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viser.no soM ipad-app?
Mange norske aviser og blader lager i disse 
dager egne apps for sine publikasjoner. VG, 
Nordlys, Financial Times, tilogmed Fredrik-
stad Blad. Noe for oss?

I forkant av det mange antar vil bli en «pad-
revolusjon» har mange blader og aviser 
begynt å prøve ut egne «apps» for utgi-

velsene. Alt er foreløpig i en startfase, da 
systemer for abonnement ikke er helt 
på plass ennå. 

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 for-
mater 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 ebø-
ker 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 

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). 

Jeg hadde en mental «sperregrense» på ca 
3 prosent som et minimum for at vi burde jobbe 

ekstra med mobilformater, og inntil som-
meren 2010 var det ingen som nærmet 

seg den. Med iPhone og iPad er det et 
mindre problem da de kan lese van-
lige nettsider nesten som en PC og 
trenger ikke noe eget «babynett»/
WAP som man eksperimenterte 
med for noen år siden da skjer-
mene var mindre. 

Annonse- og videoformatet Flash tar 
iPad’en (og de fleste av dagens mobil-

telefoner) 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 lig-
gende 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 slut-
ter 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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Visebølgen: Nyheter fra visefronten

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 pri-
sen 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 vise-
publikum? 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 mail adressa under.

Hilsen Øyvind  
red@viseforum.no

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

Viser.no har mottatt oppstartstøtte fra Norsk Kulturråd. 
Opplag: 1700. Redaksjonen avsluttet 15. mars 2011. 
Layout: Øyvind Rauset.  Trykk: Østfold Trykkeri a.s, Askim.ISSN 1890-7369
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Av Velle, Astrid, 
Elin og Liv.

Prøysenpris til Tonje
Tonje Unstad, som stakk av 
med Spelemannsprisen 09 
for CD’n Æ ror aleina, ble 17. 
februar også hedret med Prøy-
senprisen. 
Fra juryens begrunnelse: «Prisvin-
neren som kommer fra Evenes-
området, glir på mange måter inn 
i nordnorsk visetradisjon, men er 
også noe helt for seg sjøl, med stor 
musikalitet, personlighet, selvtil-
lit 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
Ukulelebandet Jumping Fleas 
arrangerer en hel festival for dette 
instrumentet 25. juni. Les mer i vårt 
Ukulele-ekstra på side 12.

Jan Eggum  
med  60 år og 60 låter 
Vår kanskje mest urbane truba-
dur Jan Eggum har satt seg et 
prosjektmål i 2011: Gi ut en låt 
for hvert av sine leveår!
Første CD ut er «Kjærlighet & Ærlig-
het 1» som ble sluppeet i mars. Og i 
god tid før selve bursdagen i desem-
ber skal resten av prosjektet være 
på plass. Viser.no kommer tilbake til 
jubiléet når det nærmer seg...

Ever Taubes Venner  
i Oslo  fyller 30
Denne annonsen sto i Dagbla-
det for litt over 30 år siden: 

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. Hoved-
virksomheten er å  møtes en gang i 
måneden for å synge viser. I tillegg 
til å synge for hverandre har de 
også besøk av artister som presen-
terer 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…

Knut Hovind (bildet til h.) 
påstår ikke å være noen stor 
visesanger. Han leder vise-
klubben og er opptatt av å be-
vare 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 spred-
ning 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.

Norsk Viseforum gratulerer med 
jubileet og oppfordrer til å bli med 
i dette hyggelige fellesskapet. Kon-
taktinfo finnes på klubboversikten 
bak i bladet.

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.

Sjekk regler på nettet: http://viser.no 
(Gå nederst på forsida til artikkel om støtteordninger).

v i s e b ø L g e n

Fyrlykta:
Fra Erik Bye- 
konserten i 
Asker Kirke 
5.mars:

Geirr Lystrup 
og Kammer-
sangerne med 
Jon Fylling i 
full utfoldelse.
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v i s e a r K i va r e n

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 godbi-
ter, og du finner mye mer på 
 visearkivaren.blogspot.com.

Bloggere: Elin Prøysen, Liv 
Kreken Kvalnes, Astrid Nora 
Ressem og Velle Espeland.

Visevenner i 25 år
På Norsk visearkiv er det ikke 
bare musikk og sanger som 
blir lagret. Vi har også i sam-
lingen 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 informa-
sjonsbladet Visevenner. I utgangs-
punktet ble det gitt ut som en 
informasjon og trekningslister til 
klubbens medlemmer og støtte-
medlemmer. Etter hvert har bladet 
også inneholdt reportasjer fra 
klubbens konserter og festivaler 
hvor Børre er representert. I tilegg 
har det vært ulike konkurranser 

og trykk av upubliserte viser fra 
klubbens medlemmer eller venner. 
Årets første utgave er på 12 sider 
og inneholder alt fra årsberet-
ning 2010 til presentasjon av nye 
medlemmer.

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 Si-
vertsen. Det mest kjente medlem-
met 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 viseklub-
ben 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 visear-
kivet 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. 

Da gjenstår det bare å gratulere 
informasjonsbladet Visevenner og 
viseklubben Børre med «sølvbryl-
lupet» og ønske de fortsatt får 
mange gode år sammen!

Liv

Norsk verdensmester i 
plystring
Nordmenn hevder seg på flere 
musikalske arenaer ute i ver-
den, til og med i plystring! 
I fjor ble det avholdt verdensmes-
terskap 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 pro-
blemer 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 plas-
seringer.

