Sarpsborg Viseklubb, v/ Ingar R.
Henden, Skjebergveien 158 A,
1743 Klavestadhaugen.
ingar@sarpsborg-viseklubb.net
• Ski Kulturforum, kons.sted bl.a 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.
www.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.
www.ukuleleklubben.com

Hedmark
• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803,
post@proysenhuset.no
www.proysenhuset.no
• Terningen Skanse, Elverum. v/ Anne
Koht Walmsnæss, ako-walm@online.no
• Viser i Fjelli (Ringsakerfjellet) v/ Bernt
Wold, tlf. 6235 9067 – 9903 8790,
berwo@frisurf.no

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Gunn Heidi Larsen.
viser.no

Telemark
• Bamble Viseklubb v/ Bjørn D
 amberg,
tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no
• Notodden Visekor v/ Torill Hagen,
Notodden.
• Viser ved kanalen, tlf. 4724 8423.
www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb v Eivind Oug,
eivind.oug@niva.no
• Terna Viseklubb, Tvedestrand, v/ May
Zwilgmeyer, tlf. 3716 6808.
• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per
Jakob Skaanes, tlf. 3727 2654,
perjakobskaanes@viseforum.no
viser.no

• Viseklubben Oss, Arendal v/ Ellinor
Dukan, tlf. 3708 8778.

Vest-Agder
• Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rysstad.
harald.knutsen@aa-f.kommune.no
• Mandal Visedager c/o Røsslyngbakken 5,
4513 Mandal. Tlf 9015 4436.
mandal.visedager@lyse.net

Rogaland
• Egersund Visefestival v/ adv. Asbjørn
Stokkeland, Pb 264, 4379 Egersund.
post@advokat-stokkeland.no
• Stavanger Vise og Lyrikk Klubb, Ole
Fjetland, tlf. 5159 5655,
brev@viseklubb.com – www.viseklubb.com

Trøndelag
• Viseklubb Ørland/Bjugn Panta rei, Ola
Garli 7160 Bjugn - olgar@start.no.
• Neatrall v/ Anne Kristine Evjen, 7580
Selbu. Tlf: 7381 8303
• Viseklubben Maja, Trondheim
v/ Georg Gjessen,
georg.gjessen@hent.no
www.viseklubbenmaja.no

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

Troms
• Viseklubben Spelt, Pb 123,
9252 Tromsø. Skarven Bar.
www.viseklubbenspelt.no
• Viseklubben Baluba! v/ Inger Strand,
tlf 9939 2366. Fryseriet Pub.
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En CD som går rett til hjertet!
I platebutikken og på
www.louisjacoby.no
Det er en vanskelig øvelse å skrive gode tekster om både
følelser og trivielle situasjoner. Det blir uhyre lett banalt.
Jacoby er ikke i nærheten av å bomme. Han er stilsikker
og klarer å beskrive situasjoner, bruke tekstlige bilder og
krydre med metaforer på en måte som forteller noe
vesentlig uten at tekstene blir vanskelige å forstå.
Musikalsk er det også et helstøpt produkt. Melodiene er
iørefallende, men de er ikke enkle. Og de er mer varierte
enn hva vi er vant til å høre fra mannen med den dype
røsten og hans akustiske gitar.
Vi vil også påstå det er bortimot full klaff når det gjelder
selve lydbilde og produksjon. Det er vakkert og nok overraskelser til at det ikke blir kjedelig. ØP
Herman Wildenveys poesipris 2009

Norges største nettsted om VISER:

viser.no
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• CUBASE

• Vise-profil:
Geirr LYSTRUP

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
2

i nr. 7:

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:

Utgitt av Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.
Besøksadr. Trondheimsv. 2 - Telefon: 2200 5630
Epost: post@viseforum.no Nettsted: http://viser.no
Redaktør: Øyvind Rauset
I redaksjonen: Per Jakob Skaanes, Ida Svanes Ziener,
Leo Leonhardsen. Layout: Øyvind Rauset.
Epost til blad og nettside: red@viseforum.no
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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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Dingsguiden
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.

H jDei mn gm se gs ut ui ddei no

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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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

Vise-profilen

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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Torbjørn
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Elektrode
Låtdel
Sec
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Portal
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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

viser.no

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
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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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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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Norsk Viseforum
Bli med på

One from
the Heart

Norsk Visetidsskrift

Pris: 50,• Hjemmestudio:
Garageband
• Vise-profiler:
Caroline Waters
& Pernille
Lund Hoel

Ny styreleder i Viseforum
Tom Klemetzen takket av etter 5 år
som styreleder i Norsk Viseforum. Undertegnede, som har vært daglig leder
i tre år, går inn som styreleder. Dette
medfører at det blir endringer i administrasjonen, men videreføring av den
kursen som Klemetzen har satt.

D

et var på landsmøtet 24. april at
jeg takket ja til å
sitte styret. Jeg takker
for den tilliten og skal
gjøre så godt jeg kan.
Det er trygt å ta på seg
dette vervet når vi har
et stabilt styre. Karianne Arntzen Møller, Per
Jakob Skaanes, Ida Svanes
Ziener og Jan Arvid Johansen utgjør en solid kompetanse
og bredde som gjør det lett å videreføre
det arbeidet som dette styret har lagt opp
gjennom flere perioder.
Det er hyggelig å arbeide i styret for NVF
i en tid hvor vi merker økende aktivitet
over hele landet. Flere utøvere har meldt
seg inn og flere klubber og arrangører
har meldt seg inn. Vi opplever en økende
interesse over hele landet. Unge «singersongwriters» kommer med gode viser
både på engelsk og norsk. Flere kommer
med gitar til arrangørenes åpne scener og
flere visesangere kommer ut med plater.

T

il tross for den økende aktiviteten
rundt i landet merker vi at det er
få som deltar i organisasjonsarbeidet. Med bare ni delegater pluss styret
på landsmøtet blir det gjerne litt skjev
2
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representasjon. Men hele landet var
representert. Vi har også litt ulike vilkår
og tradisjoner på det å drive organisasjonsarbeid i dette landet. Å reise fra
Mehamn til Harstad for å delta på møte
koster 4–5000 kroner pluss et par overnattinger. Å reise på møte på Østlandet
tar noen timer med bil eller tog.
Dette er også årsaken til at
det stort sett er regionenes utpekte eller valgte
delegater som møter
på landsmøtet. Dette
gir en demokratisk
utfordring som vi må
arbeide med.

I

en overgangsperiode
vil jeg fungere som
arbeidende styreleder, med den daglige driften
i administrasjonen som en del av
arbeidet. Vi har dyktige folk i administrasjonen som sikrer driften etter hvert
som jeg reduserer på min stilling som
daglig leder. Ida Svanes Z
 iener jobber
som organisasjonssekretær med allsidig
arbeid. Anders Kjærmann Jensen arbeider som økonomiansvarlig i tillegg til
at han er sekretær for «Syng for Livet».
Øyvind Rauset jobber som redaktør.
Så det er en solid kompetanse som nå
dekker kontoret. Hva som formelt gjøres
med stillingen som daglig leder, vil diskuteres i landsstyret i juni.
Om dere møtes på Nordnorsk Viseforum
i Harstad under Festspillene, om dere
spiller på Viser ved Kanalen eller i en
båt: Ha en riktig god visesommer!
Leo Leonhardsen
viser.no

Visebølgen: Sommerens visefestivaler
Caroline Waters: Hele verden er musikk
Viseklubb-fokus: One from the Heart
Pernille Lund Hoel: Setter spor
Almost Irish: Danske folk-brødre i Norge
Konsertomtale: Gitarkameratene
Hjemmestudio: Garasjebandet
Dingseguiden: iPad til musikkproduksjon
Musikkpolitiet: Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt
Forsida:
Mats Lykke med band på One from the Heart.
Foto: Ida Svanes Ziener.

Redaksjonelt
Fokus på det unge visemiljøet denne gang. One from the Heart i Oslo er en av
mange åpne scener hvor nykommere kan få prøvd seg på scenen og de mer
erfarne kan gjøre comeback. 
Vi har også gått nærmere inn på to av artistene vi møtte der
– Krister og Eivind. To kvinnelige viseartister har vi også sett
nærmere på: Caroline Waters som videreutvikler arven etter
sin far Per Asplin, og Pernille Lund Hoel som nettopp har gitt ut
sin debut-CD. Trioen Almost Irish består av tre brødre på 19–
23 år, og angriper den irske folkmusikken på sin helt spesielle
måte. Vår utsendte møtte dem på Knutehytta ved Kongsberg.
Redaktør Øyvind er for tida sykemeldt etter en operasjon, og
Ida Svanes Ziener fungerer som redaktør i dette nummer.
red@viseforum.no
viser.no
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Noen av sommerens visefestivaler

Visebølgen

Viseb ø lgen

1.–3. juli: Egersund
visefestival

11.–12. juni: Salongfestivalen i Hernes
ved Elverum
Årets Salongfestival har
et stort oppbud av artister.
Festivalen foregår på Schulstad Østre som ligger 5 km
fra Elverum.
www.salongfestivalen.com

18.–20. juni:
Viser Ved Kanalen
Se www.viservedkanalen.no

Her spiller tradisjonelle
viseartister som Steinar
Albrigtsen, Jørn Hoel, Kine
Hellebust og Kari Svend
sen. Men også nye navn har
fått plass på programmet, og
konserten med Siri Nilsen
fredag kveld er definitivt verdt
å få med seg! At festivalen i
tillegg har band som Tellusalie
og The Loch Ness Mouse på
programmet, viser at de står
for et utvidet visebegrep med
spesiell appell til unge.
Les mer på www.egersundvisefestival.no.

15.–17. juli: Skåtøy
vise og poesifestival
Arrangeres for tiende gang i
år, og i tillegg til god musikk
reklamerer de med spennende lyrikk, kirkekonsert og
en utsøkt, skjærgårdsinspirert
meny. Publikum blir budt
på en blanding av vise og
poesi, med bl.a. Jonas Fjeld
og Henning Kvitnes, samt
dikterne Jan Erik Vold og
Jon Hjørnevik. Svenskene er
godt representert med bandet

Utgitt av Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.
Besøksadr. Trondheimsv. 2 - Telefon: 2200 5630
Epost: post@viseforum.no Nettsted: http://viser.no
Redaktør: Øyvind Rauset.
Fung. redaktør: Ida Svanes Ziener
I redaksjonen: Per Jakob Skaanes, Leo Leonhardsen.
Epost for stoff til blad og nettside: red@viseforum.no
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Eldkvarn og Marie Bergmann.
Sistnevnte holder også kurs
under festivalen med tittelen
Din unika röst. Programmet
har friske innslag av bl.a. den
irske gruppa Liadan, duoen
List, samt Susanne Sundfør.
Les mer på www. skatoyfestival.org.

19.–25. juli:
Prøysenfestivalen
www.proysenfestivalen.no.

Lillebjørn til Øya 14. august
Nordvisas festivalguide
Den beste nordiske festival
oversikten finner du på
www.nordvisa.org. Linker
til alle, så du får detaljerte
programmer!

3.–8. august:
Karlsøyfestivalen
Karlsøyfestivalen er en musikk- og kulturfestival med
mening! Dette er ei feiring av
alle positive motkrefter! Den
skal gjenspeile og fremme alle
de alternative kreftene
som kjemper for en
annen og bedre
verden preget
av solidaritet,
medfølelse og
kjærlighet! Mer
på www.
karlsoy
festival.
com.

Med sine hverdagslige viser om livet generelt og Oslo
spesielt betyr Lillebjørn Nilsen mye for mange. Han har i
flere tiår vært blant landets mest respekterte visesangere og
låtskrivere, og står bak en rekke av de store evigunge norske radiofavorittene. Han har opp gjennom årene blitt tildelt
forskjellige priser, blant annet Spellemannsprisen.
Lillebjørn Nilsens musikalske inspirasjon ligger både i den
norske folkemusikken og i amerikansk tradisjonsmusikk.
Mellom 1971 og -93 ga han ut en rekke soloplater, som alle
inneholder klassikere. Han var også med i gruppene Young
Norwegians, Ballade! og Gitarkameratene, men det er nok låtene som er utgitt i hans eget navn folk husker aller best. Man
skal heller ikke glemme at hans flotte Lillebjørns Gitarbok har
inspirert et par generasjoner musikere. Du skal ikke se bort
fra at du finner en mengde gitarister i de norske banda på
årets Øya-plakat, som har starta karrieren med akkurat denne
på pulten.
Sjøl om det begynner å bli noen år siden forrige soloplate,
gleder Lillebjørn Nilsen fortsatt store mengder mennesker
hvert år som konsertartist. I 2010 skal han hovedsaklig prioritere en ny runde med sine gamle venner i Gitarkameratene,
men lørdag 14. august handler det kun om han selv. Kom
tidlig og få med deg en perlerad av låter.
Øyafestivalen foregår i Oslo 10.–14. august.
Se www.oyafestivalen.com.
Glem heller ikke Lillebjørns sommerkonsert på Rocke
feller 23. juli.
Møt artisten selv på www.lillebjorn.no.

viser.no
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musikk!
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Dingsguiden

hele verden er

Caroline Waters har gått fra et musikalsk uttrykk med piano, stort band og trøkk
til det lille, nakne formatet med kun stemme og gitar. Nå satser hun for fullt på
hjemmemarkedet.
Av Ida Svanes Ziener,
Foto: Eva Groven

Caroline var i gang med sin femte utgivelse, plata Being Totally Alive da hun fikk
smerter i nakke og armer. Hun klarte å
gjennomføre releasekonserten, men så var
det stopp… lenge.
– Jeg skjønte etter hvert at jeg bare måtte
gi kroppen tid til å hvile, forteller hun.
Pianoet har alltid vært Carolines instrument, helt siden hun hørte faren Per Asplin
spille. Han var pianist, skuespiller og sanger, og står bl.a. bak julemusikalen Putti
Plutti Pott. Som barn hadde Caroline store
roller i flere av farens oppsetninger, og de
to var et radarpar i mange år.
Nå var altså Caroline i den situasjonen at
hun ikke kunne spille piano. Men fremdeles var trangen til å skape stor, og hun fant
ut at hun kunne spille gitar mer uanstrengt
enn piano. Det resulterte i en soloinnspilling av
hennes mest
etterspurte
livesanger,
av låtskrivere
som Suzanne
Vega, Joni
Mitchell og
Leonard
Cohen, i til6

legg til egenskrevet materiale. Tittelen på
plata ble Exposed, og er å finne i norske
CD-butikker nå.
– Det er første gang jeg har gitt ut noe som
er så nakent, sier Caroline. – Jeg har gått
fra 30-manns orkester til å være bare meg.
Det gjør det i hvert fall lettere å dra på
turné!
Og etter selv å ha hørt Caroline på releasekonserten hun nylig hadde på Cosmopolite, kan jeg bekrefte at hun har en helt spesiell evne til å formidle, og at hun oppnår
en veldig nærhet til publikum når det bare
er henne og gitaren. Men hun har også funnet tilbake til pianoet, og har derfor valgt å
norgeslansere Being Totally Alive samtidig.
Låtene på denne plata er pianobasert, og
Caroline har fått med seg flere dyktige amerikanske musikere. På konserter i Norge
har hun med cellisten Aage Kvalbein, og
den vakre celloklangen understreker hennes ekspressive og følsomme uttrykk.

Om Caroline Waters:

Caroline har stort sett holdt på med skriving, teater og musikk hele livet. I tillegg
har hun undervist. Men hun innrømmer
at det ikke er et spesielt lønnsomt yrke, i
hvert fall ikke hvis man tenker i penger.
–Jeg må bare stole på at pengene kommer
når det trengs. Jeg har vært freelance bestandig, og har fått det til å gå rundt. Men
noen ganger er det på hengende håret!
viser.no

•

Norsk skuespiller, sanger, filmkomponist, plateartist og forfatter.

•

Født 22. april 1966 i Oslo.

•

Datter av skuespilleren og sangeren Per Asplin.

•

Driver eget plateselskap Redhead
Records

•

Aktuell med albumene Exposed
og Being Totally Alive.
Les mer om Caroline på
www. carolinewaters.com

viser.no
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Dingsguiden
På hengende håret er også tittelen på
Carolines musikal som hun er i gang med
å skrive. Den er basert på hennes livshistorie, i likhet med boka hun også holder
på med. Man kan lure på hvor hun henter
kreativiteten og idéene fra.
– Jeg har et overflødighetshorn som må
tømmes, sier hun. – Det at jeg har vokst
opp med å øve og skrive, gjør at jeg i dag
ikke behøver å anstrenge meg for å produsere nytt materiale. Utfordringen ligger
heller i å vite hva jeg skal fokusere på.
At hun har en dramatisk og ganske utrolig livshistorie, gjør også at hun har mye å
fortelle. 18 år gammel var hun involvert i en
sykkelulykke som medførte knust ben, hjerneskade og hukommelsestap. Dette medførte store konsekvenser for Carolines liv.
– Jeg mistet evnen til å handle ut fra intellektet og måtte lære å være menneske ved
å stole på intuisjon og følelser. Det var da
jeg skjønte at det var musikken jeg skulle
holde på med. I perioden da jeg ikke visste
hvem jeg var, strømmet det låter gjennom
meg, forteller hun. Og røper samtidig at
disse låtene ikke er utgitt enda, men at det
skjer når hun er klar for det.

C a rD oi nl igns eg uWiadteenr s

Etter ulykken, og etter å ha mistet sin
beste venninne Stefanie i det som beskrives som en uløst forsvinningssak, endte
hun opp på Grove School of Music i Los
Angeles der hun studerte låtskriving og
komposisjon.
–Utdanningen var veldig nyttig. Jeg trenger struktur for å håndtere all energien,
sier hun. Fire år senere startet hun eget
plateselskap med det passende navnet Redhead Records, og hennes første
utgivelse, Compassions, var tilegnet den
forsvunne venninnen.
I dag er Caroline en etablert artist i USA.
Hun har ved flere tilfeller representert
Norge i offisielle sammenhenger som kongebesøk og OL-arrangementer. Hun spiller
stadig konserter «over there», men nå har
hun altså valgt å satse mer på hjemme
markedet.
–Nå vil jeg satse her. Jeg elsker Norge, og
føler at jeg har mye å tilby, sier hun. – Det
er veldig rart å komme inn på det norske
musikkmarkedet i dag, det er annerledes
enn da jeg var yngre. For å oppdatere meg,
tok jeg nylig et kurs i hvordan det norske
platemarkedet fungerer, forteller Caroline
som gjør all markedsføring selv.

Caroline har alltid
hentet inspirasjon fra
jazzmusikken, her
holder hun minikonsert
på caféen «Bare Jazz» i
Oslo. Foto: Ida Svanes
Ziener.

– Det er viktig å få nok betalt, man må ha
riktig markedsføring og samarbeidspartnere. Jeg jobber strategisk for å bygge opp
nettverk på de stedene jeg har lyst til spille.
Caroline definerer musikken sin som
en krysning av musikal, vise og jazz. Hun
mener at visesangen fortsatt står veldig
sterkt i Norge, og er mer levedyktig enn
andre sjangere.
– Men, sier hun, det handler mest om at
musikken kommer fra et ærlig utgangspunkt og treffer deg i hjerterota. Da spiller
ikke stilart noen rolle. – Det er fantastisk
med låtene som overlever og blir sunget i
dag, slik som Summertime. Det var jo i sin
tid en vuggesang.

Caroline Waters og
Aage Kvalbein i
strålende samspill.
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Selv har Caroline vært
innom både hip-hop,
opera, blues og ikke
minst jazz.
– Jeg har alltid spilt
jazz, men jeg liker å lage
musikk på et forståelig nivå for den gemene
hop. Melodi og struktur
skal være så enkel at folk
oppfatter budskapet.

viser.no

viser.no

Fordi musikken har
vært så viktig i hennes eget liv, er Caroline spesielt opptatt av å
formidle musikkens kraft
videre. Hun er interessert i den måten musikken påvirker kroppen på,
og holder kurs i stemmefrigjøring. Stemmen
da forstått som en indre
energi som trenger utløp.
– Jeg har hatt fantastiske
lærere, og flere av dem
har vært opptatt av dette
med energi, sier hun.

Caroline har også satt seg inn i kvantefysikk, og forteller at flere kvantefysikere
mener at vi er musikk.
– Våre rudimentære bestanddeler består
av strenger som vibrerer. Vi er på en måte
laget av et stort orkester. Vi kommuniserer
med hverandre energisk. For meg er hele
verden musikk! Sier hun entusiastisk, samtidig litt bekymret for at jeg skal tro hun
er smågal. Men etter å ha hørt Carolines
livshistorie, låter, og ikke minst stemme,
vil jeg påstå at hun har funnet fram til noe
fundamentalt i sammenhengen mellom
mennesket og musikken. Og som hun sier:
– Jeg vet at musikk kan skape en bedre
verden! 			
n
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Det beste med Oslo!
På låtskriverscenen One from the Heart møter du engasjerte arrangører, dyktige
låtskrivere og ikke minst: et lyttende publikum.

On e f r o m t h e H e a r t

One from the Heart på en vanlig
mandag: Scenen er liten, men
stemningen er stor når Mats Lykke m.
band spiller. Foto: Ida Svanes Ziener.

Visesangere, vi?
Ida Svanes Ziener

– Dette er det beste med Oslo!
Vi er på One from the Heart (OFTH) en
mandagskveld i april, og Bjørn-Peder
Johansen har akkurat entret scenen. Han
starter med å takke arrangørene for at en
scene som dette finnes, før han spiller sine
to tildelte låter. Ingen artister får spille mer
enn to låter, her stiller alle likt. På en vanlig OFTH-kveld kommer det gjerne 15–20
låtskrivere for å spille på åpen scene. I tillegg er det ofte en minikonsert som setter i
gang kvelden.

Både Krister Hallstensson og Eivind
Nilsen har holdt en slik konsert, i tillegg
er de gjengangere på åpen scene, med egne
låter på henholdsvis svensk og norsk. Men
ingen av de to er spesielt kjent med visemiljøet. Eivind hadde så vidt hørt om Norsk
viseforum før undertegnede tok kontakt,
mens Krister ikke kjente til det i det hele
tatt. Vi får unnskylde ham med at han er
svensk. Men som han sier: – Jeg bruker å
kalle meg selv singer-songwriter på svensk,
jeg har aldri lyttet så mye til viser, derfor definerer jeg meg heller ikke som visesanger.
Eivind bruker å si at han spiller viser eller,
det noe mindre betegnende, sanger.
– OFTH er jo en form for visemiljø! kommer han plutselig på. Og han har jo rett,
alle her skriver egne tekster, ofte akkompagnert av gitar eller piano.

Skriver på eget språk
Ingen av dem ser egentlig noen forskjell på
«viser» eller «singer/songwriter», men er
enige i at teksten er viktig. Krister begynte
faktisk å skrive på svensk etter at BjørnPeder Johansen en gang sa til ham at han
burde prøve det ut. Og slik ble det.
– Da jeg begynte å skrive på svensk kjentes
det så rett og enkelt, man får fram det man
vil, det blir ingen uklarheter. Bjørn-Peder
ga meg sparket bak som jeg trengte. Når
jeg først hadde kommet over sperren var
det enklere å fortsette.
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Hver mandag inviteres det til låtskriverkveld på
Bar&Cigar.
viser.no

viser.no
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– Jeg syns det blir mer personlig når jeg
skriver på norsk, sier Eivind, som mener
det er mest naturlig å skrive på sitt eget
språk, og har gjort det fra starten av. Men
det er faktisk ikke så lenge siden han var
i startfasen som visesanger. Det begynte
først å rulle da han oppdaget OFTH og ble
kjent med bl.a. Krister.

Et viktig møtested
OFTH og andre lignende steder spiller en
viktig rolle som møtesteder for låtskrivere
og musikere. For Eivind som er sekretær
til daglig, og Krister, som (av alle ting) er
vaktmester på Norges musikkhøgskole,
har det vært viktig å komme hit og møte
likesinnede.
– Jeg har fått noen oppdrag, og truffet en
del mennesker som er stimulerende, forteller Eivind.
– Det er det som er så kul! utbryter Krister.
– På åpne scener er det alltid verdt å spille,
selv om det ikke er betalt. Det er ofte noen
som spør om musikken din, eller vil ha deg
til å spille.

Lever på ryktet
Krister og Eivind har begge blitt tatt med
til OFTH av andre som visste om stedet.
Disse kveldene annonseres nemlig ikke
andre steder enn på en nylig opprettet
Facebook-gruppe. Det kan se ut som at de
baserer seg på at folk som har vært der
sprer ordet. Criz Kristoffersen, som var
med på å starte OFTH for over ti år siden,
kan bekrefte dette. Han forteller at de var
en del i media i starten, men at det da kom
folk som ikke forstod konseptet. Derfor
holder de nå en lav profil, men oppmøtet
tyder på at ryktet stadig spres til nye
låtskrivere.

Et nomadeliv
OFTH ble startet på det som i dag heter
Café Sør på Youngstorget, der både Criz og
12 

Annette Behrens jobbet. Inspirert av et
lignende konsept som ble nedlagt, startet
de opp OFTH. Og da Café Sør sluttet med
live-musikk, fortsatte OFTH andre steder.
– Vi har levd et slags nomadeliv, forteller Criz. –Vi har holdt til på ulike steder
gjennom årene, før vi endte opp her på
Bar&Cigar. Blant annet på Herr Nilsen,
som i dag arrangerer visekonserter på eget
initiativ.

Krister Hallstensson og
Eivind Nilsen (t.h.).
Foto: Julia Persson.

Drivhuseffekten
Eivind og Krister mener at grunnen til
at OFTH fungerer så bra er at publikum
virkelig lytter.
– Når man går på scenen blir folk stille,
sier Krister. Da vil man gjøre det bra!
Eivind er enig.
– Man blir tatt imot med veldig mye respekt, det er ikke noe jantelov.
Criz forteller at de er opptatt av at alle, og
spesielt de nye, skal føle seg trygge.
– Det fungerer som et drivhus, med litt
ekstra varme og beskyttelse. Både låta og
låtskriveren kan ha godt av denne modningsprosessen. Her merker du med en
gang om det er noen svakheter ved låta eller framføringen av den, og da har du noe å
jobbe videre med, sier han. Og innrømmer
at til og med han, som lever av musikken,
kan bli nervøs når han spiller her.
– Uttrykket er så nakent, det er ingenting
å gjemme seg bak. En del proffe hitmakere
tør faktisk ikke komme hit og spille, fordi
låter som hviler på produksjonen ofte faller
gjennom.

Fokus på tekst
Det er fokuset på tekst og det personlige
uttrykket som gjør at OFTH er tilknyttet Norsk viseforum, får jeg vite. Men i
motsetning til mange i visemiljøet er ikke
arrangørene av OFTH så opptatt av hvilket
språk folk synger på. Mange her skriver på
viser.no

Eivind Nilsen (33)
Eivind kommer fra Kolbotn
og vokste opp i en musikalsk
familie. Han var innom både
fiolin, korps og kor før interessen for å spille gitar kom på
ungdomsskolen. Lillebjørn
Nilsens gitarbok ble en fast
følgesvenn, og han begynte
etter hvert å spille i band. Etter
videregående fortsatte Eivind
å synge og spille gitar i ulike
sammenhenger. Samtidig skrev
han sanger og hørte på bl.a.
Ole Paus, Odd Børretzen, Bob
Dylan og Ani DiFranco.
Han ble bedt om å være
oppvarmer for et lokalt band,
og fikk for første gang framført
noen av sine egne sanger.
Tilfeldighetene ville slik at han
en kveld endte opp på One
from the Heart, og etter dette
har han opptrådt stadig oftere,
både der og på steder som
Rough Diamonds på Store stå
og Fri scene på Queens.

Krister Hallstensson (25)

Fra Eivinds låt «Noen i gården sparker ball»
Som klisjeer fra en historie i en endeløs føljetong
farer tankene avsted fra min lyseblå balkong.
Verden står i flammer, og det er langt igjen til fred.
Men i byen blomstrer trærne og der ute er du et sted.

Fra Kristers låt «Utan en anledning»
När sorgen lagt dig på rygg och minnena delar din säng.
Glöm då aldrig din vårvinds ömma smekningar
som smälte din vinter.
När ingen ser eller hör skålarna du höjer vid ditt bord.
Följ då vindens enkla sommarbris.
Följ då målningens ömma form.
viser.no

Krister er født og oppvokst på
et lite sted i Sverige som heter
Nyland. Der begynte å skrive
sine første låter i 12-årsalderen. I løpet av årene har han
spilt i en rekke ulike band, men
det er først nå han har funnet
sin vei. Da han flyttet til Oslo
for snart tre år siden begynte
ting å skje. Å spille på de åpne
scenene i Oslo har virkelig gitt
uttelling, både med tanke på
produksjonen, som har økt betraktelig, og kontaktnettet. Han
har fått kontakt og spilt med en
rekke dyktige musikere, bl.a.
Frode Berg og Marcus Lewin.
I november holdt han konsert
i trio med jazzmusikerne Olga
Konkova (piano) og Per Mathisen (bass). Krister planlegger
nå sin debututgivelse...
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Criz Kristoffersen og Annette
Behrens ønsker velkommen til One
from the Heart. Foto: Ida Svanes
Ziener.

engelsk, men det er også en god del som
skriver på norsk, eller svensk…
– Først må folk finne uttrykket sitt, så kan
man begynne å tenke på andre ting, sier
Criz.
– Det er viktig å bevare den norske vise
tradisjonen, men vi ser ikke det som vår
oppgave. Det viktigste er at de som opptrer
skal føle at de møter et lyttende publikum.
Eivind og Krister mener man kan se utviklingen hos de som kommer hit flere ganger.
– Man motiveres til å gjøre det bra neste
gang, sier Krister. – Jeg har forsøkt å skrive en ny låt til hver gang, disse kveldene gir
meg det puffet jeg behøver!

Å leve av musikken
Når jeg spør om noen av dem har tenkt på
å studere musikk, eller ønsker å leve av
musikken, er nok Krister den som har vært
mest inne på tanken. Han søkte en gang
til en skole for låtskrivere, men droppet
det da han skjønte at fokuset lå på å skrive
kommersielle hiter.
14 

P u s t e h u l l i h v e rd a g e n :
– Hadde det eksistert en
utdanning som ivaretok
det personlige uttrykket
og hjalp meg med å nå
ut til markedet med låtene mine, ville jeg nok
vurdert det, sier han.
– Men jeg trives jo så
bra som vaktmester!
Eivind trives også med
å gjøre noe annet ved
siden av musikken.
– Da ender du ikke
opp i en boble, du er i
en hverdag der du kan
oppleve ting som du kan
ta med tilbake til det du
skriver. Jeg trenger den
stimuleringa.

Vil ut og spille
Men om de får muligheten vil de begge
ut på veien og spille mer, og på spørsmålet om hva de kunne tenke seg at Norsk
viseforum gjorde for sine medlemmer, så
legger de først og fremst fram et ønske om
en landsdekkende oversikt over aktuelle
spillesteder, og at NVF kan fungere som et
kontakt- og formidlingssenter til disse stedene. Vi tar med oss oppfordringen videre.

Åpne scener:
Oslo:

One from the Heart – Bar&Cigar hver mandag kl 20–23. Påmelding fra kl 19.
Diamonds and pearls – Den gode cafe, mandager, ca 20.
Josefine visescene – åpen scene etter konserten, send mail til klevstra@online.no på forhånd.
Program kan du se på josefinevise.no.
Akustisk jam/åpen scene med «Endelig mandag band» på Alexandria, mandager kl 19–23.
Riverside café og bar – åpen scene på onsdager kl 19.30–24.00
Teaterbåten Innvik – Open expressions med ulike fokuskvelder hver 3. onsdag 20–01.
Nye Skalder startet med åpne scener for 15 år siden. Nå har de konsertene en dag i måneden
med åpen scene før konserten (kl 20–21) og «Skaldekvelder» med gitaren rundt bordet 5–6
ganger i året. For program og spillesteder se nyeskalder.no.

Mo i Rana:
Åpen scene Mo i Rana, fire ganger i året (sjekk facebook).

Bø i Telemark:
Kroa i Bø – åpen scene en gang per måned.

Trondheim:
PÅ DIALEKTEN har «Ekte norsk- kveld» på Holdeplassen pub, åpen scene siste lørdag hver
måned + konserter på to scener (akustisk og band)
Samfundet, åpen scene på café Edgar hver torsdag kl 20
Folkemusikkpuben, åpen scene med buskspill og dans den 3. mandagen hver måned.

Kristiansand:
Samsen kulturhus – «Åpen scene festivalen» + kvelder en gang pr mnd spesielt for ungdommer.

Låtskriveren i sentrum
Kveldene på OFTH er alltid varierte. Gina,
som ellers betjener baren, framfører egne
dikt. Esther Johansen, som etter hvert har
blitt med som organisator sammen med
Criz og Annette, leser fra sin nyantatte roman Jeg elsker deg nå. Men i sentrum står
låtskriveren. Og som Bjørn-Peder Johansen sier, nei nærmest roper, mens hans er
på scenen:
n
– Det er her det skjer! 		

viser.no

Horten:
Naustet pub. åpen scene siste lørdag hver måned kl 16.
NB: I tillegg har de fleste viseklubbene åpen scene i forbindelse med konserter og andre
arrangementer (se vår oversikt over klubber bakerst i bladet).

Tips oss!
Dette er bare en start, vi vil gjerne ha oversikt over åpne scener landet rundt, og andre steder og
scener der det kan passe fint med viser. Siden undertegnede er mest kjent i Oslo og Trondheim
har det blitt vektlagt her, men vi er sikre på at det finnes flere steder - så tips oss!
viser.no
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P e rn i l l e L u nd H o e l
de en egen scene der de kunne sette premissene selv.
– Etter min mening har begrepet «vise»
fått en litt bredere betydning enn det kanskje hadde for generasjonen før oss, sier
hun. – Det kan virke som om mange unge
som i dag er på vei inn i visemiljøet har
flere ulike musikksjangre med seg i bagasjen. Fellesnevneren blir da først og fremst
det akustiske lydbildet.

Pernille Lund Hoel har laget en
vakker og personlig plate om
mennesket og naturen.
Foto: Erlend B. Enger.

For å utvikle seg som visesanger dro
Pernille for noen år siden til Visskolan i
Västervik. Her fikk hun skolering i sceneopptreden, visetolkning og arrangering av
konserter og turneer.
– Da jeg dro til Sverige, savnet jeg en
arena hvor jeg kunne drive med visesang
sammen med likesinnede i samme alder,
forteller hun. – Jeg oppfattet at det var en
enorm forskjell mellom visetradisjonen i
Norge og Sverige. I etterkant har jeg fått
mer kjennskap til visemiljøet her i Norge,
først og fremst gjennom Viseklubben Maja,
men også gjennom bl.a. Nye Skalder.

Setter spor
Blant de som har spilt på One from the
Heart i vår finner vi også Pernille Lund
Hoel (25). Etter flere år med studier
i Trondheim har hun nå bosatt seg i
Oslo – og gitt ut CD!

Ida Svanes Ziener
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Pernille opplever at steder som One
from the Heart har en åpen og inspirerende atmosfære. Hun var (sammen med
undertegnede) med på å starte et lignende
konsept i Trondheim kalt UHØRTscene.
Målet var å gi unge utøvere et møtested
og en arena for å teste materialet sitt. Det
hadde vist seg at selv om viseklubbene tar
imot de unge med åpne armer, så trengte
viser.no

Spor er tittelen på Pernilles debututgivelse, og den inneholder hennes egne
låter på norsk. Låttitler som Ulvejakten
og Ørnenes dans sier noe om tematikken i
tekstene.
– Jeg har alltid hatt et sterkt engasjement
for å ta vare på naturen rundt meg og for
en rettferdig behandling av dyr. Dette
temaet har også vist seg å vekke en spesiell
interesse hos mange i publikum, på godt og
vondt, forteller Pernille. Hun har vokst opp
på Hedmark med naturen tett innpå seg,
noe som har ført til at hun i dag er utdannet biolog.

og felespilleren Martine Lund Hoel og multiinstrumentalisten Nils Jørgen Nygaard.
Sammen har de laget folkemusikkinspirerte arrangementer som er så lette og
luftige at de til tider nesten svever avsted.
Og dette kan vel sies å være et av Pernilles
kjennetegn; personlige og engasjerte tekster kombinert med myke melodilinjer.
Pernille har skrevet og framført låter i
de siste ti årene, og som oftest er det bare
henne og gitaren på scenen.
– Selv om dette er en veldig naken uttrykksform, føler jeg at jeg får en helt spesiell kontakt med publikum, sier hun. Og
hun tenker ikke å gi seg med det første.
– Det er jo ikke så mye penger å tjene på
dette, men det viktigste for meg er å spille
konserter og gi noe til andre mennesker
gjennom musikken min.
n

Det er ofte
bare Pernille
og gitaren på
scenen når
hun framfører
sine låter.

Også det overnaturlige har fått plass
i tekstene, gjennom låter som Nøkken og
I alvenes rike. Og her kommer Pernilles
vakre og uttrykksfulle stemme virkelig til
sin rett. Med seg på plata har hun søsteren
viser.no
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Mån e d e n s v i s e
I 2012 er det 100-årsdagen for Titanics forlis, så hvorfor ikke lære denne visa litt i
forkant? Det er en skillingsvise, nedskrevet etter Ragnhild Ansgar).

Titanics forlis
Skillingsvise. Tekst: ukjent • Mel. nedskrevet etter Ragnhild Ansgar
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Det er ved nattestunder imellom 12 og 2,
på dekket og nedenunder er det fullkommen ro.
De fleste stille sover, mens andre spiller kort,
og ingen tenker over at skipet går for fort.
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Så ble de plutselig vekket av et forferdelig brag,
de farer opp på dekket, er det blitt dommedag?
Da foran seg man skuer et selsomt bjerg av is,
o ve, o ve, man gruer, det blir nok vårt forlis.

Nor - den man ei dens ma - ke
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Og

ski - pet, det - te

stol - te, fikk

De scener som her følger jeg ei beskrive kan,
helt overskylt av bølger står «Titanic» i vann.
Og ingen mere håper, men skriker høyt «O Gud!»
Kapteinen, Smidt, han roper: «Sett alle båter ud!»

nav - net «Ti - ta -

! Amm m mmm Ammm mmm mmm mm Dmm tG mt Dmmm mmm mmm mm Gmmm d
Ä tm « tI ª t t t tm ª tm mmm mm ª t t t tm ª t =æ
====================
7

nic», men stolt - he - ten for -vold - te at
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7

ski -pet un -der

«Men frels først barn og kvinner, thi så er lov på sjø!»
Da mange av dem finner så bittert er at dø,
og flere frem seg trenger og ville være med,
kapteinen veien stenger, skjøt dem i døden ned.

gikk.

Det største skip på jorden som pløyet bølgen blå,
i Syden som i Norden man ei dens make så.
Og skipet, dette stolte, fikk navnet «Titanic»,
men stoltheten forvoldte at skipet under gikk.

At være millionærer og ha sin kiste full,
når døden budskap bærer, da nytter ei med gull.
Se Astor, Strauss og andre, hva nytter rikdom nu.
Thi alle måtte vandre i dødens bitre gru.

«Titanic» med sin skare dro på Atlanter’n ud,
man tenkte ei på fare før døden varslet bud.
Dog ingen kunne ane at reisen skulle bli
«Titanic»s siste bane, og snart det var forbi.

Til bunns gikk mange nordmenn og kaptein Smidt med dem,
og ennå flere stormenn gikk nedenom og hjem.
Av havets dragsugs malstrøm de hastig rives med,
og unge Arne Fahlstrøm gikk og i bølgen ned.

Fra England ud de reiste med damp og fulle seil,
det høyt mot himlen kneiste på havets blanke speil.
Og fullt av passasjerer fra ringe mann til stor,
de hadde millionærer og småkårsfolk ombord.

Standhaftig sto de kjære, de sank og flyktet ei,
men sang til Herrens ære «Nærmere Gud til deg».
Og kan man synge salmer når man i døden går,
med seirens skjønne palmer man hist i himlen står.
viser.no
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D i n g s gA ul imdoe snt Ir i s h
Jeg telte 15 instrumenter som går på
omgang. Rasmus trakterer strengeinstrumentene både venstrehendt og
høyrehendt. I Danmark har de så mange
spilletilbud at de har vært nødt til å begrense oppdragene for å få tid til studier
og fritid. Jeg lurer på hva som har fått
tre unge brødre til å satse på irsk tradisjonsmusikk?
De forteller at det har vært mye
folkemusikk på stereoanlegget hjemme
hos foreldrene i oppveksten. Særlig
på søndagene ble det spilt mye plater.
Selv var de ikke så interessert. Rasmus
forteller at han først spilte heavy el-gitar.
Men for ni år siden sluttet gitarlæreren
og han fikk irske Denis McLaughlin som
gitarlærer. Denis foreslo at han skulle
prøvespille litt irsk musikk. Han var ikke
så interessert i begynnelsen, men etter å
ha vært med på en del festivaler og opplevd denne musikken ble han helfrelst.
Almost Irish, fra
v.: Lukas,
Rasmus og
Alexander Lyngsø
Munk Nielsen.

LuKas, Rasmus og Alexander er almost Irish

Irsk folk i fjellheimen
Hva er vel bedre enn å sette seg på
solsida av hytta med en varm kopp
kaffe, kvikklunch, appelsin, lam etc.
en skjærtorsdag ettermiddag? Jo, i
tåke og snedriv finnes det ikke noe
bedre enn å komme seg inn i det store
lokalet på Knutehytta ved Kongsberg
og lytte til irsk musikk. Hele påska var
de tre danske brødrene Lukas (17),
Alexander (21) og Rasmus (23) der og
spilte for turfolket.
20 

Leo Leonhardsen

D

isse tre brødrene utgjør bandet «Almost Irish» og var hentet
inn for å friske opp i gråværet
på fjellet i påska. Og det gjorde de så det
svingte med irsk tradisjonsmusikk, gjort
udødelig av the Dubliners og videreført
av stadig nye generasjoner. Nå også med
god hjelp av dansk ungdom. Man hører
viser.no

at gutta har masse spilleerfaring, solid
kunnskap om irsk tradisjonsmusikk og
ferdigheter på instrumentene som man
må lete lenge etter. Det er sjelden jeg
møter så unge musikere med slik dyktighet og tro på det de gjør.
Rasmus synger og trakterer seksog tolvstrengs gitar, banjo, citar og
bodhran. Lukas spiller fele, mandolin og
synger. Alexander spiller bass, gitarer,
fløyter, mandolin, bodhran og synger.
viser.no
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A Dl imnogsstg uIri di se hn
sangskatt rundt om i verden og bare
venter, sier Rasmus.
– Og så er det inspirerende å komme
rundt på festivaler og spille sammen
med erfarne musikere, håndhilse på idolene og få anerkjennelse av dem.
– I starten syntes nok vennene at vi
var litt underlige som drev med dette.
Det var nesten pinlig blant alle som
ellers foretrakk å høre på heavy musikk. Men man blir litt mer moden. Når
kameratene hører oss nå blir de overrasket over både musikken og nivået. Vi
spiller nesten hver helg. Har mer enn 75
konserter i året. Vi skal også ha tid til å
være ung, ha kjærest eller gå i gymnaset,
sier de. – Nei, vi har ikke som mål å bli

Rasmus kjøpte ei billig blikkfløyte til
broren Alexander. De gamle platene ble
interessante og de utviklet et repertoar
de kunne spille sammen. Etter halvannet
år ville ikke Denis være fast lærer mer.
Han mente at de var klare til å dra ut
og lære «the hard way». Det ble jam
sessions sammen med andre mer erfarne
musikere, og de hadde små konserter for
venner og bekjente. Foreldrene stiller
alltid opp hvis de har biltrøbbel og må
kjøres til spillestedet. De har vært en god
støtte hele veien med tilrettelegging av
øvingslokale og utstyr.
Denis underviser fortsatt Lukas (på
fele) og den fjerde broren Jakob, som er
22 

for ung til å være med ut å spille. Denis
har vært en fantastisk pedagog, sier de.
Han har tatt dem med ut og latt dem
møte andre musikere, for på den måten å
la dem utvikle deres egen «sound» uten
å presse noen stil på dem. Men de møtes
og spiller sammen, og lærer fortsatt mye
av Denis.

musikere og leve av det. Vi tar en måned
om gangen og ser hva som skjer. 
Rasmus og Alexander går på lærerskolen
og Lukas holder på med gymnaset, så
der er mange valgmuligheter. Men å få
lov til å spille på festivaler i Tyskland og
Irland er forlokkende. Og det hadde vært
fint å få spille mer i Norge.

Hva som driver dem? Jo, sier de, når
de ser masse smilende mennesker foran
scenen, så virker responsen som bensin
på dem. De samler på plater og får masse
impulser. Hører de en ny sang, sjekker
de ut hvilke versjoner som finnes. Så
prøver de ut ulike arrangementer eller
legger den bort. – Det ligger en enorm

Det er vi sannelig enige i, vi som har
opplevd dem i flere dager. Vi tok dem
med ut på skitur i vått snevær og vind.
Det var ikke noe for dem. Vi synes at de
skal fortsette på den musikalske veien,
og at det kommer mange flere plater. n

viser.no

Nettside: www.almost-irish.dk
viser.no
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The one and only Gitarkameratene er tilbake på scenen igjen. 16 år har gått siden
kvartetten med Lillebjørn Nilsen, Jan Eggum, Halvdan Sivertsen og Øystein Sunde
turnerte på slutten at åtti- og begynnelsen av nittitallet. Fredag 17. mars overbeviste
de til fulle i Larvik arena. Gjenforeningen har påkalt mye oppmerksomhet.

Tilbake på scenen igjen!
Per Jakob Skaanes

G

itarkameratene «oppsto» i Sarpsborg
i 1987, og de spilte jevnlig sammen
til 1994 før de avsluttet samarbeidet
første gangen. De ga ut to album i denne
perioden. Utover det har de såvidt jeg vet kun
opptrådt offentlig i forbindelse med utgivelsen av CD’en Gull og grønne skoger som var
en hyllest til Vidar Sandbeck. Hver for seg har
de gjort mye spennende siden. Jan Eggum
skal bli film, Øystein Sunde har fått seg ny
Martin-gitar (en signaturmodell til og med).

På scenen i Larvik
Jeg har ventet lenge, og er spent til bristepunktet av forventninger til å se kara
sammen på scenen igjen. Dette blir et definitivt en av mine favoritt-comebacks. Jeg har
Slinkombas, Ballade!, Folque og ...hold dere
fast, Kiss som mine største gjenforeningsopplevelser hittil. Gitarkameratene er helt i
tet-sjiktet. Vil mine forventninger ødelegge
opplevelsen av konserten? Hvordan er gutta
i form seksten år etter? Og ikke minst, har de
endret noe på repertoarvalget siden sist?
De entrer scenen i kjent stil med Slike gutter
det det vil gamle Norge ha og et lite potpurri
av de mest kjente sangene sine som start på
konserten. Her er det litt rusk i oppstarten,
men en utrolig gnist og sprut over spillet.
Lillebjørn står til venstre på scenen med en
rekke instrumenter som han trakterer på
mesterlig vis. Utover gitarer har han banjo,
fløyte, munnspill og fiolin. Øystein Sunde har
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ikke blitt dårligere til å imponere på gitar.
Selv om soloene på Fin frokost og Tanta til
Beate synes å komme litt bardus på ham, tar
han til gangs igjen når han er på hjemmebane
og i særdeleshet på Kjekt å ha. Et fyrverkeri
av et spill. Eggum har lært seg enda flere vriene akkorder siden sist og Halvdan Sivertsens
humor treffer om mulig enda bedre nå enn
forrige gang jeg hørte dem sammen. Både
artistene og publikum var i storform. Joda,
man blir kreativ og dyktig i godt selskap.

Mye gammelt, noe nytt
Publikum fikk det de var kommet for å høre.
Lillebjørn Nilsen spilte Danse ikke gråte nå,
Så nære vi var, Tanta til Beate, Fin frokost,
Crescendo i gågata med Jan Eggum på
akkordeon og Øystein Sunde på noen fine
«toneløp» på refrenget. På sistnevnte låt sang
Lillebjørn Nilsen sitt franske vers med trille-r.
Artig! Lillebjørn synger vanligvis svært
forsiktig. På denne konserten dro han virkelig
på enkelte steder på Tanta til Beate. Det var
tøft og sitter i ennå! Fra Eggums mest kjente
sanger kom Kor e alle helter hen, Tre e én for
mye med overbevisende bergensk kor fra
Nilsen og Sivertsen. Selvfølgelig kom også En
natt forbi. Halvdan Sivertsen vartet opp med
Frihet, Sommerfugl i vinterland, Kjærlighetsvisa og Venner som ble skrevet til Typisk
norsk-plata. Av Sundes sanger fikk vi blant
annet høre Vippetangen konditori, Smi mens
liket er varmt og Kjekt å ha.
Av sangene jeg ikke har hørt på en Gitar
kameratene-konsert tidligere, var Lev sjøl av
Jan Eggum, og en duett med Halvdan Sivertsen og Øystein Sunde hvor de nærmest sang
viser.no

i munnen på hverandre. Den ene begynte
setningen og den andre avsluttet den, det
hele i et forrykende tempo. Utrolig at man
kan være så samkjørt. Lillebjørn kompet på
fele i gitarstilling på Smi mens liket er varmt
og tok frem buen da Halvdan Sivertsen spilte
Brudemarsj fra Lødingen med egen tekst til.
Litt rusk i lyden i fela her, men la gå. Noen
gjennomganger til så sitter den.

ten. Det ga en utrolig stemning og et nærvær
som visene, artisten og publikum nyter godt
av. Å høre viser bli fremført på idrettsarenaer
med flere tusen tilskuere rimer liksom ikke
helt. Mitt store ønske og oppfordring til herrene blir at de tar en liten miniturne på intime scener som kanskje ikke vil gi så enormt
stort overskudd, men derimot bøttevis med
«cred» og kunstnerisk kapital til tusen!!!

Jeg tror ikke det var noen helt ferske sanger i
repertoaret. Til gjengjeld satt mellomsnakket
som spikret, særlig vil jeg huske Øystein Sundes innledning til Smi mens liket er varmt.
Han er en ordspillenes og språkblødmenes
mester. Her nøstet han seg like til opprinnelsen til både NM i skihopp, V-stilens og
sportsjournalistikkens skjebneår.

Ny dobbelt-CD

Bare på store arenaer?
Samtlige av de fem konsertene som er
bekreftet i år, vil finne sted på relativt store
konsertscener. Jeg hørte Lillebjørn under
Setesdalskappleikene i fjor på Rysstad samfunnshus, og Eggum i bakgården på Arken
kulturhus i Lillesand hvor alle kunne røyke
og drikke vin – og sitte noen meter fra artisviser.no

Kvartetten har vært på gullgraverferd i
«Gitarkamerat-arkivet» i Bergen. Den 12.
april slapp kvartetten en dobbelt-CD med
opptak fra Grieg-hallen i 1990. Opptakene
er ifølge Jan Eggum noen av de beste som
er gjort med Gitarkameratene og CDen har
fått det kledelige navnet Kanon! Vi får også
krysse fingrene for at dette samarbeidet
bærer frukter, og at de kanskje skriver eller
spiller inn nytt materiale.
I mellomtiden vil jeg anbefale alle som har
anledning til å overvære en Gitarkameratenekonsert, om å gjøre det! På deres Facebookside finner du de raskeste oppdateringene av
hvor de skal spille.
n
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G a r a g e b a nd
kompet liggende
på sine respektive
spor, og et tomt
sangspor der du
kan improvisere.

Startvinduet: «Nytt
prosjekt» er det du
vanligvis vil gå for.
«Lær å spille» har
vi omtalt i nr. 4 (fins
også på nettsida).
Du får 10 gratis
leksjoner i gitar eller
piano. I «Leksjonsbutikken» kan du i
tillegg kjøpe ekstra
«timer» med kjente
musikere.

Opp fra kjelleren:

kom igang med Garasjebandet
Å lage sanger og melodier med Garageband
kan være greit nok om du
ikke har råd til eget studio
eller et dyrt og tunglært
studioprogram. Det ligger
ferdig installert på alle
Mac’er, og nyere versjoner
koster ikke skjorta: 790
kroner for iLife-pakka med
3 andre programmer på
kjøpet. Her ser du hvordan
du kommer igang.

Øyvind Rauset

Vi hadde lovet en bruker
omtale av Logic Studio i
dette nummer, men den blir
utsatt pga sykdom. Inntil
den kommer, kan dere jo
leke med «lillebroren»
Garageband…
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or nybegynnere i
lydopptak på datamaskin kan det å starte et
musikkprogram virke overveldende. Garageband blir
ansett som ett av de letteste
programmene å komme inn i –
men også her er det vel verdt
å se litt i hjelp-menyen eller
det lille heftet som fulgte med.
Ett forbehold: Det fins ikke
på PC. Er det Windows du
bruker, får du «Garagebandkopier» for både Mac og PC
fra bl.a. Steinberg (Sequel,
950 kr).

met MainStage (til live-konsertbruk) pluss hundrevis av
effekter og software-instrumenter – mer enn de fleste
andre på markedet. Du må ut
med ca 4.500 kr – som fortsatt
er en tusenlapp billigere en
Cubase 5. Men jeg kjenner
også folk som har brukt
«Garasjen» i mange år og
fortsatt sverger til dette enkle
programmet.

Når du har holdt på en stund,
får du kanskje mer avanserte
behov (som å pitsj-endre en
tone, få låta til å gå raskere
uten lysere toneleie, legge på
et instrument som ikke fins i
lydbiblioteket). Da kan du gå
ett steg opp på stigen til Logic
Express (ca 1800 kr) eller
Logic Studio (som stort sett er
Logic Express med mulighet
for 5.1-surround). I denne
pakka er også live-program-

Av valgene på venstre side
er det «Nytt prosjekt» som
vanligvis gjelder. Eller, om du
ikke er helt klar til å gå igang
ennå, kan du sjekke ut «Lær
å spille» med videoleksjoner i
gitar- og pianospill – det følger
med en begynnertime med
hver, og du kan laste ned ni
ekstra leksjoner gratis. (Mer
om dette i «Gitarkurs på nett
og som program» i nr. 4, se
også nettsida).

Eller sjekk «Magic GarageBand» som gir startgrunnkomp i en del forskjellige
sjangere, f.eks 12-takters
blues. Der er idéen at du hører igjennom med play-knappen, klikker på instrumentene
i vinduet og erstatter dem med
andre du liker bedre, eller
valger «No instrument» om

du ikke vil ha med det sporet.
Soloene vil du sikkert lage
selv, da klikker du på blåserne
eller gitaren ytterst til høyre
(her kalt «Melody») og velger
«No Instrument».
Når kompet er tilpasset slik du
vil, klikker du knappen «Åpne
i Garageband», da kommer
et ferdig oppsatt vindu med

Men jeg antar
at ferdige genrebaserte løsninger
ikke er nok for en
kreativ låtskriver
som deg. Da er
det «Nytt prosjekt»
som gjelder. Her
kan du bestemme
om du vil ha
piano som komp
(da trenger du et
keyboard som du
kobler til USB’en
på Mac’en) eller
gitar (dette gir bare
et tomt lydspor der du spiller
inn ditt eget instrument, også
om det ikke er gitar). Om
du velger «Songwriter» får
du opp viduet under, med 5
ferdigoppsatte spor, klare til å
spille inn.

Når du starter Garageband,
får du opp startvinduet (øverst
til venstre).

viser.no

viser.no
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Når du har valgt ferdig, kommer det opp et «Arkiver som»vindu som ber deg å lagre
prosjektet. Her kan du også
velge taktart, hovedtoneart,
dur/moll og tempo. 120 bmp
(beats per minutt) er et ganske vanlig tempo, men langsomme ballader har kanskje
60-80 isteden. Vil du lage en
vals, går du for 3/4 istedenfor
4/4 fra nedtrekksmenyen. 6/8
er forresten en deilig taktart
som lar deg veksle mellom
forskjellige rytmer. Er du ute
etter noe mer eksotisk (balkansk?) kan du jo prøve mer
5/4 eller 7/8.
Hvorfor velge toneart når du
ikke har spilt inn ennå? Fordi
det bl.a avgjør hvilke ferdige
samples og loops som kan
legges inn (hva med noen
strykeorḱester-toner på et vers
f.eks?).
Om du valgte «Songwriter»,
fikk du opp hovedvinduet (forrige side), som er «paletten»
hvor du kan boltre deg med
kreativiteten. Det ligger fem
forslag til spor. De kan slettes,
eller du kan legge til nye med
pluss-knappen nederst på
venstre side. Det nederste av
sporene er et trommespor.
Kan være greit å bruke for å
holde takten også om du ikke
vil ha det med senere. Men du
kan gjerne slette det og heller
bruke metronom.
Jeg vil ikke si så mye om
hva du skal gjøre her – du må
rett og slett prøve deg fram,
spille inn noen spor, leke med
instrumenter og effekter. Før
eller seinere må du sikkert
innom «Hjelp»-menyen (eller
kanskje skaffe deg en bok),
men du vil bli overrasket over
hvor mye det går an å gjøre
før du egentlig «kan» det.
Lykke til!		
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iPad til musikkproduksjon
iPad’en har ridd avisspaltene som en mare våren
2010. Denne mye omtalte pekeplata framstår som
«the missing link» mellom en mobiltelefon og en
nettbok (liten laptop). Ikke like mange funksjoner
som en full PC eller Mac, men nok til å surfe på nett
og skrive eposter. Men så kommer programmene, og
da blir andungen plutselig til en svane.
Øyvind Rauset

Den kan hjelpe deg å lage
musikk. I gamle dager (som
i dataspråk betyr for 5–6
år siden) kunne man kjøpe
«midi-kontrollere», en slags
miksebord som kontrollerte
musikkprogrammer (Cubase,
Logic og ProTools etc.) for en
liten formue.
Med disse kunne du styre
miksere, volumkontroller, play/
stop, rec osv. fra knotter som

på en båndspiller istedenfor å
bruke mus. ProTools sine var
ekstremt dyre, og Cubase-brukere kunne kjøpe Steinbergs
gedigne «Houston» på størrelse med et halvt skrivebord
for 18.000 kroner.
De senere årene har disse
kontrollerne krympet i størrelse og pris, og nå får du helt
greie bokser fra Behringer
for ned i et par lapper. Veldig
kjekke å ha når du jobber med
hjemmeopptak. Men så kom
Apples iPad i april 2010 og
situasjonen ble en annen.

For hva sier du til et miniprogram som tryller fram et kontrollbord på iPad-skjermen, til
en pris av under 100 kroner?
Fordi skjermen har multi-berøring kan du flytte så mange
volumkontroller samtidig som
du har fingre til, ikke bare
én av gangen som ved bruk
av mus – på en skjerm som
tar mindre plass enn et A4ark. Kjekt å ha ved siden av
laptop’en når du tar opp eller
redigerer i Cubase, ProTools
eller Logic. AC-7 Pro er det
upoetiske navnet Saitara Software har gitt det lille vidunderet. For meg er dette programmet alene god nok grunn til å
kjøpe iPad – når den omsider
kommer til Norge. Innen da
er det sannsynligvis kommet
flere liknende programmer.
Virtuellle instrumenter fins
også på iPad, som trommemaskiner, gitar, bass og
pianoer. En pianist gjorde
nylig et stunt under en stor
konsert i New York hvor han

Min gode gamle Houston,
kjøpt på salg for en slikk og
ingenting. Bredde: 54 cm.
Litt stor å ha med i veska...

viser.no
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framførte Humlens Flukt med
iPad’en, stående ved siden av
flygelet, til voldsom begeistring fra salen. Nå ville jeg ikke
erstattet piano med iPad riktig
ennå, husk at slike skjermer,
uansett hvor «multi» de er,
foreløpig ikke har
anslagsfølsomhet!

En ting er sikkert: Folk kommer til å bruke denne dingsen,
ikke nødvendigvis som erstatning for, men like gjerne i
tillegg til, en laptop. n
Apple iPad: fra 500 € + moms.

Noteprogrammer
er også kommet.
Disse fungerer som
en slags eBookleser for noter, dvs.
at du kan ha
iPad’en på note
stativet og bla ved å
berøre høyre side
av skjermen eller
dra fingeren over
som om du blar.
Notene lastes inn
fra mange formater,
bl.a PDF.
(På Mac lager du
PDF ved å velge
«Skriv ut» og klikke
PDF-knappen).
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Torbjørns Vise-X
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1	Musikkspreder
12 Stemmebruken
15 Snodigere
16 Separerte
19	Mullah
20 Belegg
22 Pause (bakv.)
23 Lesestoffet
25 Landskapsbetegnelse
26 Pronomen
28 Kommune
30 Pronomen
31	Muggen
32 Sløsing
34 Instrument
36 Brukbar (bakv.)

38 Vaske
39 Ledd
40 Kantene
45	Ensporet figur
47 Dyr
48	Tall
51	Rette
52	Evangelist
54 Ødelagt framkomstmiddel
56 Norsk by
59 Smerte
60 Har rede på
62 På linje
63 Like
64 Fisket
65 Bygde
viser.no

1 Kyndige
2 Ungdyr
3 Limtype
4 Oppfører
5	Eksisterer
6 Førsteplass
7 Gir lov
8 Parti
9 Like
10 Stemme
11 Våpen
12	Tone
13 Phil Spector
14 Fyrste
17 Venstre
18 Bli tett
21 Sitte
23 Instrument
24 Behandlingen
25	Tyvegods-selger
26 Beholder
27 Spørre
29 Internett-protokoll
30 Lediggang
31 Lur
33 Omsetning
34 Herskesyke
35 Bit
37 Starte
41	Telemarksbygd
42	Ekte
43 Slepevogn
44	Reisende
46 Bygge (bakv.)
49 Ubehagelig
50 Fryse
53 Skall
55	Røre
57 Øyne
58 Diagnoseteknikk
61 Gripe
— Løsning i neste nr.

vise-quiz
Test din visekunnskap!

1 Hva heter det nye albumet til Caroline Waters?
2 Hvilken viselegende spiller på ØYA-festivalen
14. august?
3 Hva heter Louis Jacobys siste CD?
4 I hvilket år ble Gitarkameratene dannet?
5 Hva heter Norsk viseforums nye styreleder?
6 Hvem samarbeidet Finn Kalvik med på sitt nye album
«Neste stasjon Grorud»?
7 Hvilken av søstrene Bøygard har nå gått solo?
8 Hvem synger sangen «Neste sommer»?
9 Hvilken sang begynner slik: «Når sommerdagen ligg
utover landet...»?
10 Hva heter klubben som har store visekvelder i Raufoss?
(Noen av svarene fins i dette nummer av viser.no. Fasit: side 36...)

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

viser.no

31

B o k - C D - & DV D - o mta l e r

Musikkpolitiet:

BOK• CD • DVD
Sigrid Moldestad:
Sandkorn
Sigrid Moldestad vant Spellemannspris 2007 for albumet Taus. Nå er hun
aktuell med et nytt album hvor h
 ennes
egne komposisjoner er enda mer fremtredende enn tidligere. I større grad
enn tidligere spiller hun også ball med
flere musikalske sjangre. Et riktig artig
album har det blitt. Sandkorn er navnet.
Per Jakob Skaanes

Sigrid Therese Moldestad er aktiv i en rekke
sammensetninger. Det er spennende med de
ulike konseptene i gruppene hun spiller i, slik
jeg oppfatter det. Det ene bandet er Spindel
hvor hun spiller sammen med blant andre
Liv Merete Kroken. De spiller en lett tilgjengelig folkemusikk, med fele og hardingfele i
sentrum av lydbildet. I gruppa Gammaltnymalt
spiller Moldestad sammen med Einar Mjølsnes og Håkon Høgemo. Til slutt spiller hun
også sammen med felekollega Liv Merete
Kroken og kvedaren Unni Løvlid i «glitter og
stas»-bandet Fjøgl. I disse gruppene har hun
i hovedsak fremført tradisjonsmateriale som
riktignok er bearbeidet og gitt en spennende
tonedrakt.
Utviklingen går nå i retning av mer og mer
egenprodusert og -komponert stoff. På Taus
hadde Moldestad også skrevet flere av melodiene. I herværende album har hun tatt steget
fullt ut og skrevet tekster og melodier til en
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rekke av sporene. Noen er ganske tradisjonelle i den forstand at man hører hardingfeler i
sentrum av lydbildet og melodiene er harding
fele/ folkemusikkvendinger for å si det litt
keitete. Instrumentvalgene er interessante.
Flere steder kan vi høre saz, mandola, trøorgel
og barytongitar sammen med Moldestads
hardingfele og stemme.
Melodiene er spenstige og svært godt spilt. Her
er innslag av folk, vise, country og blues, andre
igjen minner mer om skurrete rock. Eksempelvis vil nok flere enn jeg tenke på kompet til en
av Tom Waits’ elektriske, men heldigvis mer beherskede, låter som Cold Water fra Mule variations når de lytter til No skal eg fortelje. Dette er
sagt i stor respekt og beundring for Moldestads
valg av musikalsk uttrykk og estetikk! Fela blir
litt borte når hun velger samme register som elgitaren. Derimot synes jeg det låter fantastisk
når fela ligger en oktav over. Da tar den på et
vis føringen og skjærer igjennom. Jeg må ikke
glemme å nevne at Moldestad også har begått
flere instrumentaler som vi finner innimellom på
dette albumet. Her varter hun opp med virtuost
felespill til akkompagnement av 12-strengers
gitar.
viser.no

Tekstene har Moldestad dels hentet fra ulike
kilder, dels skrevet selv. Blant «bidragsyterne»
finner vi Jacob Sande, Robert Burns gjendiktet
av Johannes Gjerdåker, og to trad-tekster etter
Anton Standal og Halvard Hesjevoll. De to
sistnevnte har vel vært informanter av eldre
materiale. Her er nære og dype tekster side
om side med mer skjemtende historier som i
No skal eg fortelje, ei historie om et bryllup.
Moldestad formidler levd liv, nytt liv og livets
forgjengelighet. Hun har blant annet skrevet en
vise til sin far om når deres roller gradvis snus
og hun blir den sterke, hun blir igjen og han
forsvinner. Tenk å få en slik hilsen fra datteren
sin. Det er flere høydepunkter på Sandkorn. Et
at dem er låta Måneskinnslandet hvor Moldestad synger duett med kvedaren Kim André
Rysstad, både teksten og melodien er veldig
fin. Det er noe med rytmikken og dynamikken i
komposisjonen som er ytterst elegant.
Moldestads tolkning av Robert Burns Ei raud
raud rose er også utrolig gripende.
Jeg synes Moldestad har levert et solid album.
Her har hun rom hvor hun kan utforske mange
utrykk. Det er flott. Hun lager sterke melodier,
både skriver og finner frem til gode tekster og
hun en leken måte å «spille ball» med forskjellige musikalske sjangre på.
CD – Sigrid Moldestad: Sandkorn.
Utgitt på Grappa A/S.

Per Aarsund: Fri sjel
På Tingvoll nord på vestlandet finnes
en visesanger som fortjener å komme
ut til resten av landet. Per Aarsund er
utdannet byggmester. Men han kan mer
enn å snekre hus. Han snekrer gode
viser som kan stå for vær og vind.
Leo Leonhardsen

I 2009 slapp han CDen Fri sjel. Han har med
seg en lang rekke musikere som gir ham et
godt tonefølge. Produsert i 1 A Studio i Kristiansund. Dette er den fjerde plata han gir ut, så
han har et solid feste på Nordmøre.
viser.no

Per Aarsund kan minne litt om Terje Tysland.
Kanskje mest på grunn av stemmen, men
en del av sounden synes å være beslektet
med denne trønderrocktradisjonen. Mykt og
melankolsk, men også fullt av liv. I denne lille
presentasjonen går vi ikke inn i og fremhever
noen enkelt sang. Alle sangene står på trygg
grunn både musikalsk og poetisk. Kjærlighet
og politikk, gjennomarbeidet. Musikken er glad
og spennende. Når man gjenkjenner klisjeene
som vi alle bruker, så er Per Aarsunds bonus
at han gjør det med stil og varme. Fra fløyter,
trekkspill og klokkespill til hardere elgitarer,
orgel og trommer blir denne produksjonen variert og bunnsolid.
Per synger tydelig, ekte og nært. Han har en
særpreget stil som skiller seg ut fra mye av det
som kommer ut. Han varierer fra poparrangement til myke viser, men faller ikke i den fella
hvor det hele bli glatt. Her kan du unne deg å
høre på alt og glede deg.
Hvis du ikke finner ham i butikken (det er jo
dessverre slik i dag at en lang rekke gode artister ikke finnes i platebutikkene) så finner du
ham både på myspace og på peraarsund.no.
Vi gleder oss over å erfare at vi stadig får gullkorn fra hele landet. Det er en del visesangere
som er fullt på høyde med de mest profilerte,
men de slipper ikke til. Skaff dere CDen «Fri
sjel». Den fortjener å bli hørt. Og Per fortjener
å få et større publikum!
CD – Per Aarsund: Fri sjel
PAA records 2009.  Fås på amazon.com,
musikkonline.no, platekompaniet.no.
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Louis Jacoby:
Puslespill

glidd på glatta/ og snubla litt i matta/ Jeg har
sjangla hjem om natta/ Men jeg har aldri falt
før jeg så deg...» Kan vi få mer av sånt, Louis?
Så sa det bare pang: Oh la-la! Kjærlighet ved
første blikk i en deilig fransk-aktig «chanson»
med trekkspill – fint og fargerikt.

Louis Jacoby har med Pusle
spill levert en gjennomarbeidet
plate, godt sunget og nydelig
kompet av dyktige studio
musikere. Nesten litt vel
perfekt av og til, jeg undrer på
om Louis kunne tatt noen fler
vågale hopp innimellom.

Så falt himmelen: Nydelig pianoballade. Og
her får vi piano gjennom hele låta uten at
kompet tar over. Låta er visstnok skrevet etter
et sykdomsbudskap som rystet familien, og
følelsene blir sterkt formidlet.
Drømmeland: Om distré folk og den harde
kritikk vi må lide under. Hmmm, som jeg kjenner meg igjen her. En dansbar melodi med en
instrumental-extro som beveger seg i retning
full tango uten å ta det helt ut.

Øyvind Rauset

Louis lander trygt hele tiden, og
kunne kanskje dristet seg litt oftere
utpå glattisen (som i den morsomme Jeg har glidd på glatta).
Med sin store og spennrike
stemme og solide musikalitet, vet
jeg han ville klart å lande på sikker
grunn.
Denne mannen skriver ikke for «musikkpolitiet», så mye er klart. Jeg tror låtene hans vil
bli tatt vel imot blant vanlige lyttere i de tusen
hjem (om de bare ble spilt på radio). Dyp, klar
og sensuell stemme, med en variert overflate.
Nesten litt som Roger Whittaker… eller salige
Jim Reeves? Og jeg synes Louis stemme er
vel så bra som deres.
Jeg likte faktisk stemmen til Whittaker en
periode, men endte opp med å bli lei fordi den
var så lik fra låt til låt. Denne fella har ikke
Louis Jacoby gått i – han varierer og modulerer så du blir overrasket gang på gang, og liker
stemmen like godt på siste spor som på første.
La oss se nærmere på noen av låtene:
Puslespill: Tittellåta er en kjærlighetsballade –
fin og vâr tekst med en morsom henvisning til
det fragmenterte jeg’et: «Så prøv å favne om
meg – jeg som er et puslespill – jeg som er i
tusen biter... sett meg sammen er du snill!»
Stikkord om sommer har et kult og profesjonelt utført swing-komp – det føles som å
være på en uterestaurant i Tønsberg med et
jazzorkester i bakgrunnen. Teksten er en artig
oppramsing av alle sånne små ord som minner
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om noe godt. Når sommeren virkelig er der (en
sjelden gang), kjenner du deg igjen.
Du er min himmel på jord: Sang om kjærlighet som har vært. Uten bitterhet, men hvor
jeg-personen ikke klarer å slippe taket: «Et
hjerte i stykker/ et håp går på krykker/ og lever
på lissom/ og flykter nå inn i min sang».
Bestefar er en skildring av barnebarnet. Det er
så man blir misunnelig på bestefedre! Melodien lyder litt vel «påpp/køntri» i mine ører, men
heldigvis med noen uventede kord-endringer
underveis som hever låta. Og en spennende
bridge midt i.
Kjærlighetsvise til Reiseradioen: Liker han
virkelig programmet så godt, eller er det mer
en søknad om å bli spilt der? Jeg fant ikke så
mange av de uventede, morsomme poenger
som tittelen kunne antydet.
En bønn fra imorgen: En vakker pianoballade
som passer som støpt til Louis store stemme:
Fra den dype, behagelige i verset til en lysere
og nesten helt annen stemme-tekstur i refrenget. Det er en lyst for øret!
Jeg har glidd på glatta: Ett av mine favorittspor på CD’n. Raskt og groovy komp, superinnsats av fele, banjo og perk – alt i et løst og
ledig groove. Og her hopper han: «Jeg har
viser.no

Akvarell: Akkurat når jeg tenkte at det skulle
vært deilig med en helt enkel «sang-og-gitar»låt, virker det som Louis kan lese tanker, for
Akvarell er nettopp det: En søt skillingsvisemelodi med en tynn liten melodica mellom
hvert vers. Og fortsatt med en stemme som
bare smyger seg inn under huden.
Musikerne har gjort en stor jobb: Nils Mathisen, sammen med Espen Gjelstad Gundersen
har både styrt spakene og spilt, sammen med
en gjeng dyktige folk. Vigdis Wisur bidrar med
fin vokal på tre av sporene.
Med sin stemme er Louis i førstedivisjonen
blant norske artister. Også som låtskriver
– iallfall om han ble spilt på radio og tv, og
tok sjansen på litt flere c-momenter. For
Louis Jacoby har det som skal til.
Louis skal ha sommerkonserter sammen med
Lars Martin Myhre. Det borger for en spennende kombinasjon! Sjekk www.louis-jacoby.com.
Louis Jacoby: Puslespill
Fyldig booklet med alle tekstene
Slagerfabrikken

Stockholm Lisboa
Project: Diagonal
Crossoverbandet Stockholm Lisboa
Project er ute med sitt andre album,
Diagonal. Musikk i krysningspunktet
viser.no

mellom svenske flatfeleslåtter og
portugisisk fado. Her har de funnet en
spennende sjangeroverskridende form.
Et fascinerende cross-over-prosjekt.
Per Jakob Skaanes

For noen år siden ga de ut albumet Sol
(omtale av det albumet fins på viser.no). Besetningen er endret ørlitegranne på Diagonal.
Stockholm Lisboa Project består i dag av fire
erfarne musikere. Simon Stålspets spiller
Nordisk mandola, Sérgio Crisóstomo fiolin,
Filip Jers forskjellige munnspill. Sistnevnte har
overtatt plassen etter Luis Peixoto som spilte
portugisisk mandolin og bouzouki, så her kan
vi notere oss en dreining i instrumentbesetningen. Liana sørger for en sjelfull vokal.
Samtlige har 15–20 års fartstid bak seg som
musikere på heltid og musikkutgivelser på
egenhånd. Liana har blant annet i årene
2000–2005 innehatt rollen som Amalia i en
suksessfull musikal om den legendariske fadosangerinnen Amalia Rodrigues.
Noe litt spesielt her er mandolaen Simon Stålspets bruker. Den kalles Nordisk Mandola og
er bygget av Christer Ådin, den har seks doble
strengekor og kan således spilles som akkompagnementsinstrument med solid tyngde i
bånn. Vanligvis har mandolaer fire strengekor
og er stemt en oktav dypere enn mandolin,
EADG. Denne Nordiske Mandolaen har en
ekstra streng på hver side, den stemmes
BEADGC. Den klinger utsøkt vakkert i denne
settingen. Denne er kansje laget slik for å ha
samme register og ligge nærere portugisisk
gitar som også har seks trengekor. Jeg synes
den klinger flottere enn noen portugisisk gitar
jeg har hørt. Rundere og rikere.
På foreliggende album har munnspillene fått
en mer fremtredende plass i lydbildet. Jeg var
litt skeptisk til hvordan det ville slå ut når man
spilte fado og polskor. Et «messinginstrument»
inn i denne settingen? Jo, det funker faktisk,
selv om jeg nok likte den irske bouzoukien til
Luis Peixoto bedre.Tidvis legger Filip Jers seg i
bunnen med bassmunnspill, andre ganger spiller han virtus sammen med mandolaen eller
fela. Litt skarpt er det allikevel.
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P å ta m p e n . . .
Tove Bøygard med
soloplate

av fadoklanger og suget i polskor
man hører når man er på Bingsjöstämman.

«Vem kan segla» som fado
Låtutvalget på Diagonal er i likhet med Sol en
variert blanding av tradisjonelle fadoer, svenske tradlåter og noen egenkomponerte låter.
Her er fadoer de har tatt med seg fra Portugal,
norsk og svensk materiale som Jeg tenker
så titt på min bryllupsdag og Martins Begravning. De har også komponert egne polskor
og reinlendere som de fremfører med denne
instrumentsammensetningen.
Det interessante med prosjektet er dog i
mine ører hvordan de behandler materialet
og tilfører stoffet nye dimensjoner ved å gripe
låtmateriale som i utgangspunktet er flott,
suge det til seg og så kvittere med en syntese

FASIT på vise-quiz’en
1.	Exposed
2. Lillebjørn Nilsen
3. Puslespill
4. 1987
5. Leo Leonhardsen
6.	Erik Fosnes Hansen
7.	Tove Bøygard
8. deLillos
9. Kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen
10 Børre

36 

Liana synger både på portugisisk
og på svensk. Det er spesielt artig
på deres versjon av Vem kan segla.
Her synger hun først på svensk, deretter på portugisisk. Mitt favorittspor
på Diagonal er låta Saudade skrevet
av Julio de Sousa. Den henspeiler
på et sentralt fenomen/begrep innen
fadoen som ikke uten videre lar seg
oversette til nordiske språk.

Bjørn Peder Johansen
farger sjela blå

Saudade kan bety en sinnstilstand,
en følelsesstemning. Den finnes i
sårheten i tonene til en fiolinist, i det
drømmende blikket til en musiker
som er i ferd med å trylle ut sine
mest uttrykksfulle toner på sitt instrument, i den bivrende understrengen på hardingfela eller i den såre
røst til en fadista.

Blå sjel er Bjørn-Peders
tredje CD, og han hadde
pre-release på Herr Nilsen
7. juni med Jørun Bøgeberg
trio i ryggen. Musikkvideoen
til «Vise te trøst for oss aille»
går på NRK 1’s Norsk på norsk
jukebox hver natt til mandag
og onsdag. Plata utkommer i
august.

Musikken befinner seg i
vise/country-land med tekster på hallingdialekt og har
mye av samme trøkken som
Odd Nordstoga. Hun har med
seg bl.a. Jørun Bøgeberg og
Olav Mjelva. Plata har håvet i
terningkast 5 og 6 i de fleste
større aviser
Tove og søsteren har tidligere
gitt ut CD under duonavnet
Bøygard, og begge opptrådte

I heftet som følger med CDen finner du samtlige
tekster på svensk og portugisisk.

Et fint utgangspunkt for videre søk på fado er
å titte på Wikipedia. En annen side som virker
svært informativ, heter fado.com.
CD: Diagonal av Stockholm Lisboa
Project
Distr. av Nomis musik.
Stockholm Lisboa Project har hjemmeside og
Myspace. Her kan du lytte til musikken, se klipp
fra konserter og bestille begge CD’ene samlet for
25 €. De er også på Spotify.

viser.no

Startet i vise-land
Haddy N’Jie var en av
de tre som ledet finalen i
Eurovision Song Contest.
Det skjedde nøyaktig fem år
etter at Haddy debuterte som
konsertartist på Nye Skalder –
i mai 2004. Samme år deltok
hun også i Nye Skalder-konserten på WUHA-festivalen.
Hun har seinere gitt ut tre
spennende CD’er og deltar i
gruppa Queendom.

Vi vil ha DEG
som bidragsyter til bladet!

Sjangeroverskridende prosjekter
Mange arrangerer folke- eller tradisjonsmusikk
i samme gata som dette, og det er spennende
å lytte til hvordan slåtter og melodier fargelegges av ornamenter fra ulike lands tradisjoner.
Ale Möller og Gunnar stubseid spilte inn
setesdalsslåtter med mandola og hardingfele,,
mange band bruker irsk bouzouki og Stockholm Lisboa Project tilfører blant annet enkelte
portugisiske trekk. Slik utvikler musikken seg
videre og det er til stor glede å nyte dette.

for fullt hus da Tove hadde
sleppfest for CD’n på Nye
Skalder 27. april.

Vet du om noe spennende som skjer
på visefronten, har du vært på en
konsert eller festival, eller hørt en
plate som du bare må fortelle om?
Da kan du sende inn teksten til
red @ viseforum.no!
Hva med en kort notis – eller en lengre
artikkel? Legg gjerne med bilder som jpg.
Til bladet bør størrelsen helst være over
200 kilobyte. Et 1-spaltes bilde har en
bredde på 6,5 cm. Mindre enn det går
greit på nett/skjerm (men ikke på trykk). Er
bildet på over 10 MB, bør du forminske det
litt – vi har jo ikke akkurat avis-størrelse på
bladet. Vi kan dessverre ikke betale – med
annet enn evig berømmelse...
Vi vurderer om og i hvilken form det kommer på trykk, og er opptatt av at stoff fra
alle landets regioner skal være med i bladet, og selvfølgelig også på hjemmesiden.
viser.no

15.–17. okt: Øst-Norsk Viseforums
høsttreff – nå i Holmestrand
Østnorsk Viseforums høsttreff blir i år
på Holmestrand Fjordhotell.
Påmeldingsfristen er 1 august. Men hvorfor
ikke melde seg på straks, før det blir fullt? Vi
får ikke med programmet her, men se nettsida: http://viser.no/regioner/onv – der kan
du også melde deg på direkte. Eller kontakt
daghk@online.no, tlf. 9765 0744.
Prisen har gått ned, hele pakka koster 250 kr
mindre enn i fjor: Bare 1500,- for full pensjon,
festmiddag og dobbeltrom (400 i tillegg for
enkeltrom). Mindre for kortere opphold.
Dette blir høstens vakreste eventyr!
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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

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, Bergskauvn 6C, 1911
Flateby. – turili@online.no
• Bærum Viseklubb v/ Anne Girmalm, Helsethellinga 23, 1353 Bærums Verk. Tlf:
9542 5885. 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

. . . i Norsk Viseforum

Buskerud

• Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rysstad.
harald.knutsen@aa-f.kommune.no

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

• Mandal Visedager c/o Røsslyngbakken 5,
4513 Mandal. Tlf 9015 4436.
mandal.visedager@lyse.net

• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.

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

• Kulturfabrikken Mandal v/ Rune Pihl,
Keiser Nicolausgt 8-12, 4515 Mandal. –
post@kulturfabrikken.biz

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

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

• 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

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

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Leder: Gunn Heidi Larsen.
epost: leoleonhardsen@gmail.com
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Vest-Agder

• Viseklubben LARS (Mysen), v/Monica
Heer Mariussen, tlf. 900 16 519.
monicahn@online.no
www.viseklubbenlars.com

viser.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb v Eivind Oug,
eivind.oug@niva.no
• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per
Jakob Skaanes, tlf. 3727 2654,
perjakobskaanes@viseforum.no
• Viseklubben Oss v/ Nicolay Svendsen,
Krystallvn. 3, 4823 Nedenes.
nicolay.svendsen@hotmail.com
viser.no

Rogaland
• Egersund Visefestival v/ Henning Feyling. – egersundvisefestival@hotmail.com
• 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@asplanviak.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.

39

Hva med en annonse?
Helside i farger: 2000,– Halvside: 1200,– Kvart side: 700,–
Tillegg for bakside, side 2–3 og midtside: + 500,–
Vi kan også lage annonsen for deg fra manus for 500,–
Opplag: 2000, målrettet distribusjon til et musikkelskende publikum.

Skriv til red@viseforum.no

viser.no
Norges største nettsted om VISER:

Konserter • Festivaler • Visekvelder • Musikkpoliti • Kurs •
Artikler • Bok- CD- og DVD-omtaler • Lenker til vise-Norge •
http://viser.no

Viser.no • ISSN 1890-7369 • Returadr: Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.

. NO

VISER 9
Tidsskrift fra Norsk Viseforum

50,–

Folkefest på

Præstø
Fjord

På dialekt:

• Tove Bøygard
• Bjørn-Peder J ohansen

Foto: Bo Petersen fotografi Aps

Viser.no 9:

Syng for livet
Jeg sitter i Havøysund og blar
i ei perm med over tre hundre
sanger fra Måsøy kommune.

H

er er politiske
viser fra
begynnelsen av 1900-tallet, sanger fra
okkupasjonstida
og evakueringa,
hylningssanger
til øyene her,
revyviser og så
videre. Et doku
ment med stor kultur
historisk verdi. Samlet
inn av en entusiastisk kulturskole
rektor for en del år siden. Sangene
synges i ulike sammenhenger og
det kommer stadig nye sanger ettersom årene går.

D

ette er et av mange
eksempler på sangens
betydning i samfunnet. En
del sangorganisasjoner tar gjennom prosjektet Syng for livet tak
i mangelfull dokumentasjon og
forskning rundt sangkulturen i
Norge. Vi inviterer til konferanse
med mange viktige internasjonale

2

aktører innen sangkultur som
innledere 23. – 24. oktober. Målet
er å styrke norsk sangkultur og
skape et syngende Norge. Erfaringer fra oss «reisende i
viser» er nok at vi allerede har et syngende
Norge. Les mer på
side 26.
Men det er sang
organisasjonene
og de tusener som
møtes regelmessig
for å synge, som
ivaretar sanggleden.

T

russelen mot dette er
individfokuseringen og
stjernedrømmene. Disse
står i sterk kontrast til verdien
av samværet rundt sangen som
sangboka fra Havøysund representerer. Syng for Livet er derfor
viktig. Vi trenger å sette sterkere
fokus på sangkulturen i Norge. Vi
trenger å utvikle og styrke den.
Derfor oppfordrer jeg alle miljøer
til å reise til Oslo og delta på sang
kulturkonferansen i år.
Leo Leonhardsen

viser.no

Visebølgen: Smånytt fra visefronten
På dialekt: Tove Bøygard
På dialekt: Bjørn-Peder Johnsen
På dialekten – Et nytt musikkforum
Danmark kaller: Musik over Præstø Fjord
Bellmaniaden 2010
Støtteordninger du bør vite om
Konsertlokaler: Hva med akustikken?
Månedens vise: Beijarblakkjen
Dingseguiden: Capo 2, EarMaster, iPhone
Musikkpolitiet: Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt
Forsida:
Den svenske riksspelman på nyckelharpa Peter «Puma» Hedlund.
(Foto: Bo Petersen fotografi Aps).

Redaksjonelt
Mye om sang på dialekt i denne utgaven. Bjørn-Peder
Johansen, Tove Bøygard, Jan Ingvar Toft (omtale s. 35) og Liv
Kreken (s. 40) er plateaktuelle artister som har valgt sin egen
dialekt til å synge på. Bøygard fikk toppkarakterer av de fleste
aviser for sin nye CD i forkant av release-konserten på Nye
Skalder i vår. Men dette er bare toppen av isfjellet. Øyner vi en
ny norsk-språklig visebølge?
Vi fått ny logo denne gangen – den blir også innført på nett
sidene sammen med en større oppdatering i høst.
Nr 9 er dessverre noen uker forsinket pga en sterk forkjølelse,
men jeg regner med å være i rute igjen til nr. 10.
Øyvind – red@viseforum.no
viser.no
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Smånytt fra visefronten

Visebølgen

Viseb ø lgen
Nytt musikkblad: ENO

Fra Halvsøstras show.

visearkivaren.blogspot.com

Salongfestivalen på
YouTube

fruer, kjemper og dyr» vant
Folkelarmprisen i klassen
for dokumentasjon.

Årets Salongfestival er havnet på YouTube. Opptakene
er gjort med et fast kamera fra
salen. Kameralyden er ikke
den beste, men kan bli brukbar
om du kobler til eksterne høyttalere. Sjekk ut http://www.
salongfestivalen.com/ og få
med deg høydepunktene og
den gode stemningen i salen.

Folkelarmprisen er folke
musikkens og verdensmusikkens egen platepris. I år var
det over 70 påmeldte plater.
Arbeidet med boka og CD-ene
har vært et omfattende og viktig arbeid for Norsk visearkiv,
og andre har tydeligvis også
satt pris på dette.

