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SyngESKaLd
S inger/songwriter. Hvor ofte 

har jeg ikke krympet meg over den 
 betegnelsen. OK, den er jo presis, 

men hvorfor så j**la mange boksta-
ver, og på engelsk? Har vi ikke et 
språk her i landet?

Joda, «visesangere» er 
ålreite dyr. Men det inn-
bærer at man synger viser, 
ikke noe mer. I Nye Skalder 
tok vi i bruk ordet «låt-
skriver» på begynnelsen av 
2000-tallet, og det har slått 
an også utenfor klubben. Men 
det impliserer bare at man har 
skrevet låta, ikke nødvendigvis at 
man framfører den.

Så kommer islendingene oss til hjelp 
og tar innersvingen språklig, som vanlig. 
Jeg mener, de fant på ordet sími for det 
som vi andre skandinaver kaller «te-le-
fon» (og gjett hva farsími betyr). Så enkelt 
kan det sies, med bare to stavelser. Det 
kommer fra det norrøne síma, som (så vidt 
jeg vet) var et mytologisk skjell de gamle 
holdt opp til øret for å høre stemmer langt 
borte fra.

Og nå har de kommet med syngjaskáld 
(sånn skrives det iallfall på norrønt). Skáld 
uttales med vår «å», og danner grunnlaget 

for ord som «scold» på engelsk, det 
vil si å drite ut. Som de gamle 

skaldene ofte gjorde. Nidviser, 
må vite.

Men ordet dekker hele 
fjæla, i motsetning til de vi 
bruker idag: En skald var 
en låtskriver, eller poet, el-

ler historieforteller. Og med 
«synge» foran, så blir det 

både «singer» og «songwriter» 
i én jafs.

Takk til Leo som gjorde meg oppmerk-
som på dette nyordet, og som har innført 
det på norsk i herværende nummer av 
viser.no (se anmeldelsen av Øyvind Sund 
bak i bladet). 

Det er jo greit å finne ut hva man  heter. 
Veldig greit. Så gjenstår det bare å gjøre litt 
skaldskap. Eller ta en sang.

Øyvind Rauset

ViSEr.no 12
Visebølgen:  Smånytt fra visefronten
Visearkivaren fra Norsk Visearkiv
RagnarSør Olsen:  Et fjell av sølv
12.–13. aug: Fjelljom-festivalen
UkUlElEkURS: Ukulele på 20 minutter
Dingseguiden: koble gitar til telefonen
Fra kjøkkenbord på Vinstra: kjøkkenbordbrev i mai
Festivalguide 2011 – 22 festivaler
G-strengen: X-ord, Visequiz, Bibbis Betraktninger
Musikkpolitiet:  Bøker, CD’er, vinyl…
De norske viseklubbene: Full oversikt

 
Forsida:  
Ukulelejenter i Washington, 1926 (Foto fra Library of Congress). 

redaksjonelt
Det er mye om ukulele i dette nummeret! Vi begynte på det forrige gang, men oppdaget fort at det ble så mye 
stoff at vi måtte dele det i to. Det er nesten ingen grenser for hvor mye som kan sies om dette instrumentet!

Ragnar Sør Olsen er en stor syngeskald, og i vår har han 
overgått seg selv med en «vise-opera» om bergverkslivet i 
Kongsberg. Dette er en begivenhet i Vise-Norge, få med deg 
Leos omtale på side 8–9.

Knutefestivalen fikk tilsagn om støtte veldig sent i år, så de 
mistet flere sjanser til å komme ut i store media med for-
hånds-PR. Men her i bladet får du se hva som skjer, på side 
10–11. Det ligger an til en kjempehelg i Kongsberg 12-–13. 
august! Og i Festivalguiden s. 28–29 får du 21 festvaler til…

For orden skyld: Tekster uten forfatternavn er begått av 
redaktøren.

Øyvind – red@viseforum.no

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: 1500. Redaksjonen avsluttet 6. juni 2011. 
Layout: Øyvind Rauset.  Trykk: Østfold Trykkeri a.s, Askim.ISSN 1890-7369
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utmerkelse til  
kari Svendsen
Oslos ordfører Fabian 
Stang overrakte 10. mai 
St Hallvard-medaljen til 
Kari Svendsen. 

Dette er Oslo bys høy-
este utmerkelse, og har 
de seineste årene blitt 
gitt til blant andre Gun-
nar Sønsteby (2009), Aud 
Schønemann (2002), Thor 
Heyerdahl (1997) og Grete 
Waitz (1989).

Kari Svendsen, som nå er 
blitt 60, startet sin karri-
ere i 1966, først som medlem av 
Christiania Fusel & Blaagress. Fra 
1970-tallet opptrådte hun som so-
loartist og etter hvert i flere revyer, 

og hun har vært en av drivkreftene 
bak Josefine Visescene. 

Kari har gjort masse for norsk vise-
kunst, og medaljen er godt fortjent. 
Viser.no sender våre gratulasjoner!

ØNV-felleskonsert på Fossekleiva 4. sept.
ØNV arrangerer en felleskonsert for medlemmene og klub-
bene søndag 4 september på Fossekleiva (Berger ved Svelvik).

Dag HOftuN KNutSEN, lEDEr I ØNV

Vil dere være med og opptre her, så gi beskjed til undertegnede før 
sommerferien, senest1 juli. Dere kan ikke regne med å få noe honorar, 
vi skal være glad hvis arrangementet bærer seg uten underskudd. Så 
her synger og spiller vi fordi det er noe vi liker å gjøre.

Vi tar sikte på konsertstart kl 15, så rekker man hjem til søndagsmidda-
gen etter konserten.

Fossekleiva har kafé og kunstutstillinger, så hvorfor ikke legge søn-
dagsturen dit og se på severdighetene samt innta lunch før konserten.

Minner også om høsttreffet i Holmestrand 21-23 oktober. Invita-
sjon kommer snart, men sett av helgen allerede nå hvis dere ikke 
allerede har gjort det.

Norsk Viseforum: Daglig 
leder takker for seg
Fem spennende år er gått og 
den tidsavgrensede perioden 
på fire år i kontorstolen i Norsk 
Viseforum er over. Stillingen som 
daglig leder er lyst ut. Det er en 
spennende stilling i en organisa-
sjon som er i utvikling. 

NVF omfatter amatører og yrkesak-
tive visesangere i skjønn foren-
ing. Det er mange spennende og 
svært ulike utøvere som holder 
gang i visetradisjonen. Det er også 
mange spennende oppgaver å 

ta fatt på, og det er mye bra som 
skal videreføres. Vi har etablert 
et nytt tidsskrift som etter hvert 
kan stå på egne bein. Vi har et bra 
informasjonsorgan på nettet som 
medlemmene bruker hyppig. Nye 
medlemmer melder seg inn, mest 
enkeltmedlemmer fra ulike kanter 
av landet det siste halvåret. 

Jeg ønsker etterkommeren velkom-
men og vet at han eller hun får 
mange spennende folk rundt seg. 
Jeg takker alle som har stått på for 
at den lille «kulten» vår lever videre 
og øker i omfang. 

Leo Leonhardsen

Megakonsert med 
«Handsome Molly»
Hans Graasvold, Richard Bur-
gess og Erland Lyngve ga oss en 

konsert som vi sent vil glemme –  
flotteste hittil i Fyrlyktas historie!

Dette er en gruppe som virkelig 
kan musisere med sine instrumen-
ter, hver for seg og i improvisert 

samspill, og med 
en smittende 
spilleglede og 
formidlingsevne. 
Vi fikk en konsert 
med stor spenn-
vidde og varia-
sjon i de musikal-
ske uttrykket, 
fra det vareste 
vare til drivende 
«låvedans»-
bluegrass – ikke 
et dødpunkt!  
Dere vil vi ha til-
bake på Fyrlykta!

Øyvind Kjus

Vis
ebø
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21.–23. okt: Øst-Norsk 
Viseforums HØSttREFF 
i Holmestrand
Østnorsk Viseforums høsttreff 
blir i år på Holmestrand Fjord-
hotell. Dette er det største treff 
for visesangere i Norge.
Påmeldingsfristen er 1 august. 
Men hvorfor ikke melde seg på 
straks, før det blir fullt? Dete fyldige 
programmet kan du se på nettsida: 
viser.no – velg «Hva skjer»-menyen 
og der kan du melde deg på 
direkte. Eller kontakt egunnar8@
hotmail.com, tlf. 9900 3631.

Prisen er lav også i år: Bare 1500,- 
for full pensjon, festmiddag og 
dobbeltrom.  Mindre for kortere 
opphold.  

Fra konserten i Passagen under Høst-
treffet 2010 (foto: Øyvind Rauset).

Kari Svendsen og 
Fabian Stang. 
Foto: Sturlason.
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V i SE 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.

Sangeren Wenche Foss
Visearkivarene minnes Wenche 
Foss ved å plukke fram en LP 
fra arkivet.
I 1980 samlet Vera Myhre en del av 
de gamle innspillingene til Wenche 
Foss på en LP som rett og slett het 
Wenche Foss, utgitt av Polygram 
Records. Bildet over er et utsnitt fra 
plateomslaget. Dessverre er ikke 
denne produksjonen gitt ut på CD.

I yngre dager var Wenche Foss 
en stor operette-sanger, og hun 
hadde sangroller i flere filmer. På 
denne LP-en synger hun bl.a. en 
arie fra Orpheus i underverdenen 
av Offenbach, Viljasangen fra Den 
glade enke, «Jeg hater menn» fra 
operetten Kiss me Kate av Cole 
Porter og «En herre med bart» fra 
filmen av samme navn. 

Innspillingen hennes av Bjørnson 
og Nordraaks «Ingerid Sletten» er 
også med på plata. 
Elin

Religiøs song
Visearkivet får også 
ein del spørsmål om 
religiøse songar. 
Dersom det viser seg at 
songen ein eller fleire 
gongar har vore trykt i ei 
autorisert salmebok, er 
saka enkel. Da kan son-
gen identifiserast utifrå 
Norsk salmeleksikon som 
Paul Emil Rynning gav ut 

i 1967. Andre nyttige oppslagsverk 
er Kristen sang og musikk som 
kom ut i 1962 og Lundes sang & 
salmeleksikon frå 1997. Eit anna, 
mindre kjent oppslagsverk er 
Møller-Nielsens Salmekonkordans 
til Landstads reviderte salmebok. 
Den er ei alfabetisk liste over alle 
førsteliner i kvart einaste vers i 
salmeboka.

Visearkivet har også ei stor samling 
songbøker frå dissentersamfunn, 
bedehus og bøker med ”åndelige 
sanger for hjemmet”, men dessver-
re har vi ikkje nådd å få alle desse 
songane inn i viseregisteret vårt 
ennå.     Velle

Børt-Erik thoresen
Visesangeren, visemakeren, 
skuespilleren og kringkas-
tingsmannen Børt-Erik Thore-
sen døde søndag 10. april. 
Han ble født på Dombås, men 
familien flyttet snart til Oslo. 22 år 
gammel debuterte han på plate og 
utover på 50-tallet spilte han inn 
flere plater sammen med søsteren 
Åse. Gjennombruddet fikk han 
med Viser ved peisen i 1968 og 
Folkelige viser i 1969 der han sang 
folkeviser sammen med søsteren.

I 1968 ble han ansatt i NRK og laget 
en rekke program med folkeviser, 
folkemusikk og gammeldans. I 
1978 gav han ut viseboka Viser ved 
peisen.     Velle

Ballade om en ballade
I anledning studenteruka 
1947 utfordret studentene i 
Trondheim Visen Venner til 
en visekonkurranse i Norsk 
rikskringkasting. Visene skulle 
diktes over tre oppgitte synop-
sis og hver av partene hadde 
anledning til å levere tre viser i 
hver genre.
Den første oppgaven var ganske 
enkel. Visen kunne handle om hva 
som helst, men refrenget skulle 
være: 
Enda jeg stirret nokså nøye på’n 
var jeg nesten ikke kar til å få øye på’n

Den tredje oppgaven var også 
ganske åpen. Visa skulle handle om 
årets damemote med kjolen bare 
ti centimeter over knærne. «Alle 
fordeler og mangler ved den nye 
moten bør belyses».

Den andre var mer spesifisert. 

«Lag en vise over følgende anek-
dote:  En ung mann er på besøk 
hos sin besteveninde. I det han 
skal til å gå, begynner det plutselig 
å øsregne. ”Du kan ikke gå hjem 
i dette regnet,” sier damen. ”Du 
kommer til å bli gjennomvåt. Det 
er bedre du blir her i natt.”  Så går 
hun ovenpå for å re opp til ham 
på en sofa. Da hun kommer ned 
igjen etter en stund, er den unge 
mannen forsvunnet. Men så ringer 
det på døren og da hun lukker opp 
står han utenfor, drivende våt og 
med en liten pakke under armen. 
”Hvor i all verden har du vært?” sier 
damen. Jeg har vært hjemom,” sva-
rer den unge mannen, for å hente 
pyjamasen min.”  Visen bør skrives i 
balladeform.»

Resultatet av konkurransen var at 
Visens Venner seiret i alle grupper, 
men den som fikk mest oppmerk-
somhet var Odd Nansens vise 
”Ballade” med melodi av Yukon 
Gjelseth. Den vant i gruppe to, 
men kristenfolket kom helt i 
harnisk og i avisene ble det rettet 
kraftige angrep på Kringkastin-
gen, dommerne, Visens Venner og 
Trondheimsstudentene for det lave 

moralske nivå som visene lå på: 
”Den ålmenne sedløysa breier seg 
i landet”. Visens Venner slikket sine 
sår og bestemte seg for ikke å ta til 
gjenmæle. 

Visa ”Ballade” av Odd Nansen og 
Yukon Gjelseth står trykt i Visens 
Venners Viser, Første samling, Oslo 
1950.      Velle

Svensk Visearkiv, Cent-
rum för folkmusik- och 
jazzforskning, er 60 år
I år fyller Svenskt visarkiv 60 
år! Det ble markert med et to-
dagers symposium 27.-28. mai. 
Fredag bød de på forelesninger, 
musikkinnslag og diskusjoner 
omkring arkivets grunnlegger Ulf 
Peder Olrog, i Norge kjent som 
Alf Prøysens nære venn, samar-
beidspartner og «viseutveksler». På 
lørdagen diskuterte de musikkarki-
venes betydning innen jazz, folke-
musikk og flerkulturell musikk. 

Symposiet ble direktesendt på 
Svenskt visarkivs nettsider, så alle 
interesserte kunne følge med uten 
å måtte ta turen til Stockholm. 

Astrid

Sølvi Wang i 1957 (foto: Sverre A. 
Børretzen/ Aktuell).