Elin

Hyllest til  Amundsen
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.

Roald Amundsen ble tidlig fasci-
nert av fly, og mente at flygende 
farkoster måtte være ideelle for å 
utforske Arktis. Den første flyekspe-
disjonen hans fant sted i 1925, men 
de to flyene måtte nødlande på 
isen, og det var bare så vidt beset-
ningen 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.

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).

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

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.

Hans hustru sidder der hjemme så 
bleg, de tårer så sagtelig trille.Tvilende 
røster fra folket steg, de spådde Hr. 
Nansen ilde!

Men Nansen dro ut, og etter flere 
år i isen, kom han hjem som en 
seierherre. Og innseilingen i Trond-
heimsfjorden skildres slik:

Ind glider skuten. «Hurra for den! Hat-
ten 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 Adressea-
visens 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 

hvert fall laget med en humoristisk 
og lokalpatriotisk snert.  

Elin

Skillingsvise dikter 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 Smørs almenningen. 
Han var bestefar til den kjente revy-
mannen 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 Morskabsbø-
ger hos Theodor Rose, Smørsalmindin-
gen, 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: «Manu skript, maa ikke 
sælges, Rose.»   

Velle

Tormod Borgen Rogne. Hjemmeside: 
tormodborgenrogne.com
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Lars Martin Myhre endelig tilbake med ny CD:

Med Kork i begge ender
Lars Martin Myhre (til v.) og Invar Hovland.  

Foto: Johan Aakre.

«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.

• Sibelius’ åttende – det henspiller på 
at Sibelius bare skrev sju symfonier?

– 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 stå-
ende 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 sam-
arbeidet 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 endimen-
sjonalt. 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. 

– For øvrig er Odd ganske tynn, så 
han kaster ikke mye skygge!

• Og nå jobber du sammen med 
en tekstforfatter jeg misunner deg, 
Ingvar Hovland…

– Ingvar Hovland er bare en fantas-
tisk 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 
sam abeider 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.

• Noe mer å nevne før vi legger på?

– 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.

L a rs  M a rt i n  Myh re
Låtskriver, arrangør, artist og organi-
sator Lars Martin Myhre er en slags 
halvvegs «doldis» hos de store mas-
sene, mens blant musikere og andre 
kreative er han et «household name». 
For han er  et navn du ikke kommer 
utenom i norsk populærmusikk. Og 
når han går sammen med Ragnar 
Hovland, en av Norges mest skarp-
pennede tekstforfattere, kan det 
vanskelig gå galt...

Lars Martin Myhre:
Musikk på heltid siden ung-
domsskolen. 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 Forenin-
gen Norske Jazzmusikere. 

Har vært musikalsk leder i fritea-
ter, laget musikk både til teater, 
musikaler og film. 

Godt kjent er hans samarbeid 
med Odd Børetzen, som har re-
sultert 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.

Morten Krogvold har 
tatt bildet til omslaget.
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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.

Det fins mange varianter: Uku-
lelebanjo, Banjoukulele, Banjolele, 
gitar, fele, fiddla, lire, lyre, domra, 
pochette, mandolin, balalaika, cha-
rango, cavaquino eller lutt. Det fin-
nes mange små strengeinstrument 
mer eller mindre spillevenlige. Vær 
glad for at du spiller ukulele, og når 
folk ber deg om å ta med balalai-
kaen, så da kan det være greit å ha 
oversikten.

Ukulele (cavaquino)  betyr en liten 
trebit.  

Det finnes forskjellige størrelser av 
Ukulelen:  Sopran,  Konsert, Tenor 
og Baryton. I den senere tid også  
Pikkolo- og Bassukulele.

Strenger og stemming
I starten brukte man kattetarmer 
som strenger. Så kom stålstrenge-
ne som fortsatt er vanlig i Portugal. 
Men i dag er det nylon som gjelder.

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 

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 ukule-
lens lyse, snertige og 
rytmiske spesialitet.

Ukulele Magnum, av de 
fleste kalt gitar, er en stor uku-
lele 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 

uKuLeLe
Ukulele betyr «hoppende loppe» på Hawaii-språk og instru-
mentet 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.

u K u L e L e - e K s t r a

litt om ukulele
Ukulelen ble «oppfunnet» og produsert i Portugal av Lusi-
tani-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

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 lop-
per» (jumping fleas). Det var der 
navnet ble født. Ukulele betyr 
«hoppende loppe». Etter dette 

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 Raven-
scrag 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 

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.

Kilder: Bl.a den Svenske Ukulele-
klubbens internettside og Thomas 
Allander Ukuleleskole. Øyvind og Morten i  

Vestfold Ukuleleklubb.
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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 ini-
tiativ, så kan du starte en Ukulele-
klubb 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!

Spill ukulele! åpner med en morsom 
historie om ukulelens opprinnelse, 
tips og råd om hva man skal se et-
ter når man kjøper ukulele, hvordan 
instrumentet stemmes og litt om 
å ta vare på instrumentet. Deret-
ter 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 rus-
tet til å spille mange av favorittsan-
gene 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 grep-
diagrammer ved siden av sangene 
slik at du ikke behøver å bla opp 
grepene hver gang. 

En fin ting med disse diagramme-
ne, er at forfatterne har tips til hvor-
dan 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 ihvert-
fall 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 Ja-
kob 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 ma-

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 samvittighets-
fullt 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 grun-
digere gjennomgang av det å spille 
ukulele, det er litt flere sanger og 
de er mer kompliserte. I Spill uku-
lele! er det toppen fem forskjellige 
grep i sangene på slutten. I Ukulele-
boka 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 spille-
stil 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 under-
visningsopplegg 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 kon-
takt med Vestfold ukuleleklubb.

