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3 ganger i året
En øyeoperasjon satte redaktøren ut av spill på slutten av fjoråret så vi mistet siste utgave i 2011 – nå er vi 
sterkt tilbake.  Men det er én dårlig nyhet:

Som sagt i forrige nummer, måtte vi vurdere 3 utgaver i året om ikke øknomien forbedret seg vesentlig. Det 
gjorde den ikke, og styret i Viseforum har dermed gitt klarsignal for 
3 utgaver. På den måten får vi færre over timer for redak
tøren, og forhåpentlig mer tid til å jobbe med nettsidene.  
Så det kan jo komme noe godt ut av det, tross alt.

Artiker på dansk: Vi har fått mange nye danske lesere, både 
av bladet og nettsidene, og vi ønsker godt stoff på dansk 
velkommen! Denne gang er det attpå til Færøyenes store 
viseskald som blir presentert. Vi takker for alle danske 
bidrag – nordmenn har dessuten godt av å venne seg til 
nabospråkene. Vi håper på mer samarbeid med Sverige 
også. Mer om det i neste nummer…

Hilsen Øyvind – red@viseforum.no

Viser.no 14
Visebølgen + Visearkivaren:  Smånytt
Viseklubben: Soon VK runder 5
Nordiske Nyskapere:  Nordisk viseungdom på turné
Artistportrettet: Jens Andersson
Boknakaran 20 år: En prat med Ragnar Olsen
Viseungdom: –Prøysen ikke det vi hører på
Nordisk: Stanley Samuelsen fra Færøerne
Månedens vise: Ei vise er en klangfull fortelling
Dingseguiden: Utstyr for mobilopptak
Fra et kjøkkenbord på Vinstra: Gry Sveen
G-strengen:  X-ord, visequiz og Brigitte Bidet
Musikkpolitiet: Bøker, CD’er, vinyl…

Forsida: Jens Andersson. Foto: Øyvind Rauset. 

2012-overtyren 
Så er vi endelig startet på 
det året da Maya-kalenderen 
slutter – iallfall den 6000-års 
 peri oden vi har levd i fram til 
nå. Betyr det jordas under-
gang, en stor omveltning eller 
bare same procedure as  
every year? 

Visesangere har alltid vært 
blant «de siste dagers 
 heldige» og sangen, den 
 overlever det meste. Så vi 
krysser fingrene. 

Øyvind Rauset Tegning: Øyvind Rauset
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Ordentlig Radio
Nå lanseres en ny radio stasjon 
som bare skal spille norsk 
musikk. Og som har som mål å 
speile det norske musikklivet 
bredest mulig.
Det er viseveteran Øystein Sunde 
og «P4pensjonist» Tor Andersen 
som har tumlet med idéen en 
stund, og radiostasjonen er kom
met i ordinær drift i fra januar. 

Det ligger allerede musikk døgnet 
rundt på ordentligradio.no eller 
enklere: oradio.no.

Vil du lage radioprogram?

På dagtid blir det «vanlige» radio
program, men initiativtakerne er 
interessert i å få laget serier med 
radioprogram der ulike sjangre blir 
presentert.

De henvender seg derfor til norske 
musikkorganisasjoner via Musikkrå
det. Hvis du/dere har idéer, forslag 
eller lyst til å lage en serie program 
om «din» musikk, så ta kontakt: 
tor@oradio.no .

Ragnar Sør Olsen med 
visesyklus om Skagen
Ragnar Olsen, den sørlige 
varianten, er like aktiv som sin 
nordlige navnebror (intervjuet 
i dette nr). Nå har han laget og 
framført en splitter ny vise
syklus i Skagen, Danmark.
«Norske viser og danske fortellinger 
– Skagens historie» er et knippe 
norske viser om livet i Skagen fra 
1600tallet og fram til vår tid, byg
get på Danske fortellinger. Denne  
musikalske beretningen tar for seg 
en del av Skagens historie som ikke 
er så kjent som den burde, og som 
tar for seg menneskene og livet 
bak denne særpregede og vaske
ekte danske perlen som tusener av 
turister besøker hvert eneste år. 

«Norske viser og danske fortellinger» 
så dagens lys etter et tilfeldig møte 
mellom den norske visesangeren, 
tekst og tonesmeden Ragnar 
Sør Olsen og engasjerte ansatte 
ved Skagen By og Egnsmuseum. 

V i se b ø lg e n

Tre aktive visedamer  
med store prosjekter 
Tre profilerte viseartister starter 
2012 med nye plater – og en roman! 

Øyvind Rauset

Velemøy Solberg feirer sitt 20årige 
samarbeid med Sven Ohrvik, og mange 
venner er med og spiller: Jonas Fjeld, 
Jarle Bernhoft, JanHenrik Kulberg, Nils 
Petter Molvær, Eivind Aarset, Edvard 
Askeland – og mange fler.  En sang til deg 
heter verket som inneholder de beste san
gene de tidligere har utgitt på plate. 

Elin Furubotn blir lansert i Europa av det 
tyske plateselskapet Ozella, og plata ble 
sluppet i både Norge og Tyskland i februar. 
Elin er en flott artist som også liker å spille 
på små viseklubber (hun hadde konsert på Nye 
Skalder i 2010). Les et kort intervju på side 41 
og se turnélista på viser.no.  Jeg har hørt plata, 
og produksjonen er rett og slett ekstremt god!

Laila Sognnæs Østhagen (bl.a kjent fra  Nye 
Skalder og Trisolistene) debuterer som romanfor
fatter på Oktober forlag med boka Konglehjerte. 
Boka blir lansert onsdag 29. feb kl 18.30 på 
Soria Moria, der Nye Skalder har hatt  konserter. 
Alle venner og skalder (ikke minst de Nye) 
 ønskes velkommen til bobler i glass, opplesning, 
musikk av Tove Bøygard m.m.

Viseverket ble urframført 2. februar 
i Skagen med stor respons fra en 
full sal.

Eggum & Sivertsen  
på storturné
Oppildnet av den enorme 
responsen på konsertene som
meren 2011 gjentar Eggum & 
Sivertsen suksessen og legger 
ut på turné våren 2012 . 
De to herrene dykker dypt i hver
andres sangskatter og presenterer 
et program bestående av tidløse 
slagere og verbale krumspring. 

Eggum & Sivertsen på TV:
Både Jan Eggum og Halvdan Sivert
sen er aktuelle i TV2satsingen 
“Hver gang vi møtes”.  Lørdag 28. 
januar sto Halvdan Sivertsen sine 
låter i fokus og lørdag 11. februar 
var det Jan  Eggum sin tur.

Vårens kjempeturné starter 13. mars i 
Elverum og slutter 29. april på Ole Bull 
scene i Bergen.  Også Oslo konserthus 
får besøk. Sjekk fullstendig turné
liste på stageway.no.

Svenska Vispriset 2011: 
ChRiS JANGElöV
Svenska Vispriset 2011 delades 
ut vid Göteborgs Visfestival 
28. jan. 2012.  Priset går till en 
person som gjort enastående 
insatser för den svenska visan   
utan att i första hand vara 
vissångare. Priset gick i år till 
Chris Jangelöv.

Motivering
Riksförbundet Visan i Sverige har 
glädjen att ge Svenska Vispriset 
2011 till Chris Jangelöv, en portal
figur och samordnare i svensk och 
nordisk vismiljö som i decennier 
verkat som inspirerande eldsjäl, 
arrangör, skivbolagsekonom, 
projektstrateg, ordbrukspedagog 
och mångårig 
ordförande 
samt se
kreterare i 
paraplyorga
nisationen 
NordVisa. I 
ofattbara tret
tio år, hittills, 
har han varit 
en dynamisk 
general för de 
årliga visträf
farna på Särö. 

Foto: Dan Hagen
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Spellemannspris til  
Stein Torleif Bjella og 
Tonje Unstad
Stein Tor
leif Bjella 
vant årets 
viseklasse, 
og vi har vi 
skrevet om 
ham på vi
ser.no. Les 
omtalen av 
plata han 
vant prisen med, Vonde Visu, eller 
hans forrige CD, Heidersmenn.

Tonje Unstad er i en klasse for seg, 
alt hun tar i blir til Spellemann! I fjor 
vant hun klassen for viser, i år tar 
hun hjem seieren med barneplata 
Mygga og Flua.

Chris Jangelöv.
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Nordiske Nyskapere
Nordisk viseturné 26. feb –1. mars 2012
26. feb:  Tromsø – Viseklubben Spelt, Vertshuset Skarven, 20:00
27. feb:  Salangen – Viseklubben Baluba
28. feb:  Narvik – Viseklubben Borealis, Narvik Kulturhus, Mørkholla, 19:30
29. feb:  Gällivare – Foreningen Norden, Nattavaara hembygdsgård 19:00
1. mars:  Muonio – Yläkoulu, auditorio, 18:00

Vinteren 2012 legger fire nordiske  
visesangere ut på turné.  
De skal besøke Norge,  
Sverige og Finland  
i perioden 26. februar  
– 1. mars. 

Ida Svanes, Jens Andersson,  
Lotta Westermarxk  
og Michael Marino:  
Alle nyskapende, 
unge visetalenter.

Turnéen arrangeres av
Norsk Viseforum i samarbeid  
med Nordvisa, med støtte fra 
Nordisk Kulturfond og  
Norsk-Finsk Kulturfond.

Jens Andersson (SE)

Jens Andersson skriver tekstbasert 
musikk med vakre melodier i god 
svensk visetradisjon. Han har blitt 
beskrevet som en mannlig ver
sjon av Melissa Horn og musikken 
hans har klare likhetstrekk med Bo 
Kaspers orkester. Jens Andersson har 
studert på Nordisk Institutt for Scene 
og Studio i Oslo hvor han også har 
sitt eget Jens Andersson Band.  Hans 
tekster inviterer lytteren inn i bil
derike historier som skifter mellom 
skildringer av den grå hverdagen og 
livets lykkelige øyeblikk. Musikken 
hans kan høres her:  facebook.com/    
jens anderssonband.

lotta Westermarck (Fi)
Lotta Westermarck, född juldagen, 
1981 som fjärde barnet av fyra i 
Esbo, Finland. Som nyfödd trodde 
läkaren att hon var döv. Lyckligtvis 
var det inte så, då ljudet blev en 
så viktig del av hennes liv. Lotta 
började med violin lektioner vid sex
årsåldern. Hon började skriva låtar 
för att kunna spela på instrumenten 
som fanns i hemmet. 

Numera arbetar hon som ljudtek
niker i Boomout, som specialiserar 
sig på ljudproduktioner för TV och 
film i Helsingfors. Samtidigt har hon 
sysslat med sin egen musik och bör
jade göra inspelningar för sitt eget 

album redan 2009. Musiken har en 
minimalistiskt svensk folkkänsla som 
kunde jämföras med Lisa Ekdahls 
produktion.

Michael Marino (DK)

Det hele startet med et uskyldig 
ønske om et mer spennende liv ved 
å spille gitar. Siden grep det om 
seg og i dag er Michael Marino er 
involvert i flere prosjekter hvor han 
fornyer den danske visetradisjo
nen, først og fremst under navnet 
LotusKrokus, som har gitt ut tre 
plater hvorav en av dem på Michaels 
egen plateetikett: Pæne -ting-du-
gerne-vil-ha. Hvor han gir ut sin egen 
og andres musikk, og alt synges på 
dansk. 

Michael Marinos musikk kan du bla 
høre på myspace.com og youtube.

Februar 2012 legger fire nordiske visesangere ut på turné. 
De skal trosse snø og is, fjellpass og øde vidder for å besøke 
Norge, Sverige og Finland midtvinters.

Målet med turneen er at de blir så glad i hverandre at et felles
nordisk «visefrø» blir sådd og gir grobunn for mer samarbeid på 
tvers av landegrensene. Men med forskjellig kultur og språkbak
grunn risikerer man også kommunikasjonsproblemer og forvik
linger som tatt ut av en realityserie. 

Så vi håper at vårt visepublikum tar vel i mot dem på viseklubbe
ne i Tromsø, Sjøvegan og Narvik, og gjerne ta turen over grensa 
til Gälli vare eller Muonio også.

Ida skriver om det hun ser rundt seg, 
om egne og andres opplevelser og 
oppfatninger. Mange som har hørt 
Ida har latt seg imponere av hvordan 
hun skaper poetiske framstillinger av 
hverdagshendelser, og hvordan hen
nes gitarspill understreker teksten.

I 2011 ga Ida Svanes ut 4spors EP’en 
«Hus ved havet» og låta «All verdens 
tid» ble spilt på NRK P1. Sangene kan 
høres her: myspace.com/idasvanes

ida Svanes (NO)
Ida Svanes (29) har utdanning fra 
musikkonservatoriet i Trondheim, 
med klassisk gitar som hovedin
strument. Med tiden har sangen 
og låtskrivingen fått større plass i 
hennes liv, og etter et år med studier 
på Nordiska visskolan i Kungälv er 
hun i dag en aktiv visesanger. Hun 
har turnert i Norge og Sverige, og 
har spilt på både mindre og større 
konsertscener og viseklubber.

Kart:  Google Maps
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V i se A r k i VA re 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 
godbiter, og du finner mye mer på 
 visearkivaren.blogspot.com.

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

Melodiutgave med 
norske middelalder-
ballader
På Norsk visearkiv bruker vi 
mye tid på middelalderbal
ladene, og nå er vi glade for å 
kunne presentere første bind i 
en serie med ballademelodier.  
For første gang blir alle nedtegne
de melodier presentert i bokform 
i en samlet, vitenskapelig utgave. 
Mange av melodiene har aldri blitt 
utgitt før. Når verket er sluttført 
med ytterligere tre bind, vil det 
inneholde rundt 1200 melodier og 
et register. Det er Astrid Nora Res
sem som er redaktør for verket.