Folkelarmpris til bok
og CD fra Visearkivet

Vi gratulerer Velle, Astrid, Elin
og Liv i Norsk Visearkiv, og
plateselskapet Grappa!

CD-en og boka «Norske
ballader - 30 ballader om
drap og elskov, skjemt og
lengsel blant riddere, jom-

Utgitt av Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.
Besøksadr. Trondheimsv. 2 - Telefon: 2200 5630
Epost: post@viseforum.no Nettsted: http://viser.no
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Jodling på moten igjen
I sommer fikk vi en ny
blomst i den ganske skrinne
floraen av norske musikkblader: ENO. Det lages i Bergen og skal selges i Narvesen. 4 nummer i året (som vi)
– og de satser kun på artikler,
ikke musikkomtaler. Vi ønsker
ENO velkommen og håper det
går bra med salget!

15.–21. nov: Sanguka
Norsk musikkråd og Musikk
og Ungdom har fått fire nye
millioner kroner i gave fra
Sparebankstiftelsen DnB
NOR til videreutvikling av
prosjektet Sangløftet. For å
feire dette gjentar de suksessen med fjorårets Sanguke.
Sanguka 2010 vil ha «Sang
for de ventende» som hovedtema. Vi venter på bussen, på
venteværelser, på grønt lys,
vi venter på et tv-program, på
togstasjonen, på et fly som
skal ta av, vi venter på kafé...
15.–21. november ønskes alle
slags sangprosjekter som kan
omfavne årets tema. Alle som
føler de har noe de kan bidra
med er invitert til å delta.
Les mer på sangloftet.no.
viser.no

Bildet til høyre er en hyllest til Polkabjørn og Kleine
Heine, som har brakt den norske jodlingen til nye høyder.
Og for noen høyder!
Elin Prøysen

Trekkspill- og jodleduoen, som
ble dannet etter at de møttes på
Jodlerfest i Huttwil i Sveits sommeren 2007, har oppnådd stor
popularitet og kultstatus. De har til
og med vært oppvarmere for A-ha
på avskjedsturneen deres, som
falt sammen med duoens egen avskjedsturné, The last yodel. Nå er
deres første og siste (hvis vi skal
tro på det de sier) singel tilgjengelig på iTunes: Jeg er fra Romsdalen Norges Tyrol.
Som visearkivar lurer jeg selvfølgelig på hvor Polkabjørns
sang kommer fra. Hvem har laget den, og hvem sang den
først? I arkivet har vi en innspilling på cd i Lirekasse-serien
(nr. 11). Her synger en kar som heter Odd Pedersen sangen
med en lys og klar røst i et opptak fra 1945. Teksten er skrevet av Jens Book Jenssen og melodien av Rolf Syversen.
Personlig foretrekker jeg Polkabjørns versjon!
Det er morsomt å høre hvordan gamle slagere kan tas fram
igjen og gis et nytt liv. Og et lite tips til Polkabjørn og Kleine
Heine: Det er mer å ta av. Her på visearkivet har vi mange
jodlenoter. På nettet kan vi forresten lese at jodling er sunnere enn både yoga og jogging. Forklaringen er at jodling
letter spenninger og stress ved å frigjøre endorfiner i kroppen. Og jodling styrker lungene. Så da er det vel bare å sette
i gang for oss andre også?
– Vi anbefaler denne bloggen! Interessant, underholdende og oppdateres daglig. Gå til visearkivaren.blogspot.com.
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Tove Bøygard
De skriver på dialekt, men er bosatt i Oslo. De blander norsk visetradisjon med
blues, country og folk. Og de har begge kommet med ny plate i år. Vi har tatt en
prat med Tove Bøygard og Bjørn-Peder Johansen.
Ida Svanes Ziener

Jeg møter Tove Bøygard i Botanisk hage
en sommervarm dag i juni. Hun har tatt
seg tid midt en en travel spilleperiode, og
forteller at hun helga før spilte 9 konserter
på 5 dager! Og med tre ulike prosjekter gående er det ikke rart hun har mye å gjøre.
I tillegg til å slippe sin første soloplate, har
hun duoen Bøygard sammen med søsteren
Anita, samt at hun spiller i hallingpunkbandet PearlyCatz.
Men fokuset nå er på soloutgivelsen som
bare heter Tove Bøygard.
6

–Jeg ville gå solo fordi plata er veldig personlig, og noen ganger også politisk. Disse
tekstene må jeg stå for selv.
Og når man leser tekstene, som innholdsmesssig strekker seg fra selvopplevde
romanser til fortellinger om flyktninger og
barnesoldater, kan man forstå valget hun
har tatt. Jeg lurer på om hun ikke føler
at hun utleverer noe av seg selv i de mest
personlige tekstene?
–Jo, kanskje det. Men samtidig tror jeg
at man må tørre å være personlig for at
tekstene skal bli allmenngyldige. På den
måten kan man slå an strenger hos andre.
viser.no

Men i flere av tekstene er det andres historier hun forteller. Som i sangene ”Era me
mange” og ”Langt te Kongo”.
–Jeg er veldig opptatt av mennesker, men
det er vanskelig å sette seg inn i de store
konfliktene. Derfor har jeg tro på å fortelle
enkeltmenneskets historie. Det er lettere
for folk å relatere til.

–Men musikk har jo også en egen kraft,
skynder hun seg å poengtere. –Jeg er ekstremt opptatt av musikk, og har tusenvis
av plater i samlinga mi.
Og inspirasjonskildene er tydelige i Toves
egen musikk. Sangmåten kan ofte minne
om country, det samme gjelder de musikalske arrangementene.

Tove er «gammel politiker» som hun selv
beskriver det, og var i mange år engasjert i
AUF. I dag engasjerer hun seg ved å jobbe
med rusmisbrukere og prostituerte.
–Som artist blir du så
navlebeskuende, det er godt
å få en realitetsorientering
som er så total. Det er jo
også i møtet med menneskene at historiene oppstår,
sier hun.

–Jeg er flaska opp på country, jeg kommer
jo fra bygda. Dolly Parton var min store
helt! Men det er mange flytende overganger sjangermessig, og mange av sangene

I sangen ”Nederst ved
bordet” oppfordrer hun
oss til ikke å glemme de
svakeste i samfunnet. Og
når hun prater er hun så
engasjert i ulike samfunnsproblemer at det får meg til
å lure på hva som er viktigst
for henne, å formidle et
budskap eller å realisere
musikalske ideer?
–Jeg føler veldig sterkt for
budskapet, og har utrolig
lyst til å bidra. Jeg prater jo
mye underveis når jeg spiller, og kanskje er det ikke
det jeg synger, men det jeg
sier som skaper mest diskusjon. Men jeg ønsker at sangene mine skal være mer
spørsmålstegn enn utropstegn. Jeg vil gjerne sette i
gang tanker hos andre.

viser.no
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–Å være totalt alene skaper behov for å
gjøre noe, det gir en veldig kraft, sier hun
samtykkende.
Alternativet til bygdelivet ble å reise langt
vekk. Og etter et år som hestepasser i USA
fikk hun livslysten tilbake. Hun flyttet etter
hvert til Oslo, og byens viseklubber skulle
få stor betydning for hennes musikalske
utvikling.
–Jeg har spilt på både One From The
Heart, Josefine Visescene og hadde nylig
slippkonsert på Nye Skalder. Den muligheten viseklubbene gir med åpen scene er
unik og viktig. I tillegg er klubbene kvalitetsarrangører for de mer kjente artistene,
man vet at man får en god konsertopplevelse fordi publikum er opptatt av å lytte til
musikken.

mine er i visetradisjon. Jeg har alltid elsket
Lillebjørn Nilsen og hans måte å fortelle
historier på. Og Anne Grete Preus har
hatt mye å si for meg når det gjelder å
tenke norsk språk, forteller Tove, som tidligere bare skrev på engelsk. Men nå går det
altså i kav halling.
Hun vokste opp i bygda Skrindo, og første låt på plata har fått tittelen ”Heimat te
Skrindo”. I dag har hun et godt forhold til
hjemstedet. Men på ungdomsskolen hadde
hun en vanskelig periode der hun følte seg
annerledes, og ble mobba. Jeg kommenWaters
og
terer at det virker somCaroline
at mange
skapende
Aage Kvalbein i
mennesker ofte har hatt en slik vanskelig
strålende samspill.
periode i livet sitt.
8

Nå har Tove bodd på
Enerhaugen i Oslo i
16 år, er en etablert
artist, og vil være å
se på mange scener i
tiden framover. Hun
har definitivt fått utrettet noe!
n

Om Tove Bøygard:
•

Født 1966 i Ål i Hallingdal, bosatt i Oslo.
Soloartist,  låtskriver og gitarist.

•

Har tidligere gitt ut albumene Belly
Dream og Røre ved deg med duoen
Bøygard.

•

Aktuell med solodebuten Tove Bøygard
som ble sluppet våren 2010.

•

Med på plata er bl.a. Jørun Bøgeberg,
bass, Geir Sundstøl, div. strengeinstrumenterog Eivind Kløverød, trommer.   

Les mer på www.toveboygard.net
viser.no

Bjørn-Peder Johansen
Bjørn-Peder Johansen slipper i disse dager albumet Blå sjel. Jeg møtte ham et
par dager før slippkonserten på Herr Nilsen i Oslo.
Ida Svanes Ziener

–Den nye plata er et oppgjør med ting jeg
tidligere har fortiet, de blå stemningene i
livet. Jeg føler at jeg har kommet nærmere
meg selv, sier han.
Blå sjel er hans tredje
utgivelse. Og mens debuten Underveis hadde et
nokså akustisk uttrykk, og
oppfølgeren Spesiell var
mer gjennomprodusert,
beskriver han Blå sjel som
en ren gitarskive uten noe
ekstra staffasje. Men han
har ikke lyst til å definere
musikken sin utover dette.
–Jeg er åpen for alle sjangere, jeg vil ikke sette opp
noen stengsler, sier han.

hans døde etter noe han beskriver som en
legetabbe. Likevel er det de mer hverdagslige beskrivelser som dominerer på plata.
Et eksempel er sangen «Pappaperm», der
Bjørn-Peder på humoristisk vis forteller

Caroline har alltid
hentet inspirasjon fra
jazzmusikken, her
holder hun minikonsert
på caféen «Bare Jazz» i
Oslo. Foto: Ida Svanes
Ziener.

Blues/rock-influensene er
likevel tydelige i musikken hans, både når det
gjelder arrangementer og
instrumentering. Mange
av låtene er rytmisk suggererende, noe som understrekes av Bjørn-Peders
energiske, og samtidig
tilbakelente syngemåte.
Men du finner også mer
stillferdige sanger, og man
merker seg fort «Så me
tebake», der han beskriver
hvordan det var da faren
viser.no

9

D Pi nå g ds gi au li ed ke tn:
om hvordan livet fortoner seg når man
er hjemme med et lite barn.
Så godt som alle tekstene er skrevet
av Bjørn-Peder, noen av dem i samarbeid
med søster Anne Kristin. Men «Vise te
trøst for oss aille» er det Trygve Hoff står
bak. På plata synger Bjørn-Peder duett
med datteren hans Sibeth Hoff.
–Det er den første «coverlåta» jeg gjør.
Jeg hadde lett etter denne sangen lenge, og
spurt folk om de kjente til den. Og da jeg
endelig fant den, ringte jeg Sibeth og spurte
om hun ville gjøre en duett, forteller han
ivrig. Det er også musikkvideoen til denne
sangen som har blitt spilt på «Norsk på
norsk Jukebox» på NRK1 den siste tiden.
Bjørn-Peder startet sin solokarriere
med å vinne en demokonkurranse i radio
P1. Før dette hadde han spilt gitar innenfor
alle mulige sjangere, danseband så vel som
blues og country.
–Det eksisterer en sterk forteller- og sangtradisjon i slekta mi, som også består av
mange musikere. Gamle viser og stev har
gått i arv og skapt en felles identitet, selv
om vi har utviklet oss forskjellig musikalsk.
Første i voksen alder tok jeg tak i låtskrivinga, forteller han.
Som mange andre begynte han å skrive
på engelsk, men etter et møte med den
anerkjente låtskriveren R. C. Finnigan som
dømte tekstene hans nord og ned, skjønte
han at noe måtte skje. Han begynte å jobbe
mer med tekstene som etter dette gikk fra
engelsk til brønnøydialekt.
–På dialekt får du andre endinger på
ordene, det åpner seg et helt nytt landskap!
sier Bjørn-Peder entusiastisk. Han er også
takknemlig for måten han ble tatt imot i
visemiljøet.

10 
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–Jeg fikk mulighet til å komme ut med de
norske tekstene mine på viseklubben Nye
Skalder. Den tryggheten jeg fikk gjennom
visemiljøet har vært alfa og omega, sier
han. –Det skjer mye spennende i vise
miljøet i dag også, og jeg opplever at folk er
åpne for hverandres uttrykk. Men jeg ønsker meg et mer uformelt møtested for musikere, et sted der man kan sitte og jamme,
og ikke nødvendigvis i de sene nattetimer,
sier han og refererer til folkemusikken.
–Jeg har tro på det som skjer i Schouskvartalet med blant annet Øvingshotellet.
Det er synd hvis vi som spiller med band
må fortsette å øve i mørke kjellere.
Han mener også at visemiljøet kunne
vært organisert litt mer som jazz- og bluesmiljøene.
–Du kan tigge deg til en jobb på en viseklubb, eller så er det Rikskonsertene neste.
Det er ingenting i mellom. Det skulle vært
en revitalisering og profesjonalisering av
organiseringa.
På tross av utfordringene i å få spillejobber, har Bjørn-Peder vært på flere turnéer
rundt om i landet. Og nå i høst legger
han ut på soloturne med den nye plata i
bagasjen.
–Det blir bare meg og gitaren. Jeg liker
dialogen med publikum.
Han har valgt å ha med musikere på
prosjektbasis. Å starte et fast band har han
gitt opp.
Men sangen «Starte band» på den nye
plata vitner om at det en gang var drømmen. «E veit vi får dæ te» synger han. Og
selv om han ikke har fått til akkurat dette,
så har han fått til mye de siste årene, med
både utgivelser og konserter. Jeg lurer
på om han har noen tips til andre som vil
prøve seg i bransjen?
viser.no

Om Bjørn-Peder Johansen:
•

Født 18.okt. 1967 i Brønnøysund.
Soloartist, låtskriver, gitarist og produsent.

•

–Tja, det kan være bra med noen andre
som kan høre på det du gjør. Også må du
kunne selge deg selv som produkt. Men det
handler mest om å stå på. Hvis du får et
nei, prøv en gang til!		
n
viser.no

Aktuell med plata Blå sjel som ble sluppet 16.august.
Med seg på plata har han Jørun Bøgeberg trio i tillegg til div. gjestemusikere.
Les mer om Bjørn-Peder på
www.bjorn-peder.no
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Musikkforumet På dialekten
Terje Espe og Bjørn Saksgård ønsket seg flere spillejobber. Det endte med at de
skaffer jobb til andre!
Tekst og foto: Ida Svanes Ziener

Terje og Bjørn møttes på Hell bluesfestival, der de begge spilte med hvert sitt
band. De to hadde visst om hverandre
lenge, men hadde aldri møttes. Når de
så traff hverandre, oppdaget de at begge
skrev på norsk og hadde mye felles. Dette
ble starten på et samarbeid. Jeg møter
Terje Espe i Trondheim, for å finne ut hva
som ligger bak til det relativt nystartede
musikkforumet På dialekten.
–Vi ville hjelpe oss sjæl til å få flere jobber,
sier Espe. –Og vi tenkte at to står sterkere
enn en.
Ryktet om at Terje og Bjørn hadde ”satt
i gang noe” spredte seg, og snart var den
lokale pressen på døra og lurte på hva de
holdt på med.
–Vi ble spurt om hva konseptet het, og om
vi hadde en nettside. Men vi hadde ingen
av delene!
De to skjønte at de måtte sette seg ned og
finne ut av hva de egentlig ville stå for.
Resultatet ble altså På dialekten, et forum
som jobber med både konsertarrangering,
management, booking og låtskriving. De
har allerede knyttet til seg noen band som
de markedsfører og ”selger inn”. Kriteriet
er at de i hovedsak lager og synger eget
materiale på dialekt.
På dialekten har også opprettet egen nettside og facebookside med mange tilhengere. Det kan virke som at mange engasjerer
seg i det å fremme og formidle musikk på
dialekt.
12 

Espe mener at mange av de som skriver
på norsk i dag, som Åge Aleksandersen og
Hellbillies, har hatt tid til å bygge seg opp
over mange år. De fikk også sjansen til å
spille på lokale samfunnshus o.l., arenaer
som ikke finnes i dag.
–I dag er ikke mulighetene til å klatre gradvis de samme. De som er store forblir store
og de som er små forblir små, sier han.
–Det er et gap mellom det å være god og
det å få jobber. Det gapet ønsker vi å fylle.
På dialekten arrangerer derfor månedlige
kvelder på Holdeplassen pub i Trondheim.
Kveldene begynner med en akustisk konsert i 1.etasjen, her går det gjerne i viser.
Så er det åpen scene før kvelden avsluttes
med et band som spiller i 2.etasjen.
Espe forteller at arrangementene har
gått bra til nå, og at de satser videre i høst.
I august står blant annet en trubadur som
har oversatt Vreeswijk til trøndersk på
programmet!
–Men vi bryr oss ikke så mye om uttrykksformen, det viktigste er at de synger på dialekt, sier Espe. Godtas østlendingsdialekt
som min da?, lurer jeg. Og får vite at det
gjør den.
Espe syns det er bra at de musikalske båsene som i større grad fantes før, er borte.
–I dag er det helt greit om en visesanger
flørter litt med jazz, sier han.
Han ønsker seg flere lokale dialektfora
rundt om i distriktene, og han har også
en drøm om å starte en egen festival med
musikk på dialekt. Vi ønsker lykke til! n
viser.no

Om Musikkforumet
På Dialekten:
•

viser.no

Les mer på facebook
og padiialekten.no
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N o r d e n - n y t t:
ningen på den lille festival, der finder sted i
meget naturskønne omgivelser.
Drømmer du for eksempel om en gyngende
vals på en velbygget dansebane under et
stort, smukt valnøddetræ? Jamen, det er en af
mulighederne på Musik over Præstø Fjord, og
dansen stopper ikke fordi regnen gør dansegulvet vådt og usikkert. Næh, så rykker man
blot ind i en gammel lade af træ, og ballet
fortsætter på det lystigste. Er du mere til visesang eller verdensmusik, så er det det store
bolchestribede visetelt, der trækker. Og kan du
lide en festival, hvor du selv kan være musikalsk aktiv, så er der masser af muligheder for
“buskspil” i det grønne eller – hvis man nu ikke
kan stole på vejrliget – i et hav af teltpavilloner.
Temaet er nordisk folkemusik, og festvialen
er vokset ud af ferieaktiviteten Lyø Ø-lejr (ved
Faaborg), som i mange år har haft nordiske
toner på de meste søgte uger. Med inspiration
fra ø-lejren og svenske spilletræf opstod foreningen Musik over Præstø Fjord med lokale
Anne Grete Kamilles fra Tappernøje som
formand.
– Vi har også masser af plads til norske spille
mænd og -kvinder og bestemt også norsk
visesang. Vi er interesseret i inspiration og
«buskspil» på et højt niveau, så professionelle
musikere har gratis adgang til festivalen. Det
gælder blot om at anmelde sig på forhånd,
fortæller Anne Grete Kamilles og henviser til
mailadressen folkemusikdk@gmail.com.

Dansen går under valnøddetræet:
Mange former for dansesko – fra de bareste
fødder til gummirøjsere - blev på grund af
vejret taget i anvendelse under Musik over
Præstø Fjord.
Foto: Bo Petersen fotografi Aps.

Den svenske riksspelman på nyckel
harpa Peter “Puma” Hedlund var blandt
årets artister, og han var ikke karrig med
at deltage i “buskspillet”.
Foto: Bo Petersen fotografi Aps

Musik over Præstø Fjord kan man
regne med - selv om det regner.
Per Jensen, Danmark
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– Solskin er en sindsstemning. Og aldrig har
man oplevet mere solskin på nogen festival
end på Musik over Præstø Fjord.
Sådan lød det i et småfilosofisk øjeblik fra Carl
Erik Lundgaard, der spiller harmonika i den
fynske spillemandsgruppe Lang Linken, mens
viser.no

Danmarks nyeste festival for nordiske viser og
folkemusik for anden gang sang, spillede og
dansede sig gennem augustnatten i Tappernøje på Sydsjælland.

Ok, nu er det for sent for i år, men næste års
Musik over Præstø Fjord er allerede i støbe
skeen - den finder sted i weekenden 11.–14.
august 2011 – og du kan følge med i forberedelserne på webadressen www.folkemusik.
com. Her kan du også læse om, hvordan du
finder vej til det smukke Præstø Fjord.
n
Formanden for
foreningen Musik
over Præstø Fjord,
Anne Grete
Kamilles. (Foto:
folkemusik.dk).

Sandt at sige pis-regnede det nu meste af
tiden, men dommen er karakteristisk for stemviser.no
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M u s Di ki nk gl os gk ua il de er n. n o
lokalt. Fagområdet er stort og krevende
med få krav fra musikklivet, noe som må ta
deler av skylden for at akustiske forhold får
begrenset oppmerksomhet i de fleste byggeprosjekter. I denne situasjonen bør alle
aktører i kulturlivet arbeide for at dette blir
ivaretatt i nybygg, ombygginger og utbedringer av eksisterende lokaler.

Lyd i rom

Romakustikk
– Tilpassede lokaler eller tilfeldigheter…?
Å utøve musikk er et sjansespill. Man kan aldri bestemme seg for et godt
resultat. Noen ganger er det ens eget spill som ikke er optimalt og noen
ganger blir vi offer for eksterne rammefaktorer. Kvaliteten på det vi gjør
påvirkes av en rekke slike rammefaktorer. Romakustikken er kanskje den
mest sentrale av disse, både for utøvere og for tilhørere.
De tre hovedgruppene lydsvak akustisk musikk (for eksempel kor, viser), lydsterk akustisk musikk (for eksempel korps) og forsterket musikk (for eksempel
band) har ulike krav. Tar vi tilstrekkelig hensyn til dette når vi planlegger nye lokaler
og tilrettelegger lokaler til musikkformål?
Erlend Rasmussen og Magnar Osland

Akustikk og opplevelse
Legg merke til akustikken i de rommene
du går inn i. Noen steder bærer stemmen
mens andre steder må du heve stemmen
for å nå fram selv over korte avstander.
Et enkelt klapp eller knips kan avsløre at
rommet har for mye etterklang til å være
egnet til bandkonsert, men derimot være
velegnet for kor. Det er store forskjeller på
rom der små lyder skaper betydelig uro og
rom som demper lyden. Dessverre tar vi
mye mindre hensyn til romakustikk enn til
16 

den visuelle opplevelsen. Dette har gjort at
vi innenfor musikkutøvelse opplever meget
varierte forhold under øvelser og konserter. Må vi leve med det eller kan vi gjøre
noe med det?

Musikklokaler.no
Ja, vi bør gjøre noe, mener Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler. De
har etablert nettstedet musikklokaler.no,
som skal bidra til å øke kompetansen på
lokaler til musikkformål. Akustikk har blitt
et betydelig satsningsområde for Norsk
musikkråd både nasjonalt, regionalt og
viser.no

Lyd kastes tilbake når det treffer en vegg
eller en gjenstand. Ulike materialer og
ulike former reflekterer lyden tilbake i
varierende grad. Noen materialer gir deg
mye av de høye frekvensene og lite av de
lave. Variasjonene er også store i forhold
til hvor lenge lyden blir i rommet. Denne
såkalte etterklangstiden kan måles i de
ulike frekvensområdene og er en sentral
del av opplevelsen for de som skal øve eller ha konsert i lokalet. Ulik bruk og ulike
musikkformer setter forskjellige krav til
etterklangen i et lokale.

Sentrale begreper
Viktige temaer som bør bringes inn i
prosjekter på et tidlig stadium er: etter
klangstid, volum, bakgrunnsstøy og
lydgjennomgang. Disse temaene må sees
i sammenheng med bruken av rommet.
I utgangspunktet har lydsvak akustisk
musikk behov for mye etterklang, lydsterk
akustisk musikk har behov for mindre og
forsterket musikk har behov for rom med
lite etterklang. Det er også viktig at disse
temaene blir tatt opp ikke bare ved bygging
av konsertlokaler, men ved alle bygg der
musikkøvelser og musikkaktivitet skjer.
Dette har betydning både for en kunstnerisk utvikling og som en sikkerhet mot
hørselsrelaterte helseplager.

Norsk musikkråds normer og
anbefalinger
Det er i dag ingen lovgivning knyttet til romakustikk i musikklokaler. Norsk musikkråd har utviklet normer og anbefalinger
som skal ivareta musikklivets behov. Disse
kan lastes gratis ned fra musikklokaler.no,
og det anbefales at det henvises til disse
og arbeides for at de blir retningsgivende.
Enkelte fylkeskommuner har vedtatt disse
som forutsetning for offentlig støtte til lokale og regionale kulturbygg. Dette bidrar
til å ivareta behovet for å kvalitetssikre
bruken av de begrensede offentlige midlene som går til lokaler til musikkformål.

Si fra tidlig!
Det er avgjørende for resultatet at alle
aktører i musikklivet bidrar til at akustikk
og bruk av lokalet kommer inn i planleggingen på et tidlig stadium i bygge- og
rehabiliteringsprosjekter. Dette handler
om kunstneriske kvaliteter, om helse og
det handler om arbeidsmiljø. Et slikt tidlig
engasjement kan bidra til riktig materialvalg, fleksible rom, tilstrekkelig størrelse
og mindre problemer med lydgjennomgang fra tilstøtende rom. Gode og tilpassede lokaler til musikkformål trenger ikke
å være kostbart når dette blir ivaretatt
tidlig i planleggingsprosessen. Tilpasninger i etterkant kan være adskillig mer
kostnadskrevende. Oppfordringen til alle
aktører i lokalmiljøene må derfor bli: Si fra
tidlig, gjør deg kjent med Musikkutstyrsordningen og bruk Norsk musikkråd og
hjemmesiden musikklokaler.no som støtte!
Erlend Rasmussen er seniorrådgiver i
Norsk musikkråd og Magnar Osland
Generalsekretær MiS. De har skrevet
artikkelen på vegne av Norsk musikkråds
utvalg for musikklokaler.

Les mer på www.musikklokaler.no – Norsk musikkråds nettsted for musikklokaler
viser.no
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for presumtivt nyttige dingser & programmer

Et øvings/innlæringsprogram er blitt enda
bedre:

Capo 2

Vi omtalte Capo i Viser.no 6 – et lite program du kan
bruke for å senke/øke hastigheten på musikk, redusere/fjerne vokalen og øve inn partier av en låt. Nå er versjon 2 kommet – med akkorder og tablatur i displayet.
Janne Møller

I nummer 6 skrev jeg om
Capo – et program så nyttig at
jeg endre opp med å kjøpe det
(ca 300 kr). Jeg hadde brukt et
svenskutviklet program, Amazing Slowdowner, tidligere –
det finnes fortsatt, men er mer
begrenset enn Capo, bortsett
fra eksport av lydfiler, som nå
er kommet også i Capo.
Har du mye penger, får du
tid-strekking i bedre kvalitet
med programmer som Logic,
Cubase og Melodyne, men
da er vi oppe i flere tusen
kroner. Lydkvaliteten fra disse
er bedre og kan brukes i produksjon av CD’er. Capo er nok
mest praktisk til innøving, men
der scorer det til gjengjeld
høyt.
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Endring av lengde og/
eller tonehøyde (pitsj)
Programmet brukes for å lære/
øve inn vanskelige stykker, og
virker ved å senke tempoet
uten å endre pitsj (tonehøyde) – eller du kan beholde
tempoet men endre pitsjen.
Praktisk når du sitter og øver
inn flere stykker fra lydfiler, så
kommer det ett hvor du ellers
måtte stemt ned alle strengene en halvtone. Innøving av
vanskelige partier, eller steder
der ting går så fort at det er
vanskelig å høre hva som
skjer, gjøres ved at du setter
ned tempoet.

Nytt: Se tonehøyden
Lydbølgene man så i forrige
utgave er byttet ut med et
«spektrogram» hvor tone
høyden på hver tone vises
som mørke «flekker» på en

notelinje. Disse kan
markeres og gjøres
om til «pianorull-noter» slik du kanskje
kjenner fra midi-programmer. Pianoruller
var papirremser som
ble brukt av de selvspillende pianoene
for hundre år siden.
Tonene er vannrette
streker som går opp
og ned, og lengden
vises med lengden
på streken. Mer
informasjon enn
noter, for du kan se
eksakt hvor lang en
tone er, ikke bare angitt med
svarte /hule noter eller prikker
etter dem. Klikker du på en av
strekene, spilles en tone i den
tonehøyden som vises.
Musikk fra soloinstrument med
enkelttoner vises best, men
det går også med et helt bandopptak. Etter som du bruker
programmet blir du vant med å
se hvilke toner som er hovedmelodien og hva som bare
er overtoner. Vanligvis er det
de mørkeste «flekkene» som
utgjør de spilte tonene. Du kan
øke kontrasten på bildet for å
se de svakeste tonene bedre.
En litt uvant måte å jobbe
på, men jo mer man bruker
det, jo bedre går det.

Nytt: Tablaturer
Capo kan generere tablatur
for gitar, mandolin, bass og
ukulele. Den håndterer også
elegant nesten enhver stemming du kan tenke ut – over
50 bare for gitar. Du kan også
justere tablaturet for bruk med
en… capo! Om strengen som
vises i tablaturet ikke er den
du ønsker deg, er det lett å
endre.
viser.no

Alt er ikke bare roser. Spektro
grammet kan ikke økes
loddrett, så du får bare med
ca 3 oktaver av gangen uten å
skrolle. Tablaurene spilles ikke
tilbake sammen med musikken, noe som kunne vært fint
for å sjekke at alt stemmer
– du må spille det på et instrument for å kontrollere. Du
kan heller ikke skrive det ut,
men må åpne programmet for
å spille etter det. Dette er noe
jeg vil gjette på at de fikser i
en senere versjon.

Nytt: Akkorder
Du kan nå klikke en akkordknapp gjennom en sang.
Programmet gjør en forbausende god jobb med å gjette
seg til korden ut fra lyden i
det området der man klikker.
Capo gjenkjenner dur, moll,
min, maj, min7, maj7, +9 osv.
Fler korder kan også legges
inn manuelt. Det er ikke hundre prosent nøyaktig – bruk i
så fall øret og gjør manuelle
endringer. Et godt utgangspunkt er uansett bedre enn
ingenting. n

zing Slowdowner. Pris ca 400 kr
(Ibsen Studio).
Sonic Visualizer. Ligner Amazing Slowdowner, men er litt
mer «geek’ete» og kanskje mer
beregnet på lydteknikere.

EarMaster
Hørelære for amatører og profesjonelle
Det danske EarMasterprogrammet hjelper til
å trene opp øret og øve
musikkteori med 651
treningsøkter, fra begynnernivå til avansert. Det
hjelper deg å høre og
skjelne intervaller, akkorder, progresjon og skalaer. Og mye mer.
Øyvind Rauset

Da jeg var 12 og hadde spilt
fele et par år, ble jeg sendt
på hørelærekurs med Marie
Foss, som var dirigent i NRK.
Jeg tenkte... «Hørelære – hva
f... er det for noe?» og syntes
det hele virka litt barnslig. Inntil jeg hadde gått der et halvår.
Da så jeg lyset: Ved å trene
seg opp til å høre intervaller,
rytmer og skrive noter etter
musikkdiktat, ble det lettere å
lage en melodi i hodet og få
den ned på noter. Jeg var så
heldig å bo nær en musikkskole med dyktige lærere.
Ikke noe kan erstatte en ekte
lærer, men det nest beste er
et godt program som hjelper
deg igang!

Både klassisk og jazz
Ved hjelp av skjermvinduer
med notelinjer, piano, gitar,
bass, fiolin, og andre strenge
instrumenter, kan hørelære bli både lett og morsomt.
EarMaster kommer med to
«lærere» som vil guide deg og
gradvis øke nivået
g

Capo 2, SupeMegaUltraGroovy Software.
Pris 49$ – ca 300 kr.
Oppgradering 19$.
Demo: Kan brukes
med 5 minutters
arbeid pr låt.
Alternativer:
Amazing Slowdowner, mindre
visuelt enn Capo
(trist brukerflate med
ruter å fylle ut). God
lydkvalitet, noe mer
nøyaktig (om du f.eks
må ha låta til å vare
eksakt 3 minutter
f.eks). Både for mac
og PC. Shareware.
Timestretch – bare
for PC. Likner Ama-

viser.no

EarMaster: Lærerikt – med tilbakemeldinger når du gjør en feil.
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etter hvert som du gjør framgang. Standardlæreren har
440 leksjoner fra nybegynner
til avansert. Jazzlæreren har
211 leksjoner med swing
rytmer og jazzakkorder. Du
kan også ta samme leksjon
om igjen, fordi den forandrer
seg for hver gang.
EarMaster gir audiovisuell
tilbakemelding på alt du gjør.
Tonene du skriver inn blir
transkribert samtidig på staven
og på skjerm-instrumentene.
Når du gir svaret ditt, vil
EarMaster si fra om svaret er
feil. Det korrekte svaret blir

Dingsguiden

B e l l Dmianng isagduei nd e2n0 1 0

vist på staven og på skjerminstrumentene, og du kan
høre begge to samtidig eller
individuelt. En effektiv læringsprosess, hvor du lærer av dine
feil og forbedrer ørene.
EarMaster virker som et
program alle som jobber med
musikk vil ha nytte av, og jeg
mistenker at også musikklærere burde skaffe seg programmet for å plukke opp idéer til
undervisningen.

Bellmaniaden 2010

Earmaster 5 Pro.
Pris: 695,- (Ibsen Studio).

iPhone & iPad: En flom av
nye musikkprogrammer
Vi skrev i forrige nummer
om at iPad, Apples nye
pekeplate, kunne brukes
til musikk og notelesing.
Øyvind Rauset

Siden da har ca 30.000
nordmenn skaffet seg iPad
(ifølge Aftenposten) og det er
kommet en flom av nye programmer, alt fra gitartunere til
amp-simulatorer og flerspors
lydopptakere. Pr idag er
antallet i «Music»-kategorien
på iTunes App store kommet
opp i 5.300. De fleste koster
mellom 10 og 80 kroner, og
mange er gratis. Det er også
kommet plugger for å koble
gitar eller piano direkte til
iPhone/iPad.

Bellmaniaden 2010 samlet 130 mennesker i Fossekleivas store
teatersal. Med småbordløsning var det fullt overalt, i sal og på
scene, og skjønne syngende damer fra mezzaninen!

Til venstre ser du FourTrack,
et firspors opptaksprogram for
iPhone. iPad-versjonen heter
StudioTrack og gir 8 spors
opptak. Kjekt å ha til skisser
og utkast, kvaliteten er som
på CD (44,1 MHz, 16 bits
lyd). iPhone-programmene
slår ennå ikke ut dedikerte
opptakere som Zoom H4 med
høyere lydoppløsning.

Freddie Langrind

Une Kulsrud regisserte oss
noen timer før forestillingen
og fikk en flott forestilling ut
av det! Jeg hadde jo selv
bare kastet fram noen heller forrykte ideer, og Une
virkeliggjorde dem - og
mye mye mer enn det!!!
Alle hadde tatt oppfordringen om antrekk på alvor,
det var en masse flotte folk å se!
Kjempestemning og trampeklapp etterpå!
Det er spilt inn DVD av hele forestillingen, og

FourTrack, Sonoma Wire Works.
Pris: 55,- (iTunes App store).
StudioTrack, Sonoma. Pris: 219,-.
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den er absolutt severdig! Une kan levere den
for kr. 200,-.
Nettstedet www.bellmaniaden.no er nå
oppdatert, bl.a. med en bildekavalkade som
gir litt inntrykk av hva som foregikk! Nå går vi
rundt med tanker om å gjøre en CD-innspilling… Kjenner noen en rik onkel?
Så kan jeg ikke la være å nevne at jeg i
disse dager slipper mitt nyeste viseprosjekt «Visevandringer i Vestfold-landskap»,
15 nye viser; flyer og notehefte er lagt ut
på freddie-langrind.com.		
n
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PROJEKT STUDIO

www.procom.no

MOBILT STUDIO

Prisene gjelder kun for medlemmer av Norsk Viseforum, og
kan bestilles på: mail@procom.no, eller telefon: 32 20 83 30.
NB! Dette er et forslag på oppsett, og kan selvfølgelig forandres.
Vi har det beste utvalget i kvalitetsutstyr for studio, og har høy
kompetanse og lang erfaring på området. Vi hjelper deg gjerne
med å skreddersy et oppsett som inneholder akkurat det du
trenger i din opptaks-situasjon. Kontakt oss på mail eller telefon,
eller stikk innom vår butikk i Drammen for en hyggelig prat..
©2010 Procom Music AS - Collettsgate 5 - 3041 - Drammen

Tlf.: 32 20 83 30 - Fax: 32 20 83 35 - Epost: mail@procom.no

Månedens folkevise

Beijarblakkjen
Hentet fra Folque-viseboka • Ill.: I. Bilibina (1899)

24 

viser.no

viser.no

25

S a n g k u l tD ui nr gk so gn uf iedreann s e n 2 0 1 0

K alle Z w i lg meyer ( 1 9 3 7 – 2 0 1 0 )

Bamsen i Norden er borte.

Sangkulturkonferansen 2010

SANG FOR ALLE –
VEIEN FREM

Det var med sorg vi fikk budskapet om at Kalle Zwilgmeyer har gått bort. Natt
til 6. september sovnet han inn i Frederikssund i Danmark.

D

Nytt samspill for sangen i Norge
Alle i Norge skal få del
i sangen som kilde
til glede, mening og
utvikling i et samfunn
som målbevisst utnytter sangen for å skape
et bedre liv for alle.
Sangkulturkonferansen
2010 handler om å realisere denne visjonen!
Konferansen vil blant annet
presentere spennende internasjonale eksempler på veier
å gå for å realisere visjonen
og noe av den voksende
mengden av dokumentasjon
om sangens positive virkninger for den enkelte og for
samfunnet.

Konferanse og fremtidsverksted
Men først og fremst vil konferansen fokusere på veien
frem til et syngende Norge.
Deltakerne vil bli utfordret
til å delta gjennom og etter
konferansen i å realisere
visjonen. På konferansen vil
det bli presentert utkast til et
manifest og forslag til rammer
for en nasjonal plan for å
gjøre Norge til en syngende
nasjon.
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Noen av årets
innledere:
Laine Jänes, Estland kulturminister
Baz Chapman, Programme
Manager For Sing Up i Storbritannia
Maria Guinand, kordirigent
og professor fra Venezuela

Laine Jänes, Estland kultur
minister

En ny plattform for
samarbeid
Bak konferansen står tunge
aktører som i fellesskap vil
følge opp konferansens
resultater og innspill og
arbeide videre mot målet om
et syngende Norge gjennom
fellesprosjektet Syng for livet.

Tid, sted, pris
Dato: 23.-24. oktober. Påmelding før 5. oktober.
Sted: Royal Christiania
Hotel, Oslo
Deltakeravgift: Kr. 2.000,- inklusive alle måltider. Lavere
pris for studenter og deltakelse på deler av konferansen.

Anne Haugland Balsnes,
kordirigent og førsteamanuensis fra Norge
Töres Theorell, professor og
korsanger fra Sverige.
Syng for livet er:
Folkeakademienes
landsforbund, Musikk i
Skolen, Norges barne- og
ungdomskorforbund, Norsk
musikkråd, Norsk Visearkiv,
Norsk sangerforum, Norsk
Viseforum, Stiftelsen NaKu-Hel Norge, Musikkens
studieforbund og Norges
korforbund.
n
Les mer om Sangkultur
konferansen og Syng for livet:
www.syngforlivet.no.
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a Kalle ble
utnevnt til
æresmedlem
i Norsk Viseforum,
var det en merittliste
som ingen kommer
opp imot som lå til
grunn. Mange hundre
viser med flere titalls
forskjellige komponister. Mange år med
radioprogrammer som
førte til en oppblomstring av visesang og
viseklubber, ikke bare
i Norge, men i hele
Norden.
Det er kanskje først og
fremst som inspirator
og samlingspunkt for visesangere og
visa i Norden han vil bli husket. Med
de årlige visetreffene gjennom nesten
30 år på Skagen og flere samlinger i
Norge og Hellas klarte han å etablere
uformelle møteplasser for viseutøvere
og visevenner, som resulterte i mange
nordiske turneer og gruppekonstellasjoner. Disse samlingene ble viktige
knutepunkt, ikke bare for visesangere,
men viktig for videreføring og fornyelse
i den nordiske visetradisjonen.
Som nykommere i visemiljøet følte
man seg velkommen og verdsatt. Kalle
møtte alle med en ekte varme og så
noe unikt positivt og spennende i alle
som var rundt ham. Han gjennomførte
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sommerturneene med
nye deltakere hvert år,
slik at så mange som
mulig skulle få mulighet til å presentere seg
for et større publikum.
De årlige gåturneene
måtte han slutte med
på grunn av dårlige
bein, men han fortsatte i bil og båt.
Selv har jeg mange
artige turneer med
Kalle som nå er gode
minner, i Sverige, Finland og her hjemme
fra begynnelsen på
1980-tallet til den
siste vi hadde i 2008.
Jeg kommer til å savne de årlige brevene, skrevet på hans gamle Remington
skrivemaskin, med avslutningen “bamseklem fra vennen Kalle”.
At du ikke skulle rekke frem til 73-årsdagen hadde vi ikke trudd. Du skulle
alltid være her for oss. Nå er det takknemlighet for alt du gjorde og sorgen
over tapet av deg som merkes.
I fremtiden kommer vi til å ha mange
gode samlinger med familen og vennene i Kalles ånd. Våre tanker går først
og fremst til familien nå.
Vi lyser fred over Kalles minne.
Leo
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D i n g Ks gu ur is d e n

Vise-studietur
til Moskva
3.-7. nov 2010
Sammen med Norsk
Viseforum (Norge) og
Inlandskult (Sverige) indbyder Laboratorium for
politiske viser (Danmark)
til studie- og koncertrejse 3.-7. november
2010: UNDERGRUNDSSANG OG FOLKESANG I
MOSKVA.
Rejsen har den russiske
guitarpoesi som tema og
henvender sig til nordiske
sangere / sangskrivere, der
vil tættere på denne genre,
dens tid, dens steder og dens
traditionsbærere. Der bliver
workshop med russiske kolleger og medvirken ved offentlig
koncert sammen med dem.
Der bliver også tid til sightseeing i Moskva.
Den russiske guitarpoesi
blev født som undergrundssang i efterkrigstidens Sovjet,
spredtes på illegale båndoptagelser og blev kittet i
en folkelig bevægelse, der
kan sammenlignes med den
samtidige folkesang- og
borgerretsbevægelse i USA.
Dens hovednavne er Vladimir
Vysotskij, Bulat Okudzjava,
Alexander Galitj og Julij Kim.
I dag synges guitarpoesien
i Rusland som Evert Taubes
sange synges i Sverige og
Georges Brassens’ i Frankrig
– men den er stadig undergrundssang.
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Rejsen tilrettelægges af Lars
Forchhammer (tolk og rejseleder), Per Warming (forfatter og sanger) ogSvetlana
Ouvarova (Slavisk Institut i
Stockholm). Vi har kontakt
med sangeren Vladimir
Altschuller, vicedirektør på Vysotskij-museet Andrei Krylov
og Okudzjava-studiecentret
i forfatter-byen Peredelkino.
Vi har også kontakt med Julij
Kim.
Af hensyn til de reserverede
flybilletter vil vi bede interesserede kontakte os snart – og
helst før 5. september.   Der
er søgt fondstøtte til rejsen,
men vi har ikke fået svar
endnu. Uden støtte er prisen
(for en gruppe på 15 personer) beregnet til 5.520 DKR
per person. Den dækker fly
København-Moskva t/r, 4
overnatninger på dobbeltværelse (inkl. morgenmad),
transfer lufthavn-hotel, lokal
transport, entreer, visum, rejseleder og tolk. Enkeltværelse
koster ekstra. Deltagerne
betaler selv for frokost og
aftensmad.
Aktive sangere/sangskrivere
kan desuden søge støtte hver
for sig:
DANMARK: www.dmf.dk,
www.folkemusik.dk, www.
djbfa.dk, www.artisten.dk,
www.dpa.org
NORGE: Fond for utøvende
kunstnere www.ffuk.no, (op til
6.000 NOK), Musikernes fellesorganisasjons Vederlagsfond
www.musikerorg.no
SVERIGE: Konstnärsnämndens bidrag för internationellt kulturutbyte: www.
konstnarsnamnden.se.
Svenska institutet: www.si.se/
Svenska.

D i n Kg us gr us i d e n
Kontakt: Lars Forchhammer
(forch@sol.dk +45-20639925)
og Per Warming –
perwarming@hotmail.com
+45-32961017.
www.viselaboratorium.dk. n

Etablering og drift av konsertscener
i bygde-Noreg
Valdres folkemuseum 22.–23. okt.

Troms: Kurs
i gitar og
munnspill
Tromsø: Det musikalske
kurstilbudet høsten 2010
er klart og vi har tilbud
for nesten alle – fra 10 år
og opp.
•

Gitarkurs akustisk 10-12 år
trinn I og II

•

Gitarkurs akustisk ungdom
og voksen trinn I

•

Elgitarkurs ungdom og
voksen trinn I og II

•

Munnspillseminar – helga
22.-24. oktober 2010

Dersom du er musikar, arrangør eller går med ein etablerar i magen, så er dette
seminaret for deg.
For den gode levande musikkopplevinga på
store og små scener, har konsertarrangøren eit
stort ansvar. Har du som konsertarrangør god
nok kompetanse eller treng du eit løft og inspirasjon for vidare drift? Sjå detaljert program i
vedlegget.

Programmet kan du finne på http://viser.no/
blad/hva-skjer.

Arrangør av seminaret er Austnorsk folkemusikksenter i samarbeid med Rytmisk kompetansenettverk for Austlandet.

For påmelding og meir informasjon: bhemsing@hemsing.no , tlf 971 52 445.
n

Vårt formål er
«å heve kompetansen innan sjangrane
jazz, folkemusikk, pop/rock og verdsmusikk for på denne måten å auke interessa
for rytmisk musikk generelt og for å heve
utøvaranes kompetanse spesielt.»

Pris for seminar: Gratis.
– Mat fred/laurd: kr 225,- (kontant ved oppmøte). Kvar deltakar ordnar overnatting sjølv.

Kontakt:
Bente Hemsing /dagleg leiar
Austnorsk folkemusikksenter
Valdresmusea AS,
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Tlf: 97152445

Kursene foregår i Tromsø og
kursene i akustisk gitar er
lagt til Kvaløysletta, Kroken,
Stakkevollan og Sentrum. Påmelding kan gjøres på nettet –
her kan du også lese mer om
kursene: www.musikk.no/
troms/kurs
Kursene går en dag i uka, og
det første starter 4. okt.
Troms Musikkråd, Postboks
123, 9252 Tromsø Storgata
88, 3. etg.
Tlf 776 55900 – 900 14065
– Faks 776 55910
Les mer på
www.musikk.no/troms
n
viser.no

viser.no
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Dingsguiden

F o n d o gD iSntgøstgt ue iodrednn i n g e r

Fond og Støtteordninger

Har du mange gode idéer, men mangler penger for å realisere dem? Viseforums
Ida Svanes Ziener har laget en oversikt over aktuelle støtteordninger for visesangere- og klubber 2010/2011.
Ida Svanes Ziener

Frifond
Frifond er en grunnstøtteordning som gjelder alle frivillige
organisasjoner, gitt at de er
organisert som frivillig forening. Det viktigste kriteriet er at
1/3 av medlemmene må være
under 26 år, eller at det er et
ungdomsprosjekt for og med
ungdom. Man kan søke støtte
direkte fra Frifond, men klubber
som driver virksomhet rettet mot
ungdom, og som er medlem i
Norsk viseforum, kan også søke
om støtte via oss.
Løpende frist.

Fond for lyd og bilde
Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til rettighetshavere for den lovlige kopiering
til privat bruk som skjer fra
videogrammer og fonogrammer,
og for å fremme produksjon og
formidling av innspillinger i lyd
og/eller bilde. Opphavsmenn,
utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig
har sitt virke i Norge kan søke.
Fondet gir prosjekt-støtte til
bl.a. produksjon og formidling
av lydopptak, tekst beregnet
til musikk, komponering samt
konsertvirksomhet og turnéer.
Frist 1. feb og 1. sept.

Hvordan får man egentlig penger …
fra de ulike fondene? Hva bør en søknad inneholde? Hva er et realistisk budsjett? Alt dette
finner du råd og tips om på fondenes hjemmesider. Vi kan anbefale siden til Fond for utøvende
kunstnere som har en god generell oversikt:
ffuk.no.
Mange støtteordninger har egne søknadsskjemaer, og
da er det veldig viktig å lese retningslinjene og fylle ut i
henhold til disse. Det er også viktig å finne ut om du/ditt
prosjekt er berettiget til støtte. Ta en telefon og prat med
de som behandler søknadene, de kan gi deg uvurderlig
hjelp og tips. Du kan også kontakte oss i NVF, så kan vi
prøve å finne ut det du lurer på.
Utover støtteordningene som er nevnt her, finnes det regio
nale musikkråd og lokale støtteordninger der det kan være
mulig å søke støtte. Kommunene har også ofte midler,
fond eller stipender det kan søkes på. Så her er det bare å
lete på nettet, ta en telefon, og viktigst av alt: skrive gode
søknader, så kan det fort vise seg at det er penger å hente!
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Fond for utøvende
kunstnere
Fondets midler er øremerket
honorar til de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet.
Fondsloven definerer musikere,
sangere, skuespillere, dansere,
sceneinstruktører, dirigenter og
andre som gjennom sin kunst
framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Utøverne må
bo og hovedsaklig ha sitt virke i
Norge. Midlene går i hovedsak
til freelancevirksomhet og til frie
grupper. Aktuelle støtteordninger: Innspilling av fonogram,
Prosjektstøtte Reisestøtte,
Kurs-/seminarvirksomhet, Stipend for videreutdanning.
Søknadsfrister fortløpende
seks ganger i året. Reise- og
videreutdanningsstipend utlyses
i januar.

KOMP-ordningen
KOMP er en ny støtteordning
for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz,
folkemusikk, verdensmusikk
med mer (viser inngår sannsynligvis her). Midlene skal
primært nyttes til tiltak for og
med amatører. Det gis primært
støtte til innhenting av eksterne
instruktører. KOMP kan i visse
tilfeller også støtte utvikling av
nytt materiell, hvis dette kan
bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene. Opplæringsprosjekter som når mange
aktive prioriteres. Alle mer eller
mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan
søke, f eks organisasjoner,
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bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber,
frittstående grupper, kulturskoler
og andre offentlige aktører.
Klubbkurs og opplæring i bruk
av lys- og lydutstyr er støtteberettiget.

Ny voksenopplæringslov

Frist 15.januar.

•

Dere kan søke om støtte til dagskurs

•

Dere får inntil 100 kr per studietime med lærer

•

Dere kan søke om kurs med ned til 3 deltakere

•

Dere har krav på gratis undervisningslokaler

Musikkfondene
Musikkfondene er felles
administrasjon for Det Norske
Komponistfond, Komponistenes
Vederlagsfond, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet.
Fondene har som sin primære
oppgave å tildele midler til komponister og tekstforfattere.
Mest aktuelt her er Tekstforfatterfondet. Det er et fond
for forfattere av originalverk og
oversettelser beregnet til bruk
med musikk.
Frist 1.april og 1. nov.

Musikkutstyrs
ordningen
Musikkutstyrsordningen (MUO)
administrerer offentlige tilskudd
til utstyr for spillesteder, konsertarrangører, øvingsfellesskap,
samt til utvikling, tilrettelegging
og bygging av gode øvingslokaler og spillesteder innenfor det
rytmisk musikkområdet. Her kan
konsertarrangører og klubber
søke om bl.a. framføringsutstyr
som mikrofoner og instrumenter.
Frist 1. februar.

Norsk kulturråd
Norsk kulturråd gir støtte til
mange ulike ting, men mye av
støtten gis til spesielle grupper,
eller musikksjangere. Musikerstøtten, prosjektstøtten og
arrangørstøtten er mest aktuell.

Musikerstøtte

Målgruppen her er profesjonelle utøvere, band og artister
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1.januar 2010 ble det vedtatt ny voksenopplæringslov. Her er noen av de viktigste tingene du bør få
med deg:

Se større artikkel med fler detaljer – og få hjelp til å
søke – på http://viser.no.
som allerede har markert seg
regionalt, nasjonalt eller internasjonalt innen pop, rock, jazz,
folkemusikk og verdensmusikk
samt alle undersjangere, blues
og visesang! Det kan søkes om
støtte til konserter og turnéer.
Løpende søknadsfrist.

Prosjektstøtte

Norsk kulturråd gir tilskudd til en
rekke spesielle tiltak og prosjekter innen musikkområdet som
har tilknytning til rådets øvrige
arbeids- og satsningsområder.
I strategiplanen legges det
vekt på å bidra til nyskapende
prosjekter og forsøksordninger
innen kunstområdet musikk,
samt til å verne og tilgjengeliggjøre musikkhistorien i Norge
gjennom å støtte ulike dokumentasjon og formidlingsprosjekter.
Frist: 1. mars, 1. juni, 1. sept
og 1. des.

Arrangørstøtteordningen
(Viktig for alle klubber og
konsertarrangører!)

Man kan søke om tilskudd til arrangørvirksomhet. I fordelingen
av midler prioriterer Kulturrådet
arrangører som har offentlige
konserter som sitt primære
virkeområde, og som har et
styre som er ansvarlig for drift

og en organisasjon som sikrer
kontinuitet. Det kan søkes om
flerårig tilskudd. Arrangører
som søker flerårig tilskudd må i
søknaden redegjøre for planlagt
virksomhet i søknadsperioden.
Løpende søknadsfrist.

MFOs vederlagsfond
Utøvende musikere og artister
kan søke støtte til egne prosjekter, slik som innspillinger, turneer, enkeltstående konserter
og PR-virksomhet m.v. Det kan
også søkes om studie- og/eller
reisestipend. Fondet har eget
søknadsskjema som fortrinnsvis
bør benyttes. Tilskuddsordningen utlyses i Musikk-Kultur og
på MFOs hjemmeside.
Ingen faste søknadsfrister

Legatsiden
På legatsiden finner du oversikt
over ulike legater knyttet til aktivitet og/eller geografisk område.
Her kan du være heldig å finne
et stipend/legat som passer
n
akkurat for deg! 		
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G-strengen

Torbjørns Vise-X
1

2

3

4

5

16

6

7

8

22

34

35

41

36

38

61

32
33
34
36
38
43
44
45
48
50

Sammenslutning
Værfenomen
Stoffmengde
Guttenavn
Myntenhet
Gud
Parti/geriljagruppe
Utkast

Løsning kryssord nr 8:
P
R
O
F
E
S
J
O
N
E
L
L
E

L A T
A R E
M A R
L
I D
P I L
T O
G
D
E R D
N
S
U K A
I L L
N I G
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E S
R E
I
H E
E R
L
E
R U

E L
A
R R
I
D
M A
A N
K K
T
I K K E
S
Å
E S T R
E E

S K A
V K L
T
D U
U
P
N D O
K E L
L I
E
S
R
K
M
Ø M
T R Å

P
I
S
T
O
L

P
A
R
T
I

T
A
U
B
I
L

T
U
R
I
S
T

T
R
U
T
N
E

R
E
B
E

Rom
Tall (bakv.)
Idrettslag
Klarnet (nyn.)
Tidspunktet (for deg med barn)
Notere
Ledelse (bakv.)
Frisyre
Distansene
Jentenavn
51 Sitte
52 Retning
O P E T 53
Oppdrett
R
S 54
Skade
B O K A
56 I tet
A D U R
57 Er nødt
S U R ?
Pronomen
S S E T 58
Konsumere
G E N E 59
I N
N 61
Undervis!
T T E N 62
Like
A N K E
63 Pleie
R A K
64 Setningene
V E T

G
V
A
! R
L V
E
E
A N L A
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39

40

49
52

53

58

59

63

60

64

27
28
30
31
35
37
39
40
41
42
43
45
46
47
49
51
54
55
56
57
58
59
60

Loddrett
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
23
24
26

26
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Diktning
Avslutte
Hylle
Hule (bakv.)
Karnevalssted
Avtrede (bakv.)
Vær stor!
Grøden
Tall
Ytterliggående (bakv.)
Natursti
Tall (bakv.)
Pronomen
Sparken
Skade-insektet
Vimse (bakv.)
Blande
Grusomt
Politi
Sprang
Matrett
Evner
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Fisk
Slukket (bakv.)
Lengdemål
Fase
Død
Høyde (bakv.)
Griper
Av og til
Fugler
Base
Brenne
Sterk drikk
Spis
Hodedel
Måpe
Pattedyr (bakv.)
Slette
Fase
Kyr
Militærleir
Guttenavn
Naboer
Tall
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Øyvinds vise-quiz

Sjekk din visekunnskap – eller test andres!

15

44

51

62

Vannrett

30

48

57

14

25

43

50

1
6
10
16
19
20
25
29

29

37

56

13

19

28

47

55

12

24

42
46

54

11

23
27

45

10
18

21
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Løsning i neste nummer.

9

17

20

Med 5-linjers rim – fyll
de gule feltene.

Av
Torbjørn
Holte

1 «Det var Tiur det lukta tå’n Møkkermakken da, han Møkkerbakken sa det va’ Tiur!» Hvilken gruppe sang dette?
2 Hvilket land kommer melodien til «Ola Tveiten» fra?
3 Hvilken plate kom den på første gang?
4 Hvilken by kommer CD-aktuelle Tove Bøygard fra?
5 Ny CD med tittelen Blå Sjel ble lansert i vår. – Artist?
6 Hva er temaet for Sanguka som arrangeres i nov. 2010?
7 Hvilket prosjekt forbinder du med trioen Kari Svendsen,
Lars Klevstrand og Jørn Simen Øverli?
8 Hvilken artist ble kalt Russlands Bob Dylan?
9 Hvor foregår Østnorsk Viseforums høsttreff 15.–17. okt?
10 Hvilken artist har nettopp gitt ut CD spilt inn i Stockholm med Lisa Ekdahls produsent?
(Noen av svarene fins i dette nummer av viser.no. Fasit på s. 38.)

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 til http://viser.no/beskjed eller send brev til Norsk Viseforum, Pb
4647, 0506 Oslo.
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B o k - C D - & DV D - o mta l e r

Musikkpolitiet:

BOK• CD • DVD

Jan Ingvar Toft:
Alle e aleina

Kvinesdølen Dan Kristofferson har
sluppet sitt debutalbum. Tidligere har
han vært søndagsskolelærer, skrevet for tidsskrifter i tillegg til å skrive
skjønnlitteratur. Det siste merkes i hans
sangtekster. Melodiene er rolige med referanser til progrockens hammondorgel
og gitarsoloer. Lillebjørn Nilsen spiller
fele på plata!
Per Jakob Skaanes

Et artig poeng er at Lillebjørn Nilsen stiller
opp på fele her. Han spiller fele tid om annen
med gitarkameratene og i andre sammenhenger. På første sporet og på tittelsporet har
han fine felestemmer. Legg også merke til
trombona Erik Johannessen bidrar med på
noen av sporene. Det er veldig flott å høre den
i bakgrunnen! På hammondorgel spiller Håkon
Møller, Kai Christoffersen trakterer trommer
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Hvis du vil høre på plata til Dan
Kristofferson, kan du besøke
ham på myspace, eller lytte på
Spotify.
Dan Kristofferson:
It’s cold tonight.
Nordic records.

Dan Kristofferson:
It’s cold tonight

Samtlige låter er selvskrevne, tekst som
melodi. Kristofferson synger på engelsk og
synger mange av sangene med en klar og lys
stemme. På andre spor schmokker han til med
en litt hes, raspende stemme som han av og
til presser opp i falsett. Her tenker jeg både
på Tom Waits og på gamle heavy-ballader.
Kristofferson oppgir i et intervju med Musiq
at både Neil Young og Tom Waits stikker seg
frem som store forbilder. Det overrasker ikke,
særlig lydbildet med gitarer og hammondorgel
som øser seg opp for så å bare bli et rolig
orgelparti til slutt.

såpass nedtonete låter og de
tunge arrangementene. Selv
med orgel- og gitarøspartier og
Kristoffersons skjeggstubbrøst

og de fleste strengeinstrumentene i tillegg
til å være produsent. Tirill Mohn bidrar med
fløyelsmyk koring. Smukt!
Plata inneholder flere rolige ballader med
hammondorgel og lange toner på gitarene,
og «markerte» trommer. Kristofferson har
prioritert å legge på litt «tunge» akkorder og
arrangementer med elektrisk lydbilde i retning
av Neil Young og Hellbillies på noen sanger, litt
progrock-aktig oppbygning på noen temaer og
feed-back på gitarene i det sangen avsluttes.
Eksempelvis starter førstesporet med rolig
fingerspill og «skjeggstubbstemme», Lillebjørn
kommer inn med fiolin og så utvides lydbildet
til en soloduett med hammondorgel og elektrisk gitar og masse cymbaler før det tas ned
igjen. Det er gøy å høre på, men kan bli noe
langtekkelig og pompøst.
Her er mange fine melodier og særlig fiolinen
og trombona krydrer låtene. Likefult fremstår
albumet litt monotont i lengden med flere
viser.no

Jan Ingvar Toft er ute med
sitt andre soloalbum Alle e
aleina. De fleste vil gjenkjenne den særegne stemmen fra de første platene til
haugesundsbandet Vamp.
Nå får dere et gjenhør
med Tofts umiskjennelige
nærvær på et småskeivt
soloalbum som også slippes på LP så feinsmeckerne
kan lytte til Toft på vinyl.
Men vær rask, kun 500
eksemplarer foreligger på
vinyl. Kjøper du LP’n, er CD
inkludert i prisen.
Per Jakob Skaanes

Jan Ingvar Toft har holdt en ganske lav profil
siden han forlot Vamp i 1998. Mange har
spekulert i om han ville komme tilbake som vokalist i bandet, noe som har fått næring siden
han har opptrådt med dem i enkelte sammenhenger. Han har holdt noen konserter.
Jeg så ham på Viser ved kanalen i 2003 og
på Josefine hvor han blant annet fremførte
tekster og melodier av Øystein Wingaard Wolf.
Begge gangene sammen med Solfrid Molland. Dessuten gjorde han en coverversjon
av Blowin’ in the wind på Protestfestivalens
jubileumsplate Fight Apathy. Han har også
viser.no

sunget duetter på ulike album med andre
artister, blant annet Aftenlandet, Karianne
Arntzen band og Astrid Kloster. Alle e aleina er
faktisk ikke Tofts første soloalbum, slik enkelte
hevder. I 2003 ga han ut et album, riktignok
ikke med egenkomponert materiale, men med
særegne tolkninger av Haugesunds-sanger.
På Eit minne om deg har han blant annet spilt
innen sang som heter Åkki si visa på melodien
Καημός av Mikis Theodorakis, med en nydelig
koring i refrenget. Dette albumet ble trykket i
3000 eksemplarer og ble utsolgt på kort tid. Nå
er det kun tilgjengelig via iTunes, Amazon og
musikkonline – og på Wimp om du nøyer deg
med kun å lytte.
Man skal ikke dvele for mye ved fortiden, men
ett par korte betraktninger tillater jeg meg
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allikevel. I tillegg til å være vokalist og spille
gitar i Vamp på de tre-fire første albumene, er
også Toft mannen bak mange av Vamps mest
slitesterke melodier. Man tenker som regel på
Øyvind Staveland som komponisten i Vamp,
men om vi tar en titt på hvem som er oppført
som komponist på de første albumene, vil
vi finne at Toft er oppført som komponist på
sanger som Hallo – Adjø, Hønsahus, Det e
derfor eg synge, Sally O’Neill og ikke minst 13
humler. Med andre ord en komponist av en
rekke av Vamps flotte melodier.

Alle e aleina
Det er prisverdig at Warner prioriterer å slippe
Alle e aleina også på vinyl. Den som kjøper
vinylutgaven får ikke bare en flott høykvalitetspressing og flott omslagsbilde. Som en bonus
følger albumet med på CD inkludert i prisen!
Melodiene på Alle e aleina er samtlige skrevet
av Toft. De fleste tekstene står han også for.
Noen er skrevet av Arnt Birkedal som også var
bidragsyter til flere av tekstene på Vamp-repertoaret. Teksten til den mørke Berceuse (fr.
og betyr bånsull, godnattsang) er skrevet av
André Bjerke. Ellers har Inger Hagerup skrevet
teksten Salme.
Er dette så Vamp bare uten Øyvind Staveland?
Nei. Røsten er den samme, bare litt eldre,
melodiene er sterke som de han skrev da han
var med i Vamp, men bredden i musikken er
større. Her er såre rolige viser, noen skramlete
og den lett tilgjengelige poplåten jeg nevnte.
Big Dipper skriver på sine sider om Alle e
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Vintermåne:
Skolesangboka

aleina: «En lettere skeivtråkka Waits-inspirert
affære med imponerende låtskriving og stort
nærvær». Jeg synes det er treffende. Tofts
nærvær gir de litt såre og lyriske balladene en
ekstra dimensjon.
Enkelte ganger kan det kanskje bli litt sterkt,
naivistisk nærvær, i hvertfall noen ganger på
konsert. Med vin og dus belysning og litt høyt
på et godt stereoanlegg fungerer det strålende.
Toft har også det fandenivoldsk umiddelbare
i stemmen og syngemåten slik at den skranglete Veggane har øyrer blir troverdig. Her er
det full fart med tuba, rufsete el-gitar, pumpeorgel, tivoli-orge og sag og i det hele tatt det
som skal til for å vise både Kaizers Orchestra
og Tom Waits at flere kan gjøre seg bemerket
med skeivtråkka ruskespel. Toft skriver selv
på Myspace-siden sin at plata låter som «bare
juling». Det er definitivt tilfelle for flere av sporene på Alle e aleina.
På Freidig hører du en lystig og lett takt, glad
melodi – litt Beatles-aktig, for eksempel No
reply – og riff spilt med litt skurrete piggtrådgitarer, likeså på Snøfnugg. Litt pønke-aggressjon av og til. Litt gammaljazz med taktskifte
til og med, klassisk Toft-koring og morsomme
rim på Du bare kom. Den såre …Og me
går’kje lenger samen har et herlig skeivt kor
og pumpeorgel-komp. Småsurt som en gjeng
sjauere eller småfulle karer som nynner en
melankolsk valsemelodi. En søt poplåt er også
med på albumet, Undervurder. Om du lurer
på hvem som står bak den skjønne sullingen,
kan jeg fortelle at Toft her har fått hjelp av
Ingebjørg Bratland. Elever på Rossabø skole
hjelper også til og synger av full røst.
Her er en fin blanding av rolige låter med
Tofts nylonstrenger som hovedinstrument og
andre mer pålessete låter med støy og høyere
tempo med mer ellermindre behersket vokal
fra Toft. Albumet er med andre ord umiskjennelig Toftsk. Ingen kan synge 13 humler med et
nærvær og barnlig umiddelbarhet som Toft, og
jeg vil påstå at man kjenner igjen spontaniteten
fra Det e derfor eg synge i mange av melodiene på Alle e aleina. Jeg kan kanskje være
pompøs nok til å skrive at låtene er barnlige
og umiddelbare såvel i komposisjon som i uttrykket slik vi husker Toft fra Vamp. Han har en
særegen signatur vi kjenner igjen.

viser.no

Det er 95 år siden Mads Bergs skolesangbok kom ut. Trioen Vintermåne har
kastet seg over gamle Mads Berg og
spilt inn et album med sanger fra skolesangboka, sanger vi ikke bør glemme at
vi husker.
Et stort felt av musikere har hjulpet til på denne
platen. Tidligere kollega fra Vamp, Thorbjørn
Økland, bidrar på diverse strenger. Ellers figurerer en drøss folk på forskjellige instrumenter.
Her er mandola, saz og indisk gitar, skrivemaskin, diverse strykere og rhodes for å nevne litt
av det du kan høre.
Omslagsbildet er et kapittel for seg. Toft poserer i en slags munkekutte der han sitter ute i
skogen med gitaren sin og titter på en fyr som
holder en badeball (?) med påskriften «Alle e
aleina». For å dekorere litt ekstra på naturromantikken, ser det ut som om de har sølt litt
gulmaling rundt på bildet og klattet litt her og
der. Hvilken estetikk! Det er klart at dette blir
uslåelig på et stort vinylcover Vel, Toft har her
fått god hjelp av Magnus Rakeng i Melkeveien
Designkontor.

Andre Toft-prosjekter
På Myspace kan dere også stifte bekjenskap
med ett par andre prosjekter Jan Ingvar
Toft sysler med. Det ene heter Saliva Golf
Oy. Det er mer skramlete enn soloplata,
og veldig artig. Det andre prosjektet heter
Dalldillholom og består av Stig Vallumsen
og Jan Ingvar Toft. De har lagt ut en rekke
barnesanger i særegne arrangementer.
Dette er morsomt å høre på. De klassifiserer det selv som «indie».

Per Jakob Skaanes

Det er 95 år siden Mads Bergs Skolesangbok
kom ut. Nå har det kommet en ny skolesangbok som bærer tittelen Sang i Norge. (Den er
også omtalt på Viser.no). Utvalget av sanger
er noe annerledes, noen sanger har kommet
til og mange gamle er prioritert bort. Gruppen
Vintermåne har spilt inn et knippe sanger fra
Mads Bergs sangbok, sanger vi har glemt at vi
husker.

Vintermåne
Vintermåne ble dannet i 1997. Det er en trio
bestående av Anne Gravir Klykken på sang
og diverse, Frøydis Grorud på forskjellige
blåseinstrumenter og klokkespill, for ikke å
glemme oppvaskbørste. Torjus Vierli trakterer piano og en rekke andre instrumenter. De
har arbeidet med religiøse folketoner, salmer,
julesanger og mer tradisjonelle folketoner. Vintermåne har gitt ut plater med folketoner og en
med folketoneversjoner av kjente julesanger.

Jan Ingvar Toft: Alle e aleina.
Warner Music. Vinyl-utgaven kan kjøpes på
Thegarden, Lite nytt, Platekompaniet og Big
Dipper.
Jan Ingvar Toft har side på myspace.com, du
kan høre ham på Wimp og foreløpig kun to
låter på Spotify.

viser.no
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«Skolesangboka» kan i så henseende betraktes som en dreining mot allsang og viser.

mer motstand, litt galskap og en sår nerve som
kunne hevet flere av sangene.

Om utvalget

Når jeg skriver «lite motstand» tenker jeg
på harmoniske og vakre arrangementer slik
vi kjenner igjen fra albumer til artister som
Herborg Kråkevik og Helene Bøksle. Kjenner
du folkeviser og eldre viser godt og søker
utfordrende arrangementer eller spennende
måte å fremføre Ung Åslaug eller Eg heiter
Anne Knutsdotter på, blir «Skolesangboka» for
snill. Søker man å lytte til vakre versjoner av et
utvalg sanger man husker fra Mads Bergs skolesangbok, vil denne treffe godt. Gravik Lykken
synger eksempelvis teksten på Anne Knutsdotter (som til tider har det ganske traurig) og den
svært søtladne teksten til Caroline Schytte
Jenssens Vente på far med nesten samme
muntre fremtoning.

Hvilke sanger har vi glemt at vi husker? Av
innholdet på CDen kan vi nevne Ung Åslaug,
Høyt på en grein, Ola Glomstulen og Jeg snører min sekk. Med andre ord skulle variasjonsrikdommen være ivaretatt. Vintermåne spiller
seg lekent og elegant gjennom den ene låten
etter den andre. De har laget en del artige vrier
rytmisk og akkordmessig på sangene, eksempelvis har de satt et jazzaktig preg på åpningssporet Eg heiter Anne Knutsdotter. I sentrum
av lydbildet dominerer piano og fløyte sammen
med Gravir Klykkens vokal.
Visa Ingerid Sletten er min klare favoritt på
dette albumet. Denne spilles med akustisk gitar og bass. Det er en sår nerve i fremføringen
med både en summende nynning fra koret i
bakgrunnen og lett uvørent plekterspill på gitar.
Litt Kari Bremnes-aktig sårhet som kler visa.
De spiller også Bukkevisa (Killabukken min …)
i en fin versjon som flyter lett, men ikke vekker
deg noe mer. Da var det morsomt å lytte til en
langt friskere versjon de hadde lagt ut på sin
myspaceside. Denne var mye mer spennende
å lytte til.

Elegant, men lite motstand
Vintermåne har gjort et godt stykke håndverk.
Det er velspilt, lekent og svært vakkert. Anne
Gravir Klykken synger med en klokkeklar røst
som kan smelte selv ridder Katos hjerte. Det
er virkelig balsam å lytte til henne. Skal jeg
sette fingeren på et savn i mine ører, er det

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

Vømmøl Spelemannslag
England (Nord-England)
Lillebjørn Nilsens «Portrett»
Stavanger
Bjørn-Peder Johansen
«Sang for de ventende»
Josefine Visescene
Vladimir Vysotskij
Holmestrand
Liv Kreken (CD’n «søt & snill».
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Om de hadde tillatt seg å komme mer «til
orde» selv, tror jeg det ville være et pluss.
Noen av de som kjenner sangene godt fra før,
vil oppleve at det er litt lite motstand i visene.
De to tidligere albumene Vintermåne og Søte
Julenatt virker mer særpregete i den forstand
at det er mer Vintermåne i sporene enn på
Skolesangboka. Her har de fremført sangene
uten å sette sin egen signatur på dem i like
stor grad. Mer Vintermåne i fremføringene vil
være bra! Men bevares, jeg har kost meg med
dette albumet og jeg ville ikke nølt et øyeblikk
med å gå på konsert med dette bandet om
sjansen bød seg. Dette er dyktige musikere.
I heftet som følger med CDen, er det tekster.
Samtidig har skøyerne i Vintermåne trykket
gode råd om sang og rytme og illustrasjoner av
stemmebånd ved tale og sang fra salige Mads
Bergs sangbok. Artig!
Vintermåne: Skolesangboka.
Utgitt på Nyrenning.
Besøk Vintermånes myspaceside og hjemmeside:
www.vintermane.no. Dessuten finner du dem
på Spotify (men ikke albumet Skolesangboka).

viser.no

Beth A. Kolle: The
Scandinavian Folk Harp
I Norge fikk bondeharpa eller folkeharpa sin renessanse på 1980-tallet
med Sverre Jensen og Tone Holbækmo
og gruppa Kalenda Maya. Siden da har
flere instrumentmakere begynt å lage
bondeharper. Disse instrumentene kan
vi høre på CDer og på konserter da de
blir brukt til akkompagnement av folkeviser og viser. De har en vakker forsiktig, litt klimprete klang. Her omtaler vi
en bok med folkemelodier arrangert for
bondeharpe.
Per Jakob Skaanes

Beth A. Kolle er en amerikansk harpespiller
som synger på norsk, svensk og gælisk. Hun
har gjort promoterinsturnéer for folkeharpe
i Norge i 06 og i 08. Disse har fått navnene
HARPA 06 og HARPA 08. Turnéen i 06 resulterte i en CD-utgivelse med Scandinavisk og
Keltisk materiale fremført på folkeharpe. CDen
heter Harpa – Back to the old country. Du kan
lese mer om den her.
Beth Kolle opptrer i forskjellige sammenhenger, blant annet med et populært folkrock-band
fra Seattle som kaller seg Crookshank. Kolle
har fortalt at hun elsker Skandinavia og tradisjonell musikk herfra. Som nordmann blir jeg
varm om hjertet når jeg hører slike toner ;o)
Hva som er like smigrende, er at Beth Kolle
har samlet 17 folkesanger og -melodier fra
sandinavia i en bok med navnet The Scandinavian Folk Harp.
Boken har et innledningskapittel hvor Kolle
presenterer den skandinaviske bondeharpa
og gir en kort innføring om Skandinavia og
tradisjonsmusikk herfra. Det er 17 sanger og
melodier. Hver av dem presenteres med hva
slags melodi dette er og hvilken bruk sangen
eller melodien tradisjonelt har, for eksempel
sangdans, vuggesang, dansemelodi eller
gånglåt/gangar. Kolle oppgir komponist eller
opphavsmann til melodiene og sangene der
denne er kjent. Sangene i boken er gjengitt
med «originaltekst» og en engelsk oversettelse
viser.no

gjort av forfatteren. Oversettelsene må jeg si er
gode, langt over bare bare å gjengi innholdet
i sangene. Jeg er rimelig god i norsk, naturlig
nok, men passe god i engelsk så min evne
til å vurdere hennes engelske gjendiktninger
er rimeligvis begrenset, men så langt jeg kan
vurdere, har Kolle gjort et godt stykke håndverk i oversettelsene. Hun har også laget en
hjelpeliste til uttale foran hver sang.
Det er en rekke polser, reinlender og slikt her.
Hvis man vil høre lydeksempler på disse, får
man begi seg ut på nettet. Jeg kan nevne
noen: Seljefløytelåten, Firetur fra Nes/Romerike, Tantoli, Åttetur fra Asker, Gaaer jeg udi
skoven fra Danmark og Gånglåt från Appelbo
for å nevne noen. Mer kjente sanger som
Ung Åslaug, Trollmors vuggesang, Josefins
Dopvals av Roger Tallroth (som blant annet
har opptrådt endel med Annbjørg Lien), Trondheimsvisa Nidelven er blant de man kan finne
på iTunes om man vil lytte til hvilke melodier
boken inneholder. Flere av låtene finner du
også på Wimp eller Spotify.
De fleste melodiene går i toneartene C, G og
F slik at dere med bondeharpe som ikke kan
hurtigstemmes, må stemme opp F-en eller ned
H-en på enkelte av sangene. Mye av melodimaterialet går i naturtoneskalaer, så det kan
være en fordel å stemme opp enkelte toner her
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kategorien. Her er det godt skrevne tekster og
en lun underfundig humor om sjalusi, utroskap, hvordan komme seg fram i verden med
revestreker og skitne knep. Sangene i denne
kategorien er litt kabaretaktig i formen. De nesten snakkefortellende historier og de uventede
og småburleske vendingene i historiene innbyr
vel også til en slik form. Man må passe på å
ikke ha for mange av denne typen, da det fort
kan blir variasjoner over samme tema.

og der, men det oppgir Kolle foran hver melodi
samtidig som hun oppgir toneart. Her er noter
med melodilinje, av og til enkle harmonier i diskanten og basslinje for venstrehånd. Vanskelighetsgraden i boken strekker seg fra begynner til viderekommen. Boken kan således være
en fin samling med sanger å øve seg på.
Etter min vurdering er The Scandinavian folk
Harp en fin anledning til å bli kjent med enkelte
sider av skandinavisk tradisjonsmusikk. For
dem som spiller harpe spesielt, men og for
andre, er det fint å gjøre seg kjent med utvalget i denne samlingen. For skandinaver er det
en samling av melodier og sanger som vi også
burde bli bedre kjent med. Jeg er svært stolt av
at en folkeharpespiller fra Seattle har samlet
disse sangene og melodiene i en bok.
Dersom dere skulle ønske flere idéer og innspill på hvordan man kan variere arrangementene på melodiene, kan dere lese den gode
boka Music theory and arranging techniques
av Sylvia Woods – jeg har en omtale av denne
på viser.no.
Hvis dere spiller bondeharpe og er sugne på
innspill og idéer til flere spilleteknikker, bør
dere se nærmere på en god DVD som heter
Harp beyond the basics av Laurie Riley. Denne
har jeg og omtalt på Viseforums nettsider.
En bok med råd og tips enhver harpespiller
kan ha med seg, heter The harpers handbook,
skrevet av Laurie Riley.
Om dere vil høre et glitrende eksempel på hvor
fint folkeharpe kan låte, søk på Den yndigste
rose med Tone Hulbækmo på iTunes og last
den ned. Fantastisk smektende spill på bonde
harpe, det hun oppviser her. Om du skulle
være interessert i flere nettsider viet folkeharpe, sjekk artikkelen på viser.no (med lenker).
The Scandinavian Folk Harp av Beth Kolle.
81 sider, 17 sanger/melodier.
Pris: 25$. Kolle har en hjemmeside hvor du kan
bestille boken: www.bethkolle.com.

Vemodsvakkert

Liv Kreken: Søt & snill
Liv Kreken skulle være en kjent person
for mange som har deltatt i visesammenhenger i en tid, særlig på østlandet.
Med underfundige tekster og fine melodier har hun gjort seg bemerket med
konserter og opptredener. Nå har hun
reist til Sverige og spilt inn plate med
topp musikere i Gøteborg. Platesleppet
var i Teaterkjelleren 9. oktober.
Per Jakob Skaanes

Det var vel egentlig være folkesanger Liv
Kreken skulle bli, hun er oppvokst i folkemusikkland på vestlandet. Heldigvis for oss har
hun satset på viser isteden og har drevet aktivt
med det lenge – de fleste som har deltatt på
visetreff eller gått på viseklubb i østlandsområdet har nok stiftet bejentskap med henne.
Hun har dessuten vært leder i viseklubben Nye
Skalder, er aktiv i Soon viseklubb og har drevet konsert- og sirkusarrangementer i formaet
Ingen Sjiraffer.

Svart humor
Et varemerke er hennes fandelivoldske,
småironiske og broddfulle tekster om lurejenter
som tar innersvingen på kjærester og andre,
eller leger som har effektfulle vrier på terapi.
Flere av sangene på Søt og snill tilhører denne
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Et nytt bekjentskap, for min egen del, er hennes
mer lyriske, melankolsk undrende tekster som
jeg synes står seg godt over tid. Sangen Åleine
er blant de sterkeste av sangene med vemodsvakre tekster og fine melodier. Den har både en
gripende tekst, formmessig svært god og melodien er elegant i all sin enkelhet. Akkompagnementet er og enkelt og kledelig, kun piano og
kontrabass følger hennes stemme. Her synger
Kreken i det lyse registeret og låter tidvis som
Lynni Trekrem i sine rolige låter. Hun setter ord
på savn og lengsel uten at det blir for privat. Lytt
for eksempel til Ta meg i havn for i natt.

Snøenglar

elegant og flott samtidig som de gir Krekens
stemme mye plass så de aldri står i veien for
hverandre. Søt & snill har dermed fått et ekstra
musikalsk løft.
Jeg har ved flere ganger hatt gleden av å
oppleve Liv Kreken fremføre sangene til eget
akkompagnement, som er nedtonet og flott.
Men ved å tilføre en rekke instrumenter som
her, gir unektelig opplevelsen et løft, særlig
når man skal lytte til sangene på CD. Da har
man ikke konsertdimensjonen der, og sangene
må stå mer på egne ben: Liv Kreken kan ikke
hjelpe til med sin tilstedeværelse. En rekke
flotte musikalske detaljer og instrumentenes
ulike klangfarger bidrar dermed til mer dybde
og at platen blir langt mer slitesterk sett fra et
lytterståsted. Hennes nydelige Fransk vals spilt
med trekkspill som i tillegg til komp, spiller selvstendige melodilinjer som vandrer i med- og
motbevegelser til melodien. Utsøkt gjort.
Det er mye kontrabass og piano på albumet.
Ellers vil du høre mye fløyte, trekkspill, gitar og
fiolin. Smakfullt og aldri konkurrerende med Liv
Krekens stemme. Sangen Særleg søndagskveld er utelukkende akkompagnert av ståbass. Svært effektfullt! Med behagelig stemme,
vakker sunnfjordsdialekt og en sjelden teft for
klang i språket å skrive gode tekster. Jeg sitter
sjelden igjen med noen følelse av at ordene
er plassert i tekstene for å rime. De følger helt
naturlig av fortellingens eller tekstens gang.

Kreken ga ut en julesingel med tittelen
Snøenglar for noen år siden. Den gang spilte
Øyvind Rauset og Åsmund Reistad instrumentene: gitar, kontrabass, mandola og fiolin. På
Søt & snill får du høre denne i ny innpakning.
Låta har nå fått piano, kontrabass, litt perkuCD – Liv Kreken: Søt og snill.
sjon, el-gitar i bakgrunnen og fiolin. Julesangen
Utgitt på Normann records.
er litt mere «duvende» i den nye versjonen.
Flott låt, vár beskrivelse og vakkert
motiv med jordmora som lager snø- Ja da. Slik ser visesangere
englar. Kreken har dertil laget noe
ut anno 2010.
snedige rim i strofene her.
Foto: Glenn Karlsen
(som også har tatt
omslagsbildet).
Topp musikere
Søt & snill er spilt inn i Sverige
med produsent Gunnar Nordén
bak spakene. Han har blant annet
jobbet for Lisa Ekdahl. Her er topp
musikere med på laget som har
spilt i Hoola Bandoola, og med
A-ha, Michael Wiehe, Richard Wolf
m. fl. For å si det på Lillesandsk,
«ikkje akkurat no’ B-lag». Noe av
det som treffer meg i produksjonen,
er den nedtoningen av instrumenter som er gjort. Musikerne spiller
viser.no
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M e d l e m s k l u bb e n e . . .
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

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, Bergskauvn 6C, 1911
Flateby. – turili@online.no
• Bærum Viseklubb v/ Anne Girmalm, Helsethellinga 23, 1353 Bærums Verk. Tlf:
9542 5885. 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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Buskerud

Østfold

• Viseklubben sVISkEn v/Dag Hoftun
Knutsen, Hans Hansens vei 12,
3021 Drammen. Tlf. 3289 6244 (p+a),
9765 0744 (mob), daghk@online.no
• Drammen viseklubb - kontaktperson:
Dag Hoftun Knutsen (adr.: se over).
daghk@online.no
www.drammenviseklubb.com
• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.
• Knutehytta, 3614 Kongsberg.
Tlf. 3273 1283. firmapost@knutehytta.no

Oppland
• Otta Jazz- og Viseforum v/ Truls
Gjefsen, Nyseterjordet 29, 2670 Otta.
trulsgj@online.no –
ottajazzogviseforum.blogspot.com
• Skreia Viseklubb v/ Ole Aamodt,
2850 Lena.
• Tanta til Josefine v/ Torunn M. Eriksen.
Lillehammer Bryggeri, Elvegata 19,
2609 Lillehammer. Tlf. 6125 2890.
torunn.eriksen@lillehammer.online.no.
• Viseklubben BØRRE (Reinsvoll/Raufoss)
v/ Geir Arne Wollan, tlf. 6117 9761.
anma-b@frisurf.no – viseklubbenborre.com
• Vigga Vers- og Visevenner (Brandbu) v/
Laila Støen – skutelandet@gmail.com

• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Leder: Gunn Heidi Larsen.
epost: leoleonhardsen@gmail.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
• Sarpsborg Viseklubb, v/ Ingar R.
Henden, Skjebergveien 158 A,
1743 Klavestadhaugen.
ingar@sarpsborg-viseklubb.net
• Ski Kulturforum, kons.sted bl.a Waldemarhøy i Ski sentrum. skikult@frisurf.no

Vestfold
• Lallahompen Viseklubb
(Holmestrand), v/ Ernst Hauge,
ernsgh@hotmail.com
• SandeXpressen, v/ Aud H. Borge,
Tlf. 3377 7093, auh-bo@online.no

• Tante Gerda, Strandgt. 35, 2317 Hamar
http://tantegerda.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

• 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
• Kulturfabrikken Mandal v/ Rune Pihl,
Keiser Nicolausgt 8-12, 4515 Mandal. –
post@kulturfabrikken.biz

Rogaland
• Egersund Visefestival v/ Henning Feyling. – egersundvisefestival@hotmail.com
• 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.

• Vestfold Ukuleleklubb v/ Øyvind Sæther.
Tlf. 3339 9760, mob: 9014 3001. saether.
oyvind@c2i.net – www.ukuleleklubben.com

• Neatrall v/ Anne Kristine Evjen, 7580
Selbu. Tlf: 7381 8303

• Bamble Viseklubb v/ Bjørn D
 amberg,
tlf. 3596 1432, postmaster@bdbas.no
• Notodden Visekor v/ Torill Hagen,
Notodden.
• Viser ved kanalen, tlf. 4724 8423.
www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb v Eivind Oug,
eivind.oug@niva.no
• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per
Jakob Skaanes, tlf. 3727 2654,
perjakobskaanes@viseforum.no

viser.no

Vest-Agder

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

Telemark

Hedmark

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

viser.no

• Viseklubben Maja, Trondheim
v/ Georg Gjessen,
georg.gjessen@asplanviak.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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Trubadurfestival

i Alta

Lucas Stark: Streik

i Paradiset

Vi ser noe

Viser.no 10

Visesangere og låtskrivere: Vi har det tilfelles med de store, uvaskede massene
at vi ser. Men vi skal liksom se litt bedre. Skaldenes historiske oppgave – å se,
og fortelle om det.

