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Visklubbens förste o rdfö rande
Cai Ingemansson

Torbjörn Johansson, tiil vänster,
och "Lord Lajban", Ture lvar Dahlberg
gjorde många bejublade
framträdanden på Skepparstugan.

Stefan Ljungquist på den tiden
han kallade sig Trubadur X.

Visklubben Skeppet
inför den 30:e VISFESTEN
Insamlad oclz nedskriven av Sng Carlsson.
Redigering och layout: Leif Axel.

pprinnelsen till Vrsklubben
Skeppet var krogen Skepparstugan i Steninge. vars ägare
Lisbeth och Ingemar Gennvi anordnade

viskvällar varannan vecka med bör1an

t97t.
Eftersom en stor del av publiken aterkom varje gang, kom efter något år ett

förslag fran Ingemar Gennvi om att
bilda en visklubb Den 2/2 1973 bildades klubben.

Namnet Skeppet antogs efter Skepparstugan. lnterimsstl.'relsen bestod av
Cai Ingemansson. Yngve Olsson, Ulla

Hambe, Jan Krouthen och Lisbeth
Gennvi. Arsavgiften var 20:-.
Medlemsantalet. som I manad efter
bildandet var 58 personer, ökade stadigt och nådde sin höjdpunkt under 80talet då siftan pendlade runt 300. Under 90-talet har medlemsantalet sjunkit och är ar 2000 nere i drygt 100.

HUSARTISTER
Visaftnar arrangerades varannnan
vecka året om i Skepparstugan. sommartid utökade till varje vecka.
De första arens visaftnar var ganska
löst hållna. Husartister son'l var flitigt i
elden var Alf Hambe. Eva Bartholdsson och Torbjörn Johansson.
"Skeppets" publik fick ofta nojet att

höra Alfs visor langl innan de var inspelade eller publicerade. Manga som
sedan blivit klassiker sag där dagens
ljus

STAPPLANDE STEG
Konceptet pa viskvällarna var afi

en

hurudartist budades. Dessutom dok det
nåstan alltid upp oannonserade personer med gitarrlador eller fioldito.
Mangatog här sina forsta stapplande
steg på vrssångarbanan. Lars Hägg-

ström. Stefan Petzön, Bengt-Göte
Bengtsson-Ingela Karlsson. Yngve
Olsson och lngvar Gunnarsson år nagra
exempel.
Dessa framtrådde många gånger ef-

ter ordinarie program, när bara ett

å-

tal av kvällens publik dröjt sig kvar.
Cai lngemansson. som var klubbens
forste ordforande. lanade gärna någons
gitarr och framforde en eller två visor
av Ruben Nilsson vid sådana tillftillen.

KUNDE INTE HÅIM SIG
En minnesvård kväll var när Kalle
Almlöf och Merit Hemmingson dök
upp efter en konsert i Halmstad. Kalle
kunde inte tnlla sig utan plockade fram
fiolen och spelade en hel rad latar.
Fler kända nanrn som var engage-

i

Skepparstugan var gruPpen
Skogsfiol och flojt, trion Ervert Ljus-

rade

berg-Sid Jansson-Lars Göransson som
vid den tiden fotvandrade sin Sverigeturne. och Olle Adolphson.

ÄccnsÅruc ocH

cörorra

Utöver de öppna viskvällarna forekom
en hel del interna sammankomster.

Alf hade ocksa bery'delse som kontakt för visklubben gentemot visartisterna

sjungande" i Stentnge på Valborgsmås-

kom da ocksa ner till Skepparstugan.
Andra ofta aterkommande var Carin
Kjellman och Ulf Gruvberg - innan de
bildat gruppen Folk och Rackarc. Ste-

fan Ljungquist. Ivar Dahlberg, Kent
Lampa. Christer Lundh, Andra Bullar
med flera

Kontal'ter togs även med Visans
Vånner i Gotcborg och Helsingborg.

bevarade i klubbens bandarkiv.
Även Danmarks Radio har spelat rn
från en visfest och sänt till sina lr.ssnare.