Melodiene har ofte kommet i 
skyggen av den store mengden 
innsamlede balladetekster, og de er 
aldri blitt utgitt i en samlet utgave 

før. Melodiene er nedtegnet over 
en periode på nesten 200 år, og 
dekker store deler av landet. Til 
hver note står det opplysning om 
sanger, samler, årstall og lokalitet. 

Første bind som foreligger nå, 
inneholder melodiene til de natur
mytiske balladene, legendeballade
ne og de historiske balladene. Her 
finnes «Horpa» (31 melodivarian
ter), «Draumkvedet» (16 melodiva
rianter) og «Falkvor Lommanson» (2 
melodivarianter), for å nevne noen 
av de mest kjente.

Boka er utgitt av Norsk folkemin
nelag/Aschehoug og kan kjøpes i 
bokhandel og på nettet.

En liten gyllen ring – 
slager og parodi
En liten gyllen ring vi gav hverandre 
symbolet på at vi  
skal sammen vandre 
i sorg og glede i det lille rede 
hvor vi skal sammen bo  
i kjærlighet vi to

Dette var en av Jens BookJenssens 
store slagere. «En liten gylden ring» 
fra 1936 var skrevet av Henry Carl
sen (mel.) og Arne Svendsen (tekst). 

I januar 1940 hadde revyen Tenk på 
noe annet premiere på Chat Noir. 
Her var tekstene av Finn Bø, Bias 
Bernhoft og Arild Feldborg. Einar 
Rose hadde iscenesatt revyen. Og 
Rose sang Bernhoft og Feldborgs 
parodi på BookJenssens slager 
hvor den romantiske ringen blir til:

En liten gyllen ring med høl i midten, 
og inngravert det sto:  
Fra Jens til Bitten.

Og alle fugler små  
sang holiatatten titten, 
da jeg på hennes fing’ 
satt’ en liten gyllen ring.

Men her er det ikke romantikken 
som seirer. Den hulde viv blir «den 
rene rakekniv» samme dag de er 
gift. Det ender med at ektemannen 
må drukne sine sorger i portvin. Og 

Den såre hulken i mitt sangerbrøst 
gir skjelve toner i min elskovsrøst 
hver gang jeg får se  
denne etiketten med

en liten gyllen ring med V i midten, 
symbolet på den edle norske spriten. 
Og når jeg får for my’ ta akevitten, 
går verden rundt omkring 
i en liten gyllen ring. 

Denne og 20 andre av Roses revy
klassikere finnes for øvrig på CDen 
landskampen (Arne Bendiksen 
Records 1994).  Elin

hva er ei god vise?
Dette spørsmålet ble stilt i en 
enquete i det første nummeret 
av bladet Viseversa (forløperen 
til VIser.no - red.anm.), utgitt 
av Norsk vise og lyrikkforum 
(NVLF).

Organisasjonen ble stiftet på Stord 
i 1976 og skulle være «et samar
beidsorgan for den organiserte 
folkelige vise og lyrikkaktiviteten 
i Norge», som det står i pkt. 1 i 
vedtektene. 

Birgitte Grimstad svarer blant 
annet: «Ei god vise kjennes først 
og fremst igjen på en god tekst. 
Dernest skal den ha en melodi som 
bygger oppunder denne teksten.»

Otto Nielsen sier: «Vi som er flasket 
opp med navn som Wildenvey og 
Olaf Bull stiller visse krav til metrisk 
form og rimtenkning. Jeg kan ikke 
like disse moderne, rimfri visene. 
Ikke minst fordi melodiene på disse 
ofte er så vanskelige og dermed 
bryter et annet krav til ei god vise: 
Den skal kunne synges av alle.»

Øyvind Sund framhever også 
teksten som det vesentligste, men 
trekker også inn selve framførin
gen, som skal bygge oppunder 
teksten og melodien. «Den skal 
ikke framføres slik at publikum 
etterpå husker hvor flott visesange
ren opptrådte, men har glemt hva 
han sang og spilte.» Elin

Profil-visebøkene
Mange husker Profilvisebøkene fra 
det kampglade 1970tallet. 

Profil var navnet på et litterært 
tidsskrift som kom ut første gang i 
1959. Med kjente navn som Jan Erik 

Vold, Dag Solstad og Espen Haa
vardsholm i redaksjonen fra 1966 
ble Profil det viktigste litterære 
tidsskriftet i Norge.

Utover på 1970tallet ble tidsskrif
tet knyttet til den politiske ven
stresida. I 1972 kom det første lille 
viseheftet med tittelen Sanger fra 
folkets kamp. I tillegg til tradisjo
nelle arbeidersanger inneholdt 
heftet blant annet kampsanger 
mot norsk medlemsskap i EEC. I 
hefte nr. 2 var andelen EECviser 
økt markant. «Om lag to tredjedeler 
av sangene i dette heftet er blitt til i 
løpet av kampen mot EEC», står det 
i forordet. 

Målet for redaksjonen var å gi ut to 
sanghefter i året, men heftene ble 
tynnere etter hvert, og redaksjo
nen klaget i forordet over mangel 
på stoff. Da det femte heftet kom 
i 1974, hadde det skiftet navn 
til Profilviseboka. Redaksjonen 
grunnga navneskiftet med at den 
gamle tittelen aldri hadde slått an, 
og at de ville ha flere viser enn bare 
«viser fra folkets kamp». Samme 
året kom Profils allsongbok med de 
beste visene fra tidligere utgaver. 

Det er artig å bla i disse heftene. 
De er tidstypiske representanter 
for det politiske 70tallet. Her fikk 
mange ukjente forfatterspirer 
slippe til, og om tekstene ikke var 
høyverdig litteratur, fylte sangen 
en viktig funksjon som et samlende 
element i «folkets kamp».   
    Elin

lille laila
Mange norske artister drøm
mer om internasjonal suksess, 
men å få storsuksess på Færøy
ene er mer sjeldent. Ett norsk 
band har imidlertid lyktes der 
internasjonale storstjerner har 
feilet.
Ingen andre artister har vært mer 
populære på Førøyene enn Doodle 
Bugs, og debutsinglen deres; Lille 
Laila (1966) har fremdeles salgsre
korden der. Selv The Beatles havnet 
bak dem på hitlistene! I 1968 hadde 
Doodle Bugs på et tidspunkt de fire 
første plassene på den færøyske 
hitlista. 

Bandet ble startet i 1965 og holdt 
det gående til årtusenskiftet med 
ulike besetninger. Den eneste som 
har vært med hele tiden er Åge 
Heltzen som vokalist og låtskriver.

Etter 13 turer til Færøyene og over 
600 000 solgte plater, sa bandet 
stopp i 2000. Men nå er de tilbake 
med albumet Den gode gamle 
tida , til glede for både norske og 
færøyske fans.  Elin
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hindrar det alls att du är glad och ger 
hals», som vår svenske dikterbro
der ganske riktig påpeker. Og den 
gleden skal vi spesielt gi uttrykk for 

den 10. mai. Da blir det jubileums
fest, der alle venner av klubben er 
hjertelig velkomne. Mer informa
sjon om dette kommer senere – 

men sett av datoen og ha det godt 
så lenge!       n

Da er vi kommet til år 2012, og verden har ennå ikke gått under. 
Det har gitt Soon Viseklubb en gyllen mulighet til å fylle 5 år. 
Formelt gjør vi det ikke før i mai, men vi er allerede i jubileums
stemning, og kommer til å være det i hele år.

  aRne Kvalnes

b
ehovet for en viseklubb 
i Son hadde tydeligvis lig
get latent i lengre tid, for 
da en gjeng innfødte og 
innflyttede soninger slo seg 

sammen og begynte med ufor
melle visekvelder på Café Neptun 
høsten 2006, så var interessen der 
fra første stund. Det varte ikke 
lenge før vi skjønte at her måtte vi 
forsøke å få litt orden og struktur 
på saker og ting, og i mai 2007 ble 
Soon Viseklubb formelt stiftet. Vi 
var raskt oppe i over 20 medlem
mer, og vi er nå et sted mellom 30 
og 40 – litt avhengig av hvordan 
man regner.

Møteplass
Vi har stort sett kjørt samme 
opplegg i alle år, forøvrig ganske 

likt det vår «søsterklubb» i Oslo – 
Nye Skalder – gjør. Det betyr at vi 
først og fremst er et møtested for 
viseinteresserte, og vi tar sjelden 
eller aldri oppdrag utenfor vår eget 
tilholdssted. Derimot er flere av 
medlemmene aktive som viseartis
ter i andre sammenhenger.

Klubbkveldene består som regel 
av  30–45 minutters konsert med 
en innbudt artist, og deretter åpen 
scene så lenge det er artister på 
listen. På åpen scene er det max. 
2 viser på hver. Tidligere var også 
allsang en viktig del av visekvel
dene, men dette har etter hvert fått 
mindre betydning. Vi har imidlertid 
fra tid til annen «temakvelder», der 
klubbens medlemmer fremfører 
innslag knyttet til f.eks. en gitt 
spesifikk visedikter, en spesifikk 
sjanger e.l. Da har som regel også 
allsang en naturlig plass.

Kunne vært 80.000
De første årene holdt vi til på Café 
Neptun, men etter at driften der 
opphørte, så flyttet vi til Son Kro, 
der vi fortsatt holder hus. Vi har 
visekvelder annenhver torsdag, der 
både medlemmer og ikkemed
lemmer er velkomne. Inngangs
penger tar vi aldri, uansett artist. 

Medlemsfordelene er nesten ikke
eksisterende, så tatt i betraktning 
at Son er et tettsted med ca. 5000 
innbyggere, så er vi meget fornøyd 
med at vi «nærmer oss 40 i en 
alder av 5». Hadde vi kjørt samme 
opplegg i f.eks. Moskva eller Seoul, 
som har ca. 10 millioner innbyg
gere, så tilsier enkel hodereg
ning at vi ville hatt rundt 80 000 
medlemmer. Da ville vi imidlertid 
ikke kunne fortsatt på Son Kro, og 
vi hadde nok måttet investere i 
et lydanlegg. Men siden vi nå har 
valgt å forbli der vi er, fortsetter vi å 
kjøre akustisk.

Vi satser på fem nye år, men da er 
vi nok avhengig av å få litt forny
else på det organisatoriske planet. 
«Den harde kjerne» har nå vært 
aktiv i styre og stell så lenge at 
«den inntørkede kjerne» er snart 
et mer presist begrep. «Men inte 

soon Viseklubb runder 5

Fra åpningskvelden 10. mai 2007: Daværende kultursjef Birger Hekkelstrand 
klipper strengene til «husgitaren» på Café Neptun, assistert av klubbens første 
leder Roar Lågbu. Og dermed var viseklubben i gang!

Allerede første kvelden var vår «søsterklubb» i Oslo, Nye Skalder, godt 
representert, og senere har det blitt mange konserter med folk fra denne 
klubben. Her ser vi «Trisolistene» i aksjon (Ragnhild Svanes, Karl Heldal og  
Laila Sognnæs Østhagen).

Sommeravslutningen har vi prøvd å 
holde utendørs – dersom værgudene 
har vært på vår side. Disse kveldener 
pleier å være ganske uformelle, med et 
aldri så lite innslag av «gags». Men en 
konsert høres selvfølgelig også med. 
Her ser vi Inger Korum Olsen og 
Øystein Olsen i samspill.

i s e k lu b b e n

Klubbens egne krefter spilte også på åpningskvel-
den, her under ledelse av Arne Kvalnes.  
(Foto: Øyvind Rauset)
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Det noe med folk som bryter opp fra sitt tidligere liv og velger å følge kallet fra 
kunstens eller musikkens muser. Paul Gauguin, som etter å ha vært aksjeme-
gler i 11 år og senere selger av regntøy, ble post-impresjonismens fremste ma-
ler, eller hva med bankmannen Kjell Halbing som ble western forfatter Louis 
Masterson med seriene om Morgan Kane og Diablito. 

  Øyvind Rauset

V
isa har også slike person-
ligheter. en av dem heter 
Jens andersson, vei-
ingeniøren som sluttet, 
begynte på musikerutdan-

ningen niss og satset på musik-

ken.viser.no møtte ham på Kafé 
lyst i Oslo, etter at han hadde 
gjort en flott konsert med fullt 
band på nye skalder i november.

Du er jo svensk, bodd lenge i 
Norge?

– Jeg flytta hit i 2004. Jeg er gift 
med ei jente fra Bergen. Bodde 
der i 4–5 år. Jeg jobbet som 
sivilingeniør innen veiplanleg-
ging, som er det jeg er utdannet 
til. samtidig har jeg drevet med 
musikk siden jeg var liten. etter 
som jobben tok mer og mer tid 
og jeg fikk større ansvar, ble det 
stadig mindre tid til musikken, 
så til slutt kom jeg til et punkt da 
jeg måtte velge. «nå eller aldri». 
Så jeg valgte musikken, flytta til 
Oslo og begynte på NISS i 2009. 
Populærmusikk-linja. tok permi-
sjon fra jobben og studerte på 
full tid i to år. det vil si, etter ett 
år tok pengene slutt så jeg måtte 
begynne å jobbe, men bare på 
deltid så jeg kunne studere ved 
siden av. 

Hva går en populærmusikk
utdannelse ut på?

– Første året er generelt, da gikk 
jeg på vokal og stemmebruk. 
Populærmusikk dekker alt, fra 
blues og jazzens opprinnelse og 
fram til nå. 