Visebølgen: Smånytt fra visefronten

N

Lucas Stark: Nytt fra Joe Hill

oen få av oss ser gjennom stål
(som Supermann). Oppdager
bortgjemte sammenhenger der
andre bare ser en grå flate. Eller ser en
magisk form, der indigo kronblader
omslutter en forsakt gjeng med
støvbærende karyatider, der
andre ser en… blomst.

Og vi forteller om det
vi har sett. I ord akkurat
så fjerne fra klisjéer og
vante vendinger at de må
tenkes (og dermed oppleves) på nytt, slik at mottakeren får opp omtrent de
samme bildene som senderen.
Helst fler, om ordene gir mulighet for det. En venn av meg, forfatteren
Gudmund Vindland, forteller ofte om ting
som jeg sjøl har vært med på og opplevd,
men så mye mer fargerikt (og stundom
utbrodert) at jeg lurer på om vi har vært på
samme sted. Han har fått med seg alle de
komiske detaljene, hva folk sa, ansiktsuttrykkene ned til minste detalj, mens jeg
bare syntes det var en hyggelig fest. Gudmund ikke bare ser, han husker også...
Men for å kunne fortelle, må vi først
koste på oss tida til å se. Vi trenger ikke
nødvendigvis være Snåsamannen (men
noen ulempe hadde det ikke vært). Det
viktige er å tillate seg å se klart, ikke la
hjernen bearbeide/ fordreie inntrykket på
veien. Noen drikker vin for å oppnå dette,
andre røyker seg en liten en (uten at jeg

promoterer dét), noen mediterer, noen
bare puster ut, lukker øynene og åpner
dem igjen. Er du klarsynt nok, kommer
ordene nesten av seg selv.
Melodien vi lager kan også
fortelle en historie. Men da
må du la den gjøre det. Ikke
hemme den ved å binde
den til fastlagte formler
som alle har hørt utallige
ganger.
…Jo forresten… gjerne det
òg, men da hører lytterne
en historie de allerede kan.
I og for seg virkningsfullt,
om du vet hva du gjør (og vil
binde teksten til den «historien»).
En uinteressant melodi kan også gi økt
fokus på teksten. Men det krever at historien er sterk nok til å bære sangen alene
(lakmustesten på dette er å lese teksten
uten melodi). Noen av Øystein Sundes
sanger syns jeg har dette – en melodi man
ikke ville husket uten den glitrende teksten
– og da har jo melodien fylt sin funksjon.
Men for å komme tilbake til det med å
se. Da jeg var på Knutehytta sist, kom husbestyrer Magne en kveld med en melding
som satte seg: Han hadde fundert på om
navnet viser.no egentlig skulle uttales «vi
ser no’»…
Et glimrende idé – den mannen må hyres
som sjef for Viseforums PR-avdeling.
Øyvind Rauset

Nordisk Visetreff: Bilder og møte med artister
Trubadurfestival i Alta: Viser til dans
Josefine Visescene: Bestiller norsk
Artistliv: Inspirasjonsdag + Artisktkurs for unge
Fra kjøkkenbord på Vistra: Orgel i stua
Musikkpolitiet: Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt
Forsida: Fra det nordiske visetreffet på Särö – Utvidet «Krokspill»-begrep
med Visskolans tallrike kontingent (foto Øyvind Rauset).
Bildene av Tove Bøygard i forrige nummer var tatt av Thorgeir Røer.

Redaksjonelt
Så har vi endelig rundet vår tiende utgave og fått bevist at visebevegelsen fortsatt kan gi ut
blader. Sjøl trodde jeg lenge at den norske visebølgen hadde lagt seg ned stille og rolig etter
barrikadestormene på 70-tallet (med en liten etterdønning i Nordnorge) – men så dumpet jeg
innom viseklubben Nye Skalder en kveld i 2001, og oppdaget at der var det «fullt kjør». Som å
komme inn i et undergrunns musikksted for 25 år siden – de
samme langhåra typene og damene med nesten de samme
lett politiske tekstene, som om de hadde vært frosset ned i en
isblokk siden Kalvøyafestivalen i 1975.
Ved nærmere ettersyn var det naturligvis store forskjeller og.
Men én ting hadde heldigvis ikke blitt borte: Den gode følelsen
av samhold og inkludering, og å bli ønsket velkommen til å presentere egne låter med ditt eget uttrykk. Disse miljøene spretter opp over hele landet: One From the Heart, Fri Scene, Spelt,
Soon, Halden, Fyrlykta, men også gamle traverne lever i beste
velgående, som Børre (veldig gammel), Josefine (like gammel
som Nye Skalder), og en hel bråte med andre over hele landet.
Ta en kikk bakerst i bladet så finner du adressene!
Øyvind – red@viseforum.no
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Smånytt fra visefronten

Visebølgen

Viseb ø lgen

visearkivaren.blogspot.com

55 i salen da Skedsmo Viseklubb besøkte Børre.

Viseforbrødring
på Toten

Skaldene fylte 15
Oslo: Østkantens viseklubb Nye Skalder hadde
15-års jubileum på Verkstedet tirsdag 23. november, med full sal og over
20 artister på scenen.
Nye Skalder har ført en nomadetilværelse på Oslos østkant
gjennom femten år.
I disse årene har mange
kjente artister stått på Nye
Skalder-scenen, bl.a. Unni
Wilhelmsen, Åsmund
Nordstoga, Tonje Unstad,
Lillebjørn og Siri Nilsen, Folque, Espen Hagerup, Haddy
N’jie, Lars Martin Myhre,
Kåre Virud, Tove Bøygard,
Lars Beckstrøm, og også

svenske super-trubadurer
som Dan Fägerquist, Gunnar
Källström og Lucas Stark.
Jubiléet ble feiret på Verk
stedet, et intimt lokale vegg
i vegg med Kafe Sara, ved
Jakob Kulturkirke. På scenen
sto artist-skalder som har vært
aktive de siste årene - flere av
dem har nylig gitt ut CD. Noen
ble kompet av en hus-trio fra
Oslo Radio-Orkester. Tidligere
leder Amund Bjønness ble
tildelt Nye Skalder-prisen
2010 for de mange årene som
leder og sin høye kvalitet på
låter og framføringer.
Se bildene på klubbens hjemmesider: n
 yeskalder.no.
Konserten ble støttet av Fond
for Utøvende Kunstnere.

Utgitt av Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.
Besøksadr. Trondheimsv. 2 - Telefon: 2200 5630
Epost: post@viseforum.no Nettsted: http://viser.no
Redaktør: Øyvind Rauset.
Faste medarbeidere: Ida Svanes Ziener, Per Jakob Skaanes,
Leo Leonhardsen.
Epost for stoff til oss: red@viseforum.no
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Børres visekro på Raufoss 29. okt 10 fikk besøk
fra Skedsmo Viseklubb
på Lillestrøm. Seks av
deres artister stilte med
instrumenter, vakre stemmer og egen fanklubb til
visekroa.
Skedsmo hadde første avdeling: Et samspilt program med
høy syng-med-faktor. De følte
nok de hadde kommet til Toten
da salen tok av på «Ælle så
nær som a Ingebjørg».
Børre hadde andre avdeling
– et program der alle var på
scena hele tiden. Det ble til
tider trangt foran mikrofonene.
Også denne kvelden hadde
Børre med en debutant av den
yngre garde.
Etter konserten var det åpen
scene. Godt oppmøte, 55 i salen, tyder på at besøk mellom
viseklubber er en god idé!
Birger Aasland

Veslemøy Solberg
årets fylkeskunstner
2011 i Buskerud
Hovedutvalget for kultur,
idrett og folkehelse vedtok
30. nov å tildele Veslemøy
Solberg prisen som årets
fylkeskunstner 2011 i Buskerud. Viser.no gratulerer!
viser.no

Av Velle, Astrid,
Elin og Liv.

Heder til Bråten Berg og Cranner
I oktober opplevde to visesangere å bli hedret på ulikt vis. Først ut
var Kirsten Bråten Berg som ble statsstipendiat 5. oktober. Det
var kulturminister Anniken Huitfeldt som bekjentgjorde dette i forbindelse med at Statsbudsjettet for 2011 ble lagt fram.
Den 22. oktober kom så nyheten om at Alf Cranner ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for lang og tro tjeneste i trubadurenes
rekker.
Begge de to har på hver sin måte vært med på å prege norsk
visesang i flere årtier, og utmerkelsene er vel fortjent. Visearkivet
gratulerer!

Ei sjeldsynt bok
Visearkivet fekk nettopp eit lite,
enkelt hefte som var kassert frå
Deichmanske bibliotek.
Boka er ikkje registrert i Norsk bokfortegnelse, men det er faktisk den
første songboka som vart publisert på
nynorsk: Norska Visor aat Folkehøg
skular frå 1869. Heftet har ikkje opplysningar om kven som hadde redigert
samlinga, men professor Moltke Moe
hadde sett namntrekket sitt på tittelsida
og dessutan notert at boka var redigert
av Ingvar Bøhn.
Bøhn (1838–1924) var teolog og
folkehøgskolemann. Heftet inneheld 50 songar av Aasen, Vinje og
Janson, dessutan sju som Bøhn sjølv hadde skrive eller omsett
og ei gruppe med folkeviser. Heftet har også med ein del melodiar
notert med salmodikonnotasjon. Sannsynlegvis er dette første
gongen fleire av folkemelodiane har kome i visebok.
Moltke Moe testamenterte bøkene sine til Universitetsbiblioteket,
både den halvparten han sjølv hadde kjøpt og den halvparten han
hadde lånt frå Universitetsbiblioteket.
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Det store Nordiske visetreffet

Särö — november 2010

Särö-treffet 2010:

Samarbeid

«Samarbete» var temaet for årets nordiske visetreff på Säröhus Hotell sør for
Göteborg: Styrke det nordiske visesamarbeidet, slik vi f. eks har det i Nordvisa,
den felles «paraplyen» for de nasjonale viseorganisasjonene i Norden.
Å få idéer av hverandre, lytte til andres melodier, tekster og innspill, vise fram våre egne
ting – det er idéen med hele treffet, og det slår
aldri feil. Stor takk til Chris Jangelöv for det

nitide arbeidet med å få alle brikkene på plass.
Her er en liten kavalkade – fler bilder kan du
se på viser.no. På de neste sidene får du treffe
3 unge viseartister…

Foto: Øyvind Rauset &
Leo Leonhardsen

Krokspill i alle kroker, seminarer, svømmehall, konsert med Vise
skolen i Kungälv (under) – og den alltid smilende Sid Jansson,
tidligere Cornelis-produsent (til h).
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Det store Nordiske visetreffet

Särö — november 2010

Vordende artister presenterer seg
Det har blitt tradisjon på Säröhus at
elevene ved Visskolan holder lunsjkonsert i løpet av visetreffet. Så også i
år. 21 unge visesangere trådte til med
solosang og samspill.
Leo Leonhardsen

Mange gode talenter som vi kanskje ser på
nordiske scener i mange år fremover. Noen tar
denne utdanningen for å utvikle seg som artist.
Andre tar den for å lære seg kunstuttrykk som
de kan ha glede av både i jobb og privat. For å
komme inn på skolen må man vise at man kan
spille/synge viser, og det er mange som ikke
får plass. Vi snakket med tre elever fra årets
kull og presenterer noen kommentarer her:

– Jeg har holdt på med musikk hele livet. Gikk
på medier og kommunikasjon på videregående. Men så tenkte jeg at, i og med at jeg
ikke kan noe særlig annet enn musikk, hvorfor
ikke satse på det?

Du sang en gammel norsk sang her i dag. Er
du godt kjent med det norske sangrepertoaret?
– Jeg kan mest fra det norske repertoaret. Har
jo vokst opp med Lillebjørn Nilsen og Stein
Ove Berg på øret. Den første sangen jeg opptrådte med var «Kommer nå» av Stein Ove.
Så kom jeg over i folkrockrepertoaret og den
tradisjonen.

Bergthora Fanne Einarsdotter
er fra Island og sier at hun hadde to kriterier da hun lette etter skoler på nettet: Hun
ville lære svensk og hun ville lære musikk.
Hva er din musikalske bakgrunn?
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– Nei, jeg har valgt å vente fordi jeg er i en
rask utvikling. Jeg har det ikke travelt. Visekolen er en viktig prosess i min artistutvikling. Så
jeg vil føle at jeg er ett med min musikk, at jeg
har mer gjennomarbeidet uttrykket og sangene
før jeg begynner å eksponere meg.

–Faren min synger viser, så jeg er oppvokst
med dette. Han kom en dag hjem med bladet
deres, viser.no. Han hadde funnet det på
Knutehytta. Der sto det noe om viselinja på
folkehøgskolen i Kungälv, og dermed fikk jeg
ideen til å gå på «Visskolan».

– Jeg har opptrådt en del med band og solo,
og fått mye trening i å synge for publikum. Jeg
trives med det, så det vil jeg fortsette med. Da
er det å oppsøke og bli kjent med det norske
visemiljøet. Det er synd at det ikke er flere
norske på skolen her. Det er kanskje ikke så
mange som driver med viser i Norge?

kommer fra Hobøl i Østfold, og er den
eneste norske eleven. Han ser ut til å finne
seg godt til rette både som solist og akkompagnatør. Han sang «Det er meg det
samme hvor jeg havner når jeg dør» med
band og fikk med seg forsamlingen. Vi spør
om bakgrunnen hans.

Får du spilleoppdrag?

Hvordan kom du bort i viser?

Hva når du er ferdig her?

Daniel Sandvik

være riktige ord. Det gikk bare på å rime. Så
har det ballet på seg. Funnet på melodier. Fokuseringen er på teksten, vinklingene i teksten
kom for 3-4 år siden. Jeg synger også andres
materiale, men i og med at jeg skriver så mye
selv, hver dag, så blir det ikke tid til annet enn
egne låter.

– Vi synger mye på Island. Synger mye tradisjonsmusikk. Er ikke først og fremst visesanger, men har vokst opp med tradisjonssang og
vil fortsette med det.
Hvorfor valgte du viseskole, det finnes jo
masse andre alternativer innen musikk?
– Det måtte bli viseskole. Viser er så mye mer
enn folkemusikk og populærmusikk. Visen er
mer anvendelig. Det skulle gjerne vært flere fra
viser.no

Hvorfor viseskolen, du kunne jo valgt musikkhøgskolen?
andre nordiske land her. Det er så spennende
med så mange ulike dialekter
Hva med språket?
– Kunne ikke et ord svensk da jeg kom hit, så
det var litt vanskelig i begynnelsen. Men nå..
Men du forstår hva jeg sier, etter to måneder i
Sverige?
– Ja det er ikke noe problem!

Frida Baxell
kommer fra Göteborg. Vi har hatt gleden av
å se henne på scenen tidligere, så hennes
fremførelse på Särö bekreftet at hun er en
artist som allerede har kommet på sporet
av et uttrykk. Hun skriver selv og har allerede en bra produksjon bak seg.

– Har litt tungt for musikkteori. Det er interessant, men jeg har hørt at det er mye fokusering
på hva man kan og ikke kan gjøre, båsplassering, man skal synge opera etc. Jeg vil være
fri i min skriving og tolking. Her handler det om
å finne sitt eget uttrykk. Det er en oppfatning
jeg har ut fra hva jeg har hørt, ikke noe jeg vet
sikkert. På visekolen får jeg virkelig utvikle mitt
uttrykk og finne det. Det er viktigere å finne sitt
uttrykk enn å kopiere noen annens. De andre
finnes jo allerede der, så hvorfor kopiere?
Får du den hjelpen du søker med ditt eget uttrykk på «visskolan”?
– Uten tvil!			

n

Det virker som om du allerede har funnet et
uttrykk før du kom på viseskolen, hvor kommer
det fra?
– Ja, det var en god fråga. Jeg fikk det nok
fra min oppvekst. Blant annet har farmor og
farfar formidlet livserfaring som har vært viktig
for utviklingen av mitt uttrykk. Jeg har alltid
hatt store ører og lytter fra alle i min nærhet.
Bestemte meg allerede som liten at jeg aldri
skulle slippe taket på fantasien. Jeg har stått
på scenen hele livet med blant annet «Julspel
på dagis».
Hva med skrivingen?
– Begynte å skrive som fireåring. Kunne ikke
skrive, men rimte. Det trengte ikke engang å
viser.no
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Bob Dylan, Joan Baez, Bruce Springsteen – og Lucas Stark:

Alle elsker Joe Hill
Lucas Stark er nettopp ute med ny CD
med sanger av Joe Hill.
Vi brøytet oss vei gjennom tilhengerskaren på Säröhus og gråt oss frem til
aksept for et intervju om hans arbeid.
Vi spør: Hvorfor akkurat Joe Hill?
Leo Leonhardsen

– Det er fordi tekstene fremdeles holder mål. Joe Hill var
en av de få som kunne skrive
politiske tekster med en distanse, selvironi og humor. Den
politiske visa har lett for å bli,
eller tendere, til det plakatmessige. Den blir alvorlig og
fort gammel, den går fort ut på
dato, mens Joe Hills tekster
fortsatt holder. Selv om de er
hundre år.

Lucas Stark er en travel
visesanger. Kjører Sverige,
Norge og Danmark på kryss
og tvers, opptrer i radio, lager
teatermusikk, holder skole- og
gamlehjemskonserter.
På få år har han skapt seg en
posisjon i svensk visesang.
Medlem av det ærverdige
Svenska visakademin, blitt
tildelt Evert Taube-stipendet,
Ulf Peder Olrog-stipendet,
behersker den klassiske og
nyere svenske visetradisjonen og har arbeidet mye med
tradisjonsmusikk, utgitt CDer
med skillingsviser, rallarviser
og sjømannsviser.
10 

Kan man bruke Joe Hills tek
ster i dagens klassekamp, for
å bruke et slikt uttrykk?

Foto:
Michael Anderson
viser.no

– Ja, det synes jeg. Det er
jo universelle temaer som
rettferdighet, likhet og frihet.
Sangene er 100 år gamle, det
ligger jo ikke folk og sulter i
hjel på gata i Gøteborg sånt
sett, men de tar jo opp temaer
som gjelder fortsatt i dag.
viser.no

Dette er ikke brukssanger, sanger som er
i bruk i dag, som grupper tar til seg og
bruker aktivt?
– I Amerika er de det. Der synger man Joe
Hill på fagforeningsmøter, så han er virkelig levende der. Joe Hill er jo stor i visse
kretser der. Woody Guthrie hadde Joe Hill
som et av sine største forbilder, likeledes
Pete Seeger, Bob Dylan elsket Joe Hill,
Johnny Cash elsket ham, Bruce Spring

Joe Hill, egentlig Joel Emmanuel Hägglund, alias
Joseph Hillstrom (født 7. oktober, 1879 i Gävle i
Sverige, henrettet 19. november 1915 i Salt Lake City i
USA). Svensk-amerikansk fagforeningsaktivist, arbeiderdikter og protestsanger.
Joe Hill regnes som en av det 20. århundredes mest
innflytelsesrike amerikanske protestsangere, og han
nevnes som inspirasjonskilde for kunstnere som Woody
Guthrie, Bob Dylan, John Lennon og Joan Baez.
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– Det er både gamle
og nye oversettelser. To av låtene har
aldri vært oversatt
til nordiske språk
før, de har jeg oversatt. Og så er det to
oversettinger som
er gjort på nytt på
grunn av at tidligere
oversettelser ikke
har holdt god nok
kvalitet.
Er dette folkemu
sikk?
IWW-demonstrasjon i New York i 1915.

– Joe Hill brukte
kjente sanger,
steen elsker ham og prater ofte om hva han
revyviser, frelsesarmesanger eller slagere
har betydd for ham. Så han har virkelig
og satte tekst til. Han har bare laget 2-3
bidratt til den låtskrivertradisjonen.
melodier, så vidt man vet. Resten har han
stjålet. Han reiste jo rundt og dukket opp
Joe Hill ble hentet frem igjen i de revolu
på fagforeningsmøter. Han jobbet for IWW
sjonære miljøene i Norden på 1970-tallet.
(Industrial Workers of the World) som
Så ble han vel glemt igjen da den bevegel
agitator og låtskriver.
sen sovnet. Hvordan
Kanskje han kom til
er det i dag, blir disse
Før har jo Joe Hill vært pre
der det var en
sangene hilst velkom
sentert som en ensom trubadur Seattle
syerskestreik. Så skrev
men igjen nå, eller blir
med gitar på magen. På plata han en låt til dem
denne utgivelsen mu
er det mer musikk med inspi om kvelden, som et
seal med en konserve
rasjon fra jazz, rock, country, slags skillingstrykk til
rende funksjon?
wienervals og svensk folkepark. melodien Vi går over
– Jeg vet ikke. Plata er
daggstänkta berg. Så
jo ikke sluppet ennå
overleverte han sanog det har ikke kommet noen anmeldelser
gen og reiste videre neste dag. I dag finnes
ennå. Men jeg håper at folk ikke ser muse
det bare omtrent tretti låter som er bevart
alt på plata. Vi har jo plukket fram nye
og som man vet at Joe Hill har skrevet. I
låter, sanger som ikke har vært oversatt til
tillegg finnes det flere hundre låter som
svensk før. Så har vi rammet inn sangene
man mistenker at han har skrevet, men
med musikk. Før har jo Joe Hill vært presom ikke er signert og da vet man ikke siksentert som en ensom trubadur med gitar
kert om det er ham.
på magen. På plata er det mer musikk med
Hvem var han egentlig?
inspirasjon fra jazz, rock, country, wienervals og svensk folkepark. Så jeg håper den
– Joe Hill var svensk. Han ble født i Gävle
blir godt mottatt.
i 1879 og emigrerte i 1902 til Amerika.
Han ble en del av den nordiske immiHva med oversettelsene?
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viser.no

grasjonsbølgen på den tiden. Det var
jo halvannen million svensker som
immigrerte til Nord- og Sydamerika. I
løpet av 60 år rømte 60% av den svenske befolkningen fra fattigdom, sult og
kirkens undertrykkelse for å komme til
Amerika, som på den tiden virkelig var
frihetens land.
Joe Hill arbeidet for IWW. I 1915 ble
han anklaget for mord på en landhandler, han ble dømt og henrettet ved
skyting. Hans siste ord var: «Sørg ikke,
organiser!» Siden har det vist seg at
dette sannsynligvis var et justismord.
Han innrømte ikke mordet. Han hevdet at han ikke ville si hvor han hadde
vært den angivelige natten for å beskytte
en gift kvinnes heder.

Strejk i Paradiset
Lucas Stark er ute med sin tredje CD.
Denne gangen har han tatt for seg
arbeiderdikteren Joel Hägglund fra
Gävle. Hägglund reiste til Amerika i
1902, tok navnet Joe Hill og ble en av
de mest toneangivende visesangerne i
vår tid. Lucas Stark har hentet sangene
hjem og gjør dem aktuelle og spillbare.
Leo Leonhardsen

Musikken til åpningssporet er fra
ouverturen fra operaen The Miller and His
Men av Sir Henry Rowley Bishop. «Halle
luja gå och driv, halleluja vilket liv! Halle
luja ge mig ett bidrag, jag är friställd
igjen». Det er en enkel balladetekst om å
være arbeidsløs og fattig.
Typisk for Joe Hill å lage en enkel tekst
som fattigfolk kjenner seg igjen i til en
fengende og kjent melodi. Det var noe av
det som gjorde ham så elsket helt opp til
vår tid. Det er også det som går igjen i sanviser.no

gene på denne CDen. I Prästen och slaven
ironiserer han over de religiøses arbeid for
å få de fattige til å være tålmodige, ikke
gjøre opprør, men vente i saktmodighet og
være fornøyd for «du får kalvstek i him
melens höjd». De av oss som kan huske så
langt tilbake som til Profils sangbøker vil
nok huske Casey Jones, om hvordan det
gikk med streikebryteren Casey. Jeg har
ikke hørt den siden den gang. Men denne
versjonen er en sterk og fin fremføring.
Det er kanskje fordi den i denne versjonen
ikke først og fremst er agitatorisk. Den er
et godt eksempel på hvordan formidlingen
gjør sangen til ei god vise som har verdi
utover det å være det vi kaller for såkalte
«høvesdikting».
Det er det som er Lucas sin styrke også på
denne skiva. Han har en egen evne til å gi
sangene personlig preg samtidig som han
har den nødvendige avstanden til dem.
Denne profesjonelle tilnærmingen gjør
både sangene og fremføringen troverdig
slik at vi gjerne hører dem om og om igjen.
En av perlene på CDen er Lucas egen
oversettelse av The Old Toilers Message,
som her ble til «Den gamla knegarns sista
sång» til melodien Silver Threads Among
the Gold. Akkompagnert av stort sett bass
13
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Josefine bestiller norsk
Den 24. november ble det arrangert
bestillingsverkskveld på Josefine
visescene for tiende gang. Med Norsk
komponistfond som oppdragsgiver
har seks kjente utøvere skrevet nye
melodier til tekster på norsk.
Tekst, foto: Ida Svanes Ziener

Lucas med bandet Foto: Michael Anderson

og dobro, og med Livet Nord som synger
med. Vare stemmer som klinger vakkert og
troverdig. Her er intet overspill i sangen.
En respektfull fremføring som gir sangen
større dimensjoner enn hva den ved første
øyekast på teksten gir.
Musikken er, som sagt i innledningen,
hentet fra populærmusikk, folkemusikk,
frelsesarmesanger osv. Altså sanger som
var kjente på den tiden tekstene ble skrevet. Stilmessig er det blues, bluegrass, dixie
og det vi forbinder med den spennende
smeltedigelen som amerikansk tradisjonsmusikk er.
Bandets evne til å være tonefølge og
ekspressivt på samme tid er en nytelse.
Det er ikke uten grunn at Lucas ønsker å
gi musikalsk kreditt til Daniel Wejdin
(kontrabass og kor), Bernt Andersson
(trekkspill, munnspill, piano, Hammond
og kor), Mårten Magnefors (trommer,
slagverk og kor), Peter Gran (jazzburk,
gitarer, banjo, mandolin og kor) og Marcus Svensson (elgitar, dobro, slide og
kor). Dessuten medvirker Maria Stellas,
14 

Maud Lindström, Livet Nord, K-G
Malm og Loke Nyberg på sang. Petter
Eriksson spiller sag og slagverk og korer.
Dan Viktor bidrar med sang, skrik, gap
og hatt.
Jeg skrev en gang at Lucas Stark kommer
til å bli en toneangivende artist i Sverige og
Norden. Med denne produksjonen bekrefter han at jeg hadde rett.
Det må også sies noe om omslaget her.
Hans Falberg er ansvarlig for layout.
Hjelpere er Anders Ketting og Michael
Anderson. Et kunstferdig produkt med
gjennomgående tema som følger sidene
i coveret. I tekstheftet er det lagt inn
tegneseriestriper som beskriver Joe Hills
historie fra fødsel til død. Så slipper du å
søke på nettet for å finne basale facts om
Joe Hill!			
n

Jørn Simen Øverli, en av ildsjelene bak
Josefine Visescene, forteller at målet med
disse kveldene er å gi utøverne en dytt til å
oppdage uttrykksmulighetene i det norske
språket.

viser.no

Og til å starte denne kvelden står ingen
ringere enn fløytisten og folkemusikeren Steinar Ofsdal klar. Han har, ikke
overraskende, skrevet melodier i folkemusikktradisjon. På scenen får han etter
hvert hjelp fra noen av studentene han
underviser på Norges musikkhøgskole. De
bidrar til at dette blir en forfriskende start
på en kveld som videre byr på Guro von
Germeten, Edvard Askeland, Øyonn
Groven Myhren, Anders Rogg og Kjetil Skaslien.

–Folk tror at de må skrive
på engelsk, det er det den
kommersielle musikkbransjen
gir uttrykk for, sier Øverli.
–Dette fører til at nivået på
tekstene blir dårligere. Vi
ønsker å være med på å heve
nivået igjen, tekst og melodi
skal være likeverdig.
Øverli er åpenbart veldig
engasjert i det å få fremme
norskspråklig musikk, og han
er provosert av at de kommersielle artistene tar hele
markedet og medieoppmerksomheten.
–Disse kveldene bygger på
Josefine Visescenes kjerneverdier, om å være en aktør
som løfter fram kjente og

Lucas Stark: Strejk i Paradiset
Kakacd003
Kakafon Records
Distributør: Naxos.

kjære utøvere, men også nye talenter som
skriver på norsk, sier han.

viser.no

Til høyre for Ofsdal, halvt skjult,
står Jon Brodal med hardingfele.
Deretter Ingebjørg Lognvik Reinholdt,
sang, Tuva Færden, hardingfele, og
Bjørn Sigurd Glorvigen, sang.
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De seks er alle etablerte musikere innenfor sin sjanger, det
være seg jazz eller folkemusikk. Men hva er bakgrunnen
for at akkurat disse ble valgt
ut?
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På tabla: Sanskriti Shrestha,
også en av Ofsdals studenter.

Sirkusprinsessen

–Tidligere hadde vi seks
kjente, og seks ukjente utøvere, forteller Øverli. –Men det
ble etter hvert vanskelig å få
støtte når vi involverte ukjente
navn. Derfor har vi nå endt
opp med seks utøvere som alle
har markert seg som musikere.
Det er folk vi mener fortjener
en bestilling.

Se for deg en sirkusmanesje, i midten
står en blond kvinne med et lite, rødt
trekkspill. Hun synger så klovnene
gråter og linedanseren ler. Omtrent
slik er det å være på konsert med Guro
von Germeten.
Tekst og foto: Ida Svanes Ziener

Artisten, låtskriveren, trekkspilleren og, vil
jeg påstå, visesangeren Guro von Germeten er i disse dager
ute med sitt debutalbum
Bad Dreams and Good
Nightmares. Hun beskriver selv musikken som
en kombinasjon av kabaretjazz, balkanmusikk,
franske følelser og tyske
tanker. Hun er altså ikke
redd for å blande stilarter, men har likevel endt
opp med et formfullendt
og særegent uttrykk.

Oppgaven utøverne har fått er
altså å komponere nye melodier, tekstene kan de velge om
de vil skrive selv eller hente fra
allerede eksisterende litteratur. De fleste har valgt det sistnevnte. Publikum får presentert tonesatte norske dikt på
rekke og rad, og slik kan man
si at prosjektet også bidrar til å
fremme norske tekstforfattere,
flere av dem tilstede denne
kvelden.
Men det er også spennende
når utøverne har tatt utfordringen i å skrive tekstene
selv, slik Guro von Germeten
har gjort. Hun har skrevet tre
splitter nye viser, arrangert for henne selv,
bass og trommer. Slik får vi se en ny side
av en artist som til vanlig uttrykker seg på
engelsk.
Det viser seg at arrangørene har gjort
et godt valg da de plukket ut kveldens
artister. Publikum får servert et knippe
nye og vitale komposisjoner, som mottas
med stor begeistring. Og kanskje skjer det
med noen av kveldens utøvere, som det
16 

skjedde med pianisten Torbjørn Dyrud.
Han debuterte som sanger og låtskriver på
bestillingsverkskvelden i fjor, noe som har
resultert i at han i høst har hatt en egen
Josefine-kveld med kun norske tekster!
Om Josefine visescene:
Ble startet opp i 1995 av Jørn Simen Øverli, Kari
Svendsen og Lars Klevestrand.
Holder til på Josefine vertshus ved Bislett i Oslo.
Arrangerer konserter hver onsdag kl 20.30 (dørene åpner kl 19). Se også: josefinevise.no
viser.no

– Jeg ble veldig glad for utfordringen fra
Josefine. Helt siden jeg gjorde en egen
versjon av Erik Byes Vår beste dag på valg
sendingen på NRK, har jeg lurt på hvordan
min musikk ville lyde på norsk. Men det å
forsøke satt langt inne, så bestillingsverkskvelden på Josefine visescene var akkurat
det jeg trengte for å komme i gang.
Hvordan har du opplevd det å skrive
på ditt eget språk?
– Alt blir mye nærere på
norsk, på godt å vondt.
Jeg sensurerer kanskje
meg selv litt mer, men
når jeg finner setninger
og ord som treffer, så
treffer det hardere enn
det gjør på engelsk. Det
har vært en utfordring
å finne min egen stil, og
det var vanskelig å unngå store ord og klisjeer.
Jeg har ikke den samme
lekenheten som når jeg
skriver på engelsk, og
opplever også at uttrykket blir «snillere».

Da jeg traff Guro første
gang jobbet hun for
Rikskonsertene. I dag er
Guro von Germeten trakterer trekkhun freelance-utøver og spillet overbevisende
har i høst vært på en lang
Hva er ditt forhold til
turné i forbindelse med plateslippet. Jeg
den norske visetradisjonen, og har
treffer henne igjen på bestillingsverkskveldu noen forbilder innen visesang?
den til Josefine visescene, der hun har blitt
– Jeg er oppvokst i Hammerfest med
utfordret til å skrive på norsk!
allsang og nordnorske viser. Ellinors vise,
Du skriver i utgangspunktet på enKjærlighetsvisa, I Mørketid og Har en
gelsk. Hva tenkte du da du ble spurt
drøm var tidlig en del av repertoaret. Da vi
om å bidra på bestillingsverkkvelden flyttet sørover tok de svenske visene over.
på Josefine visescene?
Vi hadde store sommerfester i hagen hvor
viser.no

17

Dingsguiden

J o s eDf ii nn ge s Vg iusiedsecne n e

forskjellig typer av musikk som inspirerer,
både det Øst- Europeiske, men også fransk
kabaretmusikk, skranglejazz og ja, viser.
Du spiller både alene med trekkspillet, og med band. Hvordan opplever
du det ene kontra det andre med
tanke på uttrykk og formidling.

min onkel spilte trekkspill i hvit lindress,
og bestefar sang Änglamark av Taube.
Dette er gode barndomsminner, som jeg nå
innser har preget mine musikalske veivalg.
Du har referanser til Edith Piaf og
Tow Waits, mennesker som har levd
hardt og lidenskapelig. Hva er det
ved slike mennesker og slik musikk
som fascinerer deg?
– Det kontrastfulle mennesket er vel felles
nevneren. Det å være sterk, sårbar, sensuell og skitten på samme tid. Både folkelig
og dekadent. Og fascinasjonen for folk som
virkelig tør å leve. Debutplaten min Bad
Dreams and Good Nightmares handler om
nettopp dette, og det å velge hvilke konvensjoner man ønsker å følge.
I sangene dine finner vi også mye
inspirasjon fra Øst-Europeisk musikk. Hva er grunnen til dette, og på
hvilken måte har du arbeidet for å
tilegne deg denne musikken/kulturen?
– Jeg liker de store følelsene, stemningen
og det sterke uttrykket i Øst- Europeisk musikk. Det er som en kronisk moll går igjennom musikktradisjonen og gir en ekstra
spenning og undertone. Jeg hører mye på
18 

– Jeg liker veldig godt nærheten og kontakten jeg får med publikum når jeg er
alene. Jeg jobber mye med å opprettholde
den personlige kontakten når jeg spiller
med band. Musikken min er veldig tekstbasert, med mange ord og bilder, og jeg
ønsker jo at historiene mine skal nå frem,
ikke bare musikken.
Du fikk et oppdrag etter å ha spilt på
låtskriverscenen One from the heart.
Hvilken betydning mener du slike
scener har for låtskrivere?
– For meg var helt avgjørende å finne One
from the heart. Plutselig hadde jeg et sted
med flinke, snille mennesker som hadde
lyst til å høre på nettopp meg. Hvor jeg
kunne prøve ut nye ting, få gode råd og
ikke minst bli inspirert av andre som skrev
musikk. Og hvor jeg kunne få en klem og
en god kopp kaffe når tvilen eller nervene
kom krypene.
Er det noe du savner i det norske
musikkmiljøet som ville gjort det
enklere å være låtskriver og artist?
– Jeg skulle ønske det fantes et større miljø
for det å skrive musikk i Norge, kurs og
veileding. Jeg var i Bath på UK songwriting
festival i sommer og det var fantastisk.
En uke med forelesninger, skrivegrupper,
band, studio og åpen scene. Jeg skrev masse ny musikk og lærte enormt mye. I Bath
kan man til og med ta master i låtskriving,
det er bra det!
At Guro er en dyktig låtskriver er det
ingen tvil om, og tekstene hun framfører
på Josefine Visescene denne kvelden står

viser.no

Guro hadde denne kvelden med seg Trond Viggo
Solås på bass og Christian Svensson på trommer.

ikke tilbake for hennes engelske tekster.
Hun klarer å ta med seg det pasjonsfylte og
lidenskapelige inn i den norsk visetradisjonen. Akkompagnert av dyktige musikere,
innrammet av røde scenegardiner, er
sirkusprinsessen i sitt rette element!
Når jeg snakker med Guro etter konserten
får jeg vite at hun var over normalt nervøs,
men samtidig har hun fått lyst til å jobbe
videre med tekster på norsk. Og når vi vet
at arrangørenes mål er nettopp at utøverne
viser.no

skal oppdage det norske språkets uttrykksmuligheter, så må man kunne konkludere
med at målet for kvelden er nådd!
n
Guro von Germeten:
Født i 1980 i Hammerfest.
Sanger, låtskriver, trekkspiller, vocal coach.
Aktuell med plata Bad Dreams and Good Nightmares. Deltok på Josefine visescenes bestillingsverkskveld 24. november 2010.
Les mer på www.vongermeten.no
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Artistliv

Inspirasjonsdag for artister
Hvordan retter man
som artist lyset på seg
selv opp mot arrangører og kunder, og
hvordan får man som
arrangør oppmerksomhet fra artister og
publikum?

Jenny Almsenius
fortalte engasjert om
livet som viseartist.
Foto: Gun Hemström.

Arrangørene Oskar Jeremias og Stina
Künstlicher med gullhatt for anledningen.
Foto: Ida Svanes Ziener.

I løpet av en formiddag var vi innom
forelesninger med ulike temaer. Først ut
var Å skape et artistkonsept ved Oskar
Jeremias, utdannet visesanger og kommunikatør, og medarrangør av selve dagen.
Deretter Kunsten å arrangere ved Gunn
Hemström, flerårig arrangør av viseaftener
på Mosebacke i Stockholm. Til slutt fikk
vi høre om Personlig artisteri ved Jenny
Almsenius, profesjonell viseartist.
Mellom forelesningene var det musikalske innslag fra deltagerne. Hvem som fikk
spille ble bestemt ved å trekke lapp fra hatten. Arrangørene hadde sørget for at det
var sirkusstemning, med flosshatt i gull!
Og det var flere fine opptredener, bl.a fra
Ingrid Hogman som er lærer ved visskolan
i Västervik. For å toppe det hele ble dagen
avsluttet med en minifestival, der Jenny
Almsenius og flere andre spilte.  

En ideell forening startet opp av tidligere
studenter ved Visskolan i Västervik. De jobber
for å fremme virksomhet innen vise- og singer/
songwriter- kulturen. Søk etter dem på facebook.

Om Jenny Almsenius
Født 1984 i Göteborg. Sanger, munnspiller og
låtskriver.
Utdanning fra Nordiska visskolan i Kungälv.
Aktuell med nytt album og skoleturné i Norge
våren 2011.
Hjemmeside: www.jennyalmsenuis.se

Etter en intensiv dag var i hvert fall jeg
inspirert, og hadde fått med meg noen nye
tanker om hvordan jeg kan profilere meg
som artist i et stadig tøffere musikkmarked.

Artistkurset for unge utøvere som
Nordnorsk viseforum arrangerte i
Tromsø 26.-28. nov 2010, ble en suksess! Fem fornøyde, unge deltakere, hadde sin «eksamen» søndagskvelden på Vertshuset Skarven.
Tekst, foto: Anne Grete Seljebakk

Temaer på kurset var sceneopptreden og
utvikling av bevisstheten rundt
artistisk uttrykk på scenen. Andre emner
som ble gjennomgått,
var
stemme-

Målet med en slik inspirasjonsdagdag var
å gi økt kunnskap om hvordan man kan nå
ut med sitt artisteri og sine arrangement.
Og som det sto i arrangementbeskrivelsen:
«Vi setter snurr på tankarna för att nå ut
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Om Musikkföreningen Utsikten:

Artistkurs for unge

Av Ida Svanes Ziener

Dette spørsmålet stilte
Musikföreningen Utsikten
seg som utgangspunkt
for en inspirasjonsdag for
artister som ble arrangert
på Café Hängmattan i Göteborg den 28.
september. Arrangementet var gratis og
åpent for alle, og det var godt oppmøte fra
det svenske visemiljøet. Undertegnede var
derimot den eneste norske som møtte opp.

med mer musikk som vil berätta, förandra
och underhålla». Dette er viktig tematikk,
og jeg kunne ikke la være å tenke at en slik
dag burde arrangeres her i Norge også. Det
å sette seg ned og tenke over hva man står
for som artist og/eller arrangør er utrolig
viktig for formidlingen, og er noe en hver
utøver bør gjøre med jevne mellomrom.

viser.no

fysiologi, mikrofonteknikk pluss at alle fikk litt
individuell oppfølgning.
Instruktør var Heidi Solheim fra Målselv,
vokalist i bl.a. bandet Pristine som vant den
prestisjetunge Union Blues Cup på Notodden Bluesfestival i sommer. Hun er en
allsidig musiker og sanger som også skriver
selv, og har høstet gode kritikker for egne
tekster.
Et vellykket kurs, og deltakerne ønsker
oppfølging! Tidligere har vi arrangert
viseskrivekurs, men kurset i
sceneopptreden blir
nok videreutviklet
og tilbudt nye
grupper
framover.

Fornøyde kursdeltagere. Fra v.: Kursholder Heidi Solheim,
Mariell Nylund (15), Marit Meløe (14), Lone Mariell Pedersen (15), Ragnhild Berg Nilsen (15), Frida Skjelbakken (15).

viser.no
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Trubadur
festival
i Alta

11.–14. november var det trubadurfestival i Alta.
I Norge forbinder man trubadurer med musikere
som sitter i en mørk krok i puben og synger
sanger som blir overdøvet av øldrikkende skarer
som er ute for å utfordre og utprøve hvor høyt
støynivå det er mulig å frembringe.
Vi måtte undersøke hvordan en trubadurfestival
er, og hvem som kommer på en slik festival.
Leo Leonhardsen
Foto: Leo, My Scott
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Pubtrubadurene er en yrkesgruppe som jobber
for folk som er ute for å ha det hyggelig. Toppene er
når de får folk med på allsang eller når det plutselig
blir stille i puben fordi de fremfører noe som går til
hjertet på folk. I Alta fikk vi oppleve en rekke trubadurer på fire forskjellige puber. Det var vanskelig å
få sitteplass og det var heller ikke mange ståplasser
igjen – Altapublikumet sluttet helhjertet opp om
festivalen. Det var allsang og dans (i Finnmark elsker
man å danse). Lørdag ettermiddag mellom tolv og fire
samlet man alle trubadurene til uformell jam og opptreden på Barila. Det er sjelden at jeg har opplevd en
så variert konsert. Det var ikke flere ståplasser igjen,
så jeg turde ikke gå ut. Halvdelen av publikum var
ungdommer, og de dominerte med sitt nærvær med
entusiastisk allsang.
23
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I en liten pause på ettermiddagen fikk vi
tak i to av arrangørene, Jan Arild Sørnes
og Einar Leinonen. Jan Arild var første
tilgjengelige og vi spør om bakgrunnen for
festivalen.
– Ideen fikk jeg og han som var daglig
leder her for fem år siden. Vi fant ut at vi
må få til noe morsomt. Så vi fikk finne ei
helg hvor det er lite folk ute, og prøve å
lage en happening. Det her var selvfølgelig
før jul. Tanken var: kanskje vi skulle lage
en trubadurfestival, så inviterer vi en del
av våre kollegaer til å komme hit opp og
spille. Så dro vi med oss Einar Leinonen
og så var vi i gang. Vi tok med oss de av
våre venner som vi visste ville være med og
startet en happening som nå har endt opp i
en fantastisk flott festival.
Nå var det artister som stort sett er finn
markinger?
Kjernen har jo vært det. Men vi inviterer
folk sørfra, men så viser det seg at trubadurene sørpå ofte er fra Finnmark og Nordnorge generelt. Vi «sliter jo der”
Får dere ikke tak i noen søringer?
Nei, til og med Jørund Bøgeberg som er
sørfra, har aner på Lebesby.
Dere holder på tre dager altså og nå ringer
kolleger fra hele landet og vil være med?
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Jan Arild Sørnes og
Jørund Bøgeberg

Einar Leinonen og
Einar
Leinonen
og
Raymond
Grefstad.
Raymond Grefstad

Ja, vi tyvstarter allerede på onsdag. Og
det har jo begynt å skje nå at folk tar kontakt. Det er jo sånn at når man har holdt
på som musiker i mer enn tjue år, så har
man et gedigent kontaktnett. Og jungeltelegrafen er ganske aktiv etter at folk har
vært her.
Nå har dere med fire puber med konserter
tre dager og stinn brakke på alle steder?
Vi satser på at det skal være en liten
og koselig festival der folk kan gå ut og
hygge seg. Og uansett hvor folk går så er
det musikere. Og nivået på musikerne er
så bra at folk vil gjerne ha med seg alt.
Og utestedene stiller opp og legger godt
til rette for festivalen. Uten dem hadde vi
ikke klart å få dette til. Og de ser jo også
at dette er en kanonbra festival. Det er i
begynnelsen på mørketida. Vi har ikke
lyst til å bli større, vi vil være en intim og
koselig festival, slik at alle utestedene får
nytte av det som er her.
Jeg har en oppfattning om at når du er
trubadur, sitter du i timevis og spiller
bakgrunnsmusikk?
Noe av tanken bak denne festivalen er at
trubadurene skal få vise seg på sin faste
arena med et helt annet publikum enn de
vanligvis har. For publikum får en helt
annen interesse for trubadurene når de får
høre dem under festivalen. For eksempel i
dag. På lørdagen har vi
en felles jam med alle
opptredende og dette er
første gang vi har hatt
en felles avslutning med
alle opptredende og det
ble jo nesten en religiøs
opplevelse. Når man ser
hvordan de ble mottatt
og hvilken respons de
fikk, så blir man nesten
rørt.
viser.no

Her er trubadurer i 40-50 års alderen,
og så sitter det ungdom i salen og synger
med i allsang?
Nettopp det er jo fantastisk. Det begynner
å bli gjengs dette. Vi har sett utviklingen
fra det å stå og snurre plater på store
diskotek på 1980-tallet til å bli mer intime
steder med levende musikk.
(Her kommer festivalgeneralen Einar
Leinonen inn. Han har vært på scenen
som solist og akkompagnatør under hele
festivalen og har vært vanskelig å få tak i.)
Dere er begge utøvende artister. Men her
foregår nesten alt på engelsk. Hvorfor det?
Det er spesielt med engelskmenn. De er
kjempedårlige til å lage mat, er lite i friluft
og ser bleik ut hele gjengen, men musikk
kan de lage.
Ja, og så er det billigere å ha dere til å
fremføre sangene enn å få Bruce Spring
steen hit?
Ja ikke minst, og så blir kvaliteten høyere
og. Sjøl om det er mye covermusikk her,
viser.no

så er dette for mange et springbrett for å
lære seg håndverket og publikumskontakt.
Etter hvert så har vi en god del artister fra
Alta som har eget materiale. Alle har det
til felles at man deltar i en felles sangtradisjon. Vi er en del av den vestlige popkulturen. Da må vi også innfinne oss med at vår
kulturarv også er engelske og amerikanske
sanger.
Du er i gang med forberedelser til ny CD.
Blir det norsk eller engelsk?
Jeg har gjort en del innspillinger på eng
elsk. Men nå har jeg fått så mye pes fra
musikerkolleger om å synge på norsk, så
da blir det norske tekster. Jeg er jo i en
alder hvor man skal ha livskrise, så min
løsning er at jeg spiller inn skive på norsk i
stedet for å kjøpe Harley…
Her blir vi avbrudt idet arrangørene skal
ha en pause før kveldens aktiviteter. Vi
tilføyer: Følg med når Einar Leinonens CD
kommer ut. Han er en spennende og dyktig
utøver.
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Pub-generalen

Stig Furu

Når de kommer hit møter de musikk med
mye større bredde enn de gjør ellers. Det er
også profilen på dette stedet. Her skal det
være stor takhøyde for all slags musikkuttrykk. Senere i måneden kommer Tonje
Unstad og vi har flere visesangere som
kommer og har konsert her.

Festivalen har sitt sentrum rundt
puben Barila. Der er det kontinuerlig
musikkaktivitet hele året. Vi tar en prat
med paret som driver stedet, May Scott
og Stig Furu, som er daglig leder.
– Ja, vi har holdt på i over seks år. Vi
har kjørt sporadiske og lite planmessige
arrangementer, men nå har vi hatt hver
onsdag de siste to årene. Da er det en som
kalller seg «Puskas» og driver platebutikk. Han har en enorm samling av vinyl
og CD. Han snurrer gamle plater her. Det
kommer masse ungdom hit for å bli kjent
med musikk de ikke finner ellers. Vår generasjon kjenner jo disse melodiene igjen,
men mange unge musikere og fremtidige
musikere kommer for å lytte og lære.
Hva med visesangere i Alta, finnes de og
kommer de hit?
Her er visesangere i Alta, men de er nok
mer stuet bort på loft og er ikke spesielt
synlige. Men her er flere som drar frem
gitaren og synger viser innimellom, så det

Gjermund
Elgesen synger
Bob Marley på
norsk.
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Dette er jo som en slags viseklubb uten
medlemmer?

virker som de begynner å komme igjen. De
fleste som lærer seg å spille gitar spiller jo
mye viser. Som utested kan ikke vi satse
bare på visekonserter. Vi må også tilby det
vi denne helga har presentert av trubadurer av hensyn til det å trekke publikum. Vi
har en del visekonserter og de varer gjerne
opp mot en time. Det er begrenset hvor
mye man kan absorbere av tekstbasert
musikk..
Ja, dere har konserter på torsdagene her?
Ja da har vi viser, jam og åpen scene. Da er
det gjerne noen fra lokalmiljøet som også
har ansvar for programledelse. Vi har en
del av elevene fra musikklinja på videregående som kommer hit. De lytter og etter
hvert så tør de å opptre. Det kommer av og
til nye fjes som har talent. Når «musikk i
nord» eller musikere fra Rikskonsertene er
i Alta, stikker de innom fordi de har hørt at
her er det musikk på torsdagene. Da kan vi
få samspill mellom symfoniske instrumenter og stålgitar. Det er ikke så lenge siden
et cubansk orkester sto her og jammet
sammen med lokale utøvere og sytti mennesker danset samba etter instruksjon fra
podiet. Brass brothers var her og jammet
for ei stund siden. Og ungdommen sitter
og suger til seg inntrykk. Det er fantastisk
å se. Mange av ungdommene opptrer i et
miljø hvor sjangeren er svært avgrenset.
viser.no

Det ligner nok, men vi har ikke definert oss
som det. Vi vil ha en videre definisjon for
hvis du sier at dette er en viseklubb, så har
du allerede avgrenset sjangeren. Når vi har
dette hver uke, så må vi ha variasjon. Vi
som er voksne kan godt sitte med et glass
rødvin og nyte tekst en kveld. Men ungdommen har ikke tålmodighet til det. Så
skal vi heller ikke glemme at vi er i Nordnorge. Her er folk veldig danseglade. De
danser jo swing til alt nesten. Ikke sant. Vi
får kritikk fra publikum av og til for de vil
danse. Her var jo folk som begynte å danse
i går. Jeg ble livredd for musikerne, det er
jo trangt her, så jeg pekte på en firkant de
fikk lov til å røre seg på og de skjønte det.

Nei, her er mange sjangre. Vi har av og til
kor her og vi har rockere. Vi hadde tributekonsert for Jokke. Det var lang kø av
folk som ikke slapp inn. Fredag og lørdag
er det ingen vits i å ha konserter, for da er
folk ute på fest. Men torsdager går folk ut
på konsert, halv åtte eller halv ni. Tonje
Unstad begynner halv ni og hun har Musikk i Finnmark med seg. Senere kommer
Guro Germeten hit med trekkspillet sitt. I
desember kommer Paddy Miller og Marcus
von Panty. Alt er mulig å få til. Det er bare
galskapen som stopper deg, og er du gal
nok så er det ingen grenser for hva du kan
få til. Vi har henvendelser fra en lang rekke
artister som har hørt om stedet eller vært
her. Vi kan nå velge og vrake. Men det som
er viktig for oss er at artistene kan kommunisere med publikum.
Og dere holder på hele året?
Vi har pause om sommeren, så vi følger
skoleruta. Men det er artig å oppleve at folk
kommer ikke og spør etter musikk fredag
og lørdag, de spør når jammen starter etter
sommeren. Så dette er innarbeidet.
n

Man danser til trubadurene i FInnmark…

viser.no
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DØi yn vg isngdu iSduennd

Dingsguiden

Multikunstneren
i Gudbrandsdalen
Langt opp i dalsida i Vinstra holder
poeten, visesangeren, gitarbyggeren,
grafikeren, tusenkunstneren Øyvind
Sund til. Kirkeorgel med 600 piper i
stua. Visebøker og plater. Elsket for
sin enkle form i de nordiske landene.
Opplesningsserier i NRK. Nå har han
lagt ut ei ny plate for salg.
Tekst, foto: Leo Leonhardsen

Du fikk Prøysenprisen i 1974, var ikke det
på bakgrunn av LPen som kom ut samme
år?
– Nei, det var ikke det. Var med i visens
venner. Hadde reist rundt med Lars
Hauge. Ble kjent med flere i Visens Venner.
Ble kjent med Otto Nielsen og kom inn
under hans vinger. Det var en snill mann.
Det var han som i samarbeid med andre
opprettet Prøysenprisen. Jeg var der da
det trengtes og han så meg. Jeg spilte inn
plata «Jordunge» samtidig. Otto kjente til
det jeg gjorde og ikke minst spilte meg i
Søndagsposten.
Det kom enda en produksjon på 70-tal
let. Så måtte vi vente helt til 1995 før det
kom ny plate. I mellomtiden har det vært
bøker, så du har en jevn produksjon?
– Jeg jobber langsomt. Skriver ikke så
mye. Det er ingen tjukk bok.
Men på den andre sida, det du skriver er
jo gjennomarbeidet, i motsetning til oss
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andre som kanskje har ei av 10 som holder
mål.. Men du har jo også gitt ut bøker?
– Jo, på 60- tallet ga jeg ut et visehefte
sammen med min norsklærer på Oslo
lærerskole, Ivar Ormland. Han skrev en del
fine tekster. Han skrev tekst og jeg musikk.
Boka kom ut på Fonna Forlag. Det var ikke
så mye penger i forlaget, så jeg fikk all
kunneboka som honorar, men et gammelt
leksikon har man jo bruk for.
Ei visebok har ikke samme bruksverdi som
den hadde før. Vi som er over 50 liker å ha
ei bok mellom hendene, mens yngre går på
nettet og laster ned tekster. Jeg har ferdig
manus til ei ny bok. Når den kommer, tror
jeg at jeg vil legge den i PDF-format, så
man kan laste ned enkelttekster.
Hvis du får ting utgitt på forlag i dag, så
er det vel slik at ei visebok selger i ca 200
eks. Ei diktbok i 60. Så kommer den på
mammutsalg etter to år. Så går ytterligere
to år og så blir den makulert. Det er ikke
så fristende. Du har ikke noe kontroll selv.
Det kommer nok ut ei ny, men på hvilken
måte vet jeg ikke ennå. CDen er ute på eget
forlag og det fungerer jo, så lenge man har
tid til å sitte og administrere.
Men nå er du ute med ny CD. Du holder
deg innen den klassiske tradisjonen…
– Jeg representerer den rudimentære
stilarten. Har lagt alle melodiene inn på
hjemmesida, ikke bare bruddstykker. Hvis
folk vil ta seg bryet med å høre igjennom
viser.no

en hel melodi, så må man jo ta det som et
kompliment. I alle fall kan platene bestilles
på hjemmesida. Det viktigste er jo at det
kommer ut, at det en gjør skal bli hørt og
brukt.
Har NRK formatert den?
– Det er ikke særlig sannsynlig. De har
nok ikke det. Jeg forstår ikke det systemet,
synes det er helt horribelt. Det er sikkert
en del vi ikke skal skjønne.
Det er jo et sensurorgan?
– Ja visst er det det. Og det styres av noen
få personers smak, det kommer vi ikke
utenom. Jeg vet ikke hvordan aldersfordelinga er blant disse folka, er det ikke fem
stykker som sitter der? Man blir oppgitt.
Man har ikke sjanse til å slippe igjennom,
og knapt i noen få spesialprogrammer. Jo,
det er sensur.
viser.no

Du har ikke kirkeorgelet eller noen andre
instrumenter med på plata, det er bare
deg og gitaren?
– Jeg hørte en diskusjon i går hvor det ble
sagt at «Det går jo ikke an å spille en CD
inn slik som det lyder på en scene, det må
jo arrangeres!» En uinteressant diskusjon.
Jeg har mitt uttrykk som jeg står for, jeg
er vokst opp med det. Mora mi sang, faren
min sang. Det fantes gitar der og visebøker
i hylla. Det er det uttrykket med en gitar
som ligger i mitt hode. Den hører jeg, den
bruker jeg på scenen. Det uttrykket er det
mitt publikum forventer å høre av meg.
Hvorfor skal jeg da lage et annet uttrykk
bare fordi jeg spiller på CD? De som ikke
liker uttrykket velger jo å ikke kjøpe den.
De som vil vite mer om Øyvind Sund kan gå til
www.oyvindsund.no. Der kan du også handle
plater. Omtale av plata i neste nummer.
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Et orgel i

Fra et kjøkkenbord på Vinstra

stua…

Så sitter jeg ved kjøkkenbordet igjen da. Vet at årene har snurret
fort forbi. Siden jeg tror jeg sitter midt i min egen spiral av tid, spiller ikke farten eller lengden så stor rolle. Dagen i går kan av og til
føles lengre vekk enn en av de dagene da mormor, på en lav krakk,
holdt meg i leggen. Eller sist, da ett av barnebarna mine underholdt
meg på do. Jeg på gulvet, med hånden lett rundt hennes legg.
Nei, mormor og jeg vil ikke ha noe av at barn på snart tre detter i
kloakken, midt i en interessant samtale. Barn skal behandles imøtekommende og med respekt. Uvennlighet kan faktisk gi uante konsekvenser. Jeg har ett av bevisene stående i stua.

«NEI»

svarte kantoren tvert (en
smule foraktelig) den gangen visesangeren, (liten for
alderen og i begynnende stemmeskifte,)
ba om å få øve på kirkeorgelet. Kameraten hadde fått lov, og visesangeren
hadde øvd seg i flere uker på hvordan
han skulle få spurt. Men akk, lærersønn
hadde ikke samme status som prestens
pode i den kirka.
Selvfølgelig lærte visesangeren seg å
spille kirkeorgel. Han drømte sågar om å
bygge sitt eget. Vi lo mye av det de første
årene her i det røde huset i Gynteland.
Huset (som har åpen løsning) ville kle
orgelpiper, mente visesangeren. Jeg var
selvfølgelig helt enig. Laget morsomme
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tegninger av orgelhus og moret meg over
spøken… Men så ringte telefonen. «Orgel!?!» hørte jeg.
Stemmeleiet til han som tok telefonen
gikk over fra dyp tenor til pubertær
sopran. Så forsvant han ut døra. Fire
timer etter kom han og felemakervennen
vår tilbake i bil med en stor tilhenger.
Inn bar de lass på lass av kasser, slanger,
trepinner, bokser med hull, dippedutter,
motor, tangentbord… kort sagt kirkeorgel i sine enkelte faktorer. Først fylte de
opp tilbygget, siden ble stua forvandlet
til et merkelig landskap av ting jeg ikke
ante hva var samt piper i alle fasonger.
En merkelig odør av fordums museum
og støv spredde seg i huset. Det var fem
uker til jul.
viser.no

«Se hva de har tenkt å kaste oppe i
Kvikne!» sa visesangeren og minnet
meg plutselig om den feite gule katten
vår, (da den kom hjem med ei halvdød
skjære, og ville leke inne…) «og du… du
skal få dekorere det…» la han til, påtatt
munter. «Man kaster ikke et kirkeorgel»,
brummet felemakeren medskyldig, og så
dro de av sted for å hente enda ett lass.
Jeg sank ned ved kjøkkenbordet, det
spraket i ovnen og det sparsomme novemberlyset fra stuevinduet føltes mer
sparsomt enn vanlig. Orgel i puslespillformat ville neppe stå klart til vi skulle
gå rundt juletreet det året. Mens jeg satt
slik og spekulerte på hvordan jeg kunne
kamuflere orgelhelvetet under hvite
laken, som juledekorasjon med gull
stjerner og granbar, ble jeg vàr en merkelig lyd fra stua. En stor motor liksom.
Fra kjøkkenbordet ser jeg en halv etasje
opp og rett på gulv-til-tak vinduet. Det
er som om noen har hengt opp en tykk
svart matte der. En summede, bevegelig
og lag- på- lag fluematte. Nyvåknede fra
vintersøvn i orgelpipene trodde de det
var vår og ville ut. «Gud skje lov for ny
støvsuger» tenkte jeg og tømte tre stappfulle poser i søpla.

imøtekommende,» som min mormor
f.eks. Selv tar jeg ingen sjanser og lar
tålmodig barnebarnet mitt telle bæsjene
sine. Gi dem navn, reisemål og vinke
før jeg kaster det brukte papiret i skåla
og trekker ned. En vet aldri med unger.
Det er viktig å ta dem på alvor, ellers kan
en lett ende opp med å bo i et orgelfutteral… og vi kan nok aldri flytte fra det
heller.
Gry Sveen

Å få opp et kirkeorgel med 600 piper
er ingen spøk. Visesangeren måtte ikke
bare lese seg til hvordan orgler settes
sammen og lage nye planløsninger i
huset for å få det opp. Han lå på rygg i
flere måneder og skrudde mekanikken
sammen med miniskruer, like tallrike
som de massakrerte fluene… men jeg
fikk dekorere det, og nå står det der.
Jeg tenker «om bare kantoren den gangen for lenge siden hadde vært litt mer
viser.no

Tegning:
Øyvind
Rauset
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Jac k B e r n tse n 1 9 4 0 – 2 0 1 0
Sverige – for å nevne noen få, men viktige navn. I Sør-Norge tok unge stemmer
som Lillebjørn, Finn Kalvik og Øystein Sunde imot impulsene.
Jack Berntsen fulgte godt med i det som skjedde i utlandet, og han visste godt
hvem Bob Dylan & co hadde som forbilder. Pete Seeger, Woody Guthrie, Hank
Williams og Joe Hill var også de musikalske forbildene til Jack. Sanger med
brodd og engasjement, og med enkel form. Fengende melodier og tre grep på
gitaren var nok, her kunne alle være med.
Foto: Frode Jenssen

Med lektor Berntsen som leder ble Lovisa til noe annet enn en viseklubb hvor
flinke gymnasiaster spilte og sang for hverandre. Her skulle alle synge i lag uten
å få prestasjonsangst, og Lovisa ga inspirasjon til andre glade amatører som
startet visegrupper over samme lest i hele Nord-Norge.

D

Til minne om han Jack
«Kor e hammaren, Edvard, du treng han vel no, når døra skal spikrast igjen…»
Jack Berntsen og Jahn-Arill Skogholts Bygdevise ble nærmest synonym
med den kulturelle og politiske oppvåkninga som skylte over Nord-Norge
på søttitallet. Ofte omtalt som ’den nordnorske visebølga’ – et begrep Jack
sjøl var lite begeistra for. Ei bølge legger seg og blir borte, mente han, og
ville heller sammenligne nordnorsk visekultur med ei øy som stikker opp av
havet og er kommet for å bli.

J

ack var selve fyrtårnet på den øya. Han skapte Troilltampen, visefestivalen som ble et møtested for alle oss unge som fulgte parolen i en av Jacks
visetekster: ’Å søng e våres våpen, og sterk e våres ord…’ Der debuterte
Nordnorsk Visegruppe i 1975, der leste Herbjørg Wassmo dikt, og der sang Halvdan Sivertsen si ferske ’Kjærlighetsvise’ i 1978. Alle som opptrådte på scenen
fikk reiseutgiftene dekt, men ingen fikk honorar. Vi spilte og sang døgnet rundt,
fikk utfordringer og nye impulser, og knyttet bånd som holder den dag i dag.
Det begynte med viseklubben Lovisa, som gymnaslæreren startet i Svolvær i
1967. Samme året dukket det opp organiserte visemiljøer flere steder i NordNorge – på Finnsnes, i Tromsø og i Narvik. Det var den internasjonale ’bølga’
som hadde nådd opp til oss, med utspring i Greenwich Village, New York, der
Bob Dylan, Phil Ochs, Joan Baez og mange andre koblet folkemusikken med et
politisk budskap.
Radikalisme og ’revival’ for viser og folkemusikk gikk hånd i hånd gjennom hele
den vestlige verden i disse åra. Donovan i England, Dubliners i Irland, Cornelis i

en kulturelle oppblomstringa her hos oss var som sagt en del av en
internasjonal bevegelse, men også uløselig knyttet til spesifikke politiske
kamper i Nord-Norge. Og der var alltid Jack på plass med sang og gitar,
som en nordnorsk Woody Guthrie. ”For femtimilsgrensa vi våger en dyst, opp
til kamp for vårt hav, opp til kamp for vår kyst!» lød allsangen i Aksjon KystNorge på 70-tallet. Og før siste EU-avstemning i 1994 runget refrenget: «Vi si
nei, nei, nei!» over Youngstorget.
Men Jack skrev ikke bare kampsanger. Han var både lyriker og humorist, og
skrev stadig nye tekster som tok samtida på kornet. Visediktinga hans fortjener
større oppmerksomhet og anerkjennelse enn den fikk mens han ennå levde.
Som artist hadde han kanskje sitt største publikum blant de minste. Han diktet
mange viser for barn, og var særlig opptatt av å kommunisere med de aller yngste. Det er en krevende kunst, noe Jack jobbet svært bevisst med. Og han lyktes
bedre enn de fleste – det resulterte bl.a. i ei egen forestilling på Hålogaland
Teater for noen få år sia, med gubben sjøl i sentrum og ungene rundt ham – en
rolle Jack elsket.

M

ye vil bli sagt og skrevet og husket om Jack Berntsen, denne rause og
mangfoldige kulturpersonligheten. Han var uforlignelig på scenen, med
sin smittende humor, rufsete spillestil og lommene fulle av krøllete ark
med sangtekster han aldri helt lærte seg utenat. Han var en inspirator og konstruktiv kritiker for de andre rundt seg, og ville så gjerne bidra til å hjelpe fram
nye talenter. Stridbar kunne han også være når det høvde sånn, og den politiske
knyttneven lå alltid på lur.
Jack døde bare noen dager før han skulle fylle sytti og feires med brask og bram
og velfortjent heder fra hele vise-Norge. Nå er det opp til oss i viserørsla å ta vare
på arven han etterlater seg. For eksempel ved å bruke de tre visebøkene han ga
ut, fylt med hans egne og andre nordnorske viser han ønsket å dele med all verden. Vi må sørge for at den skattekista også skal stå åpen for etterslekta.
Takk, Jack!
Ragnar Olsen
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G-strengen
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Kommune
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Bit
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Postmannen
Norsk rockeband
Blomster
Forlikt
Hallo
Åsside
Legg merke til! (bakv.)
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Klarer
Pronomen
Brettspill
Pronomen (nynorsk, bakv.)
Transportkonsern
Stor øy
Vern
Virksomhet
Oppdrett (bakv.)
Bokbrukrutine
Dempe
Sykdom
Utløse
Ledelse
Mynt

Loddrett
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
19
21
24
25
26
27
30
31
32
34
37
40
41
43

Hyppig
Tørste
Terging
Naboer
Fisk
Bråk
Nyhetsbyrå (bakv.)
Mottaker av Nobels Fredspris
Post
Ordklasse (fork.)
Robbie Williams-hit
Klesplagg (dialekt)
Arbeide
Guttenavn
Skole
Rommene
Gammeldanslåtene
Hyggelig
Busker
Økte
Teppet
Ukjent
Tekstil
Puttet
Brennevin
Europeisk hovestad
Gibson-gitar
Fylke
Elektronikkmerke

Sjekk din visekunnskap – eller test andres!
1 Hvem skrev sangen Where have all the flowers gone?
2 Nevn to kjente viseklubber/ -scener som fyller 15 år i
2010.
3 Hvilken svensk trubadur ga ut LP’n Glimmande Nymf?
4 I hvilken folkrock-gruppe sang Sandy Denny?
5 Hvilken britisk gruppe ga ut LP’n All Around my Hat?
6 Svensk viseartist med hit-singelen Vem vet?
7 Hvem spiller Cornelis Vreesvijk i den nye filmen om ham?
8 Svensk trubadur som drev Viseprammen Storken og en tid
fungerte som Cornelis’ manager?
9 Redaktør for Østnorsk Visebok, som nettopp har gitt ut CD?
10 Hvem ga ut LP’n Det e håp i hænganes snøre?
(Fasit på s. 41.)

Du kan
abonnere på
Viser.no
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 til http://viser.no/beskjed eller send brev til
Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.

Vi ønsker alle våre lesere
en riktig god jul!
(Og ikke glem å spise.)

viser.no

Øyvinds vise-quiz

viser.no
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Musikkpolitiet
Karl Heldal:
Naken med
klærne på
Karl Heldal er en kjent
visesanger i hva vi kan
kalle det «sentrale» østlandsområdet. Han har
spilt mye alene og med
trioen Trisolistene (med
Ragnhild Svanes og
Laila Songnnæs Østhagen). Han er ute med sin
andre CD i disse dager.
Per Jakob Skaanes

Det er veldig artig med
visesangere man har fulgt i
flere år, hilst på tid om annen,
klimpret sammen med i sene
nattetimer kanskje i Skagen,
på Särö eller på Eidene. De
lager stadig flere flotte låter
og får dem lydfestet på CD.
Karl Heldals første CD Hvis en
drøm kan kjæles med, var fin,
husker jeg, men jeg må si han
har laget et album av et helt
annet format denne gangen.
Karl Heldal har spilt viser og
skrevet melodier lenge. Han
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har tonesatt andre tekstforfattere allerede på 70-tallet da
han var med i Stormsvalene.
Han har også vært leder i Nye
Skalder. Det er med andre ord
ingen nybegynner vi har med
å gjøre.

Språklige paradokser
Naken med klærne på er Karl
Heldals andre soloalbum.
Samtlige tekster og melodier
er signert Heldal. Han har
en viss affinitet for språklige
paradokser, derav tittelen.
Ellers skriver Heldal med en
sosial brodd om hvor heldige
mange av oss er sammenlignet med mange andre, om
mellommenneskelige forhold,
generelle betraktninger om det
å leve, være mennesker. Heldal skriver selv at «eksistensielle verdier belyses
humoristisk nært og
sårt» i tekstene og at
han arbeider mye med
å «skape poetiske uttrykk som tydeliggjøres
i musikalske rammer».

på kontrabass, mandolin og
gitar, Emilie Heldal på fiolin
og bratsj, Bjørge Verbaan på
tangenter, Rune Arnesen perkusjon. Kombinasjonen med
strykere, varsom perkusjon og
strengeinstrumenter er kledelig til Heldals undrende tekster
og stemme.

Melodiene
Noe av det som også imponerer her, er det melodiske
overskuddet Heldal høster
av. Instrumentvalgene, det
musikalske ved produksjonen,
gjør albumet lydmessig rikt og
samtidig behagelig å høre på.
Variert nok til at det ikke blir
ensformig. Mange av sporene
er rolige lyriske viser, men
det er også sanger med litt
mer opp-tempo og en litt mer
smektende «bergtakingsvise»
med flott trekkspill og fele.
Du finner albumet til salgs eller til lytting på både Wimp og
Spotify eller i plateforretninger
om du vil ha CDen til å ta og
føle på. Du kan også ta en titt
innom Karl Heldals hjemmeside: karlheldal.no – og
myspace-side: myspace.com/
karlheldal for smakebiter.
Karl Heldal:
Naken med klærne på. CD.
Park Grammofon, 2010.

Med på plata har Karl
Heldal Birgitte Damberg som synger duett
med ham på noen av
sporene. Ellers har
han med seg Irene
Tillung på trekkspill,
Åsmund Reistad

Gudmund Waalen:
Viser og venner – CD og visebok
Gudmund Waalen har vært en søyle innen ØNV og
Norsk viseforum i en mannsalder og vel så det. Han
har vært aktiv i produksjon av tekster og melodier
og det har vært en nytelse å høre ham fremføre viser. Han er aktuell med ny CD «Viser og Venner» og
vi omtaler også hans visebok fra 2008.
Per Jakob Skaanes

Gudmund Waalen setter kanskje norsk aldersrekord som
platedebutant, og vi er stolte
av at han er æresmedlem hos
oss! Jeg tror de færreste av
oss gjør det etter ham. Gode
Waalen har passert, og bærer,
sine firsindstyve bedre enn de
fleste!
CDen Viser og venner kom
ut i 2010. På omslagsbildet
poserer Gudmund med vest
og kniv i beltet, og dørkarmen
(?) danner en stilig linje i bildet. Viser og venner innholder
tekster av Inge Krokan, Einar
Skjæråsen, Alf Prøysen, Hulda
Garborg, Dorthe Høyme, Jan
Frode Jørgensen og av sangeren sjøl.
Melodiene har Gudmund Waalen begått – de fleste ihvertfall.
Litt hjelp på instrumentsiden
har han hatt: Otto Gustavsen
har bidratt med tekkspill og
keyboard, Jan Jansen med
fele, Morten Iversrud spiller
bass og Per Johansen har
også spilt trekkspill. Gudmund
Waalen spiller gitar og synger
på samtlige spor. I tillegg
kvitrer Gudmunds kanarifugl
på Småfuglane mine på taket
med tekst av Inge Krokan.
Førsteinntrykket når man lytter
til CDen er at det er en nærhet
og autentisitet i albumet som
man ikke kommer ut for så

viser.no

viser.no

ofte. Waalen er såpass voksen at han nok har vært med
på de fleste retninger innen
visesang i Norge. Jeg vet ikke
hvor han henter idealene fra,
men jeg opplever hans CD
som inspirert av tidlige utgivelser av Alf Cranner og Alf
Prøysen hvor lite er sminket
på og gitarene og stemmene i
stor grad får tale for seg.

og rett og slett det å la gitaren
klinge slik den gjorde uten å
verken legge til eller trekke
fra. Det høres ut som om han
sitter på andre siden av bordet
og spiller på Eidene, Kjeldal
eller i en annen visesammenheng. Usminket og ærlig,
verken mer eller mindre.

Så også med herværende utgivelse. Det høres ut som om
han har sittet ved kjøkkenbordet og spilt inn sangene, på
godt og vondt. Når man hører
på CDen, gir dette en styrke
i kraft av nærværet, samtidig
som man kanskje kunne tillatt
seg å gjøre opptakene flere
ganger. Men det er jo fint også
at man opplever levende lyd,
rett og slett.

Gudmund Waalen er ute
med sangbok også: Viser og
venner – 36 viser. Samtlige
sanger som er på CDen, er å
finne her. Akkordene er ikke
vriene, de eneste som kan by
på problemer, er C7, F og Gm.
Ellers er det E7, Am, D7, C og
G7 og lignende. Boka er svært
publikumsvennlig i så henseende. Den inneholder noter og
besifring til samtlige viser.

Waalen har som nevnt benyttet tekster fra mange forfattere. Her er tekster om så
mangt, visetreff, småfugler på
taket og eldre herrer som ser
på unge piker om sommeren.

I tillegg har Gudmund Waalen
vennlig lagt ved en CD med
innspillinger av første vers
på alle sangene til hjelp for
dem som ikke leser noter. Der
kan man høre på melodi og
akkompagnement hvis man
er usikker. Her er mange fine
sanger fra et av våre æresmedlemmer!

Her er mange flotte melodier
signert Waalen. Jeg har tatt
meg i å nynne på dem titt og
ofte, har hatt med meg CDen
i bilen og hørt på den når
jeg har kjørt til hytta og kost
meg med den. Det er ikke
gitarfinessene eller klangen i
stemmen som er styrken ved
Waalens utgivelse. Det er snarere nærværet, nærheten til
stoffet, ærligheten i foredraget

Også sangbok

Gudmund Waalen:
Viser og venner.
CD og sangbok. Bestilles hos
Gudmund Waalen, Mostu
vegen 4, 2760 Brandbu,
tlf 6133 4455 eller e-post:
g.waalen@online.no.
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Musikkpolitiet
Peders snakke-syngende måte å foredra
låtene på.

Nordnorsk blues
og heftig strengeleik

Bjørn-Peder
Johansen:
Blå Sjel
Gitarist og låtskriver
Bjørn Peder Johansen er
ute med nytt album. Det
er spekket med akrobatisk og finstemt gitarspill, flott rytmisk driv og
lett underfundige tekster.
Blå sjel er hans tredje
album og har blitt en
variert samling av gjennomkomponerte låter
hvorav mange befinner
seg i det litt rocka sjiktet
av blues-/folk-landskapet. Utrolig velspilt!
Per Jakob Skaanes

Albumet henter sitt navn etter
Bjørn Peders affinitet for blues
både i musikk og liv, antar vi.
Førstesporet heter nettopp Blå
sjel, og som en kommentar til
låta har Bjørn Peder skrevet
følgende «Blues i musikk og
i levd liv røsker tak i meg rett
som det er, og takk for det»!
Den litt raske og gitardominerte og rytmiske bluesete
musikken passer fint til Bjørn
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For dem som har
opplevd Bjørn Peder
på scenen, hatt gleden av å jamme ved
forskjellige anledninger, eller hørt hans
utgivelser tidligere,
kommer det nok ikke
som noen overrraskelse at
dette albumet er fylt med tøft
og elegant gittarspell, fargelegginger og en fin blanding
av nedtonet akustisk og mer
elektrisk øs.
Bjørn Peder beveger seg i
landskapet blues, country
folkaktig. Her lett slentrende
kassegitarlåter, rolige og
lyriske sanger og sanger med
gitarøs i Jimi Hendrix-stil. Et
av sporene er også kalt Jimi’s
blues til minne om salige
James Marshal Hendrix.
Noen av låtene skriver seg fra
tidlig i hans karriere, men de
fleste er helt nye. Mange av
tekstene spinner om musikk
og gamle rockehelter side om
side med funderinger over
valg, nytt liv og sorg. Stikkord
for albumet er ifølge Bjørn
Peder Nordnorsk blues og
heftig strengeleik. Det er en
treffende karakteristikk.
Her er mange flotte kutt. Foruten eget materiale, har Bjørn
Peder også funnet plass til
en vakker tolkning av Trygve
Hoffs Vise te trøst for alle. Her
synger Bjørn Peder duett med
Trygve Hoffs datter, Sibeth
Hoff. Utover denne visa har
Bjørn Peder skrevet samtlige
melodier. Tekstene har han i
all hovedsak begått sammen

B o k - CD - & DVD - o m t a l e r
med sin søster Anne Kristin
Sagmo.

og sangbok attåt. Det er kun
et fåtall butikker i Norge som
fører denne boksen. På CD og
til nedlasting er albumet selvfølgelig tilgjengelig i enhver
butikk.

Bjørn Peder på nettet
Om du ønsker å forhåndslytte
til Bjørn Peders utgivelser, vil
du finne Bjørn Peder Johansens hjemmeside her: www.
bjorn-peder.no. Du finner
ham også på myspace. Kjøper
du CDen, får du videoer og en
link til bonuslåter du kan laste
ned med på kjøpet :-) Jeg må
også legge til at Bjørn Peder
har bidratt på en hyllestCDboks tilegnet den tidligere
nevnte James Marshal. Bjørn
Peders bidrag kan lyttes
til på www.myspace.com/
madabouthendrix.
Bjørn Peder Johansen:
Blå sjel. CD.
Utgitt på Hatten Records 2010.

Lars Winnerbäck:
CD, LP og
sangbok
Svenske Lars Winnerbäck er et nytt bekjentskap for meg, og jeg vil
tro for mange av våre lesere. Jeg ville gjøre noe
med det og fikk tak i en
praktboks-utgivelse med
både CD, 180 grams LP
og sangbok med hans
utgitte sanger. Sang
boken inneholder bonusCD og plekter!
Per Jakob Skaanes

Lars Winnerbäck er en artist
og låtskriver fra Vidingsjö i
Sverige. Han har bakgrunn fra
visskolan i Kungälv og nærer
stor beundring for Sveriges
viser.no

store viseskalder, deriblant
Taube og Vreeswijk. En rekke
utgivelser har mannen bak
seg også, og både musikken
og tekstene bærer bud om en
«erfaren» singer/songwriter.
Det er en trygghet, og en
grundighet over håndverket.
Ihvertfall sitter jeg igjen med
det inntrykket.
På sine tidligere album har
Winnerbäck levert langt mer
akustisk musikk enn hva tilfellet er på Tänk om jag ångrar
mig… Dette er ikke noe typisk
visealbum. Flere av sporene
er riktignok rolige og akustiske, samtidig er mye kledd
i elektriske arrangementer
med trommer og bass hjertelig
tilstede. Men vi har godt av å
utfordres med gode melodier
og tekster i uvant innpakning. Som bonus i en ekslusiv
boksutgave av dette albumet,
kommer inidlertid en CD hvor
Winnerbäck spiller kassegitar
og synger.

Tänk om jag ångrar mig
och sen ångrar mig igen

Du finner ikke den «rene»
akustiske musikken på Lars
Winnerbäck siste album. Han
står med det ene benet plantet
i svensk visetradisjon som
Taube, Vreeswijk og det andre
i mer rockete tradisjon fra Ulf
Lundell og Stefan Sundstrøm.
Det er betimelig å understreke
den mer energiske siden til Ulf
Lundell og Bruce Springsteeninspirert låtskriving med akkordrekker av typen «D-G-A»
og mye instrumenter som
dundrer og går og markerte,
tunge akkordskifter. Jeg
tenker også på salige Imperiet
når jeg hører låta Jag fattar
alltihop, men det har, foruten
melodigangen, mye med det
tidvis litt tunge samspillet
mellom bass og trommer å
gjøre. Her er gjerne en synth
(eller noe lignende) som ligger
i bakgrunnen og så kommer
elektriske gitarer på etterhvert.
Det høres ut som man spiller
med mange strenger samtidig
på elgitarene. Jeg synes det
kan bli mye grøt, men det er
en smakssak.
Winnerbäcks stemme ligger
noe i samme gate som Richardt Wolf og Åge Aleksandersen, uttrykksfull i det litt hese

spekteret. Han har en Anna
Stadling som synger med
på mange av låtene. Tidvis
annenstemme, tidvis en oktav
over Winnerbäck. Det fyller
ut og skaper god variasjon
da Winnerbäcks markante
stemme kan bli litt ensformig.
Winnerbäck er dessuten en
god tekstforfatter som har
noe å formidle med en veldig
god teft for ord og å bruke
gjentakelse effektfullt uten
overdrivelse. Dette er tekster
som det er godt å lytte til. Hør
for eksempel på sistesporet
Beretta hür du gör, eller på
Kom änglar som er på bonusCDen. Den er virkelig flott.

Sangbok
Sangboken inneholder samtlige av Lars Winnerbäcks
utgitte låter. Noen er det
noter til, resten er besifret.
Boken bærer tittelen Lars
Winnerbäck 112 sånger og
er innbundet. Boken er veldig
fint illustrert med bilder fra et
mangfoldig liv og betraktninger hele veien.
Akkordene er ikke avskrekkende, så de fleste som har
spilt en stund, vil med stort
hell spille seg igjennom denne
sangboken. De fleste er besif
ret, men noen er det også noter til. Noter til låtene på siste
album kan du også laste ned
fra Winnerbäck hjemmeside.

Tenk om det ja! Da bryter man
ihvertfall Christiania-bohêmenes åttende bud to ganger :-)
Albumet er Winnerbäcks
niende i rekken. Det kommer
som vanlig CD og til nedlasting. En liten juvél er imidlertid
en eksklusiv praktutgave
av albumet som inneholder
foruten CDen, en årntli vinyl
viser.no

39
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Musikkpolitiet

Som bonus med til boken, følger det en CD med akustiske,
skikkelig håndspelte versjoner
av et knippe Winnerbäck-låter.
Winnerbäck spiller stort sett
med plekter, men det er også
noen spor her med nennsomt
og elegant fingerspill. CDen
inneholder åtte spor, det er
ingen overlapping med hovedalbumet, så man får mye ny
musikk. Har du en gitar, skulle
du ha gode muligheter til å
spille deg igjennom en rekke
av Winnerbäcks sanger, for
det følger nemlig et plekter
med i denne boksen :-) Nå
har jeg plekter fra Lillebjørn
Nilsen, Lars Winnerbäck og
Ace Frehley. Stas!
Musikken er bra, jeg har kost
meg med dette bekjentskapet.
Albumet kan lyttes til på både
Wimp og Spotify, lastes ned fra
iTunes eller andre steder og
CDen kan man kjøpe i enhver
plateforretning med rimelig
godt utvalg. Praktboksen som
bare koster snaue 400,- er tilgjengelig hos vinyl-forretningen
Thegarden.no. Legger man ut
litt ekstra, får du selvfølgelig
CDen, men i tillegg vinylutgaven, ei sangbok, og en
bonus-CD med Lars Winnerbäck alene med sin kassegitar
og lett hese stemme.
Titt også på Lisa Ekdahl og
Lars Winnerbäck fremføre Tvivel sammen. Du kan se den
og mange andre artige opptak
på Youtube.
Du kan også lese om han
på Wikipedia, på myspace
og hans egen hjemmeside
winnerback.se.
Lars Winnerbäck:
Tänk om jag ångrar mig og
sen ångrar mig igjen.
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Separat på CD, eller
som eksklusiv boks
med LP, CD, notebok
og bilder, kan kjøpes
hos Platekompaniet,
CDON eller Thegarden. Utgitt på
Universal AS.

hørte Ale Möller spille på det.
Seglem har i tillegg med seg
Håkon Høgmo på hardingfele, Erland Dahlen og Kenneth Ekornes på trommer
og perkusjon. Olav Torget
bidrar på gitar. Perkusjonen er
fascinerende med alle forskjellige lydene og stæsjet som
Erland Dahlen lokker fram og
farvelegger musikken med.
Dahlen spiller for øvrig også
sag. Man vil høre en rekke
andre instrumenter her som
de ulike musikerne beriker
lydbildet med innimellom. Det
er en nytelse for de audiofile
og for dine øreknokler.

Karl
Seglem:
Ossicles
Jazzmusikeren
Karl Seglem har gitt ut
flere album som har fått
velfortjent oppmerksomhet på grunn av musikken, lydbildet og instrumentvalgene. Han er
blant annet en anerkjent
«bukkehornist». På albumet Ossicles kan man
oppleve hans bukkehorn
i samspill med både
saxofon og hardingfele
til suggererende rytmer.
Albumet er selvfølgelig
også tilgjengelig på 180
grams vinyl, men kun i
500 eksemplarer!
Per Jakob Skaanes

Karl Seglem nevnes ofte i
samme åndedrag som Jan
Garbarek, Mari Boine eller
Nils Petter Molvær. Det har
nok med hans måte å kombinere folkemusikk, tradisjonsuttrykk med moderne jazzmsmusikk. Han har i en årrekke
komponert musikk som han
har gitt et uttrykk som befinner
seg i skjæringspunktet mellom
jazz og et mer tradisjonelt

folkemusikalsk uttrykk i den
forstand at han har hentet
elementer fra begge. Tittelen
Ossicles henspeiler på de tre
øreknoklene som forsterker
lyden til trommehinnen. Disse
er kroppens minste ben.