Tone og Pelle Joner: Spill ukulele! 
Norsk Noteservice.  Pris: 159 kr.

Selges også på nett i  
notebutikken.no.

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 sam-
spill 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

Vestfold Ukuleleklubb 
i full mundur under 
«Talent 2010»

u K u L e L e - e K s t r a

25. juni:  
Ukulele festival i 
Holmestrand
Ukulelebandet Jumping Fleas 
arrangerer en hel ukulelefesti-
val 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 Ukulele-
klubb 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.
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uKuLeLeboKa
I 2003 kom den første lærebok i ukulele på norsk. Forfatter-
ne bak boken er ukuleleentusiastene Pelle og Tone Joner.

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 umiddel-
bart lyst til å forsøke å spille dette 
instrumentet. Boken er lagt opp 
på klassisk vis. Først gjennomgår 
forfatterene hvordan man stem-
mer instrumentet og forskjellige 
måter å holde ukulelen på, samt 
hvordan man slår an strenge-
ne. 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 transpo-
neringstabell på side 125.

I skolens musikkundervisning blir 
dette instrumentet i sadig større 
grad brukt som alternativ til blokk-

fløyte og gitar. I særlig grad som 
alternativ til gitar da ukulelen med 
sin størrelse og kun fire strenger 
skulle være langt enklere å hånd-
tere for småskoleelevene.

Når dette er sagt, vil jeg under-
streke at Ukuleleboka er en begyn-
ner bok 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 i Phone 
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. 

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…

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 superf-
link på akkorder.

PEr JAkOb SkAANES

Pelle og Tone Joner er aktive på 
ukulelefronten. Tidligere har de 
laget to innføringsbøker, først 
Ukulele boka, så Spill ukulele!. 
Begge er fine bøker for nybegyn-
nere. Den første er mer omfattende 
med flere sanger og litt mer kom-
pliserte 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 

greie sanger å 
spille. De går 
stort sett i 4/4-
takt. 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 er-
statte 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 kjen-
te sanger som Barn av regnbuen, 
Nei så tjukk du har blitt, Husmanns-
polka og Din tanke er fri med tre og 

fire grep. Jambalaya, Cockles and 
Mussels, Yellow Submarine og Blo-
win’ 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 ef-
fektfulle 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,-.

50 Lette…

u K u L e L e - e K s t r a

UkeMaster

Ukulele Chord Kumu
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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  Garageband 
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-proses-
sor (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 program-
mer (f. eks til lydopptak) i løpet av et 
år eller to, som ikke vil virke på ene-
ren. 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 butik-
ken. Det er en god og rask plate. 
Ved oppdatering av opperastivsys-
temet i mars, økte farta med 5-10%. 
Og Garageband som man skulle 
tro krevde mye, går helt greit på 
eneren. 

Andre forskjeller: Ny grafikk-
chip 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 videotelefo-
nering, 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. WiFi-
versjonen koster også mindre, så gå 
for den!

Programmene er alt. ALT!
Det er program-
mene som er peke- 
brettenes raison 
d’être – ikke «featu-
res», kamerapiksler, 
internminne, HDMI-
porter 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 

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. Padde-
ne 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 iste-
denfor 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.

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 

Fotografikk:  
Øyvind Rauset

Til iPad 2 kan du få et nytt «smart-omslag» som 
festes med magneter og kan brukes som 
bord-stativ.

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!

Er du ute etter bruksverdi i forhold til 
pris derimot, er det ingen som vil slå 
iPad’en på de første par årene.

Duett på iPad med den 
gnikkende fela «Smule». Men 
øving slipper man ikke unna.
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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. 

Min iPad har vist seg å være en 
skikkelig arbeidshest, og er blitt 
den jeg helst tyr til for kjapp nett-
surfing, 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 pro-
grammer trenger ikke mye hukom-
melse, 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 diskplas-
sen, 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 vese-
net er kommet for å bli.

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, kom-
mer 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 «verk-
tøykasse» 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 akus-
tisk fele. 17 kr.

Virtuoso: Spill piano fra iPad-skjer-
men. 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. 

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 program-
mer må gjennom en jury for å kom-
me inn (mens Androids app-marked 
er åpen for alle som har laget et pro-
gram, 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. Mu-
sikk-kategorien i programbutikken 
inneholder idag over 5.500 pro-
grammer. De fleste for iPhone, men 
de virker også på iPad.

En plate for instrumenter
Virtuellle instrumenter er det kom-
met 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 aksellero meter, 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 nettside-
versjonen av denne artikkelen kan 
du se en video med en strykekvar-
tett framføre Pachelbels Kanon 
med Smule-fela.  

Lydopptak
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 «CD-
kvalitet» (16 bits i 44,1 MHz), som 
er greit om du bare vil ta opp. For 

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 Apo-
gee kommet med en boks 
som tar inn 24 bits lyd på 
iPad’en, se «Ekstrautstyr» 
lenger bak. 

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 hodetele-
fon med mikrofon, bruker du høyt-
taler og innebygd mik, får du fullt 
medhør og ikke separering av spo-
rene. 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 «Ekstra-
utstyr»). 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 (el-
ler 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 forma-
ter, bl.a PDF-filer som du kan lage 
selv. Noen programmer kan settes 
på «play» som fører notebladet ned-
over mens du spiller. Med ForScore 
får du dessuten med et helt bibliotek 
av noter til klassiske stykker. 