Jens Andersson 
Svensk vei-ingeniør som ble nordmann og viseartist

A rt i s t p o rt re t te t:  J e n s  A n d e rsso n

Jens Andersson skriver tekstbasert musikk med  vakre 
melodier i god svensk visetradisjon. Han har blitt 
beskrevet som en mannlig versjon av Melissa Horn og 
musikken hans har klare likhetstrekk med Bo Kaspers 
orkester.

Hans tekster inviterer lytteren inn i bilderike historier som skifter 
mellom skildringer av den grå hverdagen og livets lykkelige øyeblikk. 
Musikksjefen i NRK P3, Mats Borch Bugge, uttrykte sin entusiasme 
over låten Sommar i Bohuslän: «Jeg er mektig imponert»!

Jens ble i fjor kåret til årets vinner av visekonkurransen «Vis deg frem” 
og Jens Andersson Band varmet opp for Åge Aleksandersen på Viser 
ved kanalen.

Jens er oppvokst i Göteborg, men har bodd i Norge siden 2004. 
I 2010–2011 studerte han på NISS (Nordisk Institutt for Scene og 
Studio) i Oslo med bl.a. Anne Marie Gjørtz og Håkon Iversen som 
sangpedagoger. 

Det var på denne skolen Jens Andersson Band tok form. 

«Menuett» har også vært popu
lærmusikk…

– Hehe, ja men vi gikk bare tilba-
ke til slutten av 1800-tallet da det 
begynte i usa. det morsomme 
med niss er at det er en utro-
lig spredning, fra visesangere til 
hiphop-artister, det gir en masse 
input fra mange kanter.

Det høres jo på deg at du har 
vært innom mange sjangere.

– Jeg har holdt på med musikk 
siden jeg var liten og har spilt 
både trompet, saksofon, gitar, 
munnspill, piano. Har vært med 
i 15 forskjellige band, og vært 
innom pop. rock, blues, soul, 
funk og tilogmed heavy metal en 
gang. nå er jeg kommet tilbake 
til å skrive på svensk, og da blir 
det jo viser og tekstbasert mu-
sikk. Jeg synes det er lettere å få 
fram godt innhold på mitt eget 
språk, når jeg skriver på engelsk 
mister jeg ofte de små nyansene i 
uttrykket.

Klarer du å leve av musikken?

– nei ikke ennå. det er veldig 
godt å ha den 50%-jobben som 
ingeniør, da slipper jeg det pres-
set for å tjene penger på alt jeg 
lager. det gir jo også større frihet 
til å eksperimentere og lage det 
jeg helst vil selv. drømmen er jo 

Foto: Kenneth Sporsheim
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det er henne jeg hører mest på 
etter jobb, henne og Cornelis!

Planer framover
– nå denne uka skal 
jeg spille på John dee 
sammen med andre 
artister fra det manage-
mentet jeg har. så skal vi 
spille søndagskonsert på 
Parkteateret 18. mars, og 
så spiller vi på viser ved 
Kanalen i sommer.

Og så er det den nordis-
ke viseturneen i sverige, 
norge og Finland i fe-
bruar, men da kjører jeg 
solo som trubadur. det 
gleder jeg meg veldig til!

Managementet vårt job-
ber også med å lage en 
turne til sommeren, og 
så skal vi spille inn noe 
og leter etter en produ-

sent. dessuten 
har vi nettopp la-
get en video, spilt 
inn på verkstedet 
(der nye skalder 
har hatt kon-
serter det siste 
året). den heter 
Springa ut og har 
masse energi, så 
vi syntes det pas-
set å lage video 
av den. skal legge 
den ut i på min 
Facebook-artist-
side.

Du spiller også 
som soloartist i 
tillegg til bandet.

– i høst spilte jeg 
på et eldrebolig-

senter i Hønefoss. det er Mikkel 
Gaup som arrangerer det, der har 
jeg vært to ganger og skal kanskje 
neste helg også. Og jeg tar jo 

oppdrag jeg får. det er en ekstra 
utfordring å stå der ensom på en 
scene uten noe band i ryggen. 
veldig nyttig å kunne gjøre begge 
deler.

les mer, se video og hør musik-
ken hans på Facebook:  
nb-no.facebook.com/ 
jensanderssonband 

Konserter våren 2012:
13.01: John Dee, Oslo – Liquid 
Chili Showcase

10.02: Buckleys, Oslo

26.02–01.03: Nordiske Nyska
pere turné  (Jens uten bandet)

13. mai: Parkteatret, Oslo – Sun
day Digestive

15–16.juni: Viser Ved Kanalen.

ellers planlegger han å spille inn 
i studio i vår og gjøre en turné i 
løpet av sommeren.     n

å komme dit der jeg kan leve av 
musikken. Men ikke på bekost-
ning av egenart – om man begyn-
ner å endre musikken i retning 
av det man tror publikum vil ha, 
risikerer man bare å selge sjela 
uten å få penger for det…

Bandet
– det oppsto på skolen, våren 
2011, der jeg spilte sammen med 
Henriette og Øyvind. så var jeg 
med i en visekonkurranse, «vis 
deg fram» arrangert av viser 

ved Kanalen i skien. Man skulle 
sende inn en sang, og de plukket 
de ut 5–6 stykker som fikk opptre 
på en stor scene på torget. der 
var det en jury som kåret meg til 
vinner. to dager senere skulle jeg 
være oppvarming for Åge alek-
sandersen, og da visste jeg at jeg 
måtte stille med større besetning 
enn bare meg selv, og dermed var 
bandet et faktum.

Noen sier dere minner om Bo 
Kaspers orkester, kommentar?

– Ja det er jo hygge-
lig, jeg liker dem veldig 
godt, særlig for de gode 
tekstene, og har vært på 
mange konserter med 
dem. Og så spiller de 
litt mer soul enn mange 
andre, det liker jeg og.

Andre du er inspirert 
av?

– Om man tenker på 
tekst og det svenske, er 
det helt klart vreeswijk. 
Han har fantastiske tek-
ster, klarer å bygge opp 
en stemning i låtene 
og ofte med en uventet 
twist på slutten.

så har jeg hørt en del på 
ted Gärdestad, han har 
fine melodier. Siden jeg 
liker soul, har jeg hørt 
mye på Bill Withers, 
Marvin Gaye, aretha 
Franklin. Og så er det 
jazz-klassikerne: Billie 
Holiday, nina simone, 
og Frank sinatra hørte 
jeg mye på ei stund.

Noen viseartister du vil 
trekke fram?

– Ja, Ole Paus har en flott for-
midling, han var også og holdt 
foredrag på skolen  og jeg ble vel-
dig fascinert av personen Paus. 
Og Bjørn eidsvåg, han har også 
blitt mer populær i sverige. Og så 
liker jeg dialekten. Og lillebjørn 
nilsen, og nå er jeg begynt å høre 
på siri nilsen, henne tror jeg 
veldig på. Veldig fine melodier og 
tekster, jeg har hørt både de gam-
le og nyere låtene hennes, og jeg 
skal snart på konsert med henne. 

J e n s  A n d e rsso n

Jens Andersson med bandet. Øyvind Myrvoll (trommer/perkusjon), Henriette Vaagsnes 
(sang/percussion/klokkespill), Helga Hommedal Blikås (sang/cello), og Audun Reithaug 
(kontrabass).  Foto: Kenneth Sporsheim.

Foto: Øyvind Rauset
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Boknakaran starta å spille 
sammen for 20 år siden. I 
hele den tida har de fortsatt å 
turnere og holde konserter i 
NordNorge med en identitet 
som gjør at stadig fler folk kom
mer for å høre dem. Vi møtte 
en av grunnleggerne, Ragnar 
«Nord» Olsen, for å høre litt mer 
om dette.

  Øyvind Rauset

Først litt om deg sjøl…

– Jeg begynte å spille og skrive 
viser på slutten av 60-tallet og 
kom med i «den nordnorske 
visebølga». Jeg ble også med 
i gruppa «ungdomslaget ny 
von» som ga ut lP på Mai. så 
fortsatte jeg et slags vekselsbruk 
mellom viser og teater på 80-tal-
let, og ble en slags husdikter på 
Hålogaland teater. det siste har 
ballet på seg, med jobber også 
for trøndelag teater, der jeg 
har oversatt et stykke av Brecht 
kalt Arturo Ui med premiere i 
januar. et stykke om hvordan 
fascismen kom til makta i tysk-
land – med setting til gangster-
miljøet i Chicago. så har jeg 
sammen med tyra tønnessen 
skrevet manus til familiemusi-
kalen Rockeulven som går nå på 
nationaltheatret her i Oslo. 

Boknakaran og Julie
– Men det er nå viser som er 
grunnlaget, og gruppa Bokna-
karan har jeg vært med i siden 
starten for 20 år sida. Nå rett 
før jul slapp vi en ny Cd. vi var 
opprinnelig fire i Boknakaran, 
alle var solo visesangere og 
låtskrivere. For fem år siden 
måtte en av oss, Malvin skulbru, 
trekke seg på grunn av senebe-
tennelse. siden fortsatte vi en 
stund som trio, men så i 2008 
fikk vi et samarbeid med en ung 
artist, Julie, som er felespiller 
og har vokst opp i tromsø. Hun 
er ettertrakta innafor folkemu-
sikkmiljøet og har tilført gruppa 
en masse både av ny musikk, 
ungdom og vitalitet. så da fant vi 
ut at det var på tide å gå i studio 
igjen. 

ikke bare romjulskonsert
Boknakaran har konsert hvert år 
i romjula på viseklubben spelt, 
og det har blitt en tradisjon med 
fulle hus og stormende jubel. 
Men gruppa gjør mer enn det.

– vi har regelmessig turnéer 
i hele nordnorge, og selv på 
små plasser (som vi oppsøker 
bevisst) kommer det masse folk 
på konsertene. 

Så den nye plata er ikke noe 
«comeback»?

– nei vi har holdt på konstant, 
og feirer altså 20-årsjubileum nå 
i 2012.

Fesk, potedes og reggae
Jeg merker på musikken deres 
en klar forankring i den poli
tiske visekunsten fra 70tallet, 
men har sett videoer hvor dere 
varierer med mange stilarter, 
fra folkemusikk til reggae?

– videoen «Fesk og potedes» 
er en remiks, men den er tatt 
fra plata vår som også er med 
reggae. selv om vi har basis i 
nordnorsk visetradisjon med 
dragning mot folkemusikk, så 
har vi putta inn det vi har erfart 
hver for oss.

Den nye plata
Hva er forskjellig i forhold til 
den forrige CD’n fra 2003?

– en forskjell er jo at han Malvin 
er bytta ut med Julie. vi er 
veldig demokratisk og har like 
mange låter hver. det skyldes 
at Jan arvid og jeg er to solo-
visesangere som trakterer flere 
instrumenter enn gitar, dermed 
er vi frontfigurer på våre egne 
viser og musiker på de andres.

b o k n A k A r A n  2 0  å r V i s e r . n o  m ø t e r  r A g n A r  o l s e n

boknAkArAn  
20 år i og for nord-norge

Boknakaran & Julie: Kortreist  musikkBoknakaran er tre musikere og historiefortellere  
med gjennomsnittsalder 60 pluss.  Julie er en 
fremadstormende felespiller på 24.  CD’en Kortreist 
musikk består av nyskrevne viser og nyarrangert 
tradisjonsmusikk fra Nord-Norge.
CD’en er spilt inn i Kysten studio i Tromsø med Jon 
Marius Aareskjold som produsent. I studio har de hatt 
med seg multimusikeren Ole-Morten Indigo Lekang, 
som bidrar på trommer og piano, gitaristen Tore Bru-
voll og perkusjonisten Inge Dulin.

Plata er både en videreføring og fornyelse av bokna-
musikken, med nye, sterke tekster av Helge Stangnes 
og Ragnar Olsen, melodier av Olsen og Jan Arvid 
Johansen, og tradisjonsmusikk i livlige arrangementer 
med bl.a. irsk tenorbanjo og torader – og naturligvis 
Julie Alapnes Normanns fele. En spesiell godbit er 
 valsen hun sjøl har komponert, Julies vals.

Ragnar Olsen på 
Dubliner musikkpub 
i Oslo.



18  viser.no viser.no 19 

– vi savner naturligvis Malvin, 
som spilte enrader trekkspill, 
mandolin og svensk sekkepipe. 
Men det oppveies av det nye 
Julie bidrar med.

– når jeg bidrar som bagkrunns-
musiker for de andre, spiller jeg 
ofte torader og banjo, men også 
tenorgitar – en firestrengs gitar 
som kan stemmes som en banjo 
eller fele. Pål torstensen, vår 
bassist, er også et solid anker. 
Med Julie har vi fått et større 
innslag av instrumentaler, nord-
norks tradisjonsmuikk som vi 
alle liker å spille.

Planer framover
– vi skal turnere så mye vi 
kan utover våren. Første uka i 
oktober skal vi markere jubileet 
og har fått en del penger fra 
NOPA siden det er fire NOPA-
medlemmer som blir profilert: 
Jan arvid, Malvin og meg, samt 
tekstforfatter Helge stangnes 
som vi har jobba sammen med 
i alle år. vi skal ha en konsert 
på Kulturhuset i tromsø med 
tromsø Kammer orkester som 
har arrangert en del av Bokna-
musikken. vi hadde en prøve før 
jul med to låter de hadde arran-
gert, og det låt veldig fint. Det 
er en cellist, Bernt simen lund, 
som gjør mange arrangementer, 
og vi har også Pål som vi bruker.

– dessuten har vi jobbet mye 
med kor, og det skal vi også ha 
med på konserten. 