Sølvi Wang
31. mai kom meldingen om at 
Sølvi Wang er død, 81 år gam-
mel. 
Hun ble født 28. august 1929, 
og begynte tidlig å synge. Hun 
opptrådte fast med farens band, 
«Yngvar Wangs orkester», fra hun 
var 8 år.  Hun ble etter hvert kjent 
både som slagersanger, revyartist 
og skuespiller. I 1948 begynte sam-
arbeidet i gruppen The Monn Keys, 
ledet av Egil Monn-Iversen, som 
hun senere giftet seg med. Med 
denne gruppen hadde hun mange 
store suksesser både på TV, film og 
på plater. 

Sølvi Wang var ned i en rekke 
revyer både på Chat Noir og Ed-
derkoppen i Oslo. I 1963 kom hun 
til Det Norske Teatret hvor hun ble 
den ledende musikalstjernen med 
hovedroller og store roller i bl.a. 
Trost i taklampa, The King and I, Bør 
Børson jr. og Ungen. 



8  viser.no viser.no 9 

Et fjELL aV 
Fjellene rundt Kongsberg er gjennomhullet av gamle gru-
veganger og dype gruvesjakter. Sølvet fra Kongsberg var et 
viktig fundament i Danmark-Norges økonomi opp gjennom 
århundrene. Det startet i 1623. Da ble to menn arrestert på 
torget i Skien for å ha omsatt bilige sølvknapper. Under av-
hør tilsto de at sølvet kom fra et funn i fjellet ved Kongsberg.

lEO lEONHarDSEN

Ragnar Sør Olsen ble betatt og 
besatt av denne historien. Interes-
sen er først og fremst utløst av 
kjennskapen til mestersmeden og 
spelemannen Hellek Gulson, som er 
en av Ragnar Sør Olsens forfedre. 
Hellek Gulsons far var den siste som 
sto i gapestokk ved Svene kirke. 
Med slike aner utvikles drømmer, 
eventyrlyst og poetiske evner.

Nettopp det siste har Ragnar 
Sør Olsen fra Skien. Han reiste 
til bergverksmuseet og studerte 
bergverkshistoria. Det endte med 
et syngespill om bergmannslivet. 
Eller som han selv kaller det: «En 
folkemusikalsk beretning om et 
bergmannsliv på Kongsberg.» 
Bergverksmuseet ble så begeistret 

at de tok denne forestillingen inn i 
programmet sitt og den blir en del 
av museets aktivitetstilbud.  

Viser.no var på premieren 30. april 
i Bergverksmuseet. Der hadde 
Ragnar med seg Trond Villa på fele 
og mandolin, Helge O Ellingsen på 
kontrabass, Axel Skalstad på slag-
verk/perkusjon, og Erik Engebretsen 
fra museet som forteller.

Det er mye tekst å forholde seg til 
med over tjue sanger fordelt på to 
avdelinger. Det var derfor et riktig 
valg å la Engebretsen være fortel-
ler mellom sangene. Her hadde 
Ragnar skrevet mellomtekster i en 
form som ble folkelig og oppløsen-
de mellom hver sang. Anekdoter 
og små fortellinger satte oss inn 
i neste sang, slik at da Ragnar tok 

over med sangen, var vi allerede 
inne i fortellingen.

Her er historien om ungene som 
fant sølvet, klasseskillene, det å 
klare å oppholde seg i mørke gru-
ver fra sola står opp og til den går 
ned. Her er kjærlighet, dagligliv og 
fest. Her er historier om samhold 
og solidaritet, om svik og stolthet 
over arbeidet. Alt i en form som er 
lett tilgjengelig. De 70 personene 
som var tilstede fikk en forestilling 
som de vil huske.

Musikalsk ligger dette i Ragnars 
folkemusikalske røtter. Iblandet 
hans erfaring som jazzmusiker har 
han skapt et helhetlig viseprogram 
som er spennende og til å høre på. 
Det er ganske tøft å lytte på viser i 
to timer, da det er så mye innhold 
som skal fordøyes. Men valg av 
musikalsk form, det å bringe inn 
ekstra forteller og Ragnars brilliante 
fremføringskunst gjorde dette til en 
nytelse. Følg med i Bergverksmuse-
ets program og unn deg en tur til 
denne forestillingen når den igjen 
kommer på tapetet.     n

Sølv 2 0  Sa n g E r  aV  r ag na r  S ø r  o LSE n
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Myhre, Anna Wirsen, Almost Irish 
og Lionheart. 

Festivalaktivitetene i fjellet foregår i 
naturreservat, så det er ikke lov til å 
telte der. Derimot er det mulig å få 
plassert bobiler og campingvogner 
i området. Vi vil også få tak i mili-
tærtelt for de som kan tenke seg en 

enkel overnatting på fjellet. Ut over 
dette er det utmerket å overnatte 
på vandrerhjemmet eller hotell for 
de som ønsker det. Vi vil arrangere 
transport slik at man kommer seg 
både opp på fjellet og ned igjen 
hvis man ønsker å slippe bilkjøring. 

Knutehytta er åpen og vil ha mat-
servering under lørdagens forestil-
ling. På grunn av skjenkebestem-

melsene minner vi om at det ikke er 
lov til å medbringe egne dråper.   n

Knutefestivalen 
Kongsberg 12. –13. aug 2011

Epost:  knutefestivalen@gmail.com

Lionheart:  
Leo og Sarah. 

Lars Martin Myhre  
(foto: Morten Krogvold).

ragnar Sør olsen anna Wirsen

trine Brincker Fjerdingstad

aLMoSt iriSh – tre unge dansker som har 
hatt stor suksess på Knutehytta før!

Fra Knutehytta, 730 meter over havet.

Knutefestivalen har funnet 
sin form og blir en spektaku-
lær og hyggelig liten vise-
festival. 
Publikum skal oppsøke festivalen 
for å oppleve gode visesangere og 
synge skalder. Man selger ikke kjen-
te navn her for å trekke publikum. 
I tillegg er flere av aktivitetene lagt 
til fjellet for å få til møte mellom 
natur og kultur – friluftsliv og viser i 
et miljø som innbyr til sjelero. 

Dette blir både visetreff og festival. 
Festivalen har allerede nordisk preg 
med flere nordiske land represen-
tert. Fredagsaktivitetene blir ned i 
byen. Lørdagen beveger vi oss opp 
i fjellet og der foregår alt 730 meter 
over havet. 

Fredag 12. aug 
starter opp med 
forestillinger for 
eldre. På kvelden 
 samles vi i Gamle 
Losjen, ved siden av 
Bergverksmuseet til 
åpningskonsert. Der 
fremfører Ragnar 

Sør Olsen utdrag 
fra sitt syngespill om 

Bergverksdriften på 
Kongsberg. Deretter 
er det åpen scene. Vil 
du være med på åpen 

scene, send mail 
til knutefes-

tivalen@
gmail.

com. 

lørdag 13. aug 
er det barneaktiviteter 
i fjellet kl 13.00. Her må 
man gjøre en innsats i 

naturen for å komme 

seg til barneforestillingen med 
Hæge Manheim. Underveis er det 
ikke usannsynlig at man vil møte 
huldra…!

Kl 17.00 og frem mot solnedgang 
er det konsert ved Knutehytta 
med Trine Brincker Fjerdingstad, 
Christina Kjellson, Lars Martin 

ta En ViSEtUr tiL 
KongSbErg 
12.–13. august

Christina Kjellsson har skrevet 
en fin bok om å lage visetekster, 
«Rim och reson».



12  viser.no viser.no 13 

Akkorder
Du kan spille hundretals låter på ukulele med kun tre 
akkorder, og du behøver ikke ha mer en tre fingre på 
venstrehånden for å klare deg i de fleste akkorder. De 
akkorder som passer best på ukulele er de som klinger 
best og det er som regel de akkorder som er lettest å 
ta: de med flest løse strenger.

Ukulelens repertoar og sinnelag
Ukulelen er allsidig å har få begrensninger med tanke 
på akkorder, repertoar og rytme.

Begrensningen ligger hos utøveren. For å få god 
uttelling av ukulelen din og spillingen, gå et ukulele-
kurs. Da lærer du mange triks og nyttige momenter. 
Du vil fort oppdage at ukulelen har en lav terskel for 
å komme i gang. Du opplever veldig fort spilleglede,  
men det er en lang vei å gå for å bli viretuos og utlært.

Låtene som brukes i Europa er ikke de samme som 
brukes på Hawaii. Derfor er det morsomt å lære for-
skjellige melodier og stiler. Hver Ukulelespiller finner 
sitt eget repertoar og stil. Ukulelens størrelse, tonefor-
råd, omfang og karakter gir en anvisning om hvordan 
instrumentet best kommer til sin rett. 

Tonen er lys, det er lite bass 
og det passer 

godt til å kompe til sang eller spille sammen med 
andre instrumenter. Å spille sammen med andre gir et 
passende klangbilde og forhøyer ukuleleklangen.

Ukulelen har et kvikt anslag med snert, hvor det pas-
ser å synkopere, noe som gjør det mulig å leke med 
rytmen. Låter med slepende og langsom rytme er litt 
vanskeligere å få til bra, men heller ikke det er noe 
stort problem.

Ukulelen har en sprudlende karakter, som driver deg 
til å spille fort, i et drivende tempo, som liksom tar helt 
av… Denne sprudlende karakter har gitt instrumentet 
et velfortjent renommé som gledesspreder, spesielt 
når den spiller solo. 

I grupper med mange ukuleler vil den lettere kunne 
vise sin sentimentale side.

Kunsten å spille og underholde er like mye å komme 
på de rette låter til rett tid. I blant kan det stå helt 
stille i hodet når du skal fiske frem en melodi og da 
er det veldig greit med en fuskelapp. Skriv låter du er 
fortrolig med ned på en lapp, og teip den fast bak på 
Ukulelen.

komp
Kompet består av slaget og etterklangen. «Komp-

slaget» er ofte rytmiske noter (for ikke-note-
kyndige).

Det er mange måter å kompe på. Lær 
deg flere, så kan du variere og velge en 

som er passende for melodien. Å trene 
komp kan sees på som øving som 
gir ferdigheter og oppslag til andre 
variasjoner. Men ikke gjør det for 
vanskelig og krevende. Det å holde 
et jevnt og godt «beat» i høyrehån-
den samtidig som sangen er fri, er 
ofte den beste og enkleste måten til 
at det skal svinge. Dette oppnår du 
bare gjennom å trene og spille mye 

alene og sammen med andre. Det 
er først når høyrehånden er fri, når 

pulsen og snerten sitter der og kob-
lingen mellom øye (noter/besifring) 

Ja vippst! Ukulelen er et fantastisk instru-
ment. Lite og uanselig men med uante mulig-
heter! At den lille der kan låte så mye, vil du 

helt sikkert få høre folk 
si. Den er enestående 
på å løfte frem både 
rytme og harmoni. Man 
blir glad av å høre på 
den.

ØyVIND SætHEr

Ukulelens stemming m.m. 
Du vil sikkert ha svar på spørsmålet: Hvordan er ukule-
len stemt? 

Svaret er: som en gitar. Dvs. som de fire tynneste 
strengene. Gitaren er lavere stemt, men med de 
samme innbyrdes intervallene.

Det unike og merkelige er ukulelens fjerde streng. 
I stedet for å være den tykkeste, så er den like tynn 
som den første. Tonen blir derfor en oktav høyere en 
den «burde».  Dette gir flere fordeler. Klangen blir tett 

og sammenfallende, men det gir også en harmonisk 
fleksibilitet. Man kan lett leke med tonen på «toppen» 
i akkorden. Enten med første eller fjerde strengen. 

Spill for eksempel   D   D+  D6  

Når ukulelen er ny tar det som regel litt tid før stren-
gene har «satt seg» og Ukulelen må stemmes hver 
gang før spilling. Etter hvert stabiliserer strengene seg, 
og stemming holder seg.

Hvis stemmingen fortsatt skulle synke, så må du 
stramme litt på strammeskruen som sitter på hodet til 
stemmeskruen. Bruk en liten flatt skrutrekker til dette.

Det er to hovedmåter å stemme ukulelen på:  
A–D–F#–H  og  G–C–E–A.  Jeg vil anbefale deg å 
stemme ukulelen slik :

Streng nr. 4 3 2 1

 A D F# H
Har du f.eks. et piano i nærheten så går du ut fra C 
midt på pianoet og oppover.

4. streng  (øverst) slås løst. Den skal være A.

4. streng trykkes ned på 2. bånd. Da blir det en H.

Slå så 1. streng løs. Den skal stemmes H (lik 4. 
streng 2. bånd )

Trykk 2. streng ned på 5. bånd. Denne stem-
mes lik 1. streng løs.

Trykk 3. streng ned på 4. bånd. Denne 
stemmes lik 2. streng løs. Se bildet.

Kilder: Ukulelekurset til Nimrod De Broen, 
Thomas Allander Ukuleleskola og Sven 
Lilliestierna.

Her ser du normalstemmingen. Husk at øverste streng på dette bidet  (H-strengen) blir nederst når du holder 
ukulelen for å spille.  Båndene har vi nummerert. «Trykk på 2. bånd» vil si tryjkk rett til venstre for 2. bånd.

U K U L E L E K U r S

ukulele på 20 minutter
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Fordi du brukte venstre ringfinger på D-grepet, har du 
nå peke- og langfinger ledig. Plasser pekefingeren på 
2. streng 1. bånd og lang finger på 4. streng 2. bånd. 
(Ringfingeren løftes opp fra 1. streng  3. bånd). Da har 
du nå tatt akkorden G dur.

La nå peke fingeren ligge på 2. streng 1. bånd.   Flytt 
langfingeren ned på 3. streng 2. bånd.  Og plasser den 
ledige ringfingeren på 1. streng 2. bånd.  Du har nå 
tatt akkorden A7.

For å ta akkorden E7 legger du venstre pekefinger over 
alle strengene på 2. bånd og ringfinger eller langfinger 
på 1. streng 3. bånd. Tommelen plasserer du nå bak 
på Ukulelehalsen. Dette kalles et barrè grep.

Grepet Dm kan tas ved at du legger venstre lillefinger 
over streng 1, 2, 3 på 3. bånd. Her kan du også bruke 
andre fingre, men ved å bruke lillefinger, er resten av 
fingrene klare til neste grep.

Grepet C kan tas på to måter: Dette grepet kan føles 
litt vrient om du ikke har vært borti ukulele eller 
gitarer før, men med litt trening så vil du helt sikkert 
klare det.

1:  Plassér pekefinger på 2. streng 1. bånd,  sett 
langfinger på 1. streng 1. bånd

 Plassér ringfinger på 3. streng 2. bånd, og lil-
lefinger på 4. streng 3. bånd.