Fjelljazz
Inspirasjon fra norsk folkemusikk kan spores både i
melodivalg, temaer, låttitler og
i hans valg av instrumenter
og utøvere. Seglem har også
samarbeidet mye med folkemusikere tidligere. Han har
blant annet samarbeidet med
Berit Opheim Versto om en
innspilling av Draukvedet.
Samtidig som vi hører mye folkemusikk, er jazzens perfeksjonisme og klanger tilstede.
Mye av musikken er forankret
om suggererende grooves,
rytmiske figurer som ligger i
bunnen. Oppå dette lager Seglem sammen med de andre
musikerne melodiske temaer
med forskjellige instrumenter.
Seglem selv er saxofon- og
bukkehornspiller (bukkehornet stammer fra geit, må
vite) og trakterer disse samt
antilopehorn. Bukkehorn har
jeg nesten aldri hørt spilt så
presist og virtuost siden jeg
viser.no

Blant sporene finner vi rotnorske titler som Gammal Rørsle,
Din folketone, og den litt mer
internasjonale The last Norwegian troll som er en springar,
side om side med den mer
sydlandske Laust Aus både
når det gjelder tittel og musikk.
Så og si samtlige er Seglems
komposisjoner. På ett par av
melodiene har han samarbeidet med blant annet Håkon
Høgmo.

Krevende lydbilde
Samtidig som jeg fryder meg
ved å lytte til Seglems album,
vil jeg si at lydbildet er til dels
krevende for en som ikke er
vant med såpass mye «informasjon» eller uvante lyder
per takt, altså slike som meg.
:-) Albumet Ossicles er en
nytelse å lytte til i kortere intervaller med full konsentrasjon.
Da kan man være fullt og helt
tilstede for å suge til seg hele
det lydmessige landskapet
Seglem har laget. Jeg merker
at jeg kan blir mettet av lydene
på samme måte som når jeg
er på kappleik.
Ossicles er et av de mest
interessante albumene jeg
har hørt på lenge. Den utvider
ens horisont rent lydmessig
viser.no

og er velspilt til tusen, om det
enn er noget fremmed. Derfor
er det virkelig flott at Seglem
har gitt ut albumet på skikkelig 180 grams vinyl så de som
ønsker denne på «årntlig LP»,
kan få det. Velbekomme, når
du lytter til den, minn deg bare
Delfi-oraklet Phytias kloke ord:
«Intet til overmål» :-)
Titt innom Karl Seglems hjemmeside: www.karlseglem.no
- og besøk ham på myspace.
com/lydkunst - hvor du kan
lese mer om Karl Seglem og
intervjuer med ham, videoer
og annet.
Karl Seglem: Ossicles.
CD og LP. Utgitt på NorCD
2010. Vinylutgaven kan blant
annet bestilles fra Platekompaniet, The Garden og Big Dipper.

Klaus Günter Escher
med lune viser
Klaus Günter Escher er opprinnelig tysk, men har bodd i
Norge i mange år og skriver
viser på norsk. Han er med
både i Soon Viseklubb og Nye
Skalder, og ga i høst ut CD’n
Ti lune viser om nære opplevelser i nære miljøer. Omtale
kommer!

Neste gang
har vi med omtaler av Øyvind
Sunds siste CD og Groms
Plass fra Narvik.

Fasit på Quiz’en:
1 Pete Seeger
2 Josefine Visescene og Nye
Skalder
3 Fred Åkerström
4 Fairport Convention
5 Steeleye Span
6 Lisa Ekdahl
7 Hans Erik Dyvik Husby (Hank
von Helvete regnes også som rett
svar!)
8 Sid Jansson
9 Gudmund Waalen
10 Jack Berntsen

Bonus-CD med
akustiske låter

Radio-orkester
med release-kaos
Oslo Radio-Orkester, et
syvmanns band som spiller
pop og viser fra rør-radioens
dager (og har spilt på Nye
Skalder), slapp i november
sin første CD. Sleppfesten på
Queens Musikkpub ble så overfylt at flere måtte snu i døra.
Plata har tittelen «Bortimot
levende musikk» og kan bl.a
fås på Bare Jazz eller bandets
konserter. Omtale kommer.
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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@fzq.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

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, Bergskauvn 6C, 1911
Flateby. – turili@online.no
• Bærum Viseklubb v/ Anne Girmalm, Helsethellinga 23, 1353 Bærums Verk. Tlf:
9542 5885. 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: tom.bengtson@getmail.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks 359,
2001 Lillestrøm,
post@skedsmoviseklubb.no
www.skedsmoviseklubb.no
• Ski Kulturforum, konsertsted bl.a Waldemarhøy i Ski sentrum. skikult@frisurf.no

42 

. . . i Norsk Viseforum

Buskerud

Østfold

• Viseklubben sVISkEn v/Dag Hoftun
Knutsen, Hans Hansens vei 12,
3021 Drammen. Tlf. 3289 6244 (p+a),
9765 0744 (mob), daghk@online.no
• Drammen viseklubb - kontaktperson:
Dag Hoftun Knutsen (adr.: se over).
daghk@online.no
www.drammenviseklubb.com
• Fossesullen, Hvittingfoss, v/ Karin Støa.
• Viseklubben Fjelljom, Kongsberg. Epost:
knutefestivalen@gmail.com

Oppland
• Otta Jazz- og Viseforum v/ Truls
Gjefsen, Nyseterjordet 29, 2670 Otta.
trulsgj@online.no –
ottajazzogviseforum.blogspot.com
• Skreia Viseklubb v/ Ole Aamodt,
2850 Lena.
• Tanta til Josefine v/ Torunn M. Eriksen.
Lillehammer Bryggeri, Elvegata 19,
2609 Lillehammer. Tlf. 6125 2890.
torunn.eriksen@lillehammer.online.no.
• Viseklubben BØRRE (Reinsvoll/Raufoss)
v/ Geir Arne Wollan, tlf. 6117 9761.
anma-b@frisurf.no – viseklubbenborre.com

• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a.
Dickens. Leder: Gunn Heidi Larsen.
epost: leoleonhardsen@gmail.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
• Sarpsborg Viseklubb, v/ Ingar R.
Henden, Skjebergveien 158 A,
1743 Klavestadhaugen.
ingar@sarpsborg-viseklubb.net

Vestfold
• Lallahompen Viseklubb
(Holmestrand), v/ Ernst Hauge,
ernsgh@hotmail.com
• SandeXpressen, v/ Aud H. Borge,
Tlf. 3377 7093, auh-bo@online.no
• Tirsdagsklubben (Nøtterøy),
v/ Anne Berge – nordn@c2i.net
• Vestfold Ukuleleklubb v/ Øyvind Sæther.
Tlf. 3339 9760, mob: 9014 3001. saether.
oyvind@c2i.net – www.ukuleleklubben.com

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

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

Hedmark
• Tante Gerda, Strandgt. 35, 2317 Hamar
http://tantegerda.no
• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803,
post@proysenhuset.no
www.proysenhuset.no
• Kultursalongen v/ Snefrid Reutz-Håkenstad, Hernesvegen 359, Schulstad Østre
2410 Hernes Elverum. sneragg@bbnett.
no. – www.kultursalongen.com, salong
festivalen.com
• Viser i Fjelli (Ringsakerfjellet) v/ Bernt
Wold, tlf. 6235 9067 – 9903 8790,
berwo@frisurf.no
viser.no

• Notodden Visekor v/ Torill Hagen,
Notodden.
• Viser ved kanalen, tlf. 4724 8423.
www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb v Eivind Oug,
eivind.oug@niva.no
• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per
Jakob Skaanes, tlf. 9574 7983,
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
• Kulturfabrikken Mandal v/ Rune Pihl,
Keiser Nicolausgt 8-12, 4515 Mandal. –
post@kulturfabrikken.biz

Rogaland
• Egersund Visefestival v/ Henning Feyling. – egersundvisefestival@hotmail.com
• 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@asplanviak.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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PADDENE
KOMMER
10 sider om iPad, Garageband, Gitar-apper
hoppende loppe:

UKULELE

Lars Martin Myhre

Sibelius’ åttende

Viser.no som ipad-app?

Viser.no 11

Mange norske aviser og blader lager i disse
dager egne apps for sine publikasjoner. VG,
Nordlys, Financial Times, tilogmed Fredrikstad Blad. Noe for oss?

den samlede mobilbruken opp i mer enn maks 3
promille pr måned, og det inkluderte alt som var,
Nokia/Symbian også (Android og Nokia ligger
fortsatt på 2-4 promille hver).

Visebølgen: Nyheter fra visefronten

forkant av det mange antar vil bli en «padrevolusjon» har mange blader og aviser
begynt å prøve ut egne «apps» for utgivelsene. Alt er foreløpig i en startfase, da
systemer for abonnement ikke er helt
på plass ennå.

Jeg hadde en mental «sperregrense» på ca
3 prosent som et minimum for at vi burde jobbe
ekstra med mobilformater, og inntil sommeren 2010 var det ingen som nærmet
seg den. Med iPhone og iPad er det et
mindre problem da de kan lese vanlige nettsider nesten som en PC og
trenger ikke noe eget «babynett»/
WAP som man eksperimenterte
med for noen år siden da skjermene var mindre.

I

Filformatene er også en sak for
seg: Mange blader legger bare ut
en standard pdf-fil som kan lastes
ned (som regel mot betaling), mens
andre eksperimenterer med nye formater som gir andre måter å lese på:
bla vannrett for ny artikkel, loddrett for
flere sider av samme artikkel (som i VG+),
osv. Epub er også et format som brukes av ebøker og som blir stadig mer utviklet. Så hva gjør vi?
Sitter på ræva litt til, tror jeg. Der sitter man
godt, mens de andre prøver seg fram og bruker
leserne sine som beta-testere. Ikke at jeg har
noe imot VG+, det er spennende å se nye måter
å presentere avis- og bladstoff på. Men en sånn
løsning krever store ressurser som vi ikke har.
Dessuten har vi testa sidene våre mot iPad og
mobiltelefoner, og gjort små endringer så de kan
leses helt greit på begge deler, og dermed sikkert
også andre tabletter som måtte komme på market
i tida framover.
Våre egen besøksstatistikk viser at vi nå har
passert 4 prosent lesere med iPhone og iPad,
hvilket er mye. For bare ett år siden kom ikke

Annonse- og videoformatet Flash tar
iPad’en (og de fleste av dagens mobiltelefoner) ikke, men det bruker vi ikke på
sidene uansett. (På Nye Skalders lydsider må
jeg derimot finne på noe nytt snart, de kan ikke
høres på iPad pga flash-spilleren.)
Vi har allerede idag en del gamle numre liggende ute i PDF-format og med en liten endring
vil det funke utmerket til lesing på iPad, altså ikke
noe behov for en ny app der.
Så vi blir sittende på vår store ræv en stund til.
Om det skulle bli så mye pad-bruk at leserne slutter å besøke nettsida vår fordi de må ha apper for
å lese ting, får vi ta det opp til ny vurdering. Til da
fortsetter vi i samme toneart som før. D-moll. Den
passer til alt.
Øyvind Rauset
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Visearkivaren: Alt du ikke visste om visehistorien
Lars Martin Myhre: Sibelius’ Åttende
UKULELE-ekstra: Om ukulele, lærebøker, app’er
Paddene kommer: iPad 2, Garageband, gitar-apper
G-strengen: X-ord, Quiz m.m.
Kjøkkenbord på Vinstra: Skrivesperre
Musikkpolitiet: Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt
Forsida: Øyvind Rauset (fotografikk med elementer fra bl.a Wikipedia).
Foto av Lars Martin Myhre: Morten Krogvold.

Redaksjonelt
Det bladet du holder i hånda er vår føste utgave i nytt format. Våre ti første nummer ble trykket i A5-format,
men nye trykkemetoder og et godt trykkeri gjør at vi kan utvide til det nåværende 17 x 24 cm uten tillegg i prisen annet enn økt papirkostnad. Det gjør at vi kan få inn mer stoff på sidene, og helst også større bilder og mer
luftig layout.
Mye Ukulele i dette nummeret, og det skulle vært enda mer. Men så kom iPad 2 og vi måtte skyve noe over til
neste gang. Da får du bl.a et helt lite ukulelekurs!
Men hva hjelper et blad med flotte bilder og tekst om det ikke kommer ut til «massene» –de som trenger å få
vite at vise-Norge eksisterer og blomstrer? Om du orker: Ta med noen ekstra
eksemplarer fra viseklubben og legg dem ut på kaféer du vanker på, lege/
tannlege-venterom, biblioteker (bortsett fra Deichman i Oslo er det ennå
ingen biblioteker som får bladet). Da sprer du det glade budskap og er med
på å styrke vise-Norge!
En ting til: Har du hatt en musikkopplevelse du syns flere burde få høre
om – eller har du tanker eller filosofiske idéer som kunne leses av et visepublikum? Hva med en liten sak om hvordan du tenker når du lager tekster
eller melodi? Hørt en plate som burde omtales? Skriv ned din egen omtale,
konsertreferat, betraktning/essay og send til til oss på mailadressa under.

Viser.no har mottatt oppstartstøtte fra Norsk Kulturråd.
Opplag: 1700. Redaksjonen avsluttet 15. mars 2011.
Layout: Øyvind Rauset. Trykk: Østfold Trykkeri a.s, Askim.
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Smånytt fra visefronten

Visebølgen

V i s e b ø lg e n

Prøysenpris til Tonje
Tonje Unstad, som stakk av
med Spelemannsprisen 09
for CD’n Æ ror aleina, ble 17.
februar også hedret med Prøysenprisen.
Fra juryens begrunnelse: «Prisvinneren som kommer fra Evenesområdet, glir på mange måter inn
i nordnorsk visetradisjon, men er
også noe helt for seg sjøl, med stor
musikalitet, personlighet, selvtillit og glimt i øyet. Hun har skrevet
en herlig sang om hvor stolt hun
er over å være visesanger midt
oppi kravene om å bli pop- eller
rock-star. Prøysenprisvinneren for
2010 er ennå i begynnelsen av sin
karriere, men har allerede lenge
hentet stoff fra et tekstlandskap vi
forbinder med Alf Prøysen.» Du kan
se Æ ror aleina på NRK nett-tv. Viser.
no gratulerer!

25. juni: Ukulelefestival
i Holmestrand

Ever Taubes Venner
i Oslo fyller 30

Ukulelebandet Jumping Fleas
arrangerer en hel festival for dette
instrumentet 25. juni. Les mer i vårt
Ukulele-ekstra på side 12.

Denne annonsen sto i Dagbladet for litt over 30 år siden:

Jan Eggum
med 60 år og 60 låter
Vår kanskje mest urbane trubadur Jan Eggum har satt seg et
prosjektmål i 2011: Gi ut en låt
for hvert av sine leveår!
Første CD ut er «Kjærlighet & Ærlighet 1» som ble sluppeet i mars. Og i
god tid før selve bursdagen i desember skal resten av prosjektet være
på plass. Viser.no kommer tilbake til
jubiléet når det nærmer seg...

Av Velle, Astrid,
Elin og Liv.

Leo Leonhardsen

Det var starten på mange års
hyggelig samvær for mennesker
fra ulike samfunnslag, men med en
felles interesse: Visesang. I dag er
viseklubben stadig aktiv. Hovedvirksomheten er å m
 øtes en gang i
måneden for å synge viser. I tillegg
til å synge for hverandre har de
også besøk av artister som presenterer seg eller holder foredrag om
visediktere.
Arne Kvalnes (bildet under) er en
av de yngre deltakerne. Han er også
aktiv i Soon Viseklubb og en aktiv
spreder av Evert Taubes viser. Han
sier at inntredenen i Evert Taubes

venner var en viktig innfallsport for
ham til det norske visemiljøet.
Allsangen er en viktig del av
klubbkveldene. Og en ren luksus
er det nok å ha eget allsang
orkester…

Norsk Viseforum gratulerer med
jubileet og oppfordrer til å bli med
i dette hyggelige fellesskapet. Kontaktinfo finnes på klubboversikten
bak i bladet.

Knut Hovind (bildet til h.)
påstår ikke å være noen stor
visesanger. Han leder viseklubben og er opptatt av å bevare den stilen man har hatt
i klubben hittil. Det hadde
vært hyggelig å få inn yngre
krefter og flere medlemmer i
klubben. Aktivitetene er ikke
preget av prestasjoner, men
først og fremst glede over
Evert Taubes viser og spredning av dem. Nå er det ikke
forbud mot andre viser, sier
han. Her er det fritt frem for
alle viser, men vi skal ha noe
Taube hver gang.

Fyrlykta:
Fra Erik Byekonserten i
Asker Kirke
5.mars:

FRIFOND 2011:

Søknader om tilskudd fra frifondmidlene hos NVF må i år være
inne innen 1. mai. Søknaden skal inneholde medlemstall og fordeling
på alder over og under 26 år, adresse, kontaktperson og kontonummer.

Geirr Lystrup
og Kammersangerne med
Jon Fylling i
full utfoldelse.
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Sjekk regler på nettet: http://viser.no
(Gå nederst på forsida til artikkel om støtteordninger).
viser.no
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V i s e a r k i va r e n
Visearkivaren er en blogg
laget av Norsk Visearkiv. Den
inneholder et hav av historikk,
nyheter og små anekdoter du
garantert ikke ante noe om. Vi
har fått lov å klippe ut godbiter, og du finner mye mer på
visearkivaren.blogspot.com.

visearkivaren.blogspot.com

Visearkivaren

Bloggere: Elin Prøysen, Liv
Kreken Kvalnes, Astrid Nora
Ressem og Velle Espeland.

og trykk av upubliserte viser fra
klubbens medlemmer eller venner.
Årets første utgave er på 12 sider
og inneholder alt fra årsberetning 2010 til presentasjon av nye
medlemmer.

Visevenner i 25 år
På Norsk visearkiv er det ikke
bare musikk og sanger som
blir lagret. Vi har også i samlingen informasjon om ulike
arrangement og viseklubber.
En av klubbene som har vært
flinke til å dele informasjon
med seg er Viseklubben Børre
som holder til på Toten.
I 25 år har de gitt ut informasjonsbladet Visevenner. I utgangspunktet ble det gitt ut som en
informasjon og trekningslister til
klubbens medlemmer og støttemedlemmer. Etter hvert har bladet
også inneholdt reportasjer fra
klubbens konserter og festivaler
hvor Børre er representert. I tilegg
har det vært ulike konkurranser
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Selve viseklubben Børre ble startet
i mai i 1979 og har hatt bortimot
150 aktive medlemmer i løpet av
disse årene. Viseklubben har blant
annet opptrådt sammen med Erik
Bye og varmet opp for Halvdan Sivertsen. Det mest kjente medlemmet som fortsatt er aktivt er nok
Ole Paus. Birger Aasland som er en
av klubbens drivkrefter gjennom
mange år ble i 2010 tildelt Vestre
Toten Kommunes kulturpris, blant
annet for sitt arbeid med viseklubben Børre. Les mer om Børre her:
viseklubbenborre.com/
Selv om det etter hvert er blitt lett
tilgjengelig med informasjon over
internett er det hyggelig for visearkivet å få håndfast arkivmateriale
av denne sorten i våre samlinger.
Dersom du sitter på informasjon
fra din viseklubb eller visefestival
tar vi gjerne i mot både gammelt
stoff og fortløpende informasjon
som sendes ut.

Norsk verdensmester i
plystring

I år markerer vi jubileer for
både Fridtjof Nansen og
Roald Amundsen. Det er 150
år siden Nansen ble født, og
100 år siden Amundsen nådde
Sydpolen. I den anledning
vil visearkivarene prøve å
finne sanger som hyller de to
heltene, og vi begynner med
Roald Amundsen.

Nordmenn hevder seg på flere
musikalske arenaer ute i verden, til og med i plystring!
I fjor ble det avholdt verdensmesterskap i plystring i Kina, og det
var nordmannen Tormod Borgen
Rogne som gikk av med seieren.
Til alt overmål vant han med Grand
Prix-låta «My heart is yours». Og i
motsetning til Didrik Solli-Tangen
hadde han jo heller ingen problemer med uttalen! Det er noen
måneder siden, men vi gratulerer
på etterskudd!
Tormod Borgen Rogne har plystret
siden han var 6-7 år gammel, leser
vi på hjemmesiden hans, og ga ut
sin første kassett med plystrende
populærmusikk i 1986. Siden har
det blitt fire CD-er. Han har deltatt
i VM flere ganger og fått fine plasseringer.
Elin

Tormod Borgen Rogne. Hjemmeside:
tormodborgenrogne.com
viser.no

Trondhjemsvise
om Nansen
Et søk i arkivet ga flere treff på
Amundsen, men bare ett på
Nansen. Denne visa er ingen
hyllest til den store polfarer,
men ei humoristisk vise skrevet
over samme lest som den kjente
«Sinklar-visa», og med samme
melodi. Den begynner slik:
Hr. Nansen drog over bølgen blå, for
norske penge at stride.
Hjælpe dig Gud! Du visselig må
i hvalros og bjørnekjød bide.

hvert fall laget med en humoristisk
og lokalpatriotisk snert.
Elin

Skillingsvisedikter Rose
Theodor Rose (1839–1924) var
født i København, men ble i sin tid
en av Norges største forleggere av
skillingsviser. Han startet først opp i
Christiania, men i 1872 slo han seg
ned i Bergen. Trykkeriet og butikken
hadde han i Smørsalmenningen.
Han var bestefar til den kjente revymannen Einar Rose. På baksiden av
skillingstrykkene hans står det ofte:
Haand=Orgler istandsettes – Brugte
Orgler kjøbes og sælges – Glastøi og
Porcelain limes og sammen brændes
– Stort Udvalg af Viser og Morskabsbøger hos Theodor Rose, Smørsalmindingen, 3die Hus fra Strandgaden, Bergen.

Han hadde en god sangstemme, og
når det ikke var kunder i butikken,
sto han gjerne på trappa og sang
de nyeste visene sine som reklame.
Norsk visearkiv har en stor samling
av Rose-trykk. På dette trykket har
han skrevet: «Manuskript, maa ikke
sælges, Rose.» 		
Velle

Hans hustru sidder der hjemme så
bleg, de tårer så sagtelig trille.Tvilende
røster fra folket steg, de spådde Hr.
Nansen ilde!

Roald Amundsen ble tidlig fascinert av fly, og mente at flygende
farkoster måtte være ideelle for å
utforske Arktis. Den første flyekspedisjonen hans fant sted i 1925, men
de to flyene måtte nødlande på
isen, og det var bare så vidt besetningen kom helskinnet tilbake.
I 1926 prøvde han seg igjen, denne
gang med luftskipet Norge, bygget
i Italia av Umberto Nobile, som
også førte luftskipet. De nådde
Nordpolen etter en 16 timers flytur
fra Ny Ålesund.

Da gjenstår det bare å gratulere
informasjonsbladet Visevenner og
viseklubben Børre med «sølvbryllupet» og ønske de fortsatt får
mange gode år sammen!
Liv

Hyllest til Amundsen

Her får vi vite at
«navnets klang
har sangens bunn
av hav og dal og
fjelle! Det er som
fjerne ishavsdrøn
i kraft, i makt og
velde». Og teksten
glemmer heller ikke å nevne at
Amundsen var den første som
nådde begge polpunktene: «Og
flagget vaier fra hver pol, og er så
stolt et minne, det smeller frit i vind
og sol saa høit paa isfjellstinde.»
Elin

Samme året ga Musikcentralens
Forlag i Oslo ut ei note med tittelen
Der fløi et Navn. Teksten på sangen
er av Rudolf Mjøllstad og melodien
av Reidar Thommessen (opus 52).
viser.no

Men Nansen dro ut, og etter flere
år i isen, kom han hjem som en
seierherre. Og innseilingen i Trondheimsfjorden skildres slik:
Ind glider skuten. «Hurra for den! Hatten af hvert et hode!» Da kjendte Hr.
Nansen sig hjemme igjen, helt underlig
blev han tilmode.
I Trondhjemsfjorden vi ret forstod, det
store, vor saga lærte.
Tak bringer hver en trønder god! Her
er vi i Norges hjærte!

Jeg fant visa i boka De gode gamle
Trøndervisan, utgitt av Adresseavisens Forlag i 1996. Her står det
ikke noe annet om visa enn at den
er skrevet av Abraham Eggen. Jeg
vet ikke hvem det er, men kanskje
noen som leser bloggen vet det?
Det kan være ei revyvise. Den er i
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Låtskriver, arrangør, artist og organi
sator Lars Martin Myhre er en slags
halvvegs «doldis» hos de store massene, mens blant musikere og andre
kreative er han et «household name».

Lars Martin Myhre (til v.) og Invar Hovland.
Foto: Johan Aakre.

L ars M arti n Myh re
Lars Martin Myhre endelig tilbake med ny CD:

Med Kork i begge ender

For han er et navn du ikke kommer
utenom i norsk populærmusikk. Og
når han går sammen med Ragnar
Hovland, en av Norges mest skarppennede tekstforfattere, kan det
vanskelig gå galt...

«Med Kork i begge ender» var en arbeidstittel til Lars
Martin Myhres nye CD – som åpner og avslutter med
låter der Kringkastingsorkesteret er med. Tittelen ble
isteden «Sibelius’ åttende», og ble sluppet til folket
den 14. mars 2011. Og den er Myhres tolvte.
Øyvind Rauset

V

i fikk en prat med Lars
Martin midt i innspurten før
lanseringskonserten i mars.
Det første vi måtte ha svar
på, var den mystiske tittelen
på plata.

– For øvrig er Odd ganske tynn, så
han kaster ikke mye skygge!

• Sibelius’ åttende – det henspiller på
at Sibelius bare skrev sju symfonier?

– Ingvar Hovland er bare en fantastisk fyr å jobbe sammen med: Av
og til kan jeg ha en idé til et refreng
eller en linje, av og til kommer
han med sine innspill først, og vi
samabeider hele tida så godt at vi
tenker veldig likt. Når vi er ferdige
med prosessen, føler jeg at det er
mitt, og han føler det er hans. Sånn
er vi begge ansvarlige, og det var
viktig for meg at tekstforfatterens
navn står på forsiden av omslaget.

– Helt riktig! Etter den sjuende
gikk han rundt i nesten 40 år og
snakket om den åttende, uten at
det ble noe av den, til tross for alles
forventninger. Så det er blitt et stående uttrykk, et bilde på luftslottet,
det endelige livsprosjektet som
aldri kommer i mål. På linje med
jordomseilingen, restauranten i
Provence, alle de tingene som man
skal få gjort før man dør, «men det
passer ikke akkurat nå»...
• Du blir jo ofte identifisert med samarbeidet med Odd Børretzen, har det
hjulpet deg som soloartist eller har
du kommet i skyggen?
– Til sommeren er det 30 år siden
Odd og jeg begynte å jobbe
sammen. Men jeg har alltid hatt ett
parallelt liv (minst) og jobbet med
min egen musikk. Men det er klart,
i media blir det ofte litt endimensjonalt. PR-folk henger seg lett opp
i det enkleste. Så det er både en
fordel og en ulempe. Jeg skriver
timelange verk, jobber med andre
forfattere og i et utsall sjangere,
så dette er bare en flik av det jeg
jobber med.
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• Og nå jobber du sammen med
en tekstforfatter jeg misunner deg,
Ingvar Hovland…

• Noe mer å nevne før vi legger på?

Lars Martin Myhre:
Musikk på heltid siden ungdomsskolen. Tidlig med i
jazzmiljøet i Tønsberg der han
ofte spilte med folk som Ditlef
Eckhoff, Paul Weeden, Vidar
Johansen og Terje Venaas.
Startet jazzorkesteret Slagen
Storband, jazzklubben Urijazz,
og satt flere år i styret i Foreningen Norske Jazzmusikere.
Har vært musikalsk leder i friteater, laget musikk både til teater,
musikaler og film.
Godt kjent er hans samarbeid
med Odd Børetzen, som har resultert i fire plater og like mange
spelemannspriser, og 150.000
solgte av den første av dem.
Han har også laget plater
sammen med Arild Nyqyust,
Svein Olav Blindheim og, fra
2000, Ingvar Hovland.
Aktuell CD:
Sibelius’ Åttende.

– Få med deg at jeg
har med Tonje Unstad
på en av sangene.
Hun fikk jo nettopp
Prøysenprisen, og gjør
en fabelaktig jobb på
plata.

Morten Krogvold har
tatt bildet til omslaget.
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UKULELE

Ukulele betyr «hoppende loppe» på Hawaii-språk og instrumentet kom dit med portugiserne rundt 1870. Hva med å prøve
det ut?
Vi har plukket ut tre bøker som hjelper deg på vei og et par
iPhoneprogram for ukulele – men vi starter med en uhøytidelig
inledningsartikkel av lederen for Vestfold Ukuleleklubb, Øyvind
Sæther.

litt om ukulele
For lenge siden reiste et skip fra
Portugal til Hawaii. De hadde med
seg et lite instrument med fire
strenger. Når folket på Hawaii så
og hørte en mann spille på dette
instrumentet ble de helt tent. De
elsket lyden fra instrumentet. De
la også merke til hvor fort hans
hender og fingre rørte seg over
strengene. «Som hoppende lopper» (jumping fleas). Det var der
navnet ble født. Ukulele betyr
«hoppende loppe». Etter dette
Kilder: Bl.a den Svenske Ukuleleklubbens internettside og Thomas
Allander Ukuleleskole.
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Det finnes forskjellige størrelser av
Ukulelen: Sopran, Konsert, Tenor
og Baryton. I den senere tid også
Pikkolo- og Bassukulele.

har Ukulelen betyd veldig mye for
kulturen på Hawaii.
Portugal ligger ca 15000 sjømil
fra Hawaii og det tok 4 mnd og 22
dager å komme dit med båt. De
første portugisere som kom dit var
sjømenn i år 1790.
I året 1878 kom det tusenvis av
portugisere som ville emigrere til
Hawaii. I 1879 kom båten Ravenscrag til Honolulu. Blant de 350
passasjerene var det en mann som
het Joào Gomes Da, han hadde
med seg sin Braguinho (ukulele på
Portugisisk ).
Dessverre kunne han ikke spille
på den, så han lånte den bort til en
annen passasjer, Joào Fernandes
fra Madeira. Da Fernandes gikk i

Det fins mange varianter: Ukulelebanjo, Banjoukulele, Banjolele,
gitar, fele, fiddla, lire, lyre, domra,
pochette, mandolin, balalaika, charango, cavaquino eller lutt. Det finnes mange små strengeinstrument
mer eller mindre spillevenlige. Vær
glad for at du spiller ukulele, og når
folk ber deg om å ta med balalaikaen, så da kan det være greit å ha
oversikten.
Ukulele (cavaquino) betyr en liten
trebit.

Ukulelen ble «oppfunnet» og produsert i Portugal av Lusitani-stammen som levde i provinsen Braga på den iberiske
halvøy 139 år før Jesus sin fødsel. Senere ble den kjent i
Madeira som machete de Braga som betyr «en liten bit tre».
Øyvind Sæther

Den første Ukulelen som kom til
Hawaii var laget av dårlig treverk,
og bar tydelig preg av å være
håndlaget. Augusto Dias, Jose do
Espirito Santo og Manuel Nuns var
noen av snekkerne som kom med
båten Ravenscrag. Alle disse startet
hver sin bedrift hvor de laget og
solgte Ukuleler for ca 5 dollar.
Senere laget snekkerne på Hawaii
ukuleler av andre og bedre treslag,
og lokket ble polert eller lakket for
at det skulle bli bedre lyd. Mange
på Hawaii kjøpte disse ukulelene.

er som gitarens 4 første
men en kvint høyere og
dertil med den 4. strengen
(øverste) oktavert. Fordelen
med denne stemmingen
er at man kan overføre sine
eventuelle gitarkunnskaper mer
eller mindre direkte til ukulelen.
Stemmingen passer også bra
til de akkorder som brukes i
vestens harmonier.
Baryton-ukulele er en
noe forstørret ukulele
men er stemt helt likt
med gitarens 4 første
strenger. Den har mer
basslåt og mangler
derfor noe av ukulelens lyse, snertige og
rytmiske spesialitet.
Ukulele Magnum, av de
fleste kalt gitar, er en stor ukulele med 6 strenger. ;o)
Ordet gitar kommer for øvrig fra
Greske kithara = 4 strenger. Men
gitaren har jo som kjent fått 6
strenger.
8-strengers ukulele fins også, med
to og to stemt likt, som på en
12-strengers gitar.

Den Indiske sitaren ( = 3 strenger)
har også fått atskillig flere strenger
med årene.
Ukulelebanjo også kalt banjolele
(opprinnelig et firmamerke) er en
krysning mellom ukulele og banjo.
Den har fire strenger, men kan

Strenger og stemming
I starten brukte man kattetarmer
som strenger. Så kom stålstrengene som fortsatt er vanlig i Portugal.
Men i dag er det nylon som gjelder.
land på Honolulus havn hadde han
ukulelen under armen, og mens
han ventet på beskjeden om å få
bli på Hawaii, spilte og underholdt
han de som var der.
Joào Fernandes spilte også for
kong Kalakaua, Dronning Emma og
Dronning Lilìuokalani. Han spilte
3 dager i Waimanalo, og videre på
mange andre steder. Han gjorde
Ukulelen kjent og omtalt over hele
Hawaii.

Stemmingen varierer. I Portugal
forekommer opptil 11 forskjellige
måter å stemme på. Ofte i rene
treklanger og i fallende steg med
de minste intervallene nederst og
de største øverst. Man kan også
stemme den som gitarens 4 første
strenger, eller som gitarens 4 første
strenger men en kvint høyere.
Den svenske stemmingen som
også brukes i England og USA
Øyvind og Morten i
Vestfold Ukuleleklubb.

viser.no

viser.no
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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
dem. Etterhvert blir det ganske
mange grep, 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 også melodilinje
og besifring. Det er i tillegg grepdiagrammer ved siden av sangene
slik at du ikke behøver å bla opp
grepene hver gang.
Vestfold Ukuleleklubb
i full mundur under
«Talent 2010»
ha fem. Den har som banjoen er
rund kropp overspent med skinn i
stedet for en klangboks i tre. Den
har ukulelens stemming, men
banjoens skarpere klang. Dessverre
innebærer det at instrumentet blir
mye tyngre. Ofte kalles også dette
instrumentet feilaktig for ukulele.
Hvis du vil være med og har initiativ, så kan du starte en Ukuleleklubb der du bor! Kontakt Øyvind
Sæther, tlf 3339 9760 – mobil:
9014 3001.

Mer ukulele på nettet:
• ukulele.no
• ukuleleklubben.com
• og en svensk: uke.se.

Neste nummer:
Hurtigkurs – Ukulele på 20
minutter!

25. juni:
Ukulelefestival i
Holmestrand
Ukulelebandet Jumping Fleas
arrangerer en hel ukulelefestival 25. juni 2011.
Dagen fylles med Ukulele i alle
varianter: Festivalparade •
Festivalbutikk • Kurs • Åpen
scene • Kveldskonsert + mye
mere!
Det kommer ukulister fra fjern
og nær, og Vestfold Ukuleleklubb stiller også opp. Les mer
på nett: ukulelefestivalen.
blogspot.com
– Eller hva med en Ukulele
festival i Stockholm? Der
braker det løs 9. april kl 18.
Les mer på uke.se.

nybegynnerbok:

Spill
ukulele!

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! Boka har solgt
7000 siden den kom for to år
siden.
Per Jakob Skaanes
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En fin ting med disse diagrammene, er at forfatterne har tips til hvordan det er lurt å plassere fingrene.
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 er vist.

Sangutvalget
De fleste sangene er kjente, men
noen 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
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 maviser.no

ler de så pent og smått»
skifter man akkord på
«se» og «alle». Jeg tror
det ville falle lettere å
skifte på «ligger» og
«maler» selv om ikke det
gir en så flott snert over
melodien).
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 3/4- og 4/4-takt.
Heretter er det å gå løs
på sangbøker og bli
enda flinkere til å spille
låter med flere grep og
øve på å transponere.
Tone og Pelle Joner har
tidligere gitt ut en mer omfattende
bok, Ukuleleboka. Der får du grundigere gjennomgang av det å spille
ukulele, det er litt flere sanger og
de er mer kompliserte. I Spill ukulele! er det toppen fem forskjellige
grep i sangene på slutten. I Ukuleleboka møter du sanger med ti grep.
Rytmisk er det ingen forskjell. I
Ukuleleboka er det også et større
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 å få. Noen er på
DVD, andre som bok og andre på
nett. Viser.no har omtalt et utvalg
av intruksjons-DVDer og bøker som

kan være aktuelle – ta gjerne en
titt på disse på våre nettsider, eller
se i vårt neste nummer. Jo flere
produkter du kjenner til, jo lettere
er det å finne noen som passer når
det gjelder nivå og pedagogisk
opplegg.

Komme igang
Jeg har kjøpt en svært god ukulele
fra en instrumentmaker i Arendal
som gjør jobben godt og rimelig,
Audun Hofseth. Bor du i nærheten
av Vestfold og savner du noen å
spille sammen med, kan du ta kontakt med Vestfold ukuleleklubb.

Tone og Pelle Joner: Spill ukulele!
Norsk Noteservice. Pris: 159 kr.
Selges også på nett i
notebutikken.no.
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Ukuleleboka

50 lette…

I 2003 kom den første lærebok i ukulele på norsk. Forfatterne bak boken er ukuleleentusiastene Pelle og Tone Joner.

Ukulistene Pelle og Tone Joner, våre gode
ambassadører for ukulele, har tidligere gitt ut
to lærebøker for instrumentet. I 2011 følger de
opp med sangboka 50 lette låter for ukulele og
gitar. Boken inneholder 51 låter, så du får én i
bonus :-) Her er et rikholdig utvalg av sanger
man kan synge og spille uten å være superflink på akkorder.

Per Jakob Skaanes

Ukulelen hører til gitarfamilien,
men den har kun fire strenger og
er mye mindre. Vanlig størrelse
er 53 cm, vekt omtrent 300 gram.
Med andre ord ideell til å ta med
i ryggsekken eller bagen når man
skal på tur.
Jeg synes det er spennende med
en lærebok i ukulele, og fikk etter å
ha lest igjennom boken umiddelbart lyst til å forsøke å spille dette
instrumentet. Boken er lagt opp
på klassisk vis. Først gjennomgår
forfatterene hvordan man stemmer instrumentet og forskjellige
måter å holde ukulelen på, samt
hvordan man slår an strengene. Deretter beveger vi oss over på
akkorder og arbeider oss oppover
i vanskelighetsgrad. Her er mange
kjente og artige sanger man kan
praktisere grepene ved å spille,

helt fra Fader Jakob på en akkord,
til avanserte låter som Ain’t she
sweet og Tea for two. Det er i den
sammenheng fint at akkorder
som er gjennomgått, repeteres
utover i de vanskeligere sangene
slik at man ikke behøver å lete
seg tilbake. En god hjelp er det
også at begynnertonen i sangene
alltid er markert ved illustrasjon
på hvor på ukulelen man finner
tonen, i tillegg til at det er noter på
alle sangene. Et pluss slik jeg ser
det, er at flere melodier man ikke
umiddelbart ville sett for seg i en
lærebok, er med. Vi har Fløytelåt av
Jakob Sande/Geirr Tveitt, og flere
sanger av Vidar Sandbeck. Dersom
man skulle ønske å spille i andre
durer, er det et oversiktlig transponeringstabell på side 125.
I skolens musikkundervisning blir
dette instrumentet i sadig større
grad brukt som alternativ til blokk-

Per Jakob Skaanes

fløyte og gitar. I særlig grad som
alternativ til gitar da ukulelen med
sin størrelse og kun fire strenger
skulle være langt enklere å håndtere for småskoleelevene.
Når dette er sagt, vil jeg under
streke at Ukuleleboka er en begyn
nerbok med de begrensninger det
medfører. Men forfatterne har jo
laget fler bøker senere.
Pelle og Tone Joner:
Ukuleleboka
Norsk Musikkforlag as.
128 sider, 240 kr.

Finn ukulelekorder på telefonen

Mange utviklere har kommet med gitarkordprogrammer for iPhone
og Android. Nederlenderen Marcel van der Zwet kom i 2009 med et for
Ukulele også: UkeMaster. For iPhone, koster 21 kr på iTunes/App store.
Les mer på ukulele.nl.
UkeMaster
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Siden er det
kommet fler:
Ukulele chord
Kumu (til h.)
fra Hawaii. Pris
11 kr – og det
kommer stadig
flere app’er, de
fleste gratis.
Mest tunere.,
men «virtuelle
ukuleler» får du
også…

Ukulele Chord Kumu
viser.no

Pelle og Tone Joner er aktive på
ukulelefronten. Tidligere har de
laget to innføringsbøker, først
Ukuleleboka, så Spill ukulele!.
Begge er fine bøker for nybegynnere. Den første er mer omfattende
med flere sanger og litt mer kompliserte låter på slutten.
Årets bok inneholder tekst med
besifring og er beregnet for dem
som kan litt ukulele og dem som
kan litt gitar og oppover. Boken
heter «lette låter for ukulele og
gitar». Med det mener forfatterne
at om man kan 5 grep, skal de fleste
sangene være innenfor rekkevidde.
Boken begynner med sanger for
3 grep. Deretter utvider de til fire
grep, så fem og til slutt tar de med
noen sanger for «viderkomne». Der
«bør» man kunne hele 9 grep for
å spille dem slik de er besifret. Nå
trenger man heldigvis ikke spille
alle grepene som står i boka. Det
går greit om man hopper over
et og annet vanskelig grep, men
forsøk å spille alle grepene. Det
er diagrammer til alle grepene for
både ukulele og gitar på samme
side som sangene igjennom hele
boken, så du behøver ikke bla deg
frem og tilbake hver gang du møter
et vanskelig grep.
Én ting er grep og venstrehåndens
arbeid. Noe annet er hvordan høyre
hånd skal arbeide, for eksempel
rytmisk. I utvalget av sanger er det
viser.no

greie sanger å
spille. De går
stort sett i 4/4takt. Du kan trygt
telle 1-2-3-4 eller
bare 1 og det vil
låte supert. Jeg
fant også to låter
i tretakt, Kjerringa
med staven og
Per Spelmann. Tell
1-2-3, 1-2-3 med
litt ekstra vekt på 1.

For lyst eller for mørkt
Det hender mange synes man
må presse stemmen for å komme
opp på de lyseste tonene, eller at
mange partier i sangene går altfor
dypt så det bare blir gurgling og
brumming. For å hjelpe med det
har Tone og Pelle Joner laget en
oversikt for hvilke grep som kan erstatte hverandre om man vil endre
toneart. Det er et tosideres skjema
bakert i boken hvor grepene som
skal erstatte hverandre står over
hverandre. Det er en oversiktlig
og lettfattelig måte å gjøre det på,
så med litt trening skulle det være
overkommelig for de fleste.

Sangene
Joners har valgt ut en variert meny
av låter for de vordene ukulister.
Her er mange norske viser og kjente sanger som Barn av regnbuen,
Nei så tjukk du har blitt, Husmannspolka og Din tanke er fri med tre og

fire grep. Jambalaya, Cockles and
Mussels, Yellow Submarine og Blowin’ in the wind er «internasjonale»
bidrag. Blant de mer grepkrevende
sangene er Lillebjørn Nilsens Tanta
til Beate og Espen Linds Scared of
heights. Sistnevnte er igrunnen en
utrolig artig ukulele-låt. Den går
på 9 grep og de fleste er ganske
vesentlige, da det er en del effektfulle overganger den gode Lind
har laget.
All den tid man trenger grepkart
for ukulele og gitar, vil boken
være kjærkommen når man skal
synge. Så fort man blir trygg på
akkordene, vil ikke ukulelegrep til
tekstene ha så stor betydning. Da
vil jeg tro låtutvalgene i større grad
spiller en rolle for hvilken sangbok
man velger. Men dette er en fin bok
når man er tidlig i karrieren som
ukulist, og den inneholder mange
gode låter.
Tone og Pelle Joner:
50 lette låter for ukulele og gitar
Norsk noteservice A/S.
Boken er heftet og koster 159,-.
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Paddene kommer
Viser.no var tidlig ute med omtale av iPad, Apples
nye pekebrett. Lite visste vi da at det skulle gå over
seks måneder fra lanseringa i USA til det dukket opp i
Norge i november. Med iPad 2 gikk det fortere:
Til Norge bare to uker etter lansering i USA.
Øyvind Rauset

iPad skapte et kjøpehysteri over
store deler av den vestlige verden
og ble historiens raskest solgte av
nye el-dingser, foran DVD-spilleren.
Det svekker også salget av små
nett-PC’er.
I mars kom oppfølgeren iPad 2.
Samtidig kom også G
 arageband
for iPad (som også virker på den
«gamle» modellen). Ikke at iPad’en
mangler flerspors lydprogrammer,
men Garageband vil nok ta kaka.
Og prisen: 29 kroner.

iPad 2: Hva er forskjellen?
Kort fortalt: Raskere, lettere og
tynnere (men koster det samme).
Nå er ikke iPad 1 spesielt langsom,
men litt tung kan den føles når du
holder den i hånda lenge. Du kan

få kjøpt eneren med 800 kr avslag
så lenge lageret rekker, men der
kan du sikkert gjøre bedre kjøp på
bruktmarkedet.
Toeren har dobbeltkjerne-prosessor (dual core), som i praksis gir to
prosessorer i én, noe vi har på de
fleste laptoper nå. Internminnet er
også økt til det dobbelte, så det kan
tenkes det kommer større programmer (f. eks til lydopptak) i løpet av et
år eller to, som ikke vil virke på eneren. Om jeg var i markedet for en ny
iPad nå, ville jeg gått for den nye.
Om du derimot allerede har en
iPad, trenger du ikke løpe til butikken. Det er en god og rask plate.
Ved oppdatering av opperastivsystemet i mars, økte farta med 5-10%.
Og Garageband som man skulle
tro krevde mye, går helt greit på
eneren.

Til iPad 2 kan du få et nytt «smart-omslag» som
festes med magneter og kan brukes som
bord-stativ.

Er du ute etter bruksverdi i forhold til
pris derimot, er det ingen som vil slå
iPad’en på de første par årene.

Andre forskjeller: Ny grafikkchip som skal gi 9 ganger raskere
skjermbilde. Det har nok mest å
si for dataspill, men vil også gjøre
nettlesing litt kjappere.
Den er nesten 100 gram
lettere enn forgjengeren, og
30% tynnere, om lag som
iPhone 4. Den har kameraer
som passer til videotelefonering, men stillbilder tar du
heller med en vanlig mobil
(når tok du sist bilder med et
kaffebrett, forresten?).
Du trenger ikke 3G-utgaven om
du bare skal bruke den til musikk.
Med versjon 4.3 av systemet kan
du dessuten koble deg på nett via
en nærliggende mobil, uten å ha
trådløst nettverk.
En liten detalj om mikrofonen:
Den er forbausende bra også på
eneren. Men på toeren er den best
på WiFi-versjonen og låter dårligere
i 3G-utgaven der den ligger inne i
antenna og derfor låter hulere. WiFiversjonen koster også mindre, så gå
for den!

Programmene er alt. ALT!
Det er programmene som er peke-
brettenes raison
d’être – ikke «features», kamerapiksler,
internminne, HDMIporter eller annet.
Bare programmene
betyr noe. Uten
programmer blir det
i beste fall et dyrt
leketøy.
For en pekeplate
er ikke noe interes
sant i seg selv (straks
«ny-dings-gleden»
har lagt seg). Bare en
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iPad 2 kommer i både sort og hvitt. Om
du synes den er «kul» eller «hot», skal du
bare styre unna: Konkurrentene vil fort
komme med noe enda kulere!

viser.no

Fotografikk:
Øyvind Rauset

halvstor skjerm og en knapp (eller 4
om du går for Android).
Når du derimot begynner å bruke
programmer du virkelig trenger,
slutter pad’en å eksistere. Det er
kun oppgaven du har foran deg
som gjelder. Plata skal helst være
usynlig, som et passivt vindu. Det er
det som gjør iPad’en «magisk» på
en måte PC’ene aldri klarte. Paddene har ikke tastatur, mus, ledninger
og en masse andre distraksjoner.
Bare det du selv velger å ha der.
For eksempel kan jeg godt bruke
trådløst Bluetooth-tastatur istedenfor å ha det på skjermen (jeg
skriver på et nå), men det er ikke
noe krav. Om jeg gjør lydopptak,
vil jeg helst ikke ha noe tastatur
til å ta bort oppmerksomheten fra
musikken. Men et pianokeyboard,
jo det er greit. iPad’en kan stå på
notebrettet. Der fikk jeg ikke plass
til noen laptop (pga det hersens
tastaturet). Nå kan du komponere
som i «gamle dager» da du satt og
noterte på et ark mens du spilte
deg framover i tåka.
viser.no

Kjært barn har mange...
Pad, tablet og slate er tre ord du
like godt kan lære deg. Det første
betyr notis/skisseblokk, de andre
to mer eller mindre «plater» – slate
brukes også om Moses sine, selv
om de var mindre bærbare. Skulle
ikke forundre meg om «pad» ender
opp med å bli fellesnavnet. Hva blir
det på norsk? Padde?
Etter nyttår har iPad passert 3%
på besøksstatistikken til viser.no.
Tar vi med iPhone og iPod,
nærmer det seg 5%. For et
år siden var det under 1%.
Så det er ikke tilfeldig at vi
skriver om dette nå. Etter å
ha brukt en sånn dings i et
halvt år, er jeg overbevist om
at platene vil bli mer vanlig
enn PC’er i de tusen hjem.
Det bare er et tidsspørsmål.
Musikere, som var tidligere
ute enn gjennomsnittet med
både walkman og minidisk,
vil nok også hive seg på
dette før de store massene.

Ikke siden Sonys Walkman og
MiniDisc har det kommet noe som
kan bli så nyttig for musikere. Dropp
ordet «nettbrett» – iPad er fullt
brukbar uten nett. Om tre år er det
sannsynligvis få musikere som ikke
har en eller annen padde i sekken.
Programbutikken App Store er
stedet hvor man henter ned gratis
eller betalte programmer til iPhone,
iPod og iPad. Pr idag fins det over
400.000 slike «apps», hvorav ca 1/4
gratis. De fleste betalprogrammer
Duett på iPad med den
gnikkende fela «Smule». Men
øving slipper man ikke unna.
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er lavprisede (6 – 55 kroner) og når
de koster litt, er det større sjanse
for at utvikleren tar dem seriøst og
at de ikke er fulle av sjenerende
reklame. Over 65.000 av disse (pr
mars. 2011) er spesielt laget for den
større pekeplate-formen.
Apple blir ofte kritisert for sin
«lukkede hage» hvor alle programmer må gjennom en jury for å kom
me inn (mens Androids app-marked
er åpen for alle som har laget et program, også ren spam og reklame).
Sjansen for å laste ned noe skadelig
som krasjer systemet, inneholder
virus eller sender adresseboka di til
Kina, er da også nesten lik null. Musikk-kategorien i programbutikken
inneholder idag over 5.500 programmer. De fleste for iPhone, men
de virker også på iPad.

En plate for instrumenter
Virtuellle instrumenter er det kommet mange av, som trommemaski-

ner, gitar, bass og pianoer. Jeg skrev
tidligere at jeg ikke ville erstattet
pianokeyboard med iPad riktig
ennå, fordi skjermene mangler
anslagsfølsomhet. Nå har de smarte
folka hos Apple funnet en løsning
på det også: Den nye Garageband
leveres med piano og trommer som
bruker iPad’ens aksellerometer, og
da registrerer den om du slår hardt
og gir sterkere velositet i anslaget.
Mer om Garageband i egen artikkel.
En «magisk fele» er også nylig
kommet fra produsenten Smule.
Jeg kjøpte den for testing, og kan
si den låter omtrent som ei el-fele.
Ikke den helt store dynamikken,
men den kan funke til jamming
sammen med andre instrumenter.
Du kan jo ikke akkurat regne med
en Stradivarius for 17 kroner…
Med litt øving (hmmm, ganske
mye faktisk) kan det låte reint. Men
siden programmet bare har vært
ute noen uker, er det ingen som har
hatt tid til det ennå. På nettsideversjonen av denne artikkelen kan
du se en video med en strykekvartett framføre Pachelbels Kanon
med Smule-fela.

Lydopptak
MidiMobilizer lar
deg spille fra og styre
midi-instrumenter.
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Flersporsopptakere er alt kommet
til både iPhone (4 spor) og iPad (8
spor – som StudioTrack, StudioHD
og nå Garageband). Ett minus for
meg er begrensninga til «CDkvalitet» (16 bits i 44,1 MHz), som
er greit om du bare vil ta opp. For

iRig mik: Mikrofon som
kobles til iPad. Her sammen
med et opptaksprogram fra IK
Multimedia.

ForScore: Kjekt å ha på notestativet.
Mye klassisk følger med, eller last inn
egne låter fra PDF. Men spille, det må
du fortsatt gjøre sjøl.

etter-redigering (i Cubase,
Logic etc.) ville det vært en
fordel om bit-raten kunne
gått opp til 24 bit som er
standard i profesjonelle
lydprogrammer, selv om
det må tas ned igjen til 16
biter før det kan brennes
på CD. Nå har nettopp Apogee kommet med en boks
som tar inn 24 bits lyd på
iPad’en, se «Ekstrautstyr»
lenger bak.

det i viser.no 8, bl.a Saitara AC-7
Pro som kan styre Cubase, Logic,
Protools m.m. På noen app’er må
man laste inn et gratis program
på mac/pc for tråløs midi, men en
oppgradering av iOS har gjort dette
til en innebygd del av systemet, så
den lille omveien vil forsvinne etter
hvert.

Det fins fakisk band som
alt har gitt ut album spilt inn på
iPad, f.eks bandet Gorillaz (UK). Ikke
det helt store melodisk sett, men de
har iallfall demonstrert prosessen.
Pass uansett på å bruke hodetelefon med mikrofon, bruker du høyttaler og innebygd mik, får du fullt
medhør og ikke separering av sporene. Er du seriøs på godlyd, skal du
heller sette iPad’en i en dock (Alesis
har f.eks kommet med iO-Dock til
iPad, med XLR-innganger for store
mikrofoner, phantom-mating og
en haug andre finesser, se «Ekstrautstyr»). Dette kobler du så til en
mikser eller stereoanlegg. Pris: fra
230 kr til ca 1500 (det kommer nye
hver uke, så sjekk prisene).

Noter
Noteprogrammene fungerer som
en slags ebok-leser for noter, dvs. at
du kan ha iPad’en på notestativet (eller feste til et mik-stativ, se bilde på
s. 20) og bla ved å dra fingeren over
sjermen eller trykke på en fotpedal.
Notene lastes inn fra mange formater, bl.a PDF-filer som du kan lage
selv. Noen programmer kan settes
på «play» som fører notebladet nedover mens du spiller. Med ForScore
får du dessuten med et helt bibliotek
av noter til klassiske stykker.

Min iPad har vist seg å være en
skikkelig arbeidshest, og er blitt
den jeg helst tyr til for kjapp nettsurfing, skriving av korte artikler,
spill etc – laptop’en får stå mye
mer i fred enn før. Bortsett fra til
større musikkredigering, der syns
jeg fortsatt en stor datamaskin gjør
mer (og de store programmene
som Logic og Cubase finnes ennå
ikke for iPad).

Bare 256 MB ram?!?
Jeg regnet med at lite internminne
(256 MB) ville gi problemer. Men
det har ikke skjedd: De fleste programmer trenger ikke mye hukommelse, og kan bruke «harddisken»
som tillegg. Siden dette bare er en
rambrikke, går det like fort som
internminnet – det blir som om den
skulle hatt 16 GB ram (ok da, iallfall
4)! Om jeg fyller opp hele diskplassen, vil den nok gå tregere, derimot.
iPad 2 har økt til 512 MB. Det er
fortsatt halvparten av den 1 GB de
fleste Android-tablet’ene kommer
med. Men Androids bruk av full
mulititasking til app’ene krever
også mer ram enn Apples mer
beskjedne utgave, og som sagt, når
hele «harddisken» er i ram, blir det
nesten ett fett.
En ting er sikkert: Folk har tatt
i bruk paddene, ikke bare som
erstatning for, men like mye som
tillegg til, en laptop. Dette lille vesenet er kommet for å bli.

Styr opptakene fra iPad
Plata kan brukes til fjernkontroll
når du lager musikk – les mer om
viser.no

viser.no

Musikkprogram for iPad
App’ene under er er bare toppen
av isfjellet – finn mer på App store
for iPad, eller gå inn på App store
gjennom programmet iTunes og se
under Musikk.
Amplitube: Multieffektbokser til
gitar og bass. Brukes sammen med
iRig jack-overgang for tilkobling.
IK Multimedia. 109 kr for iPad, kommer også i en gratis versjon.
Air Guitar HD: Spill gitar på iPad.
Gratis, eller «Premium» versjon til
17 kr. Litt sus i samplene, men låter
akustisk.
Guitar Toolkit: En slags «verktøykasse» for gitarister: Kromatisk
tuner, kordbibliotek, skaler til korder,
metronom. Mest for iPhone, passer
også på iPad.

Smule Magic Fiddle: Det måtte jo
bare komme. En trestrengers el-fele
med et felt til høyre som fungerer
som bue. Inkludert læringsøkter
med gode instruksjoner og øvelser.
Bare ikke tro det låter som en akustisk fele. 17 kr.
Virtuoso: Spill piano fra iPad-skjermen. Også med anslagsfølsomhet
(ytterst på tangentene gir hardere
anslag). Gratis.
Pianist Pro: Kan også brukes som
trådløst keyboard mot laptop’en, og
kan gjøre opptak om du kommer
på en melodi. Midi eksport/import.
55 kr.
Saitara AC-7: Midi-kontroller: 35 kr.
– Pro-versjon: 55 kr (inkl. mva).
Saitara AK-7, AG-7 osv: Trådløst
midi-keyboard, midi-gitar: 11 kr.
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Bruk iPhone eller iPad som midikontroller: Lag midi-stemmer som
kan spilles av direkte fra de virtuelle
instrumentene i Garagband f.eks –
også fint til å skrive noter med.
MIDI Touch 2.0: En programmerbar
midikontroller som du kan skreddersy etter egne behov. Dermed kan du
styre nesten hva som helst fra iPad’en.
Trådløs midi, funker også med USB
via kamera-kabel (ca 100 kr).
MIDI Mobilizer: Midi-plugg med kabler for å spille inn og av MIDI-filer.
Line6.com. 700 kr.
forScore: Noteleser (PDF), 29 kr.
Nota: Spill toner og korder på et
keyboard og se hvilke noter det blir.
Gir også «fasit» på en rekke eksotiske
skalaer og kirketonearter.
Touch-Able – Kontrollflate for
Ableton Live. Inkluderer også 17
tangenters keyboard for MIDI-input.
PatternMusic: Lag sanger fra instrumentmoduler, som en beatbox for
melodier. Gratis.

Flersporsopptak:
StudioTrack – 8 spors opptaker
med effekter som romklang og kompressor/EQ (16 bits/44,1 MHz Waw).
Fikk dårlig brukerkritikk ved lanse-

Redaktørens gamle Newton (7”) , og
iPad (9,7”). 18 år imellom dem…

ring, men har rettet feilene i en
oppdatering: 219,-. Produsenten
Sonoma har også et 4-sporsprogram for iPhone: 4Track til 55 kr.
Studio.HD – hovedsaklig loopbasert, men kan også gjøre egne
flersporsopptak, med effekter
som delay, flanger, gate og
romklang. Minner om en miks
av Ableton Live og Garageband.
55 kr.
Vocalive (IK Multimedia). Også for
iPhone. Her kommer det en liten
kassettspiller så du virkelig skal føle
deg hjemme på 90-tallet. Opptaksprogram med flere innebygde
effekter som reverb, chorus etc. Se
video. Passer også sammen med IK’s
nye iPad-mik, iRig Mic.
Garageband fra Apple – Se egen
omtale på neste side. 29 kr.

De fleste av programmene kan også
brukes på iPhone og iPod Touch.
Skjermstørrelsen setter naturligvis
noen begrensninger her.

Ekstrautstyr/ tilbehør
Siden iPhone og iPad har solgt så
vanvittig, fins det allerede enorme
mengder tilleggsutstyr. Vi klarer
ikke følge med i alt, men tar med
noen få musikk-dingser:

iKlip: iPad-holder
ftil å skru fast på
mikrofonstativ!

iKlip: iPad-holder for montering på
mikrofonstativ. IK Multimedia, 30 €.
iRig: Gitarplugg til iPad/iPhone. Effekt- og opptaksprogram til iPhone
følger med, men den kan også
brukes med andre programmer. IK
Multimedia. Pris: 345,iRig Mic: En vokalmik som kobles
rett til iPhonens minijack så
du kan bruke den som trådløs
mikrofonsender, eller gjøre
4-sporsopptak. Jackpluggen har
ekstra jack-utgang for bruk med
steroanlegg om du ikke vil kjøre
trådløst. IK Multimedia. Pris: 595,Sonora GuitarJack: Hunnjack
for gitar, plugges rett i dock/USBinngangen.
Apogee Jam: Den kanskje
beste tilkoblinga, da den bruker
USB-inngangen (dock-pluggen)
istedenfor minijacken, og
konverterer til 24 bits lyd sitedenfor
16. Pris: ca 580 kr. (Bilde på s. 24).
iODock fra Alesis. Skyv inn iPad’en
og du har en full harddiskopptaker
med XLR-tilkobling (inkl phantom),
ekstra USB- og jack-kontakter, Midiporter m.m. Laget for tykkelsen til
iPad 1 (så de vil trenge en slags plate
å legge under den nye for at den
skal passe). Se alesis.com/iodock.

I nettversjonen av artikkelen på
viser.no kan du også se en strykekvartett spille Pachelbels Kanon
med Magic Fiddle på iPad. (De
kunne kanskje ha øvd litt mer).
Nettversjonen har også et større
avsnitt om alternativene til ipad:
Android, Windows Mobile og
WebOS.
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Salgstall er vanskelig å kontrollere, men nettbruk
kan måles. Denne grafen fra StatCounter viser utbredelsen av forskjellige mobilsystemer i Norge. Apple ligger
langt foran «feltet» både her og i Europa.

viser.no

Periode: mars 2010 – mars 2011.
Samsung Galaxy Tab 7”: Solgte
«jevnt», uten at Samsung ville gi noe
tall. Ca 16% kom i retur til butikkene
(USA). Ingen knallsuksess, akkurat.

Tillegg:
Mer om pekeplater
Apple var først ute med denne
formen for PC, allerede i 1991 kom
de med Newton, som ble kalt PDA
(Personlig digital assistent). Den
hadde god håndskriftgjenkjenning, men kom med en del bugs
som det tok et år å rette opp, og
det skadet salget. Palm laget så
Pilot, en mindre og billigere plate
og overtok markedet på slutten av
90-tallet. I 2001 begynte Microsoft
å satse på Windowsplater, og i 2005
spådde Bill Gates at pekeplatene
var framtida for PC. Men etter ni år
hadde de oppnådd liten eller ingen
suksess, bl.a fordi Windows passet
bedre til bruk med mus og pekepinne enn multitouch.

til at Norge og andre land ikke fikk
den før i desember.
Men eventyret stopper ikke her.
Per og Pål vil ikke sitte og se på at
Hr Askeladd stikker av med hele
kongeriket. Så dermed kaster det
ene firmaet etter det andre seg
på «pad-bølgen» – men oppdager
etter hvert at det er ikke fort gjort
å få til noe like brukbart. Android
3 kom i februar, men Xoom, den
første plata for systemet, blir nå
nedskalert og stopper produksjon
i juni. Den kom ut 2 uker før iPad 2.
Også Samsung droppet sin planlagte vårmodell av Galaxy Tab og
kommer nå med en ny og tynnere
til sommeren.

Økosystem
Operativsystem og gode programmer må til, og maskinen skal
helst funke med god og trykkfølsom skjerm (om den ikke oppfatter

trykkene dine, blir det som å ha en
mus som bare virker av og til). Det
bør finnes mye tilleggsutstyr som
kan brukes sammen med plata. Det
er dette man kaller et «økosystem».
Så selv om bildet på skjermen kan
få deg til å tro at plata er identisk
med en iPad, er det ofte store
forskjeller under lokket. Litt som å
velge mellom en Mazda og en BMW.
Mange vil sikkert overgå Apple
– på hardware. Programutvalget,
derimot, henger etter. De må bare
få litt tid på seg – og konkurranse
er sunt. Fra 2012 kan du begynne
å regne med brukbare plater fra
store aktører som Dell, Samsung,
Acer, HTC, LG, RIM (Playbook) og
HP som har kjøpt opp restene av
Palm. Men ikke Nokia, som nylig
har solgt sjela si til Microsoft for 1
millard dollar. Til gjengjeld blir det
kanskje endelig litt fart i WindowsPhone 7? (Jeg tillater meg å tvile…)

Da Apple våren 2010 kom ut
med sin iPad, trodde de fleste
at den ville selge mellom 1
og 2 millioner ut året. Så mye
solgte de første uka. Ut året
ble det ca 15 millioner, og fler
enn det greide de ikke å produsere. Dette er også grunnen
Alesis’ imponerende iO-Dock hvor du skyver inn
iPad’en og får alle de inn- og utganger du kan ønske deg.
(Men hvorfor keyboard på skjermen? Du kan jo heller
plugge inn ditt eksterne tangentbord med 88 tangenter...)
viser.no
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D i n g s e g u i d e n : G a r a g e b a n d f o r i Pa d
Sporvinduet, her med
hjelpetekster som du får
ved å klikke «?».

iPad-Garageband

et leketøy du også kan få musikk utav
Det har skapt en hel bevegelse med folk som spiller inn låter,
redigerer, lærer seg bruk av virtuelle instrumenter og looper.
Det fins egne festivaler for brukerne. Det er så enkelt at man
kommer inn i det på minutter. Jeg snakker om Garageband,
et begynnerprogram for musikere og låtskrivere. Nå for iPad.
Øyvind Rauset

Android-prototype fra 2007. En
uke før iPhone ble lansert, så den slik
ut, men da var det Windows Mobile
de konkurrerte mot.

Oppsummering:
For surfing og video kan du godt
velge mellom iPad og en Androidmodell en gang utpå høsten – de vil
sannsynligvis være omtrent like bra.
Kameraer har de alle, med allehånde
megapiksler (hva du nå skal med
det på en stor plate), hastighet og
ytelse blir omtrent det samme (selv
om Android ser bedre ut på papiret).
Noen Android-modeller vil være
mindre og dermed lettere å putte
i en stor lomme. Det irriterer meg
at Apple ikke har en 6-7 tommers
modell (men det går rykter om en
større iPod Touch til høsten).
Men til å lage musikk er det
akkurat nå bare ei padde som
gjelder: iPad.		
n
Apple iPad: fra 4 090 kr. Til musikk
trenger du ikke 3G-versjonen, men
32 GB istedenfor 16 GB kan være
lurt. Da øker prisen med 800 kr.
iPad 1: fra 3 190 kr.
(Artikkelen er forkortet. Fullversjonen
kan du lese på våre nettsider, viser.no.)
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For mange er det et såkalt «killerprogram» – noe de ikke skjønner
hvordan de klarte seg uten. Som
Word for skribenter, Excel for tallknusere, Photoshop for fotografer.
Garagebands svakhet har vært at
det kun var for Mac, og dermed var
forbeholdt et mindretall (et ganske
stort sådant riktignok, med ca 5
mill. brukere). Det har sikkert solgt
en masse iMac’er, men hadde fått
mer «blest» om det var kommet
på Windows. Når det nå er ute på
iPad, vil det kanskje kunne bli et
«folkeprogram» etter som bruken
av pekeplater øker. For her er iPad
nummer én. Etter lanseringa av
iPad 2 sier også flere Apple-kritiske
kommentatorer at konkurransen
er slått knock-out, så det sannsynligvis ikke
kommer reell
konkurranse før
i 2012. Plater ja,
men ikke så mye
programmer.
Det fantes allerede opptaksprogrammer
for iPad og vi
har skrevet om
dem i bladet.
Men Garageband havner i
en klasse for seg
selv. Her er teknologi, musikk,

pedagogikk og design blandet og
porsjonert i en så bra symbiose at
det fortjener adjektivet «magisk»,
iallfall i forhold til de eksisterende
programmene.
Det er nesten dårlig gjort av
Apple – å lage et så morsomt og
velsnekret musikkprogram at andre
app-utviklere kommer helt i skyggen. Apple sier selv at det er for å
«høyne lista» for hva som går an,
ikke å drepe konkurransen. Jeg ville
vel trodd dem om ikke programmet var priset til 29 kroner. Hvem
kan konkurrere med det, lissom. De
andre opptaks-app’ene ligger på 55
kr og oppover (men de har likevel
en fordel inntil videre: MIDI).
Pedagogikken er så intelligent i
dette programmet at det føles som
et leketøy for en som er vant til
kompliserte flersporsprogrammer.

Legg merke til den lille puslespill-biten øverst til
venstre. Den må du klikke på før opptak for å få
valgt «automatisk lengde» – ellers stopper
opptaket etter 8 takter.

Et leketøy du også kan lage musikk
med. Når det er sagt – er det ikke
sånn mange låter blir til, med leking?

du vil se hvordan dette virker, kan
du se en video på apple.com/ipad
og velg «Guided tours».

Når det blir så enkelt å lage låter at
selv en «dirrektør» kan klare det, går
det vel utover låtskriverne? Njaaa…
De dårlige låtskriverne, ja. De som
bare kan vri ut av seg standard
tregreps poplåter, får konkurranse
nå. Du trenger bare trykke på noen
knapper for å få til den typen «hits».
Så kanskje det heller vil tvinge fram
mer originalitet – iallfall for dem
som vil overleve som låtskrivere.
Du kan få til sære og rare ting på
GB også, bare du styrer unna de enkleste «klikk-og-kjør»-funksjonene.

Noen minuspoeng

Garageband går på både iPad 1 og
2, heldigvis. Eneren bruker et par
sekunder på å åpne nye instrumenter, noe jeg antar vil gå kjappere på
den nye modellen.

Velg mellom ulike skalatyper om du vil kjøre «safe».
viser.no

Instrumenter er faktisk det du
møter først i denne versjonen av GB,
ikke «opptaksvalg» eller tidslinjedokument. Det er tydelig at du
kan gå rett på og spille, uten å bli
distrahert av tekniske valg først. Du
får se et tangentbord (som gir deg
tilgang til piano, orgel, synther etc.)
men kan dra sidelengs og få bass,
gitar eller trommesett isteden. Om
viser.no

Vær klar over at dette er ikke den
samme versjon av programmet
som du finner på Mac. Det er en
mer spillefokusert utgave: Spill,
ta opp, legg på flere spor. Men å
redigere opptakene, det er ikke like
enkelt her. Du kan flytte sporene,
gjøre dem korterre og lengre, men
ikke redigere enkelttoner. Man får
droppe presisjonen og ta heller redigering på «fullversjonen» senere.
Nesten som i gamle dager, da du
måtte spille perfekt med en gang.
Det hjelper for å komme igang med
ting. For profesjonelle kan det funke
som et idé- og skisseverktøy, samt
«båndopptaker» for mik eller innplugget gitar. Men kan ikke erstatte
hverken GB eller Logic på en større
maskin, særlig ikke til redigering.

Et større, ubesvart
spørsmål for meg har
med MIDI å gjøre. Jeg har
ikke funnet noe om dette,
så jeg antar at input fra
eksterne keyboard ennå
ikke er med. Det trekker
ned i min bok. Kanskje
de ønsket å lære folk å
bruke skjermen som input
i starten, og når mange
nok klager, kommer full
midi også. Det fins jo
andre iPad-programmer
med midi-input (til og
med trådløs), og GB for
Mac kan lese midi, så det
er ingen grunn til at det
skulle mangle.

Brukertest: Det er ikke
blitt tid til noen grundig
test ennå, men jeg har lukta litt på
det. Liggende i sofaen la jeg på en
bassgang med ståbass (og det låt
kult med typiske «ulyder» og glissandoer) og et OK rytmespor. Gitar
gikk fint. Piano var mer kronglete.
Midi-keyboard hadde hjulpet der.
En imponerende førsteversjon av
Garageband for plater. Masse å leke
med, til lav pris. Men trenger ekstern
midi og bedre redigeringsmuligheter
for å bli et virkelig nytteverktøy.
Garageband. For iPad.
Apple/ App store. Pris: 29,-

Du kan trekke i strengene,
og dempe ved å legge en
finger over stolen til venstre.

Synkronisering: Du skal kunne
jobbe videre med opptaket på Mac
– men opps, det gikk ikke på den
eksisterende Mac-versjonen av GB!
En oppdatering bør være kommet
når du leser dette.
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Dingseguiden

gitarforsterkere for iPad
Det var ikke akkurat et nyttårsforsett, men etter å ha snublet
over gitarkassene i årevis, skjønte jeg etter jul at jeg måtte
gripe gitarismen an på en ny måte. Jeg har tre gitarer jeg ikke
kan unnvære, mens gitar-ampene kan plasseres i to båser:
anemiske eller overvektige (skyte spurv med kanoner). Jeg
har en liten øvingsforsterker jeg aldri er blitt glad i, og sceneriggen. Katta mi har ett eller annet imot høylydte forserkere.
Janne Møller

Så det er kanskje kattas skyld at jeg
fant jeg ut at jeg måtte prøve noen
amp-apper for iPad. Jeg mener, den
MÅ jo kunne brukes til noe mer enn
å lese avis på senga?

Koble til
Først av alt trenger du en måte å
koble gitaren til padda (eller iPhonen). Du kan enten bruke iRig eller
Griffins GuitarConnect om du går
for billig, eller Apogee Jam med
24-bits lydkonvertering om du går
for kvalitet (og med dyr menes ca
600 kroner, egentlig ikke så verst).
IRig har en hunnjack for gitarkabelen og enn hannplugg for
øretelefonpluggen på iPaden. Den

kan som kjent også brukes som
lydinngang. IRigen har også en
hunnplugg for ekstra øretelefon til
lytting. Det har også Apogee Jam,
men der går hovedkoblinga gjennom dock-pluggen som egentlig er
en USB-plugg og dermed gir bedre
lyd enn øretelefoninngangen. Og
da kan du fortsatt bruke minijackpluggen på iPad’en til lytting.

Amp'ene:
AmpliTube (gratis eller 109 kr):
En prislapp på over hundrelappen
føles litt i overkant, men gratisversjonen funker helt greit for normale
øvinger. Med betalversjonene følger fler presets og mulighet til å
spille sanger fra iTunesbiblioteket.
Begge versjonene har in-app
mulighet for kjøp av ekstra pedaler.
Amplitube har faktisk mulighet for

in-app kjøp også i betalversjonen
– en måte å tilby mange nivåer av
fintilpasning. En av de tingene jeg
liker med denne appen, er at for
relativt lite penger kan jeg få et helt
skreddersydd system som passer
for meg.
Du får in-app opptak (enkelspor
gratis, multitrack koster 80 kr), men
jeg fant det like greit å pumpe
lyden rett inn i Garageband. Det er
fordi lyden jeg får fra appen er helt
fantastisk – rein og varm, men også
fete heavy metal-skrik.
Du får tre pedaler med gratisversjonen: Delay, noise gate og distortion. Kombinert med muligheten
til å lagre presets kan dette gi en
brukbar samling av lyder. Ekstra
pedaler koster 17 kr stykket.
Ett minus med AmpliTube er at det
ikke er «universalt», du må ha separate versjoner for iPhone og iPad.
For meg var ikke det noe problem,
jeg ser for dårlig til å bruke den lille
iPhone-skjermen til så kompliserte
ting, så jeg ville ikke kjøpt telefonversjonen uansett. For de med
syskarpt blikk kan det være «kjekt
å ha» appen på begge dingsene,
selvsagt.
PocketAmp (gratis eller 29 kr):

Apogee Jam: Den kanskje beste tilkoblinga,
da den bruker USB-inngangen (dock-pluggen)
istedenfor minijacken, og konverterer til 24 bits
lyd sitedenfor 16.
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Dette er den
perfekte appen
om du bare vil
jamme med et minimum av læring.
Gratisversjonen
kommer med to
presets: Clean og
Rock, og begge
låter brukbart. Du
har også noen glidekontroller til å
variere lyden. Men
for bare 29 kroner
viser.no

er betalversjonen et veldig
bra kjøp. Du får fler presets:
Clean, Blues, Rock, Metal, og
en håndfull effekter: Chorus,
Flanger, Rotary, Tremolo.
Begge versjonene lar deg
spille «play-along» med låter
fra iTunes-biblioteket. Programmet mangler likevel den
fintilpasningen du får i AmpliTube.
PocketAmp er et «universal»-program, dvs det virker på iPhone, iPod
Touch og iPad. Eneste irriterende
moment jeg fant, var at programmet forlanger portrett-orientering
av skjermen, mens jeg foretrekker
landskap-orientering.
AmpKit+ (gratis eller 109 kr): Om
det er veldig viktig for deg å gjøre
flersporsopptak inne i programmet, er AmpliTube det du må ha.
Men AmpKit+ gir et bedre miljø for
eksperimentering. Gratisversjonen
inkluderer to effektpedaler, en amp,
to høytalerkabinetter og to mikrofoner. Betalversjonen inkluderer 13
amper, 18 pedaler, 13 kabinetter
og 8 mikrofontyper (emulering av
fysiske mikrofoner).
Programmet er intuitivt, men har
én irriterende bug: Du må fininnstille settingene før effektene virker
like bra som i de andre programmene. For eksempel ble noen lydeffekter klippet før de var ferdige,
og feedback var et problem i noen
settinger.
Å løse disse problemene var litt
frustrerende, men det var verdt
strevet. Programmet gjør det
enkelt å eksperimentere, fordi ca 60
lydeffekter kommer fram i en liste
du kan scrolle deg gjenom. Om du
endrer på noen av settingene, blir
de lagret i en annen seksjon. Meget
velkomment, særlig for nybegynnere.
AmpKit+ tilbyr en sjenerøs samling
med backingspor, og du kan laste
inn din egen musikk i programmet.
Men appens sanne geni er muligheten til å ta opp og manipulere
gitarlyden inne i selve appen. Du
viser.no

kan legge flere lag (layers) med effekter oppå tørre gitarspor, og om
du ikke liker resultatet, er det bare å
velge en annen effekt.
iShred (gratis + in-app kjøp): Selv om
det fikk relativt bra kritikker, fikk jeg
ikke godlyd med dette programmet.
Selv med in-app kjøp av pedalen med
det klingende navnet «Screamer»
kom lyden ut som ganske bleik. Det
skal få poenger for å være universalapp og med gratis iTunes-play-along,
men taper like mange for jevnt over
dårlig lydkvalitet. Selv gratisversjonen
av PocketAmp er bedre.

Konklusjon:
Om du vil ha fintilpasset lyd og
ikke har noe imot å betale en slant
for in-app-kjøp, går du for
AmpliTube eller AmpKit+,
selv gratisversjonene er bra.
Jeg brukte vel ca 45 kroner
på noen ekstra effekter og
amp’er og elsker lyden jeg får
ut av dem. Til og med katta
virker fornøyd nå. For de mer
sparsomme, og de som har
mer bruk for iTunes play-along
enn jeg har, kan PocketAmp
være et greit alternativ.

100 tablet-programmer på Android,
totalt.
På Apple sine dingser er det hittil
kommet ca 65.000 programmer for
pad-formatet. For under 300 kroner
pluss en billig overgangsplugg kan
du med apper som AmpliTube,
AppKit eller PocketAmp få et mobilt
opptaksstudio med en haug tradisjonelle lydeffekter. Og du kan teste
ut mer begrensede utgaver av appene gratis eller for en billig penge.
Android er ikke helt der enda, men
gi utviklerne et års tid på seg (eller
to), så vil det nok komme gode
pad-klare musikkprogrammer på
den plattformen også.
n

Android:
Få musikk-apper
Apps for musikere er foreløpig
en mangelvare på Androidplattformen. Hva finner vi
for landets mest populære
instrument, gitaren?
På Android kan du plukke
mellom noen brukbare tunere
og grepskjema-oversikter. For
padder med større skjermer
fins det pr idag (mars 11) bare ca

AmpliTube kommer med stomp-pedaler for gitar, pluss en 4-spors kassettopptaker for beinharde retrogutter.
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K a ll e Z w i l g m e y e r m i n n e k o n s e r t

Kalle Zwilgmeyer
minnekonsert
Med støtte fra NOPA arran
gerte Norsk Viseforum
minnekonsert for Kalle
Zwilgmeyer på Josefine
visescene 9. februar i år.

På scenen stod Bente Kure, Leif
Ernstsen, Alex Sundstrøm,
Solveig Guldborg, Stanely
Samuelsen, Nicolai Engstrøm,
Hege Bålsrød, Sissel Kvambe,
Hans Zwilgmeyer Eriksson, Peter
Wemö, Tore Onsaker og Øystein
Rian.

Leo Leonhardsen
Foto: Metha Marie Rosengren Leonhardsen

12 artister som til sammen
representerte Danmark, Sverige,
Færøyene og Norge sto på scenen

og hyllet visedikteren og nordisten
Kalle Zwilgmeyer. Vi fikk et bra utvalg av Kalles viser fra syttitallet og
frem til i dag. Bredden i både form
og innhold sier noe om hvor stor
denne visedikteren var.
Vi takker NOPA for støtten til konserten og Josefine Visescene for at
vi fikk låne scenen der til å presentere alle disse formidable artistene.

Hege Bålsrød fikk med seg svenske
Peter Wemö og Færøyske Stanley
Samuelsen.

«Det er godt at se dig,» sang vi som avslutning.

Bente og Leif
(til h.) har begge
satt melodi til
mange av
Kalles viser.
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Publikum ville ha mer og fikk greske
”Kaimos”.
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Middelalderballade, gjengitt fra Folque-viseboka:

Morten spiller denne visa med capo på 5. bånd. Da blir akkordene:
dm / am / C em / em am / am G / am / em / dm / dm /.
Mellomspillet (de to siste taktene) spiller han slik:
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Skrivesperre
F r a e t k j ø kk e n b o r d p å V i n s t r a

«Nei»

roper visesangeren og stapper fingrene i
ørene. Jeg renner ut over kjøkkenbordet
som varm makaronivelling og klapper ham
vennlig på magen. «Vi kan da bare prøve
det. Forandre litt, mm?» overtaler jeg. Visesangeren skuler og hele kroppen antar en
firkantet forsvarsposisjon.
Endelig hadde vi en hel helg for oss selv.
Uten «barnebarntjenester» og annet besøk.
Det var faktisk lenge siden sist. Endelig
kunne vi gjøre noe morsomt, og vi hadde
snakket om det lenge.
Spørsmål om forandring kan være et minefelt og vi har så avgjort forskjellig forhold
til det, han og jeg.
Som ganske ung og blakk hadde jeg lært
meg å utnytte gamle malingsrester og gjenbruksmaterialer når jeg ville «fikse» litt på
omgivelsene. Arvede gardiner og «tantekjoler» ble også sprettet opp og fikk en ny
form. Resultatet har selvfølgelig variert.
Jeg har alltid satt større pris på prosessene.
Fungerte ikke ideene, var det bare å plukke
tingene fra hverandre og lage noe annet.
Visesangeren er også prosessorientert.
Derimot synes han det er slitsomt å plukke
ferdige resultater fra hverandre, tilføre nye
ting, eller kaste seg ut i nytt, uten forarbeide.

Jeg malte gjerne lodottene fast på veggen.
Pusset lett med plansliper og kalte resultatet tekstur. Fikset dårlige resultat ved å
tilføre kamuflerende detaljer.
Han bruker mye tid på å pusse flatene, men
når vi ser på det vi har gjort over tid, er vi
rimelig fornøyde begge to.
«Du vet utmerket godt at jeg ikke er som
deg» sier visesangeren dystert og trekker
historien om Alf og Alf for n’te gang. På en
visefestival i Sverige møttes en svensk Alf
og Alf fra Norge. I sauna med mye varme
og øl falt de to hverandre om halsen i lutter
brorskap og forståelse. Temaet var skrivesperre. «Alf, min broder, jag har inte kunnit skriva…. på tvååå daaar! Jag tror min
kjälla har torkad uuut,» gråt svenske Alf.

«Årsaken til disse såkalt bare to viser, er
at du liker hundrede prosjekter samtidig,»
svarer jeg. Det var han som ville leke skriveseminar med meg denne helgen. Jeg er
seminarleder og har laget opplegg.
«Du bare rister ord ut av ermet du, jeg har
skrivesperre jeg» parerer visesangeren.
Går av og til i baklås når jeg vil at vi skal se
på noen av de gamle tekstene hans. De han
påstår er tretti år, uforløste, men ferdige.
Jeg elsker å sprette opp gamle saker. Det
handler om å se tingene fra nye vinkler. Livet er fylt av repetisjoner, visetekster likeså
«og ingen ting er ferdig» sier jeg og går
over i en psykologisk utredning. Alle mine
yndlingsbevis for nødvendigheten av å bryte mønster. At det ferdige aldri blir ferdig.
Bare går i stå i angst for forandring. «Kom
deg ut av krypdyrhjernen din og opp i
hjernebarken. Det er der det foregår,» sier
jeg. Noe jeg nettopp har lest. «Skal vi vedde
om teksten lar seg forandre

 anskje?» Jeg smiler krokodillesmilet mitt
k
og gjør mine til å snappe papiret. «Skriv
ditt!» freser visesangeren. Han vet jo at det
er det jeg helst utsetter nå. Han tar teksten
sin og tramper opp i stua. «Skriv kjøkkenbordbrev» kommanderer han.
Så det er altså det jeg gjør nå. Det handler
om seminar og min metode for å lirke løs
en skrivesperre. «Eller manipulasjon i
heimen» sier visesangeren som leser over
skulderen min og vifter kjekt med et nyskrevet ark. Sola skinner.
Seminaret er for øvrig slutt. Leder og deltaker skal nå hengi seg til andre sosiale aktiviteter som også kan bedrives på seminar.
Noe jeg ikke skal skrive om.
Gry Sveen

«Der satt jeg» sier visesangeren min. «Jeg
som bare skriver to viser i året!» «Dumt,»
svarer jeg og knurrer svakt. «Stemmer
ikke!»
Jeg kan ikke fordra at han setter seg på
halen og forsvarer egen oppfattelse av lav
produksjon og autoritetsangst. Som for
eks: Historien da han i sin følsomme ungdom fikk så ørene flagret fordi han ba ett
av sine forbilder om kritikk på en visetekst.
Den var ferskt som et brød med rårand, og
han visste det. Likevel gikk han nærmest
inn i skrive-koma etter det. Overbevist død,
som visepoet.
Ill.: Øyvind Rauset
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Med 5-linjers rim –
fyll de gule feltene.
Løsning i neste nummer.
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Del av trekkspill
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Den fysiske prosessen
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En Moore
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Artikkel
Rug
Bevegelsesretning
Scoringsmulighet
Løfte
Betalt
Tre (gml skriveform) (bakv.)
Bibelsk guttenavn
Minnekort
Ulåst
Flyvåpen
Avslag
Vokaler (bakv.)
Guttenavn (bakv.)
Pronomen
Pronomen
Gud

viser.no

Øyvinds vise-quiz

Sjekk din visekunnskap – eller test andres!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hva heter bandet som spiller med Lillebjørn?
Hvor mange symfonier skrev Sibelius?
Hvem fikk Prøysenprisen i år?
Hvor mange låter er det på Jan Eggums siste trippel-CD?
Hvilken låtskriver har Visescenen Fyrlykta et sterkt forhold til?
Nevn 3 forfattere Lars Martin Myhre har jobbet sammen med.
Hvor mange strenger har en normal ukulele?
Hvilket land kom ukulelen opprinnelig fra?
Hvilken artist gjorde suksess med debutalbumet Heidersmenn?
Nevn to som spilte i The Young Norwegiams.
(Fasit på s. 40.)

Vi har mottatt dette innlegget fra en leser med psevdonymet Brigitte Bidet. Redaksjonen tar intet ansvar for innholdet og toer alle sine hender...

Bibbis betraktninger:

sivilisasjonens
opphav: Sverige
Brigitte Bidet

Bibbi har alltid undret seg over
hvor det store landet Atlantis
egentlig lå. Noen mener midt i
Atlanterhavet (derav navnet),
men Bibbi synes dette virker litt
...stusselig. Men så, forleden dag,
leste hun en ny og mye bedre
forklaring i Dagbladet.
«Sverige er Atlantis. Den svenske
naturforskeren Olaus Rudbeck d.e.
hevdet at det var Sverige som var
Atlantis – og dermed sivilisasjonens
opphav – i boken Atlanticus fra 1677.
Han mente også at Adam – det første
mennesket – hadde snakket svensk,
og at latin og hebraisk hadde utviklet
seg fra det svenske språket.»

