
VISER OG VERS I VESTAVIND
Et personlig tilbakeblikk på vise- og lyrikkfestivalene

Terje Emil Johannessen

Hey! Mr Tambourine Man, play a song for me,
I’m not sleepy and there is no place I’m going to.

Hey! Mr Tambourine Man, play a song for me,
In the jingle, jangle morning I’ll come followin’ you.

Gjennom nesten hele sin historie har Haugesund hatt et byliv der de frivillige kultur-
kreftene har vært viktige aktører. Sangen og musikken sto for de første spirene til kul-
turliv i byen fra 1860/70-årene og kom inn i mer organiserte former fra 1880-årene. Da
byen feiret 50-årsjubileum, eksisterte det ifølge byhistoriker Reidar Østensjø minst
seks sangkor: to mannskor, et damekor og minst tre blandede kor. Det var videre tre
strykekvartetter og to musikkorps. ”De arrangerte konserter, folkefester, aftenunder-
holdninger, karneval og ball, opptrådte på markeder og basarer, reiste på lystturer inn-
over fjordene i nord og sør og deltok i 17.-maifestlighetene.”

Reidar Østensjø slo i sitt andre byhistoriebind fast: ”Mye av den moro og underhold-
ning som haugesunderne hadde i disse årene, lagde de selv.”

Det kan man utvilsomt også slå fast om man skal beskrive hva som har skjedd i
byens kulturliv i vår levetid, selv om de profesjonelle arrangører og aktører har fått et
sterkere fotfeste gjennom kommunens budsjetter.

Det er i den sammenheng en utfordring å skrive om en del av byens mer moderne
kulturhistorie, vise- og lyrikkfestivalene tidlig på 1970-tallet.De handlet også om noe
annet. De handlet om en stor ungdomsgjeng som ved å opptre i samlet flokk klarte å
rokke ved mange småborgerlige prektighets- og anstendighetsidealer og sette en ny
dagsorden for hva som er mulig for haugesundere å få til om de samarbeider på tvers.

Makten til å ødelegge - evnen til å skape

For meg personlig, slik jeg tenker og føler den dag i dag, er den åndskampen vi sto for,
de verdiene vi sloss for og det mangfoldet vi representerte, kanskje enda mer beretti-
get i dagens Haugesund enn for 30-35 år siden. ”Makten til å ødelegge, evnen til å
skape” var slagordet for den siste vise- og lyrikkfestivalen vi arrangerte i 1972. Også i
dag kjemper de skapende og ødeleggende kreftene mot hverandre i byen vår. De uso-
siale, egoistiske holdningene og den kommersielle fritidskulturen opp mot felleskaps-
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Gratiskonsertene i Byparken var en viktig del av vise- og lyrikkfestivalene tidlig på 70-tallet. Foto: p.e.



igjen i og som derfor mer og mer ble vår egen uttrykksform, fikk mange av oss en fel-
lesnevner som unge haugesundere som samlet oss, ga oss en felles identitet og ny, fel-
les energi. Da måtte vi holde fast i den levende musikken og sloss for retten til å eksis-
tere på egne premisser.

I hverdagen var vi med andre ord opptatt av kultur i bred forstand. Kulturarenaen var
i ferd med å bli et møtested mellom gammelt og nytt og i aller høyeste grad en arena
der vi virkelig kunne slåss for våre egne interesser. Det var enkelt. Vi gikk sjelden på
arrangementer som vi ikke likte. I stedet måtte vi skape noe sjøl i byen som Henny Lie
en gang døpte for ”Parkeringsplassen ved havet” eller som Hans Jørgen Høines beteg-
net som ”Isbyen” i sin første diktsamling. Det var et spinkelt utgangspunkt for frivol
utfoldelse for et stadig større ungdomsmiljø i byen som i sene nattetimer lyttet på
Radio Caroline og Radio Luxembourg for å være à jour med hva som skjedde på den
europeiske popscenen og som i lange tider forgjeves oppsøkte byens butikker for å
finne klesplagg som samsvarte med den ungdomskulturen som spredte seg i hele den
vestlige verden. Det var ingen gylne tider. Vi måtte ordne opp selv. Vi måtte sy klærne
selv. Vi måtte bygge opp vårt eget miljø. Kulturarenaen lå åpen for nye initiativ, for
motkultur.
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verdier, et positivt menneskesyn, vilje til å lytte, erkjenne og lære, evne til empati og å
handle i en uselvisk atmosfære uten noen form for kjøpepress eller forbrukerrolle.
Ærlig talt – ungdomsgjengen bak vise- og lyrikkfestivalene i Haugesund var en gjeng
som hadde idealer og en vilje som få andre miljøer i Haugesund i så stort omfang har
båret med seg. Vi kom fra alle sosiale klasser. Vi likte den samme musikken. Vi var lei
alle kunstige, moralistiske grep i byen, grep som begrenset vår utfoldelse som enkelt-
mennesker og som miljø. Vi var på vakt mot den kommersialiseringen av musikken
som skjedde omkring oss. Den ble misbrukt av showbransjen, plateselskapene og
underholdningsindustrien – redusert til en vare på linje med tannpasta og vaskepulver.
De samme bransjene brukte musikken til å gi oss et drømmebilde av hverdagen vår
som ikke stemte med virkeligheten. Dermed tilslørte den konflikter omkring oss i ste-
det for å hjelpe oss til større forståelse for vår egen og andres situasjon.