2:    Plassér pekefinger over 1. og 2. streng på 1. 
bånd. Dette blir en ½ barrè.

 Plassér langfinger på 3. streng 2. bånd, og 
ringfinger på 4. streng 3. bånd

På dette grepet er det viktig at fingrene står rett ned på 
gripbrettet for å unngå skurring.

Da tar vi flere grep:
E dur:  Plassér venstre pekefinger, langfinger, ringfin-

ger over hverandre på strengene 2 3 4 på 2. 
bånd.

 Eller: Venstre pekefinger på 4. streng 2. bånd.   
Venstre Langfinger på 2. streng 2. bånd.  Ven-
stre ringfinger på 3. streng 2. bånd.

F dur:  Pekefinger på 1. streng 1. bånd.  Langf. på 3. 
streng og 2. bånd.  Ringf. på 2. streng 2. bånd.

A dur:  Pekef. på 3. streng 2. bånd.  Langf. på 1. 
streng 2. bånd.  Ringf. på 2. streng 3. bånd.

H dur:  Pekef. på 3. streng 1. bånd.   Langf. på 4. 
streng 2. bånd.

C7:   Pekef. over alle strenger 1 bånd.  Langf. på 3. 
streng 2. bånd.

D7:  Pekef på 1. streng 1. bånd.

og hånd er brutt, at det virkelig svinger. Da er det gøy!! 
Det er øret som skal lede deg. Ikke øyet.

Med andre ord: Det er høyrehånden som gir kompet 
karakter. Å ta et grep med venstrehånden klarer alle. 
Temperamentet sitter i høyre hånd, som gjør alt fra å 
kjæle ukulelen ømt, til å behandle den hardt og bru-
talt, noe den også tåler.

Plekter
Plekteret har en trekantet eller tilnærmet fasong og 
er laget av plast eller skillpaddepanser. Det finnes filte 
plektere som er mer varsomt mot lakken, men de gir 
en mer dempet lyd. 

Hold plekteret mellom siden på høyre pekefinger og 
tommelen. Det er opp til deg hva du liker, og hva som 
passer til melodien du spiller.

I noen tilfeller kan plekter gjøre lyden for skarp og 
sterk. Spiller du oppe ved halsen, blir lyden myk og 
dempet.  Spiller du nær stolen (der strengene er fes-
tet), blir klangen sterkere og hardere.

Pizzicato betyr at du knipser på strengen.

Tremolo gjøres lettest med plekter ved at du fører 
kanten på plekteret fort frem og tilbake over en treng.  

Det er viktig at plekteret ikke er for spisst og at du hol-
der det loddrett på strengen, og gjerne en liten tanke 
skrått i forhold til strengens lengderetning.

Du kan også bruke plekter til å dra over alle strengene 
på en gang istedenfor pekefingeren.

Slik plekterbruk har en tendens til å lage riper i lokket, 
litt plastikklyd på tonen, og lyden kan virke litt skarp 
og kraftig.

Velg bruk av plekter ut fra hvilken 
melodi du skal spille, for du vil 
vel ikke at din vakre stemme skal 
overdøves? Plekteret gir best tone 
når det er glatt og tynt, men dette 
er en smakssak.

Hvordan holder man..?
Sitt bekvemt – sett ukulelen i 
fanget og løft opp ukulele-halsen 
med venstre hånd, samtidig som 
du klemmer lett med høyre arm 
mot ukulelens nedre del for å 
holde den fast.

På noen grep lar du halsen ligge 
nede/inne i venstre hånd.  På 
andre grep holder du med venstre 
tommelen bak på halsen.

•	 Høyre	håndledd	pleier	å	havne	i	området	i	over-
gang mellom hals og resonanskasse. 

•	 Når	man	bytter	akkorder	kan	det	føles	litt	rart.	At	
ukulelen liksom vrir seg.

•	 Klem	ikke	for	hardt	med	høyre	arm	mot	ukulelen.	
Da dempes klangen. Hold den heller litt ut fra 
magen.

•	 Øv	gjerne	på	å	stå	og	spille.	Det	er	litt	vanskelig	i	
starten, men du vil klare det.  

•	 Det	er	også	mulig	å	sette	på	en	reim	for	å	holde	
ukulelen når du står og spiller. Det gjør saken mye 
enklere. Du slipper tenke på å holde instrumentet. 
Ukulelen vrir seg ikke, og det er enkelt å holde den 
ut fra kroppen. Noen kan hevde at ukulele skal spil-
les uten stropp. Men det er utvilsomt praktisk og 
behagelig med stropp. Bestem selv.

Fingrenes plassering – venstre hånd
De første grepene: 
Følg med på greptabellen samtidig som du leser her 
(noen av dem finner du i slutten av artikkelen). Det er 
ikke lett å lære bort hvordan man teoretisk spiller, men vi 
prøver.

Akkordene D, G og A7 er tre enkle grep og de man 
vanligvis lærer først.

Plassér venstre ringfinger på 1. streng (den nederste) 
og på 3. bånd (talt fra ukulele-hodet). Stryk deretter 
høyre pekefinger over alle strengene ovenfra og ned. 
Du spiller nå akkorden D dur.

U K U L E L E K U r S

D dur

G dur

A 7
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F7:  Som E7 men hele grepet flyttes ett bånd ned-
over halsen (mot lydhullet)

G7:  Pekef på 2 streng 1. bånd. Langf på 4. streng 
2. bånd.  Ringf på 3. streng 3. bånd.

H7:  Pekef. på 3. streng 1. bånd.

C moll: Pekef. over alle strenger 1. bånd.  Ringf på  
4. streng 3. bånd.  Langfinger lan legges oppå 
pekef. for å hjelpe til å trykke alle strengene 
ned på 1. bånd.

E moll: Pekef. på 2 streng 1. bånd. Langf. på 4. streng 
2. bånd.  Ringf på 3. streng 2. bånd.

F moll: Pekef. 1. streng 1. bånd. Langf. 2. streng  
2. bånd. Ringf 4. streng 3 bånd. Lillef 3. streng 
3. bånd.

G moll: Pekef. 4. streng 1. bånd.  Langf. 2. streng  
1. bånd.  Lillef. 1. streng 3. bånd.

A moll: Pekef. 1. streng 1. bånd.  Langf. 3. streng  
2. bånd.  Ringf. 2. streng 3. bånd.

H moll: Langf. 4. streng 2. bånd.

Dim:  4 og 4 dimmer er like, se greptabell.

Dim 0: Pekef.  3. streng 1. bånd.  Langf. 1. streng  
1. bånd.

Dim 1: Lillef. 1. streng 2. bånd.   Ringf. 3. streng  
2. bånd.  Langf 2. streng 1. bånd.  
Pekef. 4. streng 1. bånd.

Dim 2: Lillef. 1. streng 3. bånd.   Ringf. 3. streng  
3. bånd.  Langf. 2. streng 2. bånd.  
Pekef. 4. streng 2. bånd.

Når du øver inn grep: Prøv å bruke alle fire fingrene slik 
at det blir minst mulig fingerstokking når du bytter 
grep. Av og til skal du bytte fort mellom flere grep og 
da bør det være minst mulig «fingre i veien».

Husk at du kan også bruke tommelen.  F.eks på grepet 
A#.  Se greptabellen  (om du ikke har eller får tak i 
en greptabell, så kontakt meg, så kan jeg sende en i 
posten).

Hvordan spiller man?
Det viktigste og vanskeligste er hvordan man slår an 
på strengene, og hvilket komp og rytme man velger. 
Ukulelen er jo mye et rytmeinstrument med mange 
klangfarger. 

Ukulelens styrke ligger i rytme og harmoni. Ukulele-
strengens tone dør ganske fort ut, og derfor passer 
ukulelen fantastisk bra til raske og rytmiske låter. 
Allike vel er det fullt ut mulig å spille melodier og 
fingerspill på Ukulele.

Man kan spille med fingernegl. Obs: Neglen bør dekke 
hele fingertuppen.

Man kan spille med fingertupp. Pekefinger, tommel-
tott, eller alle 4: pekf., langf., ringf., lillef.

Bruker du pekefinger, kan du ha rett pekefinger og 
lukket hånd, eller bøyd pekefinger og rett hånd. 
Uansett er det er lettest om du vrir i håndleddet slik at 
neglen vender nedover mot gulvet. Da vil det ytterste 
leddet på pekefingeren kunne føye seg, slik at det ikke 
setter seg fast i strengene når du spiller. Man kan også 
spille med plekter (av plast eller filt).

Det er best å kunne håndtere alle varianter.  Vil du ha 
en mykere lyd (sordin) så velger du fingertupp.  Spil-
ler du på fest så er det negl eller plekter som gjelder. 
Plekter skåner neglen, men gir ofte en kjedelig plastisk 
bilyd.

Prøv å slå med pekefingeren opp-og-ned slag. Deret-
ter tommelen på samme måte. Eller hold tommel og 
pekefinger mot hverandre. 

Du kan også slå med flere fingre samtidig for å få en 
fyldigere klang (Arpeggio).

Slå an på strengene med snert i slaget. Ikke vær for 
treg i bevegelsene. Begynn slaget litt før strengene 
og ikke avslutt for tidlig. Pass på at klangen er ren, og 
anslagene jevne (at alle strengene vibrerer).

Unngå skrapende lyder, slepende anslag, hakk eller 
stopp i anslaget. Slå an strengene med løs og avslap-
pet hånd (helt ut i fingertuppene). 

Rull med hånden. Bruk «kulelageret» i håndleddet.

NB: husk å ta pauser. Det er faktisk mulig å få sene-
betennelse hvis du spiller for mye og du overbelaster 
armen. Husk dette er uvante bevegelser til å begynne 
med.

Synkopering:
Som du vil forstå, finnes det veldig mange måter å slå/
holde rytmen på. Hver ukulelespiller har sin person-
lige stil og dette blir ofte et kjennetegn for hver enkelt, 
enten man spiller med eller uten plekter. 

U K U L E L E K U r S

➘  En slik pil betyr at du skal stryke pekefingeren over strengene ovenifra og nedover. 

➚  Her spiller du nedenifra og oppover.

Nybegynner-komp:   ➘	 	➘	 	➘	 	➘	

Spill bare på ned: ned   å ned   å ned   å ned   – osv 
(Ikke spill på «å»).

Nybegynner-swing:    ➘	 ➘	 ➘	 ➘	 ➘	 ➘	

Spill hardt/raskt på annenhver ned ,   ned   å ned   å ned   å ned   å ned   å ned  – osv. 
dvs: marker annethvert slag.

Prøv deretter å spille nybegynnerkomp igjen, men at du fjerner «å». 
Dette kompet kalles struttkomp og spilles ganske raskt.

Da blir det:        ned  ned  ned  ned  ned  ned  ned  ned

Prøv deretter å spille nybegynner komp med swing men at du fjerner å.

Da blir det:       ned  ned  ned  ned  ned  ned  ned  ned

Favorittkomp:         ➘				➘		➚ ➘				➘		➚ ➘				➘			➚ ➘   osv.

Spill på  ned og opp:    ned  ned  opp-ned  ned  opp-ned  ned  opp-ned osv

Du kan stryke /rulle ut fingrene over strengene ovenifra og ned (omtrent som du børster noe bort fra stren-
gene).  Begynn med lillefinger, så ringf., så langf., så pekefinger.

Det finnes mange flere måter å spille på,  men disse her vil du komme langt med.

noen eksempler på  forskjellige komp:

(Forts. s. 18)
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Synkopering er en rytmisk forskyvning av takten. Vi flyt-
ter den forventede betoningen og bryter opp rytmen 
slik at det svinger litt mer, og det gjøres gjerne når 
kompet spiller alene.

Ofte er melodien i seg selv synkopert og da bør kom-
pet gå uten synkopering for at melodien og eventuelle 
synkoper skal komme frem. Men du er fri til å improvi-
sere. (NB, ikke improviser for mye da. J)

Hemmeligheten med suksess er å pigge opp lytteren, 
selv i de kanskje ikke så interessante «transport-etap-
per» som nesten alltid forekommer i sanger. Man bør 
nok heller ikke synge uavbrutt, men en kombinasjon 
er bra.

Hvordan øver man?
•	 Ta	akkorden	med	oppreiste	fingre

•	 Ha	fingertuppene	nær	båndene

•	 Ha	mykt	bøyde	finger	og	håndledd

•	 Ha	tommelen	bekvemt	på	halsen	–	«Knipetang».

Viktig:

•	 Kontroller	hver	streng.	Spill,	hør,	korriger.

•	 Veksle	mellom	nærliggende	akkorder.	For	eksem-
pel D og A7,  G og C,  H og E.

•	 Tren	akkordveksling	uten	å	se	på	fingrene.

•	 Lær	dette	utenat	slik	at	det	går	automatisk.

Vanlige feil:

•	 Du	trykker	for	svakt	på	strengene

•	 Fingrene	er	plassert	for	langt	fra	båndene

•	 Fingrene	tar	borti	og	lager	skurr	for	en	annen	
streng

•	 Feil	fingersetting

•	 Du	tøyer	strengene	/	skyver	dem	sideveis.

Kunsten å bli god/dyktig handler om tre t’er:  
Tålmodighet, Trening, Talent.

Øvelse	gir	resultater,	heter	det	seg,	og det er sant. Prøv 
heller å øve ofte enn lenge. Repetisjon er viktig. Priori-
ter kvalitet fremfor kvantitet, og husk å ta pauser. 

Når du lærer deg en ny melodi, så lytt nøye og mange 
ganger på den. Det tar tid før en låt «setter seg». Prøv å 
herme. Gjerne med «luft-ukulele» i starten.

Spill først et enkelt komp. Kjenn på akkordene og nynn 
melodien.  Spill i så langsomt tempo at du rekker å ta 
alle grepene. Så kan du øke farten etter hvert.

Tenk igjennom vanskelighetene før du begynner å 
spille (omtrent som en slalomkjører memorerer banen 
før han starter).

VIKTIG: Lær tekst og akkordrekkefølge utenat.  La 
ditt øre lede deg.

Mer info og kurs i bokform
•	 Ønsker	du	mer	ukulele-info	så	finner	du	mye	på	

internett, bla. på Ukuleleklubben.com. 

•	 Det	finnes	en	ukuleleskole	laget	av	Thomas 
 Ahlander i bokform med CD. Denne anbefales.

•	 Så	finnes	det	en	ukuleleskole	laget	av	Sven 
 Liliestjerna i bokform. 

•	 Pelle og Tone Joner har gitt ut to ukulelekurs 
i bokform.  Disse er Illustrative og fine.  Bestilles i 
musikkbutikken eller hos Norsk musikk i Oslo. 