Styr opptakene fra iPad
Plata kan brukes til fjernkontroll 
når du lager musikk – les mer om 

pa d d e n e  K o M M e r

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.

iRig mik: Mikrofon som 
kobles til iPad. Her sammen 
med et opptaksprogram fra IK 
Multimedia.

MidiMobilizer lar  
deg spille fra og styre 
midi-instrumenter.
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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 håndskriftgjenkjen-
ning, 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 peke-
pinne enn multitouch.

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 pro-
dusere. Dette er også grunnen 

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 plan-
lagte vårmodell av Galaxy Tab og 
kommer nå med en ny og tynnere 
til sommeren.

Økosystem
Operativsystem og gode pro-
grammer må til, og maskinen skal 
helst funke med god og trykkføl-
som 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 Windows-
Phone 7? (Jeg tillater meg å tvile…)

Bruk iPhone eller iPad som midi-
kontroller: 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 skredder-
sy 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 ka-
bler 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 instru-
mentmoduler, som en beatbox for 
melodier. Gratis.

Flersporsopptak: 
StudioTrack – 8 spors opptaker 
med effekter som romklang og kom-
pressor/EQ (16 bits/44,1 MHz Waw). 
Fikk dårlig brukerkritikk ved lanse-

ring, men har rettet feilene i en 
oppdatering: 219,-. Produsenten 
Sonoma har også et 4-sporspro-
gram for iPhone: 4Track til 55 kr.

Studio.HD – hovedsaklig loop-
basert, 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. Opp-
taksprogram 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 for montering på 
mikrofonstativ. IK Multimedia, 30 €.

iRig: Gitarplugg til iPad/iPhone. Ef-
fekt- 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/USB-
inngangen. 

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, Midi-
porter 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 stryke-
kvartett 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.

pa d d e n e  K o M M e r

iKlip: iPad-holder 
ftil å skru fast på 
mikrofonstativ!

Samsung Galaxy Tab 7”: Solgte 
«jevnt», uten at Samsung ville gi noe 
tall. Ca 16% kom i retur til butikkene 
(USA). Ingen knallsuksess, akkurat.

Redaktørens gamle Newton (7”) , og 
iPad (9,7”). 18 år imellom dem…

Salgstall er vanskelig å kontrollere, men nettbruk 
kan måles. Denne grafen fra Stat Counter viser utbredel-
sen av forskjellige mobil systemer i Norge. Apple ligger 
langt foran «feltet» både her og i Europa.

Periode: mars 2010 – mars 2011.

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...)
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Oppsummering:
For surfing og video kan du godt 
velge mellom iPad og en Android-
modell 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.)

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 p a d

ipad-garageband
et leketøy du også kan få musikk utav

Et leketøy du også kan lage musikk 
med. Når det er sagt – er det ikke 
sånn mange låter blir til, med leking?

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 en-
kleste «klikk-og-kjør»-funksjonene.

Garageband går på både iPad 1 og 
2, heldigvis. Eneren bruker et par 
sekunder på å åpne nye instrumen-
ter, noe jeg antar vil gå kjappere på 
den nye modellen.

Instrumenter er faktisk det du 
møter først i denne versjonen av GB, 
ikke «opptaksvalg» eller tidslinje-
dokument. 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 

du vil se hvordan dette virker, kan 
du se en video på apple.com/ipad 
og velg «Guided tours». 

Noen minuspoeng
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 re-
digering 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 inn-
plugget gitar. Men kan ikke erstatte 
hverken GB eller Logic på en større 
maskin, særlig ikke til redigering.

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.

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 glis-
sandoer) 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,-

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

For mange er det et såkalt «killer-
program» – noe de ikke skjønner 
hvordan de klarte seg uten. Som 
Word for skribenter, Excel for tallknu-
sere, 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 sann-
synligvis ikke 
kommer reell 
konkurranse før 
i 2012. Plater ja, 
men ikke så mye 
programmer.

Det fantes al-
lerede opp-
taksprogrammer 
for iPad og vi 
har skrevet om 
dem i bladet. 
Men Garage-
band havner i 
en klasse for seg 
selv. Her er tek-
nologi, 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 skyg-
gen. 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 program-
met 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. 

Android-prototype fra 2007. En 
uke før iPhone ble lansert, så den slik 
ut, men da var det Windows Mobile 
de konkurrerte mot. 

Sporvinduet, her med 
hjelpetekster som du får 
ved å klikke «?».

Velg mellom ulike skala typer om du vil kjøre «safe».

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.

Du kan trekke i strengene, 
og dempe ved å legge en 
finger over stolen til venstre.



24  viser.no viser.no 25 

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. Pro-
grammet mangler likevel den 
fintilpasningen du får i AmpliTube. 
PocketAmp er et «universal»-pro-
gram, dvs det virker på iPhone, iPod 
Touch og iPad. Eneste irriterende 
moment jeg fant, var at program-
met 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 program-
met, er AmpliTube det du må ha. 
Men AmpKit+ gir et bedre miljø for 
eksperimentering. Gratisversjonen 
inkluderer to effekt pedaler, en amp, 
to høytalerkabinetter og to mikro-
foner. 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 fininn-
stille settingene før effektene virker 
like bra som i de andre program-
mene. For eksempel ble noen lydef-
fekter 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 nybegyn-
nere.