Spelt
Du er fortsatt leder for vise
klubben. Dere har jo fått 
Kulturrådsstøtte og blitt en stor 
konsertscene for kjente musi
kere som Marie Bergman og 

Jan Eggum. Det er ikke lenger 
snakk om å gi artistene 500 
kroner for kvelden?

– det har vært en utrulig ut-
vikling på de 5 årene Spelt har 
eksistert. vi begynte også med 
de 500 kronene. Men vi har jo 
vært så heldige å ha anne Grete 
seljebakk fra troms Musikkråd 
til å hjelpe oss, og hun er også 
flink å skrive søknader. Så nå er 
spelt blitt en klubb som kan påta 
seg store arrangementer. Men 
vi fortsetter å holde fast på spil-
lemulighetene for de nye, ferske. 
Åpen scene vil vi fortsette å ha, 
og vi har minst en kveld, ofte 
to, i året som bare er viet unge 
talenter fra tromsø.

identitet
– Både jeg sjøl og Boknakaran 
har et sterkt forhold til den 
nordnorske identiteten. vi lager 
musikk som tar utgangspunkt i 
landsdelen og som folk kjenner 
seg igjen i. Ofte møter vi folk 
på romjulskonsertene som har 
flytta sørover, men lengter hjem 
igjen, og musikken bidrar til å 
styrke den gode identiteten. det 
skal vi fortsette med!         n

b o k n A k A r A n  2 0  å r

Ragnar Olsen på Dubliners med 
irsk folkemusikk i lokalet.

Boknakaran: Ragnar Olsen, Jan 
Arvid Johansen, Julie Alapnes Nor-
mann og Pål Thorstensen.

Julie Alapnes Normann 
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VisetreFF-ungdom:

– få av min generasjon 
som hører på prøysen
De kommer fra Drøbak, Mysen, Bærum og Trondheim. De kjente 
ikke hverandre før de kom hit, men er blitt gode venner i løpet av 
to dager. Vi fikk en kort prat med Linda, Milla, Sander og Peter på 
Østnorsk Viseforums høsttreff i Holmestrand i fjor, og lurte på hva 
de tenkte om visetreff og viser.

Øyvind Rauset

De fleste her er jo mye eldre enn dere, 
hvordan føles det?

– Jeg synes bestemødre er koselige, 
jeg! Og så har vi jo mye å gjøre, 
med Idol og gruppa Mangfold – 
det er veldig bra, alle blir engasjert. 
Erik Hageler heter han som leder 
det, og han er flink og får med alle. 

Hva kan vi gjøre for å for fler unge 
med i visebevegelsen?

– Betale dem for å være med. Eller 
kanskje en iskrem i timen! – Nei for 
å være alvorlig: Det trengs at folk 
får vite at det ikke bare er for eldre. 
Kanskje lage egne opplegg spesielt 
for ungdommer. 

Peter: Jeg liker f.eks å høre på 
Metallica. Ikke akkurat viser, det… 

Eller Green Days og 
Sum 41 – rolig rock. 

Men «rolig rock» kan jo 
fort grense opp til viser 
igjen, særlig når de spiller 
unplugged?

– Ja, mange av de rolige 
rocklåtene kalles jo bal
lads. «Viser» er det ingen 
som sier.

– Jeg tror de kunne 
fornyet visene med 
elementer fra rocken, 
da ville flere unge høre 
på det.

Peter: – Jeg tror det 
er veldig få av min 
generasjon som hører på 
Prøysen, f.eks. 

– Mange unge tenker 
nok at viser bare er Alf 
Prøysen, Alf Cranner og 
sånt. 

Peter: – Gitarkameratene har nok 
hatt stor betydning for visemiljøet, 
de er gode artister både hver for 
seg og sammen.

Lager dere noe sjøl?

Sander: – Ja, jeg lager matpakka mi!

Peter: – Nye låter hadde jeg aldri 
fått til, jeg må synge coverlåter om 
jeg skal spille noe.

Sander: – Jeg kan ofte ta melodier 
og lage helt nye tekster på dem, 
det er gøy.

Hva kan der foreslå for visesangere 
som vil ha fler unge i salen?

Peter: Lage noen kule musikk
videoer! 

Hva gjør dere etter visetreffet?

– Vi kommer til å holde kontak
ten med hverandre etterpå med 
 Facebook.    n

Peter (bakerst), Sander, 
Milla og Linda.

Audun fra Viseforum  hjalp til med bass på 
konserten. Her med Sander, som også ville prøve.
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n o r d i s k  V i s e s A n g :  F æ r ø e r n e s  s t A n l e y  s A m u e l s e n

«Engang sagde Grundtvig at det er nødvendigt at kunne høre på 
en sang eller salme hvad den skal bruges til. Herremændene sang 
sine sange når de skulle i krig og skolebørnene deres når de var 
i skole. Hos os på Færøerne var det især mændene der roede ud, 
som sang. Vi skulle høre hvad sangene betød.

Set i det lys er det mig en glæde at byde velkommen til  Stanley 
Samuelsen. 

tHeOdOR eli daM Olsen, 
FæRØeRne

e
fter min mening er Stanley 
– udover at være en af vores 
dygtigste guitarister – en af 
vores bedste komponister de 
seneste år. 

Og netop det at få ny melodi til 
gamle salmer som vi kender så 
godt kan være en udfordring for 
nogle. Måske nogen opfatter det 
som helligbrøde – men omvendt 
kan en ny melodi være med til 
at åbne nye døre. At vise nye 

betydninger i teksten og vise hvad 
salmen virkelig kan betyde og kan 
sige os.

At høre ord i nye toner er en særlig 
oplevelse. 

Kirkegaard sagde at der hvor or
dene ender tager musikken over.

Men musikken kan også være med 
til at give støtte. 

En tradition er altid i fare hvis den 
ikke bliver fornyet. Den stivner. Det 
er skæbnen for en tradition. 

Men det siges at de bedste ord fra 
hver tidsalder altid kommer til at 
overleve.

Jeg venter at det bl.a. bliver nogle 
af disse gode ord fra både salme 
og sangskatten som Stanley kom
mer til at synge for os, og hans fem 
fingre vil kæle for strengene, så der 
foreløbig bliver stille i vor sjæl og 
sind.» 

Således blev stanley budt vel-
kommen da han spillede koncert 
i en færøsk kirke i 2009, og da 
han i foråret 2011 rundede de 
60 år skrev samme præst dette 
portræt af stanley til de store 
danske aviser:

«Lørdag 30. april 2011 runder 
guitarist, sanger, komponist og 
digter, Stanley Samuelsen, 60 år. 
Stanley er født på Færøerne, men 

den poetiske troubAdour
har boet i Danmark siden 1970 – 
og siden 1986 i Birkerød.

Foruden at være kendt som en 
guitarist i særklasse – og meget 
respekteret af andre musikere – er 
han også kendt for sine milde og 
melodiøse fortolkninger af især 
ældre folkekære færøske digtere. 

F.eks. er hans melodi af det stærke 
kærlighedsdigt «Hvis jeg kunne 
synge» af Færøernes vistnok mest 
anerkendte digter, J.H.O. Djurhuus, 
blevet en klassiker, og det er ikke 
usædvanligt, at den bliver sunget 
af de ca. 10.000 mennesker, der 

Merete Messmann og Stanley Samuelsen 
i storslagent Færøisk landskab.
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Gunnar Hoydal, foruden tre af 
Stanleys egne digte.» 

På efteråret 2011 udkom en live 
cd med stanley solo optaget i 
nordens Hus på Færøerne.

Turnéer
stanley har turneret i alle nor-
diske og baltiske lande sammen 
med den nu afdøde nordmand 
Kalle Zwilgmeyer. de seneste 
år har stanley desuden optrådt 
i tyskland, Polen, scotland, 
italien og usa .

I marts 2012 begiver Stanley sig 
på en to ugers turné i sveri-
ges värmland med kollegaen 
Anders Stävarby. stanley har 
spillet rundt omkring i norge og 
oplever at mange forstår når han 
synger på færøsk. de to sprog 
færøsk og norsk har mange ord 
tilfælles. 

Man behøver dog ikke forstå 
ordene når man lytter til musik 
af og med stanley samuelsen. 
Musikken og sangen taler et helt 
eget sprog som alle forstår.  
som anmelder Marit lundstrøm 
i Finland skrev:  
«stanley samuelsen spelade 
gitarr med en kännsla som fik 
publiken nästan glömma lyri-
ken. Färöiska är et underbart 
språk at lysna till; som en särä-
gen blanding av islandska och 
italienska».        n

Artiklen er sammensat og redi
geret af Merete Messmann.

formodes at samles hvert år til 
Olajfesten i Tórshavn, når mid
natssangen bliver indledt foran 
parlamentsbygningen, Lagtinget.

Stanley Samuelsens bedstefar var 
Færøernes første lagmand i nyere 
tid, Andras Samuelsen. 

Familien Samuelsen har dog også 
opfostret flere korsangere og 
folk med digterisk talent, og det 
er på denne livets vej, at Stanley 
Samuelsen har brugt sine talrige 
talenter.

Han fik sin første guitar som 12 
årig og havde allerede sit første 
livespillejob i 1964 med beator
kestret Silly Boys, som med sine 
coverversioner af Elvis, Beatles 
m.fl. blev kåret som Færøernes 
bedste beatorkester i 1970.

I Danmark har Stanley  spillet i 
forskellige bands og som studie
musiker. Han dannede i mange år 
makkerpar med Nis P. Jørgensen i 
Den Udødelige Duo som spillede 
meget for den danske fagbevæ
gelse fra tiden med Anker Jørgen
sen til Poul Nyrup Rasmussen som 
statsministre. 

Den Udødelige Duo blev hædret 
med LO’s kulturpris i 1992.

Siden 1986 har Stanley kompo
neret musik til ældre og nyere 
færøske digte efter blandt andre 
J.H.O. Djurhuus, Jóannes Paturs
son, Poul F. Joensen, Hans Andreas 
Djurhuus, Andras Samuelsen og 
Christian Matras.

I 2008 på selve Olajdagen blev han 
hædret med Listavirðisløn Miðla-
húsins, som frit oversat betyder 
Mediehusets Hæders kunstpris. 
Beskrevet således:

«Stanleys musik og fremførsler er 
folkemusik på meget højt interna
tionalt niveau. Hans melodier har 
beriget os og berører færingens 
hjerterødder, hvorfor alle, både 
unge og ældre, synes meget godt 
om ham. Flere af hans sange er 
blevet folkeeje, som bliver sunget 
når folk kommer sammen til 
almene så vel som til private sam
menkomster og hans cd’er findes 
i næsten hvert et hus. Stanleys 
vidunderlige musik har stor kunst
nerisk betydning og således også 
stor betydning for den færøske 
identitet».

Nyere udgivelser
Stanley Samulsen har udgivet 
fem soloalbums foruden en cd 
med Trio Acoustica; en guitar 
og vokaltrio som foruden Stanley 
tæller to norske guitarister og 
sangskrivere, SteenVidar Larsen 
og Øistein Rian. De udgav i 2008 
et flot album med egne sange på 
norsk, dansk og færøsk samt en
kelte covers på svensk og engelsk 
af Beatles, Crosby, Stills & Nash og 
Cornelis Vreeswijk.

På cd’en Sol og Regn fra 2005 har 
Stanley indspillet sine danske 
versioner af Jan Eggums Rygtet 
fortæller og Finn Kalviks Fyld mine 
sejl, og mange, også i Norge, har 
rost Stanley for disse fine versioner 
i både tekst og arrangement.

Alle Hjertets Sange er Stanleys 
seneste udgivelse. Musikken har 
Stanley selv komponeret, og 
igen kan man med rette sige, at 
guitarspillet er Stanleys visitkort. 
Desuden medvirker bl.a. stryge
kvartetten Doria.

Det er igen de gode folkekære fær
øske digtere. Denne gang oversat 
til dansk med hjælp fra digteren 

s t A n l e y  s A m u e l s e n d e n  p o e t i s k e  t r u b A d o u r

Stanley Samuelsen
Født i 1951 på Færøerne i bygden Fuglefjord. Er autodidakt musiker.

Spillede i Beatorkesteret Sillyboys fra 1964 til 1970 da Sillyboys vandt 
en konkurrence som bedste Færøske band.

Rejste til Danmark i 1970 og er bosiddende nord for København.

Spillede i mange forskellige bands i Danmark. I mange år med Nis P. 
Jørgensen i Den Udødelige Duo.

Blev i 80’erne kendt på Færøerne for sine melodier og fremførsler af de 
store færøske nationaldigtere.

Har udgivet fem soloalbum på det færøske forlag Tutl  (tutl.com).

Udgav Acoustica Trio cd i 2008 med sange på norsk, svensk, dansk, 
færøsk og engelsk.

Har eget studie Nora Studio, og spiller mange live koncerter både solo, 
med strygere og med band (trommer og bas).

Samarbejder med forfatteren til bogen Beatles for alle, Per Wium, 
om et populært Beatles projekt som de kalder koncertforedrag. Per 
fortæller om gruppen og deres musikalske udvikling og Stanley spiller 
gruppens sange.