Lykke til med spillingen!  

Hilsen Øyvind

Utdrag fra Pelle og Tone Joners 50 lette for Ukulele og gitar. Mange fler korder og sanger 
finner du i boka, som vi omtalte i forrige nummer.

« ta c c a  f ø ’  m at i »  o g  n o E n  g r E p  f r a  « 5 0  L E t t E »

 
 
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.

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

U K U L E L E K U r S
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U K U L E L E

UKULELEboKa:   
første norske  lærebok i ukulele
I 2003 kom det ut lærebok i 
ukulele på norsk. Forfatterne 
bak boken er ukuleleentusi-
astene Pelle og Tone Joner.

PEr JaKOb SKaaNES

Ukulelen har sin forløper i den por-
tugisiske braghuinha.  På Hawaii 
ble øyboerne bergtatt av instru-
mentet i 1870 da en emigrant fra 
Madeira satte i gang å spille for 
dem på sin braghuinha.  Instru-
mentet ble straks døpt ukulele 
som på hawaiisk betyr «hoppende 
loppe», en slags beskrivelse av fin-
grenes bevegelse over strengene.  
En gitarbygger ved navn Nunes 
gjorde visse justeringer på instru-
mentet og slik ble det til hvordan 
en ukulele er i dag.

Jeg fikk etter å ha lest igjennom 
boken umiddelbart lyst til å for-
søke å spille dette instrumentet.  
Boken er lagt opp på klassisk vis.  
Først gjennomgår forfatterene 

hvordan man stemmer instrumen-
tet og forskjellige måter å holde 
ukulelen på, samt hvordan man 
slår an strengene. Deretter beveger 
vi oss over på akkorder og arbeider 
oss oppover i vanskelighetsgrad. 
Her er mange kjente og artige san-
ger 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 akkor-
der som er gjennomgått repeteres 
utover i de vanskeligere sangene 
slik at man ikke behøver å lete seg 
tilbake dersom man har glemt et 
og annet grep. En god hjelp er det 
også at begynnertonen i sangene 
alltid er markert ved illustrasjon 
av hvor på ukulelen man finner 
tonen, i tillegg til at det er noter på 
alle sangene. Et pluss slik jeg ser 
det, er at flere melodier man ikke 
umiddelbart ville sett for seg i en 
lærebok, er med.  Vi har Fløytelåt av 
Jakob Sande/Geirr Tveitt, og flere 
sanger av Vidar Sandbeck. Dersom 

man skulle ønske å spille i andre 
durer, er det et oversiktlig transpo-
neringstabell på side 125.

I musikkundervisning i skolesam-
menheng burde dette instrumen-
tet virkelig kunne brukes som et 
alternativ til blokkfløyte og gitar.  I 
særlig grad som alternativ til gitar, 
da ukulelen med sin størrelse og 
kun fire strenger skulle være langt 
enklere å håndtere for småskole-
elevene.

Pelle og Tone Joner:  
Ukuleleboka 
Norsk Musikkforlag as, 240 kr.

U K U L E L EU K U L E L E

UKULELE VErKStEd på hemnesberget
Igor Kill fikk interesse for 
ukulele da han besøkte 
 Hawaii i 1983. Han kjøpte 
da en 8 strengers Kamaka 
som var det beste de hadde i 
butikken i Honolulu.
Den har siden den gang vært hans 
faste følgesvenn.  Han bodde i 
California fra 83 til 94, og begynte å 
snekre instrumenter rundt 1990.  

Da han flyttet tilbake til Norge 
tok han med seg ideene og for-

satte.  Som det framgår av bildene 
er det ikke vanlige konstruerte 
ukuleler han lager nå.

Han har brukt ukulelene sine på 
CD-inspillinger og «live» i en år-
rekke, og det gledet ham stort da 
det norske folk fikk øyne og ører 
opp for dette morsomme insstru-
mentet.

Igor har noen eksemplarer utstilt 
hos GuitarWorkshop på Bekkestua, 
men selger også direkte fra sitt 

verksted på Hemnesber-
get i Nordland. 

Igor Kill er en gammel 
kjenning i norsk musikk-
liv. Siden slutten av 60-tal-
let har han spilt sammen 
med med artister som 
Jonas Fjeld, Jahn Teigen, 
Arild Nyquist m.fl.

Igor Kill har både 
Myspace-side (myspace.
com/killigorkill) og fins 
på Facebook.

en hjerteformet ukulele  
kalt «Heartstring».

igor Kills særpregede 
ukuleler, her i 4- og 
8-strengers versjon.

igor Kill heter 
egentlig Thorleif 
Larssen. Tilnavnet 
fikk han av Herodes 
Falsk da han spilte i 
Jonas Fjeld Band.
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The complete ukulele  course 
– for den som kan litt
Her begynner Ralph Shaw med å 
forklare om stemming, hvordan 
man holder ukulelen og tips til 
ukulele-kjøp. Han viser et knippe 
grunnleggende akkorder og 
hvordan man kan spille forskjel-
lige akkorder ved å flytte samme 
grep oppover og nedover på 
gripebrettet. Her innvies vi også 
i enkle måter å spille ornament-
toner som utfyller akkordene. På 
latterlig enkelt vis ser vi hvordan 
vårt akkompagnement i C og G 
kan gis farge ved å bruke overkom-
melig fingerarbeid. Etter noen 
minutter med litt basisferdigheter i 
høyrehåndsteknikk, demonstrerer 
Shaw hvordan dette kan anvendes 
på noen sanger man inviteres til å 
spille med på. Først langsomt, der-
etter litt raskere. Så lærer vi noen 
flere måter å spille rytmisk på, for å 
variere akkompagnementet. 

Platen har en spillelengde på 60 
minutter. De 38 første minuttene 
er det relativt enkelt å henge med 
på.  I de siste drøye 20 er stig-
ningen ganske rask hvor Shaw 
demonstrerer litt mer avansert 
høyrehåndsteknikk for å sprite opp 
det rytmiske akkompagnementet. 
I siste leksjonen går han igjennom 

et arrangement på en gammel 
engelsk folketone. Her er fokuset 
på fingerspill og hvordan man kan 
spille melodien samtidig. Veldig 
artig, og du skal ha ganske gode 
fingerferdigheter for å mestre 
dette. Denne leksjonen er kun på 
denne DVDen. 

Når du behersker det Shaw de-
monstrerer på denne platen og kan 
benytte det i ditt eget ukulelespill 
på andre sanger, tror jeg du kan 
stille på viseklubb og spille.

Essential Strums – for den 
viderekommende ukulist
For dem som kan spille ukulele 
fra før, eller føler seg kallet til mer 
krevende utfordringer, vil DVDen 
Essential Strums være det beste kjø-
pet. Denne varer i snaue 100 minut-
ter. Her demonstrerer Ralph Shaw 
hvordan man kan spille smektende 
rytmer og variere kompet med en 
rekke spenstige høyrehåndsteknik-
ker. 

På denne DVDen begynner Shaw 
på et viderkommende nivå i den 
forstand at de fleste akkordene for-
utsettes kjent. Han viser riktignok 
hvordan de tas, men han bruker 
ikke videre med tid på disse. Foku-
set ligger på forskjellige rytmefigu-
rer og hvordan man kan spille dem 
og videre variere innenfor disse. 
Her tar Shaw for seg reggae, bossa 
nova, samba, 12-takters blues, Bo 
Diddley-komp, vals og marsj. I en 
svært artig leksjon demonstre-
rer Shaw bruk av banketoner og 
nappetoner med utgangspunkt i 
clawhammer og frailing på ukule-
len. Dette minner litt om komp på 
5-strengs banjo. Et annet høyde-
punkt for meg var triplet strokes, 
en form for trillenedslag. Utrolig 
tøfft. Hvis dere vil høre hvordan det 
låter, kan dere lytte til Angie som 
Lillebjørn Nilsen fremfører på Nære 
Nilsen.

I heftet som medfølger DVDen, er 
det i tillegg til grepkart og sanger, 

en transponeringstabell for de tre 
vanligste ukulele-stemmingene.

Jeg vil gjøre Raplh Shaws ord til 
mine egne: «Bruk tid på å ekspe-
rimentere med forskjellige måter 
du kan spille på instrumentet og 
utvikle ditt eget spill. De mest 
lærerike stundene jeg har hatt, er 
når jeg har jobbet meg igjennom 
nye sanger jeg elsker. Ikke kast bort 
tiden med å slite deg igjennom 
sanger du ikke synes noe om. Kos 
deg med musikken!»

Om å bestille fra utlandet
En viktig ting å merke seg når man 
bestiller varer fra utlandet: Bestill 
varer i pakker som er under 200 
kr i verdi. Hvis ikke blir der fort 
moms og gebyrer på varene. Det 
hjelper ofte ikke at varene sendes 
som «gave» heller.  Et alternativ 
kan være å be selgeren om å få 
kjøpe varene uten moms (VAT på 
engelsk) da man ikke skal betale 
moms til det landet varen sendes 
fra når man bor i Norge.  Det kan 
lønne seg å be selger sende varen i 
tre porsjoner.  Eventuelt kan du be 
en norsk musikkforretning om å ta 
inn akkurat den DVDen og kjøpe 
den der. Jeg har avtalt med nettbu-
tikken notebutikken.no at de skal 
ta inn disse slik at folk kan bestille 
dem fra Norge og slipper å risikere 
styr med moms og toll.  

inStrUKSjonS-dVd'Er  
for deg som vil lære å 
spille ukulele
Ukulele er et morsomt instrument, ser ut som en tøysegitar 
noen har forsøkt å krympe. Den gir fra seg en stutt lyd og 
den er lettere å håndtere enn gitar, især for de minste. Da den 
kun har fire strenger, er den også noe greiere å orientere seg 
på. Dessuten kan man ha den med seg i sekken eller i bilen 
uten at den opptar mye plass. 

PEr JaKOb SKaaNES

Viser.no’s redaksjon har fått i hende 
tre instruksjons-DVDer fra en av 
verdens mest inspirerende ukulele-
lærere, kanadieren Ralph Shaw. Her 
kan du lære å traktere instrumentet 
og du får en rekke triks og råd attåt. 
Anskaff deg en og sett igang!

Jeg har aldri sett en så sprudlende 
instruktør på noen instruksjons-
DVD jeg har vurdert noen gang. 
Det må være kjæresten hans som 
står bak kameraet og filmer. Han 
har utrolig glimt i øyet og evner å 
komme nær seeren på en helt spe-
siell måte. Virkelig en inspirator. Du 
får også innholdsmessig valuta 
igjen for pengene og nok å øve på 
for en tid fremover – men pass på å 
kjøpe den rette DVDen til ditt eget 
nivå.  Ralph Shaw er en durkdre-
ven ukulelespiller med mange års 
erfaring i å holde kurs og under-
vise i kunsten å få en ukulele til å 
låte spennende. Da han har hold 
konserter og kurs både i Amerika 
og Europa, har han blitt spurt om 
å lage noen leksjoner på video slik 
at folk kan ha med seg en del av 
kurset hjem for å repetere. Som 
spurt, så gjort. I alt tre DVDer har 
Ralph Shaw laget, en for barn og 
den absolutte nybegynner, en for 
den som bare kan litt, og en for de 

viderekomne. Sistnevnte innehol-
der en rekke stilige rytmiske figurer 
og mye om høyrehåndsteknikk for 
å variere akkompagnementet. Det 
er en stor fordel med DVD-mediet 
at man kan velge leksjon og spille 
om igjen så mange ganger man 
ønsker, derfor gjør det ikke noe 
om mange av ferdighetene synes 
svært vanskelige. Da har man noe 
å strekke seg etter og får utbytte av 
DVDen desto lenger. Om øvelsene 
viser seg å være for vanskelige, kan 
man jo bestille DVDen på nivået 
under og gjemme den første til 
senere.  Menyene er oversiktlige og 
lette å navigere i, man kan velge de 
ulike leksjonene direkte fra hoved-
menyen slik at man raskt kommer 
dit man vil uten å måtte lete.

Instruksjonene foregår på engelsk, 
men Ralph Shaw snakker klart og 
tydelig i et moderat tempo, jeg vil 
tro det er uproblematisk å forstå 
hva han sier såfremt man har litt 
erfaring med engelsk. Filmingen 
er tidvis fokusert på gripebrett 
og strenger på ukulelen når han 
demonstrerer ulike teknikker, tidvis 
på Shaw i helfigur mot en svart 
bakgrunn når han forklarer mer 
generelt.

I DVDene bruker Shaw for ordens 
skyld G-C-A-E-stemming. Det van-

lige i Norge, etter Ukuleleboka til 
Tone og Pelle Joner, er A-D-F#-H. 
Den passer best når man spiller 
med barn som synger ganske lyst. 
De som er vant med dette, må altså 
stemme en tone ned (og transpo-
nere tilsvarende etter grepkartene 
Shaw har laget). Med alle platene 
følger hefte med tekster og be-
sifring til sangene som synges på 
DVD’en, og grepkart med masse 
grep man kan få bruk for.

The complete ukulele 
course for kids – for barn 
og de aller ferskeste.
For dere som er aller ferskest i 
å spille ukulele, vil nok Shaws 
instruksjons-DVD for barn være tin-
gen. Denne varer hele 90 minutter. 
Her går han ekstra varsomt fram og 
forklarer «langsomt» hvordan man 
spiller på instrumentet.  Fra begyn-
nelsen fokuserer Shaw på enkle 
grep, vekslinger mellom to grep og 
lærer oss noen kjente sanger man 
kan spille på disse grepene. Først 
en halvtime ut i DVDen vender han 
blikket over på å variere rytmespil-
let med oppslag og nedslag. Mot 
slutten viser han også hvordan man 
kan lage overtoner på 12. bånd og 
få en fin effekt med å banke på lyd-
kassa på ukulelen. På sanger hvor 
det er mange grep å holde styr på, 
får vi hjelp av grepnavnet som vises 
nede i høyre hjørne av skjermen. 
Dette kunne kanskje vært gjort på 
samtlige av sangene.

U K U L E L E
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first lessons ukulele
– instruksjonsbok med cd/dVd
Denne boken beskriver hvordan du holder ukule-
len, hvordan du tar grepene og slår an strengene, 
og ved å lytte til CDen med musikkeksemplene og 
se nøye på DVDen der Jerry More viser hvordan 
de forskjellige øvelsene i boken skal utføres, vil du 
komme langt på vei i å beherske instrumentet.

