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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.
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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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L u c a s St a r k & J o e H i l l

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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L u c a s St a r k & J o e H i l l
– 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?
12 
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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.

15
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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
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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
20 

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

A l t a T r u b a d u r f e s t i va l
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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A l t a T r u b a d u r f e s t i va l
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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Kommune
Bilmerke
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
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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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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
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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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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
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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
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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.
• 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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