Webside: stanleysamuelsen.dk



26  viser.no viser.no 27 

Månedens vise ble skrevet av Ragnar Sør Olsen etter at han hadde lest Viser.no 13 
 – inspirert av artiklene om tekster på norsk og engelsk!

m å n e d e n s  V i se e i  V i se  e r  e n  k l A n g F u l l  F o rte l l i n g

10 tidligere viser i denne spalta:

• Skjøn Jomfru (nr. 1)  
• Sinclairvisa (nr 2)  
• Liti Kjersti og Elvekongjen (nr 4)  
• Kjempene på Dovrefjell (nr 5)  

• Husmannsvisa (nr 6)  
• Udsikter fra Ulriken («Jeg tok min nystemte») (nr 7)  
• Titanics Forlis (nr 8)  
• Beiarblakkjen (nr 9)  
• Heming og Gyvri (nr 11) 
• Sjugur og Trollbrura (nr 13)

Ei vise er en klangfull fortelling

ei vise er en klangfull fortelling
Om noe noen har sett
erfart eller følt eller festet sin lit til
Å gjengi er neimen ikke lett

vi har viser om alt og viser om alle
Bak ordene skjules så mangt
Fra rimfulle dikt, til forbannet løgn
Her kan en stakkar strekke det for langt

ei vise er vise uansett språk
Bare lytter’n er lutter øre
Om det låter av hva noen kaller for bråk
er det bra med litt liv og røre 

Hva er ei vise uten tone, uten tekst
uten gloser som gliser overens
Hva er ei vise uten livsperspektiv
uten anstrøk av en viss essens

For lenge siden var lausaviser
Framført på stående fot
ingen var den gang i ringeeste tvil
Om skaldens dristighet og mot

ei vise er vise uansett språk
Bare lytter’n er lutter øre
Om så låta er omgitt av hva noen kaller bråk
er det bra med litt liv og røre 

Ragnar Sør Olsen framfører visesyklusen «Ett Fjell av Sølv» i 
Bergverksmuséet på Kongsberg  (Foto: Øyvind Rauset).
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«de blir større,» 
trøstet jeg, men 
det sa jeg også 
den gangen hun 
ble storesøster 
uten at det førte 
til stor entusi-
asme det første 
året. 

Jeg har forklart 
at spørsmålet 
om hund ikke 
lar seg kombi-
nere med katt 
her i huset. selv 
om vi hadde 
både hund og andre katter da «den gule 
feite» var liten, er han alt for glad i å være 
ene-konge. Han skal leve sin regjeringstid 
uten konkurranse. 

Høner derimot vil berike pensjonisttilvæ-
relsen. vi kunne sitte i sola og se på når 
de rotet opp vassarve og løvetann mellom 
rosenbuskene. «Jeg kan lære hønespråk og 
’feit, gammel og gul’ kan slå med halen og 
banne så mye han vil.» forklarte jeg. 

det var i sommer med alt for mye regn og 
ugress.

i dag har dalen fått sitt første vinterkyss. 
Fukten driver lavt over jordene. danser 
som alver med slør og velger ut deler av 
landskapet. sola har hengt seg opp, som et 
gullegg, over granpelset fjell.  det er ufyse-
lig vakkert, men minner meg lite om at det 
snart er jul. 

i hodet mitt venter jeg fremdeles på den 
sommeren som regnet bort. 

Jeg plukker ennå løvetannblader og sper på 
med ruccolasalat. «Finske pinner» vokser 
langsomt. de beveger seg nesten ikke og 
kommuniserer på tegnspråk… (tror jeg).  
det ville selvfølgelig ha vært noe helt annet 
med høns, men jeg er ikke blind for at pin-
nedyr også kan ha sine fordeler. de holder 
seg i boksen. i tillegg er de et daglig (og 
synlig) innslag i debatten om husdyr som 
kanskje passer for visesangere. 

Ps: visesangeren som leser korrektur på 
kjøkkenbordbrevene, ser på meg. «Men, du 
har jo ikke hengt meg ut?!» sier han. «er 
jeg degradert?» 

«Klukk, klukk» svarer jeg vennlig og fort-
setter ønskelista.            n

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

Kjøkkenbordbrev  
av Gry sveen

tegning: Øyvind Rauset

Jeg skriver ønskeliste til jul.  
«Høner passer for visesangere …og jeg vil 
ha,» sier jeg.  

visesangeren har hørt det før 
og lar seg ikke overrumple av 
argument om at «andre visesan-
gerfruer har»… osv. vi er kom-

met hjem fra visetreff på särö hvor jeg  bl.a 
fikk nye argumenter for at høns passer til 
visesang. 

«Jeg vil ha en stor og gylden en med 
nydelige fjærdusker rundt beina. en hvit 
med prikker og så agda selvfølgelig. liten 
dverghøne i høstfargede fjær. er det for 
mye å forlange… egentlig?» 

«Hvorfor vil du ha høner mormor?» spurte 
barnebarna i vår da jeg brakte temaet på 
bane. «antagelig fordi hun har sluttet og 
legge egg,» forklarte mammaen deres, «og 
så glemmer hun at hun bor i byggefelt,» la 
hun til.

«For min del har jeg nok med høna jeg 
har,»smilte visesangeren fornøyd. Han får 
alltid uforbeholden støtte fra bonusdattera 
si.

«Jeg hadde også mer enn nok med den 
’ene orgelpipa’ du hadde... likevel kom du 
trekkende med 600 andre. Satte dem opp i 
stua,» parerte jeg. 

selv om jeg godkjente prosjektet med orgel 
så avstår jeg ikke fra å bruke det som press-
middel. «OG… det handler ikke om egg.  
Jeg er ferdig med mine. Høns må gjerne 

beholde sin menstruasjon for seg selv.» sa 
jeg, bare for å ha det sagt.

«du mener altså høner, mormor, ikke 
hund?» spurte sjuåringen med lengsel i 
stemmen. «Høner bæsjer inne, altså.» 

«de skal være ute og hjelpe meg i hagen. 
spise rosevepslarver og rote opp ugresset» 
svarte jeg.

«Jeg har sett hønebæsjen på tv jeg, og vet 
du… tissen til pappa… ser ut som nesa til 
Fantorangen.» forklarte treåringen full av 
latter og sporet av hele samtalen.

På besøk hos gode venner i Åbo brakte jeg 
også temaet på bane. det skulle jeg kanskje 
ikke ha gjort. Som avskjedspresang fikk jeg 
en liten eske med to løvetannblader samt 
en halv teskje små svarte prikker. sønnen i 
huset hadde vandrende pinner som hus-
dyr og syntes synd på meg. «det blir ikke 
kyllinger» forklarte han, «men pinnedyr 
kommer også fra egg.»  vel hjemme dro jeg 
ut grønnsakskuffa i kjøleskapet. danderte 
med litt jord og stein og kvist. Eggene fikk 
plass på et blad og skuffen ble dekket av en 
håndduk.

den står fremdeles i kjøkkenhylla.

«er du helt sikker på at du ikke heller vil 
ha hund?» spurte det eldste barnebarnet 
da jeg viste henne de nye husdyrene mine: 
«Petra,» «uffe,» «vidar» og «Julius».  
Bleke og på størrelse med ett værhår fra en 
katt satt de helt stille på hvert sitt løvetann-
blad. 
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d i n g s e g u i d e n

Våren 2012: En bølge av nye bokser for

mobile opptAk
I løpet av høsten 2011 er det kommet en ny flom av ekstra utstyr 
for lydopptak til telefoner og «padder», og alle er hysterisk opp
tatt av «mobilitet». 

  Øyvind Rauset

På starten av året er det alltid 
bransjemesser som CES i Las Vegas 
og NAMM i Tyskland der de ny
este teknologiske godsakene blir 
presentert. Så også i år. Og denne 
gangen strømmet det på med mik
sere og annet som du kan putte en 
iPad inni eller koble sammen med 
iPhone. 

Xenyx: Mikseren kommer i 3 
størrelser, her ser du den 

minste med 12 spor. I tillegg til 
å bruke iPad’en som display for 

EQ, lydbølger etc., kan du selvsagt 
også ta opp på den.

iStudio (under) er vel noe av det 
samme som fjorårets IO-dock fra 
Alesis, men knappene er satt til 

venstre og hele designet 
virker litt enklere.

Logic Pro 9 billigere
De som fulgte 
vårt råd i nr 13 
om å ikke løpe 
og kjøpe Logic 
Studiopakka, 
har spart litt 
penger nå.

Janne MØlleR

Rett før jul sluttet Apple å selge 
den store Logic Studiopakka til ca 
5000 kr. De to viktigste program
mene, Logic Pro 9 og live/scene
programmet MainStage 2, selges 
nå bare i nettbutikken MacApp
Store, og Logicprogrammet 
ble satt ned til 1400 kr – et solid 
prisfall. Med denne prisen kan ikke 
programmet oppdateres, men må 
kjøpes på nytt hver gang det kom
mer i ny hovedversjon. Men den 
gamle studiopakka kosta ca 1800 
bare for oppgradering, så det blir jo 
en bedre deal uansett. Så gjenstår 
det å se hvor lenge de venter med 
å komme med Logic Pro 10.  Men 
9’eren er et solid program uansett.

Logic Pro 9: 1400 kr  m. 1700 sam
plerinstrumenter + 15.000 loops. 
Main Stage 2:  209 kr.

spennende android: gAlAxy note
Samsung skal endelig ha ros 
for å komme med noe andre 
ikke har lansert først: En 
maxitelefon med tegnepenn!

Øyvind Rauset

Dette har de fått til ved å samar
bede med produsenten Wacom, 
som i mange år har laget penner 
og tegnebrett til datamaskiner. 
Telefonen er rask, og jeg kan 
bekrefte at det går fint å tegne på 
den. Lurer faktsik sterkt på å kjøpe 
en sjøl, da øynene mine liker den 
store skjermen på 5,3 tommer. Så 
gjenstår det  å se om det kommer 
gode opptaks programmer. 

Lag deg et ferdig noteark på 
notatprogrammet, så kan du kjapt 
rable ned din nyeste melodiidé, 
selv uten en eneste noteapp! 
Godt kamera har den og, med 8 
MP.

Samsung Galaxy Note.  
Pris uten binding ca 5.300,  
(litt under i noen nettbutikker). 

+ Stor skjerm, tegnepenn. Rask.

÷ Litt vel stor for de fleste bru
kere. Middels batteritid. Gammelt 
systen (Android 2.3) men Samsung 
lover Android 4 til våren.

Behringer  
Xenyx og iStudio
Behringer er kjent som merket studioene ikke 
vil ta i med ildtang. De slo seg opp med billige 
kopier av kjente merker. Men i det siste har jeg 
hatt gode erfaringer med små produkter derfra, 
og det de varsler til våren 2012 ser rett og slett 
ikke ut som kopi av noe. Begge er basert på at du stik
ker en iPad inn i en slisse, og dermed er du igang.

Alesis Ampdock: En ny boks etter samme 
lest som fjorårets IO-dock (lyd(midi-inn- og 
utganger for opptak på iPad). Nå er den 
retta spesielt mot gitarister, med effektbok-
ser og forsterkere på iPad-skjermen og en 
ekstern fotpedal som lar deg skifte effekt 
uten å bruke hendene.

Blue Spark Digital (til h.) er ifølge produsenten Blue 
den første iPad-mik på studionivå  (men bruker du 
en av mikserne på sida her, kan jo alle studiomik’er 
brukes). Mikrofonen kan også kobles til USB-inngan-
gen på en Mac/PC. Den har en knapp kalt Fokuskon-
troll, som skal gi to soniske alternativer – antar det 
skal bety forskjellig lyd. Den kommer til våren, pris er 
ennå ikke fastsatt.

Tascam iM2: Enda en 
iPhone-mikrofon! Den 
monteres på USB-inngangen 
under, så du må holde den 
opp-ned, men skjermen 
tilpasser seg. Og lyden blir 
som kjent best på denne 
måten, framfor bruk av 
mik/minijack-pluggen. 
Fysisk knapp for justering 
av gain. Opptaksapp 
medfølger, og den kan 
prukes sammen med 
telefonens videokamera. 
Til konsertopptak…?  
Pris ca 500,-.

Mackie DL 1608 heter 
dette lille sjarmtrollet, 
hvor iPaden utgjør 
miksebordet – ingen fadere 
som må renses for støv… 
Knotter, innganger og utganger i 
XLR-, midi- og jackversjoner her som 
ellers. Jeg har sett penere design, men 
Mackie er kjent for topp kvalitet på 
innmaten (noe de også tar betalt for). 
Denne vil være ekstra kjekk til konsertbruk, 
da man kan ta løs iPaden og fjernstyre 
mikseren – styre volum, EQ etc. fra motsatt ende av rommet. Det har man 
tidligere kun fått til store miksere i 100.000-klassen. Prisen blir ca 6000 kr.
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øyVinds Vise-quiz
sJekk din VisekunnskAp!
1.  Rita Engebretsen og helge Borglund laget på 

selskapet Talent en lP-serie med viser som ble 
store radiohits på 70-tallet. hva het serien?

2.  Er ordet viser noe som bare brukes i Norden?
3.  Joseph hillström var mer kjent under et annet 

navn. hvilket?
4.  ABBAs Björn Ulvaeus var tidligere medlem av 

en visegruppe. Navn?
5.  hva het viseklubben som overtok etter 

Dolphins og brukte Det norske teatrets biscene 
som konsertsted?

6.  hvilken stor festival ble startet av viseklubben 
hades i Bærum?

7.  Ole Paus ga ut en serie med 3 vise-«aviser» på 
70-tallet Navnet på «avisen»?

8. hvilken plate utgitt på Ole Paus sitt platesel-
skap Zarepta i 1977 ble forbudt?

9. hvorfor ble den forbudt?
10. hvem vant årets Spellemann i viseklassen?