PEr JaKOb SKaaNES

Strategien i utgivelsen First lessons 
ukulele er tredelt. Vi har tre medier, 
bok, CD og DVD.  Boken teller 40 
sider og spenner over et vidt felt. 
Den inneholder basiskunnskap for 
å kunne ta seg frem i sangbøker og 
på grepkart for å finne ut hvordan 
du skal spille sanger du kommer 
over. Her er beskrivelser av hvordan 
man stemmer instrumentet ved 
hjelp av ulike hjelpemidler.

Hva er forskjellen på firedelt, tredelt 
og todelt takt, og hvordan lese 
grepdiagrammer? Her er svar og 
foreslag til små øvelser. De første 
grepene og taktene prøves ut på 
enkle sanger hvor grepdiagrammer 
står over teksten slik at du kan få 
hjelp om du trenger det. 

Videre beskriver More forskjellige 
måter å ta de samme grepene på, 
melodispill på både en og to stren-
ger, hvordan du slår rytme, oppslag 
og nedslag på forskjellige måter. 

Dette anvender vi så på sanger som 
er barnelærdom for amerikanske 
barn. Kanskje ukjent for de som 
ikke er vokst opp i England eller 
USA: Three little mice, Mary had a 
little lamb, My wild Irish rose, Row 
row row your boat, Swanee river og 
mer kjente sanger som Twinkle 
twinkle little star, Amacing Grace og 
When the Saints for å nevne noen. 

Når det gjelder litt mer 
vanskelige grep, tar 
More med tre anvende-
lige typer: barré, killer 
chord og country chord. 
Felles for disse er at alle 
fire strengene klemmes 
ned slik at ved å flytte 
hånden et bånd opp eller ned, får 
du en ny akkord. I prinsippet kan 
du spille alle 12 akkorder ved å 
flytte dette grepet opp eller ned. 
Dette er med andre ord en viktig 
ferdighet å lære. 

Videre krydrer han leksjonene med 
nyttige betraktninger om alt fra be-
hovet for å repetere til variasjoner 
i akkompagnementet. I teksten er 
det små bokser med øvelser. More 
går avslutningsvis igjennom hvor-
dan man kan bytte fra en dur til en 
annen. På bokens siste sider hvor 
det er grepkart, har han laget en 
oversikt over hvilke grep som hører 
sammen i alle tonearter. Veldig bra!

CDen inneholder 34 spor med 
lydeksempler. Her spilles san-
gene både med komp og melodi, 
fingerspill. Jerry More har med en 
metronom i bakgrunnen, og så 
langt jeg kan høre, forholder han 
seg ganske fritt til denne, slik at 
den blir lett distraherende. More 
spiller bra, men er sikkert mer vant 
med krokspelling enn å forholde 
seg til en metronom.

DVDen: Hver leksjon omhandler en 
side i boken. More demonstrerer 

hvordan det han skriver om i boken 
skal utføres.  Han snakker muligens 
litt fort i enkelte partier. Dette 
kombinert med en relativt bred 
amerikansk aksent gjør sitt til at det 
av og til er noe vanskelig å oppfatte 
hva han sier første gang. Ved andre 
gangs gjennomsyn fikk jeg med 
meg alt han sa. På DVDen er det 
instrumentkomp uten vokal til san-
gene. Etter mitt skjønn ville vokal 
gjort det lettere å orientere seg om 
hvor man er i sangen når man spil-
ler den. Filmingen er zoomet inn 
på gripebrettet når More viser grep 
og spilleteknikker, mot lydhullet og 
høyrehånd når han viser rytmespill.

Jeg tror det er en god løsning å 
bruker både bok, CD og DVD. Noe 
av stoffet formidles best gjennom 
at man studerer det langsomt via 
en bok og du kan slå opp i den 
om du lurer på noe. Sangene og 
lydeksemplene er fine å lytte til når 
du står fast på hvordan de låter. DV-
Den illustrerer eksemplerne visuelt. 

Undervisningen foregår på engelsk, 
og Jerry More bruker stemmingen 
G-C-A-E sett fra første streng (den 
nederste). Vanlig i Norge er A-D-
F#-H. Ha det i bakhodet når dere 
bruker grepkartet.

U K U L E L E

Koble GITAR  
til iPad og telefon
Hvis du satser på å bruke din 
«iDings» som en mobil gitar-
forsterker, har du nå mange 
valg. Lommeboka og øret 
avgjør. Og selv om det står 
«for iPhone/iPad» på pakka, 
kan flere av dem sikkert også 
brukes med Android.

JaNNE MØllEr

Griffin GuitarConnect
Griffin (som også lager USB-mikro-
foner og andre konverteringsløs-
ninger) har kommet med sin egen 
gitarkabel, GuitarConnect, til en 
lavere pris enn konkurrentene.

Kabelen er et enkelt produkt. På 
den ene sida en standard minijack 

øreplugg-type for iOS (med både 
inn- og utgang på samme plugg). 
På den andre enden sitter en stan-
dard jackplugg (for gitar, bass og 
andre instrumenter) og en inngang 
høretelefon. Dette funker bra til 
øving der det er kjekt å ha øreplug-
gen nær gitaren. For tilkobling til 
høyttalere eller en mikser er det 
derimot litt fomlete. 

GuitarConnect har samme bruks-
område som iRig, men designet er 
forskjellig. iRig’en er en liten adapter 
med gitarkabel i til  legg. GuitarCon-
nect er en gitarkabel. En bagatell, 
men ganske praktisk 
uansett: en kabel 
mindre å huske på.

Et pluss med Guitar-
Connect er at den 
ikke trekker i  iPhonen 
slik iRig’en gjør. Da 
trenger du ikke be-
kymre deg for at tele-
fonen vrir seg mens 

du jammer. Ikke noen adapter som 
henger utapå telefonen og øker 
sjansen for å trekke ut pluggen ved 
uhell.

Jeg merket ingen forskjell i lydkvali-
tet på de to systemene. Jeg trodde 
egentlig at den store adapterdelen 
av iRig gjorde ett eller annet mor-
somt med lyden, men begynner å 
tvile på det. GuitarConnect-kabelen 
er rett og slett så enkel som det går 
an å få den. Selvsagt ville det blitt 
et bedre og renere signal med en 
dock-kobling, men også dyrere å 
produsere.

Griffin: GuitarConnect 30 $. – 
griffintechnology.com

Amplitube iRig
IK Multimedia iRig har alt rukket 
å bli en standard på iPhone. Den 
er mindre og hendigere enn de 
fleste andre bokser og koster rundt 
200-lappen. Spesielt god sammen 
med Amplitube-pakka: En serie 
effektbokser og en 4-sporsopptaker 
som app til iPhone. De har også en 
iRig Mic til en billig penge – men 
der får du ikke mer enn du betaler 
for. Mer om det i forrige nummer.

IK Multimedia Amplitube iRig. 40 $. 
ikmultimedia.com/irig

(Mer på neste side)

Til iPad el. telefon

Til hodetelefon

Til gitar

Produkter & dingser 
som kan være «kjekt å 
ha» for  musikere  
og synge skalder.

Til hodetelefon

GuitarConnect
iRig med  
iPad og iPhone
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han egentlig ville bytte med 
melk, vet jeg ikke. Musa var 
spill levende. Morderen slapp 
den frivillig i gangen. Musa pil-
te inn bak kommoden der det 
manglet en fotlist. Derfra var 
det fri passasje inn i veggen. Vi 
isolerte katten på badet, satte 
opp utgangsdøra. 

Etter to uker med åpen dør 
var musa fremdeles i huset. En 
utrolig yndig liten skapning. 
glemte vi å holde døra til kjøk-
kenet lukket satt den på dør-
stokken og kikket på meg med 
sorte perleøyne. Jeg kjøpte 
ost av god og sterk kvalitet. la 
små smuler fra  kommoden og 
fram til den åpne døra. Smu-
lene forsvant, men musa ble. 

«Mus i garasjen og i utebode-
ne» annonserte visesangeren 
og mente at nå måtte vi kjøpe 

feller. Jeg var ikke helt overbe-
vist, men sluttet å gi ost til kat-
ten. «beklager, du er for feit, 
nå trenger jeg at du gjør ditt.» 
befalte jeg og håpet det beste, 
inntil jeg møtte to feite eksem-
plar på trappa. Det så ut som 
om de hadde tenkt seg inn. 

«Mus du liksom! rotter,» fast-
slo jeg. «finnes ikke rotter på 
fjellet» sa visesangeren og gikk 
på nettet for å få det bekref-
tet.  Mens vi diskuterte mus / 
og eller rottefeller en ukes tid 
og katten gikk for lut og kaldt 
vann, oppdaget vi stadig flere 
forspiste mus i hagen. 

«Visefolk er grunnleggende 
naturelskere og for fred» peip 
det i uteboder, steinbed, ve-
randa og i veggen. 

«Kalla den ängla-marken el-
ler himla-jorden om du vil…» 
Da kjøpte vi feller.

første døgnet gikk sju mus 
over i evigheten. Siden et par 
til og tilslutt katten. Vi satt 
i sola på verandaen da det 
smalt. Katten fram fra kroken 
med fella i barten. Han ville jo 
også ha litt ost stakkar. 

Musene er forhåpentligvis 
borte, men vi har fått leieboere 
i veden vår. Et fluesnapperpar, 
så nå er det slutt på vedfyring, 
men gudskjelov er det snart 
sommer. 

Jeg nynner fremdeles lavt på 
ängla-marken, erkjenner at jeg 
har ansvar og forer katten med 
ost igjen. 

Gry Sveen

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

«Man må tenke 
over hva man 
gjør her i 

livet,» sa en gang vår finske 
visevenninne. utenfor kjøkken -
vinduet hennes matet hun 
småfugl og i hundegården 
hadde hun fem digre trekkhun-
der. «Visefolk  er grunnleg-
gende naturelskere og for 
fred.» Selv var hun vegetar og 
sang med dyp alt, på suomi-
svensk. «Ekorn er nok et lite 
problem, de stjeler hundemat» 
sa hun og viste til de største 
ekorn jeg noen sinne har sett. 
Som forspiste sumobrytere satt 
de på forbrettet med fire 
dobbelthaker og like bred over 
rompa som en kilopose sukker, 
på tvers. «Jeg erkjenner 
ansvaret, men vet ikke hva man 
kan gjøre med ekorn som eter 
mat beregnet på trekkhunder?» 
sukket hun. 

«Kalla den ängla-marken eller 
himla-jorden om du vil…» nyn-
net jeg i februar  mens jeg løp 
i skytteltrafikk mellom kjøk-
kenboden med solsikkefrø (av 
riktig kvalitet) og fuglematerne 
i tuntreet. Siden vi tok oss til 
rette og hogg ned skogen på 
tomta har jeg følt en viss for-
pliktelse. før oss eide fuglene 
skogen og trærne. «Den som 
tar, må finne seg i å gi,» tenkte 
jeg og pøste på. 

Katten, gammel og gulstripet 
satt forvirret på verandage-

lenderet og fulgte med. I sine 
velmaktsdager hendte det jo 
at han forgrep seg på fugl. Jeg 
hadde i sin tid litt av en opp-
gave med å oppdra fru Katt og 
hennes to morderiske sønner til 
å forstå at «Mus på bakken og 
i hus, er bra å ta. Mus med fjær 
derimot, er fy!» 

Det virket dårlig, inntil jeg fant 
på å bytte «flyvemusene» i en 
skål med melk. Halvdøde av 
skrekk ble fuglene båret opp 
på verandaen under behørig 
mjauing. Jeg ut med melkeskål. 
Visesangeren bart fugler ut i 
hagen. Holdt dem i hendene 
til de fløy. Det føles deilig å 
redde liv. «Kalla den ängla-
marken!»

I de siste årene fant jeg det 
lønnsomt å fore katten med litt 
ekstra ost og godbiter. I lik-
het med finske forspiste ekorn 
ble han brei over ryggen. Det 
hendte han kom inn med noe 
gammelt høstløv han hadde 
jaktet på og ville bytte i melk, 
men fuglene fikk være i fred.

Da snøen trakk seg ut av hagen 
oppdaget vi at vi hadde fått et 
teppe av glemte solsikkefrø 
rundt huset. «Vi må slutte å 
mate fugler» sa visesangeren. 
Det var ikke bare fugler som 
hadde spist godt denne vin-
teren. En dag kom katten inn 
med mus. Om det var fordi det 
var alt for sølete ute, eller om 

Tegning: Øyvind Rauset

Kjøkkenbord-
brev i maiSonoma GuitarJack

Sonoma har hatt sin Wireworks 
GuitarJack til salgs i flere år for 
iPod Touch (2. og 3. generasjon), 
og funker også med iPhone 4 og 
iPad. Den kostet 200 $ men er nå 
på billigsalg, så det er nok en ver-
sjon 2 rett om hjørnet. Den nye har 
forhåpentlig også 24 bits lyd (siden 
de bruker USB-inngangen isteden-
for minijack). 

Sonoma Wireworks: GuitarJack. 
150 $.  – sonomawireworks.com

Apogee Jam
Den nylig lanserte Apogee Jam 
kobler direkte til iPad’ens (eller 
iPhonens) spesielle USB-inngang 
og gir dermed bedre lydkvalitet 
enn via mik-inngangen. Den gir 
dessuten 24 bits lyd, noe kablene 
som kobler til mik/audio-pluggen 
ikke kan (den konverterer bare til 
16 biter). Da får du kremlyd, som 
Apogee eller også er kjent for.

Apogee Jam,  99 $. 
apogeedigital.com

om priser i dollar: Ja jeg skulle hatt dem 
i kroner, men ikke alle er kommet i butik-
kene ennå, og mange bestiller på nett. 
Du ganger dollarkursen med 9, da får du 
den vanlige prisen i Norge, inkl. mva (som 
er utelatt i amerikanske priser).
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arrangement under festivalen.  Fes-
tivalen presenterer etnisk musikk 
frå heile verda.  fordefestival.no

12.-16. juli: Skåtøy  
vise- og poesifestival
Årets festival er utvidet med 2 
dager. Den åpner tirsdag 12. juli 
med festivalutsilling og konsert 
på scenen til Skåtøy kafé & galleri. 
Onsdag blir det flere arrangemen-
ter på kaféens 
scener. Torsdag er 
det tradisjonen tro, 
konsert i Skåtøy 
kirke. Fredag og lør-
dag er det konserter 
og arrangementer på hovedscenen 
i teltet og på scenen Bak Fasaden. 
Begge scener er inne på festivalom-
rådet. www.skatoy-visefestival.org

16.-17. juli: taUbE-spelen
I helga 11. og 12. juli arrangeres 
den årlige Taube-festen på Ängön 
og Flatön i Bohuslän (hmmm, om 
det ikke var for Roskilde-freden, 
hadde altså Taube vært norsk! ;-) og 
i år stiller de med et stort knippe 
kjente artister som alle tolker Taube 
på sin måte.  
Billetter kan kjøpes på Billettsevice.
no, tlf. 815 33 133 og i Narvesen, 
Posten og 7-eleven.  
www.taubespelen.com

20.-24. juli: riddu riÐÐu
Kåfjord: Stor internasjonal urfolk-
festival med mye kunst, teater og 
folkemusikk. Program på samisk og 
norsk.  www.riddu.no

18.-24. juli:  
prøysenfestivalen 
 blåklokkevikua
Rudshøgda: Prøysenfestivalen har 
vokst ut av en markering av Prøy-
sens fødselsdag 23. juli. Etter hvert 
har det blitt en ukelang fest med 
musikk, teater, allsang, barnetimer 
og gode opplevelser. Når program 
og artister blir klare, vil vi oppda-
tere nettsidene:  
www.proysen festivalen.no.