FöRSTA VISFESTEN

soafton. resor

till

andra visarrange-

mang.

Gökonan i "Paradisets ångar" lever

till

den arligen återkommande visfesten var en sammankomst
sornmaren 1972 med de artister som
under året uppträtt pa Skepparstugan.
Alltså aret innan klubben bildades.
I samband med Ingemar Gennvis
födelsedag framtrådde dessa artister
den sista helgen i juli. Därav traditioStartskouet

Midsommarfester. kombinerad viskvällilogdans hos Birgitta och Cai lttgemimsson i Norrtorpa i Småland. "dgga-

i exempelvis Stockholm.
Dessa hälsade pa Alf i Steninge och

gjorde en upptagning frän "Skeppet"
den L4/4 1978. Detta såndes i radion i
wa delar.
Senare. när klubben flyttat från
Skepparstugan, har flera inspelningar
från vrsfester giorts av Radio Halland.
Therese Juel har som frilansare fbr
riksradion spelat in en halwimme fran
Visfesten -84. Detta såindes som ordinarie programmet "Vissfunden" som
.
gick i radion i många år.
Samtliga dessa radioprogram finns

nen att vrsfesten alltid går av stapeln

vid denna tidpunkl.

UPPE OCH NERE
Vsfesterna i Skepparstugan ordnades
sä att de medverkande måste framträda
Wa ganger. dels i restaurangen. dels i
gillesstugan en trappa ned. Detta efter-

som publiktillstromningen gjorde att
bäda lokalerna behovde utnyttjas.
Iden med visfesten var från borjan
att endast de artister som varit engagerade under aret inbjöds.

I

dag skulle inte detta fungera da
visaftnarna under aret är för fa for att
å ihop tillråckligt stort artistfält

fortfarande h'ar som tradition

VISOR PÄ SVENSKTOPPEN!
RADIO PÄ BESöK
Nagon vecka efter klubbens tillblivelse
gorde lokalradions Barbro Odelberg eu
program

Även riksradions Ulf-Börje Berg

Når klubben startades var intresset for

visor pa topp. den sä kallade "Vsvågen" var som störst. På den tiden
forekom

till

och med vrsor på radions

Svensktoppen.

Visfesten var, och är fortfarande,
mycket uppskattad av artister i och med

att dom kan träffas och umgås med
varandra de tre d,vgn festen varar.

skral, så gruppen "Ljongeld" spelade
for kvällens intåkter.
I samma veva drogs det igång lottförsåljning med vinster skänkta av
klubbmedlemmar, allt från litografier
av Walter Bengtsson

TRÄDGÄNOSTEST
Aktiviteter som klubben svarar för är
en "fikasrund" på stranden. dår det spe-

las och sjungs och bytes visor.
Ett annat uppskattat inslag var trädgärdsfesten hos Carl-Josef Noren pä
lordagseftermiddagen. Sedan Carl-Josef av åldersskäl lagt ner denna har Ulla
och Alf Hambe övertagit traditionen.

IVIÅruCA VILL VARA MED
De artister som uppträder på visfesten
erhåller inget gage, endast reseersättning, som dessutom har ett maxbelopp
sirmt mat och logi. Trots detta finns urga
problem att fä tag pa medverkande.

Tvärtom far klubben många erbjudanden fråur artister som vill vara med.

SKEPPARSTUGAN SÅLD

fu

976 sålde lngemar Gennvi Skepparsugan. Den nye ägaren var inte speciellt intresserad av visan, utan såg det
mest ur kommersiellt perspektiv. Samt

arbetet bö{ade gnissla mer och mer.
En del medlemmar ansåg sig inte ha
råd att bevista viskvällarna eftersom
menverna blev allt dyrare. Det lutade

mer åt begreppet restaurangkväll än
visafton.
Efter en kontrovers mellan klubbens
dåvarande ordförande Walter Bengtsson och Skepparstugans ågare, som
resulterade i att klubbordforanden blev
portforbjuden. blev det hela ohallbart.