Oppvekst i Haugesund på 60-tallet var et lokalt speilbilde av den sosiale omveltning
som fant sted i landet for øvrig. Skal en forstå hva som var våre sosiale rammer, kom-
mer en ikke utenom følgende realitet: Den norske arbeiderbevegelsens målbevisste sat-
sing på økt boligstandard, et utdanningssystem for alle, inntektsutjevning, en offentlig
kulturpolitikk og ikke minst økt lokaldemokrati gjennom sterkere og mer slagkraftige
kommuner, innebar at hundretusenvis av arbeiderunger fosset inn i en endeløs verden
av nye muligheter, også her i Haugesund. Fattigdommen sto ikke lenger så tett på dør-
stokkene, slik som var tilfellet for våre foreldre og besteforeldre. De fleste av oss var
mette. Hver dag. Dørene sto vidåpne for å ta i bruk alle muligheter i oss selv. Men vi
var omgitt av foreldregenerasjoner som var smidd fast i gamle former, i bred forstand.
Det gjaldt særlig den alltid snikende respekten og avmakten for høy- og lavborgerska-
pets verdier og atferd i byen vår, ei klam hånd om mye sosialt liv i Haugesund. I godt
inngrep med dette var de lavkirkelige og ortodokse miljøer i avholdsbevegelsen, på
bedehusene og i mange små og store avskygninger i byens liv. Det var som en mora-
listisk surdeig som omringet oss i alle retninger. Vi vokste opp med nei-nei-er i forhold
til hva som ”passet seg”. Vi skulle oppføre oss. Vi vokste opp med et stort register av
moralistiske rammer for hva det var lov å tenke og gjøre. Haugesund var i aller høyes-
te grad en traurig, smal og trang by. Du skulle ikke avvike mye fra gjengse normer før
du ble ”spesiell”, avvikende og farlig nær sidelinja. Dette gjaldt for mange. Heldigvis
ikke for alle.

Popmusikken – en felles identitet

Vi hadde altså mulighetene, men også begrensingene. Blant mulighetene var ikke bare
skolene og et utrolig mye bedre oppvekstmiljø etter hvert som vi flyttet ut fra de trang-
bodde og usanitære sentrumsleilighetene til nye Haubo-boliger, egne soverom og
svære, grønne marker å utfolde oss på. Vi fikk også popmusikken. Etter hvert som den
kom tettere og tettere på vår egen puls, formidlet følelser og bilder vi selv kjente oss
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Tore Severin Netland var en sentral aktør bak vise- og lyrikkbølgen i Haugesund. Foto: p.e.



I vår del av byens ungdomsmiljø smeltet popmusikken, visene og lyrikken sammen,
i den forstand at vi alltid var på jakt etter de mest treffende tekstene og den mest direk-
te musikken. Oftere og oftere ønsket vi å dyrke denne interessen i ”urocka omgi-
velser”.Vi foretrakk viser og lyrikk ”unplugged”, rett og slett.

Midtveis på 60-tallet eksisterte det en privat venneklubb i et kjellerlokale i Niels
Skorpensgt. i sentrum. Her vanket mange kulturpersonligheter i Haugesund og det fant
sted mange mindre begivenheter med fri kunstnerisk utfoldelse av ymse slag. Flere av
de yngre og radikale medlemmene av denne vennekretsen, bestemte seg for å løfte kul-
turinteressen og -ytringene ut i et offentlig rom. Derfor ble Viseklubben Forum stiftet
i oktober 1968 med Tore S. Netland, Øystein Loge Pettersen og Kåre Foldøy som initi-
ativtakere.

Viseklubben fikk raskt stor oppmerksomhet i byens ungdomsmiljø. Konsertkveldene
i kjellerstuene i Håndverkeren og Odd Fellow samlet så mye folk at det ble raskt over-
skuddsøkonomi til også å satse på nasjonale artister. De kom på løpende bånd. Den 28.
november 1969 ble det for eksempel arrangert skotsk viseaften i Håndverkeren med
Anne McCall og Adam McNaughtan på plakaten, supplert av lokale krefter som Jarle
Veland, Hans Jørgen Høinæs og Kjell Hegglund.Den 30.11. hadde signaturen Øyvind
bl.a. følgende omtale i Haugesunds Avis:

…Et publikum av stort sett den yngre årsklasse sprengte
Håndverkerlokalet under Vise- og lyrikklubben Forums intimaften i
går. Her var ungdommer med og uten skjegg og hår i alle mulige
lengder. Men innimellom, bokstavelig talt i bakgrunnen, skimtet man
et par-tre av den eldre generasjon…

Gode vibrasjoner

Flere konserter fulgte, som oftest med lokale krefter. Den 8. februar 1969 lyktes vi for
eksempel å hente Lars Klevstrand til byen. Han hadde nettopp vunnet den nordiske
visekonkurransen i Helsingfors og var i vinden som aldri før. Det ble en ny kjempe-
opplevelse og nytt sprengt hus. Vi var virkelig ”på hugget”.

Hvorfor ble det slik? Kanskje først og fremst fordi en visesanger kommer med seg
selv, sjela og gitaren. Han eller hun var billigere i drift enn et helt band. Visesangeren
var dessuten naken og enkel, uten staffasje. Det samme gjaldt lyrikerne. De var de nak-
neste av alle. De hadde ikke noe annet lydbilde enn sin egen stemme og sin egen stem-
ning. Og de av dem som skapte de bildene vi kjente oss igjen i, spiste vi rå. Det var en
kultur som stadig flere unge haugesundere satte pris på. Det var stinn brakke, intimt og
inderlig. Det var sår sjel, sanselighet, sterke følelser og sterke og gode vibrasjoner.
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Viseklubben Forum blir til

Hovedpersonene i denne historien kommer fra svært ulike kanter av byen og distriktet
og har svært forskjellig bakgrunn. De som begynte, ble gradvis erstattet av nye perso-
ner som sprang ut av andre miljøer igjen. Innenfor et tidsrom på fem år framstår et
betydelig persongalleri bak alt det som skjedde.

