
Eau de Vill
Eau de Vill er et band med røtter i Sømådalen i Engerdal, og har utspring i 
Sømådalen Theaterselskab! De hadde sin første konsert på Hamar i 1993, og 
har gjort seg bemerket i alle år som et alltid humoristisk og godt musikalsk 
innslag der de ferdes.

De utga sin første CD Rømgrøt og sik høsten 1995. Bandet sier selv at Vømmøl 
Spelemannslag og Hans Rotmo er en viktig inspirasjonskilde, og Rotmo har da 
også skrevet låter til bandet. Opp gjennom årene har bandet levert snart et 
titalls utgivelser med humor, musikk og viser som spenner seg fra Skandinavia 
til Irland.

Vandrerne har betydd mye som musikalske forbilder for gutta fra Sømådalen, 
og hver gang de er på spillejobb har de med seg viser fra denne populære 
gruppa fra Hedmarken.

Dagens Eau de Vill består av Svein Arild Johnsgård, mandolin og Evald 
Langsjøvold på gitar. Audun Røsten fra Tufsingdalen spiller bass og på 
trekkspill og andre tangenter �nner vi Anders Lillebo og på �olen kommer 
Brits Lars Bjørk fra Sunnanäng, Leksand.
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Sangglede og felles tonespråk
I 2019 deltok Solheimkoret i en internasjonal korfestival i Derry i Nord-Irland. 
I konkurranse med over 100 kor for barn, ungdom og voksne fra hele verden 
oppnådde Solheimkoret den gjeveste prisen av alle, «The most outstanding 
performance» for framførelsen av en av Irlands mest avholdte sanger; 
The Fields of Athenry. Dette har gitt koret blod på tann.

Irsk musikk har et sterkt musikalske slektskap med vår egen folkemusikk. 
Tonespråket i den irske musikken møter våre ører som om det var vår egen 
musikkarv. Vi vet at musikken har reist fra land til land i århundrer, og �ere 
norske tekstforfattere har satt nye tekster til gode irske melodier og gjort dem til 
våre. Ett eksempel er Prøysens Visa hennes Staslin, som i Irland heter Galway 
Bay.

Solheimkoret ønsker via disse felleskonsertene med Eau de Vill å fokusere på 
sangglede. Sang knytter usynlige bånd mellom folk. Dette vil vi sammen med 
Eau de Vill og det kjente og kjære irske tonespråket, ta deg med på gjennom 
konserten «På ville væger». Budskapet vårt er at det er både lov og godt å synge 
sammen, etter to lange år med pandemi. Noe vi håper du erfarer sjøl i kveld. 

Fellessang bygger oppunder raushet, tillit og 
trygghet, og i dagens verdensbilde er musikk 
som brobygger en svært vesentlig faktor. 
Vi vil bli friske og trygge igjen, og vi vet at 
samsangen er viktigere enn noen sinne. 

www.solheimkoret.no



The Wellerman  Solheimkoret | Arr. Michael Ware | Solist Marius Grønstad Andrå
Shanty fra New Zealand, laget på 1860-70-tallet og sunget av hvalfangere som ventet på 
forsyningsskip fra The Weller Brothers. De �kk lønna utbetalt i bl. a. klær, sprit og tobakk.

Rocky Road to Dublin  Fellesnummer | Arr. Mark Brymer
En ung mann forlater familie og venner i hjembyen Tuam med sine eiendeler i en bylt over 
skulderen for å �nne lykken, eller «o� to reap the corn». Det går dessverre ikke så bra ...

Je skulle vøri heme nå  Eau de Vill | Melodi trad.
Denne sangen er bygget på en tradisjonell melodi og er skrevet av Terje Mølmen Moen som �kk 
inspirasjonen etter å ha møtt en ut�øtta Stangesokning på turne i statene. Bestefar til Stange- 
sokningen lengta hver høst fælt hematt tel Tangen for å slå ei økt med ljå i bakken ned mot Mjøsa.

Danny Boy  Solheimkoret | Arr. Inger-Pernille Stramrud
En av Irlands mest kjente ballader, om evig kjærlighet, såvel mellom mennesker som til sitt 
fedreland. Melodien er Londonderry Air, en irsk folketone fra 1600-tallet. 

Black Velvet Band/Den �neste jenta  Fellesnummer | Melodi trad.
Black Velvet band er en tradisjonell engelsk og irsk folkesang, som har vandret rundt og teksten 
varierer. Den norske teksten er skrevet av Trygve Ho� og spilt inn med Vandrerne.

Galway Bay/Visa hennes Staslin  Fellesnummer | Solist Lars Storlien
Det er �ere versjoner av denne sangen i Irland. Alf prøysen har skrevet to norske tekster til 
melodien; Visa hennes Staslin og Alle barna i Lillestrøm.

Styggpolsen  Eau de Vill | Tekst og melodi Hans Rotmo
Denne polsen bygger på ei sann historie om to Sømådalsgutter som rodde seg ein tur nedover 
elva til Ellevoldsvolden for å sjå om det var noen rendalsjenter der.