22.–24. juli: prøysen-
dagene på tromøy
Arendal:  Alf Prøysen hadde i alle 
år sin lille sommerhytte på utsida 
av Tromøy ved Arendal. Hvert år 
rundt Alf Prøysens bursdag 23. 
juli arrangerer Tromøy Bygdelag, 
Sandum og Omegn Vel og Tromøy 
Historielag Prøysen-dagene fra Fla-
demoen og Bjellandsstrand Gård. 
I år markeres 10-årsjubileet for 
dagene med flere konserter, utstil-
linger, dokketeater, bygdemarked 
og naturvandring. 

Program: Flademoen fredag 22. 
juli: Kabareten «Såmmå hen du er 
i væla» med Ketil Kolstad. – Kon-
sert med Kirsten Bråten Berg og 
Anbjørg Lien, Bjørn Ole Rasch, Leiv 
Solberg, Stian Carstensen. – Fla-
demoen lørdag 23. juli: Prøysen-
konsert med Knut Anders Sørum 
Trio – Konsert med «Melkesyra». – 
Bjellandstrand Gård 24. juli: Konsert 
med Prøysenprisvinner Tonje 
Unstad.

23.–29. juli: Låtskrivar-
kurs + visfestival i Umeå
I sommar, närmare bestämt mellan 
den 26 - 29 juli pågår en vis- och 
låtskrivarkurs på Holmön. Därefter 
har man gratis inträde till festiva-
len. Vi ser gärna att vi får nordiska 
deltagare.  Visfestivalens hemsida: 
visfestivalen.nu 
 Vi skulle bli väldigt glada om 
vi fick med några norska vänner 
på denna kurs. Kurspåmelding: 
Christer Jilder, 901 84 Umeå.  
090/161022 (arb) - 070/3002332 
(mobil) -  christer.jilder@umea.se

9.-13. aug: øyafestivalen
Oslo: I	år	som	alltid	-	Øyafestivalen.	
Programmet og antallet artister er 
for stort til at vi orker å dra fram 
noen, gå heller inn og les den 
enorme lista på oyafestivalen.com

12.–13. aug: Knutefestivalen
Kongsberg. Lars Martin Myhre, 
Christina Kjellsson, Ragnar Sør 
Olsen m. fl.  Se side 10–11.

9.-14. aug:  
Karlsøy festivalen
Karlsøy: Karlsøyfestivalen er ei 
markering av motstand mot et 
samfunn der de 
viktigste verdi-
ene er lønnsomhet, 
konkurranse og 
grådighet. Den er 
en protest mot rase-
ringen av distrikte-
ne, miljøødeleggelsene, rasisme og 
diskriminering. Les fyldig omtale 
på karlsoyfestivalen.no eller sjekk 
myspace.com/karlsoyfestivalen

18.–21. aug:  
drammen Elvefestival
Drammen: Her skjer det mye! Se 
festivalsidene for fullstendig pro-
gram. Med bl.a Madcon, Hellbillies, 
Anastacia.  
www.drammen-elvefestival.no

2.–4. sept: dylanfestival 
på beitostølen
På Beitostølen arrangeres det 
hvert år Dylanfestival. Den første 
helgen i september 2011 blir den 
hittil åttende. Program legges ut i 
løpet av våren. Også Åpen mikro-
fon. dylanfestival.com

29. sept–1.okt: folkelarm
Oslo: Folkelarm er et bransjetreff 
med mål om å markedsføre folke-
musikkartister for den norske og 
internasjonale folke- og verdens-
musikkbransjen. Folkelarm ble 
arrangert for første gang i Oslo i 
2005, og har senere blitt arrangert 
årlig.  www.folkelarm.no.

Begynt å tenke på hvor du skal dra i sommer? De største 
festivalene kjenner alle, men du kan ofte få en større opple-
velse på en av de mindre. Mer musikk, mindre trengsel! Sjekk 
disse 22 festivalene. Gå inn på viser.no for å få direktelenker 
til festivalenes hjemmesider!
En større oversikt over visefestivaler i hele norden finner du 
på www.nordvisa.org.

20.–21. mai:  
Vise- og lyrikkfestivalen  
i Haugesund
Er dessverre over når bladet kommer ut.

2.–4. juni:  
Vømmølfestivalen
Verdal. Er dessverre over når bladet 
kommer ut.  vommol.org

10.-12. juni: Salongfestivalen
Elverum: Kultursalongen arrange-
rer Salongfestivalene som er blitt 
en årlig tradisjon. - Årets tema: ÅND 
* NATUR * KULTUR * SANSENES 
MAGI med blikk på identitet og 
nasjonale minoriteter: KVÆNER & 
SKOGFINNER. Kulturfestivalen inne-
holder alt fra filosofibrunsj til Poesi 
& Performance…  
www.salongfestivalen.com

17.-19. juni:  
Viser Ved Kanalen
Telemark: Viser ved Kanalen 
presenterer dyktige, stødige band 
og sterke, selvstendige utøvere i 
2011. Med bl.a Åge Aleksandersen 
& Sambandet, deLillos, Valkyrien 
Allstars. Og Østnorsk Viseforum 

stiller opp som vanlig, med flere 
konserter.   viservedkanalen.no

18.-25. juni:  
festspillene i nord-norge
Harstad. Kjempeprogram med bl.a 
Laurie Anderson, Balkan Brass Batt-
le, Bounce Streetdance Company 
og et utall andre artister.  Nettside: 
festspillnn.no

25. juni: Ukulele festival i 
Holmestrand
Hele dgen fylles med Ukulele i alle 
varianter: Festivalparade • Fes-
tivalbutikk • Kurs • Åpen scene 
• Kveldskonsert + mye mere!  
Det kommer ukulister fra fjern 
og nær, og Vestfold Ukuleleklubb 
stiller også opp. Les mer på nett: 
ukulelefestivalen.blogspot.com. 
Arrangør: Ukulelebandet Jumping 
Fleas.

30. juni -2. juli:  
Egersund Visefestival
Egersund.  Med bl.a  Lillebjørn/ 
Seresta, VAMP, Bare Egil Band, 
Steinar Albrigtsen, Monica Nordli, 

Erik Moll Trio, Karianne Arntzen 
Band. NB: I år også Kurs i formid-
ling/sceneframtreden, i regi av 
Norsk Viseforum.  Nettsider: www.
egersundvisefestival.no – 
myspace.com/visefestival

30. juni-3. juli:  
Skagen festival
Skagen Festival feirer 20 år og 
markerer det med et megaprogram 
som bl.a består av Buffy Sainte Ma-
rie, Åge Aleksandersen, The Savage 
Rose, Povl Dissing, Anne Linnet 
Akustiske Band, Sanne Salomonsen 
og mange fler.  skagenfestival.dk

2. juli: tjörns Visfestival
Med en blandning av nytt, gam-
malt, återhållsamt och rockigt hop-
pas vi på publikrekord. Vi ser fram 
emot en uppföljning av fjolårets 
succé. Var: Billströmska Folkhögsko-
lan, mitt på Tjörn.

ARTISTER: Pernilla Andersson, Lasse 
Tennander, Uno Svenningsson, 
Lotta & Mikael Ramel, Majornas 3:e 
Rote, Hanne Juul, Axel Falk m.fl.  
Mer info: tjornsvisfestival.com

7.-10. juli: førdefestivalen
Norsk folkemusikk og verds-
musikk i kombinasjon – Førdefes-
tivalen er det største fleirkulturelle 
musikkarrangementet i Norge. 

Festivalen tilbyr eit variert program 
med konsertar, kurs, utstillingar, 
barneaktivitetar og turar. Førdehu-
set er hovudarena for dei mange 
konsertane, men festivalen har òg 
samarbeid med med andre kultur-
institusjonar, hotell og kyrkjer om 

fEStiVaLEnE
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ViSE-qUiz
Sjekk din visekunnskap – eller test andres!

1 Hva betyr «Ukulele» på originalspråket?

2 Hvem ga ut plata «Viser ved peisen» i 1968?

3 Hvem sang «En herre med bart» i filmen fra 1942?

4 Fra hvilken by kommer kaizers Orchestra?

5 Hvilken yrkestittel har kirsten Bråten Berg?

6 I hvilken kommune finner du visescenen Fyrlykta?

7 I hvilket fylke foregår Viser Ved kanalen?

8 Viseklubben Baluba er i hvilket fylke?

9 Viseartist som i år fikk Oslo bys høyeste pris, St. Halvard-medaljen?

10 Hva heter gitaristen som leder Hot Club de Norvège?

(Fasit på s. 37.)

g - S t r E n g E ntorbjørnS ViSE-X
Av  Torbjørn Holte

Vannrett
1 Forspill
5 Inntekta
11 Fisk
15 Yngre (fork.)
18 Europeiske
19 Smøremiddel (eng.)
20 Naboer
21 Glodde
23 Papirene
27 Pronomen (eng.)
28 Elektronikkmerke
29 like
32 like
33 Asiater
35 Religiøse handlinger
37 Naboer
38 Finnes
39 Gå i oppløsning

Loddrett
1 Drept
2 Bygd i Rennebu kommune
3 tall
4 Gresk heltedikt
5 Naboer
7 Uttale
8 kamme
9. Ødelagte
10 Øke malmens metallprosent
12 Oppbevare
13 Forlovede
14 Dessert
16 tall
17 Drikk
22 Polerer
24 tegn
25 tro (nynorsk)
26 Jordstykke
30 trinn
31 Perioden
34 Norsk trubadur
36 Mot sentrum
40 Fisk (bakv.)

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

  Løsning forrige kryssord:
A T A L  H E I  D U  K O R
D E S S V E R R E  T R O R  B
J E G  I K K E  N Å  S M I E
E N E R  K E N N E L  E  O L
K  I  F E B E R R E D N I N G
T U R N  L I  Ø G L E  N I  
I T  S L Ø S E   I M E N S  
V E K  O P P B Y G G I N G E N
E N O           A R E
R R R           N I D
 I N           G N I
S K A            G G  
T S R           G E D
R S T            N E
A T  J E G  K A N  S T Å  N
F O R  D I N E  O R D  P E N
F F A D  T E  D A E H R E V O
E F F E K T I V E  O C A N O M

!

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      

Bibbis  Betraktninger
«å VærE»
Livet har sin begynnelse, og sin 
slutt. Perioden imellom kalles 
eksistens. Månedens mini-
kronikk handler om denne. 
Den er skrevet for highbrow-
publikummet, dvs de som 
kan lese mer enn 7 bokstsver i 
rekkefølge.

brIgIttE bIDEt

«Å være eller la være» (eller noe 
tilsvarende), sa visstnok prins 

Hamlet, og flere prinser har senere 
klødd seg i hodet og andre steder 
over samme problem. Bibbi synes 
det må være på tide med et helt 
entydig svar, men må først avklare 
én ting:  Å ikke være er strengt talt 
intet problem, bare en beklagelig 
tilstand.

For å få litt hjelp, forela Bibbi saken 
for den kjente egyptiske eksis-
tensiologen Tutta n’Kamon, som 
uttalte: «Ta vare på deg selv, og du 
får være lenge i landet». Bibbi syntes 
først dette var en grei løsning, inntil 
hun skjønte at fru n’Kamon mente 

balsa mering, og det er noe Bibbi 
kun gjør med håret, ikke resten!

Bibbi ble nødt til å klare seg selv 
som vanlig, og landet til slutt på 
denne bramfrie løsning: Å være 
eller ikke være er egentlig ikke så 
nøye, bare det skjer på en smakfull 
måte.

Eksempler på 
 væremåter i antikken.

MÅNEDENS OPPSKRIFT:

Løver
Et spørsmål leserne alltid er 
meget opptatt av, er:  Hvordan 
fange løver i en skog?
Leserne kan ta det helt med ro, Bibbi 
har etter nitid research funnet sva-
ret i Schiönberg-Snerckens Kogebog: 

1. Man tager en skov og et sold.  
2. Man lader skoven renne 
 igjennem soldet.  3. Løverne 
bliver igjen i soldet.

Illustrasjonen viser en jakt med lykke-
lig utgang efter ovennevnte metode.
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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

mange effekter og hva enkelte kan-
skje vil karakteristere som støy. Men 
det er interessant støy. Her er også 
rolige låter med et “mykere” lyd-
bilde i den forstand at instrument-
valgene er mer strykeinstrumenter 
og det er mindre vekt på rytmiske 
elementer og mer vekt på rolige 
melodier. I tillegg registrerer jeg at 
oljefat og lignende rytmeinstru-
menter er mer nedtonet på dette 
albumet flere tidligere utgivelser. 
Violeta, violeta har et fyldigere og 
noe varmere lydbilde selv om de 
nå er mer skramlete enn tilfellet er 
på Maskineri som kom for ett par år 
siden. Det er litt mer elementer fra 
tidligere utgivelser samtidig som 
de har innlemmet andre ting som 
fyller ut. Et band i utvikling med 
andre ord.

Violeta Violeta er mikset i Duper stu-
dios i Bergen. Produsenter er foru-
ten Janove Ottesen Jørgen Træen 
og Yngve Sætre. Det er fristende 
å sitere Helge Olsen som skrev 
en omtale av albumet i Bergens 
Tidende:	«Øredøvende	rockesirkus	

med teaterislett… overbevisende 
vakkert».

Mer om kaizers Orhcestra
finner dere på Dr. Movinckels 
akuttmottak, nettsiden til Kaizers 
Orchestras offisielle fanklubb. Her 
finner dere et intervju med man-
nen bak Black Soul family, Jostein 
Ueland og Jan Ottesen i Kaizers 
Orchestra. Bandet har hjemmeside 
og myspaceside. Vil du vite mer 
om Violeta-trilogien, kan du sjekke 
wikipedia. Biografi om bandet kan 
dere dessuten lese i nettversjonen 
av Norsk pop- og rockleksikon. 