AmpKit+ tilbyr en sjenerøs samling 
med backingspor, og du kan laste 
inn din egen musikk i programmet. 
Men appens sanne geni er mulig-
heten til å ta opp og manipulere 
gitarlyden inne i selve appen. Du 

kan legge flere lag (layers) med ef-
fekter 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 universal-
app 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 Pocket Amp 
være et greit alternativ. 

Android:  
Få musikk-apper
Apps for musikere er foreløpig 
en mangelvare på Android-
plattformen. Hva finner vi 
for landets mest populære 
instrument, gitaren?

På Android kan du plukke 
mellom noen brukbare tunere 
og grep skjema-oversikter. For 
padder med større skjermer 
fins det pr idag (mars 11) bare ca 

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 tradi-
sjonelle lydeffekter. Og du kan teste 
ut mer begrensede utgaver av ap-
pene 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

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 scene-
riggen. 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 iPho-
nen). 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 gitar-
kabelen 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 gjen-
nom dock-pluggen som egentlig er 
en USB-plugg og dermed gir bedre 
lyd enn øretelefoninngangen. Og 
da kan du fortsatt bruke minijack-
pluggen på iPad’en til lytting. 

Amp'ene:
AmpliTube (gratis eller 109 kr): 

En prislapp på over hundrelappen 
føles litt i overkant, men gratisver-
sjonen funker helt greit for normale 
øvinger. Med betalversjonene føl-
ger fler presets og mulighet til å 
spille sanger fra iTunes biblioteket. 
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 gratisversjo-
nen: Delay, noise gate og distor-
tion. 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 sepa-
rate 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 tele-
fonversjonen uansett. For de med 
syskarpt blikk kan det være «kjekt 
å ha» appen på begge dingsene, 

selvsagt.

PocketAmp (gra-
tis eller 29 kr): 

Dette er den 
perfekte appen 
om du bare vil 
jamme med et mi-
nimum av læring. 
Gratisversjonen 
kommer med to 
presets: Clean og 
Rock, og begge 
låter brukbart. Du 
har også noen gli-
dekontroller til å 
variere lyden. Men 
for bare 29 kroner 

d i n g s e g u i d e n

Apogee Jam: Den kanskje beste tilkoblinga, 
da den bruker USB-inngangen (dock-pluggen) 
istedenfor minijacken, og konverterer til 24 bits 
lyd sitedenfor 16. AmpliTube kommer med stomp-peda-

ler for gitar, pluss en 4-spors kassett-
opptaker for beinharde retrogutter.
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Kalle Zwilgmeyer  
minnekonsert
Med støtte fra NOPA arran-
gerte Norsk Viseforum 
minnekonsert for Kalle 
Zwilgmeyer på Josefine 
visescene 9. februar i år. 

LEO LEONhArDSEN 
FOTO: METhA MArIE rOSEN-
GRen LeonhaRdsen

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. 

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 ut-
valg 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 kon-
serten og Josefine Visescene for at 
vi fikk låne scenen der til å presen-
tere alle disse formidable artistene.

Publikum ville ha mer og fikk greske 
”Kaimos”.

Bente og Leif 
(til h.) har begge 
satt melodi til 
mange av 
Kalles viser.

K a L L e  Z w i L g M e y e r  M i n n e K o n s e r t

«Det er godt at se dig,» sang vi som avslutning.

Hege Bålsrød fikk med seg svenske 
Peter Wemö og Færøyske Stanley 
Samuelsen.
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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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«Årsaken til disse såkalt bare to viser, er 
at du liker hundrede prosjekter samtidig,» 
svarer jeg. Det var han som ville leke skri-
veseminar 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. Li-
vet 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 bry-
te 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 

 kanskje?» Jeg smiler krokodillesmilet mitt 
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 kjøkken-
bordbrev» 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 ny-
skrevet ark. Sola skinner.
Seminaret er for øvrig slutt. Leder og delta-
ker skal nå hengi seg til andre sosiale akti-
viteter som også kan bedrives på seminar. 

Noe jeg ikke skal skrive om. 

Gry Sveen

f r a  e t  K j ø K K e n b o r d  p å  v i n s t r a

Skrivesperre
«Nei» roper visesan-

geren og stap-
per 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.  Vi-
sesangeren 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 mine-
felt 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 gjen-
bruksmaterialer når jeg ville «fikse» litt på 
omgivelsene. Arvede gardiner og «tante-
kjoler» 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 forar-
beide. 

Jeg malte gjerne lodottene fast på veggen. 
Pusset lett med plansliper og kalte resul-
tatet 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 skrive-
sperre. «Alf, min broder, jag har inte kun-
nit skriva…. på tvååå daaar! Jag tror min 
kjälla har torkad uuut,» gråt svenske Alf. 

«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 ung-
dom fikk så ørene flag ret 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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øyvinds vise-quiZ
sjekk din visekunnskap – eller test andres!

1 Hva heter bandet som spiller med Lillebjørn?
2 Hvor mange symfonier skrev Sibelius?
3 Hvem fikk Prøysenprisen i år?
4 Hvor mange låter er det på Jan Eggums siste trippel-CD?
5 Hvilken låtskriver har Visescenen Fyrlykta et sterkt forhold til?
6 Nevn 3 forfattere Lars Martin Myhre har jobbet sammen med.
7 Hvor mange strenger har en normal ukulele?
8 Hvilket land kom ukulelen opprinnelig fra?
9 Hvilken artist gjorde suksess med debutalbumet Heidersmenn?
10 Nevn to som spilte i The Young Norwegiams.