(Fasit s. 41.)

g - s t r e n g e n

Av  Torbjørn Holte

Vannrett
1 Prosjektil
4 Tribunene
11 Fisk
14 Dikt
16 Søt
20 Grep
22 Åpning
23 Damene
25 Volum-måleenhet (fork.)
27 Kort
29 Rim
31 Datamaskin
32 Masse-måleenhet (fork.)
34 Vondt
36 hage
38 Muntlige
39 Sende melding
41 Tall
42 Sterkt
44 Preposisjon
47 Fase
48 Drivstoff
49 Student
50 Dyrene

Loddrett
1 Plagg
2 Tanke
3 Enkel
4 Pronomen (eng., bak-

vendt)
5 Skikk
6 Fugl
7 Separere
8 To
9 Tidl.  politisk parti 

(fork.)
10 Tyte (bakv.)
11 Afrikanere
12 Yrke
13 Ydmykelsen
15 Bydel i Oslo
17 Snakk!
18 Naboer av l
19 Nedbøren
21 Bygning
24 Komisk
26 hallusinogen
28 Snøsmelter
30 Sansende
33 Surre
34 Karakter (gml, fork.)
35 like

37 lage
38 Fiske
40 like
43 Odde
44 Måne (bakv.)
45 Fase
46 Preposisjon

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

  Løsning forrige kryssord:

Markedets første 
Androitt-craptop, 
med 12 megapixel 
 kamera både foran 
og bak – kjekt å ha på 
Feisbook.

torbJørns Vise-x

,

1 2 3  4 5 6  7 8  9 10  11 12 13      

14             15 

16   17       18       19

  20  21  22    23 24 

25 26  27  28   29 30  31     32

  33     34   35    36 37

             38

  39    40  41   42 43

 44      45   46     47

48       49     50     

,

,

T A  G U D S B E S P O T T E R
R  L I T  G O  E K K I  G E S
U S E R  T  L  V A  T U  L I A
D L I  M A T L E I  S A L T I N G
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 E N  F L I T T I G  F L I N K

Bibbis Produktguide
NOK AV DETTE TULLET MED IPHONE-LYDOPPTAK:

AnAlogt lydstudio
Bibbi har aldri greid å forstå den idiotiske idéen 
om at alt skal være så SMÅTT. Hun lanserer derfor 
denne gang et skikkelig LYDstudio av den gamle 
skole. Tekniker med bart medfølger, selvsagt.

BRiGitte Bidet

Den seriøse viseartist kan ikke være bekjent av å gjøre 
sine udødelige opptak på noe som får plass i en lomme. 
Det er tross alt kunst vi snakker om. Og som Bibbis 
smartkledde og lett snublende lesere sikkert skjønner, 
dreier det seg også om et «retournons à la nature». Vinyl 
er ikke langt nok, vi skal tilbake til voks. Det er dessuten 
mer økologisk. 

Opptakene ledes fra en megastormembranmikrofon 
og kodes direkte inn på en hendig voksrull som drives av 
den medfølgende fonograf i raske 78 rpm. Ved kjøp av 
to, får du til og med stereo. Rullene kan nytes i over 100 
år (vis Bibbi den CD som kan det)!

Noen vil kanskje innvende at studioet ikke er særlig 
portabelt – men trenger man reise så mye da? Innspil
lingene er dessverre ikke kompatible med iPod, men det 
skyldes kun Apples lukkede plattform.  Løp og kjøp!

I forrige kryssord hadde redaksjonen 
satt to av de røde pilene på feil sted, noe 
som gjorde det litt tyngre å få til rett 
setning. Vi beklager, og har rettet pilene 
på løsninga under.
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drar med vokal. Sistnevnte synger 
barnlig skjønt i duett med Æ på 
låta «…og så blå». Omslagsbildet 
og bildene inni coveret har klare 
referanser til blant annet Hieroni
mys Bosch. Her er skildringer av 
«himmel og helvete». Uttrykksfulle 
illustrasjoner. Nesten litt for skumle 
for meg. Du får en fin lysbild
fremvisning på åpningssiden på 
hjemmesiden hans. Æ har lagt ut en 
dobbeltsingel bestående av «Lang 
historie» og «Æs siste sang» på net
tet. Lytt til den her.

Om man ønsker konsertversjonen 
slik Æ fremførte materialet under 
Trænafestivalen i Træna kirke i 
2010, kan man muligens bestille 
den på USB fra Æs hjemmeside. Her 
kan du sjekke ut hans turnéplaner. 
Er du heldig å bo i nærheten av der 
han skal spille, ryktes det at han er 
enda bedre i levende live enn på 
stereoanlegg. Jo flere ganger jeg 
lytter til dette albumet, jo bedre blir 
det. Men det tok lang tid å omtale 
det.

CD/Vinyl – Æ: Udyrbarmark. Dob
belt CD og vinyl. Musikkoperatørene 
AS 2011.

Vinylen får du bl.a. hos Platekom
paniet, CDON, The Garden og Big 
Dipper.

Hege Bålsrød og 
Olav Mosdøl:  
Det syng
Musiker og sangerinne Hege 
Bålsrød og lyrikeren Olav 
Mosdøl har laget en CD de har 
kalt Det syng basert på Mosdøls 
tekster og Bålsrøds melodier. 
Det hele har smeltet sammen 
til en vakker, musisk helhet av 
musikalitet, viser og poesi.

PeR JaKOB sKaanes

Olav Mosdøl er lyriker bosatt på Kvi
teseid i Telemark. Han har en rekke 
utgivelser bak seg. Han har også 
laget flere innspillinger sammen 
med ulike artister som har fremført 
hans tekster.

Hege Bålsrød var 
en av frontfigurene 
i bandet På Balkon-
gen. Jeg hadde gle
den av å høre dem 
for noen år tilbake 
på Viser ved kanalen 
på Ulefoss. Siden 
har Bålsrød spilt 
endel selv i tillegg til 
å samarbeide med 
Olav Mosdøl. De har 
laget et program 
som de har opptrådt 
med og nå har de 
sammen tilbrakt en 

stund på Teigene på Justøya for å 
spille det hele inn på CD.

Mannen bak Teigene kultur, Peter 
Vemö, har foruten å produsere 
CDen og spille gitar på den, vært 
med på to av melodiene. Ellers står 
Hege Bålsrød for samtlige toneset
tinger. Og der må jeg med en gang 
få lov til å berømme hennes teft for 
eleganse og gode melodier. Her er 
flere gode melodier som glir lett 
inn i øret og får deg til å nynne med 
ganske raskt. Spor 2, Betlehem, er 
et godt eksempel i så måte. Hege 
Bålsrød har laget en svært vakker 
melodi. Temaet kan imidlertid ha 
en liten tendens til å bli gjentatt vel 
mange ganger. Da er det forfris
kende at Bålsrød har lagt inn en 
munnspillsolo med modulasjon 
i det de skal til å ta fatt på et nytt 

 musikk politiet
Æ & DEM:  
Udyrbarmark
Æ og Dem er en lite kjent og en 
i sannhet uslepen diamant fra 
Træna kommune. Æ serverer 
nordnorsk viserock på dob
bel vinyl og CD, med støtte av 
bandet Dem.

 PeR JaKOB sKaanes

Æ?
Bak artistnavnet «Æ» møter vi 
Erling Ramskjell. Noen av oss vil 
huske ham fra bandet Schtimm. 
Som soloartist har han gitt ut tre 
album. Det første ga han ut på 
minnekort innpakket i en medisin
pakning med innholdet «forkledd» 
som en innholdsfortegnelse av 
tablettene i pakken. Tittelen var 
Prosaistisk. Utrolig artig gjort. Neste 
album kom som CD og bar tittelen 
Voksensløvsinn. Herværende album, 
Udyrbarmark, kommer både på CD 
og vinyl, foruten til nedlasting og 
på Wimp og Spotify, blant annet.

Æ spiller ikke helt alene på albu
mene. Han har også med seg Dem 
som består av Are Bredal Simonsen 
på diverse strenger, Trond Tømmer
berg besørger rytmeinstrumentene 
og Hallstein Sandvin spiller bass.

Udyrbarmark
Æ karakteriserer Udyrbarmark som 
«Kanskje en slags murstein, men i 
så fall en porøs murstein fylt med 
demoner, røyk, og gamle synder 
 men forhåpentligvis også noen 
diamanter, en og annen engel og 
kanskje litt framtidig solskinn» 
(RadioLudo).

Opprinnelig var 
musikken et be
stillingsverk til 
Trænafestivalen 
i 2010. Nå fore
ligger den i sin 
helhet på plate. 
Udyrbarmark 
er et dobbelt
album hvor del 
en og to bærer 
hvert sitt navn: 
Alfatalismanisk 
og Omegalo-
mantras. Det 
rolige, viseak
tige materialet 
fremføres med 
visse referan
ser til rock og 
progrock. Jeg 
tenker meg at Æ 
har mye rock i «ryggmargen». Dette 
er interessant å merke seg. Det 
tilfører mye musikalsk.

Udyrbarmark består som nevnt av 
to plater. Den første plata, Alfata-
lismanisk, er den roligste og mest 
undrende av de to. Den er mørk 
viseaktig, drømmende, ettertenk
somt og upolert småskranglete i all 
sin nærhet og eleganse. Musikalsk, 
både i sin melodiske styrke og i sin 
evne til å kombinere klanger og 
instrumenter, er Ramskjell impo
nerende. Erling velger i stor grad 
elektrisk gitar på sine rolige vise
poetiske sanger, her er bass, piano 
og elegant, slentrende gitarspill. På 
sporet Etter stormen akompagne
res vokalen muligens av cello og 
harpeleik, sitter eller noe. Kanskje 
gitar på de øverste båndene. Fint er 
det ihvertfall.

På del to, Omegalomantras, har Æ 
beveget seg et langt skritt i ret
ning av rock. Her er både tempoet 
skrudd opp noen hakk, fuzzgitar, 

tyngre bass og slagverk er langt 
mer fremtredende og Æ blir mer 
hes i stemmebruken.

Det er mye «rom» mellom instru
mentene i produksjonen. Instru
mentene er ikke pakket så tett på 
hverandre. Det kan kanskje låte 
spinkelt for enkelte. for under
tegnede låter det balansert og 
luftig. «Less is more» som vi sier på 
newnorsk.

Eksistensielle 
 funderinger
På Udyrbarmark funderer Æ om 
mangt og meget. Tekstene er småfi
losofiske, eksistensielle undringer 
over livest tildragelser, vekst og 
fall. Her er også småallusjoner til 
Bibelen av typen:  «og mens vin blir 
gjort til vann, som du vil så gjerne 
gå på».

Æ har med seg noen gjester på 
Udyrbarmark. Stefan Sundström, 
Nikoline Spjelkavik og liten pike bi
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sannhet, hvor man er okkupert av 
sine egne regjeringsstyrker. Dette 
gir en bakgrunn for å se tekstene i 
et noe annet lys enn det vår norske 
hverdag gir. Derav også en noe 
annen forståelse av tekster som for 
meg fremstår som ganske snodige 
og surrealistiske hvor både bilde
bruk og fortellingene som sådan er 
underlige. Litt vanskelig tilgjenge
lige med andre ord. Her er galgen
humoristisk satire og ironi side om 
side med var poesi.

Jørn Simen Øverli synger og spiller 
akustisk gitar på CDen. Han har 
med seg to korgutter, Erik Hillestad 
og Henning Sommero. Sistnevnte 
spiller også flygel på «Jeg elsker 
gamle kvinner» og piano på «Jul i 
Sibir». Ellers spiller Zbigniew Lapin
ski flygel og syntheseisere på CDen.

Fremføringene på dette albumet 
er av godt Øverlimerke. Mye rolig 
og forsiktig med plutselige, vold
somme utbrudd og crescendoer 
før det roer seg ned igjen. Noen av 
sporene er forøvrig nyarrangert på 
det nevnte albumet «Karuzela».

Jørn Simen Øverli har hjemmeside. 
Du kan lytte til Den røde bussen på 
Wimp, Spotify og Beat.no.

CD – Jørn Simen Øverli: Den røde 
bussen. Gjenutgitt på Kirkelig kul
turverksted 2010.

Jørn Simen Øverli  
m. fl: KARUZELA
Jørn Simen Øverli dro i 2009 
sammen med sangerinnen Tora 
Augestad til Polen på jakt etter 
sanger. Der fikk de hjelp av 
Øverlis favorittvokalist Johan
na Lewandowaska Zbudniewek 
og prosjektet Karzuela var 
igang.

PeR JaKOB sKaanes

Trubaduren, forfatteren og viseak
tivisten Jørn Simen Øverli har stelt 
med mye artig og ukonvensjonelt 
i norsk musikkliv. Han har spesi
elt befattet seg med musikk fra 
tidligere ØstEuropa der han har 
tolket polske viser og gjort et stort 
arbeid med å gjøre den russiske 
visepoeten Vladimir Vysotskij kjent 
for et større publikum i Norge. Han 
har også skrevet en biografi om Vy
sotskij, den heter Ulvejakten, og er 
omtalt på viser.no.  Øverli har også 
stått for noen av de mest omdisku
terte og anerkjente tolkninger av 
Prøysen mange av oss har hørt.

Kulturutvekslingen mellom land i 
tidligere østEuropa og vestEuropa 
har vært hemmet av jernteppe og 
kontroll. I en tid hvor norsk musikk 

nærmest er ensbetydende med 
engelskspråklig populærmusikk, er 
det forfriskende at enkelte befatter 
seg med andre sjangre og andre 
språk. Ikke sånn å forstå at jeg har 
noe imot engelskspråklig musikk 
og musikktradisjoner. Det er bare 
så fint at noen også steller med 
andre ting slik at det er et mangfold 
å snakke om.