Viser.no har også omtalt to andre 
Kaizers-utgivelser, 250% og Mas-
kineri.

Kaizers Orchestra: Violeta violeta. 
På vinyl fås den i Platekompaniets 
nettbutikk og i utvalgte butikker,  
Big Dipper,  The garden og Lite nytt.

Kirsten Bråten Berg:  Songen
Kvedaren Kirsten Bråten 
Berg har laget en plate med 
sanger hun er redd går i 
glemmeboken om ikke man 
gjør noe aktivt for å ta vare 
på dem. Det kan man si hun 
har gjort. Sammen med et 
stjernelag av et band har hun 
gitt sangene en spennende 
innpakning som skulle fenge 
langt utover leikarringens 
medlemmer.

PEr JaKOb SKaaNES

Bråten Berg har uttrykt en viss 
engstelse for at sanger hun lærte i 
folkedansmiljøer skal miste fotfeste 
og bli sanger som bare «hører til» 
den forrige generasjonens hukom-
melse. Med albumet Songen har 
hun bidratt til at engstelsen vil leg-
ge seg noe. De fleste vil nok skrive 
under på at Bråten Berg og et sterkt 
felt med musikere her har levert 

et musikalsk  solid håndslag for å 
forlenge levetiden til sang skattene. 
Om de er flotte i seg selv, blir de 
ikke mindre tilgjengelige med ar-
rangementene Kirsten Bråten Berg 
og bandet har ikledd dem.

Det er for øvrig 
interessant med 
denne bevarings-
tanken bak å utgi 
album med sanger. 
Gruppen Vinter-
måne ga i fjor ut 
et album hvor de 
vektla noe av det 
samme. De hadde 
samlet et knippe lå-
ter hentet fra Mads 
Bergs skolesang-
bok. Dette albumet 
heter simpelthen 
Skolesangboka 
og har undertittel 
«sangene du har 
glemt at du husker».

Omslaget og illu strasjonene inne i 
heftet som følger med er kostelige. 
Disse er signert Harald Aadnevik.

Plateslipp i Bakgården i 
Arendal
Onsdag 11. august var det duket for 
plateslipp av Songen. På den lune 
og intime konsertscenen Bakgår-
den i Arendal – byen hvor Kirsten 
Bråten Berg vokste opp – holdt hun 
og tre av musikerne som bidrar på 
plata, en nydelig konsert i anled-
ning lanseringen av albumet. Dette 
er et fint konsertsted som jeg kan 
anbefale både musikere og publi-
kumere å oppsøke hvis man skal til 
Arendal. Det var stinn brakke, folk 
sto på utsiden og angret på at de 
ikke hadde forhåndskjøpt billet-
ter. Det ble en flott konsert med 
et rikt repertoar av materialet på 
plata, bånsuller, og jommen fikk vi 
ikke med oss en ril etter den lokale 
spelemannen Arne Fjeldstad. 

Sangene
Repertoaret på albumet består av 
sanger og danseviser Kirsten Bråten 
Berg lærte i ungdommen da hun 
gikk i Austegdlagets folkedansmiljø 
i Arendal og senere i Oslo Song-
danslag. Mange av dem er også 
viser hun lærte da hun var aktiv i 
leikarring i Oslo senere også. Hun 
flyttet siden til Setestdal og der gikk 
det mer i stev og middelalderballa-

mUSiKK poLitiEt

Kaizers Orchestra: 
Violeta Violeta vol. 1
Kaizers Orchestra feirer i 
disse dager jubileum. De har 
holdt på i ti år og vil i den 
anledning gi ut en trilogi mel-
lom januar 2011 og november 
2012 hvor bandet musikalsk 
sett gjør akkurat som de 
lyster. Det innebærer i tillegg 
at albumene kommer i lekre 
påkostete gatefoldutgaver på 
vinyl, hurra!!

PEr JaKOb SKaaNES

«Orkesteret»
Først litt om Kaizers Orchestra. Nav-
net Mr. Kaizer opptrer i låta Bastard 
fra 1998.  Da het bandet fremdeles 
«gnom» med liten “g”. Like etter ble 
imidlertid kontrabassist Rolf Prestø 
byttet ut med Jon Sjøen og bandet 
skiftet navn til Kaizers Orchestra.

Bergensbandet ble startet i 1999 
og serverer skranglerock, nyveiv, 
skamusikk, østeuropeisk ompa-
musikk med mye humor. Om jeg 
skal forsøke å peke på musikalske 
referanser til stilen Kaizers Orches-
tra har lagt seg på, vil jeg assos-
siere i retning av Tom Waits’ senere 
produksjoner hvor lydbildet er 
preget av eksperimentering med 
ulike perkusjonsmuligheter, oljefat, 
bilhjul og disharmoniske klanger. 

Jeg tenkter også på Einstürtzende 
neubauten, Einmal kommt die liebe 
og tivoli-musikk.

Rødvin i vrangstrupen?
Med elementer fra industri-skram-
mel med banking på oljefat og 
referanser til bedehusene gjen-
nom bruk av gamle trøorgler har 
Kaizers Orchestra satt dype spor i 
Norges rockeinteresserte befolk-
ning. Kaizers Orchestra har siden 
debuten i 1999 vært et farverikt 
og nyskapende band i det norske 
musikklandskapet. De mest inn-
barkede visesangere vil kan hende 
sette rødvinen i vrangstrupen av 
lydbildet gode Kaizer fyrer igang og 
mangel på Am-E7-progressjon. Vi 
vil likefullt mene at en viss ubalanse 
kan føre oss videre musikalsk, og 
det å lytte til Kaizers Orchestra 
derfor vil være av det gode :-)

Kaizers Orchestra har satt seg fore 
å utgi tre album viet en historie om 
tre personer. Historiene skal fortel-
les gjennom tretti sanger fordelt på 
tre album som gis ut mellom januar 
2011 og november 2012. Albu-
mene kommer i tillegg på vinyl! 
Hva har Kaizers å fortelle om Violeta 
Violeta i første akt? Det er så flott 
med selve estetikken i omslagene 
på vinyl. Da kan man legge flid i å 
gjøre dem kunstneriske og vakre. 
Slik er det med omslagsbildet til 
Violeta violeta. Det ser ut som en 
cabaret-plakat med en rekke artige 
elementer. Det gir et løft til opple-
velsen av en flott utgivelse.

Et tre akters drama
Det er tre hovedpersoner i Kaizers 
tre-akters drama. Beatrice er en 
eksentrisk kvinne som har utfor-
dringer med både mentale lidelser 
og overnaturlige evner. Hun har en 
datter med Kenneth. Og datteren, 
hva tror dere hun heter? Etter-
hvert blir det vel krevende å leve 
sammen med Beatrice, så Kenneth 
kidnapper sin egen datter og de 
flykter fra den høyst eksentriske og 
heller ubalanserte Beatrice omgitt 
av røyk, vodka og iført en halveis 
istykkerbrent brudekjole mens hun 
sitter påloftet og spiller pumpe-
orgel. Vi kan røpe at Kenneth har 
en bror som også kan mer enn sitt 
fadervår. Jeg skal ikke begi meg ut 
på å gjenfortelle hva som skjer. Det 
er i det hele tatt en kostelig, absurd 
fortelling Ottesen & Co. har snekret 
sammen.  Ta dere tid til å lese i 
heftet som følger med albumet. 
Jeg har storkost meg med det ene 
poenget villere enn det andre :-)

Musikken, er den like særegen og 
oppmerksomhetskrevende som 
tidligere? De har tid om annen 
laget svært rolige låter også, rett ut 
sagt lyriske og vare sanger til tider. 
Det er svært variert. Det er nok av 
umiskjennelig Kaizers-lydbilde med 
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Øyvind Sund:  
Jord og lyst
Det er ikke mange som kom-
mer ut med bare gitar og 
sang på plate. Og det er greit 
nok, for det er ikke så mange 
som behersker den formen. 
Øyvind Sund gjør det. Han er 
en av få som spiller klassisk 
gitar så bra at musikken står 
for seg selv, uten å flytte 
fokus fra poesien.  Som han 
selv sier: «Visa har for meg 
alltid vært fysisk bundet opp 
til gitaren. Derfor er denne 
utgivelsen én stemme og én 
gitar. Og litt plystring. Bare 
det.» 

lEO lEONHarDSEN

Jord og lyst inneholder 16 dikt. To av 
dem er av Gry Sveen. Resten er fra 
Øyvind	Sunds	penn.		Kjærlighet	og	
den leken som hører til den er ho-
vedtema i sangene.  Her er Pomora 
i Latium med eplebildet i klassisk 
poesi, her er snekkeren som kan 
alt om not og fjær – også i senga, 
her er Karl og Kathinka (som han 
en gang gjorde både kunstutstil-
ling og konsert av) og her er jentas 
lengselsvals. Og her er også «langt 
fram til rikdom og lykke» fra fore-
stilinga om plankebyen Lillestrøm.  
Diktene er gjennomarbeidet, ingen 
lettvinte løsninger for å få teksten 
til å gå opp. 

Her er folkelig fortellerkunst på 
høyt plan. Humor, alvor og ømhet. 
Jeg går ikke inn i noen analyser 
av de enkelte visene. Hver sang 
er så gjennomarbeidet poetisk og 
musikalsk at de hadde fortjent en 
dypere gjennomgang. Jeg vil heller 
anbefale å lytte til disse vakre og 
sære historiene. De kommer fra en 
skald – en syngeskald som vet hva 
han gjør og har en unik evne til å 
feste fantasiene til papiret. 

Melodiene er varierte. Gitaristens 
fordel er at han kan variere fra jazz 
via klassiske teknikker til ameri-
kansk	folk.		Det	er	en	av	Øyvind	
Sunds store egenskaper som 
gitarist og melodimaker. Den store 
variasjonen i spillet gjør at det aldri 
blir kjedelig, ingen gjentakelser. 
Hver melodi er ny og unik.  Det er 
det som er noe av det essensielle 
på plata: Dette gjennomarbeidede 
gitarspillet som aldri gjentar seg 
selv. Her er ikke mye P-ima-ima. Her 
er gitarstykker som kan stå for seg 
selv uten tekst, gnistrende utført. 
Han kunne hatt en karriere som 
klassisk gitarist, dersom han hadde 

skjønt det selv. I stedet velger han å 
gi oss sang med gitar til. Der andre 
må fylle ut med trekkspill, trommer 
og andre instrumenter, fyller han ut 
med gitaren. Lytt og lær. Det er ikke 
mange på berget som behersker 
dette. 

Øyvind	er	en	erfaren	visesanger,	
og det skinner igjennom på plata. 
Det er tydelig både i tekstuttale 
og intonasjon at han har lyttet til 
mestrene Rolf Søder,  Erik Bye og 
sannsynligvis Rolf Just Nilsen. Som 
formidler	kan	vi	godt	føye	Øyvind	
til rekken av norske klassikere.

Innleggsheftet i CDen er ei lita dikt-
bok hvor du kan hygge deg med 
poesien alene om du vil. Vakkert 
illustrert av Gry Sveen, som også 
har produsert plata. 

Øyvind Sund: Jord og lyst, CD 
Distribusjon: www.oyvindsund.no  
© Sundkanmer2010

der. Nå var imidlertid tiden inne til å 
friske opp igjen sangene som siden 
den gang har ligget lagret i minnet. 
Her er sanger som Anne Knutsdot-
ter, Ung Åslaug, Blåmann, Vesle 
Kari vår. Men også småstubber som 
Bråten Berg har laget en medley ut 
av flere småstubber under over-
skriften Besta syng barneviser.

Om du ønsker mer bakgrunns-
stoff om noen av titlene på dette 
albumet, er det gitt ut en fin bok 
som bærer tittelen Den nynorske 
songskatten av Terje Aarset. Her 
finner du egne kapitler om blant 
annet Blåmann og Ung Åslaug.

Briljant spill
Musikerne på Songen er Annbjørg 
Lien på hardingfele og nykkel-
harpe, mannen hennes, Bjørn Ole 
Rasch, på trøorgel. Stian Carsten-
sen på banjo m.m., Arild Ander-
sen spille kontrabass mens Leiv 
Solberg trakterer gitar, torader 
og mandola foruten plystring. 
Bråten Berg har spilt med disse 
musikerne i flere sammenhenger. 
Arild Andersen har hun samarbeide 
med i forbindelse med Sagn og Arv, 
Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch 
har spilt i Bukkene Bruse sammen. 

Arrangementene og lydbildet er 
spennende. Her er flust av finesser 
på de forskjellige instrumentene. 
Det er flotte klangfarger og briljant 
spill. Leiv Solberg har et triks på 
slutten i hvert mellomspill på Eg 
gjette Tulla: Akkurat der man ville 
sunget «ulla» i sistelinja «for ho var 
kru-ula i ulla», spiller han nest siste 
tone med en elegant banketone på 
mandolaen sin. På Eg heiter Anne 
Knutsdotter har de laget en liten 
bluegrass-vri og Stian Carstensen 
knatrer ivei som ei mitraljøse på 
banjoen sin. Dette er en nytelse 
lydmessig om man liker lyden av 
akustiske instrumenter og har sans 
for klanger. Leiv Solberg spiller 
flere tette klanger på gitaren og 
Annbjørg Lien og Arild Andersen 
varter opp med et flott mellomspill 

med kontrabass og nyckelharpe på 
Eg gjekk meg opp på seterli.

Blåmann
Blåmann er et interessant eksempel 
her. Jeg finner grunn til å under-
streke at komponisten av tonen er 
Anne Haavie, det har vært kjent 
helt siden 1884 i Folkesangbogen av 
Jakob N. Kobberstad. En oppsikts-
vekkende sleiv fra Bråten Bergs side, 
er her å oppgi «trad.» på melodi. 
Det er synd at et lag av musikere 
på dette nivået ikke har fanget opp 
den bommerten. Feilen ligger i at 
man har benyttet Norske Folkedan-
sar av Klara Semb fra 1985 (første-
utgaven kom i 1922) som kilde. Les 
kapitlet om Blåmann i nevnte bok 
Den nynorske songskatten.

Men over til det musikalske. 
Sangen finnes innspilt i svært 
gode versjoner blant annet av 
Rita Eriksen med Arild Andersen, 
Knut Reiersrud og Einar Mjølsnes. 
Lillebjørn Nilsen har spilt den inn 
sammen med Steinar Ofsdal, for å 
nevne mine favoritter ved siden av 
herværende versjon.