Bibbi bare måtte dobbeltsjekke dette i
Wikipedia, og ganske riktig:
«Han mente videre at Sverige var
gudenes bolig og opprinnelsen til
alle store folkeslag i verden. Denne
historierevisjonismen kalles for götisisme, og Rudbeck var den som drev
denne fiksjonen lengst. Han utførte
også endringer i Codex Argenteus, den
såkalte Sølvbibelen. Gjennom å endre
originalteksten framsto den som at Jesus hadde besøkt tempelet i Uppsala.
Hensikten var å gjøre Uppsala til den
vestlige sivilisasjons vugge.»
Bibbi er meget svedofil, og vil
med dette ta initiativet til en egen
Sverige-dag som bør feires ikke bare i
Skandinavia men hele verden. Det finnes ingen tvil om at Rudbeck hadde
rett. Han oppdaget visstnok også
lymfesystemet, og hva skulle vi gjort
uten det?
I en slik målestokk blir jo Bellman bare
en liten parentes i historien.
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morsom vri på
Fibonaccis tallrekke og Språkets poesi – med
en liten allusjon
til Fanitullendiktet, finner du
den?

Musikkpolitiet
Lillebjørn Nilsen:
Stilleste gutt
Lillebjørn Nilsen fyller treds
år i disse dager. Grappa har
markert dette med en flott
samleboks som inneholder
samtlige av Lillebjørns soloalbum. I tillegg er det et essay skrevet av Jan Erik Wold
og en DVD med en konsert
Lillebjørn holdt i Studio 2 hos
NRK i 2009. Gratulerer med
både instrumentaler, barnesanger
en utgivelse og hjertelig til
lykke med dagen, Lillebjørn!! og opplesning til musikk. Her er
Per Jakob Skaanes

Hvor mange spellemannspriser
Lillebjørn har fått enten som soloartist eller sammen med andre, har
jeg ikke tall på. Han spiller et utall
instrumenter. Ulike konstellasjoner
har han vært med i. Egne viser,
tonesettinger, gjendiktninger og
fremføringer vi gleder oss over, har
han gitt oss. Boksen som nylig er
sluppet, inneholder soloalbumene,
ikke album han har gitt ut sammen
med andre, naturlig nok.

Røft overblikk :-)
Her er et røft overblikk over
albumene boksen inneholder. Lillebjørns debut-LP som soloartist
er Tilbake som kom i 1971. Et litt
musikalsk søkende album med
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låtene Far har fortalt (den med teksten fra Åmot bru: «100 mand kan
jeg bære, men svigter under taktfast
march») og Nattestemning fra en
by. Begge sanger Lillebjørn har på
konsertrepertoaret den dag i dag.
Merk dere også instrumentalen
Reisen til julestjernen (Lyn-Gordon)
hvor Lillebjørn og Finn Kalvik spiller feiende flott! Neste album er
Portrett fra 1973. Dette ga Lillebjørn
hans første spellemannspris. Her
er Lillbjørns gjengdiktning av Pete
Seegers My Rainbowrace – på norsk
Barn av regnbuen, her er Ola Tveiten,
Den bakvendte visa, John Riley og
ikke minst Regnet er en venn. Som
dere ser, det er fremdeles mye materiale av andre som Lillebjørn gjør
egne versjoner av, gjendikter. Ikke
slik å forstå at han spiller «coverversjoner», han setter så absolutt sin
signatur på materialet.

Hei Fara! fra 1976 er Lillebjørns
folkeviseplate med Valle Auto og
bensin, med slåtten Sordølen i
versjon etter Otto Furholt. Her er
låta titulert Eg fann ei vakker jente.
Det er morsom med sporet Ei grusk
kjerring, en springar som etterhvert
fant vei inn i Ballade!s versjon av
den greske visa Yerakina som går i
7/8-takt. Strekker man 3/4-takten
litt, kan man får jenka den til i 7/8 :-)
Så ...og Fia hadde sko, barneplaten
med legendariske Haba-haba, Under den hvite bro, Reven på hønsejakt
og masse flott!
Byen med det store hjertet kom i
1975. Den inneholder en fin miks
av folkesanger og viser, nye som
gamle. Den åpner med en bossa-låt
med en besk tekst om bolignød.
Tittelen blir vel en allusjon til Oslovisa med samme navn. Lillebjørn er
i det sarkastiske hjørnet og pusher
litt virkelighet om da han og Kari
Svendsen skulle finne seg en leilighet i denne låta. Flott! Han følger
opp med låtene Victor Jara og Den
siste sigøyner som også har en sterk
sosial brodd. Mye fint på denne
plata, jeg liker ekstra godt låta
Om 100 år er allting glemt av Carl
Søeborg (1775-1852) og Stille av
Malvina Reynolds i Lillebjørns frie
gjendiktning. Det er så fint der de
veksler mellom dur og moll.
viser.no

Albumene i gullrekka Oslo 3, Original Nilsen og Hilsen Nilsen skulle vel
ikke behøve noen nærmere presentasjon. Det er ikke et dødpunkt
på disse. Albumene inneholder en
rekke sanger som har blitt allemannseie. Vi kan nevne Stilleste gutt
på sovesal 1 og Blues da du var 15
fra førstnevnte, Crescendo i gågata
og Tanta til Beate fra nummer to, og
Aleksander Kiellands plass og Ild og
vann i IV fra Hilsen Nilsen. På Hilsen
Nilsen må dere også merke dere
Nattsnakk og Luse-Frans – to utrolig
sterke sanger.
Helt på slutten av desenniet ga
Lillebjørn ut albumet Sanger. Dette
er en mer innadvendt og mindre
tilgjengelig album enn de foregående, men kanskje enda mer
slitesterkt. Sangene Hav og Himmel
om Marie Krøyer, Se deg aldri tilbake
og Kjærlighet og Karlsons lim finner
du på denne plata. Her er også den
flotte Chagalls gyldne snitt med en
viser.no

Nære Nilsen er
Lillebjørns siste
soloalbum så
langt. Det kom i
1993. Så nære vi
var og Fort gjort
å glemme stammer fra dette
albumet. Her
er også duetten han hadde
med Lars LilloStenberg, Gul og
vissen.
Jeg må gjøre oppmerksom på at
albumene Tilbake, Portrett og Byen
med det store hjertet for noen år
siden kom på CD med bonusspor,
deriblant Jørgens blues på sistnevnte album. De er ikke med her,
da det er originalalbumene som er
gjenutgitt nå.

Konsert-DVD med essay av
Jan Erik Vold attåt
Konsert-DVDen som følger med,
er et opptak fra NRK studio 2 17.
desember 2009. Her medvirker Lillebjørns faste band Seresta, bestående av Vegard Engebretsen på
bass, Marius Graff på gitar, mandolin og Stevje Sandlie på gitar. I
tillegg medvirker Siri Nilsen på kor
og Steinar Ofsdal på en egenprogrammert tysk hullkort spilledåse
på låta Angelikas kaker. Dette er et
utrolig artig innslag på DVDen!
Med denne utgivelsen følger et essay skrevet av ingen ringere enn Jan
Erik Vold. Essayet er en presentasjon
av Lillebjørn som trubadur. Vold
reflekterer over visene, temaene,
rimene, hans rolle som Oslo-trubadur. Her er mye interessant om
visesangeren Lillebjørn – glitrende
godt skrevet, noe som kanskje ikke
overrasker da det er ført i pennen av
en av Norges store poeter.

Andre utgivelser hvor
Lillebjørn medvirker
I 1975 spilte Lillebjørn Nilsen
sammen med Lars Klvevstrand,
Kari Svendsen, Jon Arne Correll
og Steinar Ofsdal inn en rekke Rudolf Nilsen-dikt de hadde tonesatt.
Albumet het På stengrunn. Dette
albumet er også gitt ut på en CD
som inneholder noen flere spor enn
vinylutgaven.
Senere dannet Lillebjørn kvartetten
Ballade! sammen med Klevstrand,
Åse Klevland og Birgitte Grimstad.
To flotte album ble det før de ga seg.
De to albumene gruppa ga ut, er
kommet på CD (omtalt på viser.no).
Gitarkameratene skulle være kjent
for de fleste. Men hyllesten til
Vidar Sandbeck, Gull ifra grønne
skoger hvor Lillebjørn Nilsen tolker
Blådansen og Ola Torader foruten
tittellåta sammen med Gitarkameratene, er kanskje ikke like kjent.
Gull og grønne skoger er forøvrig
bonusspor på den nye utgaven
av Typisk Norsk. Lillebjørn sang
dessuten Anna Lovinda på albumet
En hildringstime – 16 artister hedrer
Erik Bye. Mange andre album hvor
han har en mindre sentral rolle: Han
sang og spilte hardingfele på Si godaften, si godnatt på plata Ovenover
allting av Bente og Leif, og spilte
fele på plata It’s cold tonight av Dan
Christofferson.

Hva gjenstår å gi ut av
Lillebjørn-album?
Hva gjenstår nå å gi ut av materiale
som Lillebjørn har deltatt på? Det
er sikkert mye, men jeg har noen
få favoritter som jeg mener MÅ
tilgjengeliggjøres. Plata Live at
Sioux falls, som han laget sammen
med Steinar Ofsdal, er tilgjengelig
for nedlasting, men ikke som CD.
Det er ei folkemusikkplate spilt inn
i «junaiten» da de turnerte med
folkevisestoff og litt eget materiale.
Nærmest konsert-versjonen av Hei
Fara! En utgivelse burde absolutt komme av denne, helst med
bonusmateriale. Lillebjørn Nilsen
hadde på sekstitallet bandet The
Young Norwegians sammen med
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Bjørn Morisse. Steinar Ofsdal ble
med på de siste albumet. De ga ut
to. Dette hadde vært artig å få på
CD med singlene som bonusspor.
Til sist, tonesettingen og fremføringen av Henrik Wergelands For
trykkefriheten på albumet Sammen
for livet kunne vært fin å høre på CD
en gang i fremtiden. Men vi gleder
oss stort over boksen som nå har
kommet. Det er en utrolig flott
samling!

for dem som ikke er kjennere av
sjangeren. Jeg falt ihvertfall for
den, og lærte meg den på fele så
jeg føler meg som et medlem av
besetningen. Grunnen til at jeg
liker den så godt, er nok at den er
relativt enkel i oppbygningen og
med klart adskilte A- og B-temaer.
Lett å forholde seg til for noviser.

Lillebjørn Nilsen: Stilleste gutt på
sovesal 1. Grappa musikkforlag AS.
Les mer om Lillebjørn i Norsk popog rockleksikon. Lillebjørn har
hjemmeside og side på myspace.
Samtlige er vel verdt en titt.

Shira Etana:
Spiel Klezmer
Ensemblet Shira Etana er
en gruppe bestående av fire
musikere som har spesialisert seg på klezmermusikk.
De har med en variert musikalsk bakgrunn tilført musikken mye. De er ute med sitt
debutalbum Spiel Klezmer
som absolutt har blitt et lyttverdig stykke håndverk.
Per Jakob Skaanes

Klezmer refererer ifølge Store
norske leksikon til jødisk instrumentalmusikk som kan spores tilbake
til 1500-tallet. Den oppsto opprinnelig som akkompagnement til
dans ved forskjellige anledninger.
Denne ble påvirket av rom-folkets
sigøynermusikk. Askenasiske
jøder brakte på 1800-tallet denne
musikktradisjonen med seg til
Amerika hvor den ble videreutviklet i møte med blant annet jazz.
Musikken ble spilt mye frem til 2.
verdenskrig. I de senere årene har
interessen for klezmer tatt seg betraktelig opp igjen og man ser atter
flere utgivelser. Typisk besetning
i klezmer-band kan være fiolin,
trekkspill/cimbalon, kontrabass og
gjerne tre- og messingblåsere som
36 

klarinett og trombone. Du finner
mer om Klezmer på Wikipedia eller
nettstedet Klezmershack.

Shira Etana
Jeg er usikker på når gruppa Shira
Etana så dagens lys. De tidligste
sporene etter dem på verdensveven er fra omkring 2005. Da deltok
Shira Etana blant annet på Klezfest i
London i da, og må ha gjort en god
jobb, for de fikk invitasjon til å delta
igjen året etter. De deltok også
i NRKs Kjempesjansen 2006 hvor
gevinsten ble en sum penger som
gjorde at de kunne spille inn CD
og reise på turné i Russland. De har
holdt flere konserter blant annet i
Synagogen i Trondheim og under
Jødiske dager arrangert av Det
Mosaiske trossamfunn i Oslo.
Shira Etana teller fire musikere. På
fiolin har vi Leoni Abrahamsen
Kohn. Hun er tredjegenerasjons
jødisk innvandrer og har studert
fiolin ved Musikkhøyskolen i Oslo.
Hun har lengst fartstid i bandet i
den forstand at hun i en alder av
tretten startet det som etterhvert
skulle bli til Shira Etana. På klarinett
finner vi Kirsti Jacobsen. Hun har
en bachelor ved musikkkonservatoriet i Trondheim og har jobbet
som distriktsmusiker i Narvik.
Marianne Halmrast med bachelor
fra jazzlinja i Trondheim spiller
ståbass, mens Anne Sørtømme
trakterer accordion. Hun har en
master i Musikkvitenskap fra NTNU
hvor hun fordypet seg i mongolsk
strupesang og folkemusikk, og

studerer for tiden komposisjon ved
konservatoriet. Med andre ord har
de en variert bakgrunn som har
kunnet tilføre musikken mye.

Spiel Klezmer
Låtmaterialet er hovedsakelig av
ukjent opphav, muntlig tradert.
Skikkelig folkemusikk med andre
ord. Som nevnt over, handler klezmer i stor grad om instrumentalmusikk. Så også på dette albumet.
Shira Etanas bandmedlemmer spiller flott, med god dynamikk slik at
de klarer å få mye ut av melodiene
og arrangementene. Instrumentalistene er dyktige, det er ingen tvil
om det, de er virtuose og toneløpene på de raske og rytmiske
låtene går unna lekende lett. De
mer langsomme, sjelfulle partier og
melodier beherskes på et vis som
beveger en.
Spor nummer to, De Mechaje, har
blitt en soleklar favoritt så langt.
Kanskje den er mer umiddelbar

viser.no

Allikevel, dyktigheten til tross
savner man kanskje en vokallåt
etter mye instrumentalt velspill
og såre toner. Da er det kjærkomment med et spor med vokal i det
plata nærmer seg slutten, som det
første ekstranummeret, nesten.
På låta Nigun synger eller nynner
samtlige i bandet med på en sår og

sjelfull melodi som siger langsomt
avgårde.

på en slags pizzikato på fiolinen.
Sånt er morsomt å lytte til.

I tillegg til instrumentene, musikernes dyktighet og gripende
melodier, vil jeg legge vekt på det
rytmiske og taktmessige. Jeg har
latt meg begeistre av å sitte og lytte
til hvordan man markerer takten.
Jeg tror ikke det er «skeive» eller
asymmetriske takter, men det er
litt uvant hvor man markerer, altså
hvilke taktslag som vektlegges og
hvilke som ikke vektlegges. Hvis
man finner glede i å lytte etter slikt
da. På spor 6, Kiever Freilach, er det
for eksempel et parti med kun kontrabass og fiolin. Bassen markerer
ulike taktslag mens rytmen klimpres

Dette er et artig album som utmerker seg i floraen av norske utgivelser gjennom stilarten Klezmer.
Samtidig er det velspilt og godt
håndverk. Kan hende vil enkelte
synes det er litt for «fint», glatt uten
rusk. Da er det forfriskende å høre
klarinettisten trekke pusten og
knappene på trekkspillet kneppe
litt i de partiene hvor det ikke høres
så mange andre instrumenter.
Shira Etana: Spiel Klezmer. Utgitt
på Etnisk Musikklub.
Shira Etana er å finne på Myspace og
du kan lytte til dem på Wimp.

Klaus Günter Escher:
Ti lune viser
Trubaduren Klaus Escher har laget en CD
med den betegnende tittelen Ti lune viser. Vi
møter en trubadurr som fremfører viser av
den klassiske sorten. Her er betraktninger
og funderinger over livets ulike tilskikkelser
akkompagnert av gitar med nylonstrenger.
Noen instruentaler har han også med, deriblant Visa från utanmyra som er gjort kjent av
Jan Johanson.
Per Jakob Skaanes

Tekstene og melodiene er skrevet
av Klaus Escher med unntak av
den nevnte folketonen. Klaus
spiller nylonstrenger på CDen.
Han varter opp med forsiktig
fingerspill hvor han har lagt inn
melodistemmen som følger
stemmen i enkelte partier, noen
ganger spiller han en melodisk
motstemme eller «svar» til melodien. Foruten gitar, spiller Klaus
Escher også munnspill. Visa från
utanmyra fremføres med gitar og
munnspill. Gitaren spiller bassen
mens munnspillet spiller melodistemmen. Det er artig å lytte
til Eschers løsninger på denne.
Jan Johansson brukte piano og
kontrabass på sin versjon.

viser.no

Tekstene handler
om mangt og meget. Det som slår
en, er observasjonene og betraktningene omkring disse. Noe er
stemningsbeskrivelser, høst, om
gamle hus’ sjelsliv, en kontaktannonse. I visa Tordenskjolds gate
viser han en annen side med mer
skråblikk på samtiden. Det er en
mer utadvendt og kommenterende tekst enn de andre. Det er
varme tekster og melodiske vare
melodier som gjør CDen til - nettopp - en lun utgivelse :-) Et lite
hefte med tekster og fine bildern
følger også med CDen.
Noe som gir Ti lune viser en ekstra
«schwung», er Eschers gjenkjennelige tyske diksjon. Han er

opprinnelig fra Tyskland, men
har bosatt seg i Hobøl i Østfold. I
enkelte av fremføringene merker
man det der hvor det er mange
kompliserte ord med flere vokalkombinasjoner i. Ellers er det
ikke så fremtredende hvis man
ikke er oppmerksom på det. Jeg
synes han gjør det godt. Og: tenk
hvordan engelsktalende har det
når de hører alle nordmenn som
skal synge på engelsk.
Claus Günter Escher:
Ti lune viser.
Du kan bestille CDen fra Harmonix
Forlag v/ Klaus G. Escher, Bærøe,
1827 Hobøl. – Tlf. 9241 9459.
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På Youtube vil du finne en rekke
videoer med henne, eller sjekk
hjemmesiden.

Musikere og instrumenter

Skruk og Masha
Vahdat: I vinens speil
Tradisjonelle persiske
sufidikt i møte med norsk
kirkemusikk og jazz
I vinens speil er et spennende samarbeid mellom
koret Skruk og den iranske
sangerinnen Masha Vahdat.
De fremfører persiske dikt av
poetene og mystikerne Hafiz
og Rumi på originalspråk og i
norsk gjendiktning. Tekstene
på plata er også utgitt i bok
på forlaget Press. Tekstene
er gjendiktet til norsk av Erik
Hillestad og Masha Vahdat.
Per Jakob Skaanes

Koret Skruk ble dannet i 1973,
medlemmene er fra hele landet
og de møtes tid om annen for å
øve og holde konserter. I løpet av
sin mangeårige karriere har de
gitt ut en rekke album. Mange vil
nok huske samarbeidet med Ytre
Suløens jazzensemble eller deres
samarbeid med Henning Sommero
og gruppa Vårsøg. Dirigent er Per
Oddvar Hildre.
Denne gangen har de samarbeidet med den iranske sangerinnen
Masha Vahdat. Hun er utdannet i
persisk sang og har medvirket på
en rekke utgivelser med «vestlige»
artister, deriblant Lullabyes from the
axes of evil som Kirkelig kulturverskted ga ut for noen år siden.
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Tore Brunborg spiller sax, på
kontrabass finner vi Mats Eilersen
og Tord Gustavsen trakterer tangenter. Rune Arnesen håndterer
perkusjon, deriblant en tromme
som lager en rytme og et lydmessig
ramme om sangen og resitasjonen.
Skruk synger mye på de norske
gjendiktningene av Hafiz og Rumi
og de «o-er» fram et teppe Masha
Vahdat kan synge oppå. Tid om
annen er de med på en og annen
strofe på persisk. Det er selvfølgelig
usedvanlig flott klang og dynamikk
i Skruk, skulle bare mangle. Det
er dessuten mektig med bassene
som av og til lager en utrolig dyp
vegg av lyd :-) Masha Vahdat synger
på persisk og Skruk på norsk etterpå. Skruk korer også til Vahdats
solosang i tillegg til at hun har et
forsiktig komp av instrumenter.
Når jeg leste om persiske dikt
fremført av Skruk, tenkte jeg raskt
i retning av rientalske melodier.
Skalabruken på dette albumet
virker temperert når Skruk synger,
og mer «persisk» i skalabruken når
Masha Vahdat synger alene og
Skruk korer i bakgrunnen og ligger
på noen toner. Det aktualiserer
spørsmålet om melodiene. Er det
tradisjonelle persiske melodier man
har brukt, en kombinasjon utviklet
for anledningen, eller komponert
av artistene? Melodiene er dels
tradisjonelle persiske melodier,
dels er de komponert av Masha
Vahdat og Tord Gustavsen. Det er
også Gustavsen som har stått for
arrangementene.
Helhetsinntrykket er at I vinens
speil er vakker og flott å lytte til.
Imidlertid kan den bli noe ensformig i lengden om man spiller CDen
i sin helhet. Nøy deg med noen
spor av gangen og lytt konsentrert.
Musikken er ganske meditativ og

B o k - C D - & DVD - o m t a l e r

I forordet av Erik Hillestad og Vasha Mahdat
kan vi blant annet
lese at Hafez’ diktning
ble kjent i Europa på
1700-tallet. Men det
var først i romantikken
han ble «oppdaget».
Goethe ble så fascinert
av Hafez at han brukte
fire år på studier av
islam og persisk diktning. Det førte i 1821 til
diktsamlingen WestÖstlichen Divan.

drømmende, og jeg opplever at
det kan bli monotont når jeg mister
fokus på stemmene og klangen i
koret. Når instrumentene er perkusjon, piano, bass, en tromme og
et kor med mye vokalklanger til
Vahdats stemme, får du et lybilde
som krever sitt av lytteren. Men det
er i høyeste grad elegant og delikat
gjort.

Bok med 100 utvalgte dikt
Utgivelsen av CDen I vinens speil
er en samutgivelse med boken I
vinens speil - 100 utvalgte dikt. Erik
Hillestad og Masha Vahdat har
oversatt Hafez poesi til norsk. Hafez
skrev en rekke tekster som ble samlet kort tid etter hans død i verket
Divan. Dette inneholder 500 tekster
hvorav 100 av diktene er oversatt til
norsk. Som utgangspunkt for oversettelsene har Hillestad og Wasdhat
tatt utgangpunkt i en Hafez-utgivelse som er svært populær i Iran i
nyere tid: Hossein Ali Hervai.

Vin og kjærlighet
Hafez betegnes som en stor kjærlighetsdikter, og som en sufi-mystiker
og frihetselsker av rang. Hafez er av
mange betegnet som en mystisk
middelalderpoet som «søkte Gud
i vinen og i den forbudte kjærligheten». Om man forstår ham som
religiøs mystiker eller kjærlighetsdikter og frihetselsker i mer «sekulær»
forstand, vil avhenge av hvordan
man tilnærmer seg hans poesi. Det
er mye om vinen og stadier i dens
virkning i diktene. Artig. Om det
skal leses konkret eller mer overført, er opp til leseren. Hillestad og
Washdat skriver noe om ulike lesninger av Hafez i forordet til boken.
Det finnes fortolkninger av ham fra
den ytterliggående religiøst mystisk
orienterte lesninger til de nærmest
bokstavelig konkrete. Da er det ikke
så rart at alle ikke får det samme ut
av diktene.
Kanskje noe av poesien hans kan
sammenlignes med middelaldeviser.no

Shubert og Richard
Strauss komponerte
musikk til flere Hafezdikt og Nietzsche ble
betatt av hva han så
som det «ekstatiske
og dionysiske» i Hafez
poesi.
rens brudemystikk hvor forfatterne
også gjorde bruk av nokså sanselige bilder og fremstillinger av
foreningen med Gud og altet.
Boken er vakkert dekorert med
mange fine illustrasjoner og bilder.
Disse er klassiske persiske miniatyrmalerier hentet fra muséet Davids
samling i København. Tekstene er
gjengitt på begge språk. De norske
tekstene står side om side med de
persiske kalligrafert av Medhi Fallah, en av Irans mest kjente i denne
tradisjonen. Det er kunstferdige
persiske «kaligrafier», ikke standard
arabiske skrifttegn.

Hafiz og Rumi: Diktningen
Tekstene på utgivelsen fra Kirkelig
kulturverksted stammer fra poetene Hafiz (1315–1390 e.Kr.) fra Shiraz
i Iran og Rumi (1207–1273 e.Kr.) fra
Balkh i nåværende Afghanistan (daværende Persia). Boken inneholder
utelukkende tekster av Hafez. Hafez
sammenliknes med Vergil og Dante
i sin poetiske kraft og skjønnhet,
og hevdes å være mer aktuell en
Goethe. Det er med andre ord en
virkelig kjempe vi får gjendiktet til
norsk i denne boken.
viser.no

Hafez’ mest kjente diktsamling skal
etter sigende finnes i bokhyllen i
nær sagt ethvert iransk hjem. Jeg
gjorde en liten test og spurte to
iranske elever jeg har på norskkurs
om Hafez. De lyste opp og fortalte at de hadde en bok av Hafez
hjemme og de leste i den også :-)
Det er flere nettsider dedikert til
disse. En om Hafiz heter Hafiz on
love, hvor du kan finne mye stoff
om hans diktning, noe om hans liv
og informasjon til en rekke bøker
om ham. Du finner mer om dem
på Wikipedia – bruk de engelske
sidene der det står mer enn på de
norske.
Skruk og Masha Vahdat: I vinens
speil. Kirkelig kulturverksted 2010.
Hafez: I vinens speil - 100 utvalgte
dikt. Forlaget Press 2010.

Stein Torleif Bjella:
Vonde visu
«De tause menns talsmann»,
singer/songwriter Stein
Torleif Bjella fra Ål i Hallingdal gjorde braksuksess med
sitt debutalbum Heidersmenn. Det ble nominert til
Spelemannspris og han fikk
fortjent gode omtaler. Nå er
han igjen ute med et album
spekket med låter som vakkert dveler ved det triste. Albumet kommer på CD og på
vinyl med flott utbrett-cover!
Per Jakob Skaanes

Stein Torleif Bjella er dyktig på å
sette ord på stemninger og skape
gode historier ut av opplevelser og
erfaringer som har utstpunnet seg i
strøkene omkring Øvre Ål, vil vi tro.

«Romantikken
gjer meg sjuk»
Livet gir ofte ammunisjon til
kunsten. Her forsyner Bjella seg
godt av hva tilværelsen har å by
på og setter på elegant vis ord på
det ene triste eller småmelankolske av små og store ting i livet etter
det andre. Dette kan være å sitte
inne og skule ut bak gardinene,
fundere over hvorfor ting gikk på
trynet, eller romantikkdveling over
tematikken: først var det flott og
problemfritt, deretter ble det tøft
og tungt og vondt og vanskelig,
muligens tid for anger og selvransakelse. «Romantikken gjer meg
sjuk» er en av hans slående låttitler.
Men Bjella skriver flotte og til tider
lett selvironiske tekster (velger jeg
å tro :-).
Det er i tillegg til de gode fortellingene, artig rytmikk i tekstene og
ordvalgene Bjella har gjort. Det er
et kjennetegn ved både denne og
den forrige plata. Det er fortellinger
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er dessuten vakkert å høre hardingfele på sporet Jordsjuk.
En styrke hos Bjella er veldig gode
melodier. De har klart å arrangere
disse smakfullt med en rekke småfinesser hvor instrumentene alle
kommer til orde etter tur, noe som
skaper en stor variasjon og dybde
i lydbildet. Det er stadig noe som
beveger seg rundt omkring i bildet
og det har jeg kost meg stort over.
Men avslutningsvis vil jeg si at det
er dårlig gjort av Wimp å ordne seg
med et bonusspor som ikke følger
med på CDen eller LPen :-(
(Red anm: Det er vel den veien det
går, Per Jakob – nå kommer bonussporene på de digitale mediene og
vi som digger analog, får heller nøye
oss med «sannere» lyd…)

Også denne gangen er det gitarist
i DumDum Boys, Kjartan Kristiansen som er produsent. De har
begge gjort gode vurderinger av
styrker og svakheter ved bruk av
strykere og ellers i arbeidet med
låtarrangementene på denne utgivelsen. Bjella er en visesanger som
ikler sine småfinurlige melodier
med et lett islett av country, roots
kan vi kanksje si. Det er også flere
av sporene hvor vi i hovedsak hører
Bjella med nylonstrengeren sin og
den flotte lett raspende røsten. Det

Stein Torleif Bjella: Vonde visu. Utgitt på Oh Yeah/Sonet. Vinylutgaven
kan bestilles fra Thegarden, Litenytt,
Big Dipper.

Løsning på vise-quiz’en:

Per Jakob Skaanes

Oslo Radio Orkester består av et
knippe musikere fra Oslo-traktene.
Det er dyktige karer som speller
gammal-jazz, dvt vil si jazz fra før
andre verdenskrig. Mesteparten
av repertoaret deres stammer fra
perioden 1920-50. I all hovedsak
er dette versjoner av eldre låter.
Den elste er Champagne Charlie,
skrevet i 1867 men fikk ny tekst
1978. Som nevnt er det flere mellomkrigslåter. Mange vil dra kjensel
på September song av Kurt Weill og
Maxwell Anderson, Nobody knows
you when you’re down and out av

Jimmie Cox og Take the
A-train av Billy Strayhorn
og Joya Sherill. Blant
de nyeste låtene finner
vi Tom Waits’ Swordfishtrombones og ett spor
som er skrevet «eksklusivt» for orkesteret, Reality is over-rated, dear, en
av de flotteste låtene på
CDen. Den låta er signert
Øyvind Rauset.

Slentrende swingjazz
Utover gammal-jazz-repertoaret,
har de også en og annen reinlender
de spiller. Hvis en i bandet ryker en
streng, drar fela igang en reinlender
eller reel for kontrastens skyld, skal
vi tro hva de skriver om seg selv.
Det har med felespilleren Øyvind
Rauset å gjøre og hans fortid i
folkrock-bandet Folque. Derfra har
han tatt med seg blant annet Gammel reinlender som også foreligger i
en versjon på Radio Orkesterets CD
– som bonuslåt :-) Når CDen bærer
tittelen «Bortimot levende musikk»,
betyr det at den ble spilt inn med
et varmt og entusiastisk publikum
tilstede i Lydkjøkkenet en kald
novemberaften i 2008. Det setter et
løst og ledig preg på innspillingen
med deres tilrop og applaus.
Besetningen i orkesteret teller syv
«radio-nette» musikere. Øyvind
Rauset spiller fele, Tommy Stens-

ORO før konsert på Gatsby-fest på Hankø.

viser.no

rud og Otto Bratberg gitar. Jan Ellefsen trakterer mandolin, Lars Birkelund perkusjon, Torbjørn Holte
akustisk bass og Trygve Breddari
trekkspill. Det er tre gjesteartister
med på CDen. Vi har Per Willy
Aaserud på trompet, Erik Bentsen
på saksofon og Einar Viken på lap
steel. Det høres også ut som en
fyr «spiller» imaginær trompet på
Champagne Charlie, uvisst hvem
som trakterer denne :-)
De spiller en deilig og slentrende
akustisk jazz som er passe løst i
snippen. Denne formen for musikk
er behagelig å høre på når man
sitter og drikker vin, snakker rolig
sammen og er på fest. Den fungerer flott i konsertsituasjon i og med
at det er så mange som bytter på
å spille solo og være frontfigurer.
Det skaper mye mer variasjon enn
om gitaristen lirer av seg solo etter
solo. Fin koring, og samspill mellom
koringen og Rausets fele
på bl.a Nobody knows
you…
Oslo Radio Orkester: Bortimot levende musikk.
Impossible Records, 2010.
Oslo Radio Orkester har
nettside: rauset.no/ORO,
og du kan høre dem på
Wimp, Spotify og beat.no.
Albumet er tilgjengelig på
iTunes og musikkonline.no.
Albumet i fysisk format
selges hos Bare Jazz i
Grensen, Oslo – eller på
deres konserter.

1
2
3
4
5
6

Musikken er så og si helakustisk,
og man tenker vestover når man
hører instrumentene og spillingen
på albumet. Instrumentene er gitar,
bass med innslag av steelgitar,
fiolin både med bue og klimpret
på, hardingfele også. Han har også
støtte av piano, banjo, mandolin og
flere strykere innimellom.

Seresta
Sju
Tonje Unstad
60 – han fyller så mange år.
Erik Bye
Odd Børretzen, Arild Nyquist,
Ragnar Hovland
Fire
Portugal
Stein Torleif Bjella
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Akustiske viser med innslag av country og «roots»

Stein Torleif Bjella har hjemmeside
og myspace-side. Forhåndslytt gjerne på albumet på Beat.no, Wimp
eller Spotify. Du kan også høre ham
i et opptak fra Lydverket. Jeg var på
konsert med Bjella i Arendal i fjor
sommer. Det var en flott opplevelse. Kjenn deres besøkelsestid om
han gjester en scene i deres nærhet. Vi har tidligere omtalt debutalbumet Heidersmenn på viser.no.

7
8
9

I mange sinnsstemninger fungerer
både tekstene og skjeggstubbstemmen til Bjella veldig bra. Er
man derimot i det distanserte og
ironiske hjørnet, kan tekstene til
Bjella bli i overkant: «Jeg er han som
mista badebuksa midt i stupet, jeg er
han du aldri spelte ballen te, har du
nokon gong i det minste tenkt på det
kunne ha vore deg» i låta Liten ball.
Eller «Når du kjem med heile deg. Det
ekkje te å halde ut. Hjarta dele seg,

romantikken gjer meg sjuk». Man
kan ta seg i å flire av en selvmedlidende og forsmådd sturepetter
nedi bua.

Ensemblet Oslo RadioOrkester har gledet folk med
sin swingjazz fra mellomkrigstiden i flere år. Stadig
har de blitt svar skyldige når
tilhørerne etterlyser en CD de
kan kjøpe så musikken kan
oppleves hjemme. Nå er det
slutt på de tider. Orkesteret
debuterer med en CD hvor de
spiller «bortimot levende musikk» med folk som applauderer, koser seg og skaper
god stemning!

10 Lillebjørn Nilsen og Bjørn Morisse

som lett fester seg. Man husker
dem fordi historiene er godt fortalt,
i tillegg til rytmikken i tekstene.
Bjella har lagt inn noen rim som
kommer lenge før man venter det
og disse litt krappe vendingene
synes jeg er morsomme. Samtidig
er det en rekke rim som er langt
over grensen for det platte, men
som allikevel blir artige når folk
som Bjella skriver dem (i likhet med
Eggum som kan tillate seg veldig
mye og allikevel bli respektert for
det :-) Vi har linjer som «I akrobatisk
gledesrus – på veg te deg, søte pus»,
og «Kan eg få vegrett heim te deg,
du skal få bruksrett på heile meg. Og
eg kan smile og bli forbanna. Eg er
teatralsk – om ikkje anna».

Oslo Radio-Orkester:
Bortimot levende
musikk

viser.no
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Oslo

• Barnevisegruppa Måltrosten v/ Turid Lisbeth Nygård,
Bergskauvn 6C, 1911 Flateby.
turili@online.no
• Rælingen Viseklubb v/Tom
G. Bengtson, Runivn. 15, 2005
Rælingen. Tlf. 6383 9835/
9159 8303.
tom.bengtson@getmail.no

• 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@fzq.no

• Skedsmo Viseklubb, Boks
359, 2001 Lillestrøm,
post@skedsmoviseklubb.no
www.skedsmoviseklubb.no
• Ski Kulturforum, konsertsted
bl.a Waldemarhøy i Ski sentrum. skikult@frisurf.no

Buskerud

• Oslo Viseklubb - c/o Lill Brager, D
 amplassen 4, 0852 Oslo
Tlf. 993 56 518 /
Privat 2256 8522.
lill.brager@gmail.com

• Viseklubben sVISkEn v/Dag
Hoftun Knutsen, Hans Hansens vei 12, 3021 Drammen.
Tlf. 3289 6244 (p+a), 9765
0744 (mob), daghk@online.no

• Evert Taubes Venner v/Anne-Lise Odén, Rosendalsvn.
36, 1166 Oslo.
Tlf.: 2229 5762,
Mob.: 9188 8833,
anne-lise.oden@online.no

• Drammen viseklubb
kontaktperson: Dag Hoftun
Knutsen (adr.: se over).
daghk@online.no
www.drammenviseklubb.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
• Bærum Viseklubb v/ Anne
Girmalm, Helsethellinga 23,
1353 Bærums Verk.
Tlf: 9542 5885.
www.123hjemmeside.no/
Baerum-Viseklubb.
Sekr.: Rigmor Rovelstad,
rigmor.rovelstad@gk.no
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• Fossesullen, Hvittingfoss, v/
Karin Støa.
• Viseklubben Fjelljom, Kongsberg. Epost: knutefestivalen@
gmail.com

Oppland
• Otta Jazz- og Viseforum
v/ Truls G
 jefsen, 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.

. . . i Norsk Viseforum
Vestfold

• Viseklubben BØRRE (Reinsvoll/Raufoss) v/ Geir Arne
Wollan, tlf. 6117 9761.
anma-b@frisurf.no –
viseklubbenborre.com

• Lallahompen Viseklubb
Holmestrand, v/ Ernst Hauge,
ernsgh@hotmail.com

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

• SandeXpressen, v/ Aud H.
Borge, Tlf. 3377 7093,
auh-bo@online.no
• Tirsdagsklubben (Nøtterøy),
v/ Anne Berge –
nordn@c2i.net

Hedmark
• Tante Gerda, Strandgt. 35,
2317 Hamar
http://tantegerda.no
• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803,
post@proysenhuset.no
www.proysenhuset.no
• Kultursalongen v/ Snefrid
Reutz-Håkenstad, Hernesvegen 359, Schulstad Østre
2410 Hernes Elverum.
sneragg@bbnett.no. – www.
kultursalongen.com, salong
festivalen.com
• Viser i Fjelli (Ringsakerfjellet)
v/ Bernt Wold, tlf. 6235 9067 –
9903 8790, berwo@frisurf.no

• Vestfold Ukuleleklubb
v/ Øyvind Sæther.
Tlf. 3339 9760 / 9014 3001.
saether.oyvind@c2i.net –
ukuleleklubben.com

Telemark
• Bamble Viseklubb v/ Bjørn
Damberg, tlf. 3596 1432,
postmaster@bdbas.no
• Notodden Visekor
v/ Torill Hagen, Notodden.
• Viser ved kanalen,
tlf. 4724 8423.
www.viservedkanalen.no

Aust-Agder

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a. Dickens. Leder:
Gunn Heidi Larsen.
epost: leoleonhardsen@gmail.
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@frivillighalden.no
• Sarpsborg Viseklubb, v/ Ingar R. Henden, Skjebergveien
158 A,
1743 Klavestadhaugen.
ingar@sarpsborg-viseklubb.net

viser.no

• Kulturfabrikken Mandal v/
Rune Pihl, Keiser Nicolausgt
8-12, 4515 Mandal.
post@kulturfabrikken.biz

Rogaland

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

Troms

• Egersund Visefestival v/
Henning Feyling. – egersundvisefestival@hotmail.com
• 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 syngnorsk@gmail.com

• Viseklubben Spelt, Pb 123,
9252 Tromsø. Konserter:
Skarven Bar.
www.viseklubbenspelt.no
• Viseklubben Baluba! v/ Inger
Strand, tlf 9939 2366.
Konserter: Fryseriet Pub.

• Neatrall v/ Anne Kristine
Evjen, 7580 Selbu.
Tlf: 7381 8303
• Viseklubben Maja, Trondheim
v/ Georg Gjessen,
georg.gjessen@asplanviak.no
www.viseklubbenmaja.no

• Arendal Viseklubb
v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb v Eivind
Oug, eivind.oug@niva.no
• Viktoria Viseklubb, Lillesand,
v/ Per Jakob Skaanes,
tlf. 9574 7983,
perjakobskaanes@viseforum.no
• Viseklubben Oss
v/ Nicolay Svendsen, Krystall
veien 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
viser.no

Neste nummer:

Jepp, du kan
abonnere på
Viser.no!
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 til http://viser.no/beskjed eller send brev til
Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.
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annonsetilbud:
Helside i farger: 1200,– Halvside: 800,– Kvart side: 500,–
Tillegg for side 2–3 og midtside: + 500,–
Vi kan også lage annonsen for deg fra manus for 500,–
Målrettet distribusjon til et musikkelskende publikum. Skriv til red@viseforum.no
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Tidsskrift fra Norsk Viseforum

UKULELE

Lær ukulele på 20 minutter!

50,–

Syngeskald
S

inger/songwriter. Hvor ofte
har jeg ikke krympet meg over den
betegnelsen. OK, den er jo presis,
men hvorfor så j**la mange bokstaver, og på engelsk? Har vi ikke et
språk her i landet?
Joda, «visesangere» er
ålreite dyr. Men det innbærer at man synger viser,
ikke noe mer. I Nye Skalder
tok vi i bruk ordet «låtskriver» på begynnelsen av
2000-tallet, og det har slått
an også utenfor klubben. Men
det impliserer bare at man har
skrevet låta, ikke nødvendigvis at
man framfører den.
Så kommer islendingene oss til hjelp
og tar innersvingen språklig, som vanlig.
Jeg mener, de fant på ordet sími for det
som vi andre skandinaver kaller «te-lefon» (og gjett hva farsími betyr). Så enkelt
kan det sies, med bare to stavelser. Det
kommer fra det norrøne síma, som (så vidt
jeg vet) var et mytologisk skjell de gamle
holdt opp til øret for å høre stemmer langt
borte fra.

Viser.no 12
Og nå har de kommet med syngjaskáld
(sånn skrives det iallfall på norrønt). Skáld
uttales med vår «å», og danner grunnlaget
for ord som «scold» på engelsk, det
vil si å drite ut. Som de gamle
skaldene ofte gjorde. Nidviser,
må vite.
Men ordet dekker hele
fjæla, i motsetning til de vi
bruker idag: En skald var
en låtskriver, eller poet, eller historieforteller. Og med
«synge» foran, så blir det
både «singer» og «songwriter»
i én jafs.
Takk til Leo som gjorde meg oppmerksom på dette nyordet, og som har innført
det på norsk i herværende nummer av
viser.no (se anmeldelsen av Øyvind Sund
bak i bladet).
Det er jo greit å finne ut hva man heter.
Veldig greit. Så gjenstår det bare å gjøre litt
skaldskap. Eller ta en sang.
Øyvind Rauset

Redaksjonelt
Ragnar Sør Olsen er en stor syngeskald, og i vår har han
overgått seg selv med en «vise-opera» om bergverkslivet i
Kongsberg. Dette er en begivenhet i Vise-Norge, få med deg
Leos omtale på side 8–9.

Redaktør: Øyvind Rauset.
Faste medarbeidere: Ida Svanes Ziener, Per Jakob S
 kaanes, Leo Leonhardsen.
Epost for stoff til oss: red@viseforum.no
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Forsida:
Ukulelejenter i Washington, 1926 (Foto fra Library of Congress).

Det er mye om ukulele i dette nummeret! Vi begynte på det forrige gang, men oppdaget fort at det ble så mye
stoff at vi måtte dele det i to. Det er nesten ingen grenser for hvor mye som kan sies om dette instrumentet!

Utgitt av Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.
Besøksadr. Trondheimsv. 2 - Telefon: 2200 5630
Epost: post@viseforum.no Nettsted: http://viser.no

ISSN 1890-7369

Visebølgen: Smånytt fra visefronten
Visearkivaren fra Norsk Visearkiv
RagnarSør Olsen: Et fjell av sølv
12.–13. aug: Fjelljom-festivalen
Ukulelekurs: Ukulele på 20 minutter
Dingseguiden: Koble gitar til telefonen
Fra kjøkkenbord på Vinstra: Kjøkkenbordbrev i mai
Festivalguide 2011 – 22 festivaler
G-strengen: X-ord, Visequiz, Bibbis Betraktninger
Musikkpolitiet: Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt

Knutefestivalen fikk tilsagn om støtte veldig sent i år, så de
mistet flere sjanser til å komme ut i store media med forhånds-PR. Men her i bladet får du se hva som skjer, på side
10–11. Det ligger an til en kjempehelg i Kongsberg 12-–13.
august! Og i Festivalguiden s. 28–29 får du 21 festvaler til…
For orden skyld: Tekster uten forfatternavn er begått av
redaktøren.
Øyvind – red@viseforum.no

Viser.no har mottatt oppstartstøtte fra Norsk Kulturråd.
Opplag: 1500. Redaksjonen avsluttet 6. juni 2011.
Layout: Øyvind Rauset. Trykk: Østfold Trykkeri a.s, Askim.
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Smånytt fra visefronten

Visebølgen

Oslos høyeste
utmerkelse til
Kari Svendsen

Norsk Viseforum: Daglig
leder takker for seg
Fem spennende år er gått og
den tidsavgrensede perioden
på fire år i kontorstolen i Norsk
Viseforum er over. Stillingen som
daglig leder er lyst ut. Det er en
spennende stilling i en organisasjon som er i utvikling.

Oslos ordfører Fabian
Stang overrakte 10. mai
St Hallvard-medaljen til
Kari Svendsen.
Dette er Oslo bys høyeste utmerkelse, og har
de seineste årene blitt
gitt til blant andre Gunnar Sønsteby (2009), Aud
Schønemann (2002), Thor
Heyerdahl (1997) og Grete
Waitz (1989).
Kari Svendsen, som nå er
blitt 60, startet sin karriere i 1966, først som medlem av
Christiania Fusel & Blaagress. Fra
1970-tallet opptrådte hun som soloartist og etter hvert i flere revyer,

Megakonsert med
«Handsome Molly»
Hans Graasvold, Richard Burgess og Erland Lyngve ga oss en

Kari Svendsen og
Fabian Stang.
Foto: Sturlason.

NVF omfatter amatører og yrkesaktive visesangere i skjønn forening. Det er mange spennende og
svært ulike utøvere som holder
gang i visetradisjonen. Det er også
mange spennende oppgaver å

ta fatt på, og det er mye bra som
skal videreføres. Vi har etablert
et nytt tidsskrift som etter hvert
kan stå på egne bein. Vi har et bra
informasjonsorgan på nettet som
medlemmene bruker hyppig. Nye
medlemmer melder seg inn, mest
enkeltmedlemmer fra ulike kanter
av landet det siste halvåret.
Jeg ønsker etterkommeren velkommen og vet at han eller hun får
mange spennende folk rundt seg.
Jeg takker alle som har stått på for
at den lille «kulten» vår lever videre
og øker i omfang.
Leo Leonhardsen

21.–23. okt: Øst-Norsk
Viseforums høsttreff
i Holmestrand

og hun har vært en av drivkreftene
bak Josefine Visescene.
Kari har gjort masse for norsk visekunst, og medaljen er godt fortjent.
Viser.no sender våre gratulasjoner!

Østnorsk Viseforums høsttreff
blir i år på Holmestrand Fjordhotell. Dette er det største treff
for visesangere i Norge.

konsert som vi sent vil glemme –
flotteste hittil i Fyrlyktas historie!
Dette er en gruppe som virkelig
kan musisere med sine instrumenter, hver for seg og i improvisert
samspill, og med
en smittende
spilleglede og
formidlingsevne.
Vi fikk en konsert
med stor spennvidde og variasjon i de musikalske uttrykket,
fra det vareste
vare til drivende
«låvedans»bluegrass – ikke
et dødpunkt!
Dere vil vi ha tilbake på Fyrlykta!

Øyvind Kjus

ØNV-felleskonsert på Fossekleiva 4. sept.
ØNV arrangerer en felleskonsert for medlemmene og klub
bene søndag 4 september på Fossekleiva (Berger ved Svelvik).
Dag Hoftun Knutsen, leder i ØNV

Vil dere være med og opptre her, så gi beskjed til undertegnede før
sommerferien, senest1 juli. Dere kan ikke regne med å få noe honorar,
vi skal være glad hvis arrangementet bærer seg uten underskudd. Så
her synger og spiller vi fordi det er noe vi liker å gjøre.

Påmeldingsfristen er 1 august.
Men hvorfor ikke melde seg på
straks, før det blir fullt? Dete fyldige
programmet kan du se på nettsida:
viser.no – velg «Hva skjer»-menyen
og der kan du melde deg på
direkte. Eller kontakt egunnar8@
hotmail.com, tlf. 9900 3631.
Prisen er lav også i år: Bare 1500,for full pensjon, festmiddag og
dobbeltrom. Mindre for kortere
opphold.
Fra konserten i Passagen under Høsttreffet 2010 (foto: Øyvind Rauset).

Vi tar sikte på konsertstart kl 15, så rekker man hjem til søndagsmiddagen etter konserten.
Fossekleiva har kafé og kunstutstillinger, så hvorfor ikke legge søndagsturen dit og se på severdighetene samt innta lunch før konserten.
Minner også om høsttreffet i Holmestrand 21-23 oktober. Invitasjon kommer snart, men sett av helgen allerede nå hvis dere ikke
allerede har gjort det.

4

viser.no

viser.no

5

Vise arki varen
visearkivaren.blogspot.com

Visearkivaren
Religiøs song
Visearkivet får også
ein del spørsmål om
religiøse songar.

Sangeren Wenche Foss
Visearkivarene minnes Wenche
Foss ved å plukke fram en LP
fra arkivet.
I 1980 samlet Vera Myhre en del av
de gamle innspillingene til Wenche
Foss på en LP som rett og slett het
Wenche Foss, utgitt av Polygram
Records. Bildet over er et utsnitt fra
plateomslaget. Dessverre er ikke
denne produksjonen gitt ut på CD.
I yngre dager var Wenche Foss
en stor operette-sanger, og hun
hadde sangroller i flere filmer. På
denne LP-en synger hun bl.a. en
arie fra Orpheus i underverdenen
av Offenbach, Viljasangen fra Den
glade enke, «Jeg hater menn» fra
operetten Kiss me Kate av Cole
Porter og «En herre med bart» fra
filmen av samme navn.
Innspillingen hennes av Bjørnson
og Nordraaks «Ingerid Sletten» er
også med på plata.
Elin
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Dersom det viser seg at
songen ein eller fleire
gongar har vore trykt i ei
autorisert salmebok, er
saka enkel. Da kan songen identifiserast utifrå
Norsk salmeleksikon som
Paul Emil Rynning gav ut
i 1967. Andre nyttige oppslagsverk
er Kristen sang og musikk som
kom ut i 1962 og Lundes sang &
salmeleksikon frå 1997. Eit anna,
mindre kjent oppslagsverk er
Møller-Nielsens Salmekonkordans
til Landstads reviderte salmebok.
Den er ei alfabetisk liste over alle
førsteliner i kvart einaste vers i
salmeboka.

Visearkivaren er en blogg
laget av Norsk Visearkiv. Den
inneholder et hav av historikk,
nyheter og små anekdoter du
garantert ikke ante noe om. Vi
har fått lov å klippe ut godbiter, og du finner mye mer på
visearkivaren.blogspot.com.
Bloggere: Elin Prøysen, Liv Kreken
Kvalnes, Astrid Nora Ressem og
Velle Espeland.

Visearkivet har også ei stor samling
songbøker frå dissentersamfunn,
bedehus og bøker med ”åndelige
sanger for hjemmet”, men dessverre har vi ikkje nådd å få alle desse
songane inn i viseregisteret vårt
ennå. 			
Velle

Ballade om en ballade
I anledning studenteruka
1947 utfordret studentene i
Trondheim Visen Venner til
en visekonkurranse i Norsk
rikskringkasting. Visene skulle
diktes over tre oppgitte synopsis og hver av partene hadde
anledning til å levere tre viser i
hver genre.

Visesangeren, visemakeren,
skuespilleren og kringkastingsmannen Børt-Erik Thoresen døde søndag 10. april.
Han ble født på Dombås, men
familien flyttet snart til Oslo. 22 år
gammel debuterte han på plate og
utover på 50-tallet spilte han inn
flere plater sammen med søsteren
Åse. Gjennombruddet fikk han
med Viser ved peisen i 1968 og
Folkelige viser i 1969 der han sang
folkeviser sammen med søsteren.
I 1968 ble han ansatt i NRK og laget
en rekke program med folkeviser,
folkemusikk og gammeldans. I
1978 gav han ut viseboka Viser ved
peisen. 			
Velle
viser.no

Astrid

Den første oppgaven var ganske
enkel. Visen kunne handle om hva
som helst, men refrenget skulle
være:
Enda jeg stirret nokså nøye på’n
var jeg nesten ikke kar til å få øye på’n
Den tredje oppgaven var også
ganske åpen. Visa skulle handle om
årets damemote med kjolen bare
ti centimeter over knærne. «Alle
fordeler og mangler ved den nye
moten bør belyses».
Den andre var mer spesifisert.

Børt-Erik Thoresen

Symposiet ble direktesendt på
Svenskt visarkivs nettsider, så alle
interesserte kunne følge med uten
å måtte ta turen til Stockholm.

«Lag en vise over følgende anekdote: En ung mann er på besøk
hos sin besteveninde. I det han
skal til å gå, begynner det plutselig
å øsregne. ”Du kan ikke gå hjem
i dette regnet,” sier damen. ”Du
kommer til å bli gjennomvåt. Det
er bedre du blir her i natt.” Så går
hun ovenpå for å re opp til ham
på en sofa. Da hun kommer ned
igjen etter en stund, er den unge
mannen forsvunnet. Men så ringer
det på døren og da hun lukker opp
står han utenfor, drivende våt og
med en liten pakke under armen.
”Hvor i all verden har du vært?” sier
damen. Jeg har vært hjemom,” svarer den unge mannen, for å hente
pyjamasen min.” Visen bør skrives i
balladeform.»

Sølvi Wang i 1957 (foto: Sverre A.
Børretzen/ Aktuell).
moralske nivå som visene lå på:
”Den ålmenne sedløysa breier seg
i landet”. Visens Venner slikket sine
sår og bestemte seg for ikke å ta til
gjenmæle.
Visa ”Ballade” av Odd Nansen og
Yukon Gjelseth står trykt i Visens
Venners Viser, Første samling, Oslo
1950. 			
Velle

Svensk Visearkiv, Cent
rum för folkmusik- och
jazzforskning, er 60 år
I år fyller Svenskt visarkiv 60
år! Det ble markert med et todagers symposium 27.-28. mai.
Fredag bød de på forelesninger,
musikkinnslag og diskusjoner
omkring arkivets grunnlegger Ulf
Peder Olrog, i Norge kjent som
Alf Prøysens nære venn, samarbeidspartner og «viseutveksler». På
lørdagen diskuterte de musikkarkivenes betydning innen jazz, folkemusikk og flerkulturell musikk.

Sølvi Wang
31. mai kom meldingen om at
Sølvi Wang er død, 81 år gammel.
Hun ble født 28. august 1929,
og begynte tidlig å synge. Hun
opptrådte fast med farens band,
«Yngvar Wangs orkester», fra hun
var 8 år. Hun ble etter hvert kjent
både som slagersanger, revyartist
og skuespiller. I 1948 begynte samarbeidet i gruppen The Monn Keys,
ledet av Egil Monn-Iversen, som
hun senere giftet seg med. Med
denne gruppen hadde hun mange
store suksesser både på TV, film og
på plater.
Sølvi Wang var ned i en rekke
revyer både på Chat Noir og Edderkoppen i Oslo. I 1963 kom hun
til Det Norske Teatret hvor hun ble
den ledende musikalstjernen med
hovedroller og store roller i bl.a.
Trost i taklampa, The King and I, Bør
Børson jr. og Ungen.

Resultatet av konkurransen var at
Visens Venner seiret i alle grupper,
men den som fikk mest oppmerksomhet var Odd Nansens vise
”Ballade” med melodi av Yukon
Gjelseth. Den vant i gruppe to,
men kristenfolket kom helt i
harnisk og i avisene ble det rettet
kraftige angrep på Kringkastingen, dommerne, Visens Venner og
Trondheimsstudentene for det lave
viser.no
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Sølv

2 0 sanger av Rag nar S ø r Olsen

Et fjell av

Fjellene rundt Kongsberg er gjennomhullet av gamle gruveganger og dype gruvesjakter. Sølvet fra Kongsberg var et
viktig fundament i Danmark-Norges økonomi opp gjennom
århundrene. Det startet i 1623. Da ble to menn arrestert på
torget i Skien for å ha omsatt bilige sølvknapper. Under avhør tilsto de at sølvet kom fra et funn i fjellet ved Kongsberg.
Leo Leonhardsen

Ragnar Sør Olsen ble betatt og
besatt av denne historien. Interessen er først og fremst utløst av
kjennskapen til mestersmeden og
spelemannen Hellek Gulson, som er
en av Ragnar Sør Olsens forfedre.
Hellek Gulsons far var den siste som
sto i gapestokk ved Svene kirke.
Med slike aner utvikles drømmer,
eventyrlyst og poetiske evner.
Nettopp det siste har Ragnar
Sør Olsen fra Skien. Han reiste
til bergverksmuseet og studerte
bergverkshistoria. Det endte med
et syngespill om bergmannslivet.
Eller som han selv kaller det: «En
folkemusikalsk beretning om et
bergmannsliv på Kongsberg.»
Bergverksmuseet ble så begeistret
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at de tok denne forestillingen inn i
programmet sitt og den blir en del
av museets aktivitetstilbud.
Viser.no var på premieren 30. april
i Bergverksmuseet. Der hadde
Ragnar med seg Trond Villa på fele
og mandolin, Helge O Ellingsen på
kontrabass, Axel Skalstad på slagverk/perkusjon, og Erik Engebretsen
fra museet som forteller.
Det er mye tekst å forholde seg til
med over tjue sanger fordelt på to
avdelinger. Det var derfor et riktig
valg å la Engebretsen være forteller mellom sangene. Her hadde
Ragnar skrevet mellomtekster i en
form som ble folkelig og oppløsende mellom hver sang. Anekdoter
og små fortellinger satte oss inn
i neste sang, slik at da Ragnar tok

over med sangen, var vi allerede
inne i fortellingen.
Her er historien om ungene som
fant sølvet, klasseskillene, det å
klare å oppholde seg i mørke gruver fra sola står opp og til den går
ned. Her er kjærlighet, dagligliv og
fest. Her er historier om samhold
og solidaritet, om svik og stolthet
over arbeidet. Alt i en form som er
lett tilgjengelig. De 70 personene
som var tilstede fikk en forestilling
som de vil huske.
Musikalsk ligger dette i Ragnars
folkemusikalske røtter. Iblandet
hans erfaring som jazzmusiker har
han skapt et helhetlig viseprogram
som er spennende og til å høre på.
Det er ganske tøft å lytte på viser i
to timer, da det er så mye innhold
som skal fordøyes. Men valg av
musikalsk form, det å bringe inn
ekstra forteller og Ragnars brilliante
fremføringskunst gjorde dette til en
nytelse. Følg med i Bergverksmuseets program og unn deg en tur til
denne forestillingen når den igjen
kommer på tapetet.
n

viser.no
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Fra Knutehytta, 730 meter over havet.

Ta en visetur til

Kongsberg

Almost Irish – tre unge dansker som har
hatt stor suksess på Knutehytta før!

12.–13. august
Knutefestivalen har funnet
sin form og blir en spektakulær og hyggelig liten vise
festival.
Publikum skal oppsøke festivalen
for å oppleve gode visesangere og
syngeskalder. Man selger ikke kjente navn her for å trekke publikum.
I tillegg er flere av aktivitetene lagt
til fjellet for å få til møte mellom
natur og kultur – friluftsliv og viser i
et miljø som innbyr til sjelero.
Dette blir både visetreff og festival.
Festivalen har allerede nordisk preg
med flere nordiske land representert. Fredagsaktivitetene blir ned i
byen. Lørdagen beveger vi oss opp
i fjellet og der foregår alt 730 meter
over havet.

Lionheart:
Leo og Sarah.

Lars Martin Myhre
(foto: Morten Krogvold).

Fredag 12. aug
starter opp med
forestillinger for
eldre. På kvelden
samles vi i Gamle
Losjen, ved siden av
Bergverksmuseet til
åpningskonsert. Der
fremfører Ragnar
Sør Olsen utdrag
fra sitt syngespill om
Bergverksdriften på
Kongsberg. Deretter
er det åpen scene. Vil
du være med på åpen
scene, send mail
til knutefestivalen@
gmail.
com.

Lørdag 13. aug
er det barneaktiviteter
i fjellet kl 13.00. Her må
man gjøre en innsats i
naturen for å komme
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Christina Kjellsson har skrevet
en fin bok om å lage visetekster,
«Rim och reson».

Trine Brincker Fjerdingstad
Ragnar Sør Olsen

Anna Wirsen

seg til barneforestillingen med
Hæge Manheim. Underveis er det
ikke usannsynlig at man vil møte
huldra…!
Kl 17.00 og frem mot solnedgang
er det konsert ved Knutehytta
med Trine Brincker Fjerdingstad,
Christina Kjellson, Lars Martin
viser.no

Myhre, Anna Wirsen, Almost Irish
og Lionheart.
Festivalaktivitetene i fjellet foregår i
naturreservat, så det er ikke lov til å
telte der. Derimot er det mulig å få
plassert bobiler og campingvogner
i området. Vi vil også få tak i militærtelt for de som kan tenke seg en
viser.no

enkel overnatting på fjellet. Ut over
dette er det utmerket å overnatte
på vandrerhjemmet eller hotell for
de som ønsker det. Vi vil arrangere
transport slik at man kommer seg
både opp på fjellet og ned igjen
hvis man ønsker å slippe bilkjøring.
Knutehytta er åpen og vil ha matservering under lørdagens forestilling. På grunn av skjenkebestem-

melsene minner vi om at det ikke er
lov til å medbringe egne dråper. n
Knutefestivalen
Kongsberg 12. –13. aug 2011
Epost: knutefestivalen@gmail.com
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ukulele på 20 minutter
Ja vippst! Ukulelen er et fantastisk instrument. Lite og uanselig men med uante muligheter! At den lille der kan låte så mye, vil du
helt sikkert få høre folk
si. Den er enestående
på å løfte frem både
rytme og harmoni. Man
blir glad av å høre på
den.
Øyvind Sæther

Ukulelens stemming m.m.
Du vil sikkert ha svar på spørsmålet: Hvordan er ukulelen stemt?
Svaret er: som en gitar. Dvs. som de fire tynneste
strengene. Gitaren er lavere stemt, men med de
samme innbyrdes intervallene.
Det unike og merkelige er ukulelens fjerde streng.
I stedet for å være den tykkeste, så er den like tynn
som den første. Tonen blir derfor en oktav høyere en
den «burde». Dette gir flere fordeler. Klangen blir tett

Kilder: Ukulelekurset til Nimrod De Broen,
Thomas Allander Ukuleleskola og Sven
Lilliestierna.

og sammenfallende, men det gir også en harmonisk
fleksibilitet. Man kan lett leke med tonen på «toppen»
i akkorden. Enten med første eller fjerde strengen.
Spill for eksempel D D+ D6

Når ukulelen er ny tar det som regel litt tid før strengene har «satt seg» og Ukulelen må stemmes hver
gang før spilling. Etter hvert stabiliserer strengene seg,
og stemming holder seg.
Hvis stemmingen fortsatt skulle synke, så må du
stramme litt på strammeskruen som sitter på hodet til
stemmeskruen. Bruk en liten flatt skrutrekker til dette.
Det er to hovedmåter å stemme ukulelen på:
A–D–F#–H og G–C–E–A. Jeg vil anbefale deg å
stemme ukulelen slik :
Streng nr.

4

3

2

1

A

D F# H

Akkorder

Du kan spille hundretals låter på ukulele med kun tre
akkorder, og du behøver ikke ha mer en tre fingre på
venstrehånden for å klare deg i de fleste akkorder. De
akkorder som passer best på ukulele er de som klinger
best og det er som regel de akkorder som er lettest å
ta: de med flest løse strenger.

Ukulelens repertoar og sinnelag
Ukulelen er allsidig å har få begrensninger med tanke
på akkorder, repertoar og rytme.
Begrensningen ligger hos utøveren. For å få god
uttelling av ukulelen din og spillingen, gå et ukulelekurs. Da lærer du mange triks og nyttige momenter.
Du vil fort oppdage at ukulelen har en lav terskel for
å komme i gang. Du opplever veldig fort spilleglede,
men det er en lang vei å gå for å bli viretuos og utlært.

4. streng trykkes ned på 2. bånd. Da blir det en H.

Låtene som brukes i Europa er ikke de samme som
brukes på Hawaii. Derfor er det morsomt å lære forskjellige melodier og stiler. Hver Ukulelespiller finner
sitt eget repertoar og stil. Ukulelens størrelse, toneforråd, omfang og karakter gir en anvisning om hvordan
instrumentet best kommer til sin rett.

Slå så 1. streng løs. Den skal stemmes H (lik 4.
streng 2. bånd )

Tonen er lys, det er lite bass
og det passer

Har du f.eks. et piano i nærheten så går du ut fra C
midt på pianoet og oppover.
4. streng (øverst) slås løst. Den skal være A.

Trykk 2. streng ned på 5. bånd. Denne stemmes lik 1. streng løs.

Ukulelen har et kvikt anslag med snert, hvor det passer å synkopere, noe som gjør det mulig å leke med
rytmen. Låter med slepende og langsom rytme er litt
vanskeligere å få til bra, men heller ikke det er noe
stort problem.
Ukulelen har en sprudlende karakter, som driver deg
til å spille fort, i et drivende tempo, som liksom tar helt
av… Denne sprudlende karakter har gitt instrumentet
et velfortjent renommé som gledesspreder, spesielt
når den spiller solo.
I grupper med mange ukuleler vil den lettere kunne
vise sin sentimentale side.
Kunsten å spille og underholde er like mye å komme
på de rette låter til rett tid. I blant kan det stå helt
stille i hodet når du skal fiske frem en melodi og da
er det veldig greit med en fuskelapp. Skriv låter du er
fortrolig med ned på en lapp, og teip den fast bak på
Ukulelen.

Komp
Kompet består av slaget og etterklangen. «Kompslaget» er ofte rytmiske noter (for ikke-notekyndige).
Det er mange måter å kompe på. Lær
deg flere, så kan du variere og velge en
som er passende for melodien. Å trene
komp kan sees på som øving som
gir ferdigheter og oppslag til andre
variasjoner. Men ikke gjør det for
vanskelig og krevende. Det å holde
et jevnt og godt «beat» i høyrehånden samtidig som sangen er fri, er
ofte den beste og enkleste måten til
at det skal svinge. Dette oppnår du
bare gjennom å trene og spille mye
alene og sammen med andre. Det
er først når høyrehånden er fri, når
pulsen og snerten sitter der og koblingen mellom øye (noter/besifring)

Trykk 3. streng ned på 4. bånd. Denne
stemmes lik 2. streng løs. Se bildet.

Her ser du normalstemmingen. Husk at øverste streng på dette bidet (H-strengen) blir nederst når du holder
ukulelen for å spille. Båndene har vi nummerert. «Trykk på 2. bånd» vil si tryjkk rett til venstre for 2. bånd.
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godt til å kompe til sang eller spille sammen med
andre instrumenter. Å spille sammen med andre gir et
passende klangbilde og forhøyer ukuleleklangen.
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D dur
Velg bruk av plekter ut fra hvilken
melodi du skal spille, for du vil
vel ikke at din vakre stemme skal
overdøves? Plekteret gir best tone
når det er glatt og tynt, men dette
er en smakssak.

Hvordan holder man..?
Sitt bekvemt – sett ukulelen i
fanget og løft opp ukulele-halsen
med venstre hånd, samtidig som
du klemmer lett med høyre arm
mot ukulelens nedre del for å
holde den fast.

og hånd er brutt, at det virkelig svinger. Da er det gøy!!
Det er øret som skal lede deg. Ikke øyet.
Med andre ord: Det er høyrehånden som gir kompet
karakter. Å ta et grep med venstrehånden klarer alle.
Temperamentet sitter i høyre hånd, som gjør alt fra å
kjæle ukulelen ømt, til å behandle den hardt og brutalt, noe den også tåler.

Plekter
Plekteret har en trekantet eller tilnærmet fasong og
er laget av plast eller skillpaddepanser. Det finnes filte
plektere som er mer varsomt mot lakken, men de gir
en mer dempet lyd.
Hold plekteret mellom siden på høyre pekefinger og
tommelen. Det er opp til deg hva du liker, og hva som
passer til melodien du spiller.
I noen tilfeller kan plekter gjøre lyden for skarp og
sterk. Spiller du oppe ved halsen, blir lyden myk og
dempet. Spiller du nær stolen (der strengene er festet), blir klangen sterkere og hardere.

På noen grep lar du halsen ligge
nede/inne i venstre hånd. På
andre grep holder du med venstre
tommelen bak på halsen.
•

Høyre håndledd pleier å havne i området i overgang mellom hals og resonanskasse.

•

Når man bytter akkorder kan det føles litt rart. At
ukulelen liksom vrir seg.

•

Klem ikke for hardt med høyre arm mot ukulelen.
Da dempes klangen. Hold den heller litt ut fra
magen.

•

Øv gjerne på å stå og spille. Det er litt vanskelig i
starten, men du vil klare det.

•

Det er også mulig å sette på en reim for å holde
ukulelen når du står og spiller. Det gjør saken mye
enklere. Du slipper tenke på å holde instrumentet.
Ukulelen vrir seg ikke, og det er enkelt å holde den
ut fra kroppen. Noen kan hevde at ukulele skal spilles uten stropp. Men det er utvilsomt praktisk og
behagelig med stropp. Bestem selv.

De første grepene:

Tremolo gjøres lettest med plekter ved at du fører
kanten på plekteret fort frem og tilbake over en treng.

Følg med på greptabellen samtidig som du leser her
(noen av dem finner du i slutten av artikkelen). Det er
ikke lett å lære bort hvordan man teoretisk spiller, men vi
prøver.

Du kan også bruke plekter til å dra over alle strengene
på en gang istedenfor pekefingeren.
Slik plekterbruk har en tendens til å lage riper i lokket,
litt plastikklyd på tonen, og lyden kan virke litt skarp
og kraftig.
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La nå peke fingeren ligge på 2. streng 1. bånd. Flytt
langfingeren ned på 3. streng 2. bånd. Og plasser den
ledige ringfingeren på 1. streng 2. bånd. Du har nå
tatt akkorden A7.

Akkordene D, G og A7 er tre enkle grep og de man
vanligvis lærer først.
Plassér venstre ringfinger på 1. streng (den nederste)
og på 3. bånd (talt fra ukulele-hodet). Stryk deretter
høyre pekefinger over alle strengene ovenfra og ned.
Du spiller nå akkorden D dur.
viser.no

Grepet C kan tas på to måter: Dette grepet kan føles
litt vrient om du ikke har vært borti ukulele eller
gitarer før, men med litt trening så vil du helt sikkert
klare det.
1:

G dur

Plassér pekefinger på 2. streng 1. bånd, sett
langfinger på 1. streng 1. bånd
Plassér ringfinger på 3. streng 2. bånd, og lillefinger på 4. streng 3. bånd.

2:

Plassér pekefinger over 1. og 2. streng på 1.
bånd. Dette blir en ½ barrè.
Plassér langfinger på 3. streng 2. bånd, og
ringfinger på 4. streng 3. bånd

På dette grepet er det viktig at fingrene står rett ned på
gripbrettet for å unngå skurring.

Da tar vi flere grep:
E dur: Plassér venstre pekefinger, langfinger, ringfinger over hverandre på strengene 2 3 4 på 2.
bånd.

Fingrenes plassering – venstre hånd

Pizzicato betyr at du knipser på strengen.

Det er viktig at plekteret ikke er for spisst og at du holder det loddrett på strengen, og gjerne en liten tanke
skrått i forhold til strengens lengderetning.

Fordi du brukte venstre ringfinger på D-grepet, har du
nå peke- og langfinger ledig. Plasser pekefingeren på
2. streng 1. bånd og lang finger på 4. streng 2. bånd.
(Ringfingeren løftes opp fra 1. streng 3. bånd). Da har
du nå tatt akkorden G dur.

Eller: Venstre pekefinger på 4. streng 2. bånd.
Venstre Langfinger på 2. streng 2. bånd. Venstre ringfinger på 3. streng 2. bånd.
For å ta akkorden E7 legger du venstre pekefinger over
alle strengene på 2. bånd og ringfinger eller langfinger
på 1. streng 3. bånd. Tommelen plasserer du nå bak
på Ukulelehalsen. Dette kalles et barrè grep.

F dur: Pekefinger på 1. streng 1. bånd. Langf. på 3.
streng og 2. bånd. Ringf. på 2. streng 2. bånd.

Grepet Dm kan tas ved at du legger venstre lillefinger
over streng 1, 2, 3 på 3. bånd. Her kan du også bruke
andre fingre, men ved å bruke lillefinger, er resten av
fingrene klare til neste grep.

H dur: Pekef. på 3. streng 1. bånd. Langf. på 4.
streng 2. bånd.

viser.no

A dur: Pekef. på 3. streng 2. bånd. Langf. på 1.
streng 2. bånd. Ringf. på 2. streng 3. bånd.

C7:

Pekef. over alle strenger 1 bånd. Langf. på 3.
streng 2. bånd.

D7:

Pekef på 1. streng 1. bånd.
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F7:

Som E7 men hele grepet flyttes ett bånd nedover halsen (mot lydhullet)

G7:

Pekef på 2 streng 1. bånd. Langf på 4. streng
2. bånd. Ringf på 3. streng 3. bånd.

H7:

Pekef. på 3. streng 1. bånd.

C moll: Pekef. over alle strenger 1. bånd. Ringf på
4. streng 3. bånd. Langfinger lan legges oppå
pekef. for å hjelpe til å trykke alle strengene
ned på 1. bånd.
E moll: Pekef. på 2 streng 1. bånd. Langf. på 4. streng
2. bånd. Ringf på 3. streng 2. bånd.
F moll: Pekef. 1. streng 1. bånd. Langf. 2. streng
2. bånd. Ringf 4. streng 3 bånd. Lillef 3. streng
3. bånd.
G moll: Pekef. 4. streng 1. bånd. Langf. 2. streng
1. bånd. Lillef. 1. streng 3. bånd.
A moll: Pekef. 1. streng 1. bånd. Langf. 3. streng
2. bånd. Ringf. 2. streng 3. bånd.
H moll: Langf. 4. streng 2. bånd.
Dim:

4 og 4 dimmer er like, se greptabell.

Dim 0: Pekef. 3. streng 1. bånd. Langf. 1. streng
1. bånd.
Dim 1: Lillef. 1. streng 2. bånd. Ringf. 3. streng
2. bånd. Langf 2. streng 1. bånd.
Pekef. 4. streng 1. bånd.
Dim 2: Lillef. 1. streng 3. bånd. Ringf. 3. streng
3. bånd. Langf. 2. streng 2. bånd.
Pekef. 4. streng 2. bånd.
Når du øver inn grep: Prøv å bruke alle fire fingrene slik
at det blir minst mulig fingerstokking når du bytter
grep. Av og til skal du bytte fort mellom flere grep og
da bør det være minst mulig «fingre i veien».
Husk at du kan også bruke tommelen. F.eks på grepet
A#. Se greptabellen (om du ikke har eller får tak i
en greptabell, så kontakt meg, så kan jeg sende en i
posten).

Hvordan spiller man?
Det viktigste og vanskeligste er hvordan man slår an
på strengene, og hvilket komp og rytme man velger.
Ukulelen er jo mye et rytmeinstrument med mange
klangfarger.

Ukulelens styrke ligger i rytme og harmoni. Ukulelestrengens tone dør ganske fort ut, og derfor passer
ukulelen fantastisk bra til raske og rytmiske låter.
Allikevel er det fullt ut mulig å spille melodier og
fingerspill på Ukulele.
Man kan spille med fingernegl. Obs: Neglen bør dekke
hele fingertuppen.
Man kan spille med fingertupp. Pekefinger, tommeltott, eller alle 4: pekf., langf., ringf., lillef.
Bruker du pekefinger, kan du ha rett pekefinger og
lukket hånd, eller bøyd pekefinger og rett hånd.
Uansett er det er lettest om du vrir i håndleddet slik at
neglen vender nedover mot gulvet. Da vil det ytterste
leddet på pekefingeren kunne føye seg, slik at det ikke
setter seg fast i strengene når du spiller. Man kan også
spille med plekter (av plast eller filt).

Noen eksempler på forskjellige komp:
➘
➚

En slik pil betyr at du skal stryke pekefingeren over strengene ovenifra og nedover.
Her spiller du nedenifra og oppover.

Det er best å kunne håndtere alle varianter. Vil du ha
en mykere lyd (sordin) så velger du fingertupp. Spiller du på fest så er det negl eller plekter som gjelder.
Plekter skåner neglen, men gir ofte en kjedelig plastisk
bilyd.

Nybegynner-komp: ➘

Prøv å slå med pekefingeren opp-og-ned slag. Deretter tommelen på samme måte. Eller hold tommel og
pekefinger mot hverandre.

Nybegynner-swing: 		 ➘

Du kan også slå med flere fingre samtidig for å få en
fyldigere klang (Arpeggio).
Slå an på strengene med snert i slaget. Ikke vær for
treg i bevegelsene. Begynn slaget litt før strengene
og ikke avslutt for tidlig. Pass på at klangen er ren, og
anslagene jevne (at alle strengene vibrerer).

Spill bare på ned:
(Ikke spill på «å»).

ned å

Spill hardt/raskt på annenhver ned , 		
dvs: marker annethvert slag.

➘

➘

➘

ned å ned å ned – osv

➘

➘

➘

Prøv deretter å spille nybegynnerkomp igjen, men at du fjerner «å».
Dette kompet kalles struttkomp og spilles ganske raskt.
Da blir det:

ned ned ned ned ned ned ned ned

Prøv deretter å spille nybegynner komp med swing men at du fjerner å.

Rull med hånden. Bruk «kulelageret» i håndleddet.

Da blir det:

NB: husk å ta pauser. Det er faktisk mulig å få senebetennelse hvis du spiller for mye og du overbelaster
armen. Husk dette er uvante bevegelser til å begynne
med.

Favorittkomp:

Som du vil forstå, finnes det veldig mange måter å slå/
holde rytmen på. Hver ukulelespiller har sin personlige stil og dette blir ofte et kjennetegn for hver enkelt,
enten man spiller med eller uten plekter.

➘

ned å ned å ned å ned å ned å ned – osv.

Unngå skrapende lyder, slepende anslag, hakk eller
stopp i anslaget. Slå an strengene med løs og avslappet hånd (helt ut i fingertuppene).

Synkopering:

➘

ned ned ned ned ned ned ned ned
➘    ➘  ➚ ➘    ➘  ➚ ➘    ➘   ➚ ➘

osv.

Spill på ned og opp: ned ned opp-ned ned opp-ned ned opp-ned osv

Du kan stryke /rulle ut fingrene over strengene ovenifra og ned (omtrent som du børster noe bort fra strengene). Begynn med lillefinger, så ringf., så langf., så pekefinger.
Det finnes mange flere måter å spille på, men disse her vil du komme langt med.

(Forts. s. 18)
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Synkopering er en rytmisk forskyvning av takten. Vi flytter den forventede betoningen og bryter opp rytmen
slik at det svinger litt mer, og det gjøres gjerne når
kompet spiller alene.
Ofte er melodien i seg selv synkopert og da bør kompet gå uten synkopering for at melodien og eventuelle
synkoper skal komme frem. Men du er fri til å improvisere. (NB, ikke improviser for mye da. J)
Hemmeligheten med suksess er å pigge opp lytteren,
selv i de kanskje ikke så interessante «transport-etapper» som nesten alltid forekommer i sanger. Man bør
nok heller ikke synge uavbrutt, men en kombinasjon
er bra.

Hvordan øver man?
•

Ta akkorden med oppreiste fingre

•

Ha fingertuppene nær båndene

•

Ha mykt bøyde finger og håndledd

•

Ha tommelen bekvemt på halsen – «Knipetang».

Tenk igjennom vanskelighetene før du begynner å
spille (omtrent som en slalomkjører memorerer banen
før han starter).
VIKTIG: Lær tekst og akkordrekkefølge utenat. La
ditt øre lede deg.

Mer info og kurs i bokform
•

Ønsker du mer ukulele-info så finner du mye på
internett, bla. på Ukuleleklubben.com.

•

Det finnes en ukuleleskole laget av Thomas
Ahlander i bokform med CD. Denne anbefales.

•

Så finnes det en ukuleleskole laget av Sven
Liliestjerna i bokform.

•

Pelle og Tone Joner har gitt ut to ukulelekurs
i bokform. Disse er Illustrative og fine. Bestilles i
musikkbutikken eller hos Norsk musikk i Oslo.

Lykke til med spillingen!
Hilsen Øyvind

Viktig:
•

Kontroller hver streng. Spill, hør, korriger.

•

Veksle mellom nærliggende akkorder. For eksempel D og A7, G og C, H og E.

•

Tren akkordveksling uten å se på fingrene.

•

Lær dette utenat slik at det går automatisk.

« Tacc a f ø ’ m at i » o g n o e n g r e p f r a « 5 0 le t t e »

Vanlige feil:
•

Du trykker for svakt på strengene

•

Fingrene er plassert for langt fra båndene

•

Fingrene tar borti og lager skurr for en annen
streng

•

Feil fingersetting

•

Du tøyer strengene / skyver dem sideveis.

Kunsten å bli god/dyktig handler om tre t’er:
Tålmodighet, Trening, Talent.
Øvelse gir resultater, heter det seg, og det er sant. Prøv
heller å øve ofte enn lenge. Repetisjon er viktig. Prioriter kvalitet fremfor kvantitet, og husk å ta pauser.
Når du lærer deg en ny melodi, så lytt nøye og mange
ganger på den. Det tar tid før en låt «setter seg». Prøv å
herme. Gjerne med «luft-ukulele» i starten.
Spill først et enkelt komp. Kjenn på akkordene og nynn
melodien. Spill i så langsomt tempo at du rekker å ta
alle grepene. Så kan du øke farten etter hvert.
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Jepp,
du kan abonnere på
Viser.no!
1 år/4 utgaver: 180,– eller bli personlig medlem i Viseforum (250 kr) og få
bladet i medlemsskapet.

Utdrag fra Pelle og Tone Joners 50 lette for Ukulele og gitar. Mange fler korder og sanger
finner du i boka, som vi omtalte i forrige nummer.

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

viser.no

19
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En hjerteformet ukulele
kalt «Heartstring».

Ukuleleverksted på hemnesberget
Igor Kill fikk interesse for
ukulele da han besøkte
Hawaii i 1983. Han kjøpte
da en 8 strengers Kamaka
som var det beste de hadde i
butikken i Honolulu.
Den har siden den gang vært hans
faste følgesvenn. Han bodde i
California fra 83 til 94, og begynte å
snekre instrumenter rundt 1990.
Da han flyttet tilbake til Norge
tok han med seg ideene og for-

satte. Som det framgår av bildene
er det ikke vanlige konstruerte
ukuleler han lager nå.
Han har brukt ukulelene sine på
CD-inspillinger og «live» i en årrekke, og det gledet ham stort da
det norske folk fikk øyne og ører
opp for dette morsomme insstrumentet.
Igor har noen eksemplarer utstilt
hos GuitarWorkshop på Bekkestua,
men selger også direkte fra sitt

verksted på Hemnesberget i Nordland.
Igor Kill er en gammel
kjenning i norsk musikkliv. Siden slutten av 60-tallet har han spilt sammen
med med artister som
Jonas Fjeld, Jahn Teigen,
Arild Nyquist m.fl.
Igor Kill har både
Myspace-side (myspace.
com/killigorkill) og fins
på Facebook.

Igor Kill heter
egentlig Thorleif
Larssen. Tilnavnet
fikk han av Herodes
Falsk da han spilte i
Jonas Fjeld Band.

Ukuleleboka: 

første norske lærebok i ukulele
I 2003 kom det ut lærebok i
ukulele på norsk. Forfatterne
bak boken er ukuleleentusiastene Pelle og Tone Joner.
Per Jakob Skaanes

Ukulelen har sin forløper i den portugisiske braghuinha. På Hawaii
ble øyboerne bergtatt av instrumentet i 1870 da en emigrant fra
Madeira satte i gang å spille for
dem på sin braghuinha. Instrumentet ble straks døpt ukulele
som på hawaiisk betyr «hoppende
loppe», en slags beskrivelse av fingrenes bevegelse over strengene.
En gitarbygger ved navn Nunes
gjorde visse justeringer på instrumentet og slik ble det til hvordan
en ukulele er i dag.
Jeg fikk etter å ha lest igjennom
boken umiddelbart lyst til å forsøke å spille dette instrumentet.
Boken er lagt opp på klassisk vis.
Først gjennomgår forfatterene
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hvordan man stemmer instrumentet og forskjellige måter å holde
ukulelen på, samt hvordan man
slår an strengene. Deretter beveger
vi oss over på akkorder og arbeider
oss oppover i vanskelighetsgrad.
Her er mange kjente og artige sanger man kan praktisere grepene
ved å spille, helt fra Fader Jakob på
en akkord, til avanserte låter som
Ain’t she sweet og Tea for two. Det
er i den sammenheng fint at akkorder som er gjennomgått repeteres
utover i de vanskeligere sangene
slik at man ikke behøver å lete seg
tilbake dersom man har glemt et
og annet grep. En god hjelp er det
også at begynnertonen i sangene
alltid er markert ved illustrasjon
av hvor på ukulelen man finner
tonen, i tillegg til at det er noter på
alle sangene. Et pluss slik jeg ser
det, er at flere melodier man ikke
umiddelbart ville sett for seg i en
lærebok, er med. Vi har Fløytelåt av
Jakob Sande/Geirr Tveitt, og flere
sanger av Vidar Sandbeck. Dersom

Igor Kills særpregede
ukuleler, her i 4- og
8-strengers versjon.

man skulle ønske å spille i andre
durer, er det et oversiktlig transponeringstabell på side 125.
I musikkundervisning i skolesammenheng burde dette instrumentet virkelig kunne brukes som et
alternativ til blokkfløyte og gitar. I
særlig grad som alternativ til gitar,
da ukulelen med sin størrelse og
kun fire strenger skulle være langt
enklere å håndtere for småskoleelevene.
Pelle og Tone Joner:
Ukuleleboka
Norsk Musikkforlag as, 240 kr.
viser.no

viser.no
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instruksjons-DVD'er
for deg som vil lære å
spille ukulele
Ukulele er et morsomt instrument, ser ut som en tøysegitar
noen har forsøkt å krympe. Den gir fra seg en stutt lyd og
den er lettere å håndtere enn gitar, især for de minste. Da den
kun har fire strenger, er den også noe greiere å orientere seg
på. Dessuten kan man ha den med seg i sekken eller i bilen
uten at den opptar mye plass.
Per Jakob Skaanes

Viser.no’s redaksjon har fått i hende
tre instruksjons-DVDer fra en av
verdens mest inspirerende ukulelelærere, kanadieren Ralph Shaw. Her
kan du lære å traktere instrumentet
og du får en rekke triks og råd attåt.
Anskaff deg en og sett igang!
Jeg har aldri sett en så sprudlende
instruktør på noen instruksjonsDVD jeg har vurdert noen gang.
Det må være kjæresten hans som
står bak kameraet og filmer. Han
har utrolig glimt i øyet og evner å
komme nær seeren på en helt spesiell måte. Virkelig en inspirator. Du
får også innholdsmessig valuta
igjen for pengene og nok å øve på
for en tid fremover – men pass på å
kjøpe den rette DVDen til ditt eget
nivå. Ralph Shaw er en durkdreven ukulelespiller med mange års
erfaring i å holde kurs og undervise i kunsten å få en ukulele til å
låte spennende. Da han har hold
konserter og kurs både i Amerika
og Europa, har han blitt spurt om
å lage noen leksjoner på video slik
at folk kan ha med seg en del av
kurset hjem for å repetere. Som
spurt, så gjort. I alt tre DVDer har
Ralph Shaw laget, en for barn og
den absolutte nybegynner, en for
den som bare kan litt, og en for de
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viderekomne. Sistnevnte inneholder en rekke stilige rytmiske figurer
og mye om høyrehåndsteknikk for
å variere akkompagnementet. Det
er en stor fordel med DVD-mediet
at man kan velge leksjon og spille
om igjen så mange ganger man
ønsker, derfor gjør det ikke noe
om mange av ferdighetene synes
svært vanskelige. Da har man noe
å strekke seg etter og får utbytte av
DVDen desto lenger. Om øvelsene
viser seg å være for vanskelige, kan
man jo bestille DVDen på nivået
under og gjemme den første til
senere. Menyene er oversiktlige og
lette å navigere i, man kan velge de
ulike leksjonene direkte fra hovedmenyen slik at man raskt kommer
dit man vil uten å måtte lete.
Instruksjonene foregår på engelsk,
men Ralph Shaw snakker klart og
tydelig i et moderat tempo, jeg vil
tro det er uproblematisk å forstå
hva han sier såfremt man har litt
erfaring med engelsk. Filmingen
er tidvis fokusert på gripebrett
og strenger på ukulelen når han
demonstrerer ulike teknikker, tidvis
på Shaw i helfigur mot en svart
bakgrunn når han forklarer mer
generelt.
I DVDene bruker Shaw for ordens
skyld G-C-A-E-stemming. Det van-

The complete ukulele course
– for den som kan litt

lige i Norge, etter Ukuleleboka til
Tone og Pelle Joner, er A-D-F#-H.
Den passer best når man spiller
med barn som synger ganske lyst.
De som er vant med dette, må altså
stemme en tone ned (og transponere tilsvarende etter grepkartene
Shaw har laget). Med alle platene
følger hefte med tekster og besifring til sangene som synges på
DVD’en, og grepkart med masse
grep man kan få bruk for.