(Fasit på s. 40.)

g - s t r e n g e n

45 Musikkstil
46 Like
47 Naboer
48 Pronomen (bakv.)
49 Naboer
50 Fase
53 Greier
55 Være oppreist
60 Vakker
62 Slapp (bakv.)
64 Drikk
65 Mic-plassering (eng., bakv.)
67 Virkningsfulle
68 Fyrstedømme (bakv.)

Loddrett
1 Ord
2 Drikken
3 Guttenavn
4 _ _ D = Hallusinogen
5 Idrettsgren
6 Geistelig person
7 Jentenavn
8 Uutholdelig
9 Hyggen
10 Krypdyr
11 Pronomen
12 Del av trekkspill
13 Kvist (bakv.)
15 Den fysiske prosessen
18 Fugl (bakv.)
21 En Moore
22 Åpning
24 Avisinnhold
25 Tidl. politisk parti
31 Organisasjon
32 Spørre (bakv.)
34 Artikkel
36 Rug
38 Bevegelsesretning
45 Scoringsmulighet
51 Løfte
52 Betalt
53 Tre (gml skriveform) (bakv.)
54 Bibelsk guttenavn
55 Minnekort
56 Ulåst
57 Flyvåpen
58 Avslag
59 Vokaler (bakv.)
61 Guttenavn (bakv.)
63 Pronomen
65 Pronomen
66 Gud

torbjørns vise-XAv  Torbjørn Holte

Vannrett
1 Ekkel
5 Hilsen
9 Gruppe
13 For øyeblikket
14 Verksted
16 Taktslag
17 Hundefarm
19 Sportsarrangement
20 Sportsprestasjon
23 Sport
26 Skråning

27 Reptil
28 Tall
29 Teknologi
30 Ødsle
33 Samtidig
35 Ga plass
37 Oppførelsen /Strukturen
39 Musikkprodusent
40 Guttenavn
41 Like
42 Spott
43 Moderne
44 Pusse

Med 5-linjers rim –  
fyll de gule feltene.
Løsning i neste nummer.

?

O V E R  Å L  B M W  J A F S
F A R S S L E K T A  B U D E T
T N T  Å  V A N N L I L J E R
E N I G  H E I  D U  E  L I
 B N  K A N  J E G  B E  K
D E G  O M  Å  L A  R I S K
O H  N S B  K V A R T E N  A
B O R N E O  L E  E R V E R V
L V A  L E S E V A N E  R O E
E  K L I N G E  M E D   M S
T R I G G E  T E T  D U K A T

1 2 3 4  5 6 7   8  9 10 

    11           12 

         13   14  15  

16     17   18      19  

    20        21  22   

23 24  25  26   27     28   

29   30 31   32   33  34    

35  36  37           38 

39             40   

41             42   

 43            44   

45              46  

47             48   

49              50  

    51 52  53  54  55  56   

  57    58    59   60 61  

62   63  64   65    66    

67          68

  Løsning kryssord nr 10:

Vi har mottatt dette innlegget fra en leser med psevdonymet Brigitte Bidet. Redaksjo-
nen tar intet ansvar for innholdet og toer alle sine hender...

Bibbis betraktninger:

sivilisa sjonens 
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 göti-
sisme, 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 Je-
sus 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 fin-
nes 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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b o K -  C d -  &  d v d - o M t a L e rM u s i K K p o L i t i e t

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 :-)

Albumene i gullrekka Oslo 3, Origi-
nal Nilsen og Hilsen Nilsen skulle vel 
ikke behøve noen nærmere pre-
sentasjon. Det er ikke et dødpunkt 
på disse. Albumene inneholder en 
rekke sanger som har blitt alle-
mannseie. 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 fore-
gående, 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 

morsom vri på 
Fibonaccis tall-
rekke og Språ-
kets poesi  – med 
en liten allusjon 
til Fanitullen-
diktet, finner du 
den?

Nære Nilsen er 
Lillebjørns siste 
soloalbum så 
langt. Det kom i 
1993. Så nære vi 
var og Fort gjort 
å glemme stam-
mer fra dette 
albumet. Her 
er også duet-
ten han hadde 
med Lars Lillo-
Stenberg, 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 sist-
nevnte 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 Lil-
lebjørns faste band Seresta, bestå-
ende av Vegard Engebretsen på 
bass, Marius Graff på gitar, man-
dolin og Stevje Sandlie på gitar. I 
tillegg medvirker Siri Nilsen på kor 
og Steinar Ofsdal på en egenpro-
grammert tysk hullkort spilledåse 
på låta Angelikas kaker. Dette er et 
utrolig artig innslag på DVDen!

Med denne utgivelsen følger et es-
say 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-tru-
badur. 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 Ru-
dolf 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 Gitarkame-
ratene, 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 go-
daften, 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 abso-
lutt komme av denne, helst med 
bonusmateriale. Lillebjørn Nilsen 
hadde på sekstitallet bandet The 
Young Norwegians sammen med 

MusiKK poLitiet

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 solo-
album. I tillegg er det et es-
say skrevet av Jan Erik Wold 
og en DVD med en konsert 
Lillebjørn holdt i Studio 2 hos 
NRK i 2009. Gratulerer med 
en utgivelse og hjertelig til 
lykke med dagen, Lillebjørn!!