Alle tre bør lyttes til med andakt og 
ærbødighet. Der hvor Bråten Berg 
er folkesangeren med sine brekk og 
«kvedarfrasering», fargelegger Rita 
Eriksen litt mer i retning av country. 
På hennes versjon farvelegger Knut 
Reiersrud med gitaren ved at han 
i stor grad utbroderer og «svarer» 
melodilinja og legger på noen små-
løp på gitaren som ihvertfall jeg 
oppfatter som folketonetematikk. 

Lillebjørn Nilsen foredrar den på sin 
side forbilledlig som ei vise. Hans 
akkompagnement er en enkel gitar 
og Steinar Ofsdal på fløyte.

Besifringsvarianter
Lillebjørn har også den flotteste 
akkordrekka på tekstlinja «Bjørnen 
med sin lodne fell» med de enkle 
og rene akkordene C-Em-Am-F. 
Spill det og nyt! Bråten Berg og Co. 
bruker flere ganger C-C/E og så 
over til F. Arild Andersen og Knut 
Reiersrud spiller med Rita Eriksen, 
spiller de noen nedganger er van-
skelig å notere med akkorder. De 
bruker mer enkelttoner E-D-C-H-A-
G#-A med flageoletter på de første 
tonene. Veldig tøft det også. Nuvel, 
som han sa, her har vi ihvertfall 
et lite miniatyrstudium i besifring 
av melodier. Tre virkelig elegante 
måter å gjøre det på :-)

Vi må også ta med at det er litt 
ekstrakrydderier på Kirsten Bråten 
Bergs Blåmann-versjon.  Stian 
Carstensen spiller på pedal-steel-
gitar. Skikkelig western. En «grand 
prix»-modulasjon har de også lagt 
inn. De går likegodt opp i D. (Denne 
melodien ligger også så godt for 
sag at jeg skulle nesten foreslått 
meg selv på sag-solo :-)

Bråten Bergs frasering og klang i 
stemmen kommer virkelig til sin 
rett på de rolige sangene. Der 
tilfører de og løfter sangene. På de 
raske sangene blir stemmen hen-
nes mer lik mange andre, kanskje 
naturlig når man ikke får tid til å far-
velegge tonene da. Plata er spilt inn 
i Kongshavn Studio hos Annbjørg 
Lien og Bjørn Ole Rasch.

Smakebiter fra plata fins på Kirsten 
Bråten Bergs myspaceside.

Kirsten Bråten Berg: Songen, CD. 
Utgitt på Grappa.
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opptak allerede som tiåring. Her-
regud for et fyrverkeri allerede da. 
Jeg satt bare og måpte. Starten av 
historien er god: Jon møter Jimmy 
på en festival og de spiller sammen, 
blir kjent. Jimmy og Jon blir svært 
gode venner, Jon kaller Jimmy for 
“broder brokkoli” og de holder 
konserter sammen. Men så byr 
etterhvert livet på større og større 
utfordinger for gode Rosenberg, og 
det blir bare verre og verre.

Omsorg og filantropi
Når man ser filmen om disse karene 
er det fristende å sitere Anne Grete 
Preus “Man havner så lett på villstrå 
med for mye livsapetitt”. Allerede 
fra han var relativt ung, ble Jimmy 
Rosenberg med rundt på turnéer 
og festivaler, inn i musikermiljø-
ene og festene. Jimmy Rosenbergs 
liv har vært en berg-og-dalbane. 
Mange oppturer og stjernestatus, 
men også dyp tragedie og dop, 
avrusning og store personlige 
problemer som også har brakt ham 
i konflikt med nære venner. Dette 
gjelder som man vil se i filmen, 
også hans forhold til Jon Larsen. 
Man kan jo spørre seg om ikke folk 
burde forstått konsekvensen av å ta 
med seg en ustyrlig, lett påvirkelig 
gutt med en musikalsk gudegave 
inn i en del av livet som man burde 
være mer moden før man stiftet 
bekjentskap med. 

Vi har altså å gjøre med en fyr vokst 
opp i ustabile kår blant omreisende 
sigøynere, med en far som van-
drer inn og ut av fengsel, mens en 
selv er ung og påvirkelig og uten 
særlig oppdragelse rettet mot å ha 
struktur på eget liv. Derimot er man 
i besittelse av et gudbenådet talent 
som musiker. Denne ynglingen mø-
ter så musikermiljøer hvor man blir 
tilbudt kokain og dratt med på fes-
ter. Ikke noen god kombinasjon av 
faktorer det her. Med dette følger 
også utfordringer for Jon Larsen og 
hans vennskap med Rosenberg. På 
den ene siden en uovertruffen gita-
rist og musiker. På den andre siden 
en upålitelig fyr som i tillegg til å 
forårsake en masse styr og ekstraar-
beid for venner og festivalarrangø-
rer, vender seg mot sine velgjørere 
med drapstrusler og anklager om 
det ene og det andre. Det er en 
dramatisk og spennende historie vi 
får innblikk i her.

Filmen avrundes med at Jon Larsen 
kjører rundt i Nederland og Belgia 
på leting etter Rosenberg som er 
på avrusing. Når Larsen finner frem 
til klinikken, har Rosenberg funnet 
det for godt å ta seg en liten runde, 
men Larsen finner ham til slutt. 

Man får godhet for Jon Larsen etter 
denne filmen. Om man tidligere 
har beundret ham som musiker, 
beundrer man han nå også som 
filantrop. For en fyr!

Les mer om Jimmy Rosenberg på 
wikipedia, om Jon Larsen i Store 
norske leksikon, eller wikipedia  på 
engelsk og norsk. Jon Larsen har 
hjemmeside og myspaceside. 

Jon og Jimmy - dreams, drugs 
and Django.  Både som CD og DVD. 
Euforia Film/Musikkoperatørene.

Jon Larsen og Jimmy Rosenberg  
CD og DVD
Jon Larsen er blant norges dyktigste og mest anerkjente 
gitarister. Han er mannen bak Hot Club de Norvège, han har 
eget plateselskap, har gjort en stor innsats for å tilgjengelig-
gjøre Robert Normanns innspillinger, med et kontaktnett over 
hele verden. Jimmy Rosenberg er sigøynergutt og gitarhelt 
av klasse. Her er CD og DVD om deres vennskap og utfor-
dringer for å holde det ved like. Utgivelsen kom dessuten i 
anledning Django Reinhardts 100-årsdag.

PEr JaKOb SKaaNES

Jeg har hittil opplevd Rosenberg én 
gang på konsert. Det var sammen 
med Christiansand String Swing 
ensemble ett sett og deretter et 
sett med Hot club de Norvège. Han 
var et fyrverkeri som hvilken som 
helst musiker og gitarist bare må bli 
nesegrus imponert over. Ihvertfall 
rent teknisk. Hans akrobatikk på 
gitarhalsen var ubeskrivelig. hele ti-
den på hugget, rett på og han gikk 
liksom “i strupen” på melodien og 
ga alt han hadde. Selvfølgelig satt 
man ofte igjen med fornemmelsen 
at her gjaldt det å bli førstemann 
til hundre ganger opp og ned 
gitarhalsen. Han er kalt sigøyner-
jazzens svar på Jimi Hendrix. Jon 
Larsen er mer tilbakelent, ikke så 
turbo i måten å angripe melodi-
ene på, kanskje mer ettertenksom. 
Der Rosenberg knatrer løs med 
mitraljøse, nøyer Larsen seg med 
halvautomat...

Jon & Jimmy på CD
Både DVDen og CDen har undertit-
tel “Dreams, drugs and Django”. På 
CDen vil du høre en rekke melo-
dier som er kjente for deg. Her er 
materiale med alt fra melodier som 
Blåmann, blåmann til Csardas av 
Monti i en av de heftigste versjoner 
jeg har hørt. Den eneste tittelen 
som var kjent for meg, var Blåmann, 
blåmann. De fleste navnene sier en 
lite eller ingenting, men melodi-
ene har gått inn i vår kollektive 

hukommelse eller kan betraktes 
som felles arvegods. Der vil man 
garantert dra kjensel på den ene 
og den andre melodien. Musikken 
er (for dem som ikke har vært borti 
Jon og Jimmy) akustisk europeisk 
jazz i tradisjonen etter Django Rein-
hardt. Mye av musikken er rytmisk 
swing, andre steder roligere og litt 
smektende. Instrumentene er i all 
hovedsak kassegitarer – både nylon 
og stålstrenger - her er konstrabass, 
akkordeon, fiolin og munnspill. 
Til tider kommer det inn noen 
blåsere og en gang iblant en vokal. 
Men musikken er for det meste 
instrumentallåter. På de rolige 
låtene kan det være svært lyrisk og 
sjelfullt, men som tidligere nevnt, 
“førstemann til hundre”, dette er en 

musikkform hvor virtuose gitarister 
og andre instrumentalister får kjørt 
seg og lekt seg. Musikkformen 
inneholder gitarsoli nok til å gi 
enhver luftgitarist våte drømmer. 
Her er stor vekt på improvisasjon 
og eksperimentering med kjente 
meloditemaer.

Jon & Jimmy – de’ muuvi
Vi møter Jon og Jimmy over en 
lang periode i livene deres. Her er 
masse opptak med flott musikk og 
et nivå man bare kan drømme om 
som gitarist. DVD-en byr dessuten 
på tilsammen 40 minutter bonus-
materiale (som jeg ikke har sett 
da promo-DVDen jeg har ikke 
inneholder det). Foruten et sjeldent 
amatøropptak av Chet Baker i en 
av hans siste studioinnspillinger 
i Paris opplever vi noen av de 
sterkeste personlighetene innen 
akustisk jazz- og folkemusikk-tra-
disjon i Europa: svenske Andreas 
Öberg, franske Angelo Debarre, 
nederlandske Stochelo Rosenberg 
og vår egen Stian Carstensen. 
Hot Club i aksjon sammen med 
Lillebjørn Nilsen i en fremføring 
av Tanta til Beate er også med. 
Opptakene er innspilt live i høyst 
forskjellige miljøer i Norge, Holland 
og Frankrike. Det er med andre 
ord en utrolig film og her er store 
musikalske øyeblikk som perler på 
en snor.

Hva sitter vi igjen med av forståelse 
av Jimmy Rosenberg og Jon Larsen 
og prosjektene deres? Vi møter 
en svært åpenhjertig og ærlig Jon 
Larsen som delvis fungerer som 
fortellerstemme. Jon Larsen sitter 
ofte i en intervjusituasjon og kom-
menterer ulike hendelser i hans og 
Rosenbergs forhold. Denne rollen 
får også de andre Hot Club-med-
lemmene i filmen. En mer eller min-
dre fokusert Jimmy Rosenberg gir 
også til kjenne sine synspunkter på 
ting som musikk, gitarteknikk, kon-
serter, det å leve utslått og blakk 
og ikke minst boksing. Vi møter 
gitaristen Jimmy Rosenberg i noen 

Fasit på Vise-quiz’en:

1 Hoppende loppe
2 Børt Erik toresen
3 Wence Foss
4 Bergen
5 kvedar
6 Asker
7 telemark
8 troms
9 kari Svendsen
10 Jon larsen
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Vestfold

•	 Horten Viser og Annet 
v. Knut Roppestad, Hege 
Bålsrød og Gunnar Holtung.  
Konserter på Horten Gård. 
hegeoganders@hotmail.com

•	 Lallahompen Viseklubb  
Holmestrand,  v/ Ernst 
Hauge, 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 – Eivind 
Oug,  eivind.oug@niva.no

•	 Viktoria Viseklubb, Lille-
sand, 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.knut-
sen@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.  
egersundvisefestival@ 
hotmail.com

•	 Stavanger Vise og Lyrikk 
Klubb, Gudmund Rydning, 
Bernhard Hinnasgt. 24, 4020 
Stavanger. Tlf 4806 6409.  
Gudmund.rydning@ptil.no  
www.viseklubb.com

Trøndelag
•	 Viseklubb Ørland/Bjugn 

Panta rei, Ola Garli,  
7160 Bjugn - olgar@start.no.

•	 Neatrall   v/ Anne Kristine 
Evjen, 7580 Selbu.  
Tlf: 7381 8303

•	 Viseklubben Maja, Trond-
heim 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.

Oslo

•	 Josefine Visescene, Jose-
fines	gt.	16.	Tlf.	2260	3126/	
2269	3499.	–	josefinevise.no

•	 Nye Skalder v/ Anne Cathri-
ne Johansen, annec.johan-
sen@gmail.com   
post@nyeskalder.no –  
http://nyeskalder.no

•	 One from the heart  v/ Criz 
Kristoffersen,  criz@fzq.no

•	 Oslo Viseklubb - c/o Lill 
Brager,  Damplassen 4, 0852 
Oslo. Tlf. 993 56 518 /  
Priv. 2256 8522.  
lill.brager@gmail.com

•	 Evert Taubes Venner  v/
Anne-Lise Odén, Rosen-
dalsvn. 36, 1166 Oslo.  
Tlf.: 2229 5762,  
Mob.: 9188 8833,  
anne-lise.oden@online.no

Akershus
•	 Soon Viseklubb v/ Arne 

Kvalnes (leder). Bringebærlia 
88, 1555 Son.  
Tlf: 9822 2713., arnekval@
online.no

•	 Fyrlykta - Erik Bye Vise-
scene, konsertsted: Asker 
Museum. Øyvind Kjus,  
Tlf. 6678 2694 / 4819 2236,  
oyvindkk@broadpark.no

•	 Bærum Viseklubb  v/ Anne 
Girmalm, Helsethellinga 23, 
1353 Bærums Verk.  
Tlf: 9542 5885. 
www.123hjemmeside.no/ 
Baerum-Viseklubb.  
Sekr.: Rigmor Rovelstad,  
rigmor.rovelstad@gk.no

•	 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, konsert-
sted bl.a Waldemarhøy i Ski 
sentrum. 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 + 
Knutefestivalen  Kongsberg. 
Epost: knutefestivalen@
gmail.com

Oppland
•	 Otta Jazz- og Viseforum   

v/ Truls  Gjefsen, Nyseterjor-
det 29, 2670 Otta.  
trulsgj@online.no –  
ottajazzogviseforum.blogspot.
com

•	 Skreia Viseklubb  v/ Ole 
Aamodt, 2850 Lena.

•	 Tanta til Josefine v/ Torunn 
M. Eriksen. Lillehammer 
Bryggeri, Elvegata 19,  
2609 Lillehammer.   
Tlf. 6125 2890.  
torunn.eriksen@lillehammer.
online.no.

•	 Viseklubben BØRRE (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, Hernes-
vegen 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: haldenviseklubb@
gmail.com

•	 Viseklubben LARS (Mysen), 
v/Monica Heer Mariussen, tlf. 
900 16 519.  
monicahn@online.no 
www.viseklubbenlars.com

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

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

Søster med gitar  
(tegning: Øyvind Rauset)
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