EN EPOK SLUT
den 2ll9
i Carl-Josef Norens värthus bestämdes efter röstning att ePoken

Md ett extra medlemsmöte
1979

Skepparstugan skulle avslutas

Detta beslut utlöste en turbulens i
styelsen som giorde att denna splinrades och en störe. lösare sammansatt
arbetsgrupp uppstod Manga var de
möten som holls i Walter Bengssons
atelje i Stenhuggeriet for an kunna fortsåtta verksamheten

POTATIS OCH LITOGRAFIER
Hallarnas Hemblgdsgård i Eftra blev
räddningen som lokal den forsta viskvållen efter brytrungen. Ekonomin var

till Bertil

Johans-

sons potatissäckar.

MAT TNÄru LASSE KOCK
Mathanteringen löstes med att Lars
Kristensson, som tiden före forsäljningen av Skepparstugan arrenderat
densamma. nu startat en cateringfirma
och fick i uppdrag att leverera maten.

"Hallarna" visade sig vara som klippt
och skuren för viskvällar och blev permanent lokal i massor av är.
För att ekonomiskt lättare kunna
engagera artister kontaktades Studieforbundet Vuxenskolan i Falkenberg,
som var intresserade av att stålla upp
som medarrangör. Detta samarbete
pågår fortfarande.

KLUBBKÄIUSMN VÄXTE

mas Berglund, Gerd Nyholm, Bernt
Tengbom, Agneta Davidsson, Kjell
Nilsson, Bengt-Olof Göransson.

EGET TÄLT
Infor l98l års visfest jagades febrilt
efter ett större tiilt att hyra. Plotsligt
hittades i Goteborg ett begagnat tiilt
som var till salu for 18.000 kronor.
Tillsammans med Amnestyföreningen i Halmstad inköptes detta och
Amnest-v betalade l/3.
Visklubben tog ett banklån, som del-

vis amorterades genom att tiiltet uthyrdes till olika organisationer och även
privatpersoner.

pÅ Ärueeru
På en iing vid Getingevägen i Steninge.

ägd av Hasse Strömblad, kunde tålt-

l98l .
1990.
med
och
sedan såldes marken for bebyggelse.
Nu fanns tålt men mycket återstod
att lösa. Bord, stolar. bänkar och ljusslingor måste hyras, anskaffas och
resningen genomforas sommaren

Detta upprepades till

Nu krävdes en hel del ideellt arbete av
medlemmarna. Arbetsgrupper bildades
for allehanda uppgifter som inköp av

transporteras.

material, dukning, servering med mera.
Detta arbete var en nyttig injektion i

respektive artister hyras och uppsåtlas,
scen by'ggas - så massor av "Skeppet-

och med att umgänget mellan "visfolket" ökade och därmed klubbkiinslan.

FöRSTA TÄITVISFESTEN
Ett stort problem var visfesten 1980.
Hur skulle denna kunna genomforas?
Då kom iden uPP om ett tålt, men
var skulle det resas? Olika platser diskuterades. men ingen tlcktes riktiE bra,
sa första året slogs som nödlÖsning ett
hvrt mindre tålt upp i Carl-JosefNorens
trädgärd. Letandet efter en permanent
plats fortsatte.

Toaletwagnar, mindre

tiilt for entre

folk" sattes i arbete. Till slut foll allt
på plats.
Numera flyter arbetet ganska smårtfntt da manga "Skeppetarbetare" genom ären utför sina bestiimda uppgifter.