The complete ukulele
course for kids – for barn
og de aller ferskeste.
For dere som er aller ferskest i
å spille ukulele, vil nok Shaws
instruksjons-DVD for barn være tingen. Denne varer hele 90 minutter.
Her går han ekstra varsomt fram og
forklarer «langsomt» hvordan man
spiller på instrumentet. Fra begynnelsen fokuserer Shaw på enkle
grep, vekslinger mellom to grep og
lærer oss noen kjente sanger man
kan spille på disse grepene. Først
en halvtime ut i DVDen vender han
blikket over på å variere rytmespillet med oppslag og nedslag. Mot
slutten viser han også hvordan man
kan lage overtoner på 12. bånd og
få en fin effekt med å banke på lydkassa på ukulelen. På sanger hvor
det er mange grep å holde styr på,
får vi hjelp av grepnavnet som vises
nede i høyre hjørne av skjermen.
Dette kunne kanskje vært gjort på
samtlige av sangene.
viser.no

Her begynner Ralph Shaw med å
forklare om stemming, hvordan
man holder ukulelen og tips til
ukulele-kjøp. Han viser et knippe
grunnleggende akkorder og
hvordan man kan spille forskjellige akkorder ved å flytte samme
grep oppover og nedover på
gripebrettet. Her innvies vi også
i enkle måter å spille ornamenttoner som utfyller akkordene. På
latterlig enkelt vis ser vi hvordan
vårt akkompagnement i C og G
kan gis farge ved å bruke overkommelig fingerarbeid. Etter noen
minutter med litt basisferdigheter i
høyrehåndsteknikk, demonstrerer
Shaw hvordan dette kan anvendes
på noen sanger man inviteres til å
spille med på. Først langsomt, deretter litt raskere. Så lærer vi noen
flere måter å spille rytmisk på, for å
variere akkompagnementet.
Platen har en spillelengde på 60
minutter. De 38 første minuttene
er det relativt enkelt å henge med
på. I de siste drøye 20 er stigningen ganske rask hvor Shaw
demonstrerer litt mer avansert
høyrehåndsteknikk for å sprite opp
det rytmiske akkompagnementet.
I siste leksjonen går han igjennom

et arrangement på en gammel
engelsk folketone. Her er fokuset
på fingerspill og hvordan man kan
spille melodien samtidig. Veldig
artig, og du skal ha ganske gode
fingerferdigheter for å mestre
dette. Denne leksjonen er kun på
denne DVDen.
Når du behersker det Shaw demonstrerer på denne platen og kan
benytte det i ditt eget ukulelespill
på andre sanger, tror jeg du kan
stille på viseklubb og spille.

Essential Strums – for den
viderekommende ukulist
For dem som kan spille ukulele
fra før, eller føler seg kallet til mer
krevende utfordringer, vil DVDen
Essential Strums være det beste kjøpet. Denne varer i snaue 100 minutter. Her demonstrerer Ralph Shaw
hvordan man kan spille smektende
rytmer og variere kompet med en
rekke spenstige høyrehåndsteknikker.
På denne DVDen begynner Shaw
på et viderkommende nivå i den
forstand at de fleste akkordene forutsettes kjent. Han viser riktignok
hvordan de tas, men han bruker
ikke videre med tid på disse. Fokuset ligger på forskjellige rytmefigurer og hvordan man kan spille dem
og videre variere innenfor disse.
Her tar Shaw for seg reggae, bossa
nova, samba, 12-takters blues, Bo
Diddley-komp, vals og marsj. I en
svært artig leksjon demonstrerer Shaw bruk av banketoner og
nappetoner med utgangspunkt i
clawhammer og frailing på ukulelen. Dette minner litt om komp på
5-strengs banjo. Et annet høydepunkt for meg var triplet strokes,
en form for trillenedslag. Utrolig
tøfft. Hvis dere vil høre hvordan det
låter, kan dere lytte til Angie som
Lillebjørn Nilsen fremfører på Nære
Nilsen.

en transponeringstabell for de tre
vanligste ukulele-stemmingene.
Jeg vil gjøre Raplh Shaws ord til
mine egne: «Bruk tid på å eksperimentere med forskjellige måter
du kan spille på instrumentet og
utvikle ditt eget spill. De mest
lærerike stundene jeg har hatt, er
når jeg har jobbet meg igjennom
nye sanger jeg elsker. Ikke kast bort
tiden med å slite deg igjennom
sanger du ikke synes noe om. Kos
deg med musikken!»

Om å bestille fra utlandet
En viktig ting å merke seg når man
bestiller varer fra utlandet: Bestill
varer i pakker som er under 200
kr i verdi. Hvis ikke blir der fort
moms og gebyrer på varene. Det
hjelper ofte ikke at varene sendes
som «gave» heller. Et alternativ
kan være å be selgeren om å få
kjøpe varene uten moms (VAT på
engelsk) da man ikke skal betale
moms til det landet varen sendes
fra når man bor i Norge. Det kan
lønne seg å be selger sende varen i
tre porsjoner. Eventuelt kan du be
en norsk musikkforretning om å ta
inn akkurat den DVDen og kjøpe
den der. Jeg har avtalt med nettbutikken notebutikken.no at de skal
ta inn disse slik at folk kan bestille
dem fra Norge og slipper å risikere
styr med moms og toll.

I heftet som medfølger DVDen, er
det i tillegg til grepkart og sanger,
viser.no
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du jammer. Ikke noen adapter som
henger utapå telefonen og øker
sjansen for å trekke ut pluggen ved
uhell.

Produkter & dingser
som kan være «kjekt å
ha» for musikere
og syngeskalder.

First lessons ukulele

Jeg merket ingen forskjell i lydkvalitet på de to systemene. Jeg trodde
egentlig at den store adapterdelen
av iRig gjorde ett eller annet morsomt med lyden, men begynner å
tvile på det. GuitarConnect-kabelen
er rett og slett så enkel som det går
an å få den. Selvsagt ville det blitt
et bedre og renere signal med en
dock-kobling, men også dyrere å
produsere.

– instruksjonsbok med CD/DVD
Denne boken beskriver hvordan du holder ukulelen, hvordan du tar grepene og slår an strengene,
og ved å lytte til CDen med musikkeksemplene og
se nøye på DVDen der Jerry More viser hvordan
de forskjellige øvelsene i boken skal utføres, vil du
komme langt på vei i å beherske instrumentet.
Per Jakob Skaanes

Strategien i utgivelsen First lessons
ukulele er tredelt. Vi har tre medier,
bok, CD og DVD. Boken teller 40
sider og spenner over et vidt felt.
Den inneholder basiskunnskap for
å kunne ta seg frem i sangbøker og
på grepkart for å finne ut hvordan
du skal spille sanger du kommer
over. Her er beskrivelser av hvordan
man stemmer instrumentet ved
hjelp av ulike hjelpemidler.
Hva er forskjellen på firedelt, tredelt
og todelt takt, og hvordan lese
grepdiagrammer? Her er svar og
foreslag til små øvelser. De første
grepene og taktene prøves ut på
enkle sanger hvor grepdiagrammer
står over teksten slik at du kan få
hjelp om du trenger det.
Videre beskriver More forskjellige
måter å ta de samme grepene på,
melodispill på både en og to strenger, hvordan du slår rytme, oppslag
og nedslag på forskjellige måter.
Dette anvender vi så på sanger som
er barnelærdom for amerikanske
barn. Kanskje ukjent for de som
ikke er vokst opp i England eller
USA: Three little mice, Mary had a
little lamb, My wild Irish rose, Row
row row your boat, Swanee river og
mer kjente sanger som Twinkle
twinkle little star, Amacing Grace og
When the Saints for å nevne noen.

Når det gjelder litt mer
vanskelige grep, tar
More med tre anvendelige typer: barré, killer
chord og country chord.
Felles for disse er at alle
fire strengene klemmes
ned slik at ved å flytte
hånden et bånd opp eller ned, får
du en ny akkord. I prinsippet kan
du spille alle 12 akkorder ved å
flytte dette grepet opp eller ned.
Dette er med andre ord en viktig
ferdighet å lære.
Videre krydrer han leksjonene med
nyttige betraktninger om alt fra behovet for å repetere til variasjoner
i akkompagnementet. I teksten er
det små bokser med øvelser. More
går avslutningsvis igjennom hvordan man kan bytte fra en dur til en
annen. På bokens siste sider hvor
det er grepkart, har han laget en
oversikt over hvilke grep som hører
sammen i alle tonearter. Veldig bra!
CDen inneholder 34 spor med
lydeksempler. Her spilles sangene både med komp og melodi,
fingerspill. Jerry More har med en
metronom i bakgrunnen, og så
langt jeg kan høre, forholder han
seg ganske fritt til denne, slik at
den blir lett distraherende. More
spiller bra, men er sikkert mer vant
med krokspelling enn å forholde
seg til en metronom.
DVDen: Hver leksjon omhandler en
side i boken. More demonstrerer

Griffin: GuitarConnect 30 $. –
griffintechnology.com

hvordan det han skriver om i boken
skal utføres. Han snakker muligens
litt fort i enkelte partier. Dette
kombinert med en relativt bred
amerikansk aksent gjør sitt til at det
av og til er noe vanskelig å oppfatte
hva han sier første gang. Ved andre
gangs gjennomsyn fikk jeg med
meg alt han sa. På DVDen er det
instrumentkomp uten vokal til sangene. Etter mitt skjønn ville vokal
gjort det lettere å orientere seg om
hvor man er i sangen når man spiller den. Filmingen er zoomet inn
på gripebrettet når More viser grep
og spilleteknikker, mot lydhullet og
høyrehånd når han viser rytmespill.
Jeg tror det er en god løsning å
bruker både bok, CD og DVD. Noe
av stoffet formidles best gjennom
at man studerer det langsomt via
en bok og du kan slå opp i den
om du lurer på noe. Sangene og
lydeksemplene er fine å lytte til når
du står fast på hvordan de låter. DVDen illustrerer eksemplerne visuelt.

Koble gitar
til iPad og telefon

Hvis du satser på å bruke din
«iDings» som en mobil gitarforsterker, har du nå mange
valg. Lommeboka og øret
avgjør. Og selv om det står
«for iPhone/iPad» på pakka,
kan flere av dem sikkert også GuitarConnect har samme bruksområde som iRig, men designet er
brukes med Android.
Janne Møller

Griffin GuitarConnect
Griffin (som også lager USB-mikrofoner og andre konverteringsløsninger) har kommet med sin egen
gitarkabel, GuitarConnect, til en
lavere pris enn konkurrentene.
Kabelen er et enkelt produkt. På
den ene sida en standard minijack

viser.no

forskjellig. iRig’en er en liten adapter
med gitarkabel i tillegg. GuitarConnect er en gitarkabel. En bagatell,
men ganske praktisk
uansett: en kabel
mindre å huske på.

Amplitube iRig
IK Multimedia iRig har alt rukket
å bli en standard på iPhone. Den
er mindre og hendigere enn de
fleste andre bokser og koster rundt
200-lappen. Spesielt god sammen
med Amplitube-pakka: En serie
effektbokser og en 4-sporsopptaker
som app til iPhone. De har også en
iRig Mic til en billig penge – men
der får du ikke mer enn du betaler
for. Mer om det i forrige nummer.
IK Multimedia Amplitube iRig. 40 $.
ikmultimedia.com/irig
(Mer på neste side)

Et pluss med GuitarConnect er at den
ikke trekker i iPhonen
slik iRig’en gjør. Da
trenger du ikke bekymre deg for at telefonen vrir seg mens
Til hodetelefon

Undervisningen foregår på engelsk,
og Jerry More bruker stemmingen
G-C-A-E sett fra første streng (den
nederste). Vanlig i Norge er A-DF#-H. Ha det i bakhodet når dere
bruker grepkartet.

Til iPad el. telefon

Til hodetelefon

Til gitar
GuitarConnect
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øreplugg-type for iOS (med både
inn- og utgang på samme plugg).
På den andre enden sitter en standard jackplugg (for gitar, bass og
andre instrumenter) og en inngang
høretelefon. Dette funker bra til
øving der det er kjekt å ha ørepluggen nær gitaren. For tilkobling til
høyttalere eller en mikser er det
derimot litt fomlete.

viser.no

iRig med
iPad og iPhone
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Sonoma GuitarJack
Sonoma har hatt sin Wireworks
GuitarJack til salgs i flere år for
iPod Touch (2. og 3. generasjon),
og funker også med iPhone 4 og
iPad. Den kostet 200 $ men er nå
på billigsalg, så det er nok en versjon 2 rett om hjørnet. Den nye har
forhåpentlig også 24 bits lyd (siden
de bruker USB-inngangen istedenfor minijack).
Sonoma Wireworks: GuitarJack.
150 $. – sonomawireworks.com

Apogee Jam
Den nylig lanserte Apogee Jam
kobler direkte til iPad’ens (eller
iPhonens) spesielle USB-inngang
og gir dermed bedre lydkvalitet
enn via mik-inngangen. Den gir
dessuten 24 bits lyd, noe kablene
som kobler til mik/audio-pluggen
ikke kan (den konverterer bare til
16 biter). Da får du kremlyd, som
Apogee eller også er kjent for.
Apogee Jam, 99 $.
apogeedigital.com

Om priser i dollar: Ja jeg skulle hatt dem
i kroner, men ikke alle er kommet i butikkene ennå, og mange bestiller på nett.
Du ganger dollarkursen med 9, da får du
den vanlige prisen i Norge, inkl. mva (som
er utelatt i amerikanske priser).

26 

F r a e t k j ø kke n b o r d p å V i n s t r a

K jøkkenbordbrev i mai

«M

an må tenke
over hva man
gjør her i
livet,» sa en gang vår finske
visevenninne. Utenfor kjøkken
vinduet hennes matet hun
småfugl og i hundegården
hadde hun fem digre trekkhunder. «Visefolk er grunnleggende naturelskere og for
fred.» Selv var hun vegetar og
sang med dyp alt, på suomisvensk. «Ekorn er nok et lite
problem, de stjeler hundemat»
sa hun og viste til de største
ekorn jeg noen sinne har sett.
Som forspiste sumobrytere satt
de på forbrettet med fire
dobbelthaker og like bred over
rompa som en kilopose sukker,
på tvers. «Jeg erkjenner
ansvaret, men vet ikke hva man
kan gjøre med ekorn som eter
mat beregnet på trekkhunder?»
sukket hun.
«Kalla den ängla-marken eller
himla-jorden om du vil…» nynnet jeg i februar mens jeg løp
i skytteltrafikk mellom kjøkkenboden med solsikkefrø (av
riktig kvalitet) og fuglematerne
i tuntreet. Siden vi tok oss til
rette og hogg ned skogen på
tomta har jeg følt en viss forpliktelse. Før oss eide fuglene
skogen og trærne. «Den som
tar, må finne seg i å gi,» tenkte
jeg og pøste på.
Katten, gammel og gulstripet
satt forvirret på verandage-

lenderet og fulgte med. I sine
velmaktsdager hendte det jo
at han forgrep seg på fugl. Jeg
hadde i sin tid litt av en oppgave med å oppdra fru Katt og
hennes to morderiske sønner til
å forstå at «Mus på bakken og
i hus, er bra å ta. Mus med fjær
derimot, er FY!»
Det virket dårlig, inntil jeg fant
på å bytte «flyvemusene» i en
skål med melk. Halvdøde av
skrekk ble fuglene båret opp
på verandaen under behørig
mjauing. Jeg ut med melkeskål.
Visesangeren bart fugler ut i
hagen. Holdt dem i hendene
til de fløy. Det føles deilig å
redde liv. «Kalla den änglamarken!»
I de siste årene fant jeg det
lønnsomt å fore katten med litt
ekstra ost og godbiter. I likhet med finske forspiste ekorn
ble han brei over ryggen. Det
hendte han kom inn med noe
gammelt høstløv han hadde
jaktet på og ville bytte i melk,
men fuglene fikk være i fred.
Da snøen trakk seg ut av hagen
oppdaget vi at vi hadde fått et
teppe av glemte solsikkefrø
rundt huset. «Vi må slutte å
mate fugler» sa visesangeren.
Det var ikke bare fugler som
hadde spist godt denne vinteren. En dag kom katten inn
med mus. Om det var fordi det
var alt for sølete ute, eller om
viser.no

Tegning: Øyvind Rauset

han egentlig ville bytte med
melk, vet jeg ikke. Musa var
spill levende. Morderen slapp
den frivillig i gangen. Musa pilte inn bak kommoden der det
manglet en fotlist. Derfra var
det fri passasje inn i veggen. Vi
isolerte katten på badet, satte
opp utgangsdøra.
Etter to uker med åpen dør
var musa fremdeles i huset. En
utrolig yndig liten skapning.
Glemte vi å holde døra til kjøkkenet lukket satt den på dørstokken og kikket på meg med
sorte perleøyne. Jeg kjøpte
ost av god og sterk kvalitet. La
små smuler fra kommoden og
fram til den åpne døra. Smulene forsvant, men musa ble.
«Mus i garasjen og i utebodene» annonserte visesangeren
og mente at nå måtte vi kjøpe
viser.no

feller. Jeg var ikke helt overbevist, men sluttet å gi ost til katten. «Beklager, du er for feit,
nå trenger jeg at du gjør ditt.»
befalte jeg og håpet det beste,
inntil jeg møtte to feite eksemplar på trappa. Det så ut som
om de hadde tenkt seg inn.
«Mus du liksom! Rotter,» fastslo jeg. «Finnes ikke rotter på
fjellet» sa visesangeren og gikk
på nettet for å få det bekreftet. Mens vi diskuterte mus /
og eller rottefeller en ukes tid
og katten gikk for lut og kaldt
vann, oppdaget vi stadig flere
forspiste mus i hagen.
«Visefolk er grunnleggende
naturelskere og for fred» peip
det i uteboder, steinbed, veranda og i veggen.

«Kalla den ängla-marken eller himla-jorden om du vil…»
Da kjøpte vi feller.
Første døgnet gikk sju mus
over i evigheten. Siden et par
til og tilslutt katten. Vi satt
i sola på verandaen da det
smalt. Katten fram fra kroken
med fella i barten. Han ville jo
også ha litt ost stakkar.
Musene er forhåpentligvis
borte, men vi har fått leieboere
i veden vår. Et fluesnapperpar,
så nå er det slutt på vedfyring,
men gudskjelov er det snart
sommer.
Jeg nynner fremdeles lavt på
ängla-marken, erkjenner at jeg
har ansvar og forer katten med
ost igjen.
Gry Sveen
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Festivalene

Begynt å tenke på hvor du skal dra i sommer? De største
festivalene kjenner alle, men du kan ofte få en større opplevelse på en av de mindre. Mer musikk, mindre trengsel! Sjekk Erik Moll Trio, Karianne Arntzen
disse 22 festivalene. Gå inn på viser.no for å få direktelenker Band. NB: I år også Kurs i formidling/sceneframtreden, i regi av
til festivalenes hjemmesider!
En større oversikt over visefestivaler i hele norden finner du
på www.nordvisa.org.

20.–21. mai:
Vise- og lyrikkfestivalen
i Haugesund
Er dessverre over når bladet kommer ut.

2.–4. juni:
Vømmølfestivalen
Verdal. Er dessverre over når bladet
kommer ut. vommol.org

stiller opp som vanlig, med flere
konserter. viservedkanalen.no

17.-19. juni:
Viser Ved Kanalen
Telemark: Viser ved Kanalen
presenterer dyktige, stødige band
og sterke, selvstendige utøvere i
2011. Med bl.a Åge Aleksandersen
& Sambandet, deLillos, Valkyrien
Allstars. Og Østnorsk Viseforum
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30. juni-3. juli:
Skagen Festival
Skagen Festival feirer 20 år og
markerer det med et megaprogram
som bl.a består av Buffy Sainte Marie, Åge Aleksandersen, The Savage
Rose, Povl Dissing, Anne Linnet
Akustiske Band, Sanne Salomonsen
og mange fler. skagenfestival.dk

18.-25. juni:
Festspillene i Nord-Norge 2. juli: Tjörns Visfestival
Harstad. Kjempeprogram med bl.a
Laurie Anderson, Balkan Brass Battle, Bounce Streetdance Company
og et utall andre artister. Nettside:
festspillnn.no

juni: Ukulelefestival i
10.-12. juni: Salongfestivalen 25.
Holmestrand
Elverum: Kultursalongen arrangerer Salongfestivalene som er blitt
en årlig tradisjon. - Årets tema: ÅND
* NATUR * KULTUR * SANSENES
MAGI med blikk på identitet og
nasjonale minoriteter: KVÆNER &
SKOGFINNER. Kulturfestivalen inneholder alt fra filosofibrunsj til Poesi
& Performance…
www.salongfestivalen.com

Norsk Viseforum. Nettsider: www.
egersundvisefestival.no –
myspace.com/visefestival

Hele dgen fylles med Ukulele i alle
varianter: Festivalparade • Festivalbutikk • Kurs • Åpen scene
• Kveldskonsert + mye mere!
Det kommer ukulister fra fjern
og nær, og Vestfold Ukuleleklubb
stiller også opp. Les mer på nett:
ukulelefestivalen.blogspot.com.
Arrangør: Ukulelebandet Jumping
Fleas.

30. juni -2. juli:
Egersund Visefestival
Egersund. Med bl.a Lillebjørn/
Seresta, VAMP, Bare Egil Band,
Steinar Albrigtsen, Monica Nordli,

Med en blandning av nytt, gammalt, återhållsamt och rockigt hoppas vi på publikrekord. Vi ser fram
emot en uppföljning av fjolårets
succé. Var: Billströmska Folkhögskolan, mitt på Tjörn.
ARTISTER: Pernilla Andersson, Lasse
Tennander, Uno Svenningsson,
Lotta & Mikael Ramel, Majornas 3:e
Rote, Hanne Juul, Axel Falk m.fl.
Mer info: tjornsvisfestival.com

7.-10. juli: Førdefestivalen
Norsk folkemusikk og verds
musikk i kombinasjon – Førdefestivalen er det største fleirkulturelle
musikkarrangementet i Norge.
Festivalen tilbyr eit variert program
med konsertar, kurs, utstillingar,
barneaktivitetar og turar. Førdehuset er hovudarena for dei mange
konsertane, men festivalen har òg
samarbeid med med andre kulturinstitusjonar, hotell og kyrkjer om
viser.no

arrangement under festivalen. Festivalen presenterer etnisk musikk
frå heile verda. fordefestival.no

22.–24. juli: Prøysendagene på Tromøy

9.-14. aug:
Karlsøyfestivalen

12.-16. juli: Skåtøy
vise- og poesifestival

Arendal: Alf Prøysen hadde i alle
år sin lille sommerhytte på utsida
av Tromøy ved Arendal. Hvert år
rundt Alf Prøysens bursdag 23.
juli arrangerer Tromøy Bygdelag,
Sandum og Omegn Vel og Tromøy
Historielag Prøysen-dagene fra Flademoen og Bjellandsstrand Gård.
I år markeres 10-årsjubileet for
dagene med flere konserter, utstillinger, dokketeater, bygdemarked
og naturvandring.

Karlsøy: Karlsøyfestivalen er ei
markering av motstand mot et
samfunn der de
viktigste verdiene er lønnsomhet,
konkurranse og
grådighet. Den er
en protest mot raseringen av distriktene, miljøødeleggelsene, rasisme og
diskriminering. Les fyldig omtale
på karlsoyfestivalen.no eller sjekk
myspace.com/karlsoyfestivalen

Årets festival er utvidet med 2
dager. Den åpner tirsdag 12. juli
med festivalutsilling og konsert
på scenen til Skåtøy kafé & galleri.
Onsdag blir det flere arrangementer på kaféens
scener. Torsdag er
det tradisjonen tro,
konsert i Skåtøy
kirke. Fredag og lørdag er det konserter
og arrangementer på hovedscenen
i teltet og på scenen Bak Fasaden.
Begge scener er inne på festivalområdet. www.skatoy-visefestival.org

16.-17. juli: TAUBE-spelen
I helga 11. og 12. juli arrangeres
den årlige Taube-festen på Ängön
og Flatön i Bohuslän (hmmm, om
det ikke var for Roskilde-freden,
hadde altså Taube vært norsk! ;-) og
i år stiller de med et stort knippe
kjente artister som alle tolker Taube
på sin måte.
Billetter kan kjøpes på Billettsevice.
no, tlf. 815 33 133 og i Narvesen,
Posten og 7-eleven.
www.taubespelen.com

20.-24. juli: Riddu RiÐÐu
Kåfjord: Stor internasjonal urfolkfestival med mye kunst, teater og
folkemusikk. Program på samisk og
norsk. www.riddu.no

18.-24. juli:
Prøysenfestivalen
Blåklokkevikua
Rudshøgda: Prøysenfestivalen har
vokst ut av en markering av Prøysens fødselsdag 23. juli. Etter hvert
har det blitt en ukelang fest med
musikk, teater, allsang, barnetimer
og gode opplevelser. Når program
og artister blir klare, vil vi oppdatere nettsidene:
www.proysenfestivalen.no.
viser.no

Program: Flademoen fredag 22.
juli: Kabareten «Såmmå hen du er
i væla» med Ketil Kolstad. – Konsert med Kirsten Bråten Berg og
Anbjørg Lien, Bjørn Ole Rasch, Leiv
Solberg, Stian Carstensen. – Flademoen lørdag 23. juli: Prøysenkonsert med Knut Anders Sørum
Trio – Konsert med «Melkesyra». –
Bjellandstrand Gård 24. juli: Konsert
med Prøysenprisvinner Tonje
Unstad.

23.–29. juli: Låtskrivarkurs + visfestival i Umeå
I sommar, närmare bestämt mellan
den 26 - 29 juli pågår en vis- och
låtskrivarkurs på Holmön. Därefter
har man gratis inträde till festivalen. Vi ser gärna att vi får nordiska
deltagare. Visfestivalens hemsida:
visfestivalen.nu
Vi skulle bli väldigt glada om
vi fick med några norska vänner
på denna kurs. Kurspåmelding:
Christer Jilder, 901 84 Umeå.
090/161022 (arb) - 070/3002332
(mobil) - christer.jilder@umea.se

9.-13. aug: Øyafestivalen
Oslo: I år som alltid - Øyafestivalen.
Programmet og antallet artister er
for stort til at vi orker å dra fram
noen, gå heller inn og les den
enorme lista på oyafestivalen.com

18.–21. aug:
Drammen Elvefestival
Drammen: Her skjer det mye! Se
festivalsidene for fullstendig program. Med bl.a Madcon, Hellbillies,
Anastacia.
www.drammen-elvefestival.no

2.–4. sept: Dylanfestival
på Beitostølen
På Beitostølen arrangeres det
hvert år Dylanfestival. Den første
helgen i september 2011 blir den
hittil åttende. Program legges ut i
løpet av våren. Også Åpen mikrofon. dylanfestival.com

29. sept–1.okt: Folkelarm
Oslo: Folkelarm er et bransjetreff
med mål om å markedsføre folkemusikkartister for den norske og
internasjonale folke- og verdensmusikkbransjen. Folkelarm ble
arrangert for første gang i Oslo i
2005, og har senere blitt arrangert
årlig. www.folkelarm.no.

12.–13. aug: Knutefestivalen
Kongsberg. Lars Martin Myhre,
Christina Kjellsson, Ragnar Sør
Olsen m. fl. Se side 10–11.
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Med 5-linjers rim – fyll
de gule feltene.
Løsning i neste nummer.
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Torbjørns Vise-X

Av Torbjørn Holte
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væremåter i antikken.
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Bibbis Betraktninger
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«Å være»
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!
Vannrett
1 Forspill
5 Inntekta
11 Fisk
15 Yngre (fork.)
18 Europeiske
19 Smøremiddel (eng.)
20 Naboer
21 Glodde
23 Papirene
27 Pronomen (eng.)
28 Elektronikkmerke
29	Like
32	Like
33 Asiater
35 Religiøse handlinger
37 Naboer
38 Finnes
39 Gå i oppløsning
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Brigitte Bidet

«Å være eller la være» (eller noe
tilsvarende), sa visstnok prins

Loddrett
1 Drept
2 Bygd i Rennebu kommune
3	Tall
4 Gresk heltedikt
5 Naboer
7 Uttale
8	Kamme
9. Ødelagte
10 Øke malmens metallprosent
12 Oppbevare
13 Forlovede
14 Dessert
16	Tall
17 Drikk
22 Polerer
24	Tegn
25	Tro (nynorsk)
26 Jordstykke
30	Trinn
31 Perioden
34 Norsk trubadur
36 Mot sentrum
40 Fisk (bakv.)
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For å få litt hjelp, forela Bibbi saken
for den kjente egyptiske eksistensiologen Tutta n’Kamon, som
uttalte: «Ta vare på deg selv, og du
får være lenge i landet». Bibbi syntes
først dette var en grei løsning, inntil
hun skjønte at fru n’Kamon mente

vise-quiz

Sjekk din visekunnskap – eller test andres!

Løsning forrige kryssord:
A
D
J
E
K
T
I
V
E
R

Livet har sin begynnelse, og sin
slutt. Perioden imellom kalles
eksistens. Månedens mini
kronikk handler om denne.
Den er skrevet for highbrowpublikummet, dvs de som
kan lese mer enn 7 bokstsver i
rekkefølge.

Hamlet, og flere prinser har senere
klødd seg i hodet og andre steder
over samme problem. Bibbi synes
det må være på tide med et helt
entydig svar, men må først avklare
én ting: Å ikke være er strengt talt
intet problem, bare en beklagelig
tilstand.
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viser.no

1 Hva betyr «Ukulele» på originalspråket?
2 Hvem ga ut plata «Viser ved peisen» i 1968?
3 Hvem sang «En herre med bart» i filmen fra 1942?

balsamering, og det er noe Bibbi
kun gjør med håret, ikke resten!
Bibbi ble nødt til å klare seg selv
som vanlig, og landet til slutt på
denne bramfrie løsning: Å være
eller ikke være er egentlig ikke så
nøye, bare det skjer på en smakfull
måte.
Månedens oppskrift:

Løver

Et spørsmål leserne alltid er
meget opptatt av, er: Hvordan
fange løver i en skog?
Leserne kan ta det helt med ro, Bibbi
har etter nitid research funnet svaret i Schiönberg-Snerckens Kogebog:
1. Man tager en skov og et sold.
2. Man lader skoven renne
igjennem soldet. 3. Løverne
bliver igjen i soldet.
Illustrasjonen viser en jakt med lykkelig utgang efter ovennevnte metode.

4 Fra hvilken by kommer Kaizers Orchestra?
5 Hvilken yrkestittel har Kirsten Bråten Berg?
6 I hvilken kommune finner du visescenen Fyrlykta?
7 I hvilket fylke foregår Viser Ved Kanalen?
8 Viseklubben Baluba er i hvilket fylke?
9 Viseartist som i år fikk Oslo bys høyeste pris, St. Halvard-medaljen?
10 Hva heter gitaristen som leder Hot Club de Norvège?
(Fasit på s. 37.)

viser.no
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mange effekter og hva enkelte kanskje vil karakteristere som støy. Men
det er interessant støy. Her er også
rolige låter med et “mykere” lydbilde i den forstand at instrumentvalgene er mer strykeinstrumenter
og det er mindre vekt på rytmiske
elementer og mer vekt på rolige
melodier. I tillegg registrerer jeg at
oljefat og lignende rytmeinstrumenter er mer nedtonet på dette
albumet flere tidligere utgivelser.
Violeta, violeta har et fyldigere og
noe varmere lydbilde selv om de
nå er mer skramlete enn tilfellet er
på Maskineri som kom for ett par år
siden. Det er litt mer elementer fra
tidligere utgivelser samtidig som
de har innlemmet andre ting som
fyller ut. Et band i utvikling med
andre ord.

Musikkpolitiet
Kaizers Orchestra:
Violeta Violeta vol. 1

Jeg tenkter også på Einstürtzende
neubauten, Einmal kommt die liebe
og tivoli-musikk.

Kaizers Orchestra feirer i
disse dager jubileum. De har
holdt på i ti år og vil i den
anledning gi ut en trilogi mellom januar 2011 og november
2012 hvor bandet musikalsk
sett gjør akkurat som de
lyster. Det innebærer i tillegg
at albumene kommer i lekre
påkostete gatefoldutgaver på
vinyl, hurra!!

Rødvin i vrangstrupen?

Per Jakob Skaanes

«Orkesteret»
Først litt om Kaizers Orchestra. Navnet Mr. Kaizer opptrer i låta Bastard
fra 1998. Da het bandet fremdeles
«gnom» med liten “g”. Like etter ble
imidlertid kontrabassist Rolf Prestø
byttet ut med Jon Sjøen og bandet
skiftet navn til Kaizers Orchestra.
Bergensbandet ble startet i 1999
og serverer skranglerock, nyveiv,
skamusikk, østeuropeisk ompamusikk med mye humor. Om jeg
skal forsøke å peke på musikalske
referanser til stilen Kaizers Orchestra har lagt seg på, vil jeg assossiere i retning av Tom Waits’ senere
produksjoner hvor lydbildet er
preget av eksperimentering med
ulike perkusjonsmuligheter, oljefat,
bilhjul og disharmoniske klanger.
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Med elementer fra industri-skrammel med banking på oljefat og
referanser til bedehusene gjennom bruk av gamle trøorgler har
Kaizers Orchestra satt dype spor i
Norges rockeinteresserte befolkning. Kaizers Orchestra har siden
debuten i 1999 vært et farverikt
og nyskapende band i det norske
musikklandskapet. De mest innbarkede visesangere vil kan hende
sette rødvinen i vrangstrupen av
lydbildet gode Kaizer fyrer igang og
mangel på Am-E7-progressjon. Vi
vil likefullt mene at en viss ubalanse
kan føre oss videre musikalsk, og
det å lytte til Kaizers Orchestra
derfor vil være av det gode :-)
Kaizers Orchestra har satt seg fore
å utgi tre album viet en historie om
tre personer. Historiene skal fortelles gjennom tretti sanger fordelt på
tre album som gis ut mellom januar
2011 og november 2012. Albumene kommer i tillegg på vinyl!
Hva har Kaizers å fortelle om Violeta
Violeta i første akt? Det er så flott
med selve estetikken i omslagene
på vinyl. Da kan man legge flid i å
gjøre dem kunstneriske og vakre.
Slik er det med omslagsbildet til
Violeta violeta. Det ser ut som en
cabaret-plakat med en rekke artige
elementer. Det gir et løft til opplevelsen av en flott utgivelse.

Et tre akters drama
Det er tre hovedpersoner i Kaizers
tre-akters drama. Beatrice er en
eksentrisk kvinne som har utfordringer med både mentale lidelser
og overnaturlige evner. Hun har en
datter med Kenneth. Og datteren,
hva tror dere hun heter? Etterhvert blir det vel krevende å leve
sammen med Beatrice, så Kenneth
kidnapper sin egen datter og de
flykter fra den høyst eksentriske og
heller ubalanserte Beatrice omgitt
av røyk, vodka og iført en halveis
istykkerbrent brudekjole mens hun
sitter påloftet og spiller pumpeorgel. Vi kan røpe at Kenneth har
en bror som også kan mer enn sitt
fadervår. Jeg skal ikke begi meg ut
på å gjenfortelle hva som skjer. Det
er i det hele tatt en kostelig, absurd
fortelling Ottesen & Co. har snekret
sammen. Ta dere tid til å lese i
heftet som følger med albumet.
Jeg har storkost meg med det ene
poenget villere enn det andre :-)
Musikken, er den like særegen og
oppmerksomhetskrevende som
tidligere? De har tid om annen
laget svært rolige låter også, rett ut
sagt lyriske og vare sanger til tider.
Det er svært variert. Det er nok av
umiskjennelig Kaizers-lydbilde med
viser.no

Violeta Violeta er mikset i Duper studios i Bergen. Produsenter er foruten Janove Ottesen Jørgen Træen
og Yngve Sætre. Det er fristende
å sitere Helge Olsen som skrev
en omtale av albumet i Bergens
Tidende: «Øredøvende rockesirkus

med teaterislett… overbevisende
vakkert».

Mer om Kaizers Orhcestra
finner dere på Dr. Movinckels
akuttmottak, nettsiden til Kaizers
Orchestras offisielle fanklubb. Her
finner dere et intervju med mannen bak Black Soul family, Jostein
Ueland og Jan Ottesen i Kaizers
Orchestra. Bandet har hjemmeside
og myspaceside. Vil du vite mer
om Violeta-trilogien, kan du sjekke
wikipedia. Biografi om bandet kan
dere dessuten lese i nettversjonen
av Norsk pop- og rockleksikon.
Viser.no har også omtalt to andre
Kaizers-utgivelser, 250% og Maskineri.
Kaizers Orchestra: Violeta violeta.
På vinyl fås den i Platekompaniets
nettbutikk og i utvalgte butikker,
Big Dipper, The garden og Lite nytt.

Per Jakob Skaanes

Bråten Berg har uttrykt en viss
engstelse for at sanger hun lærte i
folkedansmiljøer skal miste fotfeste
og bli sanger som bare «hører til»
den forrige generasjonens hukommelse. Med albumet Songen har
hun bidratt til at engstelsen vil legge seg noe. De fleste vil nok skrive
under på at Bråten Berg og et sterkt
felt med musikere her har levert
viser.no

Plateslipp i Bakgården i
Arendal
Onsdag 11. august var det duket for
plateslipp av Songen. På den lune
og intime konsertscenen Bakgården i Arendal – byen hvor Kirsten
Bråten Berg vokste opp – holdt hun
og tre av musikerne som bidrar på
plata, en nydelig konsert i anledning lanseringen av albumet. Dette
er et fint konsertsted som jeg kan
anbefale både musikere og publikumere å oppsøke hvis man skal til
Arendal. Det var stinn brakke, folk
sto på utsiden og angret på at de
ikke hadde forhåndskjøpt billetter. Det ble en flott konsert med
et rikt repertoar av materialet på
plata, bånsuller, og jommen fikk vi
ikke med oss en ril etter den lokale
spelemannen Arne Fjeldstad.

Sangene

Kirsten Bråten Berg: Songen
Kvedaren Kirsten Bråten
Berg har laget en plate med
sanger hun er redd går i
glemmeboken om ikke man
gjør noe aktivt for å ta vare
på dem. Det kan man si hun
har gjort. Sammen med et
stjernelag av et band har hun
gitt sangene en spennende
innpakning som skulle fenge
langt utover leikarringens
medlemmer.

Omslaget og illustrasjonene inne i
heftet som følger med er kostelige.
Disse er signert Harald Aadnevik.

et musikalsk solid håndslag for å
forlenge levetiden til sangskattene.
Om de er flotte i seg selv, blir de
ikke mindre tilgjengelige med arrangementene Kirsten Bråten Berg
og bandet har ikledd dem.

Repertoaret på albumet består av
sanger og danseviser Kirsten Bråten
Berg lærte i ungdommen da hun
gikk i Austegdlagets folkedansmiljø
i Arendal og senere i Oslo Songdanslag. Mange av dem er også
viser hun lærte da hun var aktiv i
leikarring i Oslo senere også. Hun
flyttet siden til Setestdal og der gikk
det mer i stev og middelalderballa-

Det er for øvrig
interessant med
denne bevaringstanken bak å utgi
album med sanger.
Gruppen Vintermåne ga i fjor ut
et album hvor de
vektla noe av det
samme. De hadde
samlet et knippe låter hentet fra Mads
Bergs skolesangbok. Dette albumet
heter simpelthen
Skolesangboka
og har undertittel
«sangene du har
glemt at du husker».
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der. Nå var imidlertid tiden inne til å
friske opp igjen sangene som siden
den gang har ligget lagret i minnet.
Her er sanger som Anne Knutsdotter, Ung Åslaug, Blåmann, Vesle
Kari vår. Men også småstubber som
Bråten Berg har laget en medley ut
av flere småstubber under overskriften Besta syng barneviser.
Om du ønsker mer bakgrunnsstoff om noen av titlene på dette
albumet, er det gitt ut en fin bok
som bærer tittelen Den nynorske
songskatten av Terje Aarset. Her
finner du egne kapitler om blant
annet Blåmann og Ung Åslaug.

Briljant spill
Musikerne på Songen er Annbjørg
Lien på hardingfele og nykkelharpe, mannen hennes, Bjørn Ole
Rasch, på trøorgel. Stian Carstensen på banjo m.m., Arild Andersen spille kontrabass mens Leiv
Solberg trakterer gitar, torader
og mandola foruten plystring.
Bråten Berg har spilt med disse
musikerne i flere sammenhenger.
Arild Andersen har hun samarbeide
med i forbindelse med Sagn og Arv,
Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch
har spilt i Bukkene Bruse sammen.
Arrangementene og lydbildet er
spennende. Her er flust av finesser
på de forskjellige instrumentene.
Det er flotte klangfarger og briljant
spill. Leiv Solberg har et triks på
slutten i hvert mellomspill på Eg
gjette Tulla: Akkurat der man ville
sunget «ulla» i sistelinja «for ho var
kru-ula i ulla», spiller han nest siste
tone med en elegant banketone på
mandolaen sin. På Eg heiter Anne
Knutsdotter har de laget en liten
bluegrass-vri og Stian Carstensen
knatrer ivei som ei mitraljøse på
banjoen sin. Dette er en nytelse
lydmessig om man liker lyden av
akustiske instrumenter og har sans
for klanger. Leiv Solberg spiller
flere tette klanger på gitaren og
Annbjørg Lien og Arild Andersen
varter opp med et flott mellomspill
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Lillebjørn Nilsen foredrar den på sin
side forbilledlig som ei vise. Hans
akkompagnement er en enkel gitar
og Steinar Ofsdal på fløyte.

Besifringsvarianter

med kontrabass og nyckelharpe på
Eg gjekk meg opp på seterli.

Blåmann
Blåmann er et interessant eksempel
her. Jeg finner grunn til å understreke at komponisten av tonen er
Anne Haavie, det har vært kjent
helt siden 1884 i Folkesangbogen av
Jakob N. Kobberstad. En oppsiktsvekkende sleiv fra Bråten Bergs side,
er her å oppgi «trad.» på melodi.
Det er synd at et lag av musikere
på dette nivået ikke har fanget opp
den bommerten. Feilen ligger i at
man har benyttet Norske Folkedansar av Klara Semb fra 1985 (førsteutgaven kom i 1922) som kilde. Les
kapitlet om Blåmann i nevnte bok
Den nynorske songskatten.
Men over til det musikalske.
Sangen finnes innspilt i svært
gode versjoner blant annet av
Rita Eriksen med Arild Andersen,
Knut Reiersrud og Einar Mjølsnes.
Lillebjørn Nilsen har spilt den inn
sammen med Steinar Ofsdal, for å
nevne mine favoritter ved siden av
herværende versjon.
Alle tre bør lyttes til med andakt og
ærbødighet. Der hvor Bråten Berg
er folkesangeren med sine brekk og
«kvedarfrasering», fargelegger Rita
Eriksen litt mer i retning av country.
På hennes versjon farvelegger Knut
Reiersrud med gitaren ved at han
i stor grad utbroderer og «svarer»
melodilinja og legger på noen småløp på gitaren som ihvertfall jeg
oppfatter som folketonetematikk.

Lillebjørn har også den flotteste
akkordrekka på tekstlinja «Bjørnen
med sin lodne fell» med de enkle
og rene akkordene C-Em-Am-F.
Spill det og nyt! Bråten Berg og Co.
bruker flere ganger C-C/E og så
over til F. Arild Andersen og Knut
Reiersrud spiller med Rita Eriksen,
spiller de noen nedganger er vanskelig å notere med akkorder. De
bruker mer enkelttoner E-D-C-H-AG#-A med flageoletter på de første
tonene. Veldig tøft det også. Nuvel,
som han sa, her har vi ihvertfall
et lite miniatyrstudium i besifring
av melodier. Tre virkelig elegante
måter å gjøre det på :-)
Vi må også ta med at det er litt
ekstrakrydderier på Kirsten Bråten
Bergs Blåmann-versjon. Stian
Carstensen spiller på pedal-steelgitar. Skikkelig western. En «grand
prix»-modulasjon har de også lagt
inn. De går likegodt opp i D. (Denne
melodien ligger også så godt for
sag at jeg skulle nesten foreslått
meg selv på sag-solo :-)
Bråten Bergs frasering og klang i
stemmen kommer virkelig til sin
rett på de rolige sangene. Der
tilfører de og løfter sangene. På de
raske sangene blir stemmen hennes mer lik mange andre, kanskje
naturlig når man ikke får tid til å farvelegge tonene da. Plata er spilt inn
i Kongshavn Studio hos Annbjørg
Lien og Bjørn Ole Rasch.
Smakebiter fra plata fins på Kirsten
Bråten Bergs myspaceside.
Kirsten Bråten Berg: Songen, CD.
Utgitt på Grappa.

viser.no

Øyvind Sund:
Jord og lyst
Det er ikke mange som kommer ut med bare gitar og
sang på plate. Og det er greit
nok, for det er ikke så mange
som behersker den formen.
Øyvind Sund gjør det. Han er
en av få som spiller klassisk
gitar så bra at musikken står
for seg selv, uten å flytte
fokus fra poesien. Som han
selv sier: «Visa har for meg
alltid vært fysisk bundet opp
til gitaren. Derfor er denne
utgivelsen én stemme og én
gitar. Og litt plystring. Bare
det.»
Leo Leonhardsen

Jord og lyst inneholder 16 dikt. To av
dem er av Gry Sveen. Resten er fra
Øyvind Sunds penn.  Kjærlighet og
den leken som hører til den er hovedtema i sangene. Her er Pomora
i Latium med eplebildet i klassisk
poesi, her er snekkeren som kan
alt om not og fjær – også i senga,
her er Karl og Kathinka (som han
en gang gjorde både kunstutstilling og konsert av) og her er jentas
lengselsvals. Og her er også «langt
fram til rikdom og lykke» fra forestilinga om plankebyen Lillestrøm.
Diktene er gjennomarbeidet, ingen
lettvinte løsninger for å få teksten
til å gå opp.
Her er folkelig fortellerkunst på
høyt plan. Humor, alvor og ømhet.
Jeg går ikke inn i noen analyser
av de enkelte visene. Hver sang
er så gjennomarbeidet poetisk og
musikalsk at de hadde fortjent en
dypere gjennomgang. Jeg vil heller
anbefale å lytte til disse vakre og
sære historiene. De kommer fra en
skald – en syngeskald som vet hva
han gjør og har en unik evne til å
feste fantasiene til papiret.
viser.no

Melodiene er varierte. Gitaristens
fordel er at han kan variere fra jazz
via klassiske teknikker til amerikansk folk.  Det er en av Øyvind
Sunds store egenskaper som
gitarist og melodimaker. Den store
variasjonen i spillet gjør at det aldri
blir kjedelig, ingen gjentakelser.
Hver melodi er ny og unik. Det er
det som er noe av det essensielle
på plata: Dette gjennomarbeidede
gitarspillet som aldri gjentar seg
selv. Her er ikke mye P-ima-ima. Her
er gitarstykker som kan stå for seg
selv uten tekst, gnistrende utført.
Han kunne hatt en karriere som
klassisk gitarist, dersom han hadde

skjønt det selv. I stedet velger han å
gi oss sang med gitar til. Der andre
må fylle ut med trekkspill, trommer
og andre instrumenter, fyller han ut
med gitaren. Lytt og lær. Det er ikke
mange på berget som behersker
dette.
Øyvind er en erfaren visesanger,
og det skinner igjennom på plata.
Det er tydelig både i tekstuttale
og intonasjon at han har lyttet til
mestrene Rolf Søder, Erik Bye og
sannsynligvis Rolf Just Nilsen. Som
formidler kan vi godt føye Øyvind
til rekken av norske klassikere.
Innleggsheftet i CDen er ei lita diktbok hvor du kan hygge deg med
poesien alene om du vil. Vakkert
illustrert av Gry Sveen, som også
har produsert plata.
Øyvind Sund: Jord og lyst, CD
Distribusjon: www.oyvindsund.no
© Sundkanmer2010
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musikkform hvor virtuose gitarister
og andre instrumentalister får kjørt
seg og lekt seg. Musikkformen
inneholder gitarsoli nok til å gi
enhver luftgitarist våte drømmer.
Her er stor vekt på improvisasjon
og eksperimentering med kjente
meloditemaer.

opptak allerede som tiåring. Herregud for et fyrverkeri allerede da.
Jeg satt bare og måpte. Starten av
historien er god: Jon møter Jimmy
på en festival og de spiller sammen,
blir kjent. Jimmy og Jon blir svært
gode venner, Jon kaller Jimmy for
“broder brokkoli” og de holder
konserter sammen. Men så byr
etterhvert livet på større og større
utfordinger for gode Rosenberg, og
det blir bare verre og verre.

masse opptak med flott musikk og
et nivå man bare kan drømme om
som gitarist. DVD-en byr dessuten
på tilsammen 40 minutter bonusmateriale (som jeg ikke har sett
da promo-DVDen jeg har ikke
inneholder det). Foruten et sjeldent
amatøropptak av Chet Baker i en
av hans siste studioinnspillinger
i Paris opplever vi noen av de
sterkeste personlighetene innen
akustisk jazz- og folkemusikk-tradisjon i Europa: svenske Andreas
Öberg, franske Angelo Debarre,
nederlandske Stochelo Rosenberg
og vår egen Stian Carstensen.
Hot Club i aksjon sammen med
Lillebjørn Nilsen i en fremføring
av Tanta til Beate er også med.
Opptakene er innspilt live i høyst
forskjellige miljøer i Norge, Holland
og Frankrike. Det er med andre
ord en utrolig film og her er store
musikalske øyeblikk som perler på
en snor.

Omsorg og filantropi

Jon Larsen er blant norges dyktigste og mest anerkjente
gitarister. Han er mannen bak Hot Club de Norvège, han har
eget plateselskap, har gjort en stor innsats for å tilgjengeliggjøre Robert Normanns innspillinger, med et kontaktnett over
hele verden. Jimmy Rosenberg er sigøynergutt og gitarhelt
Jon & Jimmy – de’ muuvi
av klasse. Her er CD og DVD om deres vennskap og utforVi møter Jon og Jimmy over en
dringer for å holde det ved like. Utgivelsen kom dessuten i
lang periode i livene deres. Her er
anledning Django Reinhardts 100-årsdag.
Per Jakob Skaanes

Jeg har hittil opplevd Rosenberg én
gang på konsert. Det var sammen
med Christiansand String Swing
ensemble ett sett og deretter et
sett med Hot club de Norvège. Han
var et fyrverkeri som hvilken som
helst musiker og gitarist bare må bli
nesegrus imponert over. Ihvertfall
rent teknisk. Hans akrobatikk på
gitarhalsen var ubeskrivelig. hele tiden på hugget, rett på og han gikk
liksom “i strupen” på melodien og
ga alt han hadde. Selvfølgelig satt
man ofte igjen med fornemmelsen
at her gjaldt det å bli førstemann
til hundre ganger opp og ned
gitarhalsen. Han er kalt sigøynerjazzens svar på Jimi Hendrix. Jon
Larsen er mer tilbakelent, ikke så
turbo i måten å angripe melodiene på, kanskje mer ettertenksom.
Der Rosenberg knatrer løs med
mitraljøse, nøyer Larsen seg med
halvautomat...

Jon & Jimmy på CD
Både DVDen og CDen har undertittel “Dreams, drugs and Django”. På
CDen vil du høre en rekke melodier som er kjente for deg. Her er
materiale med alt fra melodier som
Blåmann, blåmann til Csardas av
Monti i en av de heftigste versjoner
jeg har hørt. Den eneste tittelen
som var kjent for meg, var Blåmann,
blåmann. De fleste navnene sier en
lite eller ingenting, men melodiene har gått inn i vår kollektive
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hukommelse eller kan betraktes
som felles arvegods. Der vil man
garantert dra kjensel på den ene
og den andre melodien. Musikken
er (for dem som ikke har vært borti
Jon og Jimmy) akustisk europeisk
jazz i tradisjonen etter Django Reinhardt. Mye av musikken er rytmisk
swing, andre steder roligere og litt
smektende. Instrumentene er i all
hovedsak kassegitarer – både nylon
og stålstrenger - her er konstrabass,
akkordeon, fiolin og munnspill.
Til tider kommer det inn noen
blåsere og en gang iblant en vokal.
Men musikken er for det meste
instrumentallåter. På de rolige
låtene kan det være svært lyrisk og
sjelfullt, men som tidligere nevnt,
“førstemann til hundre”, dette er en

Hva sitter vi igjen med av forståelse
av Jimmy Rosenberg og Jon Larsen
og prosjektene deres? Vi møter
en svært åpenhjertig og ærlig Jon
Larsen som delvis fungerer som
fortellerstemme. Jon Larsen sitter
ofte i en intervjusituasjon og kommenterer ulike hendelser i hans og
Rosenbergs forhold. Denne rollen
får også de andre Hot Club-medlemmene i filmen. En mer eller mindre fokusert Jimmy Rosenberg gir
også til kjenne sine synspunkter på
ting som musikk, gitarteknikk, konserter, det å leve utslått og blakk
og ikke minst boksing. Vi møter
gitaristen Jimmy Rosenberg i noen
viser.no

Når man ser filmen om disse karene
er det fristende å sitere Anne Grete
Preus “Man havner så lett på villstrå
med for mye livsapetitt”. Allerede
fra han var relativt ung, ble Jimmy
Rosenberg med rundt på turnéer
og festivaler, inn i musikermiljøene og festene. Jimmy Rosenbergs
liv har vært en berg-og-dalbane.
Mange oppturer og stjernestatus,
men også dyp tragedie og dop,
avrusning og store personlige
problemer som også har brakt ham
i konflikt med nære venner. Dette
gjelder som man vil se i filmen,
også hans forhold til Jon Larsen.
Man kan jo spørre seg om ikke folk
burde forstått konsekvensen av å ta
med seg en ustyrlig, lett påvirkelig
gutt med en musikalsk gudegave
inn i en del av livet som man burde
være mer moden før man stiftet
bekjentskap med.

Fasit på Vise-quiz’en:
1 Hoppende loppe
2 Børt Erik Toresen
3 Wence Foss
4 Bergen
5	Kvedar
6 Asker
7	Telemark
8	Troms
9	Kari Svendsen
10 Jon Larsen

Jon Larsen og Jimmy Rosenberg
CD og DVD

B o k - CD - & D V D - o m t a le r
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Vi har altså å gjøre med en fyr vokst
opp i ustabile kår blant omreisende
sigøynere, med en far som vandrer inn og ut av fengsel, mens en
selv er ung og påvirkelig og uten
særlig oppdragelse rettet mot å ha
struktur på eget liv. Derimot er man
i besittelse av et gudbenådet talent
som musiker. Denne ynglingen møter så musikermiljøer hvor man blir
tilbudt kokain og dratt med på fester. Ikke noen god kombinasjon av
faktorer det her. Med dette følger
også utfordringer for Jon Larsen og
hans vennskap med Rosenberg. På
den ene siden en uovertruffen gitarist og musiker. På den andre siden
en upålitelig fyr som i tillegg til å
forårsake en masse styr og ekstraarbeid for venner og festivalarrangører, vender seg mot sine velgjørere
med drapstrusler og anklager om
det ene og det andre. Det er en
dramatisk og spennende historie vi
får innblikk i her.
Filmen avrundes med at Jon Larsen
kjører rundt i Nederland og Belgia
på leting etter Rosenberg som er
på avrusing. Når Larsen finner frem
til klinikken, har Rosenberg funnet
det for godt å ta seg en liten runde,
men Larsen finner ham til slutt.

Man får godhet for Jon Larsen etter
denne filmen. Om man tidligere
har beundret ham som musiker,
beundrer man han nå også som
filantrop. For en fyr!
Les mer om Jimmy Rosenberg på
wikipedia, om Jon Larsen i Store
norske leksikon, eller wikipedia på
engelsk og norsk. Jon Larsen har
hjemmeside og myspaceside.
Jon og Jimmy - dreams, drugs
and Django. Både som CD og DVD.
Euforia Film/Musikkoperatørene.
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Me d le m sklu b b e n e . . .
Oslo

• Josefine Visescene, Josefines gt. 16. Tlf. 2260 3126/
2269 3499. – josefinevise.no
• Nye Skalder v/ Anne Cathrine Johansen, annec.johansen@gmail.com
post@nyeskalder.no –
http://nyeskalder.no

• Barnevisegruppa Måltrosten v/ Turid Lisbeth Nygård,
Bergskauvn 6C, 1911 Flateby.
turili@online.no
• Rælingen Viseklubb v/
Tom G. Bengtson, Runivn.
15, 2005 Rælingen. Tlf. 6383
9835/ 9159 8303.
tom.bengtson@getmail.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks
359, 2001 Lillestrøm,
post@skedsmoviseklubb.no
www.skedsmoviseklubb.no
• Ski Kulturforum, konsertsted bl.a Waldemarhøy i Ski
sentrum. skikult@frisurf.no

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

Buskerud

• Oslo Viseklubb - c/o Lill
Brager, D
 amplassen 4, 0852
Oslo. Tlf. 993 56 518 /
Priv. 2256 8522.
lill.brager@gmail.com

• Viseklubben sVISkEn v/Dag
Hoftun Knutsen, Hans Hansens vei 12, 3021 Drammen.
Tlf. 3289 6244 (p+a), 9765
0744 (mob), daghk@online.no

• Evert Taubes Venner v/
Anne-Lise Odén, Rosendalsvn. 36, 1166 Oslo.
Tlf.: 2229 5762,
Mob.: 9188 8833,
anne-lise.oden@online.no

• Drammen viseklubb
kontaktperson: Dag Hoftun
Knutsen (adr.: se over).
daghk@online.no
www.drammenviseklubb.com

Akershus
• Soon Viseklubb v/ Arne
Kvalnes (leder). Bringebærlia
88, 1555 Son.
Tlf: 9822 2713., arnekval@
online.no
• Fyrlykta - Erik Bye Visescene, konsertsted: Asker
Museum. Øyvind Kjus,
Tlf. 6678 2694 / 4819 2236,
oyvindkk@broadpark.no
• Bærum Viseklubb v/ Anne
Girmalm, Helsethellinga 23,
1353 Bærums Verk.
Tlf: 9542 5885.
www.123hjemmeside.no/
Baerum-Viseklubb.
Sekr.: Rigmor Rovelstad,
rigmor.rovelstad@gk.no
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• Fossesullen, Hvittingfoss, v/
Karin Støa.
• Viseklubben Fjelljom +
Knutefestivalen Kongsberg.
Epost: knutefestivalen@
gmail.com

Oppland
• Otta Jazz- og Viseforum
v/ Truls G
 jefsen, 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.

. . . i N o r sk V i se f o r u m
Vestfold

• 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

Hedmark

• Agder Folkemusikkarkiv,
4748 Rysstad. harald.knutsen@aa-f.kommune.no
• Horten Viser og Annet
v. Knut Roppestad, Hege
Bålsrød og Gunnar Holtung.
Konserter på Horten Gård.
hegeoganders@hotmail.com

• Tante Gerda, Strandgt. 35,
2317 Hamar
http://tantegerda.no

• Lallahompen Viseklubb
Holmestrand, v/ Ernst
Hauge, ernsgh@hotmail.com

• Prøysenhuset, tlf. 6235
1803, post@proysenhuset.no
www.proysenhuset.no

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

• Kultursalongen v/ Snefrid
Reutz-Håkenstad, Hernes
vegen 359, Schulstad Østre
2410 Hernes Elverum.
sneragg@bbnett.no. – www.
kultursalongen.com, salong
festivalen.com

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

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

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a. Dickens. Leder:
Gunn Heidi Larsen.
epost: haldenviseklubb@
gmail.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@frivillighalden.no
• Sarpsborg Viseklubb, v/
Ingar R. Henden, Skjebergveien 158 A,
1743 Klavestadhaugen.
ingar@sarpsborg-viseklubb.
net

viser.no

Vest-Agder

• Vestfold Ukuleleklubb
v/ Øyvind Sæther.
Tlf. 3339 9760 / 9014 3001.
saether.oyvind@c2i.net –
ukuleleklubben.com

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

• Mandal Visedager c/o Røsslyngbakken 5, 4513 Mandal.
Tlf 9015 4436.
mandal.visedager@lyse.net
• Kulturfabrikken Mandal v/
Rune Pihl, Keiser Nicolausgt
8-12, 4515 Mandal.
post@kulturfabrikken.biz

Rogaland
• Egersund Visefestival v/
Henning Feyling.
egersundvisefestival@
hotmail.com
• Stavanger Vise og Lyrikk
Klubb, Gudmund Rydning,
Bernhard Hinnasgt. 24, 4020
Stavanger. Tlf 4806 6409.
Gudmund.rydning@ptil.no
www.viseklubb.com

• Neatrall v/ Anne Kristine
Evjen, 7580 Selbu.
Tlf: 7381 8303
• Viseklubben Maja, Trondheim v/ Georg Gjessen,
georg.gjessen@asplanviak.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.

Trøndelag
• Viseklubb Ørland/Bjugn
Panta rei, Ola Garli,
7160 Bjugn - olgar@start.no.

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

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb
v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb – Eivind
Oug, eivind.oug@niva.no
• Viktoria Viseklubb, Lillesand, v/ Per Jakob Skaanes,
tlf. 9574 7983,
perjakobskaanes@viseforum.no
• Viseklubben Oss
v/ Nicolay Svendsen, Krystall
veien 3, 4823 Nedenes.
nicolay.svendsen@hotmail.com
viser.no

Søster med gitar
(tegning: Øyvind Rauset)
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22. juli 2011 kom uvirkeligheten til Norge. Vi er alle sammen rammet av samme
katastrofe. Vi tenker på ofrene og deres pårørende. Og vi spør: Kunne virkelig
dette skje i Norge?
Leo Leonhardsen

D

e drepte og sårede er mennesker som
arbeidet for å opprettholde alt det som
vårt demokrati bygger på. Enten som unge
politisk bevisste mennesker med tro på at vi må
verne om det frie samfunnet vi har klart å etablere
i Norge, eller som ansatte i institusjoner som opp
rettholder og verner om vårt demokrati.
Som kunstner har jeg ved et par anledninger blitt
kritisert for å oppfordre til å være på vakt mot
trusler mot demokratiet vårt gjennom min sang.
Ytringsfrihet er for oss kunstnere et av de viktigste
grunnlagene for å kunne fungere som kunstner.
De ungdommene som ble drept på Utøya var men
nesker som skulle være med på å sikre ytringsfri
heten og demokratiet i fremtiden.
Da jeg klarte å ta inn over meg rekkevidden av ka
tastrofen var det én spesiell sang som tonet i ho
det mitt: Stein Ove Bergs Ta hverandre i handa og
hold. Jeg oppfordrer våre lesere til å ta hverandre
i hendene i sympati med alle de som er personlig
rammet av katastrofen.

Med Stein Ove Bergs ord oppfordrer jeg, uan
sett politisk ståsted:

Vi har gått under faner og flagg
på en lang vei fra natt imot dag.
Hån og spott har vi tålt, men når styrke blir målt
var vi sterkest – vi kjempet i lag.
Det har hendt våre rekker ble brutt
av soldater med kuler og krutt.
Men vår mannsterke hær med de brukne gevær
sto som fjell, og de seiret til slutt.
Mang en bauta vil stå uten navn
– reist av tårer, av sult og av savn –
over kvinner med mot som var stamme og rot
for et mailøv som vi fikk i favn.
Det finns de som har snudd seg og gått;
som tror frihet er no’ man har fått.
De vil smi for seg selv, tror på evner og hell.
Slike folk har vår framtid forrådt.
Nei, nå gjelder det mere enn før!
For hvis samholdet rakner og dør,
venter fiender nok som vil splitte vår flokk.
Og vår flamme blir aske og glør.
Du skal synge, men aldri i moll!
Du skal kjempe, men aldri med vold!
Tusener støtter vår sak, så vær stolt og stå rak!
Ta hverandre i handa og hold!

Ta hverandre i handa og hold!
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Dingseguiden: Zoom H2n, Logic, Windows 8
FOKUS: Synge på norsk
Månedens folkevise: Sjugur og Trollbrura
Fra et kjøkkenbord på Vinstra: Gry Sveen
Musikkpolitiet: Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt
Forsida: «His Master’s Voice».
Tegning av Øyvind Rauset.

Redaksjonelt
Dette nummer er blitt et par uker forsinket: Vi ble satt ut lenge av terroraksjonen i Oslo og på Utøya. Og så
fikk Norsk Viseforum ny daglig leder, og jeg syntes ikke vi kunne sende ut bladet uten å ha en presentasjon av
han. Men her er det endelig, og før jul får du ett til.
Etter nyttår må vi vurdere om vi skal gå over til 3 utgaver
i året om vi ikke får bedre økonomi (men de som har
abonnert på 4 nummer, får selvsagt det). Hjemmesidene
blir liggende «brakk» hver måned når vi har innspurt på nytt
nummer. Med 3 slike «bladmåneder» i året istedenfor 4, ville
det bli mindre merkbart, i tillegg til de ca 30.000 vi ville
spare.
Men om vi får flere abonnenter og b
 evilgende
myndigheter imøtekommer våre søknader, kan jo
saken forandre seg…
Øyvind – red@viseforum.no

viser.no

viser.no

3

Smånytt fra visefronten

Visebølgen

Viseb ø lgen

Børre i Stavern
Viseklubben Børre var invitert av
Stavern Vise Versa til å underholde på Det Gule Galleriet fredag
26. 08. Det ble en lang biltur for
Toten-folket, men kombinert med
hytteweekend i Kragerø ble det litt
mer enn bare reising og spilling.

Les vårt intervju med Geirr Lystrup i
Viser.no 7 (Foto: Ida Svanes).

Politi foran
Litteraturhuset
Geirr Lystrups nye barnebok
«Fortell fra Spania, Tobben» med
tegninger av Kurt Westergaard
(kjent for sin Muhammed-karikatur
i Jyllandsposten) skulle presenteres
på Litteraturhuset om morgenen
13. sept. med tegneren til stede,
men Westergaard reiste tilbake
til Danmark, på grunn av frykt for
terroranslag.
Fire menn som ble arrestert i
Göteborg skal ha forbindelse med
saken. Siste: Politiets Sikkerhetstjeneste opplyser at den danske etterretningstjenesten PET ba tegneren
om å reise hjem før arrangementet.
PST har også bedt Lystrup bruke
hemmelig telefonnummer. Politiet
satte ut væpnede vakter foran Litteraturhuset under visningen. Mer
om saken i Dagbladet.

Fire Børremedlemmer – Anne
Aalbu, Stine Mari Forsberg, Ronny
Nilsen og Birger Aasland – holdt
en times konsert. De innledet med
One morning in May fra sitt irske
reportoar og fortsatte med en del
av medlemmenes sjøllagde viser,
noe som er klubbens varemerke.
I tillegg gjorde Anne stor lykke med
Bestefar Siset – en spansk revolusjonssang og Stine Mari fikk publikum til å humre og le med Teodor
– ei vise om alle barne-TV-heltene
våre. Programmet ble avsluttet
med Stauts Drikke og be, og Børre
fikk stor applaus.
Etter pause var det diktlesning, og
viseverten Per Gunnar Bjørholt spilte egne viser fra sin kommende CD.
Deretter ledet Viseklubben Børre
allsangen, og kvelden ble avsluttet med åpen scene der Bamble
Viseklubb
boltret seg
med kjente
og mindre
kjente viser
for et trettitalls meget
lydhørt
publikum.

Morgenbladet kårer
«Norges 100 beste»
Avisa Morgenbladet har bedt
100 musikere om å velge ut hver
sine 10 plater som de mener er
historiens beste norske. Og visa
som sjanger er godt representert. I utgaven for 12.–18. august
2011 presenterer avisa utvalget og
offentliggjør to artister sine lister.
Blant artistene i panelet finner vi
gode visenavn som Lillebjørn Nilsen, Jan Eggum, Lars Beckstrøm
(deLillos), Morten Bing (Folque),
Kari Bremnes, Sinikka Langeland, Geirr Lystrup, Hans Rotmo
og mange fler. Så vi tror visa vil
komme godt fra det i avstemningen som blir avdekket i de neste 11
utgavene. Den første lista som ble
presentert, var Lillebjørns utvalg:

Lillebjørn Nilsens topp 10
Radka Toneff/Steve Dobrogosz:
Fairytales (Odin Records, 1982)
Torleiv H. Bjørgum og Halvard T.
Bjørgum: Skjoldmøyslaget
(Sylvartun Folkemusikk, 1992)

Knutsen og Ludvigsen: Juba
Juba (Notabene Records, 1983)
Torhild Ostad: Blomar i moll
(Kirkelig kulturverksted, 1996)

Jan Erik Vold: Briskeby Blues (Philips Records, 1969)

Slinkombas: Slinkombas
(Heilo musikkproduksjon, 1979)

Kenneth Sivertsen: Spør vinden
(Norcd, 2009)

Øyvind Rauset: 13 Impossible
Dances (Impossible Records, 1988 + 92)
Diverse artister: På steingrunn.
16 sanger av Rudolf Nilsen (Polydor,

Utgitt av Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.
Besøksadr. Trondheimsv. 2 - Telefon: 2200 5630
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Robert Normann: The Definitive
Collection (Normann Records, 2003).

I november settes lista sammen av
de 100 platene som kommer øverst
på artistenes lister.

Viser.no har mottatt oppstartstøtte fra Norsk Kulturråd.
Opplag: 1700. Redaksjonen avsluttet 18. sept 2011.
Layout: Øyvind Rauset. Trykk: Østfold Trykkeri a.s, Askim.
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Viseklubben SPELT fyller 5
Tromsø: Nord-Norges store viseklubb Spelt rundet 5 år 19. september, og markerte det med en jubileumskonsert på Skarven
søndagen etter.
Fra å ha holdt til i lokaler på ca
20m2 har vi nå ekspandert til over
det dobbelte – som er en alminnelig god vekstkurve for en velfødt
5-åring.
I Vertshuset Skarven har vi utviklet
et solid og gjensidig samarbeid
som ser ut til å glede så vel medlemmer og publikummere som
husverter. Også artistene har latt
seg sjarmere av vår gode artistpleie
og dialog.
I god nordnorsk raushet og
tradisjon har vi i høst lagt frem
et bursdagsprogram med flere
konserter enn hva vi vanligvis har i
høstprogrammet. Det håper vi våre
besøkende setter pris på og benytter seg av.
Den første «gaven» tok vi på forskudd 11.sept. Og neste «gave» ble
pakket opp søndag 25. september
– Da var det Elin Furubotn og Karl
Seglem som gjestet Viseklubben.
Furubotns melodiske teft, luftige
og tydelige tekst og vokalformidling ble kombinert med uttrykksfull
poetisk saksofon og spennende
gitarklanger.
I tillegg ledet Allsanggeneralen
bursdagssanger og kjente visetekster som dro opp feststemninga.
Det ble som vanlig også Åpen

Scene, vårt faste frie uttrykkspunkt
for våre medlemmer og publikum.
Viseklubben SPELT er nå foregangsfigur for aktører i hele Nord-norge
som ønsker å berike sitt lokalsamfunn med god visetradisjon. Etter
vår oppstart 19.sept. 2006 har Salangen med sin klubb «Baluba» og
Harstads «Viseverft» sett dagens
lys. Og flere står på trappene.

Boknakaran med
nytt album
CD’n «Kortreist musikk» som
nylig ble lansert i Tromsø, er
full av hjemmeavla vellyd med
gode tekster. Det er Boknakarans første album på åtte år.
Boknakaran & Julie mikser nyskrevne viser og nyarrangerte nordnorske og irske slåtter på fortreffelig
vis. På albumet har Ragnar Olsen,
Jan Arvid Johansen og Pål Thorstensen fått med seg den unge
fiolinisten Julie Alapnes Normann
som nytt medlem.
Viser.no kommer tilbake med omtale senere. Og er du så heldig å være
i Tromsø 29. desember, kan du høre
dem på Spelt!
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Viseklubbenes høstprogrammer
Vi har hittil fått inn høstprogrammene fra Fyrlykta, Nye Skalder, Viseklubben Spelt, Soon Viseklubb og Josefine Visescene. Mye kjentfolk å se på visescenene denne høsten, bl.a
Jan Eggum og gruppa Nøkken på Spelt, og Arne Garvang på
Nye Skalder. På Josefine er Louis Jacoby og trioen Handsome Molly blant de mange artistene, og Kari Svendsen åpnet
høstsesongen i Son.

Soon Viseklubb,
Son – Torsdager på Son

19. okt: LOUIS JACOBY – kjent for
sine fine tekster, malmfulle barytonrøst og underfundige betraktninger.
9. nov: PER VOLLESTAD – Med
Grete H. Rasmussen og Svein O.
Blindheim.

14. des: JULE-VISEJAM

Josefine
Visescene, Oslo

Tors 15. sept: Kari Svendsen –
Josefines ukronede dronning, nylig
tildelt St. Hallvard-medaljen.

NYE SKALDER, Oslo
Tirsdager fra kl 20 på 
Verkstedet, ved Café Sara

Tirs 30. aug: Eivind Nilsen og Krister
Hallsteinsson
13. sept: Arne Garvang: Mer enn
Pelle Parafin…
27. sept: Sissel Kvambe: Vise-veteran – helt siden Dolphins!
11. okt: Liv Kreken m. band: Ikke
bare søt & snill
25. okt: Torgeir Rebolledo Pedersen: Stuntpoet med overraskelser
8. nov: Karl Heldal med Lisbeth
Barkhuus og Anna Wirsen: Skandinavisk visekveld
22. nov: Åsmund & Ståle, Simon
Breivik og Jens Andersson: Nye
trubadurer
29. nov: Oslo Radio-Orkester:
Akustisk strengeswing – mest fra
«Ameriken», men også urframføring
av to nye låter (Øyvind Rauset).
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13. okt: Ann-Catrine Persson og
Ingmarie Romell – Svenske viseartister med gitar, bass, nyckelharpa
og blokkfløyte.
27.okt: Erik Bye-kveld
10. nov: «Skandinavisk aften»
– Anna Wirsén (S), Lisbeth Barkhuus (DK) og Karl Heldal (N).
24. nov: Vidar Furholt – Ute med
ny plate (som du kan lese om bak i
bladet).
8. des: Juleavslutning.

FYRLYKTA

Asker Onsdager fra kl 19 på
Asker Museum

31. aug: ÅRETS JUBILANTER
28. sept: HITTEGODSEN, «Viser fra
alle kanter» m. Jon Egil Brekke, Tor
Hvamen, Kikk Scheen, Torgny Skogsrud, Jens Magnus.

29.12. Boknakaran & Julie Alapnes Normann. Romjulskonserten på
Spelt er blitt tradisjon. Du får høre
Boknakaran & Julie, nå med ferskt
album lansert i høst!

30. nov: ØYVIND SUND, viseveteran
og Prøysenpris-vinner

Kro fra kl 19

29. sept: Daniel Sandvik – Hobøl-
artist nylig hjemkommet fra Visskolan i Kungälv.

70/80 tallet sto Nøkken fram som et
av Norges mest spennende band,
med reggae- og ska-låter på nordnorsk. «Om det ikke går buss…»

– Onsdager kl 20.30 på
Vertshuset Josefine

SPELT, Tromsø

Ons 7. Sept: Arbeiderviser og solidaritetssanger. Aldri mer 22. juli!

Søndager fra kl 20 på
Skarven

14. sept: Karuzela – Polske sanger
på polsk og norsk.

11.09. Daithi Rua og Aidan Burke
25.09. Elin Furu
botn og Karl
Seglem – og feiring
av klubbens 5-årsjubileum.
16.10. Geir Stenersen m. venner
30.10. Jan Eggum
– 60-åringen som er
en av krumtappene
i Vise-Norge.

Denne spennede kursserien bør musikere på Østlandet ikke gå glipp av:

20.11. Vegard Austli Kjøsnes, [tri]
Munnspiller og russiskstudent fra
Røros. Han er en av gruppa [tri] som
er et spennende, nytt norsk- russisk
samarbeidsprosjekt.
27.11. Unge talenter:
Raadulv m band. Unge artister
presenteres denne kvelden med
Raadulv Willassen og bandet hans i
spissen.
11.12. Nøkken:
Turid Pedersen, Bjørn Vassnes
Med fire nyskapende album på
viser.no

21. sept: Louis Jacoby – Vestfolds
trubadur.
28. sept: Trioen Tindra formidlar songar og slåttar gjennom eit
samspel av song, fele og akkordeon.
5. okt: Norske Menn i hus og hytte
– Øystein Lien, Bjørn Borgen og
Runar Boysen.

land Lyngve, Hans Grosvold, Richard
Burgess.

nelle og utradisjonelle instrumenter –
og en liten dæsj elektronika nå og da.

26. okt: Charlotte Audestad og Igor
Dunderovic – mye humor og tanke
vekkende tekster! Hun kommer
fra Trøndelag og han er en forvilla
østeuropeer.

16. nov: NOPA 75 år! Norsk forening
for komponister og tekstforfattere.

12. okt: SAMKJØRT – egenkompo
nert, melodiøs visepop på både
norsk og engelsk.

2. nov: Hartvig Kiran 100 år – Hege
Tunaal, Kari Svendsen, Lars Klevstrand og Per Husby. Også med
Yngvil Kiran og Erling Lægreid

19. okt: Handsome Molly – Trio
med engelske og norske viser: Er-

9. nov: Ford Folk – norsk og britisk
folkemusikk – med mange tradisjo-

viser.no

23. nov: AKKU 5 – AKKU slipper sin
nye CD: «AKKU5» og framstår nå
som kvintett.
30. nov: Bestillingsverkskveld:
Olga Konkova, Frøydis Grorud,
Per Husby, Einar Ove Larsen, Geirr
Lystrup, Ingvild Koksvik Amundsen/
Lars Jakob Rudjord.

7

Vise arki varen
visearkivaren.blogspot.com
Visearkivaren er en blogg laget av

Norsk Visearkiv. Den inneholder et
hav av historikk, nyheter og små
anekdoter du garantert ikke ante
noe om. Vi har fått lov å klippe ut
godbiter, og du finner mye mer på
visearkivaren.blogspot.com.

Visearkivaren

Bloggere: Elin Prøysen, Liv Kreken
Kvalnes, Astrid Nora Ressem og Velle
Espeland.

heter «Så seile vi på Mjøsa» og andre viser. Om Olrog-visene står det
i forordet: «Jeg har bare omplantet
dem i norsk jord, nærmere bestemt
Hedemarken. Til og med visa som
boka har fått navn etter, er en
vise som Ulf Peder Olrog skrev for
mange år siden, og kalte ’Resan til
Cyteræ’ etter et fransk maleri fra
1700-tallet. Akkurat der følte jeg
meg så bortkømmin at jeg tok med
meg visa tel Mjøsa og døpte den:
’Så seile vi på Mjøsa’».
Elin

Olrog og Prøysen
Blant nordmenn flest er nok
ikke Ulf Peder Olrogs navn så
kjent. Men melodiene hans er
kjent, selv om de færreste vet
at det er han som er opphavet til «Så seile vi på Mjøsa»,
«Næsning på Hamarmarten»,
«Tango for to» og mange,
mange flere som er kjent med
Alf Prøysens norske tekster.
De to hadde en gjensidig avtale
om å gjendikte hverandres tekster,
og slik kunne for eksempel Olrogs
«Storken Ibrahim» havne i Mjøstraktene og drikke seg full på
Svenskt Visarkiv fyller 60 år i
år, og i den forbindelse hadde
de en seminardag viet arkivets
grunnlegger, Ulf Peder Olrog.
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Løitens akevitt. I det lille viseheftet Tingeltangel i natt, utgitt av
Musikk-Husets Forlag i 1953, har
storken Ibrahim fått selskap med
bl.a. «Spring-stepp» (Nig och kuta
rundt), «Dovre-slow» og «Næsning
på Hamarmarten» (Samling vid
pumpen).

Det gode samarbeidet de to imellom viste seg også ved at den siste
visesamlingen Alf Prøysen ga ut

Han skrev en mengde egne melodier og større komposisjoner for
kor og orkester, og alltid hadde
musikken hans røttene i folkemusikken. Den mest kjente enkeltmelodien hans er «Fjelltrall», som han
skrev i 1960.
Egil Storbekken døde 19. mars
2002. 			
Elin

Egil Storbekken-
jubileum

En ny rallarsang om anlegget
på Dovrebanen

Dovrebanens arm mot Rauma strekkes her mot
Romsdalstind.
Staten skal nu bygge banen, dølens pung bli vel
Hør I gode kamerater, harpen stemmes til en sang. for tynd.
Nu en bane atter bygges uti norske fjelles land.
Ruller hen igjennom landet, knyttes skal til Ottas
Alle I av rallarstanden bydes nu velkommen hit, spor,
speiler seg i Mjøsens vande, bruser ind til staden
tag et vidnesbyrd i hånden for all dyktighet og
stor.
flid.
Banen ut fra Trondhjem stiger, stolt den er med
domen stor.
Rørosbanen plassen viger for det store, brede
spor.

Jeg er en som her må leve på de kår som staten
bød,
slide hårdt som mange flere, at man ei skal lide
nød.

Gjennom Soknedalens lier banen slynger seg i
bugt
om de banker jeg tror glider ut når banen alt
er lagt.

Bondehesten her må slide, dalen den er tung
og lang.
det er dog på høie tide at en bane blir i stand.

Her ved Indset skal det bygges Dovrebanens
mesterverk,
og i rette fjelde hugges til en hvelvet bro så sterk.

Snart en jernhest den avløser, stor og stolt på
skinner går,
– lenger kan den da ei fødes, den et slag i
panden får.

Et underverk det her skal merkes nu blir reist av
rallaren.
Kronen setter han på verket når et tog kan kjøres
frem.

Årlig morgensolen stiger, himlens lykter nu blir
slukt,
natten sig mot havet viger, rallaren til knog går
ut.

Gjennom Opdals fagre bygder følges Drivas
trange flukt,
stiger op mot Dovres vidder, ned til Dombås i
en bugt.

Inn i fjelde jeg minerer, synger på min muntre
sang;
båren klinger, feislen svinges ved en sikker, øved
hand.
				Elin

90-årsjubileum for
Dovrebanen

Samme år ga Ulf Peder Olrog ut
heftet Kökspolka och 7 andra av Alf
Prøysens visor.
Her er også «Stenröset borti
backen» (Steinrøysa borti bakken),
«Kom nu i kväll» (Kjæm du i kveld),
«Drömmar i köket» (Hu Klara på
Dal) og «Läggdags» (Bånsull). Siden
oversatte han flere av barnevisene
og Amdahl/Prøysen-slagerne, som
«Sønnavindvalsen».

i 1950-årene, og debuterte med
den i radio i 1952. Dette førte til
så mange forespørsler at han etter
hvert begynte å produsere tussefløyter og andre eldre blåseinstrumenter for salg.

17. september 2011 var det 90
år siden den offisielle åpningen
av Dovrebanen. I 1908 vedtok
Stortinget å bygge banen mellom
Dombås og Støren, i 1910 startet
anleggsperioden, og i 1921 var
banen ferdig.

Egil Storbekken ble født i Tolga
i Østerdalen 24. mai 1911, og i
hele år markeres 100-årsjubileet med utstilling og konserter.
Det er først og fremst tussefløyta vi
tenker på når navnet hans nevnes.
Denne spesielle fløyta utviklet han
viser.no

Dovrebanen har også fått sin rallarvise. Hvem som har skrevet den,
vet vi ikke, men det skal ha vært en
av arbeiderne på banen. Vi har visa
fra et avisutklipp i Arbeider Avisa i
Trondheim fra 6. mai 1950.
Melodien er den samme som til
visa om Elvira Madigan.
viser.no
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Ch ris - f esti valen i Kj ø lle fjord
Foto © Google Maps.

Kjøllefjord

på 71 grader nord
Britt Eva Nøkkelmo

Vi har vært på festival igjen. Vi har vært på terskelen til
Nordishavet. «Der som ingen skulle tru at nokon kunne
bu» etter at feilslått nærings- og fiskeripolitikk har ført til
nedgang i arbeidsplasser og folketall, finner vi fortsatt
levedyktige samfunn med mennesker som satser og tror
på framtida. Et av nøkkelordene i infrastrukturen er kultur.
Leo Leonhardsen
Foto: Silje Evjen Hansen

V

i har vært i Kjøllefjord. Etter at de fleste
fiskebrukene er utra
dert, enten av snøskred eller av
fiskeripolitikk, har de restaurert
det første fiskebruket som ble
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gjenreist etter andre verdens
krig. Foldalbruket har blitt mu
seum og kystkultursenter. For
ti år siden etablerte de Chrisfestivalen for å hedre Chris
Lyngedal. Han var en anerkjent
bluesmusiker fra Kjøllefjord.
Siden starten har en rekke av
de musikerne som spilte med

Chris kommet til Kjøllefjord for
å bidra til festivalen.
Festivalen dekker nå over mange
ulike sjangre og har tilbud som
fenger de fleste interesser på ste
det. Rock, jazz, blues, folkemu
sikk, viser etc. I år var visene i
overvekt med artister som Tonje
Unstad, Jack Vreeswijk, Trond
Trudvang, Hekla stålstrenga og
Jørn Hoel, for å nevne noen. Her
var det fullt på alle konsertene.
Over fem dager samlet folk seg
på Foldal, i kinoen og på torget.
Det er rundt 1100 innbyggere på
stedet. Folketallet øker en god
viser.no

del under festivalen. Festivalen
har ikke støtte fra Norsk Kultur
råd, selv om festivalen har holdt
på i ti år og kan regnes som ab
solutt etablert. Når man tenker
tilbake på essensen av tidligere
kulturmeldinger, med demokra
tisering av kulturen, så kan man
spørre seg hvorfor det i dag skal
være vanskelig å få tilskudd til
arrangementer som gjennomfø
res 250 mil fra Oslo.
Jack Vreeswijk kunne skryte
av å ha badet i Nordishavet
da han kom på scenen. I til
legg til denne bragden ga han
en konsert som folk bærer i
viser.no

Britt Eva Nøkkelmo overtok som vokalist etter Chris i Tromsø
storband i sin tid. Hun er et gnistregn av energi med en stemmeprakt og nærhet i musikken som går rett inn i sjela. Her hadde
hun med seg nordnorske storheter som Paolo Vinaccia, Oddmar
Amundsen, Konrad Kaspersen og Inge Kolsrud. I tillegg til å være
en viktig del av kjernen i nordnorsk jazz, så har flere av disse
musikerne vært med på å prege en rekke viseplater opp gjennom
årene. De inngår også i det årlige festivalbandet og gir et viktig
bidrag til kvaliteten på festivalen.
11
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Ch ris - f esti valen i Kj ø lle fjord
Sverre Kjelsberg

Tonje Unstad samlet et
stappfullt telt på Torget. Hun
har markert seg som en av de le
dende nordnorske visesangerne
i dag. Hennes evne til å få folk
både til å le og gråte gjennom
tekstene sine har på kort tid
gjort henne til en folkekjær ar
tist. Eller som en kollega uttalte:
”Hele nordnorges godjenta”!
Anna Bygjordet er enda et ek
sempel på at Kjøllefjord fortsatt
oppfostrer artister. Hun hadde
tatt bandet sitt med fra musikk
linja ved Bodø videregående
skole. De spiller jazz med stort
talent og respekt for sjangeren
sin. Kanskje et godt eksempel på
hva satsing på regionale jazzsen
tre betyr for nyrekrutteringen.

hjertene sine – lenge. Hans
tilknytning til Kjøllefjord går
gjennom faren, som har vært
i Kjøllefjord, som samar
beidet med Tobben og Ero,
som igjen samarbeidet med
Chris…

Sentrale kjennetegn ved
denne festivalen er bredde og
høgt kunstnerisk nivå. Det fører
til at mange musikere har lyst
til å opptre der. Befolkningen er
glade i festivalen og setter pris
på at den har en bredde som gir
alle et tilbud. Den skiller seg ut
fra de såkalte lokale kulturdager
som arrangeres på de fleste ste
der i landet. Lokale kulturdager
legger man her til andre deler av
året.
Chrisfestivalen skal være en
lokal festival med et regionalt
tilbud. Etter ti år med høgt nivå
har vi tro på at denne festivalen,
med sin sjangerovergripende
profil kan leve og være inspirator
for fremtidige talenter fra stedet
og regionen. Vi gratulerer og
n
ønsker lykke til.		
Tonje Unstad

Hekla stålstrenga med
Anne Nymo Trulsen i
spissen, spiller folkemusikk,
folkrock og viser. De er et
av de nordnorske banda
som virkelig har klart å løfte
interessen for folkemusikk
og tekstbasert musikk både
blant yngre og eldre i Nord
norge.