Mer eller mindre samtlige av dem var opptatt av den levende musikken, men også
av de nakne, ærlige og ekte ordene. Protestsangere som Bob Dylan skapte bølger i våre
liv. Han kombinerte musikkartene og lyrikken og fikk oss til å tenke gjennom alle facit-
svarene vi ble servert. Atomtrusselen lå over våre hoder som en ”Eve of Destruction”.
Vietnamkrigen pågikk. Storpolitikken preget oss. Den kalde krigen. Mannemennene
med stål i blikket og fastlåste sinn. Det var iskalde tider og motsetningene sterke. Men
vi var ikke uten håp, tvert om. For å si det med noen vers fra Bob Dylans ”The Times
They Are A-Changing” fra 1964 i Jan Erik Volds oversettelse:
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Kom storting og blåmenn
signalet er gitt
Blokkér ikke døra
La folk få gå fritt
For den som sier stopp
må vi bli kvitt
D’er en krig hele døgnet
som pågår
Den murrer i brostein
og gror i granitt
- d’er ei ny tid som tar over

Kom mødre og fedre
fra grend og fra gård
Kritisér ikke ting
dere ikke forstår
Deres sønner og døtre
peiler inn andre mål
Gamle tanker trivs best
hos den dovne
Så stepp til side
eller heng dere på
- d’er ei ny tid som tar over

Loddet er kasta
kursen er klar
Den langsomme nå
blir seinere snar
Slik dagen i dagen
snart er noe som var
Det fins ikke mer
noe fast orden
Og førstemann nå
blir snart siste kar
- d’er ei ny tid som tar over.

 



Aasland og Kristian Fred Amlie bar med seg sterke kulturelle impulser fra USA. Fred,
som vi til daglig kalte ham, hadde vært student ved University of California da det
berømte slaget om Peoples Park sto. Hans kom over dammen til fedrelandet på flukt
fra amerikanske myndigheter for å unngå krigstjeneste i Vietnam. Fred var for sin del
også opptatt av Rudolf Steiners filosofi og langt av gårde i sine studier av antroposo-
fiens verdensanskuelse. Hans Aasland fulgte i hans fotefar, men var først og fremst for
oss en kar med ”good vibrations” og et utrolig nettverk av amerikanske venner som
med jevne mellomrom dukket opp i husrekka ved havet og lærte oss mye. I møtet
mellom disse to USA-farerne og all energien og kreativiteten hos alle oss andre, mer
rotfaste, oppsto festival-ideen i kjelleren i brukskunstbutikken Arabart. Tore S. Netland
var der når det skjedde og bifalt forslaget sterkt.

Tore satt i viseklubbens styre og det var en enkel jobb for ham å få festival-ideen for-
ankret her etter at den var født. Dermed var vi i gang.

Den første festivalen

Viseklubben hadde en egen
arrangørstab bestående av Terje
Emil Johannessen, Tore S.
Netland, Ingard Færevåg,
Kristian Fred Amlie, Hans
Jørgen Høinæs, Hans Aasland,
Jakob Østergård og Idar
Johannessen. Tidspunktet for
festivalarrangementet ble raskt
besluttet til helgen 3. – 5. juli
1970. Wenche Larsen fikk opp-
draget med å tegne festivalpla-
katen og for øvrig ble det igang-
satt en omfattende sjarmoffensiv
overfor alle mulige kulturinstitu-
sjoner og miljøer i hele landet
som var relevante for vårt festi-
valkonsept. For de fleste av oss
var dette en bratt læringskurve,
men også en serie med uventet
gode opplevelser: de aller fleste
hadde åpen linje for ungdoms-
miljøer med vårt innhold og våre

hensikter. Både Rikskonsertene og Norsk Forfattersentrum tok imot oss med åpne
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Festival-ideen bir født

Det var den påfølgende sommeren i 1969 at idéen om å arrangere vår egen festival ble
født. Vi levde i en by der det ikke skjedde noe midtsommers. De aller fleste av oss opp-
holdt oss hjemme hele sommeren på grunn av våre sommerjobber og kjeda oss fælt på
fritiden. En viktig miljøfaktor bak dette initiativet var brukskunstforretningen
”Arabart” i Kirkegt. 139. Den ble bygget opp av Tore S. Netland og Kristian Fred
Amlie og med Hans Aasland og undertegnede tett på i miljøet omkring. Her utviklet
det seg fort et spesielt, kreativt miljø med kulturelle ambisjoner langt ut over driften av
brukskunstbutikken. Stedet ble fort et viktig møtested for mange i visemiljøet. Hans
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Lanseringen av vise- og lyrikkfestivalene i Haugesund tok utgangspunkt i sjøduft, sildalukt og sildatønner i fargerik kombi-
nasjon med toner og ord. Det fungerte perfekt. Her poserer tre sentrale Forum-aktører på Indre Kai foran 71-festivalen:
Fra venstre Hans Jørgen Høinæs, Terje Emil Johannessen og Hans Aasland. Foto: p.e.



mange utenbys festivalgjester, nærmere fire hundre i tallet. Regnskapet viste en sam-
let omsetning på ca 20.000 kroner og et underskudd på kr 2.796.

Mange av oss på flyttefot

Bortsett fra underskuddet, var suksessen med andre ord et absolutt og klart faktum. Vi
hadde fått blod på tann. Det var bred enighet om at det skulle bli en ny festival, og det
på tross av at vi opplevde frafall i egne rekker. Øystein Loge Pettersen og Kåre Foldøy
hadde av ulike grunner trukket seg ut av Viseklubbens styre. Thor Arne Johnsen, Hans
Jørgen Høinæs og Tore Netland flyttet til Oslo/Bergen og Ingard ”Moffi” Færevåg dro
i sivilarbeid. Undertegnede var tatt opp som elev ved Journalisthøgskolen i Oslo. Det
var bare Hans Aasland, Kristian
Fred Amlie, Idar Johannessen og
Jakob Østergård som ble igjen i
byen av den opprinnelige festival-
gjengen. Viseklubben fikk nytt
styre med Trygve Amundsen som
ny formann og med seg fikk han
bl.a. Idar Johannessen, Yngve
Blokhus, Ida Enoksen og Bjørn O.
”Bassen” Vikse. I Oslo var det tett
samkvem mellom undertegnede,
Tore S. Netland og Leiv
Ellingsen.