Karuzela
er tittelen på det siste prosjektet 
Øverli er med på. Dette er som 
nevnt et samarbeid mellom Øverli 
og Tora Augestad og Johanna 
Lewandowaska Sbudniewek. Etter 
å ha arbeidet litt med tanken på å 
oversette polske sanger til norsk, 
inviterte Øverli og Augestad to av 
sine favorittmusikere, Espen Leite 
Skarpengland på accordion og 
Pål Hausken på trommer. Johanna 
Lewandowaska Zbudniewek på sin 
side, fikk med seg Grzech Pio
trowski på saxofon og duduk og 
Sebastian Wypych på kontrabass. 
Sammen danner de et flott band. 

vers. Det skaper en endring som er 
kommer godt med. Alterativt måtte 
man laget en btema for ytterligere 
å fremheve hvor bra atemaet 
faktisk er. Jeg har nå brukt endel tid 
til å lytte til Det syng, og melodiene 
virker ikke som de lett lar seg slite 
ut ved gjentatte gjennomlyttinger 
heller. En annen delikat detalj, er 
en dimakkord de har med i siste 
vending i hvert vers på den nyde
lige låta Livet og gleda.

Sang og resitasjon
Det syng inneholder 15 spor. 
Mange av sporene er ikke sanger 
som sådan. Hege Bålsrød synger 
sju av kuttene.  På fire spor leser 
Olav Mosdøl egne tekster og fire 
spor leser Mosdøl mens Bålsrød 
synger enkelte temaer. Til Mosdøls 
resitering lager Bålsrød og de andre 
musikerne et lydmessig bakteppe 
og fargelegger, de lager stemnin
ger mens Mosdøl leser tekstene 
sine. Dette er mer krevende å lytte 
til, i den forstand at det tar mer av 
oppmerksomheten vår. Samtidig er 
musikalsk sett mer motstand her, 
dybde her, kan man kanskje si. Det 
musikalske landskapet kler Mos
døls resitering på en fin måte og 
det er selvstendig og spennende å 
lytte til.

Hege Bålsrød har en stemme som 
er klar og vakker, men den er mye 
mer enn det. Den inneholder også 
motstand, en klangfull alt med 
ørlitegranne ru tekstur i noen 
vendinger. Det løfter sangen mye. I 
tillegg tilfører Modsøls noe mektig, 
kanskje mørkt ved sine resiteringer. 
Hans mørke stemme, flotte nynorsk 
til formfullendte tekster med mye 
undring og funderinger tonefulgt 
av akustisk gitar, bass og strykere, 
foruten Bålsrøds munnspill og 
stemme. Det er noen partier med 
pizzikato (eller her) på bratsj som 
akkmpagnement til Mosdøls gri
pende stemme. Det er virkelig flott!

Ett par av tekstene på CDen har et 
religiøst innhold som kan passe 

godt til julehøytiden. De andre tek
stene er mer allment undrende.

Titt på Olav Mosdøls heimeside, 
les mer om Peter Vemö og Marit 
Engerviks Teigene kultur. Teigene 
kultur har foruten å gi ut Det syng 
gitt ut en dobbeltCD med Jan En
gervik og en CD med Peter Vemö. 
(Omtalt på viser.no).

CD – Hege Bålsrød Olav Mosdøl:  
Det syng. Teigene 004. CDen kan 
bestilles fra Teigene kultur ved å 
sende mail med navn, adresse og tlf. 
til post@teigenekultur.no. Pris kr. 
185, (inkl porto).

Jørn Simen Øverli: 
Den røde bussen
Jørn Simen Øverli har siden 
tidlig åttitall interessert seg for 
polsk sangpoesi. I 1985 ga han 
ut plata «Den røde bussen» med 
gjendiktninger av Solidarnosc
sanger. Denne er nå å få på CD, 
utgitt på Kirkelig kulturverk
sted.

PeR JaKOB sKaanes

Siden 1985 har Øverli begått en 
rekke gjendiktninger og «kulturelle 
oversettelser» av bl.a den russiske 
sangpoeten Vladimir Vysotskij som 
han også skrev en biografi om, 
omtalt av viser.no. Her hjemme: 
Prøysen. Nylig var han med på 
en utgivelse med polske sanger 
i prosjektet Karuzela som han og 
Tora Augestad og Johanna Lewan
dowska Zbudniewek sto bak. Det 
er omtalt på viser.no. Jørn Simen 
Øverli driver til daglig viseklubben 
Josefine i Oslo sammen med Kari 
Svenden og Lars Klevstrand.

Den røde bussen
Jørn Simen Øverli samlet inn og 
gjendiktet sanger fra 80tallets po
len og ga det ut på plata Den røde 
bussen i 1986. Daverende Polen 
var et diktatur i økende økonomisk 
uføre, fattigdom og sosial nød. 
Mange av oss husker fjernsyns
reportasjer med Lech Walesa og 
Solidaritet og verftet i Gdansk, med 
Jaruzelski, politi på maktens tinde. 
Dengang var tekstene og sangene 
politisk dynamitt. De skildrer en 
absurd tilværelse hvor sannhet 
er gjort til løgn og løgn til offisiell 

Karuzela Group med Jørn Simen til høyre.
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man hever blikket. Ro og stillhet sy
nes å også være en sterk kraft i Siri 
Nilsens univers. På hjemmesiden 
hennes finner man samtlige tekster 
på norsk og engelsk.

For de ekstra interesserte
I Språkteigen på P2 snakket Siri 
Nilsen om sitt forhold til språk og 
språklig musikk. Norske mødres 
“Kom og spis!” inneholder ofte et 
tersintervall. Dette finner vi igjen 
i alle språk, ifølge Siri Nilsen. Hun 
snakker også om sitt forhold til 
språklige regler versus kunstnerisk 
frihet. Det er et artig intervju. Mulig 
det kan lastes ned fremdeles. Om 
noen er i overkant interessert og 
ikke får tak i det, kan jeg sende dem 
det.

Wimp har en spesialutgave av Alle 
snakker sant. Det inneholder ett 
kutt for hver låt hvor Siri Nilsen 
kommenterer hver enkel låt på 
albumet. Wimp har også en egen 
utgave av debutalbumet Vi som ser i 
mørket som inneholder en bonuslåt 
på engelsk, Rosie. Her akkompag
nerer hun seg selv på ukulele og 
lagt på flere koringer. En litt mer 
naken fremføring. Vakkert!

Er de sjældne
I Danmark er det en duo som kalles 
Er de sjældne. Dette er et poetisk/
musikalsk samarbeid mellom 
Solveig Sandnes og Lone Hørslev. 
Jeg tenkte på dem da jeg hørte Siri 
Nilsen. De har noe av den samme 
kombinasjonen av ukulele og elek
troniske instrumenter, litt ostinat
aktig akkompagnement sammen 
med underfundige, lettbente 
tekster og vakre koringer.

Ukulele
Siri Nilsen er en av våre store ekspo
nenter for instrumentet ukulele. På 
hjemmesiden har Siri Nilsen lagt 
ut grep og tekster til flere av låtene 
sine. Ukuleler pleier å stemmes på 
to måter, HF#Da og AECg fra lyst 
mot mørkt. Hun bruker ukulele 
stemt på “norsk”, AECg. Ikke la mot
løsheten overmanne dere om dere 
ikke klarer å spille som Siri. Hun 
er dyktig og kjapp på fingerspill 
på ukulele. Nøy dere med å holde 
rytmen.

Siri Nilsens hjemmeside er sirinil
sen.no, og hun har Facebookside. 
Du kan lese mer om henne på 
Wikipedia, eller se Siri Nilsen og Lil
lebjørn spille på Senkveld (TV2). 

CD + Vinyl –Siri Nilsen:  
Alle snakker sant. Grappa 2011.

Bernt Törnblom:  
Det faller guld
Den svenske trubaduren Bernt 
Törnblom er aktuell med CD og 
tekstbok, Det faller guld. Her 
fremfører Törnblom 14 egne 
tekster og med egenkompo
nerte melodier til.

PeR JaKOB sKaanes

Törnblom har opptrådt noe i Norge, 
men er kanskje ikke kjent for så 
mange utenfor visemiljøene her 
til lands. Han har tolket Bellmann 
ved en rekke anledninger og blitt 
utropt til årets Bellmantolker av 
Radio Stockholm. Han har gitt ut 
CDer med eget materiale. For en tid 
tilbake ga han ut et hefte med egne 
tekster og medfølgende CD. Dette 
er et fint lite hefte hvor han har 
plukket ut forskjellige tekster han 
har skrevet og tonesatt. Samtlige av 
visene, 14 i tallet, er signert Bernt 
Törnblom.

Tekstene
Tekstene til Bernt Törnblom spen
ner fra å omhandle personlig savn 
og lengsel etter en opprinnelig, 
mer autentisk tilværelse og sorgen 
ved tap av det man har kjært. 
Törnblom tar utgangspunk i egne 
livserfaringer på godt og vondt. Det 
er mye livsbejaelse, glede og mye 
sorg i ordenes dypere mening.

Et strålende eksempel finner vi i 
sangen Et hus vid havet. Her mål
bæres lengsel etter det landlige og 
stille livet hvor man kan høre fugler 

Øverli har dessuten en fantastisk 
norsk vokalist med seg i Tora 
Augestad.

Sangene skriver seg fra 1959 til 
tidlig på 90tallet. De er av de 
mest fremstående komponister og 
tekstforfattere innen polsk kulturliv. 
Man kommer nærmere inn på 
polakkene gjennom tekstene og 
musikken, ifølge Øverli. Det blir jo 
en fin bonus til nytelsen ved å lytte 
til musikken.

I fremføringen av sangene veksler 
de norske og polske artistene mel
lom polskspråklige og norskpråk
lige partier. Noen ganger synges 
det parallelt på norsk og polsk. 
Uttrykket på Karuzela er noe mer 
dempet enn hva jeg forbinder med 
Øverlis utgivelser. Man forbinder 
gjerne Jørn Simen Øverli med en 
litt «voldsom» stil i fremføringene. 
Her er han noe mer tilbaketrukket 
og glir naturlig inn i lydbildet med 
Augestads og Johanna Lewando
waska Zbudnieweks vokaler og 
resten av bandets musisering. Det 
er en elegant og vakker helhet. Her 
er  rafinerte, litt småkompliserte 
melodier og undrende tekster med 

tre forskjellige vokalister, to kvin
nestemmer og Øverlis dypere myke 
røst som avløser disse og elegante 
instrumentpartier.

Det tok likefullt litt tid å omtale 
denne utgivelsen. De første gan
gene jeg lyttet til den, opplevde 
jeg den litt krevende å lytte til og 
kanskje noe vanskelig tilgjengelig. 
Derfor la jeg den bort og tenkte at 
jeg skulle ta den frem igjen etter en 
tid. Det gjorde jeg og nå når jeg sit
ter og lytter til den, har den vokst, 
eller kanskje jeg har vokst. Plata er 
ihvertfall mye behageligere og mye 
vakrere å lytte til nå.

Jørn Simen Øverli ar hjemmeside: 
http://www.casanostra.no/. Der fins 
også link til Karuzelas hjemmeside 
med flere videoer og annet spen
nende. På Wimp, Spotify og Beat.no 
kan du lytte og kjøpe digitalt.

CD – Jørn Simen Øverli, Tora 
Augestad og Johanna Lewando
waska Zbudnieweks: Karuzela.  
Utgitt på Kirkelig kulturverksted 
2011.

Siri Nilsen: Alle snakker sant
Siri Nilsen er ute med sitt andre 
album, Alle snakker sant. Med 
dette albumet følger hun opp 
suksessen med debutalbumet 
og befester sin posisjon som 
låtskriver og tekstforfatter. 
Hun imponerer og med arran
gementene på plata som er litt 
visepopelektronika.

PeR JaKOB sKaanes

Siri Nilsen har tidligere sunget 
Mikkel Rev på ett par barneplater 
og lånt stemmen sin til enkelte 
filmkarakterer i barnefilmer. Det var 
først med tildelingen av Grappas 
debutantpris i 2008 at de fleste fikk 
øyne og ører opp for henne. Da 

spilte hun inn albumet Vi som ser i 
mørket året etter. Denne er omtalt 
på viser.no. Nå følger 
hun opp med Alle snak-
ker sant. Denne kommer 
på CD og blå vinyl. Jeg 
gleder meg over å se en 
viss likhet med pappa
ens debutalbum, Tilbake 
fra 1971. Omslagsbildet 
er av bestefaren hennes, 
har jeg blitt fortalt.

Som på debutalbumet, 
er hennes ukuleler hjer
telig tilstede i kompet 
på mange av låtene på 
Alle snakker sant. Det er 
et spennende lydbilde 
hun maler. I tillegg til 

ukulelen er det piano, gitar, harpe 
med fire stemte strenger(!) og 
mange elektroniske instrumenter 
og lydeffekter hun blander inn i ak
kompagnementet. Det er ikke noen 
klar grense mellom hennes vokal 
og akkompagnementet heller. Siri 
Nilsen bruker sin ualminnelig flotte 
stemme til å kolorere lydbildet i til
legg til å målbære tekstene. Det er 
mange flotte koringer og toneløp 
som stemmene står for. Foreløpig 
favoritt er kutt 5, Hodet, hjertet eller 
magen.

Mye av ukulelespillet og elektroni
kainnslagene danner et slags repe
terende og suggererene mønster, 
nesten som et slags ostinat som 
arbeider parallelt med melodiene. 
Venter du et “klassisk” visekomp 
vil du nok bli ganske så overrasket 
og kan hende du finner platen noe 
hektisk og masete. Jeg synes det 
er utrolig spennende hvordan hun 
bruker ukulelen og de elektroniske 
innslagene til å lage rytmeland
skaper som hun syner nesten litt i 
motrytme til. Det blir en spenning 
mellom ostinatene og tekstrytmen, 
pauseringene hun lager i tekstfore
draget. Det er vanskelig å skrive 
noe kort omtekstene. De innehol
der mange uventede vendinger 
og er absolutt verdt å lytte til. Jeg 
leser ut av tekstene hennes savn, 
undring, tilstedeværelse i eget liv 
og andre ting som fanger en når 

Siri Nilsen vant Grappas Debutantpris i 2008.
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synge og vinden suse i gresset og 
dyrke vennskap med gode venner 
og sammen se solen synke i havet.