PRIVATA VANDRARHEM
Ett annat problem var afi inhysa alla
inbjudna artister.
En del ordnade det själva. Husvagnar och tiilt kunde stjillas upp hos Carl-

Vid forstatäwisfesten skapades en tradition. Som uppvärmning vid varje visfestkväll framträder en tillfiilligt sam-

Josef Noren. Det tältades i Caisa
Kihlstedts trädgård öwiga var inneboende hos olika medlemmar.
Familjerna Gennvi och Hambe tog
hand om en del. men allra flest bodde
hos Yvonne och Bosse Meuller och
"Calle" Jansson. Deras hem påminde

mansatt grupp som kallar sig Steninge

de dagarna mest om vandrarhem.

Brötgiing
Denna grupp kan variera mYcket
bade vad gåller personer och antalSpelmån som varit aktiva genom

samla artisterna pa ett stiille h1'rdes efter nagra år Steninge sockenstuga. där

STENINGE BRöTGÄNG

aren har varit bland annat Walter
Bengtsson. Rolf Larsson, Thorsten
Sandberg. Arne Hakberg. Lars Pihl.
Göran Ahlstedt, Ulla Hambe. BengtGöte Bengtsson. Gunilla Persson, Tho-

För att latta på detta, och for att

"skeppetfolk" fungerade som värdar
och värdinnor.

Publikt seglade "Skeppet" i medvind
sa 1984 byggdes tiiltet ut med en sektion.

)

LJUDTEKNTK cön lrurÅc
Från och med "ältepoken" behövdes
forstårkning av ljudet. Till en början
anvärdes endast tva mikrofoner med
högtalare.
Efter tältets tillbyggnad fordrades en
bättre ljudanläggring. så Micke Stridh
inhl'rdes inklusive anläggnrng.
Tillsammans med Boman Arelsson

sköne "Micke" ljudet fram

till

1994.

da han lade ner verksamheten och anlåggningen blev till salu.

Denna inköptes av "Skeppet" och
ljudansvaret övertogs av klubbens egen
Boel Heed - det första äret med hjälp
av "Micke".

som tjejgruppen Nightingales från Var-

berg

Ytterligare tuå minivisfester anordnades 1988 och -91, den senare i Bollalteby'gget

Ar 1996 var det egna tiiltets saga all.
Det dömdes ut av brand- och polismlndigheter och att å det i godlcrnt skick
skulle bli alldeles för dyrbart.

i Knäred.

vtsoR pÄ slorrer
Somrarna I 986-8 7 arrangerade Skeppet tillsammans med Halmstads kultur-

nämnd ett antal konserter på Borggården. Halmstad Slon.

Artister som kan nämnas i det sammanhanget är till exempel Ewert Ljusberg, MantzaHorn med Mynta, Lasse
Tennander, Ola Magnell, Nannie Porres. Torgny Bjork, Jan Hammarlund
och Mikael Ramel.

HYRT TÄLT IGEN
Lösningen blev att hyra tålt av Kulturhuset i Halmstad. Detta giordes också
äret diirpå, som blev sista gåurgen visfesten hölls vid Vandrarhemmet. Ägaren ansåg att det blev for stort intråurg i
deras egen verksamhet.
Detta sista vandrarhemsår lades serveringen ut på entreprenad och en n,v

aktör tog över matansvaret. Tyvårr
levde inte denne upp till forviintningarna utan strulade

till

det en del.

BAND I KLUBBARKIVET
Från 1988 finns samtliga visfester inspelade och bevarade i klubbarkivet.
Dessutom finns fran visfesterna i
Skepparstugan 1976 och tältet 1986
spridda ljudupptagningar giorda av
privatpersoner från "salongen".
Dessa har m1'cket ojåimn ljudkvalitet men är ändå intressanta som dokument. En videokasett, gjord av Thomas

Berglund. finns fran visfesten -86.

SKEPPET I SMÄLAND
Ett samarbete med Skrivareklubben i
smålåindska Ljungby pågick under åren
1978-81. Ljungby'klubben var ett gåing

amatörpoeter och författare där Cai
lngemansson höll i tradarna.
Komb inerade författar- och viskväl lar hölls bäde i "Stallet" i Lagan och
"Hallama" i Eftra. Utbyte av visartister
gjordes ocksamed visfolk i Hangö, Finland.