Festivalforberedelsene kom i
gang med hyppige telefoner og
intens brevveksling mellom
”Forum-folkene” i Haugesund og
Oslo. I mellomtiden ble det arran-
gert en rekke nye konserter den
påfølgende høsten og vinteren. En
av de best besøkte var konserten
med Lillebjørn Nilsen på Hotell
Saga. Av lokale krefter deltok
Trygve Amundsen med visesang,
Lars M. Brekke som leste dikt av
Jacob Sande og Bjørn Olav Utvik
og Idar Johannessen som leste
revolusjonære dikt med innlevelse
og sans for effekter. Bassen Vikse
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armer. Anerkjente nasjonale vise- og ordkunstnere var positive til opptreden i
Haugesund. Responsen fikk oss relativt raskt til å tro at vi ville klare å få festivalen til.

Utgangspunktet var en vise- og lyrikklubb som hadde noen få tusenlapper i kassen.
Det var kroner som ble forvaltet med streng og hard hånd. Likevel kastet vi oss etter
grundige diskusjoner utpå vårparten inn en rekke økonomiske forpliktelser, etter hvert
som artistlistene ble klare og konsertlokaler ble bestemt. Vi hadde et opprinnelig bud-
sjett på 15.000 kroner. Det var ei nøktern ramme og forutsatte blant annet at samtlige
artister skulle ha privat overnatting. (Borgerlige foreldre gikk med på mye!) Et av
hovedpoengene var at vi skulle ha en sosial profil. En konsertbillett kostet 8 kroner, en
billett til krokveldene ti kroner! Storsalen i Folkets Hus og Festiviteten ble valgt til
konsertarenaer, nattkroene ble arrangert i kjelleren på Hotell La Mer og Captains Cabin
hadde rollen som dagkro. Det var ingen småfolk vi hadde klart å kapre til den aller før-
ste festivalen: Lillebjørn Nilsen, Hege Tunaal, Lars Klevstrand, Carl Morten Iversen,
Espen Rud, Pål Helge Haugen, Svein Tang Wa, Oriental Sunshine, Visegruppa
Heinådi, Arne Lund, Bjørn Nilsen, Visegruppa Thyme, Finn Kalvik, Atle Lundberg,
Bernhard Folkestad, Kjersti Eriksson, Harald Sverdrup, Einar Økland, Erling
Kittelsen, Simen Øverli, Liv Dommersnes, Hans Sande, Arild Stubhaug og Geir
Lystrup. Fra egne rekker kom Hans Jørgen Høinæs, Sveinung Alne og Roald
Wickmann. Vi hadde seks stappfulle hus og opplevde til vår store overraskelse også
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Hans Jørgen Høynæs var en av de lokale forgrunnsfugurene i byens
vise- og lyrikkmiljø. Han var en inspirator i bred forstand - og utvik-
let seg fra popmusiker til en anerkjent visesanger og forfatter.

Foto: p.e.Fullt hus og intenst lyttende publikum under konsertene i Haraldshallen i 1971. Foto: p.e.



Jan Bojer, Jan Erik Vold, Atle Lundberg, Ham & Eggs, Lars Friisholm, Pål Helge
Haugen og Clas Hylinger. Fra lokale rekker kom Hans Jørgen Høinæs, Thor Arne
Johnsen, Ida Enoksen og Yngve Blokhus og Kolbein Falkeid. Forhåndsbestillingene av
konsertbilletter tok helt av. Vi måtte flytte hovedkonsertene fredag og lørdag fra
Festiviteten til Haraldshallen! Rammene omkring festivalen var utvidet med kunstut-
stilling i Wrangell-huset (Svein Tang Wa, Gerhard Meling og Bjørn Henning Ove);
Bikuben (Oslo) gjennomførte gateteater samtlige dager. Vi hadde konserter i kretsfeng-
selet og egne barnekonserter. Registreres bør også at vi etter mye strev hadde fått sam-
let nok stoff til å gi ut en samling med lokale tekster og vers. ”Viser og vers i vestav-
ind” med Idar Johannessen som redaktør, ble godt mottatt og var også rammen for en
egen konsert under festivalen. 

Med til 71-historien hører også at NRK var i Haugesund med stort TV-team. Det ble
laget et 45 minutters program som ble sendt i beste sendetid på ettersommeren. Flott
byreklame! Rosinen i pølsen var at vi etter knallharde forhandlinger i Oslo hadde fått
Polydor med på å lage en dobbel-LP med live-opptak fra alle konsertene. Den ble godt
mottatt av visevenner i hele landet da den kom ut på høstparten.

Åpningen fant sted i et fullsatt Festiviteten torsdag kveld. Haugesunds Avis omtalte
konserten bl.a. slik den 2.7.:
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sang viser – ”…gjennomgående av det dristige slaget som gjør seg bedre i en visesang-
ers munn enn på trykk”, som det het i HA’s konsertomtale den påfølgende dag.

Den 29. desember 1970 møtte over to hundre fram til intimkonsert i Odd Fellows
peisestue. ”Viser og vers for smekkfulle hus,” skrev Haugesunds Avis, og la til ”Aldri
har vise- og lyrikkinteressen i Haugesund vært større.” Intimkonserten i romjulen ble
fulgt opp med en Øystein Sunde-konsert i Haraldshallen den 31. januar, en knallsuk-
sess. Hans Jørgen Høinæs sammen med Svein Tang Wa og Arne Lund hadde dessuten
en meget godt besøkt konsert i gymnasets aula, og som oppkjøring til ny festival arran-
gerte vi den 22. mai en visekveld med gruppene To + To fra Oslo og Thyme fra Bergen
og med Bassen Vikse, Fred Amlie, Yngve Blokhus og Ida Enoksen fra egne rekker.
Haugesunds Avis skrev 24.5.:

“To + To trollbandt visevennene, som kvitterte med velfortjente klapp-
salver både som takk for vittige historier og morsomme sanger …
Bergensgruppen Thyme gjorde det best i annen del av programmet.
Først da kastet publikum alle hemninger og hjalp til med å synge og
klappe takten…”

