Velkommen til Norsk visearkivs nyhetsbrev nr. 1, mars 2010
Vi vil gjerne orientere om utgivelser og aktiviteter som knytter seg opp mot den type arbeid vi holder på med ved Norsk visearkiv. Her
kan du lese om aktuelle fagseminarer, publikasjoner o.l.
Med vennlig hilsen
Astrid Nora Ressem
Norsk visearkiv

Publikasjoner
Balladeantologi fra Norsk visearkiv og Grappa
Norske ballader – 30 ballader om drap og elskov, skjemt og lengsel blant riddere, jomfruer, kjemper og dyr
er tittelen på en antologi med 30 utvalgte norske middelalderballader. Den favner ei 168 siders bok og to
CD-er med flere av våre fremste balladesangere. Her kan du både høre balladene sunget og lese om
historien til de eldste folkevisene våre. Relevante note- og tekstoppskrifter er lagt ut på Norsk visearkivs
nettside. Boka er rikt illustrert av Elise Jarem. Antologien inngår i Norsk visearkivs publikasjonsserie.
Les mer her

Norsk visearkiv med blogg
Visearkivaren er en blogg for Norsk visearkiv, et sted vi kan presentere stort og smått fra det vi holder på
med og er opptatt av. Vi vil også gjerne at dette nettstedet skal bli en arena der viserkivets brukere og andre
interesserte lett kan komme med innspill og tilbakemeldinger på ulike spørsmål og problemstillinger. I
tillegg vil vi legge til rette for faglige diskusjoner og utveksling av kunnskap.
Se bloggen her

Svenskt visarkiv nedleggingstruet!
I en ny svensk utreding (SOU 2110:12) er det foreslått at Svenskt visarkiv skal opphøres som egen enhet og
at de ansatte skal arbeide med ulike former for allmenn dokumentasjon av musikk, teater og dans under
Statens musiksamlingar. Svenskt visarkiv skal med andre ord ikke lenger være et arkiv for folkemusikk,
jazz og flerkulturell musikk, og spesialkompetanse bygd opp gjennom 60 års innsamling, forskning,
formidling og service smuldres opp. Arkivet har vært og er en modell for flere beslektede arkiver i Norden
og andre land, og vi på Norsk visearkiv har alltid tenkt på Svenskt visarkiv som forbilde og ”storebror”.
En aksjonsgruppe for arkivet har startet en underskriftskampanje her

Søk etter svenske viser og låter
Store deler av Svenskt visarkivs register over viser og låter er nå søkbare på internett:
http://katalog.visarkiv.se. De har også lagt ut en katalog over sine innspilninger som nå kan finnes i
DISMARC-portalen: http://www.dismarc.org. Tidligere har de lagt ut en database der man kan søke på
låter og utøvere fra 2336 svenske folkemusikkinnspilninger under 100 år, fra 1904 til 2005:
http://www.slba.se/netahtml/folksok.htm
Les mer om Svenskt visarkiv her

Noterat om musikk og religion
Musikk og religion er temaet for det nye nummeret av Svenskt visarkivs populærvitenskaplige skrift
Noterat. I dagens samfunnsdebatt har religionsutøvingers utrykksform blitt et hett emne og religiøs identitet
har fått en ny aktualitet. Kunsten får ikke krenke det hellige, krever noen. Det hellige får ikke innskrenke
kunsten, krever andre. Hvorfor er dette med religion og estetikk så vanskelig, og hvordan har denne
problematiske relasjonen kommet til uttrykk i ulike miljøer, epoker og tradisjoner?
Les mer her

Arkivopptak fra Norsk folkemusikksamling
Norsk folkemusikksamling (NFS) har dokumentasjon av norsk folkemusikk som hovedoppgave og
lydsamlinga omfatter ca 45 000 enkeltopptak. Det er mellom 1500 og 2000 timer med musikk og
intervjuer. Nå har NFS lagt ut eksempler fra samlinga på nettet og det er mulig å høre sangere, felespillere
og ulike samspillsgrupper fra hele landet.
Les og hør her

Bjørnson i Nasjonalbiblioteket
I forbindelse med 100-årsmarkeringen av Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) har Nasjonalbiblioteket en
egen nettside ”Bjørnson for vår tid 2010”. Der er det mange spennende innfallsvinkler til Bjørnsons liv og
virke, bl.a. ”Dikt og sanger” med faksimiler av sangtrykk og lydopptak av sangene. Under rubrikken
”Månedens sang” går Anne Jorunn Kydland, Vigdis Ystad og Øyvind Norheim i dybden på en sang per
måned. Først ute er ”Der ligger et land”, ”Over de høje fjælde” og ”Løft dit hoved”.
Les mer her

Espeland om Bjørnstjerne Bjørnson
I anledning Bjørnsonåret har Velle Espeland satt opp en Bjørnsons ”top twenty” – de av sangene hans som
har oppnådd høyest frekvens i sangbøkene. Som vi skulle vente er det de patriotiske sangene som
dominerer.
Les artikkelen her

Nye artikler om viser
Elin Prøysen har skrevet artikler om skillingsviser på visearkivets nettsider. Her er ”Alperosen” og andre
kjærlighetsviser, bl.a. ”Lille vakre Anna”. Blant de mest typiske skillingsvisene var nyhetsvisene som
fortalte om ulykker og drap på rim og rytme. Blant disse visene er ”Titanics forlis”, ”Sangen fra fyret” og
”Lille Gudrun”. Slike viser kalte også på parodien, noe visa ”Mordet i Sveits” er et eksempel på.
Les mer her

Fjellsangen
Sangen ”Kom vil I høre en vise om Gjest” ble svært populær etter filmklassikeren fra 1939 om Gjest
Baardsen. Hvem som skrev teksten har vært en gåte, og mange ulike forklaringer har versert. Men nå har
originalteksten dukket opp, og både tekst og melodi skiller seg fra den versjonen som står i sangbøkene.
Velle Espeland har skrevet om funnet.
Les mer her

Konferanse
Hva er musikalsk kunnskap?
British Forum for Ethnomusicology’s årlige konferanse holdes i år i Oxford 8.-11. April. Spørsmål som
stilles er: What is Musical Knowledge? What is known about music, and what is knowable? Temaer
knyttet til musikalsk kunnskap er om musikalsk kunnskap er makt, hvilken type kunnskap er ikke
kommunisert, og hvorfor? Teknologi, musikalsk kunnskap som kognitive prosesser, hva slags kunnskap
oppnås gjennom feltarbeid og formidling gjennom pedagogikk og utdanning er andre innfallsvinkler.
Les mer her
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Send melding til info@visearkivet.no dersom du ønsker å melde deg av eller på utsendingslista.
Vi vil sende ut brev 4 ganger i året, kvartalsvis. Hvis du kjenner noen som kan ha interesse av å få tilsendt dette nyhetsbrevet er det hyggelig hvis
du videresender.