1990 medverkade till exempel
[^ars Haggström. Eva Luttemarl BengtGöte Bengtsson. Ingela Karlsson, Lynn
Hedin och Kjell Leidhammar på vis-

Ar

festivalen i Hangö.

PREMIÄR FöR MINIVISFEST
Pa forsommaren 1986 ordnades en så

kallad minivisfest i "Hallarna".
Anledningen därtill var att klubben
hade manga aktiva vissångare i de egna

leden. Hade alla medverkat i den
''stora" l'isfesten skulle det inte fått
plats manga inbjudna artister.
Pa denna minifest medverkade bland

annat Lars Häggström. Eva Lutteman.

Leif Axel. Yngve Olsson. Stefan
Petzen. Maja Adamsson. och Eric Olne.

Även andra lokala artister fanns med

ABONNERAD BAR
Ar

MATMAMMA

1982 foretogs en intern viskryssning

Bråind av misstaget har mathanteringen

med f;irjan Varberg-Grenå. "Skeppet"

sedan dess skötts av klubbens egen
"matmamma" Brifi-Marie Lindström

hade abonnerat en av barerna.

Det blev en rejält gungande seglats.
Det gränsade till storm och åinda fram
till avgang var det ovisst om farjan
kunde avgä.

fu

t 983 var klubben inblandad som

medarrangör tillsammans med Varbergs kulturnlimnd i en två'kvällars viskonsert i Socitetsparken i Varberg.
Alf Hambe och Ann-Kristin Hedmark-Rune Andersson-Berndt Egerbladh framträdde.

och hennes make Gert som våint det åter

till succö.
Infor 1998

års visfest stod "Skeppet" åter husvill. Steningegården kom
pä tal som ett alternativ.

PINGSTKONTAKT

SPÄCKAT I KULTURLADAN
Ett annat program utanför ordinarie
ramar gjordes en vårlördag 1992 i
Kulturladan i Sotared, Morup.

Kontakt togs med ägarna, Pingstforsamlingen i Värnamo, som efter ett tag
gav klartecken for uthyrning avhela anläggningen. Församhngen hade dessutom eget tält som också kunde hyras.
Visserligen blev hyran avsevärt dyrare än på Vandrarhemmet, men tiiltet
var större än föregående och rymde
således mer publik.

Med bö{an redan pa eftermiddagen
med ett barnvånligt framträdande av
Bengt-Göte Bengtsson och Mårten Jo-

inte längre hyras. det fanns gott om
sängplatser med möjlighet att även in-

hansson.
Pa kvällen bjöds pa en späckad konsert med Eva och Torbjörr.r. DuoM, JanOlof Andersson, LeifAxel, Hanne Juul
och gruppen Skördetid. Trots detta rm-

ponerande program blev publiktillströmningen en besvikelse.

BRA LJUD VID VÄG
Efter sejouren vid Getingevägen flyttades visfesten är l99l till Steninge
Vandrarhem. En forbattring ö allt inrlmdes pa ett stålle.
En nackdel var närheten till vägen
eftersom trafiken störde en del, men
med bra ljud och en god portion koncentration star vispubliken ut med det
mesta.

Toalettvagnar och container behovde

kvartera publik.

STENINGEGÅRDEN SUCCE
Nu har tre visfester awerkats på Steningegården. Det har blivit stor succö,
och lovordats av bäde publik och artister. Vackert läge, stor plats och inget
störande ljud fran vägen.
I början av 90-talet blev det svårare
att fa publik till viskvällarna på 'Hallarna". Även medlemsantalet sjonk.
DUBBELT PÄ TRE HJÄRTAN
Försök att sprida arrangenumgen har
gora till bland annat skolskeppet Najaden, Cafe Österskans, Immanuelskyr-

kan och Kulturhuset

i Halmstad,

Ste-

ningegården och Kulturverket i Onsjo
med blandat resultat.
På senare delen av 9O-talet anordnades en serie h'ckade viskvällar på Tre
Hjärtan i Halmstad. En viskvall fick till
och med dubbleras!