Den andre festivalen

Vise- og lyrikkfestival nummer to ble
arrangert 1. – 4. juli 1971. Vi hadde
etter søknader fått økonomisk støtte fra
Norsk Kulturråd, Norsk Forfattersen-
trum, Bokklubben, Tiden forlag og
Rogaland fylkeskommune. Henny Lie
hadde tegnet en fantastisk flott festival-
plakat. Haugesund kommune hadde gitt
oss en underskuddsgaranti på to tusen
kroner. Budsjettet var på 75.000 kroner
og årets artistliste enda mer impone-
rende:

Finn Kalvik, Øystein Sunde, Kirsten
Langbo, Lillebjørn Nilsen, Arne Goss-
Olsen, Geir Lystrup, Ole Paus, Gunnar
Bull Gundersen, Stig Holmås, Thyme,
Christiania Fusel og Blaagress,
Convivium, To + To, Klaus Hagerup,
Hole in the Wall, Chas Clark, Junipher
Green, Kristin Berglund, Kjell Haave,
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Gratiskonsertene i Haraldsvang samlet tusenvis av tilhørere. Foto: p.e.



Utenbys superlativer

Pressedekningen i utenbys aviser var omfattende, annerledes og atskillig mer positiv.
Av bunkevis med utklipp, tar jeg med to fra andre kanter av landet.

Dag Vidar Haugen, Telemark Arbeiderblad, skrev i sin reportasje 9.7.71 bl.a. føl-
gende:

…Ikke alle innvånere i festivalbyen var tverre og stengte, som den før-
ste dagen da alt var nytt. Mange slapp seg utpå og vekslet tanker med
de unge, som var innstilt på fruktbare dager etter ”gi og ta”-prinsip-
pet. Alle var mer eller mindre preget av sommerlig livsførsel med
musikk, lyrikk og nye opplevelser. Det deilige været sammen med viss-
heten om at her var det mange tusen venner, ble til blomsterstøv av
godhet og velvære – og blåste ut over byen. Måtte det bare spire…

Åsmund Lindal skrev i Tønsberg Blad 10.7.71:

Enkelte ting ble mindre vellykka, men alt i alt peker årets vise- og
lyrikkfestival i Haugesund ut følgende: Norske festivalopplegg er inne
i ei svært positivt og lovende utvikling. Mye kan gjøres bedre, men
grunnen er lagt. ”Haugesund” er blitt et begrep innen norsk kultur-
liv og bør bli en årlig tradisjon. For at vi trenger disse festivalene er
brennsikkert, i hvert fall å dømme etter den glede og stemning som
blir skapt blant deltakerne og den evne til kontakt som slike opplegg
gir. Vi er etter hvert blitt så mange, og så fremmede overfor hveran-
dre, at vi er nødt til å foreta oss noe dersom vi ikke skal bli sittende
isolert hver for oss ved våre TV-er og transistorer og svelge ukritisk
unna av ”ferdig tygd åndelig føde” og stadig bli mer passive. Det fin-
nes i hvert fall et skapende alternativ til dette: Haugesundsfestivalen.
Til neste år bør du dra dit og gjøre den enda bedre – det er ei utfor-
dring!

En stor, flott gjeng

Viseklubben Forum hadde utviklet seg til å bli en dyktig festivalarrangør. Vi hadde lært
utrolig mye – og var etter hvert blitt en stor gjeng som hadde mange ferdigheter og stor
kapasitet. Vi hadde stor aldersmessig spredning. I 1972 kan vi si at arrangørgjengen
besto av over 200 ungdommer mellom 18 og 27 år. Ca en tredjedel av dem var jenter. 

Det var skapt en indre dynamikk som gjorde at vi måtte fortsette. Det var dem blant
oss som mente at vi vokste for fort og tenkte for bredt. Noe av den opprinnelige sjela
var i ferd med å forsvinne. Vi hadde mange heftige diskusjoner, blant annet om rockens
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Lenge er det mellom hver gang klappsalvene ruller så flittig og så
lenge som de gjorde i Festiviteten i går da den første i en serie av fes-
tivalkonserter ble holdt. …. En meget spesiell opplevelse var møtet
med Gunnar Bull Gundersen og Ole Paus. De hadde et 30 minutters
langt fellesnummer og aldri tidligere har jeg opplevd tilsvarende
voldsom effekt sprunget ut av glimrende gitarspill og god lyrikk …

Signaturen Bernt i Haugesunds Dagblad skrev bl.a.:

…Ingen tvil er mulig. Første vise- og lyrikkdag i Haugesund var vel-
lykket. Den gjorde skeptikernes skepsis til skamme og oversteg opti-
mistenes mest trøstige forventninger. Fortsettelsens konturer er løfte-
rike! …

Samme signatur skrev 3.7. en omtale av hovedkonserten i Haraldshallen:

…Detaljert livsutfoldelse av bifallende tilhørere og bifalte aktører i
Haraldshallen i går fortoner seg som en uoverkommelig oppgave å
beskrive. Det er heller ikke nødvendig. Tar vi ikke mye feil ljomet
sangen, dundret spillet, hamret versene og tordnet bifallet vide ut over
idrettshallens betrengte betongvegger…

Fulle hus - men “småfolket” var på vakt ...