Jack Vreeswijk
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Sverre Kjelsberg ga oss
en rekke gamle Pussycats
låter og selvfølgelig kom han
ikke unna Ellinors vise. En
populær artist som har vært
mange ganger i Kjøllefjord.
Boren hans spilte i mange år
med Chris.
viser.no

viser.no
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Fra Viseklu bbenE

Bærum Viseklubb:

Viser og Elvevandring
i Sandvika
Værmeldingen for 27. august var styrtregn. Vise
klubben skulle synge. Styrtregn!
Ragnhild Persson,
Bærum Viseklubb

Hva skjer med instrumentene i
slikt vær? Kommer det folk en sen
lørdagskveld i august fra ti til tolv
i styrtregn og stupmørke? Ingen
strøm og høytalere heller. Viseklubbmedlemmene er over seksti
alle sammen og trenger briller. Det
er mørkt! Hva gjør vi?

Unni Mølbach, leder i Bærum
Viseklubb, tenkte at det sosiale
aspektet i et slikt arrangement
var godt for samholdet i klubben
og samlet ti personer som skulle
synge 3 sanger hver.
Vi møttes for øving én gang. Repertoar – skulle vi ha en felles tanke?
Hva kunne vi spille på denne tiden
av sommeren? Det var ikke lett,

og vi bestemte å finne hver våre
sanger og la dem komme hulter i
bulter som i en god gammel storfamiliesangkveld.
Vi har god erfaring med ulike
sangstunder og bestemte at videre
øvelse skulle skje med dem som
trengte hverandre i ulike viser.
Vi møttes to timer før start. En
time til rigging. En halv time til
samsnakk med de vi skulle synge
sammen med og en halv time ro
før vi startet.
Pikekoret og vi skulle ha tre
avdelinger på 20 minutter hver. Vi
skulle bytte på å synge. Gode råd
var dyre. Scenen var en mursteinsvegg og et stort tre i hjørnet på en
trekantet gressbit mellom stien og
kjøreveien med toget som støyende bakgrunn en gang i mellom
og der skulle vi lage en storfamiliesangkveld!

14 
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Gode råd var dyre. Visesangere er
ikke de flinkeste til å tenke scene.
Vi stiller oss opp med gitar og
eventuelt komp og synger vår
sang før neste går på. Trengs det
noe scenebilde da? Ja, vi i Bærum
Viseklubb trodde det, for publikum
skulle komme til oss med opplevelsen av minst 200 andre personer
som skulle opptre langs elva på
ulike steder samtidig.

Hva kunne vi spille på?
I gamle dager slo taterne seg ned
her. Vi drodlet og fikk god hjelp av
Elin Grytting – fylkemusiker i Sogn
og fjordane i folkesang – til å tenke.
Tenk helhet. Tenk stemning. Bruk
historien, sa hun – slike sammenhenger er med på å løfte fram
resultatene i framføringa. Fokuset
flyttes til andre elementer. Det kan
være godt for publikum å hvile
blikket et annet sted.
viser.no

Vel, vi satte opp telt – taterne
gjorde det – vi lagde bål. Taterne
gjorde også det, men vi hadde
et problem med lyset og kjøpte
ledlys til bøker som passet til våre
noter og notestativ uten å ta bort
mørket.
Men hva med det voldsomme regnet? Bli sponset med regnfrakker.
Bålet – ville det slukke, eller ville
gresset bli svidd?
Vi sørger for å legge takpapp under
fakkelboksene på gresset, men ville
pappen begynne å brenne? Alle
som har vært med på slike stunt
kjenner seg nok igjen nå.
Kvelden kom. Teltet reddet instrumentene, Vi satt på campingstoler
– og tenk så duskregnet det bare
litt, noen ganger var det til og med
opphold. Pikekoret stod i en flott
bue rundt bålet. Sangen lød flott ut
til dem som gikk forbi.

Viseklubben fylte på med litt
allsang. Det skapte stemning
og publikum fikk ro til å ta imot
visetekstene våre, som nådde fram
uten mikrofon.
Vi bakket opp hverandres framføring som publikum underveis.
Vandrerne langs elva stoppet opp
og ble stående en lang stund,
andre gikk langsomt forbi.
De unge sangerne ble interessert
i tekstene og melodiene. Vi ble
glade for oppmuntringen.
Vi snakket med noen publikummere etterpå som mente at sang uten
lydanlegg hadde den stillhet i seg
som en mørk augustkveld trenger.
Viseklubbens medlemmer var
enige om at dette var den beste
framføring vi hadde hatt under
Byfestens seksårige historie. n
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Møt Audun
Ny daglig leder i Norsk Viseforum

Oppå en lang, hengslete kropp og under en mopp av krøllete hår dukker det opp et par store hornbriller, bart og
langt kinnskjegg. Nesten som prototyp-bildet av «hvit
jazzmusiker fra 50-tallet». Og sånn halvveis stemmer det
jo – han spiller kontrabass, sammen med både jazzfolk og
visesangere. Men nå er det en annen rolle han skal inn i:
Ny daglig leder i Norges sentrale viseorganisasjon.

E

Øyvind Rauset

t blikk i faktaruta på slut
ten av artikkelen gir et kjapt
overblikk over hva denne
mannen har drevet med,
men vi kan korte det ned til
at han lever og ånder for musikk.
Han har ikke så lang fartstid i
viseverdenen, men har jobbet i og
levd for beslekta musikkmiljøer
i årevis. Ofte på idealistisk basis,
hvor betaling og karriere ikke sto
på vaskeseddelen.
– Jeg kommer fra Flekkefjord og bodde der til jeg var
ferdig med videregående. Spilte
i band og gikk på kulturskole og
ble med i en sterk rockeklubb.
De startet Fjellparkfestivalen
i 1982, på slutten av 90-tallet
ble jeg aktiv i rockeklubben og
festivalen og spilte der sjøl. Da
jeg snere ble student, styrte jeg
økonomien og arrangerte festiva
len i fem år.
Instrumenter?
– Jeg begynte med fiolin da jeg
var seks, trommer da jeg var åtte,
i korps da jeg var tolv, gitar da
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jeg var fjorten. Så var det, som
alltid, et band som trengte bassist
og ikke gitarist, så jeg begynte
med bass. Det likte jeg veldig
godt. Jeg spilte i et band som het
Stardustbreakers og vi vant NM
i rock i 1998. Etter det begynte
jeg på folkehøgskolen Toneheim
på Hamar i 2001 med bass som
hovedinstrument. Da jeg flytta til
Oslo, begynte jeg på musikkvi
tenskap, og oppdaga at jeg hadde
interesse for musikksosiologi,
-psykologi og pedagogikk.
Men jeg ville spille mer,
og etter bachelor-graden ville
jeg fordype meg mer i jazz. Jeg
flytta til Stavanger og studerte
på konservatoriet der i tre år,
og var blant annet aktiv i Sting
jazzklubb. Men kjæresten bodde i
Oslo, så etter nok en gjennomført
bachelor flytta jeg tilbake dit og
tok master i musikkpedagogikk
på musikkhøgskolen. Gjennom
hele studenttiden spilte jeg i flere
band, mest jazz, bla et band som
heter Kosmonavt som var på
turné i Russland ifjor og som nå
skal gi ut plate. Jeg har også et
eget band kalt Safran der jeg
skriver musikken sjøl.

Audun har en spesiell forkjærlighet for å drive små organisasjoner, og minnes med spesiell
glede tida som økonomiansvarlig for Fjellparkfestivalen. I den
levde dugnadsånden slik mange
husker fra syttitallet, den fikk
prosjektet til å vokse fra en éndags storkonsert til en todagers
festival med kjempebudsjett.
– Jeg vet jo at mye av visebe
vegelsen drives av den samme
dugnadsånden. Det er flott, sam
tidig må vi jobbe for å få betalt
for konsertene og få samfunnet
til å se betydningen av det vi gjør
rundt om i landet.
Audun har også erfaring fra
Norsk Jazzforum, og tror det er
mye vi kan hente av inspirasjon
derfra, også idéer til å skaffe
mer penger til visebevegelsen.

Visebegrepet
«Når vi skal legitimere Viseforums eksistens overfor f.eks
bevilgende myndigheter, så må vi

Audun Reithaug på scenen.
Foto: Marius Strøm.
viser.no

viser.no
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Audun Reithaug.
(Foto: Øyvind Rauset)

Hjemmesida til Fjellparkfestivalen i
Flekkefjord, der Audun bl.a har jobbet
som økonomiansvarlig.

Det er ikke noe mer «ekte» i Bob
Dylan med kassegitar enn Dylan
med el-gitar. Akustisk gitar er
også musikkteknologi, den er ba
sert på kommersielle interesser i
å markedsføre et instrument for
å selge til massene i vår tid (mens
Bellman f.eks brukte citrin. Red.
anm). Jeg ser ingen etisk forskjell
på en gitar som bruker strøm og
en som ikke gjør det – akustisk
gitarer bruker gjerne mikrofoner,
som også er teknologiske mester
verk. Hvor er forskjellen? Mest
på symbolplanet.
jo finne en klar avgrensning, de
finere hvem vi er og ikke er. Det
må gjerne være høyt under taket,
men om det blir for flytende, kan
jo noen si «dette har vi Norsk
Rockeforbund til» for eksempel.
Å redefinere visebegrepet
både overfor bevilgende myn
digheter og folk flest, tror jeg vil
være en viktig del av det langsik
tige arbeidet i Norsk Viseforum.
Vi må vise at det er mye mer enn
det de tror, og at viser er veldig
aktuelt idag, både i forbindelse
med å ta vare på det norske språ
ket i musikken og i forbindelse
med alle de artistene som har
minst ett bein planta i en visetra
disjon, men som ikke fronter det
og ofte blir forlatt av visebegelsen
når de får suksess.
En av de fineste visene jeg
husker fra oppveksten, er Mykji
lys og mykji varme, men Åge
Aleksandersen blir jo ikke regnet
som «viseartist». Den sangen har
antakelig fungert omtrent som
mange seksti- og syttitallsviser
gjorde for generasjonen foran.
Og Kjærlighetsvisa til Halvdan
Sivertsen, eller Odd Nordstoga
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sine – folk flest ser vel også på
dem mer som pop-artister enn
visesangere.
– Men til deg selv: Du er også
blitt «viseartist» – du opptrådte
på Viser Ved Kanalen i år?
– Ja, der spilte jeg sammen
med en svensk visesanger som
bor i Norge, Jens Anderson. Vi
begynte å spille rett før somme
ren, og jeg har veldig tro på han.
Han mestrer bra det å skrive san
ger som er nyskapende, men godt
innenfor vise-tradisjonen. Men
også vi arrangerer det med litt
instrumentering fra indie-pop’en,
samtidig som jeg spiller akustisk
kontrabass. Han er også inspirert
av Bo Kaspers orkester. Det kan
godt være visesang.
Da veit vi iallfall at den nye daglige lederen er utøvende viseartist, som sin forgjenger Leo.

Konstruksjon
– Et viktig perspektiv er: Det
fins ikke noe ‘opprinnelig’. ‘Au
tentisitet’ innenfor musikk er en
konstruksjon.

På den andre sida: Den
intime settinga med helt akus
tisk musikk, rundt et bord eller
leirbål f.eks, er noe jeg verdsetter
høyt. Jeg er kjent for å ha gode
nachspiel i hjembyen hvor vi sit
ter med gitaren rundt bordet og
synger på seine kvelder…
Men det slutter ikke å være viser
i det øyeblikk vi bruker elektro
nikk!
Hvis man tar vekk konstruk
sjonen om det ’opprinnelige’,
er det ingen grunn til at viseut
viklinga skal stoppe – hverken
ved Bellman, eller Taube, eller
Vreeswijk. Den tida da visa hadde
sitt største kommersielle høydepunkt, er «gullalderen» som
mange ønsker seg tilbake til, de
nekter å innse at samfunnet for
andrer seg, og tror at man kom
mer tilbake til gullalderen ved å
tviholde på formen fra dengang.
Jeg ser akkurat det samme innfor
jazzmusikken. En lengsel tilbake
til storhetstida, og så legitimerer
man det ved å si at det er det
‘opprinnelige’.

Kravet om autentisitet sto veldig
sterkt i musikkjournalistikken på
70- og 80-tallet, særlig innen
for rock. Fortsatt er det viktig å
framstå som en ’autentisk’ artist.
Bruce Springsteen ble jo gjerne
sett på som en ’ekte arbeiderkar’,
men det var få som tenkte over at
han var bygd opp med et image
laget av PR-agenter og platesel
skap – det var selvfølgelig nøye
planlagt at han skulle gå i jeans
og t-skjorte. Han er ikke noe mer
ekte han, men like oppkonstru
ert som de fleste internasjonale
stjernene.

Utvikling av visa
– Visas utvikling er ikke stop
pet opp. Kanskje visebevegelsen
kunne gå mer i seg sjøl og finne ut
av hvilke demarkasjons-kriterier
de har. Et eksempel: Hip-hop
er den sjangeren i Norge som i
størst grad utvikler norskspråk
lig ’tekstbehandling’ idag. Der er
teksten ofte det viktigste, teksten
og rytmen, mens musikken er
det sekundære. På samme måte
som i noen former for visesang.
(Vi kommer i farta på ’viserapperen’ Øystein Sunde – Red.
anm.) Sånn sett har jo hip-hop
og visesang noe til felles som få
andre musikk-sjangere har.
Med dette ønsker vi Audun
velkommen i Norsk Viseforum,
og har en mistanke om at han
kommer til å gjøre en knakende
god jobb. 		
n

Fakta om Audun Reithaug
Født 1982 og er fra Flekkefjord. Han har siden begynnelsen av
2000-tallet vært en aktiv jazzbassist i Oslo, på Sørlandet og i Stavanger-området. Han har vært på en omfattende utenlandsturné og flere
norgesturneer med bandene Kosmonavt, A tribute to Blue Note og
Safran.

Utdanning:
Bachelor Musikkvitenskap, Universitet i Oslo og i Jazz, Universitet i
Stavanger. Master i musikkpedagogikk på Norges Musikkhøgskole.

Diverse erfaring (noen eksempler):
1998: Vinner av NM i rock med Stardustbreakers.
2000–2001: Dirigent og trommeinstruktør Feda Skolekorps
2006–2009: Frilans jazzmusiker i Stavanger-området
2009–2010: Leder og økonomiansvarlig Sting Jazzklubb, Stavanger
2009–2010: Gitar/basslærer Sandvika Musikkskole
2011: Gitarlærer Nordstrand Kulturskole, vikar
2011–: Bandlærer Bredtveit kvinnefengsel.
Se også myspace.com/audunreithaug

viser.no

viser.no
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K r o n i k k – D e b at t

Anglisk

rikskringkasting
man oppretter flere viseprogrammer enn den såkalte «Visebølgen»,
som enkelte hevder er mer opptatt
av å presentere avdøde visesangere
enn bredden i norsk visesang anno
2011. Spørsmålet som reiser seg da,
er om vi har noen med kompetanse
til det? Og om NRK er villig til det?
Man kan anta at de hadde sluppet
til mer viser på spillelistene dersom
de hadde ønsket mer viser i NRK.

M

en spilles det lite viser i
NRK? Og spilles det lite norsk
i NRK? Jeg har ikke statistikk
på det. Men ifølge musikkutvalget i NRK spilles det svært
mye norsk musikk. Både av de som
synger på engelsk og de som synger på norsk. Etter at flere av våre
rockelegender har begynt å spille
viser, har nok viseprosenten i NRK
økt. Bjørn Eidsvåg, Vamp, Åge Aleksandersen og Henning Kvitnes er
noen av dem som er mye spilt. Ikke
spesielt oppfattet som visesangere
blant de som hevder å vite hva en
vise er. Jeg er ikke så spesielt opptatt av å begrense denne sjangeren.
Vi hevder selv at visa er musikalsk
sjangerovergripende og at vi faller
mellom flere musikkstoler. Men alle
tyr til viser når det er noe spesielt
vi vil uttrykke. Jeg tror ikke vi skal
kritisere NRK for verken å spille for
lite viser eller for å spille for lite
norsk musikk. Det ville være ufint
overfor alle de artistene som slipper til med viser i norsk radio. Dem
er det faktisk mange av. Og det skal
vi være glade for.

I mine år som daglig leder
av Norsk Viseforum har jeg fått
mange henvendelser om musikkpolitikken i NRK, delvis med ønsker om å
legge press på NRK for å få stasjonen til å
spille mer viser, for å spille mer norsk, for å
slippe til alle de nye visesangerne som gir
ut plater på egne selskaper og så videre.

J

Leo Leonhardsen, leder i NVF

eg har ikke gjort noe med det. En smal
organisasjon med få medlemmer har små
muligheter til å legge noe press på NRK. Jeg
vet heller ikke om det er riktig å legge noe
press på stasjonen. Vi kan selvfølgelig foreslå at
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eg skulle selvsagt ønske at
NRK spilte mine plater, eller plater av mange av mine kolleger
som gir ut svært gode plater,
med meget god poesi og fortellerteknikk. Den rendyrkede vise
innenfor den mer dramatiske fortellertradisjonen viker plassen for den
angloamerikanske folk-tradisjonen.
Det er kanskje der vi kan spørre om
ikke allmennkringkasteren har et
ansvar. Musikkutvalget i NRK er et
sensurorgan som bestemmer hva
slags musikk lytterne skal få høre.
Det er dette kulturpolitiske valget
(formateringa) som får mange av
oss til å reagere. Nettopp det at det
sitter et utvalg på fem personer og
bestemmer at den eller den artisten skal spilles et visst antall ganger
i døgnet. Det kulturpolitiske valget
er at vi i ca 20 timer skal eksponeres for utelukkende angloamerikansk musikk. Resten av tiden kan
særsjangerne og lytternes ønsker
komme til. Dersom vi vil høre franske, tyske eller spanske viser, så må
vi reise ut av landet. Vi får jo ikke
engang kjøpt plater av artister fra
det europeiske kontinentet i Norge.

I

Sverige spiller de Sys Bjerre
og flere danske artister på
radioen, til og med norske. I Spania og Frankrike hører jeg mye
europeisk musikk. Vi er medlem
av den europeiske kringkastingsunionen, men vi lyttere skal ikke få
høre artister fra det europeiske
kontinentet. Vi skal ha helt andre

kulturelle påvirkningspunkter. NRKs
sensurorgan passer på det.

M

en jeg tar ikke noe initiativ
til å gjøre noe med det. Det
overlater jeg til alle mine
plateutgivende kolleger å
gjøre. Spill visene deres på kroer, i
viseklubber og hvor det nå måtte
passe. Skriv og syng på det språket
som dere måtte beherske og som
måtte fenge publikum. Vi er en
smal sjanger og faller mellom
stolene. Vi representerer en kulturtradisjon som bare vi som utøver
tradisjonen kan bringe videre. Vær
tro mot tradisjonen. At NRK synes å
ikke ha sans for denne tradisjonen
får så være. Så lenge folk oppsøker
visesangerne og setter pris på oss,
så lever tradisjonen videre. Det kan
vi alle fall ta med oss.

H

ar vi noe alternativ til
dagens ordning? Jeg vet ikke.
Jeg tror ikke jeg vil tilbake til
tidligere ordning hvor noen
få personer som hadde hevd på
å styre hva som var passende og
tilstrekkelig god visesang, kunne
styre viserepertoaret i NRK. Men
kanskje vi kunne be om et par
ekstra programmer i NRK som satte
fingeren på visesjangeren. Studio
Sokrates er et godt eksempel på
hvordan et godt radiokonsept kan
ivareta og formidle en sjanger.
Selv fyrer jeg i peisen og stiller inn
radioen på franske stasjoner…
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Kunsten å uttrykke seg på norsk
hellige norske sangtekstpolitiet – skriv om en
tur i byen eller om en tur i skjærgården. Og få
med solskinnet og damene og ølet og… Husk at
sangene helst skal kunne synges til fest. Og at
teksten skal kunne byttes ut lett, slik at man kan
lage egen tekst til bryllupet eller 50-årsfeiringen
eller en annen festlig anledning.

For all del – de som kan skrive om disse tin
gene gjør det helt fortreffelig. Men la også de
abstrakt-lyriske tekstene få sin velfortjente plass
i vår tid.

Mange stusser nok litt når de hører
noen synger på sitt morsmål. Engelsk
som sangspråk er så vidt utbredt i vår
kulturkrets at vi snart ikke lenger kjenner til noe annet.
Av Lars Harald Storebø

V

el kan engelsk (amerikansk) høres kult
ut, vel kan det fungere musisk. Vi er
vant til det, vi er flasket opp med det. Vi
lever med det. Vi puster engelsk, gjerne
med amerikansk aksent. Ikke bare skal det synges
på engelsk; ungdom som skriver på nett gjør det
gjerne på engelsk. Vi tenker på engelsk (ameri
kansk). Men – om du kjenner etter – kjennes det
riktig, egentlig?
For om du tør å kjenne litt etter så finner du nok
ut at din uttrykksevne er langt mer utviklet på ditt
morsmål. Det er først her du kan leke med ord og
rimmønstre, og du har en nærhet og en identifika
sjon med det du skriver. Alle bandene og artistene
med de kule engelske (amerikanske) navnene
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– er det ikke slik at de etteraper og setter sammen
fragmenter av tekst de har sugd opp i seg i sitt
møte med film, musikk, nett, blader, bøker? Det
samme med tekstene – det er biter, råmateriale av
engelsk tekst de har plukket opp og deretter satt
sammen. Kanskje er det noe kreativt i det – en
slags mosaikkunst – men dersom man søker etter
mening og sammenheng i dette, kommer man fort
til kort. Mange høres profesjonelle ut, og viser at
de virkelig behersker engelsk. Men det er likevel
ofte noe som mangler – og det har med tilhørighet
og autensitet å gjøre.
Det er langt mer krevende å skrive egne tekster
på norsk. Man må faktisk gå inn i seg selv og sitt
følelsesregister og man må skrive tross alle odds.
Det lyder jo fort så banalt eller patetisk på norsk –
for alle forstår det jo. Og kanskje er det noe i det –
at norsk sangkultur (i motsetning til den svenske,
for å ta noe nærliggende – her fins det navn som
får nakkehårene til å reise seg – Bellman, Taube,
Vreeswijk) tradisjonelt har vært vel mye opphengt
i det konkrete og hverdagslige – og for lite i det
billedlige. Det skal jo ikke være for vanskelig.
Vokt deg hvis du blir for kryptisk! Pass deg for det
viser.no

Hva om forfatterne fant på å skulle skrive på
noe annet enn sitt morsmål? Hva med å utgi
en roman på engelsk først og siden oversette til
norsk, tysk, fransk, estisk ? Ikke det at forfatter
ne alltid har så mye å si – når man selger bøker i
lagervis for å fortelle om sitt hverdagsliv og utle
vere sine kvinnebekjentskaper. Likevel – ’figh
ten’ foregår på norsk, for oss. Og man må ’fighte’
litt for å skrive gode sangtekster. En som gjør
det – og har gjort det i flere tiår allerede – heter
Ole Paus, i korte trekk satiriker og poet. Etter
mitt syn fins det ikke andre norske sanglyrikere
som kan skrive slik som han gjør i «Blues for
Pyttsan Jespersens pårørerende» (bare tittelen
er jo genial!):
Hvem kan skille dråpe fra dråper i en strøm
Våre liv på jorden er fragmenter av en drøm
Hun ble hos han, han ble hos henne
Natt og dag er likemenn
Og hvert sekund i døgnet skjer det samme
om igjen

Nytt nettsted for låter:
Number One Music
I vår digitaliserte verden har ukjente artister flere muligheter for å nå ut til mange.
Gjennom en lytter på myspace-siden min ble jeg
oppmerksom på det amerikanske musikknettstedet
Number One Music- Maximum Exposure. Der kan
du nå ut til særlig den engelskspråklige verden lynkjapt – nettstedet sprer e-postadresser - og kanskje
få 40–50 avlyttinger i døgnet (eller flere hvis man
blir medlem og blir enda mer eksponert). Og ingen
krever at teksten skal være på engelsk. Plutselig – i
løpet av relativt kort tid - sitter jeg med en fanliste
på som nå er på over 700 personer. Jeg mottar mye
fanpost på grunnlag av musikken min.
Ganske pussig, forresten, å tenke på at min norske tekst om en Oslo-gate og gamle Nordraak
kafé («Ved Wergelandsveien») nå når ut til relativt
grisgrendte strøk som Burnaby i British Columbia
(Canada), San Antonio i Texas, Providence (Rhode
Island), Albuquerque i New Mexico, Porto Alegre i
Brasil, Kaukapakapa i New Zealand eller mer sentrale strøk som Sydney, Coventry, Manchester, New
York, London, Chicago - for å nevne noen steder. Og
det vel uten at de får med seg så mye av innholdet
i teksten for øvrig. Eller? Og ingen i Litteraturhuset i
Oslo (som også ligger i Wergelandsveien) har foreløpig spurt meg om å fremføre låta der. På norsk.

Tøm ditt beger til bunns, og se deg om
Det hviler skygge over veiene vi kom
Målet er stort og ingen kan sette navn på
det som skjer
Vi er klovner underveis mot dit hvor ingen
drømmer mer

Et sted her fins det som den russiske lit
teraturteoretikeren Viktor Sjklovskij kalte
’det underliggjørende’ – noe uutsigelig
som dukker opp i teksten. Det beste er vel
at man får en følelse at det er der, uten at
man vet nøyaktig hvor. 		
n
viser.no
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M å ned ens vise

M å ned ens vise

Enda en folkevise fra Folque-viseboka:

9 tidligere viser i denne spalta:
Denne visa er en typisk trollvise: Om helten Sjugur som med list og makt frir kongsdatra fra berget. Visa er ikke
vanlig, den står ikke i noen av de store ballade-samlingene. Både tekst og tone sto trykt i L.D. Klüwers «Norske
Mindesmærker», utgitt i 1821. Klüwer hørte visa i 1818 av en hallingdøl i vakta på Akershus Festning.
Fra Folque-viseboka (Morten Bing og Øyvind Rauset, 1978. Tegning til h.: John Bauer, Svenske eventyrtegninger).

24 

viser.no

• Skjøn Jomfru (nr. 1)
• Sinclairvisa (nr 2)
• Liti Kjersti og Elvekongjen (nr 4)
• Kjempene på Dovrefjell (nr 5)

viser.no

• Husmannsvisa (nr 6)
• Udsikter fra Ulriken («Jeg tok min nystemte») (nr 7)
• Titanics Forlis (nr 8)
• Beiarblakkjen (nr 9)
• Heming og Gyvri (nr 11).
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K jøkkenbordbrev
I et sparsomt solgløtt på plattingen
i sommer fikk jeg en påminnelse
om at det ikke er likegyldig hva en
lærer bort og hvordan en tenker.

M

in mor hadde i sin tid en filo
sofi om at kjedsomhet styrket
den kreative delen av hjernen.
I ensom hytte ved fjorden med
regn, ble Lillebror og jeg plassert ved vin
duet med beskjed om å kjede oss. Slik fant
vi opp regndråpetelling.
Lillebrors dråper fikk navn, i mangel av
tallkunnskaper. Reidar og Toril og Grete
og Hans sklei ned over ruta, spiste andre
navnløse dråper, sklei videre (eller stop
pet opp) helt til en av dem vant nederst på
vindusramma.
Mine dråper ble et intrikat system i regn
dråpespådom. «Kommer-det-besøk-til-hel
ga» dråpen startet øverst i venstre hjørne
og måtte løpe sammen med to eller tre eller
fem dråper før den nådde vindusramma.
Alt ettersom hvor mange dager det var
igjen til ny helg. Jeg hadde også et system
med kjærestenavn spredd ut over ruta og
min egen dråpe som enten jafset dem i seg
eller rant utenom. Da jeg ble litt eldre sor
terte jeg tanker ved hjelp av regndager.
Sommeren i år har vært full av regn og
barnebarn og etter en stund gikk jeg tom
for aktiviteter. Treåringen fikk derfor en
vennlig leksjon om «gleden» ved å kjede
seg, og jeg tok demonstrativt opp avisen.
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Fra et kjøkkenbord på Vinstra

Hun sendte meg et blikk. Jeg følte at hun
vurderte en dramatisk hyleseanse, men det
ble stille. Jeg dukket fornøyd inn i avisens
oppdateringer og hørte at hun begynte å
løpe og stampe. «Fint at du fant på noe,
hva gjør du?» spurte jeg etter en stund.
«Moser maur vel» var svaret.
Nå er det riktig nok ganske irriterende med
maursti over platten der vi sitter. Jeg vet
jeg har beklaget meg, men akkurat da, og i
denne sommeren, ble det plutselig helt feil
at mosing av maur gikk upåaktet hen.
«Hvorfor?» spurte jeg. «De er dumme»
svarte treåringen. «De går på platten vår
og biter.»
Jeg la fra meg avisen og bega meg ut på
en lengere forklaring om maur som bodde
her før huset og platten ble bygget. At
jeg faktisk også ville ha forsøkt å bite om
en kjempe hadde bygget platten sin over
huset mitt. «Hvis du ble kjent med mauren
så ville du kanskje oppdage at de ikke er
dumme. De bor i hus og hjelper hverandre.
De er ute på jobb og går over platten for å
komme hjem til familien sin. Tenk om det
var du som var så liten som en maur.»
Treåringen målte meg med svart blikk.
«Men du har støvsuget veps så…» Og det
hadde jeg jo gjort i forsøk på å redusere et
større bol under verandataket. Jeg hadde
faktisk planer om mer støvsuging i de
nærmeste dagene. Vepsene våre var ikke
viser.no

spesielt aggressive, men en kan ikke være
helt sikker tenkte jeg. Plutselig gikk det opp
for meg at det er ikke er likegyldig hva og
hvordan en tenker.
Det er lett å skape fiendebilder og finne
forklaringer som rettferdiggjør dårlige
handlinger. Store grusomme ting begynner
kanskje også i en liten tanke, en ubetenk
somhet, en redsel, en feiltolkning.

D
viser.no

a det begynte å regne, satte
jeg meg ved vinduet og tellet
dråpetanker. Min klagedråpe
over «maur og veps» løp raskt

sammen med «jeg-ha-litt-fred» dråpen
og satte fart i treåringens «jeg-vet-at-duikke-liker-at-jeg-tramper-på-smådyrmen-jeg-vil-ha-oppmerksomhet» dråpen.
Feide over en masse små maurdråper og
ble hengende som en tåre i vindusposten.
Treåringen lot meg sitte. Hun for ut av
døra med sukkerposen og ble borte en god
stund. «Nå har jeg sakt skikkelig unnskyld
til maurmamma for at jeg ødela pappaene hennes» forkynte hun og rakte meg
en nesten tom pose. «Resten kan du gi til
vepsen din.»
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Dingseguiden

Opptakeren
kan skrus
fast på et
mikstativ.
Praktisk.

Digitalopptaker med stor mikrofon:

Zoom H2n

H2o er den kjemiske formelen for vann, kanskje det er derfor
Zoom valgte H2n som navn på sin lille opptaker, i håp om at
den skal bli like uunnværlig.
Øyvind Rauset

Vi skrev om forgjengeren H4
fra Zoom i viser.no 2 høsten 2008,
og siden da er denne opptakeren
blitt så utbredt blant visesangere
og musikere at det knapt fins en
konsert som ikke blir tatt opp med
den. Det fantes også en tidligere
H2n, en «redusert» utgave av H4.
Sjøl kjenner jeg tilfeldigvis minst
fem som har skaffet seg en Zoom
det siste året.
I Oslo Radio-Orkester bruker vi H4
til å ta opp konsertene i 4 spor, 2
fra mikseren og 2 fra salen (for å få
med respons fra salen og de instrumentene som er svake i miksen.
Lyden blir meget god, i «studiokvalitet» (på papiret i det minste),
men det er noen begrensninger

også: Mikrofonene er små, noe som
kan gjøre lyden litt spiss/hard, og
de står montert i 90 graders vinkel
– ideelt i de fleste normale settinger, men ikke alle. Du kan utvide til
større spredning, men ikke mindre
om du trenger å treffe en bestemt
lydkilde uten forstyrrelser rundt. For
mange vil også en 4-sporsmaskin
være «overkill», de fleste bruker den
nok mest til stereo-opptak.
Inn på scenen kommer nå den nye
Zoom H2n med et totalt redesign.
Den største utvendige forskjellen
er de nye mikrofonene med større
membran. Men under overflaten
er det mer: De er fler mikrofonelementer enn før, noe som gir mulighet til såkalt midtside stereoopptak.
Her brukes en uni-direksjonal
midtmikrofon til å ta opp lyden rett
foran, og en bi-direksjonal stereomikrofon som tar opp til høyre og

Zoom H2n kan også
brukes som «ren»
USB-mikrofon om den er
koblet til datamaskin.
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Windows
8 med sitt
nye «Metro»
grensesnitt.
Slik vil du
møte Win
dows når du
starter opp.

venstre. Ved å øke eller minke lyden
fra sidemik’en kan du variere bredden på stereo-feltet og dermed få
bedre kontroll på lyden. Hvis du tar
opp i RAW-format kan du faktisk
justere stereobredden etter opptak.
H2n har ifølge produsenten nye
og forbedrede mikrofoner, og er
den eneste portable opptakeren
med 5 mik’er innebygget. Dette gir
H2n mulighet til fire unike opptaksmoduser: Midtside (MS) stereo,
90° X/Y stereo, 2 eller 4 kanals
surroundopptak. Ved å bruke Midtside og X/Y mikrofoner sammen
kan du få 360° surround. Ringen
sluttet, så å si.
Om du allerede har en Zoom, trenger du neppe oppgradere til denne,
så enormt tror jeg ikke lyden forbedrer seg. Men for de som akkurat
nå er på jakt etter en rimelig og
ultra-bærbar lydopptaker, kan H2n
godt være noe å ta en titt på.
Uten å ha sammenlignet side om
side, ser den ut til å være mindre og
lettere enn 4-sporsutgaven (som
faktisk er svær sammenlignet med
andre digitalopptakere). Et resultat
av dette er at du kan skru den på et
vanlig mikstativ. Prisen er heller ikke
noe å si på, ca 500 rimeligere enn
«storebroren» (som du nå riktignok
får med rabatt mange steder).

Windows 8-padde høsten 2012
H2n har
også en ny
redningsfunksjon
som skal gi deg tilbake opptak som
kan ha blitt skadet ved strømbrudd
e.l. (ikke at jeg noensinne har opplevd sånt, men det kan vel skje). 20
timers batteritid (med 2 AA-batterier) er heller ikke å forakte, selv om
den også kan brukes med adapter
(som må kjøpes i tillegg).
Light-utgaven av Steinbergs
lydbehandler Wavelab følger med
for Mac og PC. Jeg har ikke prøvd
den, men andre programmer som
Cubase, Garageband eller Sonar
virker selvsagt også.
Zoom H2n digitalopptaker
Opp til 24-bit/96kHz og MP3 opp til
320 kbps. Analog gain-kontroll. Kan
ta opp til 32 GB SDHC minnekort.
Pris: 1.545,–

Øyvind Rauset

Vi skrev mye om iPad i nr 11, og
konkurransen ble, som vi forutså,
ganske liten i 2011. Ingen mangel på
alternativer, men salget av dem går
veldig trått. Dette vil Microsift rette
på med Windows 8, som kommer
i to versjoner for padder med henholdsvis Intel- eller ARM-prosessor.
De sistnevnte vil ligne mest på iPad,
være lette, ha lang batteritid og
samme brukerflate som Windows
Phone 7 (Metro). De vil ikke kunne

Til gjengjeld kan man kanskje
bruke fullversjoner av Cubase og
Protools som på en stor PC? Vifta vil
nok hindre bruk av interne mikrofoner, men det har man jo lydkort til.
Systemet lanseres ifølge Microsoft tidligst i oktober 2012.

Vi pleier ikke omtale rykter her i bladet,
men gjør et unntak fordi flere lesere har
bedt om instruksjon i Logic Pro som opptaksprogram. Å lage en artkkel om dette
ville vært dumt hvis det var like før en
drastisk ombygging. Og det er i ferd med å skje.
Stadig flere kilder melder nå
at Apple planlegger en massiv
oppdatering slik de gjorde med
Final Cut Studio for videoredigering.
Programmet ble omskrevet fra
topp til bunn for å bli enklere for
nye brukere, i den grad at gamle
brukere ikke kjente seg igjen og
protesterte høylytt. Nå er snart det
samme i ferd med å skje med Logic
Studio, selv om kildene hevder det
blir mindre drastisk. Logic har ikke
hatt noen større oppgradering
siden 2009. Nokså sikkert er at

viser.no

kjøre vanlige PC-programmer, bare
de som er skrevet for Metro. Den
større Intel-versjonen vil kunne kjøre
alle programmer, men vil være tyngre, kreve vifte på grunn av varmen
og dermed ha kortere batteritid.

Logic Pro X

Janne Møller

Ting som ikke har endret seg fra
forgjengeren, er variabel hastighet
på avspilling (50 -150%), Broadcast
Wave-format (som tilsvarer vanlig
WAV, men med plass til å legge inn
opplysninger om tid/sted, copyright etc), auto-gain, kompressor,
limiter, AB repeat, tuner, metronom
osv. Den kan også brukes som
«ren» USB-mikrofon om den er
koblet til en datamaskin.
viser.no

Microsoft har nylig demonstrert en betaversjon av sitt kommende operativsystem Windows 8, og gjort det klart at det
også vil komme på pekeplater – riktignok i to ulike versjoner.

programmet vil bli solgt i den nye
Mac App Store, noe som vanligvis
gir betydelig lavere pris. Final Cut
sank til langt under halvparten, og
Logic Studio som idag koster over
4.500 kr og inneholder en rekke
programmer, kan bli splittet opp
med iallfall hovedprogrammet og
live-utgaven Main Stage som to
separate enheter, mens lydbehandleren Soundtrack Pro blir bakt inn i
Logic Pro. Prisen på alle komponentene vil sannsyligvis ligge på rundt
halvparten av dagens pris.
Så vi kan bare si: Ikke løp og kjøp
akkurat nå.
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Torbjørns Vise-X

5-linjers sirkelrim –
fyll de gule feltene.

2

Bibbis Produktguide

Av Torbjørn Holte

Løsning i neste nummer.

1

G-strengen

3

4

5

6

7

8

9

10

Gaven til deg som er mye på farten:

Bærbar WC

11

12

I disse ultra-portable tider da alt både kan og skal
bæres, og til og med Bill Gates vil investere i grønne toiletter, har Bibbi kommet over denne praktiske tingesten
som gir Endlösung på de trengendes problem.

13

14

15

18

16

19

17

20

Brigitte Bidet

22

23

26

28

31

32

36

33

37

39

49
53

Stjele
Blasfemiker
Bruker (eng.)
Bakken
Fyr (bakv.)
Apetittløs
Krydring
Svensk band
Hisse
Norsk band
Ledelse
Pattedyret
Farge (bakv.)
Like
Ubehandlet (eng.)
Ufordragelig
Dårlig (bakv.)
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65

66

61

57
62

Løsning forrige kryssord:
36
38
39
40
42
43
44
45
47
49
52
54
55
56
62
63
65
66

Opprør
Fuglelyd (bakv.)
Lam
Spiseredskapet (bakv.)
Framkomstmiddel
Modig (bakv.)
Kost! (bakv.)
Ubeist
Linje
Européere
Drikk
Uttalte
Flire (bakv.)
Sak
Polere
Ga lyd
Vokaler
Glatt

Loddrett
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
19
22
24

Deler ut
Retning
Karakter
Melet
Spansk by
Politisk parti (bakv.)
Greit
Måne
Pronomen (nynorsk)
Rekka
Sediment
Arg
Kampsport
Hyl
Politi
Fisker
Bevege (bakv.)

Prototypen på bildet
er blitt fotografert av
Bibbi i all hemmelighet
under en forhåndsvisning
for spesielt utvalgte septikjournalister under messen i
Dasseldorf.
Man hører stadig
snakk om «Post-WCæraen», men den
tror ikke Bibbi noe på.
WC er kommet for å bli.
Folk har til alle tider måttet uttrykke
seg, og nå kan de endelig gjøre det
over alt!

(Konkurrenten Crapple var som
vanlig ikke tilgjengelig for kommentar.)

67

31
33
35
36
37
38
41
46
48
50
53
54
57
58
59
60
61
64
67

Brukket
En Jack eller Lise (bakv.)
Preposisjon (bakv.)
Tøystykke (bakv.)
Røre
Italiensk filmregissør
Blande
Massen
Ule (bakv.)
Fugl
Banner (bakv.)
Stoff
Like
Pronomen
Frø
Framkomstmiddel
Støtt! (bakv.)
Løse gitarstrenger
Tall
viser.no
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Vannrett
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55
59

64

46

50

54

58

45

Y G D A
T R E N G
R E F R E
E
O I L
A R K E
Å
M E
K K E
S
E
R I T
R Å T N E
H E N G

52

44

Produktet får navnet Craptop,
og selv om testversjonen bruker
operativsystemet MS-DOSS, vil
de ferdige modeller leveres med
Androitt. Fabrikanten har ennå ikke
fått systemet til å virke med mus,
men rotte fungerte bra i tester, og
ellers er det selvsagt multitouch
som gjelder. Produsenten referer
til andre tester som viser at den
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48

35

41

43

47

34

38

40

42

Produktet er holdt i en enkel,
minimalistisk design, og støtter alle
typer software. Den leveres med
kraftig innebygget håndpumpe,
og som ekstrautstyr følger bl.a et
hendig skjermbrett med windows
(men gardiner blir ikke klare før i
versjon 2).
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63

25

27

29

1
2
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
29
30
32
34
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fungerer utmerket til musikkproduksjon, særlig til
sang mens man sitter.

Vise-quiz

Sjekk din visekunnskap!
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hvem skrev melodien til Du ska få en dag i mårå?
Jan Eggum feirer et jubileum i år. Hvilket?
Hva er et barrégrep?
Hvem ble kalt Russlands Bob Dylan?
I hvilken viseklubb har Amund Bjønness vært leder?
Kjent viseklubb fyller 5 år i år. Hvilken?
Hvem skrev En spennende dag for Josefine?
Hvem skrev visa om Jungman Jansson?
Viseklubben på 70-tallet der bl.a Lillebjørn, Kari Svendsen, Øystein
Sunde, Finn Kalvik, Lars Klevstrand, Hege Tunaal spilte?

10 Hvilket plateselskap ga ut Halvdan Sivertsens første plate?
(Fasit på s. 37.)

I
H
J
E
L
K
L
E
M
T
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Markedets første
Androitt-craptop,
med 12 megapixel
kamera både foran
og bak – kjekt å ha på
Feisbook.

viser.no
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Musikkpolitiet

B o k - C D - & DVD - o m t a l e r

Musikkpolitiet

Monika Nordli:
Fotfeste (CD)
Helt siden debutalbumet
Minor Mode fra 2005 har
Monika Nordli markert seg
som en «syngeskald» i et
engelskspråklig countryland,
vel verdt å følge – ikke minst
som sceneartist. Damen har
en stemme en vel kan kalle
en nådegave.
På sin nye CD Fotfeste synger hun på norsk.

Amund Bjønness:
Ansikt (EP)
Det er ikke ofte vi skriver om
EP’er her i bladet, sier redaktøren. Det begrunner han med
at de ofte er «smaksprøver» på
større album som er like om
hjørnet. Selvsagt finnes det
unntak.

Øystein Munz

Øystein Munz

Mange har hatt gleden av å følge
Amund Bjønness utvikling som
artist på Nye Skalder og andre av
landets visescener de senere årene.
EP’en Ansikt gir et gjenhør med et
par sanger det åpenbart har tatt
tid å foredle, samt et par sanger av
nyere dato. Som platedebutant på
eget selskap gjør Amund Bjønness
en god jobb, ikke minst fordi han
med EP’en etterlater sitt publikum
sultne på mer. Underforstått: Det
bor mer i denne fyren enn det er
plass til å vise på en EP med fire
sanger.
Tittelsporet Ansikt tar oss rett inn
i en gitardrevet, angloamerikansk
sangtradisjon mettet av lånegods
fra gitaister som Bert Jansch, Nick
Drake og John Martyn, uten at det
er noe å skamme seg over. Som så
mange – de fleste – er han med på
å forvalte en tradisjon. Dessuten
evner han å gi sangene sitt eget
umiskjennelige bumerke. Sangeren
Amund Bjønnes kommer godt til
sin rett her, med klar og tydelig
uttale og god dynamikk i stemmebruken. Tekstmessig er det undring
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og underfundighet over minnets
tidsmaskin dette handler om.
Samspillet med bassist Åsmund
Reistad er her mesterlig utført.
Neste spor Mai blir til Juni er en
vakker, om enn noe utydelig sang
med naturlyriske observasjoner og
beskrivelser av spenningene og
kontrastene mellom lys og mørke,
for øvrig et tema Amund Bjønness
ofte vender tilbake til i sine sanger.
Korvokal fra Solveig Nyberg kler
sangen meget godt. Enkelte har
innvendt at bruken av el-gitar roter
til lydbildet, men det er nok mer et
spørsmål om smak.
Kom sett deg ned holder oss i det
samme landskapet: Mer intrikat
fingerspill på stålstrengt gitar og
lavmælt vokal, etter hvert drevet
frem av bass og trommer.
Og teksten? I et bevinget øyeblikk
finner poeten Bjønness det for
godt å fortelle oss at «…et glimt er

en evighet som kapsles inn når du
går»…
Bassist Reistad eksellerer i gyngende og syngende bassganger.
Mørkerom er visepop på høyt nivå
der tekst og melodi bærer i samme
retning, En sang om hvordan
underbevisstheten behandler inntrykkene fra dagen, utlagt som et
mørkerom der du framkaller bilder.
En sang med et urealisert klassikerpotensial og en siste bekreftelse på
at vi fint hadde tålt et helt album
med sanger fra Amund Bjønness’
toneunivers.
Amund Bjønness: Ansikt
CD/EP (Eget forlag, 2011).
Artistens nettside – også med musikkeksempler: amundbjonnes.no

viser.no

De fleste av sangene er hennes
egne. Noen oversettelser, eller
rettere sagt gjendiktinger har også
fått plass blant albumets 13 sanger.
Stilmessig befinner Monika Nordli
seg i grenselandet mellom den moderne visen og mer country-influert
musikk. På Fotfeste, hennes tredje
CD, møter vi en mer rutinert og
erfaren sangskriver og artist. Noe
kan utvilsomt tilskrives samarbeid
med Steinar Albrigtsen og andre av
sjangerens veteraner. (Vi snakker
nok her om en drøy porsjon gjensidighet i dette med påvirkning, for i
den senere tiden har også Albrigtsen kommet opp både med norske
sanger og gjendiktninger av helter
fra Sambandsstatene).
Monika lar sin plate åpne med
en gjendikning av Tom Pachecos
Streets of Blue Rain som på norsk
har blitt til Brostein i Regn: Hun gjør
sangen til sin egen gjennom å la
teksten handle om kontraster mellom bygda og byen. Som innflytter
til Oslo fra Treungen i Telemark i
ung alder vet hun selvsagt hva det
dreier seg om.
Etter en del gjennomspillinger
i løpet av en uke på tampen av
deadline for viser.no sitter undertegnede igjen med en god håndfull
favoritter fra plata. Allerede nevnt
viser.no

er Brostein i Regn. I en absolutt
særklasse er Draum i det blå, Svart
ravn og Revna Segl, foruten tittelmelodien Fotfeste. Felles for disse
sangene er at Monika Nordli på sitt
beste formidler sine sanger med
en helt unik innlevelse og sårhet i
stemmen. Hun har tidligere uttalt
at melankoli, det er gleden over å
være trist. Jeg tror man må være
en melankoliker eller en meget
gammel sjel både for å skrive slike
sanger og å yte dem full rettferdighet under fremføringen. På
den annen side er det nå en mer
erfaren, bereist, beleven, belest og
omsvermet kvinne som står bak
Fotfeste, enn den storøyde ungjenta
som lagde Minor Mode og seinere
Shipping out. Dama har tatt grep –
så å si skaffet seg et fotfeste.
Enkelte av sangene her er mer på
det jevne – helt all right – men
uten det lille ekstra som skal til for
å løfte albumet som helhet opp
til en klassikerplassering. Kanskje
skyldes det at sjangeren i seg selv
er (og skal være) forutsigbar. Etter
de første gjennomhøringene synes
det å være for lik «groove» og for
lite forskjell i toneart og tempo på
sangene til å være spennende på
linje med den første CD’en hennes
som er et album undertegnede helt

subjektivt holder for å være et av
de bedre debutalbum som noen
gang er laget innen sjangeren.
Det skal innrømmes at undertegnede hadde gledet seg til å høre
Monika Nordli på norsk. Det skal
også innrømmes at man gjerne
hadde hørt mer av Monikas fine,
enkle men effektive gitarspill. Sangene løftes frem av et drømmelag
anført av Steinar Albrigtsen. (Ingen
nevnt, ingen glemt). Men… er det
urettferdig å insinuere at Monikas
særpreg enkelte steder synes å
være litt «overkjørt» av medmusikantene? Til deres fordel taler at
helheten aldri fremstår som polert
og glatt.
I det klokkene ringer inn deadline
for viser.no nr. 13 gjenstår det kun å
si at Monika Nordlis norske uttrykk
ikke står tilbake for det engelske.
Gjennomført bruk av Telemarkdialekt løfter sangene. Dialekta er fin i
seg selv, språket funker, og det gjør
stort sett også sangenes bilder, rim
og diksjon.
Monika Nordi: Fotfeste (CD, 2011)
Forlag: Grammofon GRAM 1150
www.grammofon.no
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Gode melodier og snille,
fine tekster

Astrid Kloster: Spor

Samtlige melodier
på plata er signert
Kenneth Sivertsen, med unntak
av Den fyrste song
som er tonesatt
av Lars Sørås. Her
er sterke melodier med mange
elegante sløyfer
og repetisjoner
med variasjoner som gjør at de
hver på sin måte bygger opp spenninger som løses opp først til slutt i
temaene. Her tenker jeg spesielt på
tittelsporet Spor og Sommardag.
Merk at komponist bak tittelsporet
er Astrid Kloster.

De som har hørt på bergensbandet Aftenlandet, vil dra
kjensel på Astid Kloster som
frontfiguren i bandet med
den karakteristiske stemmen.
For ett par år siden slapp hun Tekstene: Noen har Kenneth
Sivertsen skrevet, blant andre
soloplaten Spor. Hun står
bidragsytere er Solfrid Sivertsen,
fjellstøtt også på egne ben,
ingen tvil om det.
Bassfiolin
Per Jakob Skaanes

Astrid Kloster har tilegnet platen til
nå avdøde komponist, humorist,
fabelaktig gitarist og poet Kenneth Sivertsen. Det har blitt en var,
nedtoned og balladepreget plate.
Materiale av blant andre Kenneth
Sivertsen. Her er et par låter som
også Herborg Kråkevik spilte inn
på albumet Kråkeviks Songbok,
åpningssporet Draumespor og Den
fyrste song.
Instrumentene på albumet er i
hovedsak piano, fiolin, litt visper og
cello. Man kan man tid om annen
høre en elgitar, foruten Klosters
stemme og en veldig uttrykksfull
og ru bassfiolin. (Bassfiolin, har jeg
latt meg fortelle, er det samme som
gambe, en ståfiolin man benyttet
mye på syttenhundretallet). Kloster
har en nær og fyldig alt-stemme.
Den gjør vokalen her til noe dypere
og mer klangfull enn mange andre
kvinnelige vokalister.
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Åke Grandell, Aslaug Vaa og Birger
Røyksund. Og selvfølgelig Per Sivle
da, siden Den fyrste song er med
på plata. På sistnevnte spor synger
kloster duett med Jon Eikemo på
siste refrenget. Kloster synger to
duetter til på dette albumet. Hun
synger Fylgja deg med Heine Totland og Sommardag med tidligere
Vamp-vokalist Jan Ingvar Toft. Dessuten kan vi høre opptak hvor en
engasjert leser Kenneth Sivertsen
leser diktet Eg vil heim som avsluttningsspor.
Albumet er fylt med gode, oppbyggende, snille tekster med mye omsorg i og småundrende betraktninger om forgjengelighet, barndom
og livets ulike tilskikkelser. Det er
godt å høre på. Spor 2, Min båt, har
en rekke allusjoner, eller sangtitler,
innbakt i teksten. Samtidig som
titlene isolert sett gir mening i
sammenhengen, blir de som små
referanser til kjente låter og kan slik
fylle ut med ytterliger dybde
dersom vi kjenner til tekstene
og artistene det refereres til.
I teksten Min båt er det i all
hovedsak låter av Lennon/
McCartney.

Bassfiolin
Med lydbildet forankret om
vakkert pianospill, Klosters
dype og rike alt-stemme og
en sår fiolin, er det er stor
fare for at det tipper over i
bløtkake og melis. Klosters
stemme sørger for at så ikke
skjer.
Kenneth Sivertsen avslutter
selv albumet med diktet Eg
vil heim. Her møter vi en kar
som søker roen og freden i
heimbygda og følger ham
mens han hauser seg mer og
mer opp i beruselsen over
heimlengten til likt og ulikt
der heime. Hvilken fantastisk
avslutning på et album som
er tilegnet Kenneth Sivertsen,
hvilken fin hilsen å få fra kollega Astrid Kloster. I grunnen
viser.no

rart hun ikke fikk Spellemannsprisen for denne, det må ha vært
knallhard kamp det året.

sen. Jeg sperret opp øynene da jeg
leste igjennom heftet. Plutselig får
jeg en rett på trynet:

Med CDen føger et hefte med tekstene og stemningsfulle bilder – og
en brå avslutning – med det brutale
lille diktet Repet av Kenneth Sivert-

Repet
Eg sa eg skulle dø
At no e det pinadø nok
Så gjekk DU og hengde deg.

Astrid Kloster: Spor.
Utgitt på Grammofon.
Web: astridkloster.com – og du kan
høre lydeksempler på myspace.

Boka med Otto Nielsens viseskatt
Det er noen år siden den kom ut, men vi vil likevel trekke
fram igjen denne boka som rommer hele Otto Nielsens
viseproduksjon. Otto Nielsens datter Ann-Cathrin Ramberg
(bildet) samlet disse visene for noen år siden.
Øyvind Rauset

Otto Nielsen hadde en bred og
omfattende produksjon. Visste du
f.eks at han laget medlodien til Du
ska få en dag i mårå på bare én time
mens Prøysen sto og ventet? Eller
at han står bak den flotte parodien
Faren til Tove-Mette, sunget av Rolf
Just-Nilsen?
Som ingen annen kom Otto Nielsen til å prege det norske vise- og
revymiljø i nesten 50 år til sin død.
Litjvisa mi er en sangbok med alt
det han laget.

Otto Nielsens datter Cathrin Ramberg
viser.no

Ann-Cathrin Ramberg sier til Viser.
no: «Min far Otto Nielsen hadde
tenkt å samle noen av sine beste
viser da han gikk av som pensjonist
ved fylte 70 år. Men det rakk han
aldri. Derfor gjorde jeg det.
Boken er en visebiografi. Det vil si at
den sier noe om hans liv, og i hvilken forbindelse han skrev visa. Om
han skrev den da han studerte ved
NTH, eller de skriver seg
fra Gerd og Otto tiden,
fra Grinitiden eller fra
Søndagsposten for eksempel. Hver vise har en
fotnote som sier noe om
akkurat den visa. Hvorfor
’Det har vi’ ble skrevet
blant annet, og hvordan
melodien til ’Du skal få en
dag i mårrå’ kom til.»

Bokas sangliste er som en reise
tilbake i tida – du kjenner sikkert
flere av dem uten å vite at det er
Otto Nielsen som sto bak. Dette er
ei bok som bør finnes i alle norske
vise-hjem.
Ann-Cathrin Ramberg (red):
Litjvisa mi – Otto Nielsen
240 sider A4-format. Stivbind.
Norsk Musikforlag, pris: 340,–.
Fås i notebutikken.no. Du kan også
bestille boka på mail direkte fra
redaktøren: annramb@gmail.com
(Det er ca 500 eksemplarer igjen av
boka, og den er vanskelig å få tak i
rundt om i landet).

Otto Nielsens eldste datter Ann-Cathrin Ramberg
(bildet til v.) har forestått
denne omfattende vise-,
tekst- og portrett-dokumentasjon over Otto
Nielsens liv og virke. Det
ble ei praktbok på ca 240
sider med over 100 viser
med tekster og melodier
av Otto Nielsen – alle
gjengitt med besifrede
melodistemmer og sangtekster. Mange av dem
aldri før utgitt.
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Bandet Väsen ble dannet i 1989–90
og besto opprinnelig av trioen
Michael Marin på fele/bratsj, Olov
Johansson på nyckelharpe og Roger Tallroth på gitar/mandola.
Tallroth spiller 12-strenger som han
gjerne stemmer i ADADAD. Siden
har de knyttet til seg André Ferrari
på perkusjon.
Om man tar en titt på repertoaret
deres, ser man at grunnstammen
er svensk tradisjonsmateriale som
de har bearbeidet og satt sin egen
signatur på. Olov Johansson og
Michael Marin hadde i lang tid spilt
sammen som duo. Når de knyttet til seg Tallroth på gitar, hendte
det enkelte rynket på nesen da
dette tilførte en annet uttrykk enn
man vanligvis hørte på den tiden.
Samtidig er det det som gjør Väsen
til noe annet enn en trio som fremfører tradisjonsmusikk og i større
og større grad egenkomponert
materiale.
Om man funderer på å arrangere
slåtter og annet folkevisestoff for
flere instrumenter, er absolutt
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Väsen noe å lytte til. Da tenker jeg
spesielt på Tallroths gitarspill da
gitar er et akkordinstrument og
nyere i denne sammenhengen enn
bratsj og nyckelharpe. Lytt både til
harmoniseringene deres, ornamentikken og det rytmiske spillet. Her
er mye å plukke opp selv om man
ikke ukritisk skal kopiere hva andre
gjør. Et annet svensk sjangeroverskridende band jeg bør nevne,
er Stockholm Lisboa Project som
består av svenske folkemusikere og
portugisiske fadoartister. De arrangerer også både polskor og fadoer.
Flere av deres utgivelser er også
omtale på viser.no. Hør for eksempel på hvordan disse to bandene
har arrangert og fremfører reinlenderen vi kjenner som Griffenfeldt
reinlender (Variant over gammel
reinlender).

Ta gjerne en titt på Väsens hjemmeside www.vasen.se. Der kan man
også bestiller deres CDer.
Väsen: Väsen’s tunebook. Utgitt av
Väsen i 2010.

Väsen’s Tune book
Väsen har nylig gitt ut et hefte med
noter til 18 av de mest populære
melodiene sine. I noteboken er det
kun egenkomponerte låter. Det sier
også litt om styrken til Väsen. Det
er egenkomponerte og samtidig
utrolig sterke melodier. Melodi-

Jeg opplevde Vidar Furholt første
gang på Viser Ved Kanalen for
noen år siden og syntes alt da at
han hadde lovende sanger i fin
framføring.
Han ga ut sin første CD Likevel i
2007 og vi skrev om den på viser.no
(se nettsida, Omtalearkivet). Vår
anmelder Skaanes avsluttet med å
si han gledet seg til neste plate.
Tittelkuttet Ta i mot har en tekst
som fikk meg til å spisse ørene i 2.
vers der Furholt beskriver hvordan
han har sett en tegning bli til. Det
minner meg om første gang jeg så
min far lage en tegning fra fantasien. Ut fra «ingenting» på et hvitt ark
oppsto det gradvis et flott gammelt
hus i en slags von Hanno-stil med
kunstferdig utskårne ballustrader
og mennesker i trappa.
Eller som Furholt synger:

Løsning Vise-quiz

Per Jakob Skaanes

Akkordene er som regel greie.
Det er dur og moll og de er gjerne
notert i G-, A-, eller D-dur. Med
andre ord ikke mange kryss eller
b-er. Det er en og annen polska her
og selv om tredelt takt ikke er vrien
i seg selv, er det å spille polska bra
litt vrient til tider. Noen står notert i
originaltoneart, noen ikke. Det står
i parentes originaltoneart på noen
av melodiene. Men for eksempel
en av de vakreste, Josephines
dopvals av Roger Tallroth, er notert
i D og spilles i F etter hva jeg kan
høre. Her må man justere litt, men
mindre man har programmet Capo
på datamaskinen (omtalt på viser.
no). Lytt til innspillingene og heng
dere på.

Øyvind Rauset

1
2
3

Det svenske folkemusikkbandet Väsen har en rekke utgivelser bak seg med musikalske finesser og elegant spill hvor de
videreutvikler måter å arrangere og fremføre svensk folkemusikk akustisk på. Nå er de aktuelle med notebok som inneholder kun egenkomponerte låter.

Plata kunne nesten kalles en mini-CD,
med sine 5 kutt varer den over 20 minutter. Godt komponerte melodier med
til tider storslagent arrangement, god
lydproduksjon og framfor alt talende
tekster, gjør denne plata verdt å lytte
på mange ganger.

Otto Nielsen
Han blir 60 år.
En finger over alle strengene
pluss akkordgrep
Vladimir Vysotskij
Nye Skalder, Oslo
Viseklubben Spelt, Tromsø
Benny Borg
Dan Andersson
Dolphins Club
Plateselskapet Mai

Väsen: Notebok

ene er fordelt på
Tallroth, Marin og
Johansson som
komponister, og
er forsynt med
melodilinje og
forslag til besifring. For dem
som kunne ønske
seg gitaranslag notert, er de ikke
markert, dessverre.

Vidar Furholt:
Ta i mot (EP)

4
5
6
7
8
9
10

Väsen: Gruppa
består av Mikael
Marin (5-strengs
bratsj), Olov Johansson )nyckelharpa) og Roger
Tallrot (gitar).
Foto: James
Brosher.

viser.no

viser.no

I dag så jeg et kunstverk
bli til fra kunstnerens hånd
jeg så hele hans smil og hans vesen
i farger og streker og snirkelbånd
Jeg visste jo han kunne tegne
både hus og rare små menn
Men å se er mer enn å vite
og jeg hadde gått rundt som en blind.
Siden jeg sjøl har vært litt borti
tegning, aner jeg hvor han vil. Å
lære å tegne, er egentlig å lære å
se. Furholt tar dette perspektivet
lenger i 3. vers som jeg ikke skal
avsløre her, bortsett fra konklusjonen i refrenget: «Du ser ikkje mer
enn du gir plass til» og «Du er fattig
hvis du ikkje kan ta i mot».
En annen vise jeg må trekke fram,
er avslutningslåta I mine hender.
Teksten om å være far for tre små
barn er så godt skrevet, sunget og
melodiført at jeg satt igjen med
tårer i øynene, og det, hmm, skjer
ikke ofte.
Sangene på denne plata er både
storslagent «symfoniske» (i den
forstand at det fins mange stemmer som utfyller hverandre i store
arrangementer med utsøkt lydproduksjon) så man iblant får lyst til å

bruke merkelappen «prog-viser».
Men det kommer også helt vare,
enkle partier med bare sang, piano
og strykere, eller med kriblende
og lekne undertoner fra Alf Terje
Hanas el-gitar.
Også Arne Hovda har tydeligvis
satt sitt stempel på denne plata,
både med tangentbruk, bass, kor
og akustisk gitar på en av låtene,
i tillegg til at han styrer spakene
på en glimrende måte i samarbeid
med Furholt.
Dette en plate hvor både tekster,
melodier, sang og lydproduksjon
går sammen i en naturlig helhet,
og jeg kan ikke finne annet en små
detaljer å sette fingeren på.
En av dem er at jeg kunne ønsket
meg bedre typografi i tekstheftet,
den knøttlille skrivemaskinskrifta
gjøre det nesten umulig å lese uten
lupe for en over 40. Men du trenger
ikke heftet, for i denne produksjonen hører du sangen godt også der
arrangementene er store.
Så ja, Skaanes, vi hadde noe å
glede oss til! Furholt skuffet ikke.
Vidar Furholt: Ta i mot (EP)
Checkpoint Charlie Audio, 2011.
Blogg: vidarfurholt.blogspot.com
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Medlemsklubbene . . .
Oslo

• Barnevisegruppa Måltrosten v/ Turid Lisbeth Nygård,
Bergskauvn 6C, 1911 Flateby.
turili@online.no
• Rælingen Viseklubb v/Tom
G. Bengtson, Runivn. 15, 2005
Rælingen. Tlf. 6383 9835/
9159 8303.
tom.bengtson@getmail.no

• Josefine Visescene, Josefines gt. 16. Tlf. 2260 3126/
2269 3499. – josefinevise.no
• Nye Skalder v/ Anne
Cathrine Johansen,
annec.johansen@gmail.com
post@nyeskalder.no –
http://nyeskalder.no

• Skedsmo Viseklubb, Boks
359, 2001 Lillestrøm,
post@skedsmoviseklubb.no
www.skedsmoviseklubb.no
• Ski Kulturforum, konsertsted
bl.a Waldemarhøy i Ski sentrum. skikult@frisurf.no

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

Buskerud

• Oslo Viseklubb - c/o Ernst
G. Hauge, St. Jørgensvei 43,
0662 Oslo.
ernstgh@hotmail.com

• Viseklubben sVISkEn v/Dag
Hoftun Knutsen, Hans Hansens vei 12, 3021 Drammen.
Tlf. 3289 6244 (p+a), 9765
0744 (mob), daghk@online.no

• Evert Taubes Venner
v/Anne-Lise Odén, Rosendalsvn. 36, 1166 Oslo.
Tlf.: 2229 5762 – 9188 8833
anne-lise.oden@online.no
• Viseklubben «Padde» –
Magnus Tindberg, Bergkrystallen 10, 1155 Oslo.

Akershus
• Soon Viseklubb v/ Arne Kvalnes (leder). Bringebærlia 88,
1555 Son.
Tlf: 9822 2713., arnekval@
online.no
• Fyrlykta - Erik Bye Visescene,
konsertsted: Asker Museum.
Øyvind Kjus,
Tlf. 6678 2694 / 4819 2236,
oyvindkk@broadpark.no
• Bærum Viseklubb v/ Anne
Girmalm, Helsethellinga 23,
1353 Bærums Verk.
Tlf: 9542 5885.
www.123hjemmeside.no/
Baerum-Viseklubb.
Sekr.: Rigmor Rovelstad,
rigmor.rovelstad@gk.no
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• Drammen viseklubb
Liv Hilsen, lh@jbv.no
Tlf: 916 75 812
www.drammenviseklubb.com
• Fossesullen, Hvittingfoss, v/
Karin Støa.
• Viseklubben Fjelljom +
Knutefestivalen Kongsberg.
Epost: knutefestivalen@gmail.
com

Oppland
• Otta Jazz- og Viseforum
v/ Truls G
 jefsen, 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.

. . . i Norsk Viseforum
Vestfold

• Viseklubben BØRRE (Reinsvoll/Raufoss) v/ Geir Arne
Wollan, tlf. 9962 1253
anma-b@online.no
viseklubbenborre.com
• Vigga Vers- og Visevenner
(Brandbu) v/ Laila Støen –
skutelandet@gmail.com

Hedmark

• Agder Folkemusikkarkiv,
4748 Rysstad. harald.knutsen@aa-f.kommune.no
• Horten Viser og Annet
v. Knut Roppestad, Hege Bålsrød og Gunnar Holtung.
Konserter på Horten Gård.
hegeoganders@hotmail.com

• Tante Gerda, Strandgt. 35,
2317 Hamar
http://tantegerda.no

• Lallahompen Viseklubb
Holmestrand, v/ Ernst Hauge,
ernstgh@hotmail.com

• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803,
post@proysenhuset.no
www.proysenhuset.no

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

• Kultursalongen v/ Snefrid
Reutz-Håkenstad, Hernes
vegen 359, Schulstad Østre
2410 Hernes Elverum.
sneragg@bbnett.no. – www.
kultursalongen.com, salong
festivalen.com

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

• Viser i Fjelli (Ringsakerfjellet)
v/ Bernt Wold, tlf. 6235 9067 9903 8790, berwo@frisurf.no
• Sanglaget v/ Per-Kristian E.
Andersen, Olav Trygvasons gt
96 D, 2319 Hamar.

Østfold
• Halden Viseklubb, konsertsted bl.a. Dickens. Leder:
Gunn Heidi Larsen.
epost: haldenviseklubb@
gmail.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@frivillighalden.no
• Sarpsborg Viseklubb, v/ Ingar R. Henden, Skjebergveien
158 A,
1743 Klavestadhaugen.
ingar@sarpsborg-viseklubb.
net
viser.no

Vest-Agder

• Vestfold Ukuleleklubb
v/ Øyvind Sæther.
Tlf. 3339 9760 / 9014 3001.
saether.oyvind@c2i.net –
ukuleleklubben.com

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

• Mandal Visedager c/o Røsslyngbakken 5, 4513 Mandal.
Tlf 9015 4436.
mandal.visedager@lyse.net
• Kulturfabrikken Mandal v/
Rune Pihl, Keiser Nicolausgt
8-12, 4515 Mandal.
post@kulturfabrikken.biz

Rogaland
• Egersund Visefestival v/
Henning Feyling.
egersundvisefestival@
hotmail.com
• Stavanger Vise og Lyrikk
Klubb, Gudmund Rydning,
Bernhard Hinnasgt. 24, 4020
Stavanger. Tlf 4806 6409.
Gudmund.rydning@ptil.no
www.viseklubb.com

• 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.

Trøndelag
• Viseklubb Ørland/Bjugn
Panta rei, Ola Garli,
7160 Bjugn
syngnorsk@gmail.com

Fra Viseklubben Spelt som i år fyller 5 år.
God stemning på Skarven i Tromsø
(foto: Øyvind Rauset).

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

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb
v/ Einar Dahl.
• Grimstad Viseklubb – Eivind
Oug, eivind.oug@niva.no
• Viktoria Viseklubb, Lillesand,
v/ Per Jakob Skaanes,
tlf. 9574 7983,
perjakobskaanes@viseforum.no
• Viseklubben Oss
v/ Nicolay Svendsen, Krystall
veien 3, 4823 Nedenes.
nicolay.svendsen@hotmail.com

viser.no
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Vår nye visekomet:

Jens Andersson
vei-ingeniøren som
ble viseartist

Færøernes
troubadour
Stanley Samuelsen
har rundet 60

Boknakaran
20 år

Ragnar «Nord» Olsen
om bandet og ny CD

Viser.no 14
Visebølgen + Visearkivaren: Smånytt
Viseklubben: Soon VK runder 5
Nordiske Nyskapere: Nordisk viseungdom på turné
Artistportrettet: Jens Andersson
Boknakaran 20 år: En prat med Ragnar Olsen
Viseungdom: –Prøysen ikke det vi hører på
Nordisk: Stanley Samuelsen fra Færøerne
Månedens vise: Ei vise er en klangfull fortelling
Dingseguiden: Utstyr for mobilopptak
Fra et kjøkkenbord på Vinstra: Gry Sveen
G-strengen: X-ord, visequiz og Brigitte Bidet
Musikkpolitiet: Bøker, CD’er, vinyl…
Forsida: Jens Andersson. Foto: Øyvind Rauset.

3 ganger i året

2012-overtyren

En øyeoperasjon satte redaktøren ut av spill på slutten av fjoråret så vi mistet siste utgave i 2011 – nå er vi
sterkt tilbake. Men det er én dårlig nyhet:

Så er vi endelig startet på
det året da Maya-kalenderen
slutter – iallfall den 6000-års
perioden vi har levd i fram til
nå. Betyr det jordas undergang, en stor omveltning eller
bare same procedure as
every year?

Som sagt i forrige nummer, måtte vi vurdere 3 utgaver i året om ikke øknomien forbedret seg vesentlig. Det
gjorde den ikke, og styret i Viseforum har dermed gitt klarsignal for
3 utgaver. På den måten får vi færre overtimer for redak
tøren, og forhåpentlig mer tid til å jobbe med nettsidene.
Så det kan jo komme noe godt ut av det, tross alt.
Artiker på dansk: Vi har fått mange nye danske lesere, både
av bladet og nettsidene, og vi ønsker godt stoff på dansk
velkommen! Denne gang er det attpå til Færøyenes store
viseskald som blir presentert. Vi takker for alle danske
bidrag – nordmenn har dessuten godt av å venne seg til
nabospråkene. Vi håper på mer samarbeid med Sverige
også. Mer om det i neste nummer…

Visesangere har alltid vært
blant «de siste dagers
heldige» og sangen, den
overlever det meste. Så vi
krysser fingrene.
Øyvind Rauset
2

Tegning: Øyvind Rauset
viser.no

Hilsen Øyvind – red@viseforum.no
viser.no
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Smånytt fra visefronten

Visebølgen

Viseb ø lgen

Ordentlig Radio

Viseverket ble urframført 2. februar
i Skagen med stor respons fra en
full sal.

Nå lanseres en ny radiostasjon
som bare skal spille norsk
musikk. Og som har som mål å
speile det norske musikklivet
bredest mulig.

Eggum & Sivertsen
på storturné

Det er viseveteran Øystein Sunde
og «P4-pensjonist» Tor Andersen
som har tumlet med idéen en
stund, og radiostasjonen er kom
met i ordinær drift i fra januar.

Foto: Dan Hagen

Det ligger allerede musikk døgnet
rundt på ordentligradio.no eller
enklere: oradio.no.

Ragnar Sør Olsen med
visesyklus om Skagen

Vil du lage radioprogram?

Ragnar Olsen, den sørlige
varianten, er like aktiv som sin
nordlige navnebror (intervjuet
i dette nr). Nå har han laget og
framført en splitter ny vise
syklus i Skagen, Danmark.

På dagtid blir det «vanlige» radio
program, men initiativtakerne er
interessert i å få laget serier med
radioprogram der ulike sjangre blir
presentert.
De henvender seg derfor til norske
musikkorganisasjoner via Musikkrå
det. Hvis du/dere har idéer, forslag
eller lyst til å lage en serie program
om «din» musikk, så ta kontakt:
tor@oradio.no .

«Norske viser og danske fortellinger
– Skagens historie» er et knippe
norske viser om livet i Skagen fra
1600-tallet og fram til vår tid, byg
get på Danske fortellinger. Denne
musikalske beretningen tar for seg
en del av Skagens historie som ikke
er så kjent som den burde, og som
tar for seg menneskene og livet
bak denne særpregede og vaske
ekte danske perlen som tusener av
turister besøker hvert eneste år.
«Norske viser og danske fortellinger»
så dagens lys etter et tilfeldig møte
mellom den norske visesangeren,
tekst- og tonesmeden Ragnar
Sør Olsen og engasjerte ansatte
ved Skagen By- og Egnsmuseum.

Redaktør: Øyvind Rauset
Faste medarbeidere: Per Jakob Skaanes, Leo Leonhardsen, Audun Reithaug.
Epost for stoff til bladet: red@viseforum.no
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De to herrene dykker dypt i hver
andres sangskatter og presenterer
et program bestående av tidløse
slagere og verbale krumspring.

Eggum & Sivertsen på TV:
Både Jan Eggum og Halvdan Sivert
sen er aktuelle i TV2-satsingen
“Hver gang vi møtes”. Lørdag 28.
januar sto Halvdan Sivertsen sine
låter i fokus og lørdag 11. februar
var det Jan E ggum sin tur.
Vårens kjempeturné starter 13. mars i
Elverum og slutter 29. april på Ole Bull
scene i Bergen. Også Oslo konserthus
får besøk. Sjekk fullstendig turné

liste på stageway.no.

Svenska Vispriset 2011:
Chris Jangelöv

Utgitt av Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.
Besøksadr. Trondheimsv. 2 – Telefon: 2200 5630
Epost: post@viseforum.no Nettsted: http://viser.no

ISSN 1890-7369

Oppildnet av den enorme
responsen på konsertene som
meren 2011 gjentar Eggum &
Sivertsen suksessen og legger
ut på turné våren 2012 .

Viser.no har mottatt oppstartstøtte fra Norsk Kulturråd.
Opplag: 1300. Redaksjonen avsluttet 28. jan 2012.
Layout: Øyvind Rauset. Trykk: Østfold Trykkeri a.s, Askim.

viser.no

Svenska Vispriset 2011 delades
ut vid Göteborgs Visfestival
28. jan. 2012. Priset går till en
person som gjort enastående
insatser för den svenska visan
utan att i första hand vara
vissångare. Priset gick i år till
Chris Jangelöv.
viser.no

Tre aktive visedamer
med store prosjekter
Tre profilerte viseartister starter
2012 med nye plater – og en roman!
Øyvind Rauset

Velemøy Solberg feirer sitt 20-årige
samarbeid med Sven Ohrvik, og mange
venner er med og spiller: Jonas Fjeld,
Jarle Bernhoft, Jan-Henrik Kulberg, Nils
Petter Molvær, Eivind Aarset, Edvard
Askeland – og mange fler. En sang til deg
heter verket som inneholder de beste san
gene de tidligere har utgitt på plate.
Elin Furubotn blir lansert i Europa av det
tyske plateselskapet Ozella, og plata ble
sluppet i både Norge og Tyskland i februar.
Elin er en flott artist som også liker å spille
på små viseklubber (hun hadde konsert på Nye
Skalder i 2010). Les et kort intervju på side 41
og se turnélista på viser.no. Jeg har hørt plata,
og produksjonen er rett og slett ekstremt god!
Laila Sognnæs Østhagen (bl.a kjent fra N
 ye
Skalder og Trisolistene) debuterer som romanfor
fatter på Oktober forlag med boka Konglehjerte.
Boka blir lansert onsdag 29. feb kl 18.30 på
Soria Moria, der Nye Skalder har hatt k onserter.
Alle venner og skalder (ikke minst de Nye)
ønskes velkommen til bobler i glass, opplesning,
musikk av Tove Bøygard m.m.

Motivering
Riksförbundet Visan i Sverige har
glädjen att ge Svenska Vispriset
2011 till Chris Jangelöv, en portal
figur och samordnare i svensk och
nordisk vismiljö som i decennier
verkat som inspirerande eldsjäl,
arrangör, skivbolagsekonom,
projektstrateg, ordbrukspedagog
och mångårig
ordförande
samt se
kreterare i
paraplyorga
nisationen
NordVisa. I
ofattbara tret
tio år, hittills,
har han varit
en dynamisk
general för de
årliga visträf
farna på Särö.
Chris Jangelöv.

Spellemannspris til
Stein Torleif Bjella og
Tonje Unstad
Stein Tor
leif Bjella
vant årets
viseklasse,
og vi har vi
skrevet om
ham på vi
ser.no. Les
omtalen av
plata han
vant prisen med, Vonde Visu, eller
hans forrige CD, Heidersmenn.
Tonje Unstad er i en klasse for seg,
alt hun tar i blir til Spellemann! I fjor
vant hun klassen for viser, i år tar
hun hjem seieren med barneplata
Mygga og Flua.
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Nordiske nyskapere
Nordisk viseturné 26. feb –1. mars 2012
26. feb: Tromsø – Viseklubben Spelt, Vertshuset Skarven, 20:00
27. feb: Salangen – Viseklubben Baluba
28. feb: Narvik – Viseklubben Borealis, Narvik Kulturhus, Mørkholla, 19:30
29. feb: Gällivare – Foreningen Norden, Nattavaara hembygdsgård 19:00
1. mars: Muonio – Yläkoulu, auditorio, 18:00

Michael Marino (DK)
Jens Andersson skriver tekstbasert
musikk med vakre melodier i god
svensk visetradisjon. Han har blitt
beskrevet som en mannlig ver
sjon av Melissa Horn og musikken
hans har klare likhetstrekk med Bo
Kaspers orkester. Jens Andersson har
studert på Nordisk Institutt for Scene
og Studio i Oslo hvor han også har
sitt eget Jens Andersson Band.  Hans
tekster inviterer lytteren inn i bil
derike historier som skifter mellom
skildringer av den grå hverdagen og
livets lykkelige øyeblikk. Musikken
hans kan høres her: facebook.com/
jensanderssonband.

Ida Svanes, Jens Andersson,
Lotta Westermarxk
og Michael Marino:
Alle nyskapende,
unge visetalenter.
Turnéen arrangeres av
Norsk Viseforum i samarbeid
med Nordvisa, med støtte fra
Nordisk Kulturfond og
Norsk-Finsk Kulturfond.

Målet med turneen er at de blir så glad i hverandre at et felles
nordisk «visefrø» blir sådd og gir grobunn for mer samarbeid på
tvers av landegrensene. Men med forskjellig kultur og språkbak
grunn risikerer man også kommunikasjonsproblemer og forvik
linger som tatt ut av en reality-serie.
Så vi håper at vårt visepublikum tar vel i mot dem på viseklubbe
ne i Tromsø, Sjøvegan og Narvik, og gjerne ta turen over grensa
til Gälliv are eller Muonio også.
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album redan 2009. Musiken har en
minimalistiskt svensk folkkänsla som
kunde jämföras med Lisa Ekdahls
produktion.

Kart: Google Maps

Vinteren 2012 legger fire nordiske
visesangere ut på turné.
De skal besøke Norge,
Sverige og Finland
i perioden 26. februar
– 1. mars.

Februar 2012 legger fire nordiske visesangere ut på turné.
De skal trosse snø og is, fjellpass og øde vidder for å besøke
Norge, Sverige og Finland midtvinters.

Jens Andersson (SE)

Lotta Westermarck (FI)

Ida Svanes (NO)
Ida Svanes (29) har utdanning fra
musikkonservatoriet i Trondheim,
med klassisk gitar som hovedin
strument. Med tiden har sangen
og låtskrivingen fått større plass i
hennes liv, og etter et år med studier
på Nordiska visskolan i Kungälv er
hun i dag en aktiv visesanger. Hun
har turnert i Norge og Sverige, og
har spilt på både mindre og større
konsertscener og viseklubber.
viser.no

Ida skriver om det hun ser rundt seg,
om egne og andres opplevelser og
oppfatninger. Mange som har hørt
Ida har latt seg imponere av hvordan
hun skaper poetiske framstillinger av
hverdagshendelser, og hvordan hen
nes gitarspill understreker teksten.
I 2011 ga Ida Svanes ut 4-spors EP’en
«Hus ved havet» og låta «All verdens
tid» ble spilt på NRK P1. Sangene kan
høres her: myspace.com/idasvanes
viser.no

Lotta Westermarck, född juldagen,
1981 som fjärde barnet av fyra i
Esbo, Finland. Som nyfödd trodde
läkaren att hon var döv. Lyckligtvis
var det inte så, då ljudet blev en
så viktig del av hennes liv. Lotta
började med violin lektioner vid sex
årsåldern. Hon började skriva låtar
för att kunna spela på instrumenten
som fanns i hemmet.

Det hele startet med et uskyldig
ønske om et mer spennende liv ved
å spille gitar. Siden grep det om
seg og i dag er Michael Marino er
involvert i flere prosjekter hvor han
fornyer den danske visetradisjo
nen, først og fremst under navnet
LotusKrokus, som har gitt ut tre
plater hvorav en av dem på Michaels
egen plateetikett: Pæne -ting-dugerne-vil-ha. Hvor han gir ut sin egen
og andres musikk, og alt synges på
dansk.
Michael Marinos musikk kan du bla
høre på myspace.com og youtube.

Numera arbetar hon som ljudtek
niker i Boomout, som specialiserar
sig på ljudproduktioner för TV och
film i Helsingfors. Samtidigt har hon
sysslat med sin egen musik och bör
jade göra inspelningar för sitt eget
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Vise arki varen
visearkivaren.blogspot.com

Visearkivaren

Visearkivaren er en blogg laget av
Norsk Visearkiv. Den inneholder et
hav av historikk, nyheter og små
anekdoter du garantert ikke ante
noe om. Vi har fått lov å klippe ut
godbiter, og du finner mye mer på
visearkivaren.blogspot.com.

Hva er ei god vise?

Bloggere: Elin Prøysen, Liv Kreken
Kvalnes, Astrid Nora Ressem og Velle
Espeland.

før. Melodiene er nedtegnet over
en periode på nesten 200 år, og
dekker store deler av landet. Til
hver note står det opplysning om
sanger, samler, årstall og lokalitet.
Første bind som foreligger nå,
inneholder melodiene til de natur
mytiske balladene, legendeballade
ne og de historiske balladene. Her
finnes «Horpa» (31 melodivarian
ter), «Draumkvedet» (16 melodiva
rianter) og «Falkvor Lommanson» (2
melodivarianter), for å nevne noen
av de mest kjente.

Melodiutgave med
norske middelalder
ballader

Boka er utgitt av Norsk folkemin
nelag/Aschehoug og kan kjøpes i
bokhandel og på nettet.

En liten gyllen ring –
slager og parodi

På Norsk visearkiv bruker vi
mye tid på middelalderbal
ladene, og nå er vi glade for å
kunne presentere første bind i
en serie med ballademelodier.

En liten gyllen ring vi gav hverandre
symbolet på at vi
skal sammen vandre
i sorg og glede i det lille rede
hvor vi skal sammen bo
i kjærlighet vi to

For første gang blir alle nedtegne
de melodier presentert i bokform
i en samlet, vitenskapelig utgave.
Mange av melodiene har aldri blitt
utgitt før. Når verket er sluttført
med ytterligere tre bind, vil det
inneholde rundt 1200 melodier og
et register. Det er Astrid Nora Res
sem som er redaktør for verket.

Dette var en av Jens Book-Jenssens
store slagere. «En liten gylden ring»
fra 1936 var skrevet av Henry Carl
sen (mel.) og Arne Svendsen (tekst).

Melodiene har ofte kommet i
skyggen av den store mengden
innsamlede balladetekster, og de er
aldri blitt utgitt i en samlet utgave
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I januar 1940 hadde revyen Tenk på
noe annet premiere på Chat Noir.
Her var tekstene av Finn Bø, Bias
Bernhoft og Arild Feldborg. Einar
Rose hadde iscenesatt revyen. Og
Rose sang Bernhoft og Feldborgs
parodi på Book-Jenssens slager
hvor den romantiske ringen blir til:

Dette spørsmålet ble stilt i en
enquete i det første nummeret
av bladet Viseversa (forløperen
til VIser.no - red.anm.), utgitt
av Norsk vise- og lyrikkforum
(NVLF).

Organisasjonen ble stiftet på Stord
i 1976 og skulle være «et samar
beidsorgan for den organiserte
folkelige vise- og lyrikkaktiviteten
i Norge», som det står i pkt. 1 i
vedtektene.

