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Celebrating our North Atlantic Connections
Referat ved Kari Ormerod
Man trenger ikke dra til utlandet for å oppleve utenlandsk folkemusikk i sommerhalvåret!
I Indre Østfold, nærmere bestemt på Geiteberg Kulturbruk i Tomter kommune, er det i begynnelsen
av juni de siste årene, blitt arrangert en folkemusikkfestival med utøvere fra våre naboland. Årets
utøvere kom fra Sverige, Danmark, England, Skottland og Isle of Man, og til og med en ungarer var
med i ett av orkestrene.
Geiteberg kulturbruk er en gård der de ikke lenger har ”dyr på båsen”. Fjøset er omgjort til
bar/kafé, og låven er blitt ”selskapslokaler”. Under festivalen kan man kjøpe vafler og grillpølser
med tilbehør, pluss drikke av alle slag. Noen parkeringsplasser finnes inne på gårdsområdet, og det
kan parkeres langs veien som går forbi gården. Det er til og med plass til noen telt inne på området,
etter avtale. Annet losji finnes i nærheten; sjekk hjemmesiden. Man kan kjøpe billett til én av
dagene, i år kr 350 per dag, eller festivalpass for Kr. 500. Ved kjøp via internett tilkommer
billettavgift på kr 25 – 30, men billetter kan også kjøpes på stedet hvis det er plasser ledig. Dette var
det praktiske.
Så til festivalen:
Fredag kveld spilte tre grupper på låven: Først et par fra Danmark, ”Fromseier Hockings”,
opprinnelig fra Bornholm. Han på gitar, hun fiolin og sang, både morsomme og nydelige melodier;
spesielt en nydelig folkesang fra Bornholm. En slik type melodi hadde vi ikke hørt før, og vi forsto
heller ikke det bornholmske språket. Veldig ”utenlandsk”!
Deretter kom ei gruppe, Barulle, på tre menn fra Isle of Man. De åpnet med øyas uoffisielle
”nasjonalsang”, som gikk i en sakte 3-taktsrytme, og var helt ulik alt det andre de siden spilte av
typisk engelsk-skotsk-irsk liknende folkemusikk. Dette ble så fengene at noen av publikum til og
med måtte opp og danse! Jeg spurte senere en i gruppa om hvorfor ”nasjonalsangen” var så ulik
resten av musikken de spilte. Det kom av skandinavisk innflytelse fra gamle dager, var svaret. Jeg
visste at øya en gang hadde vært ”norsk”, men sa ikke noe da:
I det 9. århundre etablerte ”vikinger”, som opprinnelig hadde slått seg ned i Skottland, et kongedømme på denne øya. Mellom år 1099 og 1103 var Kong Magnus III av Norge også konge der, og
det oppsto en nordisk-gælisk kultur som varte til 1266, da øya ble en del av Skottland. Så det var
ikke så rart at ”nasjonalsangen/melodien” hadde en slags langsom pols-takt!
Tilslutt på kvelden kom et av de beste orkestrene jeg noensinne har hørt, ”Store Norske Seeger
Sessions”, med 13 medlemmer fra Sverige og Norge, hvorav 12 deltok her. Alle slags blåseintrumenter, strykere, gitarer og trommer; det var visst bare bassisten som ikke kunne komme. Alle
må ha vært mestre på sine instrumenter, alle sang (så vidt jeg kunne se), og gikk rundt på scenen
uten å snuble i alle ledningene mens de samspilte to og to eller sang. To av dem var damer som
sang tostemt og brukte”rasleinstrumenter”. All slags musikk ble spilt, fra jazz til populærmelodier.
Det var så flott at vi glemte å dra til hytta før det var blitt langt på natt!
Lørdag formiddag startet med folkemusikkseminar for barn og unge som hadde spilt i minst 1
½ år. Instruktører, fra folkemusikktrioen ”Kjerringrokk”, var Elisabet Olhans og Marianne
Tomasgård (fele og bratsj) , og Stian Aase på trekkspill. Seminaret var gratis for elever ved kulturskoler i Follo og Østfold.
Da var det også kurs i folkesanger fra Østfold ved Ingunn Skjelfoss, der jeg deltok. Jeg hadde jo
før vært på kurs med ”Musikk i Hedmark” sitt arrangement ”Syng folkesang”, og lært sanger bl.a.
fra Østerdalen, så det kunne jo være greit å få med seg noe fra Østfold også. Vi ble litt over 20
deltakere som holdt til inne i stua på hovedgården. I huset der bodde også noen av musikerne, som
spilte da vi kom.

Vi fikk ferdige tekster så vi slapp å skrive. Det ble 3 timers sang (med pause): Kaffevise, vuggeviser, morsomme skjemteviser, kjærlighetsviser. Vi sang også gjennom et par ballader. Det
morsomste for meg var at jeg kjente igjen deler av sanger jeg hadde lært av slektninger i
Gudbrandsdalen, noe av folkesanger fra Østerdalen og Telemark, men ikke helt likt, verken i tekst
eller melodi. Ingunn var en veldig inspirerende og dyktig lærer.
Helt tilslutt ble vi hentet og geleidet inn i fjøset. Der satt barna fra trekkspill- og fele-kurset og
skulle spille den kaffe-sangen vi hadde lært, og vi skulle synge sammen med dem: ”Hei, aa var det
dig, som kogte Kaffen til mig?” Det var bare så vidt vi greide å synge, for det var så rørende å se og
høre de små barna som var så flinke til å spille.
Klokka 16 startet konsertene.
Været var ikke på sitt beste,
med stadige korte regnbyger,
ellers ville antakelig noen av
gruppene ha spilt ute på tunet
også, der det var en liten scene
pluss stoler og bord. De
planlagte konsertene fant sted
på låven, der det var lydanlegg.
Gruppene nevnes i rekkefølge:
Mc Kerron Brechin Ó
hEadhra (Irland/ Skottland),
Ingunn Skjelfoss + oss fra
visekurset i noen sanger,
Foghorn
(England/Norge),
Bjørgo
og
Reistad
(Norge),
Dallahan (Irland/Skottland/ Ungarn).
Sunniva Berg & KuLokkCall
(Norge), Doggerland med Jenny Gustafsson (England/Sverige), Dallahan (Irland/Skottland/
Ungarn).
Veldig variert program, flott og inspirerende – noen ganger kunne folk ikke sitte stille, de måtte opp
og danse; det var dansegulv foran scenen. Helt tilslutt spilte alle festivalmusikerne opp til dans for
alle, med instruksjon, ledet av Mc Kerron Brechin Ó hEadhra. Det ble sikkert ”helt vilt”, men vi
måtte tilbake til Oslo, og forlot stedet rundt midnatt.
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