Det ble fire fulle hus i fire dager og en ny, gedigen kulturell suksess. Vi regnet med at
ca. 2.000 utenbys gjester kom til byen, hvorav de aller fleste bodde på visecampen ved
Haraldshallen om de ikke hadde venner og bekjente i byen. Politiet skrøt i dagspres-
sen: “En mann i fyllearresten – og han var haugesunder.” Etter glimrende konsertom-
taler, kunne Haugesunds Avis imidlertid ikke dy seg. HA hadde følgende oppslag man-
dag morgen: “7.000 tomme ølflasker ved Haraldshallen.” Klassisk. Det ble også store
oppslag om at vi gikk med underskudd. Vi hadde brukt 90.000 kroner og gikk med
15.000 kroner i minus, i vesentlig grad på grunn av enkelte artisters reiseregninger.
Tenk: 15.000 kroner! HA godtet seg, fullstendig uanfektet av hvilken fantastisk innsats
som ungdomsgjengen vår hadde lagt ned. Det var småfolket og ikke kulturjournalis-
tene som hadde redaksjonell vakt i byens største avis denne helgen. De ”gode” journa-
listiske vinklingene fant de aldri. Det var mer interessant å telle ølflasker enn å beskri-
ve vår kulturelle innsats. Idet gjestene våre reiste hjem, var vi med andre ord raskt til-
bake i hverdagen i småbyen, rått og brutalt.
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3.500 personer og mente at vi hadde tatt godt i. Konsertteltet ble plassert i amfiet ved
Haraldshallen, der vi også det året hadde tilrettelagt for en visecamp på alle tilgjenge-
lige grøntområder og som vi trodde hadde tilstrekkelig kapasitet. NRK TV var på nytt
på plass med TV-team og plateselskapet Polydor skulle gjøre konsertopptak til ny dob-
bel-LP. Vi hadde i det hele tatt et godt trimmet opplegg, stor nasjonal oppmerksomhet
og var klar for en ny, flott festival. Men vi begynte å ane alt ikke ville bli som forven-
tet da tilstrømmingen til Haugesund begynte mange dager før festivalen skulle starte.
Deriblant var det mange ”uønskede elementer”.

Trøbbel før oppstart

Allerede før 72-festivalen startet måtte politiet sende hjem til Bergen en bustete gjeng
med folk som hadde vært på innbruddsraid. Det ble et forvarsel. 72-festivalen fikk over
6000 offisielle deltakere og minst like mange som oppsøkte byen for å ha det uforplik-
tende moro og ta festivalmiljøet på pulsen. 12.000! En av årsakene var at vi hadde flot-
te sommerdager. Det var også midt i oppspillet til høstens store EEC-valg og festiva-
len ble sett på som viktig mobiliseringssted, spesielt for ”ml-folket”. Men også anar-
kister fra fjernt og nært mobiliserte for sin sak under svarte faner; tallrike mc-grupper
valfartet til byen ved siden av utpregede hippiegjenger og ikke minst store gjenger med
sommerglad ungdom fra hele landsdelen. I det hele tatt langt flere enn vi i vår villeste
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plass i programmet på en vise- og lyrikkfestival. Konklusjonen ble til slutt at vi skulle
gå videre med det konseptet vi hadde valgt for 71-festivalen – og gjøre det enda bedre
og mer profesjonelt.

Og mens planleggingen skred fram, arrangerte vi fortsatt en rekke konserter i byen
til glede for oss selv og mange andre. Idar Johannessen og Bjørn O. Vikse delte en halv
stilling og var primus motorer i denne offensiven for å dekke inn underskuddet fra 71-
festivalen. De gjorde en god jobb. Sammen med et tilskudd fra kommunen på i over-
kant av 7.000 kroner, hentet vi inn overskudd fra diverse arrangementer. Ut på nyåret
1972 var vi gjeldfri igjen og hadde penger på bok.

Den tredje og siste festivalen

72-festivalen gikk av stabelen i
dagene 6.- 9. juli. Vi var som nevnt
blitt nærmere 200 ungdommer i
”festivalgjengen” og mente vi var
svært godt forberedt etter intens
planlegging og systematisk organi-
sering. Henny Lie hadde laget en
ny, flott festivalplakat. Vi hadde
engasjert Fred Borg som festiva-
lens daglige leder og var godt for-
beredt. Nok et år stilte vi med en
spenstig artistmeny: Tor Åge
Bringsværd, Anne May Skagmo,
Svein Tang Wa, Ketil Bjørnstad,
Lars Klevstrand, Lillebjørn Nilsen,
Olav H. Hauge, Tobben & Ero,
Harald Sverdrup, Hr T. og hans
Spelmänn, Knutsen og Ludvigsen,
Tor Obrestad, PS-gruppa, Bent
Staf, Ole Paus & Garman, Kaj
Skagen, Arild Steen, visegruppa
EPOS, Hole in the Wall, Alf T.
Larsen, Jan I. Rasmussen/Mick

Maloney (ex Johnstons), Kristin Berglund, Visegruppa Snu, Jan Eggum, Tore Nordviks
kvintett, Arman Sumpe d.e., Aunt Mary, ASA/Asbjørn Krogtoft, H.C.Å. Ingebrigtsen
og Ditlef Eckhofs kvintett (Terje Venaas, Ole Jacob Hansen, Ivar Antonsen, Knut
Risnes og Ditlef Eckhof).

Konsertkapasiteten var vesentlig utvidet. Vi hadde leid inn et sirkustelt med plass til
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Gratiskonsert på parkeringsplassen bak Haraldshallen, midt i visecampen i 1972. Atle Lundberg fra Bergen spiller blues
”unplugged” og det slår gnister i et stort publikum. Foto: p.e.



godt organiserte, men likevel for spinkle til å håndtere så mange gjester med så mye på
og i hjertet. Vi la aldri skjul på at rusproblematikken var overveldende og nesten lam-
mende. Vi var uforberedte og blåøyde på det området. Ingen kunne ha nektet oss å fort-
sette med forberedelser av en ny festival i 1973, men vi valgte å gå inn i diskusjonen
med byens politiske og administrative ledelse før vi tok en slik avgjørelse. På vår
anmodning ble et slikt møte arrangert. Jeg skulle gjerne hatt et stenografisk referat fra
det lukkede oppsummeringsmøtet vi hadde med kommunens ledelse på ettersomme-
ren. Det var den dagen altfor mange følelser i sving til at jeg i dag, 32 år seinere, er i
stand til å avtegne skarpe konturer av hva som ble sagt i dette møtet. Men jeg husker
at ordfører Olle J. Eriksen var både imponert og skremt, i likhet med de andre gruppe-
førerne. Vi var enige om at verken kommunen eller vi selv hadde mulighet til å takle
rusproblematikken om festivalen skulle videreføres med 12-15.000 utenbys gjester.
Politikerne antydet at vi burde vurdere et års pause. Den avgjørelsen måtte vi ta selv.
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fantasi hadde forestilt oss. Langt, langt
flere.