Något som inte hänt sedan Olle
Adolphson gästade Skepparstugan.
Tpärr bröts samarbetet sedan slället
wingats lägga ned.

NY PUBLIK

Msans Värners stipendium med Mo-

Publiken har fornl'ats påtagliE. troligvis för att arrangemanget "s1rls" bättre
numera. Konstnåren Ingela Olsson har
gort en visfestaffisch som verkligen
sticker ut och är en frÖjd for ögat.
Biljettforsäljningen sker genom turistbl'råerna i Halmstad och Falkenberg. Ett mycket smidigare sätt for allmänheten än att på slingriga vägar kon-

Ett
pris som även innebar en summa

råk1a visklubben.

sebacke Etablissemang i Stockholrn.

pengar.
"D en g14 lene trubadu ren ".
varje
år
utdelas i samband med
som
Visfestivalen i Falkenberg tilldelades
Star,v*'etten

Skeppet 1996.

Detta pris, instiftat av galleriägare
Äke Bertilsson, ges till någon som aktivt arbetar for visans fortlevnad

VISOR PÄ VÄSTERGöK
De senaste åren har visaftnar även ordnats på Restaurang Hertigen i Falkenberg och Restaurang Viistergök i Flalmstad.

Den senare innehas för öwigt av Lars
Kristensson som var Skeppets matIeverantör på Hallarna.
De låga publiksiffrorna i 'tlallarna"
kan nog delvrs slq'llas på dålig marknadsföring beroende på att sådant kostar en hel del. fuinonsering i dagspressen blir en alldeles för stor kostnad.
Förläggs i stället viskvällarna på ett
etablerat näringsställe kan annonskostnaderna i regel delas.
När det gäller visfesten har det aldrig varit sådana problem. De senaste
åren har det tvärtom

blivit ett lrfi.

LITEN MEN "STOR"

Våren 2000
Stig Carlsson

Om manjämfor med andra visfestivaler
ganska liten och
bly'gsam publikt. Tältet rymmerju inte
mer än runt 250 personer.
Däremot år den enligt Alf Hambe,
som har koll på sina artistkollegor, välkänd och omtyckt i visartistkretsar i

En stor hjalp har varit de anteckningar som genom åren gjorts av Caisa

hela Norden

Kihlstedt.

är Skeppets visfest

Undertecknad har vid tidigare

tillftille

också registrerat innehallet på de bandinspelningar som gioru vid visfesterna.

Dels för det lilla och rntuna formatet. dels for en ovanliE intresserad och
ly'ssnande publik.

Även om formatet år litet är den
konstnärliga kvaliteten minst lika hög
som på de större festivalerna.

STIPENDIUM OCH STATYETT
Ar 1993 fick Skeppet dela Samfundet

VISKLUBBEN SKEPPET
arrangerar visfesten i Steninge varje år kring
den sista helgen ijuli. Medlemsavgiften 125 kr,
betafas på postgiro 25 7A 15-8, så får du rabatt
på biljetter, utskick om höstens och vårens
visaftnar i Halmstad och Falkenberg, den
traditionella julfesten på Hallarnas
hembygdsgård i Heberg och gökottan
i maj på Skipås naturreservat.

Det var då - en ung Lars Häggström
på Skepparstugan.

Vishisto ria på S kepparstugan
med, från vänster, Jeja Sundström,
Stefan Demert, Sid Jansson och Alf Hambe.

Lars Österling i aktion

i slutet på 1970-talet.

Kristian Svensson från Halmstad och Malmö.

Gökotta på Guds gröna ängar i mai

-75

Jan Norrman sjunger
och spelar i gamta tattet.

Strandfest i solen
med Samuel Grahn.

Steninge brötgäng
modell 2000,

Visfestens berömda publik