  PEr JAkOb SkAANES

Hvor mange spellemannspriser 
Lillebjørn har fått enten som soloar-
tist 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. Lil-
lebjørns debut-LP som soloartist 
er Tilbake som kom i 1971. Et litt 
musikalsk søkende album med 

både instrumentaler, barnesanger 
og opplesning til musikk. Her er 
låtene Far har fortalt (den med tek-
sten 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 spil-
ler 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 ma-
teriale av andre som Lillebjørn gjør 
egne versjoner av, gjendikter. Ikke 
slik å forstå at han spiller «coverver-
sjoner», han setter så absolutt sin 
signatur på materialet.

Så ...og Fia hadde sko, barneplaten 
med legendariske Haba-haba, Un-
der 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 Oslo-
visa med samme navn. Lillebjørn er 
i det sarkastiske hjørnet og pusher 
litt virkelighet om da han og Kari 
Svendsen skulle finne seg en leilig-
het 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.
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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. 

Allikevel, dyktigheten til tross 
savner man kanskje en vokallåt 
etter mye instrumentalt velspill 
og såre toner. Da er det kjærkom-
ment 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.

I tillegg til instrumentene, mu-
sikernes 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 kon-
trabass og fiolin. Bassen markerer 
ulike taktslag mens rytmen klimpres 

på en slags pizzikato på fiolinen. 
Sånt er morsomt å lytte til. 

Dette er et artig album som utmer-
ker seg i floraen av norske utgi-
velser 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.

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 fremfø-
ringen 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!

Lillebjørn Nilsen: Stilleste gutt på 
sovesal 1. Grappa musikkforlag AS.

Les mer om Lillebjørn i Norsk pop- 
og 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 spesiali-
sert seg på klezmermusikk. 
De har med en variert musi-
kalsk bakgrunn tilført musik-
ken mye. De er ute med sitt 
debut album Spiel Klezmer 
som absolutt har blitt et lytt-
verdig stykke håndverk.

PEr JAkOb SkAANES

Klezmer refererer ifølge Store 
norske leksikon til jødisk instrumen-
talmusikk som kan spores tilbake 
til 1500-tallet. Den oppsto opprin-
nelig 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 videreutvi-
klet i møte med blant annet jazz. 
Musikken ble spilt mye frem til 2. 
verdenskrig. I de senere årene har 
interessen for klezmer tatt seg be-
traktelig 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 

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 verdensve-
ven 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 musikkkonserva-
toriet 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 klez-
mer i stor grad om instrumental-
musikk. Så også på dette albumet. 
Shira Etanas bandmedlemmer spil-
ler flott, med god dynamikk slik at 
de klarer å få mye ut av melodiene 
og arrangementene. Instrumenta-
listene er dyktige, det er ingen tvil 
om det, de er virtuose og tone-
løpene 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 

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, deri-
blant 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 melo-
dien. Foruten gitar, spiller Klaus 
Escher også munnspill. Visa från 
utanmyra fremføres med gitar og 
munnspill. Gitaren spiller bassen 
mens munnspillet spiller melo-
distemmen. Det er artig å lytte 
til Eschers løsninger på denne. 
Jan Johansson brukte piano og 
kontrabass på sin versjon.

Tekstene handler 
om mangt og me-
get. Det som slår 
en, er observasjo-
nene og betrakt-
ningene omkring disse. Noe er 
stemningsbeskrivelser, høst, om 
gamle hus’ sjelsliv, en kontaktan-
nonse. I visa Tordenskjolds gate 
viser han en annen side med mer 
skråblikk på samtiden. Det er en 
mer utadvendt og kommente-
rende tekst enn de andre. Det er 
varme tekster og melodiske vare 
melodier som gjør CDen til - nett-
opp - 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 gjenkjen-
nelige 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 vo-
kalkombinasjoner 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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rens brudemystikk hvor forfatterne 
også gjorde bruk av nokså sanse-
lige bilder og fremstillinger av 
foreningen med Gud og altet.

Boken er vakkert dekorert med 
mange fine illustrasjoner og bilder. 
Disse er klassiske persiske miniatyr-
malerier 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 Fal-
lah, 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 poete-
ne Hafiz (1315–1390 e.Kr.) fra Shiraz 
i Iran og Rumi (1207–1273 e.Kr.) fra 
Balkh i nåværende Afghanistan (da-
værende 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. 

I forordet av Erik Hille-
stad 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 dikt-
ning. Det førte i 1821 til 
diktsamlingen West-
Östlichen Divan. 

Shubert og Richard 
Strauss komponerte 
musikk til flere Hafez-
dikt og Nietzsche ble 
betatt av hva han så 
som det «ekstatiske 
og dionysiske» i Hafez 
poesi. 

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 for-
talte 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 Halling-
dal gjorde braksuksess med 
sitt debutalbum Heiders-
menn. Det ble nominert til 
Spelemannspris og han fikk 
fortjent gode omtaler. Nå er 
han igjen ute med et album 
spekket med låter som vak-
kert dveler ved det triste. Al-
bumet 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 småmelankol-
ske 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 selvran-
sakelse. «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 fortel-
lingene, artig rytmikk i tekstene og 
ordvalgene Bjella har gjort. Det er 
et kjennetegn ved både denne og 
den forrige plata. Det er fortellinger 

Skruk og Masha 
Vahdat: I vinens speil
Tradisjonelle persiske 
sufidikt i møte med norsk 
kirkemusikk og jazz

I vinens speil er et spen-
nende 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 samarbei-
det 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 kultur-
verskted ga ut for noen år siden. 

På Youtube vil du finne en rekke 
videoer med henne, eller sjekk 
hjemmesiden.