Vår idealistiske organisasjon hadde
heller ikke forutsett at mange i dette
mangfoldet av ideologi- og kulturfor-
skjeller også bar med seg aggresjon og
dop. Gjennom de første festivaldagene
opplevde vi på tross av glimrende kon-
serter og stormende applaus en tiltakende
og uforståelig amperhet blant mange som
oppholdt seg i festivalområdet. Særlig
ille ble det natt til lørdag, da hundrevis av
mennesker forsøkte ”å innta”
Haraldshallen. Hele festivalledelsen
hadde et svært styr med å forhindre dette.
Vi opplevde også på nært hold utstrakt
bruk av andre rusmidler og reagerte kon-
sekvent negativt på enhver hendelse. Det
var som å sloss med vindmøller. Blant
festivaldeltakerne var det også mange
”hasj-ideologer”, som var knallharde
verbale motstandere av vår linje. Man
kan trygt si at vi hadde svært mye å tenke
på ved siden av all den praktiske organiseringen.

Det var i stor frustrasjon over disse hendelsene at undertegnede som festivalssjef om
natta ringte ordføreren og politimesteren og anmodet om at ølsalget fra butikk i byen
ble stanset lørdag morgen. Vi måtte rett og slett ”kjøle ned” stemningen, vi måtte gi et
signal om at nå var det stopp og nok. Både ordføreren og politimesteren sa seg enig,
og grepet ble tatt. Konsekvensene for den jevne haugesunder og ikke minst for kjøp-
mennene ble jo triste, og vi høstet særdeles mye pepper for initiativet, men sto på
avgjørelsen.

Etter det skiftet festivalen stemning. Det ble en fantastisk flott avslutning av festiva-
len. Jeg tror aldri at Haugesund på de 32 årene som siden har gått, noensinne har opp-
levd maken til folkelig, lykkelig og varm kulturhelg. Det tok helt av. Byen var i sitt ess,
badet i varm sommersol.

For stort for oss

I alle år etterpå har jeg konsekvent sagt at 72-festivalen var en gedigen kunstnerisk og
kulturell suksess, men at den ble for stor for oss. Det mener jeg den dag i dag. Vi var
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Kontakt-Forum hadde et betydelig antall kulturelle arrangementer utover på 70-tallet. Her et glimt fra en ellevill
Stokstad/Jensen-konsert i Gamle Turnhallen i 1973. Det var gladjazz i byen lenge før Sildajazzens Venner ble stiftet.

Foto: p.e.

En meget anerkjent amerikansk artist, Lowdon Wainwright
III, dukket uventet opp på 72-festivalen og slapp selvsagt til
i programmet, til stor jubel. Foto: p.e.



Kontakt-Forum

Det at det ikke ble flere festivaler, innebar nemlig ikke at miljøet vårt forsvant ut av
byens sosiale og kulturelle liv. Tvert om. Kontakt-Forum var blitt en realitet i løpet av
1971. Viseklubben Forum var erstattet av en ”aktivitetsforening” med Yngve Blokhus
som den første valgte formann. Vi hadde startet to teatergrupper, ei fotogruppe og ei
vise- og lyrikkgruppe. Vi hadde fått en søsterforening i Kopervik. Høsten 1972 klarte
vi å få fotfeste for foreningen i ledige lokaler i Det gamle slakthuset i Strandgata. Et
halvt år seinere var vi godt i gang med ”Aksjon Kulturhus”. Det tok oss fem års intenst
arbeid å sikre dette bygget som allaktivitetshus. Underveis var vi mer aktive enn noen-
sinne i det lokale kulturarbeidet med et utall av konserter og arrangementer av ymse
slag. Men det er en helt annen historie.

Nevnes bør også at flere andre miljøer i landet hentet inspirasjon fra Haugesund.
”Forum-festivalen” i Arendal ble første gang arrangert i 1973 og opplevde mange gode
år. Vi var også involvert i Jær-Festivalen, som ble arrangert 3-4 år midt på 70-tallet. På
Woodstock-festivalen havnet vi aldri, men vi skulle gjerne ha vært der.

Epilog

Viseklubben Forum og Kontakt-Forum preget 10 år av byens sosiale og kulturelle liv.
Kontakt-Forum døde hen ved inngangen til 80-årene. Da var de fleste hovedpersoner
fra begynnelsen av tiåret for lengst spredd for alle vinder på alle vidder. Den dag i dag
bærer de med seg både en serie med sterke og viktige opplevelser og en fornemmelse
av hva som gikk tapt når dette unike ungdomsmiljøet vi tilhørte av ulike grunner gikk
i oppløsning. Og vise- og lyrikkfestivalene, hva vi virkelig klarte å få til gjennom fel-
les innsats, bærer de fleste av oss med seg i sine hjerter som en juvel. Vi hadde mak-
ten til å ødelegge og evnen til å skape. Vi skapte.

Kanskje den aller viktigste gevinsten av vårt sterke engasjement for ettertiden var at
den bidro til å gi den vesle vestlandsbyen vår en større tro på seg selv. I noen sommere
var vi ingen gudsforlatt utkant. Vi var i sentrum for manges oppmerksomhet. Vi høstet
anerkjennelse for nyskaping, kreativitet og en stor gjestfrihet. De tilbakemeldingene
økte selvfølelsen og banet veien for andre som kom etter.