En liten gyllen ring med høl i midten,
og inngravert det sto:
Fra Jens til Bitten.
Og alle fugler små
sang holiatatten titten,
da jeg på hennes fing’
satt’ en liten gyllen ring.
Men her er det ikke romantikken
som seirer. Den hulde viv blir «den
rene rakekniv» samme dag de er
gift. Det ender med at ektemannen
må drukne sine sorger i portvin. Og
Den såre hulken i mitt sangerbrøst
gir skjelve toner i min elskovsrøst
hver gang jeg får se
denne etiketten med
en liten gyllen ring med V i midten,
symbolet på den edle norske spriten.
Og når jeg får for my’ ta akevitten,
går verden rundt omkring
i en liten gyllen ring.
Denne og 20 andre av Roses revy
klassikere finnes for øvrig på CD-en
landskampen (Arne Bendiksen
Records 1994).		
Elin
viser.no

Birgitte Grimstad svarer blant
annet: «Ei god vise kjennes først
og fremst igjen på en god tekst.
Dernest skal den ha en melodi som
bygger oppunder denne teksten.»
Otto Nielsen sier: «Vi som er flasket
opp med navn som Wildenvey og
Olaf Bull stiller visse krav til metrisk
form og rimtenkning. Jeg kan ikke
like disse moderne, rimfri visene.
Ikke minst fordi melodiene på disse
ofte er så vanskelige og dermed
bryter et annet krav til ei god vise:
Den skal kunne synges av alle.»
Øyvind Sund framhever også
teksten som det vesentligste, men
trekker også inn selve framførin
gen, som skal bygge oppunder
teksten og melodien. «Den skal
ikke framføres slik at publikum
etterpå husker hvor flott visesange
ren opptrådte, men har glemt hva
han sang og spilte.»
Elin

Profil-visebøkene
Mange husker Profil-visebøkene fra
det kampglade 1970-tallet.
Profil var navnet på et litterært
tidsskrift som kom ut første gang i
1959. Med kjente navn som Jan Erik
viser.no

Vold, Dag Solstad og Espen Haa
vardsholm i redaksjonen fra 1966
ble Profil det viktigste litterære
tidsskriftet i Norge.
Utover på 1970-tallet ble tidsskrif
tet knyttet til den politiske ven
stresida. I 1972 kom det første lille
viseheftet med tittelen Sanger fra
folkets kamp. I tillegg til tradisjo
nelle arbeidersanger inneholdt
heftet blant annet kampsanger
mot norsk medlemsskap i EEC. I
hefte nr. 2 var andelen EEC-viser
økt markant. «Om lag to tredjedeler
av sangene i dette heftet er blitt til i
løpet av kampen mot EEC», står det
i forordet.
Målet for redaksjonen var å gi ut to
sanghefter i året, men heftene ble
tynnere etter hvert, og redaksjo
nen klaget i forordet over mangel
på stoff. Da det femte heftet kom
i 1974, hadde det skiftet navn
til Profil-viseboka. Redaksjonen
grunnga navneskiftet med at den
gamle tittelen aldri hadde slått an,
og at de ville ha flere viser enn bare
«viser fra folkets kamp». Samme
året kom Profils allsongbok med de
beste visene fra tidligere utgaver.

Lille Laila
Mange norske artister drøm
mer om internasjonal suksess,
men å få storsuksess på Færøy
ene er mer sjeldent. Ett norsk
band har imidlertid lyktes der
internasjonale storstjerner har
feilet.
Ingen andre artister har vært mer
populære på Førøyene enn Doodle
Bugs, og debutsinglen deres; Lille
Laila (1966) har fremdeles salgsre
korden der. Selv The Beatles havnet
bak dem på hitlistene! I 1968 hadde
Doodle Bugs på et tidspunkt de fire
første plassene på den færøyske
hitlista.
Bandet ble startet i 1965 og holdt
det gående til årtusenskiftet med
ulike besetninger. Den eneste som
har vært med hele tiden er Åge
Heltzen som vokalist og låtskriver.
Etter 13 turer til Færøyene og over
600 000 solgte plater, sa bandet
stopp i 2000. Men nå er de tilbake
med albumet Den gode gamle
tida , til glede for både norske og
færøyske fans.		
Elin

Det er artig å bla i disse heftene.
De er tidstypiske representanter
for det politiske 70-tallet. Her fikk
mange ukjente forfatterspirer
slippe til, og om tekstene ikke var
høyverdig litteratur, fylte sangen
en viktig funksjon som et samlende
element i «folkets kamp». 		
				
Elin
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Soon Viseklubb runder 5
Da er vi kommet til år 2012, og verden har ennå ikke gått under.
Det har gitt Soon Viseklubb en gyllen mulighet til å fylle 5 år.
Formelt gjør vi det ikke før i mai, men vi er allerede i jubileums
stemning, og kommer til å være det i hele år.

B

Arne Kvalnes

ehovet for en viseklubb
i Son hadde tydeligvis lig
get latent i lengre tid, for
da en gjeng innfødte og
innflyttede soninger slo seg
sammen og begynte med ufor
melle visekvelder på Café Neptun
høsten 2006, så var interessen der
fra første stund. Det varte ikke
lenge før vi skjønte at her måtte vi
forsøke å få litt orden og struktur
på saker og ting, og i mai 2007 ble
Soon Viseklubb formelt stiftet. Vi
var raskt oppe i over 20 medlem
mer, og vi er nå et sted mellom 30
og 40 – litt avhengig av hvordan
man regner.

Møteplass
Vi har stort sett kjørt samme
opplegg i alle år, forøvrig ganske

likt det vår «søsterklubb» i Oslo –
Nye Skalder – gjør. Det betyr at vi
først og fremst er et møtested for
viseinteresserte, og vi tar sjelden
eller aldri oppdrag utenfor vår eget
tilholdssted. Derimot er flere av
medlemmene aktive som viseartis
ter i andre sammenhenger.
Klubbkveldene består som regel
av 30–45 minutters konsert med
en innbudt artist, og deretter åpen
scene så lenge det er artister på
listen. På åpen scene er det max.
2 viser på hver. Tidligere var også
allsang en viktig del av visekvel
dene, men dette har etter hvert fått
mindre betydning. Vi har imidlertid
fra tid til annen «temakvelder», der
klubbens medlemmer fremfører
innslag knyttet til f.eks. en gitt
spesifikk visedikter, en spesifikk
sjanger e.l. Da har som regel også
allsang en naturlig plass.

Allerede første kvelden var vår «søsterklubb» i Oslo, Nye Skalder, godt
representert, og senere har det blitt mange konserter med folk fra denne
klubben. Her ser vi «Trisolistene» i aksjon (Ragnhild Svanes, Karl Heldal og
Laila Sognnæs Østhagen).

Kunne vært 80.000

De første årene holdt vi til på Café
Neptun, men etter at driften der
opphørte, så flyttet vi til Son Kro,
der vi fortsatt holder hus. Vi har
visekvelder annenhver torsdag, der
både medlemmer og ikke-med
lemmer er velkomne. Inngangs
penger tar vi aldri, uansett artist.
Medlemsfordelene er nesten ikkeeksisterende, så tatt i betraktning
at Son er et tettsted med ca. 5000
innbyggere, så er vi meget fornøyd
med at vi «nærmer oss 40 i en
alder av 5». Hadde vi kjørt samme
opplegg i f.eks. Moskva eller Seoul,
som har ca. 10 millioner innbyg
gere, så tilsier enkel hodereg
ning at vi ville hatt rundt 80 000
medlemmer. Da ville vi imidlertid
ikke kunne fortsatt på Son Kro, og
vi hadde nok måttet investere i
et lydanlegg. Men siden vi nå har
valgt å forbli der vi er, fortsetter vi å
kjøre akustisk.
Vi satser på fem nye år, men da er
vi nok avhengig av å få litt forny
else på det organisatoriske planet.
«Den harde kjerne» har nå vært
aktiv i styre og stell så lenge at
«den inntørkede kjerne» er snart
et mer presist begrep. «Men inte

Klubbens egne krefter spilte også på åpningskvelden, her under ledelse av Arne Kvalnes.
(Foto: Øyvind Rauset)

hindrar det alls att du är glad och ger
hals», som vår svenske dikterbro
der ganske riktig påpeker. Og den
gleden skal vi spesielt gi uttrykk for

den 10. mai. Da blir det jubileums
fest, der alle venner av klubben er
hjertelig velkomne. Mer informa
sjon om dette kommer senere –

men sett av datoen og ha det godt
n
så lenge!

Sommeravslutningen har vi prøvd å
holde utendørs – dersom værgudene
har vært på vår side. Disse kveldener
pleier å være ganske uformelle, med et
aldri så lite innslag av «gags». Men en
konsert høres selvfølgelig også med.
Her ser vi Inger Korum Olsen og
Øystein Olsen i samspill.

Fra åpningskvelden 10. mai 2007: Daværende kultursjef Birger Hekkelstrand
klipper strengene til «husgitaren» på Café Neptun, assistert av klubbens første
leder Roar Lågbu. Og dermed var viseklubben i gang!
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Artistportre t te t: Jens An d ersson

JENS Andersson
Svensk vei-ingeniør som ble nordmann og viseartist

Det noe med folk som bryter opp fra sitt tidligere liv og velger å følge kallet fra
kunstens eller musikkens muser. Paul Gauguin, som etter å ha vært aksjemegler i 11 år og senere selger av regntøy, ble post-impresjonismens fremste maler, eller hva med bankmannen Kjell Halbing som ble westernforfatter Louis
Masterson med seriene om Morgan Kane og Diablito.

V

Øyvind Rauset

isa har også slike personligheter. En av dem heter
Jens Andersson, veiingeniøren som sluttet,
begynte på musikerutdanningen NISS og satset på musik-

ken.Viser.no møtte ham på Kafé
Lyst i Oslo, etter at han hadde
gjort en flott konsert med fullt
band på Nye Skalder i november.
Du er jo svensk, bodd lenge i
Norge?

– Jeg flytta hit i 2004. Jeg er gift
med ei jente fra Bergen. Bodde
der i 4–5 år. Jeg jobbet som
sivilingeniør innen veiplanlegging, som er det jeg er utdannet
til. Samtidig har jeg drevet med
musikk siden jeg var liten. Etter
som jobben tok mer og mer tid
og jeg fikk større ansvar, ble det
stadig mindre tid til musikken,
så til slutt kom jeg til et punkt da
jeg måtte velge. «Nå eller aldri».
Så jeg valgte musikken, flytta til
Oslo og begynte på NISS i 2009.
Populærmusikk-linja. Tok permisjon fra jobben og studerte på
full tid i to år. Det vil si, etter ett
år tok pengene slutt så jeg måtte
begynne å jobbe, men bare på
deltid så jeg kunne studere ved
siden av.
Hva går en populærmusikk
utdannelse ut på?
– Første året er generelt, da gikk
jeg på vokal og stemmebruk.
Populærmusikk dekker alt, fra
blues og jazzens opprinnelse og
fram til nå.
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«Menuett» har også vært popu
lærmusikk…
– Hehe, ja men vi gikk bare tilbake til slutten av 1800-tallet da det
begynte i USA. Det morsomme
med NISS er at det er en utrolig spredning, fra visesangere til
hiphop-artister, det gir en masse
input fra mange kanter.
Det høres jo på deg at du har
vært innom mange sjangere.
– Jeg har holdt på med musikk
siden jeg var liten og har spilt
både trompet, saksofon, gitar,
munnspill, piano. Har vært med
i 15 forskjellige band, og vært
innom pop. rock, blues, soul,
funk og tilogmed heavy metal en
gang. Nå er jeg kommet tilbake
til å skrive på svensk, og da blir
det jo viser og tekstbasert musikk. Jeg synes det er lettere å få
fram godt innhold på mitt eget
språk, når jeg skriver på engelsk
mister jeg ofte de små nyansene i
uttrykket.
Klarer du å leve av musikken?
– Nei ikke ennå. Det er veldig
godt å ha den 50%-jobben som
ingeniør, da slipper jeg det presset for å tjene penger på alt jeg
lager. Det gir jo også større frihet
til å eksperimentere og lage det
jeg helst vil selv. Drømmen er jo
viser.no

Foto: Kenneth Sporsheim

Jens Andersson skriver tekstbasert musikk med vakre
melodier i god svensk visetradisjon. Han har blitt
beskrevet som en mannlig versjon av Melissa Horn og
musikken hans har klare likhetstrekk med Bo Kaspers
orkester.
Hans tekster inviterer lytteren inn i bilderike historier som skifter
mellom skildringer av den grå hverdagen og livets lykkelige øyeblikk.
Musikksjefen i NRK P3, Mats Borch Bugge, uttrykte sin entusiasme
over låten Sommar i Bohuslän: «Jeg er mektig imponert»!
Jens ble i fjor kåret til årets vinner av visekonkurransen «Vis deg frem”
og Jens Andersson Band varmet opp for Åge Aleksandersen på Viser
ved kanalen.
Jens er oppvokst i Göteborg, men har bodd i Norge siden 2004.
I 2010–2011 studerte han på NISS (Nordisk Institutt for Scene og
Studio) i Oslo med bl.a. Anne Marie Gjørtz og Håkon Iversen som
sangpedagoger.
Det var på denne skolen Jens Andersson Band tok form.
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Jens An d ersson

– Ja det er jo hyggelig, jeg liker dem veldig
godt, særlig for de gode
tekstene, og har vært på
mange konserter med
dem. Og så spiller de
litt mer soul enn mange
andre, det liker jeg og.

sent. Dessuten
har vi nettopp laget en video, spilt
inn på Verkstedet
(der Nye Skalder
har hatt konserter det siste
året). Den heter
Springa ut og har
masse energi, så
vi syntes det passet å lage video
av den. Skal legge
den ut i på min
Facebook-artistside.

Andre du er inspirert
av?
– Om man tenker på
tekst og det svenske, er
det helt klart Vreeswijk.
Han har fantastiske tekster, klarer å bygge opp
en stemning i låtene
og ofte med en uventet
twist på slutten.

Foto: Øyvind Rauset

å komme dit der jeg kan leve av
musikken. Men ikke på bekostning av egenart – om man begynner å endre musikken i retning
av det man tror publikum vil ha,
risikerer man bare å selge sjela
uten å få penger for det…

Bandet
– Det oppsto på skolen, våren
2011, der jeg spilte sammen med
Henriette og Øyvind. Så var jeg
med i en visekonkurranse, «Vis
deg fram» arrangert av Viser
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Ved Kanalen i Skien. Man skulle
sende inn en sang, og de plukket
de ut 5–6 stykker som fikk opptre
på en stor scene på torget. Der
var det en jury som kåret meg til
vinner. To dager senere skulle jeg
være oppvarming for Åge Aleksandersen, og da visste jeg at jeg
måtte stille med større besetning
enn bare meg selv, og dermed var
bandet et faktum.
Noen sier dere minner om Bo
Kaspers orkester, kommentar?

Så har jeg hørt en del på
Ted Gärdestad, han har
fine melodier. Siden jeg
liker soul, har jeg hørt
mye på Bill Withers,
Marvin Gaye, Aretha
Franklin. Og så er det
jazz-klassikerne: Billie
Holiday, Nina Simone,
og Frank Sinatra hørte
jeg mye på ei stund.
Noen viseartister du vil
trekke fram?

– Ja, Ole Paus har en flott formidling, han var også og holdt
foredrag på skolen og jeg ble veldig fascinert av personen Paus.
Og Bjørn Eidsvåg, han har også
blitt mer populær i Sverige. Og så
liker jeg dialekten. Og Lillebjørn
Nilsen, og nå er jeg begynt å høre
på Siri Nilsen, henne tror jeg
veldig på. Veldig fine melodier og
tekster, jeg har hørt både de gamle og nyere låtene hennes, og jeg
skal snart på konsert med henne.
viser.no

Du spiller også
som soloartist i
tillegg til bandet.
Det er henne jeg hører mest på
etter jobb, henne og Cornelis!

Planer framover
– Nå denne uka skal
jeg spille på John Dee
sammen med andre
artister fra det managementet jeg har. Så skal vi
spille søndagskonsert på
Parkteateret 18. mars, og
så spiller vi på Viser Ved
Kanalen i sommer.

– I høst spilte jeg
på et eldreboligsenter i Hønefoss. Det er Mikkel
Gaup som arrangerer det, der har
jeg vært to ganger og skal kanskje
neste helg også. Og jeg tar jo

oppdrag jeg får. Det er en ekstra
utfordring å stå der ensom på en
scene uten noe band i ryggen.
Veldig nyttig å kunne gjøre begge
deler.
Les mer, se video og hør musikken hans på Facebook:
nb-no.facebook.com/
jensanderssonband

Konserter våren 2012:
13.01: John Dee, Oslo – Liquid
Chili Showcase
10.02: Buckleys, Oslo
26.02–01.03: Nordiske Nyska
pere turné (Jens uten bandet)
13. mai: Parkteatret, Oslo – Sun
day Digestive
15–16.juni: Viser Ved Kanalen.
Ellers planlegger han å spille inn
i studio i vår og gjøre en turné i
n
løpet av sommeren.

Og så er det den nordiske viseturneen i Sverige,
Norge og Finland i februar, men da kjører jeg
solo som trubadur. Det
gleder jeg meg veldig til!
Managementet vårt jobber også med å lage en
turne til sommeren, og
så skal vi spille inn noe
og leter etter en produviser.no

Jens Andersson med bandet. Øyvind Myrvoll (trommer/perkusjon), Henriette Vaagsnes
(sang/percussion/klokkespill), Helga Hommedal Blikås (sang/cello), og Audun Reithaug
(kontrabass). Foto: Kenneth Sporsheim.

15

Boknakaran 20 År

Ragnar Olsen på
Dubliner musikkpub
i Oslo.

viser . no m ø ter rag nar olsen

Boknakaran

20 år i og for nord-norge
Boknakaran starta å spille
sammen for 20 år siden. I
hele den tida har de fortsatt å
turnere og holde konserter i
Nord-Norge med en identitet
som gjør at stadig fler folk kom
mer for å høre dem. Vi møtte
en av grunnleggerne, Ragnar
«Nord» Olsen, for å høre litt mer
om dette.
Øyvind Rauset

Først litt om deg sjøl…

Boknakaran er tre musikere og historiefortellere
med gjennomsnittsalder 60 pluss. Julie er en
fremadstormende felespiller på 24. CD’en Kortreist
musikk består av nyskrevne viser og nyarrangert
tradisjonsmusikk fra Nord-Norge.

Boknakaran & Julie: Kortreist musikk

CD’en er spilt inn i Kysten studio i Tromsø med Jon
Marius Aareskjold som produsent. I studio har de hatt
med seg multimusikeren Ole-Morten Indigo Lekang,
som bidrar på trommer og piano, gitaristen Tore Bruvoll og perkusjonisten Inge Dulin.
Plata er både en videreføring og fornyelse av bokna
musikken, med nye, sterke tekster av Helge Stangnes
og Ragnar Olsen, melodier av Olsen og Jan Arvid
Johansen, og tradisjonsmusikk i livlige arrangementer
med bl.a. irsk tenorbanjo og torader – og naturligvis
Julie Alapnes Normanns fele. En spesiell godbit er
valsen hun sjøl har komponert, Julies vals.
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– Jeg begynte å spille og skrive
viser på slutten av 60-tallet og
kom med i «den nordnorske
visebølga». Jeg ble også med
i gruppa «Ungdomslaget Ny
Von» som ga ut LP på Mai. Så
fortsatte jeg et slags vekselsbruk
mellom viser og teater på 80-tallet, og ble en slags husdikter på
Hålogaland Teater. Det siste har
ballet på seg, med jobber også
for Trøndelag Teater, der jeg
har oversatt et stykke av Brecht
kalt Arturo Ui med premiere i
januar. Et stykke om hvordan
fascismen kom til makta i Tyskland – med setting til gangster
miljøet i Chicago. Så har jeg
sammen med Tyra Tønnessen
skrevet manus til familiemusikalen Rockeulven som går nå på
Nationaltheatret her i Oslo.
viser.no

Boknakaran og Julie

– Men det er nå viser som er
grunnlaget, og gruppa Boknakaran har jeg vært med i siden
starten for 20 år sida. Nå rett
før jul slapp vi en ny CD. Vi var
opprinnelig fire i Boknakaran,
alle var solo visesangere og
låtskrivere. For fem år siden
måtte en av oss, Malvin Skulbru,
trekke seg på grunn av senebetennelse. Siden fortsatte vi en
stund som trio, men så i 2008
fikk vi et samarbeid med en ung
artist, Julie, som er felespiller
og har vokst opp i Tromsø. Hun
er ettertrakta innafor folkemusikkmiljøet og har tilført gruppa
en masse både av ny musikk,
ungdom og vitalitet. Så da fant vi
ut at det var på tide å gå i studio
igjen.

Så den nye plata er ikke noe
«comeback»?

– Nei vi har holdt på konstant,
og feirer altså 20-årsjubileum nå
i 2012.

Fesk, potedes og reggae
Jeg merker på musikken deres
en klar forankring i den poli
tiske visekunsten fra 70-tallet,
men har sett videoer hvor dere
varierer med mange stilarter,
fra folkemusikk til reggae?
– Videoen «Fesk og potedes»
er en remiks, men den er tatt
fra plata vår som også er med
reggae. Selv om vi har basis i
nordnorsk visetradisjon med
dragning mot folkemusikk, så
har vi putta inn det vi har erfart
hver for oss.

Ikke bare romjulskonsert

Den nye plata

Boknakaran har konsert hvert år
i romjula på viseklubben Spelt,
og det har blitt en tradisjon med
fulle hus og stormende jubel.
Men gruppa gjør mer enn det.

Hva er forskjellig i forhold til
den forrige CD’n fra 2003?

– Vi har regelmessig turnéer
i hele Nordnorge, og selv på
små plasser (som vi oppsøker
bevisst) kommer det masse folk
på konsertene.

– En forskjell er jo at han Malvin
er bytta ut med Julie. Vi er
veldig demokratisk og har like
mange låter hver. Det skyldes
at Jan Arvid og jeg er to solovisesangere som trakterer flere
instrumenter enn gitar, dermed
er vi frontfigurer på våre egne
viser og musiker på de andres.
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Boknakaran 20 År
Ragnar Olsen på Dubliners med
irsk folkemusikk i lokalet.

– Vi savner naturligvis Malvin,
som spilte enrader trekkspill,
mandolin og svensk sekkepipe.
Men det oppveies av det nye
Julie bidrar med.
– Når jeg bidrar som bagkrunnsmusiker for de andre, spiller jeg
ofte torader og banjo, men også
tenorgitar – en firestrengs gitar
som kan stemmes som en banjo
eller fele. Pål Torstensen, vår
bassist, er også et solid anker.
Med Julie har vi fått et større
innslag av instrumentaler, nordnorks tradisjonsmuikk som vi
alle liker å spille.

Planer framover
– Vi skal turnere så mye vi
kan utover våren. Første uka i
oktober skal vi markere jubileet
og har fått en del penger fra
NOPA siden det er fire NOPAmedlemmer som blir profilert:
Jan Arvid, Malvin og meg, samt
tekstforfatter Helge Stangnes
som vi har jobba sammen med
i alle år. Vi skal ha en konsert
på Kulturhuset i Tromsø med
Tromsø Kammerorkester som
har arrangert en del av Boknamusikken. Vi hadde en prøve før
jul med to låter de hadde arrangert, og det låt veldig fint. Det
er en cellist, Bernt Simen Lund,
som gjør mange arrangementer,
og vi har også Pål som vi bruker.

Jan Eggum. Det er ikke lenger
snakk om å gi artistene 500
kroner for kvelden?
– Det har vært en utrulig utvikling på de 5 årene Spelt har
eksistert. Vi begynte også med
de 500 kronene. Men vi har jo
vært så heldige å ha Anne Grete
Seljebakk fra Troms Musikkråd
til å hjelpe oss, og hun er også
flink å skrive søknader. Så nå er
Spelt blitt en klubb som kan påta
seg store arrangementer. Men
vi fortsetter å holde fast på spillemulighetene for de nye, ferske.
Åpen scene vil vi fortsette å ha,
og vi har minst en kveld, ofte
to, i året som bare er viet unge
talenter fra Tromsø.

Identitet
– Både jeg sjøl og Boknakaran
har et sterkt forhold til den
nordnorske identiteten. Vi lager
musikk som tar utgangspunkt i
landsdelen og som folk kjenner
seg igjen i. Ofte møter vi folk
på romjulskonsertene som har
flytta sørover, men lengter hjem
igjen, og musikken bidrar til å
styrke den gode identiteten. Det
n
skal vi fortsette med!
Boknakaran: Ragnar Olsen, Jan
Arvid Johansen, Julie Alapnes Normann og Pål Thorstensen.
Julie Alapnes Normann

– Dessuten har vi jobbet mye
med kor, og det skal vi også ha
med på konserten.

Spelt
Du er fortsatt leder for vise
klubben. Dere har jo fått
Kulturrådsstøtte og blitt en stor
konsertscene for kjente musi
kere som Marie Bergman og
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Peter (bakerst), Sander,
Milla og Linda.

Visetreff-ungdom:

– få av min generasjon
som hører på Prøysen

De kommer fra Drøbak, Mysen, Bærum og Trondheim. De kjente
ikke hverandre før de kom hit, men er blitt gode venner i løpet av
to dager. Vi fikk en kort prat med Linda, Milla, Sander og Peter på
Østnorsk Viseforums høsttreff i Holmestrand i fjor, og lurte på hva
de tenkte om visetreff og viser.
Øyvind Rauset

De fleste her er jo mye eldre enn dere,
hvordan føles det?
– Jeg synes bestemødre er koselige,
jeg! Og så har vi jo mye å gjøre,
med Idol og gruppa Mangfold –
det er veldig bra, alle blir engasjert.
Erik Hageler heter han som leder
det, og han er flink og får med alle.

Hva kan vi gjøre for å for fler unge
med i visebevegelsen?
– Betale dem for å være med. Eller
kanskje en iskrem i timen! – Nei for
å være alvorlig: Det trengs at folk
får vite at det ikke bare er for eldre.
Kanskje lage egne opplegg spesielt
for ungdommer.

Peter: Jeg liker f.eks å høre på
Metallica. Ikke akkurat viser, det…
Eller Green Days og
Sum 41 – rolig rock.
Audun fra Viseforum hjalp til med bass på
konserten. Her med Sander, som også ville prøve.
Men «rolig rock» kan jo
fort grense opp til viser
igjen, særlig når de spiller
unplugged?
– Ja, mange av de rolige
rock-låtene kalles jo bal
lads. «Viser» er det ingen
som sier.
– Jeg tror de kunne
fornyet visene med
elementer fra rocken,
da ville flere unge høre
på det.
Peter: – Jeg tror det
er veldig få av min
generasjon som hører på
Prøysen, f.eks.
– Mange unge tenker
nok at viser bare er Alf
Prøysen, Alf Cranner og
sånt.
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Peter: – Gitarkameratene har nok
hatt stor betydning for visemiljøet,
de er gode artister både hver for
seg og sammen.
Lager dere noe sjøl?
Sander: – Ja, jeg lager matpakka mi!
Peter: – Nye låter hadde jeg aldri
fått til, jeg må synge coverlåter om
jeg skal spille noe.

viser.no

Sander: – Jeg kan ofte ta melodier
og lage helt nye tekster på dem,
det er gøy.
Hva kan der foreslå for visesangere
som vil ha fler unge i salen?
Peter: Lage noen kule musikk
videoer!
Hva gjør dere etter visetreffet?
– Vi kommer til å holde kontak
ten med hverandre etterpå med
Facebook. 		
n
viser.no
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N o r d i s k v i s e s a n g : F æ r ø e r n e s S t a n l e y Sa m u e l s e n

Den poetiske troubadour
«Engang sagde Grundtvig at det er nødvendigt at kunne høre på
en sang eller salme hvad den skal bruges til. Herremændene sang
sine sange når de skulle i krig og skolebørnene deres når de var
i skole. Hos os på Færøerne var det især mændene der roede ud,
som sang. Vi skulle høre hvad sangene betød.
Set i det lys er det mig en glæde at byde velkommen til Stanley
Samuelsen.
Theodor Eli Dam Olsen,
Færøerne

E

fter min mening er Stanley
– udover at være en af vores
dygtigste guitarister – en af
vores bedste komponister de
seneste år.

Og netop det at få ny melodi til
gamle salmer som vi kender så
godt kan være en udfordring for
nogle. Måske nogen opfatter det
som helligbrøde – men omvendt
kan en ny melodi være med til
at åbne nye døre. At vise nye

betydninger i teksten og vise hvad
salmen virkelig kan betyde og kan
sige os.
At høre ord i nye toner er en særlig
oplevelse.
Kirkegaard sagde at der hvor or
dene ender tager musikken over.
Men musikken kan også være med
til at give støtte.
En tradition er altid i fare hvis den
ikke bliver fornyet. Den stivner. Det
er skæbnen for en tradition.

Men det siges at de bedste ord fra
hver tidsalder altid kommer til at
overleve.

Jeg venter at det bl.a. bliver nogle
af disse gode ord fra både salmeog sangskatten som Stanley kom
mer til at synge for os, og hans fem
fingre vil kæle for strengene, så der
foreløbig bliver stille i vor sjæl og
sind.»
Således blev Stanley budt velkommen da han spillede koncert
i en færøsk kirke i 2009, og da
han i foråret 2011 rundede de
60 år skrev samme præst dette
portræt af Stanley til de store
danske aviser:

har boet i Danmark siden 1970 –
og siden 1986 i Birkerød.

Foruden at være kendt som en
guitarist i særklasse – og meget
respekteret af andre musikere – er
han også kendt for sine milde og
melodiøse fortolkninger af især
ældre folkekære færøske digtere.
F.eks. er hans melodi af det stærke
kærlighedsdigt «Hvis jeg kunne
synge» af Færøernes vistnok mest
anerkendte digter, J.H.O. Djurhuus,
blevet en klassiker, og det er ikke
usædvanligt, at den bliver sunget
af de ca. 10.000 mennesker, der

«Lørdag 30. april 2011 runder
guitarist, sanger, komponist og
digter, Stanley Samuelsen, 60 år.
Stanley er født på Færøerne, men

Merete Messmann og Stanley Samuelsen
i storslagent Færøisk landskab.

22 
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S t a n l e y Sa m u e l s e n

Den poetiske trubadour

Gunnar Hoydal, foruden tre af
Stanleys egne digte.»
På efteråret 2011 udkom en live
cd med Stanley solo optaget i
Nordens Hus på Færøerne.

Turnéer
formodes at samles hvert år til
Olaj-festen i Tórshavn, når mid
natssangen bliver indledt foran
parlamentsbygningen, Lagtinget.
Stanley Samuelsens bedstefar var
Færøernes første lagmand i nyere
tid, Andras Samuelsen.
Familien Samuelsen har dog også
opfostret flere korsangere og
folk med digterisk talent, og det
er på denne livets vej, at Stanley
Samuelsen har brugt sine talrige
talenter.
Han fik sin første guitar som 12
årig og havde allerede sit første
livespillejob i 1964 med beator
kestret Silly Boys, som med sine
coverversioner af Elvis, Beatles
m.fl. blev kåret som Færøernes
bedste beatorkester i 1970.
I Danmark har Stanley s pillet i
forskellige bands og som studie
musiker. Han dannede i mange år
makkerpar med Nis P. Jørgensen i
Den Udødelige Duo som spillede
meget for den danske fagbevæ
gelse fra tiden med Anker Jørgen
sen til Poul Nyrup Rasmussen som
statsministre.

Den Udødelige Duo blev hædret
med LO’s kulturpris i 1992.
Siden 1986 har Stanley kompo
neret musik til ældre og nyere
færøske digte efter blandt andre
J.H.O. Djurhuus, Jóannes Paturs
son, Poul F. Joensen, Hans Andreas
Djurhuus, Andras Samuelsen og
Christian Matras.
I 2008 på selve Olajdagen blev han
hædret med Listavirðisløn Miðlahúsins, som frit oversat betyder
Mediehusets Hæderskunstpris.
Beskrevet således:
«Stanleys musik og fremførsler er
folkemusik på meget højt interna
tionalt niveau. Hans melodier har
beriget os og berører færingens
hjerterødder, hvorfor alle, både
unge og ældre, synes meget godt
om ham. Flere af hans sange er
blevet folkeeje, som bliver sunget
når folk kommer sammen til
almene så vel som til private sam
menkomster og hans cd’er findes
i næsten hvert et hus. Stanleys
vidunderlige musik har stor kunst
nerisk betydning og således også
stor betydning for den færøske
identitet».

Nyere udgivelser
Stanley Samulsen har udgivet
fem soloalbums foruden en cd
med Trio Acoustica; en guitar
og vokaltrio som foruden Stanley
tæller to norske guitarister og
sangskrivere, Steen-Vidar Larsen
og Øistein Rian. De udgav i 2008
et flot album med egne sange på
norsk, dansk og færøsk samt en
kelte covers på svensk og engelsk
af Beatles, Crosby, Stills & Nash og
Cornelis Vreeswijk.
På cd’en Sol og Regn fra 2005 har
Stanley indspillet sine danske
versioner af Jan Eggums Rygtet
fortæller og Finn Kalviks Fyld mine
sejl, og mange, også i Norge, har
rost Stanley for disse fine versioner
i både tekst og arrangement.
Alle Hjertets Sange er Stanleys
seneste udgivelse. Musikken har
Stanley selv komponeret, og
igen kan man med rette sige, at
guitarspillet er Stanleys visitkort.
Desuden medvirker bl.a. stryge
kvartetten Doria.
Det er igen de gode folkekære fær
øske digtere. Denne gang oversat
til dansk med hjælp fra digteren

Stanley har turneret i alle nordiske og baltiske lande sammen
med den nu afdøde nordmand
Kalle Zwilgmeyer. De seneste
år har Stanley desuden optrådt
i Tyskland, Polen, Scotland,
Italien og USA .
I marts 2012 begiver Stanley sig
på en to ugers turné i Sveriges Värmland med kollegaen
Anders Stävarby. Stanley har
spillet rundt omkring i Norge og
oplever at mange forstår når han
synger på færøsk. De to sprog
færøsk og norsk har mange ord
tilfælles.
Man behøver dog ikke forstå
ordene når man lytter til musik
af og med Stanley Samuelsen.
Musikken og sangen taler et helt
eget sprog som alle forstår.
Som anmelder Marit Lundstrøm
i Finland skrev:
«Stanley Samuelsen spelade
gitarr med en kännsla som fik
publiken nästan glömma lyriken. Färöiska är et underbart
språk at lysna till; som en särägen blanding av islandska och
n
italienska». 		

Artiklen er sammensat og redi
geret af Merete Messmann.

Stanley Samuelsen
Født i 1951 på Færøerne i bygden Fuglefjord. Er autodidakt musiker.
Spillede i Beatorkesteret Sillyboys fra 1964 til 1970 da Sillyboys vandt
en konkurrence som bedste Færøske band.
Rejste til Danmark i 1970 og er bosiddende nord for København.
Spillede i mange forskellige bands i Danmark. I mange år med Nis P.
Jørgensen i Den Udødelige Duo.
Blev i 80’erne kendt på Færøerne for sine melodier og fremførsler af de
store færøske nationaldigtere.
Har udgivet fem soloalbum på det færøske forlag Tutl (tutl.com).
Udgav Acoustica Trio cd i 2008 med sange på norsk, svensk, dansk,
færøsk og engelsk.
Har eget studie Nora Studio, og spiller mange live koncerter både solo,
med strygere og med band (trommer og bas).
Samarbejder med forfatteren til bogen Beatles for alle, Per Wium,
om et populært Beatles projekt som de kalder koncertforedrag. Per
fortæller om gruppen og deres musikalske udvikling og Stanley spiller
gruppens sange.
Webside: stanleysamuelsen.dk
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M å ned ens vise

Ei vise er en kl angfu ll f ortelli ng

Månedens vise ble skrevet av Ragnar Sør Olsen etter at han hadde lest Viser.no 13
– inspirert av artiklene om tekster på norsk og engelsk!

Ei vise er en klangfull fortelling
Ei vise er en klangfull fortelling
Om noe noen har sett
Erfart eller følt eller festet sin lit til
Å gjengi er neimen ikke lett
Vi har viser om alt og viser om alle
Bak ordene skjules så mangt
Fra rimfulle dikt, til forbannet løgn
Her kan en stakkar strekke det for langt
Ei vise er vise uansett språk
Bare lytter’n er lutter øre
Om det låter av hva noen kaller for bråk
Er det bra med litt liv og røre
Hva er ei vise uten tone, uten tekst
Uten gloser som gliser overens
Hva er ei vise uten livsperspektiv
Uten anstrøk av en viss essens
For lenge siden var lausaviser
Framført på stående fot
Ingen var den gang i ringeeste tvil
Om skaldens dristighet og mot
Ei vise er vise uansett språk

Ragnar Sør Olsen framfører visesyklusen «Ett Fjell av Sølv» i
Bergverksmuséet på Kongsberg (Foto: Øyvind Rauset).

Bare lytter’n er lutter øre
Om så låta er omgitt av hva noen kaller bråk
Er det bra med litt liv og røre

10 tidligere viser i denne spalta:
• Skjøn Jomfru (nr. 1)
• Sinclairvisa (nr 2)
• Liti Kjersti og Elvekongjen (nr 4)
• Kjempene på Dovrefjell (nr 5)
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• Husmannsvisa (nr 6)
• Udsikter fra Ulriken («Jeg tok min nystemte») (nr 7)
• Titanics Forlis (nr 8)
• Beiarblakkjen (nr 9)
• Heming og Gyvri (nr 11)
• Sjugur og Trollbrura (nr 13)
viser.no

viser.no
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K jøkkenbordbrev

Fra et kjøkkenbord på Vinstra

av Gry Sveen

Tegning: Øyvind Rauset
Jeg skriver ønskeliste til jul.
«Høner passer for visesangere …og jeg vil
ha,» sier jeg.

V

isesangeren har hørt det før
og lar seg ikke overrumple av
argument om at «andre visesangerfruer har»… osv. Vi er kommet hjem fra visetreff på Särö hvor jeg bl.a
fikk nye argumenter for at høns passer til
visesang.
«Jeg vil ha en stor og gylden en med
nydelige fjærdusker rundt beina. En hvit
med prikker og så Agda selvfølgelig. Liten
dverghøne i høstfargede fjær. Er det for
mye å forlange… egentlig?»
«Hvorfor vil du ha høner mormor?» spurte
barnebarna i vår da jeg brakte temaet på
bane. «Antagelig fordi hun har sluttet og
legge egg,» forklarte mammaen deres, «og
så glemmer hun at hun bor i byggefelt,» la
hun til.
«For min del har jeg nok med høna jeg
har,»smilte visesangeren fornøyd. Han får
alltid uforbeholden støtte fra bonusdattera
si.
«Jeg hadde også mer enn nok med den
’ene orgelpipa’ du hadde... likevel kom du
trekkende med 600 andre. Satte dem opp i
stua,» parerte jeg.
Selv om jeg godkjente prosjektet med orgel
så avstår jeg ikke fra å bruke det som pressmiddel. «OG… det handler ikke om egg.
Jeg er ferdig med mine. Høns må gjerne
28 

beholde sin menstruasjon for seg selv.» sa
jeg, bare for å ha det sagt.
«Du mener altså høner, mormor, ikke
hund?» spurte sjuåringen med lengsel i
stemmen. «Høner bæsjer inne, altså.»
«De skal være ute og hjelpe meg i hagen.
Spise rosevepslarver og rote opp ugresset»
svarte jeg.
«Jeg har sett hønebæsjen på tv jeg, og vet
du… tissen til pappa… ser ut som nesa til
Fantorangen.» forklarte treåringen full av
latter og sporet av hele samtalen.
På besøk hos gode venner i Åbo brakte jeg
også temaet på bane. Det skulle jeg kanskje
ikke ha gjort. Som avskjedspresang fikk jeg
en liten eske med to løvetannblader samt
en halv teskje små svarte prikker. Sønnen i
huset hadde vandrende pinner som husdyr og syntes synd på meg. «Det blir ikke
kyllinger» forklarte han, «men pinnedyr
kommer også fra egg.» Vel hjemme dro jeg
ut grønnsakskuffa i kjøleskapet. Danderte
med litt jord og stein og kvist. Eggene fikk
plass på et blad og skuffen ble dekket av en
håndduk.
Den står fremdeles i kjøkkenhylla.
«Er du helt sikker på at du ikke heller vil
ha hund?» spurte det eldste barnebarnet
da jeg viste henne de nye husdyrene mine:
«Petra,» «Uffe,» «Vidar» og «Julius».
Bleke og på størrelse med ett værhår fra en
katt satt de helt stille på hvert sitt løvetannblad.
viser.no

«De blir større,»
trøstet jeg, men
det sa jeg også
den gangen hun
ble storesøster
uten at det førte
til stor entusiasme det første
året.
Jeg har forklart
at spørsmålet
om hund ikke
lar seg kombinere med katt
her i huset. Selv
om vi hadde
både hund og andre katter da «den gule
feite» var liten, er han alt for glad i å være
ene-konge. Han skal leve sin regjeringstid
uten konkurranse.
Høner derimot vil berike pensjonisttilværelsen. Vi kunne sitte i sola og se på når
de rotet opp vassarve og løvetann mellom
rosenbuskene. «Jeg kan lære hønespråk og
’feit, gammel og gul’ kan slå med halen og
banne så mye han vil.» forklarte jeg.
Det var i sommer med alt for mye regn og
ugress.
I dag har dalen fått sitt første vinterkyss.
Fukten driver lavt over jordene. Danser
som alver med slør og velger ut deler av
landskapet. Sola har hengt seg opp, som et
gullegg, over granpelset fjell. Det er ufyselig vakkert, men minner meg lite om at det
snart er jul.
viser.no

I hodet mitt venter jeg fremdeles på den
sommeren som regnet bort.
Jeg plukker ennå løvetannblader og sper på
med ruccolasalat. «Finske pinner» vokser
langsomt. De beveger seg nesten ikke og
kommuniserer på tegnspråk… (tror jeg).
Det ville selvfølgelig ha vært noe helt annet
med høns, men jeg er ikke blind for at pinnedyr også kan ha sine fordeler. De holder
seg i boksen. I tillegg er de et daglig (og
synlig) innslag i debatten om husdyr som
kanskje passer for visesangere.
PS: Visesangeren som leser korrektur på
kjøkkenbordbrevene, ser på meg. «Men, du
har jo ikke hengt meg ut?!» sier han. «Er
jeg degradert?»
«Klukk, klukk» svarer jeg vennlig og fort		
n
setter ønskelista.
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Dingseguiden

Våren 2012: En bølge av nye bokser for

Xenyx: Mikseren kommer i 3
størrelser, her ser du den
minste med 12 spor. I tillegg til
å bruke iPad’en som display for
EQ, lydbølger etc., kan du selvsagt
også ta opp på den.

Mobile opptak

I løpet av høsten 2011 er det kommet en ny flom av ekstrautstyr
for lydopptak til telefoner og «padder», og alle er hysterisk opp
tatt av «mobilitet».
Øyvind Rauset

På starten av året er det alltid
bransjemesser som CES i Las Vegas
og NAMM i Tyskland der de ny
este teknologiske godsakene blir
presentert. Så også i år. Og denne
gangen strømmet det på med mik
sere og annet som du kan putte en
iPad inni eller koble sammen med
iPhone.

Mackie DL 1608 heter
dette lille sjarmtrollet,
hvor iPaden utgjør
miksebordet – ingen fadere
som må renses for støv…
Knotter, innganger og utganger i
XLR-, midi- og jackversjoner her som
ellers. Jeg har sett penere design, men
Mackie er kjent for topp kvalitet på
innmaten (noe de også tar betalt for).
Denne vil være ekstra kjekk til konsertbruk,
da man kan ta løs iPaden og fjernstyre
mikseren – styre volum, EQ etc. fra motsatt ende av rommet. Det har man
tidligere kun fått til store miksere i 100.000-klassen. Prisen blir ca 6000 kr.

Alesis Ampdock: En ny boks etter samme
lest som fjorårets IO-dock (lyd(midi-inn- og
utganger for opptak på iPad). Nå er den
retta spesielt mot gitarister, med effektbokser og forsterkere på iPad-skjermen og en
ekstern fotpedal som lar deg skifte effekt
uten å bruke hendene.
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Behringer
Xenyx og iStudio
Behringer er kjent som merket studioene ikke
vil ta i med ildtang. De slo seg opp med billige
kopier av kjente merker. Men i det siste har jeg
hatt gode erfaringer med små produkter derfra,
og det de varsler til våren 2012 ser rett og slett
ikke ut som kopi av noe. Begge er basert på at du stik
ker en iPad inn i en slisse, og dermed er du igang.

Logic Pro 9 billigere
De som fulgte
vårt råd i nr 13
om å ikke løpe
og kjøpe Logic
Studio-pakka,
har spart litt
penger nå.

Blue Spark Digital (til h.) er ifølge produsenten Blue
den første iPad-mik på studionivå (men bruker du
en av mikserne på sida her, kan jo alle studiomik’er
brukes). Mikrofonen kan også kobles til USB-inngangen på en Mac/PC. Den har en knapp kalt Fokuskontroll, som skal gi to soniske alternativer – antar det
skal bety forskjellig lyd. Den kommer til våren, pris er
ennå ikke fastsatt.

Janne Møller

Rett før jul sluttet Apple å selge
den store Logic Studio-pakka til ca
5000 kr. De to viktigste program
mene, Logic Pro 9 og live/scene
programmet MainStage 2, selges
nå bare i nettbutikken MacApp
Store, og Logic-programmet
ble satt ned til 1400 kr – et solid
prisfall. Med denne prisen kan ikke
programmet oppdateres, men må
kjøpes på nytt hver gang det kom
mer i ny hovedversjon. Men den
gamle studiopakka kosta ca 1800
bare for oppgradering, så det blir jo
en bedre deal uansett. Så gjenstår
det å se hvor lenge de venter med
å komme med Logic Pro 10. Men
9’eren er et solid program uansett.

Tascam iM2: Enda en
iPhone-mikrofon! Den
monteres på USB-inngangen
under, så du må holde den
opp-ned, men skjermen
tilpasser seg. Og lyden blir
som kjent best på denne
måten, framfor bruk av
mik/minijack-pluggen.
Fysisk knapp for justering
av gain. Opptaksapp
medfølger, og den kan
prukes sammen med
telefonens videokamera.
Til konsertopptak…?
Pris ca 500,-.

Logic Pro 9: 1400 kr m. 1700 sam
pler-instrumenter + 15.000 loops.
Main Stage 2: 209 kr.
viser.no

iStudio (under) er vel noe av det
samme som fjorårets IO-dock fra
Alesis, men knappene er satt til
venstre og hele designet
virker litt enklere.

viser.no

Spennende android: Galaxy Note
Samsung skal endelig ha ros
for å komme med noe andre
ikke har lansert først: En
maxi-telefon med tegnepenn!

+ Stor skjerm, tegnepenn. Rask.

÷ Litt vel stor for de fleste bru
kere. Middels batteritid. Gammelt
systen (Android 2.3) men Samsung
lover Android 4 til våren.

Øyvind Rauset

Dette har de fått til ved å samar
bede med produsenten Wacom,
som i mange år har laget penner
og tegnebrett til datamaskiner.
Telefonen er rask, og jeg kan
bekrefte at det går fint å tegne på
den. Lurer faktsik sterkt på å kjøpe
en sjøl, da øynene mine liker den
store skjermen på 5,3 tommer. Så
gjenstår det å se om det kommer
gode opptaksprogrammer.
Lag deg et ferdig noteark på
notatprogrammet, så kan du kjapt
rable ned din nyeste melodi-idé,
selv uten en eneste note-app!
Godt kamera har den og, med 8
MP.
Samsung Galaxy Note.
Pris uten binding ca 5.300,(litt under i noen nettbutikker).
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Torbjørns Vise-X

5-linjers rim –
fyll de gule feltene.

2

3

Markedets første
Androitt-craptop,
med 12 megapixel
kamera både foran
og bak – kjekt å ha på
Feisbook.

Av Torbjørn Holte

Løsning i neste nummer.

1

G-strengen

4

5

6

7

8

9

10

14

11

12

13

15

16

17
20

25

26

18
21

22

27

23

28

29

33

30

34

19
24
31

32

35

36

37

38
39

40

44

42

45

48

1 Prosjektil
4 Tribunene
11 Fisk
14 Dikt
16 Søt
20 Grep
22 Åpning
23 Damene
25 Volum-måleenhet (fork.)
27 Kort
29 Rim
31 Datamaskin
32 Masse-måleenhet (fork.)
34 Vondt
36	Hage
38 Muntlige
39 Sende melding
41 Tall
42 Sterkt
44 Preposisjon
47 Fase
48 Drivstoff
49 Student
50 Dyrene

,

47
50

Loddrett
Plagg
Tanke
Enkel
Pronomen (eng., bakvendt)
5 Skikk
6 Fugl
7 Separere
8 To
9 Tidl. politisk parti
(fork.)
10 Tyte (bakv.)
11 Afrikanere
12 Yrke
13 Ydmykelsen
15 Bydel i Oslo
17 Snakk!
18 Naboer av L
19 Nedbøren
21 Bygning
24 Komisk
26	Hallusinogen
28 Snøsmelter
30 Sansende
33 Surre
34 Karakter (gml, fork.)
35	Like

43

46

49

Vannrett
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41

37	Lage
38 Fiske
40	Like
43 Odde
44 Måne (bakv.)
45 Fase
46 Preposisjon

1
2
3
4

Bibbis Produktguide

I forrige kryssord hadde redaksjonen
satt to av de røde pilene på feil sted, noe
som gjorde det litt tyngre å få til rett
setning. Vi beklager, og har rettet pilene
på løsninga under.

Løsning forrige kryssord:
T
R
U
D
E
T
R
U
B
A
D
U
R
,

A

G U D
L I T
S E R
T
L I
M A
U R O P E
T E T
K
T
R A W
R E V O
F Ø R
N
I L
D D
K S E
O
K
T E
H U N
A U T A
E N
F L

Vise-quiz
Analogt Lydstudio Øyvinds
Sjekk din visekunnskap!
Nok av dette tullet med iphone-lydopptak:
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Bibbi har aldri greid å forstå den idiotiske idéen
om at alt skal være så SMÅTT. Hun lanserer derfor
denne gang et skikkelig LYDstudio av den gamle
skole. Tekniker med bart medfølger, selvsagt.
Brigitte Bidet
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viser.no

Den seriøse viseartist kan ikke være bekjent av å gjøre
sine udødelige opptak på noe som får plass i en lomme.
Det er tross alt kunst vi snakker om. Og som Bibbis
smartkledde og lett snublende lesere sikkert skjønner,
dreier det seg også om et «retournons à la nature». Vinyl
er ikke langt nok, vi skal tilbake til voks. Det er dessuten
mer økologisk.
Opptakene ledes fra en mega-stormembranmikrofon
og kodes direkte inn på en hendig voksrull som drives av
den medfølgende fonograf i raske 78 rpm. Ved kjøp av
to, får du til og med stereo. Rullene kan nytes i over 100
år (vis Bibbi den CD som kan det)!
Noen vil kanskje innvende at studioet ikke er særlig
portabelt – men trenger man reise så mye da? Innspil
lingene er dessverre ikke kompatible med iPod, men det
skyldes kun Apples lukkede plattform. Løp og kjøp!
viser.no

1. Rita Engebretsen og Helge Borglund laget på
selskapet Talent en LP-serie med viser som ble
store radiohits på 70-tallet. Hva het serien?
2. Er ordet viser noe som bare brukes i Norden?
3. Joseph Hillström var mer kjent under et annet
navn. Hvilket?
4. ABBAs Björn Ulvaeus var tidligere medlem av
en visegruppe. Navn?
5. 	Hva het viseklubben som overtok etter
Dolphins og brukte Det norske teatrets biscene
som konsertsted?
6. 	Hvilken stor festival ble startet av viseklubben
Hades i Bærum?
7. Ole Paus ga ut en serie med 3 vise-«aviser» på
70-tallet Navnet på «avisen»?
8.	Hvilken plate utgitt på Ole Paus sitt plateselskap Zarepta i 1977 ble forbudt?
9.	Hvorfor ble den forbudt?
10.	Hvem vant årets Spellemann i viseklassen?
(Fasit s. 41.)
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	Musikkpolitiet
Æ & DEM:
Udyrbarmark
Æ og Dem er en lite kjent og en
i sannhet uslepen diamant fra
Træna kommune. Æ serverer
nordnorsk viserock på dob
bel vinyl og CD, med støtte av
bandet Dem.
Per Jakob Skaanes

Æ?
Bak artistnavnet «Æ» møter vi
Erling Ramskjell. Noen av oss vil
huske ham fra bandet Schtimm.
Som soloartist har han gitt ut tre
album. Det første ga han ut på
minnekort innpakket i en medisin
pakning med innholdet «forkledd»
som en innholdsfortegnelse av
tablettene i pakken. Tittelen var
Prosaistisk. Utrolig artig gjort. Neste
album kom som CD og bar tittelen
Voksensløvsinn. Herværende album,
Udyrbarmark, kommer både på CD
og vinyl, foruten til nedlasting og
på Wimp og Spotify, blant annet.
Æ spiller ikke helt alene på albu
mene. Han har også med seg Dem
som består av Are Bredal Simonsen
på diverse strenger, Trond Tømmer
berg besørger rytmeinstrumentene
og Hallstein Sandvin spiller bass.

Udyrbarmark
Æ karakteriserer Udyrbarmark som
«Kanskje en slags murstein, men i
så fall en porøs murstein fylt med
demoner, røyk, og gamle synder
- men forhåpentligvis også noen
diamanter, en og annen engel og
kanskje litt framtidig solskinn»
(RadioLudo).
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Opprinnelig var
musikken et be
stillingsverk til
Trænafestivalen
i 2010. Nå fore
ligger den i sin
helhet på plate.
Udyrbarmark
er et dobbelt
album hvor del
en og to bærer
hvert sitt navn:
Alfatalismanisk
og Omegalomantras. Det
rolige, viseak
tige materialet
fremføres med
visse referan
ser til rock og
progrock. Jeg
tenker meg at Æ
har mye rock i «ryggmargen». Dette
er interessant å merke seg. Det
tilfører mye musikalsk.
Udyrbarmark består som nevnt av
to plater. Den første plata, Alfatalismanisk, er den roligste og mest
undrende av de to. Den er mørk
viseaktig, drømmende, ettertenk
somt og upolert småskranglete i all
sin nærhet og eleganse. Musikalsk,
både i sin melodiske styrke og i sin
evne til å kombinere klanger og
instrumenter, er Ramskjell impo
nerende. Erling velger i stor grad
elektrisk gitar på sine rolige vise
poetiske sanger, her er bass, piano
og elegant, slentrende gitarspill. På
sporet Etter stormen akompagne
res vokalen muligens av cello og
harpeleik, sitter eller noe. Kanskje
gitar på de øverste båndene. Fint er
det ihvertfall.
På del to, Omegalomantras, har Æ
beveget seg et langt skritt i ret
ning av rock. Her er både tempoet
skrudd opp noen hakk, fuzz-gitar,

tyngre bass og slagverk er langt
mer fremtredende og Æ blir mer
hes i stemmebruken.
Det er mye «rom» mellom instru
mentene i produksjonen. Instru
mentene er ikke pakket så tett på
hverandre. Det kan kanskje låte
spinkelt for enkelte. for under
tegnede låter det balansert og
luftig. «Less is more» som vi sier på
newnorsk.

Eksistensielle
funderinger
På Udyrbarmark funderer Æ om
mangt og meget. Tekstene er småfi
losofiske, eksistensielle undringer
over livest tildragelser, vekst og
fall. Her er også småallusjoner til
Bibelen av typen: «og mens vin blir
gjort til vann, som du vil så gjerne
gå på».

drar med vokal. Sistnevnte synger
barnlig skjønt i duett med Æ på
låta «…og så blå». Omslagsbildet
og bildene inni coveret har klare
referanser til blant annet Hieroni
mys Bosch. Her er skildringer av
«himmel og helvete». Uttrykksfulle
illustrasjoner. Nesten litt for skumle
for meg. Du får en fin lysbild
fremvisning på åpningssiden på
hjemmesiden hans. Æ har lagt ut en
dobbeltsingel bestående av «Lang
historie» og «Æs siste sang» på net
tet. Lytt til den her.
Om man ønsker konsert-versjonen
slik Æ fremførte materialet under
Træna-festivalen i Træna kirke i
2010, kan man muligens bestille
den på USB fra Æs hjemmeside. Her
kan du sjekke ut hans turnéplaner.
Er du heldig å bo i nærheten av der
han skal spille, ryktes det at han er
enda bedre i levende live enn på
stereoanlegg. Jo flere ganger jeg
lytter til dette albumet, jo bedre blir
det. Men det tok lang tid å omtale
det.
CD/Vinyl – Æ: Udyrbarmark. Dob
belt CD og vinyl. Musikkoperatørene
AS 2011.
Vinylen får du bl.a. hos Platekom
paniet, CDON, The Garden og Big
Dipper.

Æ har med seg noen gjester på
Udyrbarmark. Stefan Sundström,
Nikoline Spjelkavik og liten pike bi
viser.no

viser.no

Hege Bålsrød og
Olav Mosdøl:
Det syng
Musiker og sangerinne Hege
Bålsrød og lyrikeren Olav
Mosdøl har laget en CD de har
kalt Det syng basert på Mosdøls
tekster og Bålsrøds melodier.
Det hele har smeltet sammen
til en vakker, musisk helhet av
musikalitet, viser og poesi.
Per Jakob Skaanes

Olav Mosdøl er lyriker bosatt på Kvi
teseid i Telemark. Han har en rekke
utgivelser bak seg. Han har også
laget flere innspillinger sammen
med ulike artister som har fremført
hans tekster.

stund på Teigene på Justøya for å
spille det hele inn på CD.
Mannen bak Teigene kultur, Peter
Vemö, har foruten å produsere
CDen og spille gitar på den, vært
med på to av melodiene. Ellers står
Hege Bålsrød for samtlige toneset
tinger. Og der må jeg med en gang
få lov til å berømme hennes teft for
eleganse og gode melodier. Her er
flere gode melodier som glir lett
inn i øret og får deg til å nynne med
ganske raskt. Spor 2, Betlehem, er
et godt eksempel i så måte. Hege
Bålsrød har laget en svært vakker
melodi. Temaet kan imidlertid ha
en liten tendens til å bli gjentatt vel
mange ganger. Da er det forfris
kende at Bålsrød har lagt inn en
munnspillsolo med modulasjon
i det de skal til å ta fatt på et nytt

Hege Bålsrød var
en av frontfigurene
i bandet På Balkongen. Jeg hadde gle
den av å høre dem
for noen år tilbake
på Viser ved kanalen
på Ulefoss. Siden
har Bålsrød spilt
endel selv i tillegg til
å samarbeide med
Olav Mosdøl. De har
laget et program
som de har opptrådt
med og nå har de
sammen tilbrakt en
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vers. Det skaper en endring som er
kommer godt med. Alterativt måtte
man laget en b-tema for ytterligere
å fremheve hvor bra a-temaet
faktisk er. Jeg har nå brukt endel tid
til å lytte til Det syng, og melodiene
virker ikke som de lett lar seg slite
ut ved gjentatte gjennomlyttinger
heller. En annen delikat detalj, er
en dim-akkord de har med i siste
vending i hvert vers på den nyde
lige låta Livet og gleda.

Sang og resitasjon
Det syng inneholder 15 spor.
Mange av sporene er ikke sanger
som sådan. Hege Bålsrød synger
sju av kuttene. På fire spor leser
Olav Mosdøl egne tekster og fire
spor leser Mosdøl mens Bålsrød
synger enkelte temaer. Til Mosdøls
resitering lager Bålsrød og de andre
musikerne et lydmessig bakteppe
og fargelegger, de lager stemnin
ger mens Mosdøl leser tekstene
sine. Dette er mer krevende å lytte
til, i den forstand at det tar mer av
oppmerksomheten vår. Samtidig er
musikalsk sett mer motstand her,
dybde her, kan man kanskje si. Det
musikalske landskapet kler Mos
døls resitering på en fin måte og
det er selvstendig og spennende å
lytte til.
Hege Bålsrød har en stemme som
er klar og vakker, men den er mye
mer enn det. Den inneholder også
motstand, en klangfull alt med
ørlitegranne ru tekstur i noen
vendinger. Det løfter sangen mye. I
tillegg tilfører Modsøls noe mektig,
kanskje mørkt ved sine resiteringer.
Hans mørke stemme, flotte nynorsk
til formfullendte tekster med mye
undring og funderinger tonefulgt
av akustisk gitar, bass og strykere,
foruten Bålsrøds munnspill og
stemme. Det er noen partier med
pizzikato (eller her) på bratsj som
akkmpagnement til Mosdøls gri
pende stemme. Det er virkelig flott!
Ett par av tekstene på CDen har et
religiøst innhold som kan passe
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godt til julehøytiden. De andre tek
stene er mer allment undrende.
Titt på Olav Mosdøls heimeside,
les mer om Peter Vemö og Marit
Engerviks Teigene kultur. Teigene
kultur har foruten å gi ut Det syng
gitt ut en dobbelt-CD med Jan En
gervik og en CD med Peter Vemö.
(Omtalt på viser.no).
CD – Hege Bålsrød Olav Mosdøl:
Det syng. Teigene 004. CDen kan
bestilles fra Teigene kultur ved å
sende mail med navn, adresse og tlf.
til post@teigenekultur.no. Pris kr.
185,- (inkl porto).

Jørn Simen Øverli:
Den røde bussen
Jørn Simen Øverli har siden
tidlig åttitall interessert seg for
polsk sangpoesi. I 1985 ga han
ut plata «Den røde bussen» med
gjendiktninger av Solidarnoscsanger. Denne er nå å få på CD,
utgitt på Kirkelig kulturverk
sted.
Per Jakob Skaanes

Siden 1985 har Øverli begått en
rekke gjendiktninger og «kulturelle
oversettelser» av bl.a den russiske
sangpoeten Vladimir Vysotskij som
han også skrev en biografi om,
omtalt av viser.no. Her hjemme:
Prøysen. Nylig var han med på
en utgivelse med polske sanger
i prosjektet Karuzela som han og
Tora Augestad og Johanna Lewan
dowska Zbudniewek sto bak. Det
er omtalt på viser.no. Jørn Simen
Øverli driver til daglig viseklubben
Josefine i Oslo sammen med Kari
Svenden og Lars Klevstrand.

sannhet, hvor man er okkupert av
sine egne regjeringsstyrker. Dette
gir en bakgrunn for å se tekstene i
et noe annet lys enn det vår norske
hverdag gir. Derav også en noe
annen forståelse av tekster som for
meg fremstår som ganske snodige
og surrealistiske hvor både bilde
bruk og fortellingene som sådan er
underlige. Litt vanskelig tilgjenge
lige med andre ord. Her er galgen
humoristisk satire og ironi side om
side med var poesi.

Jørn Simen Øverli
m. fl: KARUZELA

Jørn Simen Øverli synger og spiller
akustisk gitar på CDen. Han har
med seg to korgutter, Erik Hillestad
og Henning Sommero. Sistnevnte
spiller også flygel på «Jeg elsker
gamle kvinner» og piano på «Jul i
Sibir». Ellers spiller Zbigniew Lapin
ski flygel og syntheseisere på CDen.

Per Jakob Skaanes

Fremføringene på dette albumet
er av godt Øverli-merke. Mye rolig
og forsiktig med plutselige, vold
somme utbrudd og crescendoer
før det roer seg ned igjen. Noen av
sporene er forøvrig nyarrangert på
det nevnte albumet «Karuzela».
Jørn Simen Øverli har hjemmeside.
Du kan lytte til Den røde bussen på
Wimp, Spotify og Beat.no.
CD – Jørn Simen Øverli: Den røde
bussen. Gjenutgitt på Kirkelig kul
turverksted 2010.

Jørn Simen Øverli dro i 2009
sammen med sangerinnen Tora
Augestad til Polen på jakt etter
sanger. Der fikk de hjelp av
Øverlis favorittvokalist Johan
na Lewandowaska Zbudniewek
og prosjektet Karzuela var
igang.

Trubaduren, forfatteren og viseak
tivisten Jørn Simen Øverli har stelt
med mye artig og ukonvensjonelt
i norsk musikkliv. Han har spesi
elt befattet seg med musikk fra
tidligere Øst-Europa der han har
tolket polske viser og gjort et stort
arbeid med å gjøre den russiske
visepoeten Vladimir Vysotskij kjent
for et større publikum i Norge. Han
har også skrevet en biografi om Vy
sotskij, den heter Ulvejakten, og er
omtalt på viser.no. Øverli har også
stått for noen av de mest omdisku
terte og anerkjente tolkninger av
Prøysen mange av oss har hørt.
Kulturutvekslingen mellom land i
tidligere øst-Europa og vest-Europa
har vært hemmet av jernteppe og
kontroll. I en tid hvor norsk musikk

nærmest er ensbetydende med
engelskspråklig populærmusikk, er
det forfriskende at enkelte befatter
seg med andre sjangre og andre
språk. Ikke sånn å forstå at jeg har
noe imot engelskspråklig musikk
og musikktradisjoner. Det er bare
så fint at noen også steller med
andre ting slik at det er et mangfold
å snakke om.

Karuzela
er tittelen på det siste prosjektet
Øverli er med på. Dette er som
nevnt et samarbeid mellom Øverli
og Tora Augestad og Johanna
Lewandowaska Sbudniewek. Etter
å ha arbeidet litt med tanken på å
oversette polske sanger til norsk,
inviterte Øverli og Augestad to av
sine favorittmusikere, Espen Leite
Skarpengland på accordion og
Pål Hausken på trommer. Johanna
Lewandowaska Zbudniewek på sin
side, fikk med seg Grzech Pio
trowski på saxofon og duduk og
Sebastian Wypych på kontrabass.
Sammen danner de et flott band.

Karuzela Group med Jørn Simen til høyre.

Den røde bussen
Jørn Simen Øverli samlet inn og
gjendiktet sanger fra 80-tallets po
len og ga det ut på plata Den røde
bussen i 1986. Daverende Polen
var et diktatur i økende økonomisk
uføre, fattigdom og sosial nød.
Mange av oss husker fjernsynsreportasjer med Lech Walesa og
Solidaritet og verftet i Gdansk, med
Jaruzelski, politi på maktens tinde.
Dengang var tekstene og sangene
politisk dynamitt. De skildrer en
absurd tilværelse hvor sannhet
er gjort til løgn og løgn til offisiell
viser.no

viser.no
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Øverli har dessuten en fantastisk
norsk vokalist med seg i Tora
Augestad.
Sangene skriver seg fra 1959 til
tidlig på 90-tallet. De er av de
mest fremstående komponister og
tekstforfattere innen polsk kulturliv.
Man kommer nærmere inn på
polakkene gjennom tekstene og
musikken, ifølge Øverli. Det blir jo
en fin bonus til nytelsen ved å lytte
til musikken.
I fremføringen av sangene veksler
de norske og polske artistene mel
lom polskspråklige og norskpråk
lige partier. Noen ganger synges
det parallelt på norsk og polsk.
Uttrykket på Karuzela er noe mer
dempet enn hva jeg forbinder med
Øverlis utgivelser. Man forbinder
gjerne Jørn Simen Øverli med en
litt «voldsom» stil i fremføringene.
Her er han noe mer tilbaketrukket
og glir naturlig inn i lydbildet med
Augestads og Johanna Lewando
waska Zbudnieweks vokaler og
resten av bandets musisering. Det
er en elegant og vakker helhet. Her
er rafinerte, litt småkompliserte
melodier og undrende tekster med

tre forskjellige vokalister, to kvin
nestemmer og Øverlis dypere myke
røst som avløser disse og elegante
instrumentpartier.
Det tok likefullt litt tid å omtale
denne utgivelsen. De første gan
gene jeg lyttet til den, opplevde
jeg den litt krevende å lytte til og
kanskje noe vanskelig tilgjengelig.
Derfor la jeg den bort og tenkte at
jeg skulle ta den frem igjen etter en
tid. Det gjorde jeg og nå når jeg sit
ter og lytter til den, har den vokst,
eller kanskje jeg har vokst. Plata er
ihvertfall mye behageligere og mye
vakrere å lytte til nå.
Jørn Simen Øverli ar hjemmeside:
http://www.casanostra.no/. Der fins
også link til Karuzelas hjemmeside
med flere videoer og annet spen
nende. På Wimp, Spotify og Beat.no
kan du lytte og kjøpe digitalt.

CD – Jørn Simen Øverli, Tora
Augestad og Johanna Lewando
waska Zbudnieweks: Karuzela.
Utgitt på Kirkelig kulturverksted
2011.

Siri Nilsen: Alle snakker sant
Siri Nilsen er ute med sitt andre
album, Alle snakker sant. Med
dette albumet følger hun opp
suksessen med debutalbumet
og befester sin posisjon som
låtskriver og tekstforfatter.
Hun imponerer og med arran
gementene på plata som er litt
vise-pop-elektronika.
Per Jakob Skaanes

spilte hun inn albumet Vi som ser i
mørket året etter. Denne er omtalt
på viser.no. Nå følger
hun opp med Alle snakker sant. Denne kommer
på CD og blå vinyl. Jeg
gleder meg over å se en
viss likhet med pappa
ens debutalbum, Tilbake
fra 1971. Omslagsbildet
er av bestefaren hennes,
har jeg blitt fortalt.

Siri Nilsen har tidligere sunget
Mikkel Rev på ett par barneplater
og lånt stemmen sin til enkelte
filmkarakterer i barnefilmer. Det var
først med tildelingen av Grappas
debutantpris i 2008 at de fleste fikk
øyne og ører opp for henne. Da

Som på debutalbumet,
er hennes ukuleler hjer
telig tilstede i kompet
på mange av låtene på
Alle snakker sant. Det er
et spennende lydbilde
hun maler. I tillegg til
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Bernt Törnblom:
Det faller guld

ukulelen er det piano, gitar, harpe
med fire stemte strenger(!) og
mange elektroniske instrumenter
og lydeffekter hun blander inn i ak
kompagnementet. Det er ikke noen
klar grense mellom hennes vokal
og akkompagnementet heller. Siri
Nilsen bruker sin ualminnelig flotte
stemme til å kolorere lydbildet i til
legg til å målbære tekstene. Det er
mange flotte koringer og toneløp
som stemmene står for. Foreløpig
favoritt er kutt 5, Hodet, hjertet eller
magen.
Mye av ukulelespillet og elektroni
kainnslagene danner et slags repe
terende og suggererene mønster,
nesten som et slags ostinat som
arbeider parallelt med melodiene.
Venter du et “klassisk” visekomp
vil du nok bli ganske så overrasket
og kan hende du finner platen noe
hektisk og masete. Jeg synes det
er utrolig spennende hvordan hun
bruker ukulelen og de elektroniske
innslagene til å lage rytmeland
skaper som hun syner nesten litt i
motrytme til. Det blir en spenning
mellom ostinatene og tekstrytmen,
pauseringene hun lager i tekstfore
draget. Det er vanskelig å skrive
noe kort omtekstene. De innehol
der mange uventede vendinger
og er absolutt verdt å lytte til. Jeg
leser ut av tekstene hennes savn,
undring, tilstedeværelse i eget liv
og andre ting som fanger en når

Den svenske trubaduren Bernt
Törnblom er aktuell med CD og
tekstbok, Det faller guld. Her
fremfører Törnblom 14 egne
tekster og med egenkompo
nerte melodier til.
Per Jakob Skaanes

Siri Nilsen vant Grappas Debutantpris i 2008.

man hever blikket. Ro og stillhet sy
nes å også være en sterk kraft i Siri
Nilsens univers. På hjemmesiden
hennes finner man samtlige tekster
på norsk og engelsk.

For de ekstra interesserte
I Språkteigen på P2 snakket Siri
Nilsen om sitt forhold til språk og
språklig musikk. Norske mødres
“Kom og spis!” inneholder ofte et
tersintervall. Dette finner vi igjen
i alle språk, ifølge Siri Nilsen. Hun
snakker også om sitt forhold til
språklige regler versus kunstnerisk
frihet. Det er et artig intervju. Mulig
det kan lastes ned fremdeles. Om
noen er i overkant interessert og
ikke får tak i det, kan jeg sende dem
det.
Wimp har en spesialutgave av Alle
snakker sant. Det inneholder ett
kutt for hver låt hvor Siri Nilsen
kommenterer hver enkel låt på
albumet. Wimp har også en egen
utgave av debutalbumet Vi som ser i
mørket som inneholder en bonuslåt
på engelsk, Rosie. Her akkompag
nerer hun seg selv på ukulele og
lagt på flere koringer. En litt mer
naken fremføring. Vakkert!

Er de sjældne
I Danmark er det en duo som kalles
Er de sjældne. Dette er et poetisk/
musikalsk samarbeid mellom
Solveig Sandnes og Lone Hørslev.
Jeg tenkte på dem da jeg hørte Siri
Nilsen. De har noe av den samme
kombinasjonen av ukulele og elek
troniske instrumenter, litt ostinataktig akkompagnement sammen
med underfundige, lettbente
tekster og vakre koringer.

Ukulele
Siri Nilsen er en av våre store ekspo
nenter for instrumentet ukulele. På
hjemmesiden har Siri Nilsen lagt
ut grep og tekster til flere av låtene
sine. Ukuleler pleier å stemmes på
to måter, HF#Da og AECg fra lyst
mot mørkt. Hun bruker ukulele
stemt på “norsk”, AECg. Ikke la mot
løsheten overmanne dere om dere
ikke klarer å spille som Siri. Hun
er dyktig og kjapp på fingerspill
på ukulele. Nøy dere med å holde
rytmen.

Törnblom har opptrådt noe i Norge,
men er kanskje ikke kjent for så
mange utenfor visemiljøene her
til lands. Han har tolket Bellmann
ved en rekke anledninger og blitt
utropt til årets Bellmantolker av
Radio Stockholm. Han har gitt ut
CDer med eget materiale. For en tid
tilbake ga han ut et hefte med egne
tekster og medfølgende CD. Dette
er et fint lite hefte hvor han har
plukket ut forskjellige tekster han
har skrevet og tonesatt. Samtlige av
visene, 14 i tallet, er signert Bernt
Törnblom.

Tekstene
Tekstene til Bernt Törnblom spen
ner fra å omhandle personlig savn
og lengsel etter en opprinnelig,
mer autentisk tilværelse og sorgen
ved tap av det man har kjært.
Törnblom tar utgangspunk i egne
livserfaringer på godt og vondt. Det
er mye livsbejaelse, glede og mye
sorg i ordenes dypere mening.
Et strålende eksempel finner vi i
sangen Et hus vid havet. Her mål
bæres lengsel etter det landlige og
stille livet hvor man kan høre fugler

Siri Nilsens hjemmeside er sirinil
sen.no, og hun har Facebookside.
Du kan lese mer om henne på
Wikipedia, eller se Siri Nilsen og Lil
lebjørn spille på Senkveld (TV2).
CD + Vinyl –Siri Nilsen:
Alle snakker sant. Grappa 2011.

viser.no
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På tampen…

Bernt Törnblom

Elin Furubotn

Astrid Kloster
Vintersong
Stavanger-artisten Astrid
Kloster bør være et kjent navn
blant de fleste som er interes
sert i ny norskspråklig musikk.
Hun er nå ute med albumet
Vintersong, hvor hun har funnet
musikalske samarbeidspart
nere i elektronikagitaristen Alf
Terje Hana og bassisten/produ
senten Øyvind Grong.

Lydbildet på Törnbloms CD er
tilnærmet klassisk i visesjangeren.
Törnblom trakterer sin nylonstren
ger, han har med seg en som spiller
kontrabass og en som spiller fiolin
og en på cello. På spor 4, Grabben å
ja’ har han med klaviatur, trommer,
fløyte og en tuba (!) i tillegg.
Törnblom har lagt seg på en linje
hvor han ønsker å fremføre en
rekke musikalske stilarter innenfor
sitt akustiske lydbilde. I tillegg til
hva man gjerne oppfatter som
nedtonete visemelodier i enten vals
eller jevn 4/4-dels takt, kan vi høre
Törnblom fremføre en tilnærmet
fado i sangen Melankoli. Törnblom
oppgir spesielt artisten Mariza som
en stor inspirasjonskilde når det
gjelder fadomusikken. Han spiller
en tango i Min milonga. Han har
også andre “sydlandske” rytmer å
by på, for ikke å nevne avslutnings
sporet, Lille plutt, hvor han spiller
reggae. Törnblom er en dyktig
komponist. Det er mange flotte
komposisjoner her.

Audun Reithaug

Kloster har skrevet de fleste
melodier selv og noen tekster i
samarbeid med Laila Beathe Førde,
men de fleste tekstbidragene er
levert av Ingvar Hovland. Tekstene
formidler varm kjærlighet, lengsel
og stemninger, ikke historier eller
dagligdagse beskrivelser.
Lydbildet er popete, detaljrikt med
mange lag, og får stor variasjon
gjennom bruken av enkle effekter,
gode arrangementer og kreativ
instrumentering. Hør bare alle de
forskjellige måtene gitaren krydrer
sangen Glør, eller den smakfulle

Bernt Törnblom har hjemmeside,
www.bernttornblom.se hvor du
kan lese mer om CDer han har gitt
ut og hvilke prosjekter han driver
med. Du finner Det faller guld på
iTunes i Sverige. I Norge får man
ikke kjøpt den. Derimot kan man
kjøpe en annen av Törnbloms CDer,
Till mina vänner.
Bernt Törnblom: Det faller guld.
Utgitt på Tornblom Noje 2010.

Tekstheftet
I heftet som CDen kommer
sammen med, er det tekster til alle
sangene på CDen samt betrakt
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Plata er et lærebokeksempel på
hvordan det som kunne vært enkle
selv-akkompagnerte viser får mer
musikalsk tyngde og dybde gjen
nom bruk av erfarne, dyktige og
kreative musikere og produsenter.
CD: Astrid Kloster – Vintersong
CCAP 138.

Løsning Vise-quiz

Musikken

ninger om sangene og morsomme
tegninger. Et savn for min del, er
at det ikke er noter eller besifring
til disse tekstene. Det er i og for
seg artig å kunne følge med på
tekstene når man lytter til en CD
og de står seg forsåvidt godt på
egenhånd, men det vil nok være
med Törnbloms tekster og viser
som andre fine viser de fleste har
stiftet bekjentskap med. Kanskje
vi har lyst til å spille dem. Kanskje
vi ikke er så flinke verken til å lytte
eller til å spille vårt instrument at
vi klarer å plukke hans gitarak
kompagnement. Om så var ville det
vært fint å ha noen akkorder over
tekstlinjene som kunne hjelpe oss
på vei.

bruken av orgel gjennom plata. Det
bærende elementet i musikken er
allikevel Astrid Klosters nydelige
sang. Hun har en utsøkt måte å
frasere på, både rytmisk og dyna
misk, og har en stor og varm klang
i stemmen. De nynorske tekstene
formidles med overbevisning og
får god støtte i det musikalske
akkompagnementet. Med sitt nye
lydbilde føyer Kloster seg inn i en
Rogalandsk norskspråklig tradisjon
som aldri har stått i spissen i norsk
visesang, men som allikevel har
levert betydelige bidrag innenfor
norskspråklig musikk.

1. «Frem fra glemselen»
2. Ja
3. Joe Hill
4.	Hootenanny Singers
5. Bikuben Viseklubb
6. Kalvøyafestivalen
7. Paus-Posten
8. Arne Domnerus og Bengt Hallberg: «Ja vi älskar»
9. Åndsverkloven: Forbudt å «tukle»
med nasjonalsangen
10. Stein Torleif Bjella.

synge og vinden suse i gresset og
dyrke vennskap med gode venner
og sammen se solen synke i havet.

på norsk i Tyskland

Astrid Kloster. Foto: S. Sigbjørnsen.
viser.no

viser.no

Som du kan se på side 5, ble
Elin Furubotn lansert som
norsk visesanger i Tyskland i
februar. Vi rakk å få noen ord
med henne før lanseringa.
Øyvind Rauset

Du har fått kontakt med et tysk plate
selskap. Hvordan klarte du det?
– Etter min forrige utgivelse Ein
Tanke Unna på KKV i 2009 begynte
jeg å spille på en del konserter og
festivaler i Tyskland. Der møtte jeg
utrolig interesserte og hyggelige
folk som var i musikkmiljøet (arran
gører, bransjefolk m.m.) og jeg fikk
etterhvert tilbud om flere spillejob
ber. Jeg møtte lederen i det tyske
plateselskapet Ozellamusic under
en konsert da jeg spillte sammen
med Karl Seglem (saxofon).
Vi fikk kontakt, og jeg reiste til
Berlin på møte med han og kom
hjem med platekontrakt! Han gir
ut også andre norske musikere og
artister, som Helge Lien trio, Karl
Seglem, m.m.
At tyskerne lanserer plata med norske
tekster på Stavanger-dialekt er jo
ganske uvanlig. Er de så glad i norsk?
– Hehe... ja, det kan virke sånn! Det
er faktisk første gang Ozellamusic
gir ut en artist med norske tekster,
så det blir spennende. Jeg har
oversatt to engelske låter på plata,
som jeg synger både på norsk og
engelsk, og alle sangene er oversatt
til engelsk i CD og vinyl-coveret.
Det er jo viktig for meg at folk
forstår hva jeg synger om, og jeg
forklarer tekstene på forhånd, både
på engelsk og litt stotrende tysk.
Det tyske publikum sitter lydhøre
under konsertene mine, og jeg er
både forundret og takknemlig over
dette. Virker som «det nordiske» er
nesten litt magisk for de. De har en
utrolig respekt for sangene mine og

Elin på Ozellas nettsider
jeg føler meg opphøyet der jeg står
foran flere mennesker som lytter så
andektig.
Følger selskapet opp med konserter i
Tyskland etter utgivelsen?
– Ja, det er helt utrolig! Plateselska
pet booker konserter for meg, det er
ingen selvfølge. Jeg skal på en ukes
turné i mai og en lengre turne til
høsten igjen.
Et land med 80 millioner innbyggere
er et stort marked – og en utfordring
for deg. Tanker om det?
Bare at jeg er takknemlig, og at de
fortsatt kjøper CD’er og vinylplater.
Jeg gir ut begge deler (også på
ITunes, så klart).
Det er så flott at musikken blir
spredd til mange flere mennesker.
Har nettopp fått vite at sangen
«Heilt Nye Vei» går på en spilleliste
i en ganske stor radio i Tyskland,
og den går også i Portugal et eller
annet sted.
CD’n kommer ut i Norge fredag
den 3. februar, og da starter Norgesturneen på Bikuben på Det Norske
Teatret (ærverdige Bikuben huset en
av Norges første viseklubber), mens
Tyskland-release er den 27. februar.
Viser.no kan bare ønske deg lykke til!
				
n
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Medlemsklubbene . . .

. . . i Norsk Viseforum

Buskerud
• Drammen viseklubb
Liv Hilsen, lh@jbv.no
Tlf: 916 75 812
www.drammenviseklubb.com
• Fossesullen, Hvittingfoss, v/
Bente Vik, Mangerjordet 2,
3647 Hvittingfoss.

Logo for Oslo Katedralskoles
viseklubb – i 1968
(tegning Øyvind Rauset).

Oslo

Akershus
• Soon Viseklubb v/ Arne Kvalnes (leder). Bringebærlia 88,
1555 Son.
Tlf: 9822 2713., arnekval@
online.no

• Josefine Visescene, Josefines gt. 16. Tlf. 2260 3126/
2269 3499. – josefinevise.no
•
Nye Skalder v/ Anne
Cathrine Johansen,
annec.johansen@gmail.com
post@nyeskalder.no –
http://nyeskalder.no
• One from the heart v/ Criz
Kristoffersen, criz@fzq.no
• Oslo Viseklubb - Lill Brager,
Damplassen 4, 0852 Oslo.
lill.brager@gmail.com
• Evert Taubes Venner
v/ Knut Hovind, Ullevålsveien
19, 0852 Oslo.
knut.hovind@hm-media.no
• Viseklubben «Padde» –
Magnus Tindberg, Bergkrystallen 10, 1155 Oslo.
paddecrew@gmail.com
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• Fyrlykta - Erik Bye Visescene,
konsertsted: Asker Museum.
Øyvind Kjus,
Tlf. 6678 2694 / 4819 2236,
oyvindkk@broadpark.no
• Bærum Viseklubb v/
Unni Møllbach, Vennlyveien 11 c, 1390 Vollen.
www.123hjemmeside.no/
Baerum-Viseklubb.
Sekr.: Rigmor Rovelstad,
rigmor.rovelstad@gk.no
• Barnevisegruppa Måltrosten v/ Turid Lisbeth Nygård,
Bergskauvn 6C, 1911 Flateby.
turili@online.no
• Rælingen Viseklubb v/Tom
G. Bengtson, Runivn. 15, 2005
Rælingen. Tlf. 6383 9835/
9159 8303.
tom.bengtson@getmail.no
• Skedsmo Viseklubb, Boks
359, 2001 Lillestrøm,
post@skedsmoviseklubb.no
www.skedsmoviseklubb.no

• Viseklubben Fjelljom +
Knutefestivalen Kongsberg.
knutefestivalen@gmail.com

Oppland
• Otta Jazz- og Viseforum
v/ Truls G
 jefsen, Nyseterjordet
29, 2670 Otta.
trulsgj@online.no –
ottajazzogviseforum.blogspot.
com
• 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. 9962 1253
anma-b@online.no
viseklubbenborre.com
• Vigga Vers- og Visevenner
(Brandbu) v/ Laila Støen –
skutelandet@gmail.com

Hedmark
• Tante Gerda, v/ Kirsti Hougen.
Strandgt. 35, 2317 Hamar
http://tantegerda.no
post@tantegerda.no
• Prøysenhuset, tlf. 6235 1803,
post@proysenhuset.no
www.proysenhuset.no
• Kultursalongen v/ Snefrid
Reutz-Håkenstad, Hammeren,
2428 Søre Osen. sneragg@
bbnett.no – www.kultursalongen.com, salongfestivalen.com
viser.no

• Viser i Fjelli (Ringsakerfjellet)
v/ Bernt Wold, tlf. 6235 9067 9903 8790, berwo@frisurf.no
• Sanglaget v/ Per-Kristian E.
Andersen, Olav Trygvasons gt
96 D, 2319 Hamar.

Østfold
• 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@frivillighalden.no

Vestfold

• Viser ved kanalen,
Postboks 19, 3832 Lunde.
www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
• Arendal Viseklubb
v/ Einar Dahl, Syvstjerneveien
25, 4843 Arendal.
• Grimstad Viseklubb – Eivind
Oug, eivind.oug@niva.no
• Viktoria Viseklubb, Lillesand,
v/ Per Jakob Skaanes,
tlf. 9574 7983,
perjakobskaanes@viseforum.no
• Viseklubben Oss
v/ Bente Arvesen, Kloppedalsveien 6, 4810 Eydehavn.
bente.arvesen@arendal.kommune.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
• Viseklubben Borealis v/ Hans
Gundersen, Virak E6. 85, 8520
Ankenesstrand.
vk.borealis11@gmail.com
• Kunst og Kaos v/ Leo Sande
Gasnier, Masterberggt 53 8900
Brønnøysund.
Tlf. 4822 3824. leo@gug.no

Troms

Vest-Agder
• Horten Viser og Annet
v. Knut Roppestad, Hege Bålsrød og Gunnar Holtung.
Konserter på Horten Gård.
hegeoganders@hotmail.com
• Lallahompen Viseklubb
Holmestrand, v/ Ernst Hauge,
ernstgh@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 / 9014 3001.
saether.oyvind@c2i.net –
ukuleleklubben.com

Telemark
• Bamble Viseklubb
v/ Jan-Olav Kvitnes,
Asvallvn. 17, 3960 Stathelle.
Tlf. 3596 1030 / 9746 6410.
jkvitnes@online.no
viser.no

• Mandal Visedager c/o Røsslyngbakken 5, 4513 Mandal.
Tlf 9015 4436.
mandal.visedager@lyse.net
• Kulturfabrikken Mandal v/
Keiser Nicolausgt 8-12,
4515 Mandal.
post@kulturfabrikken.biz

Rogaland
• Egersund Visefestival v/
Roald Ripland, Peder Clausensgate 13, 4370 Egersund.
egersundvisefestival@
hotmail.com

• Viseklubben Spelt, Pb 123,
9252 Tromsø. Konserter:
Skarven Bar.
www.viseklubbenspelt.no
• Harstad Viseverft v/ Merete
Klæbøe, Rødsand 6 c, 9415
Harstad. meretejk@online.no
• Viseklubben Baluba! v/ Inger
Strand, tlf 9939 2366.
Inger.Strand@yahoo.no
Konserter: Fryseriet Pub.

• Stavanger Vise og Lyrikk
Klubb, Gudmund Rydning,
Bernhard Hinnasgt. 24, 4020
Stavanger. Tlf 4806 6409.
Gudmund.rydning@ptil.no
www.viseklubb.com

Trøndelag
• Panta rei, Høyebakken,
7160 Bjugn.
garliola@gmail.com
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