Musikere og instrumenter
Tore Brunborg spiller sax, på 
kontrabass finner vi Mats Eilersen 
og Tord Gustavsen trakterer tan-
genter. 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 et-
terpå. 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 ensfor-
mig i lengden om man spiller CDen 
i sin helhet. Nøy deg med noen 
spor av gangen og lytt konsentrert. 
Musikken er ganske meditativ og 

drømmende, og jeg opplever at 
det kan bli monotont når jeg mister 
fokus på stemmene og klangen i 
koret. Når instrumentene er perku-
sjon, 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 sam-
let kort tid etter hans død i verket 
Divan. Dette inneholder 500 tekster 
hvorav 100 av diktene er oversatt til 
norsk. Som utgangspunkt for over-
settelsene har Hillestad og Wasdhat 
tatt utgangpunkt i en Hafez-utgi-
velse som er svært populær i Iran i 
nyere tid: Hossein Ali Hervai.

Vin og kjærlighet
Hafez betegnes som en stor kjærlig-
hetsdikter, 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 kjærlig-
heten». Om man forstår ham som 
religiøs mystiker eller kjærlighetsdi-
kter 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 over-
ført, er opp til leseren. Hillestad og 
Washdat skriver noe om ulike les-
ninger 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 middelalde-
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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».

I mange sinnsstemninger fungerer 
både tekstene og skjeggstubb-
stemmen 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 selvmed-
lidende og forsmådd sturepetter 
nedi bua.

Akustiske viser med inn-
slag av country og «roots»
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. 

Også denne gangen er det gitarist 
i DumDum Boys, Kjartan Kristi-
ansen 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 utgi-
velsen. 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 

er dessuten vakkert å høre harding-
fele på sporet Jordsjuk.

En styrke hos Bjella er veldig gode 
melodier. De har klart å  arrangere 
disse smakfullt med en rekke små-
finesser 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 bonus-
sporene på de digitale mediene og 
vi som digger analog, får heller nøye 
oss med «sannere» lyd…)

Stein Torleif Bjella har hjemmeside 
og myspace-side. Forhåndslytt gjer-
ne 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 opplevel-
se. Kjenn deres besøkelsestid om 
han gjester en scene i deres nær-
het. Vi har tidligere omtalt debutal-
bumet Heidersmenn på viser.no.

Stein Torleif Bjella: Vonde visu. Ut-
gitt på Oh Yeah/Sonet. Vinylutgaven 
kan bestilles fra Thegarden, Litenytt, 
Big Dipper.

Oslo Radio-Orkester: 
Bortimot levende 
musikk
Ensemblet Oslo Radio-
Orkester har gledet folk med 
sin swingjazz fra mellom-
krigstiden 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 mu-
sikk» med folk som applau-
derer, koser seg og skaper 
god stemning!

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 mel-
lomkrigslåter.  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’ Sword-
fishtrombones og ett spor 
som er skrevet «eksklu-
sivt» for orkesteret, Rea-
lity is over-rated, dear, en 
av de flotteste låtene på 
CDen. Den låta er signert 
Øyvind Rauset.

Slentrende swing-
jazz
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 Gam-
mel 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-

rud og Otto Bratberg gitar. Jan El-
lefsen trakterer mandolin, Lars Bir-
kelund 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 funge-
rer 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: Borti-
mot  levende musikk.  
Impossible Records, 2010.

Oslo Radio Orkester har 
nett side: 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 Seresta
2 Sju
3 Tonje Unstad
4 60 – han fyller så mange  år.
5 Erik Bye
6 Odd Børretzen, Arild Nyquist, 

Ragnar Hovland
7 Fire
8 Portugal
9 Stein Torleif Bjella
10 Lillebjørn Nilsen og Bjørn Morisse

ORO før konsert  på Gatsby-fest  på Hankø.Løsning på vise-quiz’en:
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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 / 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
•	 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 Røss-
lyngbakken 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. – egersund-
visefestival@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

•	 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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Oslo

•	 Josefine Visescene, Jose-
fines	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 Bra-
ger,  Damplassen 4, 0852 Oslo 
Tlf. 993 56 518 /  
Privat 2256 8522.  
lill.brager@gmail.com

•	 Evert Taubes Venner  v/An-
ne-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

•	 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

•	 Barnevisegruppa Måltros-
ten 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 sen-
trum. skikult@frisurf.no

Buskerud
•	 Viseklubben sVISkEn v/Dag 

Hoftun Knutsen, Hans Han-
sens 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, Kongs-
berg. 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 Bryg-
geri, Elvegata 19,  
2609 Lillehammer.   
Tlf. 6125 2890.  
torunn.eriksen@lillehammer.
online.no.

•	 Viseklubben BØRRE (Reins-
voll/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
•	 Tante Gerda, Strandgt. 35, 

2317 Hamar 
http://tantegerda.no

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

•	 Kultursalongen v/ Snefrid 
Reutz-Håkenstad, Hernesve-
gen 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

Østfold
•	 Halden Viseklubb, konsert-

sted 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/ In-
gar R.  Henden, Skjebergveien 
158 A,  
1743 Klavestadhaugen.  
ingar@sarpsborg-viseklubb.net
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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.



Viser.no			•			ISSN	1890-7369			•			Returadr:  Norsk Viseforum, Pb 4647, 0506 Oslo.

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

Konserter • Festivaler • Visekvelder • Musikkpoliti • Kurs •   
Artikler • Bok- CD- og DVD-omtaler • Lenker til vise-Norge   
http://viser.no

norges største nettsted oM viser:

VISER .N
O