Skal jeg avslutningsvis trekke trådene tilbake til byens kulturpionerer den gang byen
var relativt nyfødt, kan vi krysse av: Vi arrangerte konserter, folkefester, aftenunder-
holdninger og deltok i 17. mai-festlighetene (det gjorde vi faktisk i 1973 med eget inn-
slag i borgertoget). Så vidt jeg husker, bidro vi imidlertid aldri til karneval eller ball,
opptrådte aldri på markeder eller basarer og inviterte aldri med oss folk på lystturer
innover fjordene i nord og sør. Det var langt utenfor vårt motkulturelle formål. Men vi
hadde mye moro – og vi lagde det selv!
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Vår oppsummering på kammerset konkluderte med det samme. Et års pause.
Det ble skjebnesvangert. Det førte til at ”festivalgjengen” definitivt ble spredd for

alle vinder. Vi klarte aldri å samle dem igjen til ny innsats med samme styrke, kreati-
vitet og den samme fandenivoldskhet, som var vår styrke. I det sistnevnte begrepet lå
først og fremst troen på våre egne krefter. Alt var mulig å få til, bare vi ville det nok og
satte kreftene inn. Vi hadde fått et utrolig nettverk i Kultur-Norge og visste hvordan vi
skulle sno oss for å komme i inngrep med de rette folka og de rette institusjonene. Og
nettopp fordi vi sprang ut av et genuint, idealistisk miljø som favnet så bredt, hadde vi
bygget et omdømme utenfor byen som var svært positivt. Vi hadde orden i økonomien
(72-festivalen hadde et overskudd på over 50 000 kroner etter at alle regninger var
betalt), vi hadde ryddige avtaleforhold og en profesjonell opptreden som overrasket
alle som fikk med oss å gjøre for første gang.

Narko-stempelet

Toneangivende krefter i byens kristen- og avholdsmiljø har i ettertid fra tid til annen
svertet vise- og lyrikkfestivalenes ettermæle med gjentatte utsagn om at ”det var da
narkotikaen kom til byen”. Det er å rette baker for smed. Allerede i annen halvdel av
60-tallet var narkotiske stoffer på vei inn i deler av ungdomsmiljøet i Haugesund som
alternative rusmidler. Forum-miljøet besto av et godt tverrsnitt av ungdom. Noen få av
dem hadde nok fra tid til annen prøvd hasjisj eller marihuana, men den desiderte
hovedtyngden hadde det samme forholdet til rusmidler som annen haugesundsung-
dom. Svært mange av våre konserter var alkoholfrie. Det ble solgt øl og vin på våre
kroarrangementer, der ingen under 18 slapp inn. Vi mottok aldri noen negativ rapport
om at kommunens skjenkebestemmelser var overtrådt.

Viseklubben Forum sine holdninger til narkotika lå hele tiden fast. Vår egenaktivi-
tetsfilosofi var uforenlig med en bedøvet livsførsel. Vi samarbeidet i alle festivalene
tett med politiet og hadde til enhver tid en konstruktiv, åpen dialog om tilstandene. I
forhold til hvilken fantastisk jobb som ble gjort, den store kulturelle gevinsten som ble
høstet og ikke minst hvordan vi fikk satt byen på det nasjonale kulturkartet, har vi i alle
år seinere vært irriterte på etterslengene fra bestemte kretser i Haugesund, krefter som
i perioder også har hatt stor politisk innflytelse. Det er klassisk atferd i et av byens
tunge, småborgerlige miljøer at man unngår enhver form for dypere analyse av årsak
og virkninger og hopper kjekt og kjapt inn i enkle forklaringer på svære problemer. Vi
sto selvsagt lagelig til for hogg i og med at vi var så synlige. Men vi sto hele tiden opp-
reist, var nøkterne og rakryggede og hadde alltid energi til å ta tak i nye mål. Vi var
ikke ferdige med jobben vår.
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Åh, hva gjør du nå min blåøyde sønn?
Åh, hva gjør du nå min elskede venn?
Jeg rusler tilbake før regnet tar til å falle
og går inn i djupet av tjukkeste skogen
der folka er mange og hendene tomme
der piller av gift flyter om hver innsjø
der hjemmet i dalen er lik fengselets murer
der bøddelens ansikt aldri kommer til syne
der sulten er heslig og sjelene glemte
der fargen er svart og null det er tallet
Og jeg ser det og si’r det og tar det og sprer det
til jeg står utpå havet og begynner å synke
og kan sangen min godt før jeg begynner å synge
Og d’er et hardt, d’er et hardt, d’er et hardt, d’er et hardt,
d’er et hardt regn som detter ned.

Siste vers av Bob Dylans ”A hard Rain’s A-Gonna Fall”

i Jan Erik Volds oversettelse.
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Persongalleri

Funksjon 70-festivalen 71-festivalen 72-festivalen

Daglig leder – – Fred Borg

Festivalsjef Terje Emil Johannessen Terje Emil Johannessen Terje Emil Johannessen

Program-/Konsert-
sjef/er Ingard Færevåg Kr. Fred Amlie Gunnar Andersen

Kr. Fred Amlie Knut Gundersen Sammen med
Idar Johannessen Tore S. Netland en rekke
Tore S. Netland Idar Johannessen rådgivere)

Økonomisjef Sigmund Hansen – Olav Haugland

Transportsjef Jacob Østergård Jacob Østergård Jacob Østergård

Info-sjef Leiv Ellingsen Leiv Ellingsen Ivaretatt av
Idar Johannessen festivalsjef

Vaktsjef/er Hans  Aasland Roald M. Johannessen

Krosjef/er Hans J. Høinæs Bjørn O. Vikse Dagfinn Strønstad

Sammen med Thorleif
Bertelsen, Knut Gundersen,
Jens Otto Haugland og
Lars Lauvås 

Campsjef – Aksel Brekke Aksel Brekke

Teknisk sjef Per A. Strømø Per A. Strømø Per A. Strømø

Oppsøkende arr. – Anne Beth Tofte Anne Beth Tofte

Spontane arr. – – Pål Aubert

I tillegg kommer et betydelig antall personer som gjorde en fantastisk jobb, hver på sin post.
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