Carrickfergus  Solheimkoret | Arr. Inger-Pernille Stramrud, fritt etter Voces8.
I Carrickfergus, nord for Belfast, synger en mann sin klagesang og minnes hans ungdoms kjære 
som ligger begravet på kirkegården i Ballygrant ved Kilmeny i Skottland, og den 80 miles brede 
ville og farlige Irskesjøen skiller dem. I sangteksten står det Kilkenny, som ligger i Sør-Irland … 
En misforståelse som har sneket seg inn i løpet av årenes gang.

The Little Beggarman  Solheimkoret | Arr. Emily Crocker

Egentlig en barnesang, eller lullaby. Det er greit å vite at en «rigadoo» er en trillebag, 
«a white spotted apron» er et hvit�ekket forkle og «�axen hair» er lysblondt hår.

Det rinn vatten  Fellesnummer | Tekst og melodi Svein Arild Johnsgård

Ei vise om det å vokse opp opp ved Langsjøen i Sømådal, bli med bestefar og dra ut båten til 
iskanten om våren. Sette garn, la båten gli nedover elva et stykke for å stanse før du kommer til 
fossen. Denne sangen har også vært på Hedmarkstoppen i et helt år i en innspilling sammen 
med Enger’n Sanglag. 

Molly Malone  Fellesnummer | Arr. Mark Brymer

Molly Malone var en �skerkone som solge �sk og sjømat på gata i Dublin, og døde ung av feber. 
Det er en både gammel og tradisjonsrik sang med spor helt tilbake i 1833. Ingen er sikre på om 
denne Molly Malone eksisterte, men 13. juni feires likevel som hennes fødselsdag.

Den Magiske Møhårspensel  Eau de Vill | Tekst Lars Lillholt | Melodi trad.

Lars Lillholt fra Ålborg i Danmark har skrevet visen på en gammel folketone. En vandrer er ute 
og vil selge en «Møhårspensel» til en maler. Det er rett og slett en pensel som er lavet av 
«Jomfruhår» og maler helt fantastisk. Sammen med sangen er det lagt inn en morsom liten Jig. 

Sømådalsrølp  Eau de Vill | Melodi trad.

Sømådalsrølpen er tre melodier som er satt sammen i et irsk sett, og det ble laget etter at det i 
Sømådalen ble startet opp med folkemusikkfestivaler med band fra Irland og Norge. Det er 
melodiene Father O’FLynn, The Congress Reel og Mouth of Toubiqe som utgjør rølpen.

EKSTRANUMMER!

Tømmerhoggern  Eau de Vill | Rob Clements | Norsk tekst Arne N. Olstad

Opprinnelig en sang fra den engelske gruppa Lindisfarne Meet me at the Corner som tidligere 
vandrer Arne Ness Olstad skrev den norske teksten til. 

The Parting glass  Solheimkoret | Arr. Unn Onsrud | Trad. | Solist Unn Onsrud  
Dette er en skotsk tradisjonell sang, som også er brukt mye i Irland. Denne visen ble ofte sunget 
mot slutten av festen, for å skape liv ut i de sene nattetimer.

Marie’s Wedding/Maris Brylupp  Fellesnummer | Arr. Inger-Pernille Stramrud

Marie’s wedding er en skotsk folkevise som opprinnelig ble skrevet av John Roderick 
Bannerman. Vandrerne tok tak i visen og sammen med Per Martinsen har Terje Mølmen Moen 
skrevet den norske teksten.

Muirsheen Durkin/Morna frøken Sagen  Fellesnummer | Trad.

Opprinnelig en sang om en irsk emigrant som lei av å grave poteter ønsker å grave etter gull
i California på 1800-tallet. Norsk tekst ved Terje Mølmen Moen.

~ Pause ca. 20-30 minutter ~ 
Salg av mat og drikke i pausa – Så skund dekk, og Skund dekk ...

Wild Rover/På ville væger/Whiskey in the Jar  Fellesnummer

Vandrerne sin versjon av På ville væger er en av gruppens mest kjente viser. Vi må nesten 
fortelle at disse visene har sin opprinnelse i Australia. Den norske teksten skrev Trygve Ho�. 

Fields of Athenry  Solheimkoret | Arr. Ernst Th. Monsen

Sangen ble laget i 1979 av Pete St. John og handler om hungersnøden i Irland 1845–1849, 
utløst av tørråte i potetåkrene. Av en befolkning på 8 millioner rundt 1840, døde om lag én 
million mennesker. Omfattende utvandring halverte Irlands befolkning frem til rundt 1930.

Over Fæmund  Eau de Vill | Tekst og melodi Hans Rotmo

Denne sangen er den første Hans Rotmo skrev til Eau de Vill. Den lå på midten av 1990 tallet et 
helt år på Hedmarkstoppen, en lokal variant av Norsktoppen. 

På ville væger
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