Musikken
Lydbildet på Törnbloms CD er 
tilnærmet klassisk i visesjangeren. 
Törnblom trakterer sin nylonstren
ger, han har med seg en som spiller 
kontrabass og en som spiller fiolin 
og en på cello. På spor 4, Grabben å 
ja’ har han med klaviatur, trommer, 
fløyte og en tuba (!) i tillegg.

Törnblom har lagt seg på en linje 
hvor han ønsker å fremføre en 
rekke musikalske stilarter innenfor 
sitt akustiske lydbilde. I tillegg til 
hva man gjerne oppfatter som 
nedtonete visemelodier i enten vals 
eller jevn 4/4dels takt, kan vi høre 
Törnblom fremføre en tilnærmet 
fado i sangen Melankoli. Törnblom 
oppgir spesielt artisten Mariza som 
en stor inspirasjonskilde når det 
gjelder fadomusikken. Han spiller 
en tango i Min milonga. Han har 
også andre “sydlandske” rytmer å 
by på, for ikke å nevne avslutnings
sporet, Lille plutt, hvor han spiller 
reggae. Törnblom er en dyktig 
komponist. Det er mange flotte 
komposisjoner her.

Tekstheftet
I heftet som CDen kommer 
sammen med, er det tekster til alle 
sangene på CDen samt betrakt

ninger om sangene og morsomme 
tegninger. Et savn for min del, er 
at det ikke er noter eller besifring 
til disse tekstene. Det er i og for 
seg artig å kunne følge med på 
tekstene når man lytter til en CD 
og de står seg forsåvidt godt på 
egenhånd, men det vil nok være 
med Törnbloms tekster og viser 
som andre fine viser de fleste har 
stiftet bekjentskap med. Kanskje 
vi har lyst til å spille dem. Kanskje 
vi ikke er så flinke verken til å lytte 
eller til å spille vårt instrument at 
vi klarer å plukke hans gitarak
kompagnement. Om så var ville det 
vært fint å ha noen akkorder over 
tekstlinjene som kunne hjelpe oss 
på vei.

Bernt Törnblom har hjemmeside, 
www.bernttornblom.se hvor du 
kan lese mer om CDer han har gitt 
ut og hvilke prosjekter han driver 
med. Du finner Det faller guld på 
iTunes i Sverige. I Norge får man 
ikke kjøpt den. Derimot kan man 
kjøpe en annen av Törnbloms CDer, 
Till mina vänner.

Bernt Törnblom: Det faller guld. 
Utgitt på Tornblom Noje 2010.

Astrid Kloster  
Vintersong
Stavangerartisten Astrid 
Kloster bør være et kjent navn 
blant de fleste som er interes
sert i ny norskspråklig musikk. 
Hun er nå ute med albumet 
Vintersong, hvor hun har funnet 
musikalske samarbeidspart
nere i elek tronikagitaristen Alf 
Terje Hana og bassisten/produ
senten Øyvind Grong. 

audun ReitHauG

Kloster har skrevet de fleste 
melodier selv og noen tekster i 
samarbeid med Laila Beathe Førde, 
men de fleste tekstbidragene er 
levert av Ingvar Hovland. Tekstene 
formidler varm kjærlighet, lengsel 
og stemninger, ikke historier eller 
dagligdagse beskrivelser.

Lydbildet er popete, detaljrikt med 
mange lag, og får stor variasjon 
gjennom bruken av enkle effekter, 
gode arrangementer og kreativ 
instrumentering. Hør bare alle de 
forskjellige måtene gitaren krydrer 
sangen Glør, eller den smakfulle 

bruken av orgel gjennom plata. Det 
bærende elementet i musikken er 
allikevel Astrid Klosters nydelige 
sang. Hun har en utsøkt måte å 
frasere på, både rytmisk og dyna
misk, og har en stor og varm klang 
i stemmen. De nynorske tekstene 
formidles med overbevisning og 
får god støtte i det musikalske 
akkompagnementet. Med sitt nye 
lydbilde føyer Kloster seg inn i en 
Rogalandsk norskspråklig tradisjon 
som aldri har stått i spissen i norsk 
visesang, men som allikevel har 
levert betydelige bidrag innenfor 
norskspråklig musikk.

Plata er et lærebokeksempel på 
hvordan det som kunne vært enkle 
selvakkompagnerte viser får mer 
musikalsk tyngde og dybde gjen
nom bruk av erfarne, dyktige og 
kreative musikere og produsenter. 

CD: Astrid Kloster – Vintersong 
CCAP 138.

Astrid Kloster. Foto: S. Sigbjørnsen.

på tAmpen…

elin Furubotn  
på norsk i tyskland
Som du kan se på side 5, ble 
Elin Furubotn lansert som 
norsk visesanger i Tyskland i 
februar. Vi rakk å få noen ord 
med henne før lanseringa.

Øyvind Rauset

Du har fått kontakt med et tysk plate-
selskap. Hvordan klarte du det?

– Etter min forrige utgivelse Ein 
Tanke Unna på KKV i 2009 begynte 
jeg å spille på en del konserter og 
festivaler i Tyskland. Der møtte jeg 
utrolig interesserte og hyggelige 
folk som var i musikkmiljøet (arran
gører, bransjefolk m.m.) og jeg fikk 
etterhvert tilbud om flere spillejob
ber. Jeg møtte lederen i det tyske 
plateselskapet Ozellamusic under 
en konsert da jeg spillte sammen 
med Karl Seglem (saxofon).  

Vi fikk kontakt, og jeg reiste til 
Berlin på møte med han og kom 
hjem med platekontrakt! Han gir 
ut også andre norske musikere og 
artister, som Helge Lien trio, Karl 
Seglem, m.m.

At tyskerne lanserer plata med norske 
tekster på Stavanger-dialekt er jo 
ganske uvanlig. Er de så glad i norsk?

– Hehe... ja, det kan virke sånn! Det 
er faktisk første gang Ozellamusic 
gir ut en artist med norske tekster, 
så det blir spennende. Jeg har 
oversatt to engelske låter på plata, 
som jeg synger både på norsk og 
engelsk, og alle sangene er oversatt 
til engelsk i CD og vinylcoveret. 

Det er jo viktig for meg at folk 
forstår hva jeg synger om, og jeg 
forklarer tekstene på forhånd, både 
på engelsk og litt stotrende tysk. 
Det tyske publikum sitter lydhøre 
under konsertene mine, og jeg er 
både forundret og takknemlig over 
dette. Virker som  «det nordiske» er 
nesten litt magisk for de. De har en 
utrolig respekt for sangene mine og 

jeg føler meg opphøyet der jeg står 
foran flere mennesker som lytter så 
andektig. 

Følger selskapet opp med konserter i 
Tyskland etter utgivelsen?

– Ja, det er helt utrolig! Plateselska
pet booker konserter for meg, det er 
ingen selvfølge. Jeg skal på en ukes 
turné i mai og en lengre turne til 
høsten igjen.

Et land med 80 millioner innbyggere 
er et stort marked – og en utfordring 
for deg. Tanker om det?

Bare at jeg er takknemlig, og at de 
fortsatt kjøper CD’er og vinylplater. 
Jeg gir ut begge deler (også på 
ITunes, så klart).

Det er så flott at musikken blir 
spredd til mange flere mennesker. 
Har nettopp fått vite at sangen 
«Heilt Nye Vei» går på en spilleliste 
i en ganske stor radio i Tyskland, 
og den går også i Portugal et eller 
annet sted. 

CD’n kommer ut i Norge fredag 
den 3. februar, og da starter Norges
turneen på Bikuben på Det Norske 
Teatret (ærverdige Bikuben huset en 
av Norges første viseklubber), mens 
Tysklandrelease er den 27. februar. 

Viser.no kan bare ønske deg lykke til!  
    n

1.  «Frem fra glemselen»
2. Ja
3. Joe hill
4. hootenanny Singers
5. Bikuben Viseklubb
6.  Kalvøyafestivalen
7.  Paus-Posten
8.  Arne Domnerus og Bengt hall-

berg: «Ja vi älskar»
9. Åndsverkloven: Forbudt å «tukle» 

med nasjonalsangen
10. Stein Torleif Bjella.

løsning Vise-quiz

Elin på Ozellas nettsider

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

•	 Sanglaget v/ Per-Kristian E. 
Andersen, Olav Trygvasons gt 
96 D, 2319 Hamar.

Østfold
•	 Viseklubben LARS (Mysen), 

v/Monica Heer Mariussen, tlf. 
900 16 519.  
monicahn@online.no 
www.viseklubbenlars.com

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

Vestfold

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

•	 Lallahompen Viseklubb  
Holmestrand,  v/ Ernst Hauge, 
ernstgh@hotmail.com

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

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

•	 Vestfold Ukuleleklubb   
v/ Øyvind Sæther.  
Tlf. 3339 9760 / 9014 3001.  
saether.oyvind@c2i.net –  
ukuleleklubben.com

Telemark
•	 Bamble Viseklubb   

v/ Jan-Olav Kvitnes,  
Asvallvn. 17, 3960 Stathelle.  
Tlf. 3596 1030 / 9746 6410.  
jkvitnes@online.no

•	 Viser ved kanalen,  
Postboks 19, 3832 Lunde. 
www.viservedkanalen.no

Aust-Agder
•	 Arendal Viseklubb   

v/ Einar Dahl, Syvstjerneveien 
25, 4843 Arendal.

•	 Grimstad Viseklubb – Eivind 
Oug,  eivind.oug@niva.no

•	 Viktoria Viseklubb, Lillesand, 
v/ Per Jakob Skaanes,  
tlf. 9574 7983,  
perjakobskaanes@viseforum.no

•	 Viseklubben Oss   
v/ Bente Arvesen, Kloppedals-
veien 6, 4810 Eydehavn. 
bente.arvesen@arendal.kom-
mune.no

Vest-Agder
•	 Mandal Visedager c/o Røss-

lyngbakken 5, 4513 Mandal.  
Tlf 9015 4436.  
mandal.visedager@lyse.net 

•	 Kulturfabrikken Mandal v/ 
Keiser Nicolausgt 8-12,  
4515 Mandal.  
post@kulturfabrikken.biz

Rogaland
•	 Egersund Visefestival  v/ 

Roald Ripland, Peder Clau-
sensgate 13, 4370 Egersund. 
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
•	 Panta rei, Høyebakken,  

7160 Bjugn.  
garliola@gmail.com

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

•	 Viseklubben Maja, Trondheim 
v/ Georg Gjessen,  
georg.gjessen@hent.no  
www.viseklubbenmaja.no

Nordland
•	 Viseklubben Borealis v/ Hans 

Gundersen, Virak E6. 85, 8520 
Ankenesstrand.  
vk.borealis11@gmail.com

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

Troms

•	 Viseklubben Spelt, Pb 123,  
9252 Tromsø.  Konserter: 
Skarven Bar.  
www.viseklubbenspelt.no

•	 Harstad Viseverft v/ Merete 
Klæbøe, Rødsand 6 c, 9415 
Harstad. meretejk@online.no

•	 Viseklubben Baluba!  v/ Inger 
Strand, tlf 9939 2366.  
Inger.Strand@yahoo.no 
Konserter: Fryseriet Pub.

Oslo

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

•	

Nye Skalder v/ Anne  
Cathrine Johansen,  
annec.johansen@gmail.com   
post@nyeskalder.no –  
http://nyeskalder.no

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

•	 Oslo Viseklubb - Lill Brager, 
Damplassen 4, 0852 Oslo.   
lill.brager@gmail.com 

•	 Evert Taubes Venner   
v/ Knut Hovind, Ullevålsveien 
19, 0852 Oslo.  
knut.hovind@hm-media.no

•	 Viseklubben «Padde» – 
 Magnus Tindberg, Bergkrystal-
len 10, 1155 Oslo. 
paddecrew@gmail.com

Akershus
•	 Soon Viseklubb v/ Arne Kval-

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

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

•	 Bærum Viseklubb  v/ 
Unni Møllbach, Vennly-
veien 11 c, 1390 Vollen. 
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

Buskerud
•	 Drammen viseklubb  

Liv Hilsen, lh@jbv.no  
Tlf: 916 75 812  
www.drammenviseklubb.com

•	 Fossesullen, Hvittingfoss, v/ 
Bente Vik, Mangerjordet 2, 
3647 Hvittingfoss.

•	 Viseklubben Fjelljom + 
Knute festivalen  Kongsberg. 
knutefestivalen@gmail.com

Oppland
•	 Otta Jazz- og Viseforum   

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

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

•	 Viseklubben BØRRE (Reins-
voll/Raufoss) v/ Geir Arne 
Wollan, tlf. 9962 1253  
anma-b@online.no 
viseklubbenborre.com

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

Hedmark
•	 Tante Gerda, v/ Kirsti Hougen. 

Strandgt. 35, 2317 Hamar 
http://tantegerda.no 
post@tantegerda.no

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

•	 Kultursalongen v/ Snefrid 
Reutz-Håkenstad, Hammeren, 
2428 Søre Osen.  sneragg@
bbnett.no – www.kultursalon-
gen.com, salong festivalen.com

Logo for Oslo Katedralskoles 
viseklubb – i 1968  
(tegning Øyvind Rauset).
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