
Årets Svartisrock 2019 vel i havn !   

 
 

Det er med en litt rar følelse jeg sitter hjemme og skal prøve å lage et resyme av helgas Svartisrock 
hos Halsaswingen 15 mil sør for Bodø.  

Jeg har vært på svært mange dansefestivaler, dansehelger osv gjennom hele landet, men dette er 
første gangen at jeg faktisk ikke hadde lyst å dra hjem, når det var slutt. Et sånt prikkfritt 
arrangement ser man ikke ofte. 

Det første man legger merke til når man kommer til stevneområdet er at logistikken er på plass.. 
parkering, vogn og bobilplasser er merket og strøm ført fram. Det var i hvert fall plass til 20 vogner og 
biler sånn cirka om jeg talte rett. Lokalet er stort nok med tre saler, kjøkken garderober og rikt med 
toalettfasiliteter.  Campingplasser med hytteutleie og apppartementshotell finnes i nærheten. Det lå 
an til en flott helg ! Tilbringertjeneste til Halsa er kurant, som ethvert lite sted er det veiforbindelse 
fra både sør og nord, buss går regelmessig og det er enkelt å finne frem. Det er både hurtigbåtanløp 
og Hurtigruteanløp i nærheten. 

         

 

Evenementet startet fredag 6.september med Kursrekken « Fra Swing til Rock’n Roll» med Jan Arne 
Jacobsen fra Finnmark som instruktør og sammen med sin fortryllende ektemake som 
hjelpeinstruktør.  Morsom progresjon siden det stort sett startet fra grunnkurs og endte i Rock’n Roll. 

Videre kjørte Torstein Ødegård og fru et treningsprogram i Jump Boogie, noe som falt i smak.  

Dette betød at for de som var ivrigst i å delta, fikk en 2 timers kurs samt en time og 30 minutter jump 
boogie, ei svett økt på fredag, og det var før de lokale DJ’s satte i gang  Dansefest i den store salen 
som varte til 00.30. 

Jeg har vært aktiv idrettsutøver og trente over en periode 2 ganger om dagen, da var jeg 20 og sleit. 
Men jeg må medgi at helgen gav assosiasjoner til den tiden.. skal du delta på alt, må du jaggu være i 



god form, og er du ikke det, men allikevel prøver, ja så blir du i god form uansett alder. Det begynte 
aldeles herlig. 

 

 

Lørdagen opprant med et strålende vær og arrangøren serverte frokost fra kl 09.00…..  energi må 
skjønne !  

Etter fokost var det på med danseskoa igjen for å bli med Jan Arne opp gjennom historien fra Swing 
til Rock’n Roll.   Det ble en hesblesende omgang, før  det ble servert lunsj 

Etter Lunsj hos arrangøren fortsatte Jump Boogie treningen fram til kl 15.00 hvor siste delen av fra 
Swing til Rock’n Roll gikk av stabelen. Først kl 17.15 slapp deltakerne fri for å forberede seg til middag 
kl 19.00 et stramt og profft opplegg fra arrangørens side, i denne perioden var det lydprøver og 
gjennomgang av videre program.. eksellent. 

 

 

 

 

 



 

 

Middagen ble en gedigen suksess, det er bare det å si om den.. arrangøren hadde alliert seg med en 
lokal leverandør som leverte maten.  Det må kanskje gjøres oppmerksom på at ingen av måltidene 
var gratis, men kostet ikke mer en at det var lett å svare for dem 

 

 

 

     Dette kunne vi godt leve med 

 

 



Har dere hørt om BLIXTERZ  ? 

La det være sagt med en gang , det bør dere gjøre snarest…  De 4 unge guttene  Jesper Blixt (gitar), 
Andreas Bergstrøm Osbring (piano), Jonas Larspers (trommer) og Marcus Blixt (bass), dro til med et 
sett for dansere som fikk selv garvede musikere til å sperre opp øya. At de kaller seg Blixters ligger i 
navnet til brødrene Jesper og Marcus. 

Marcus er eldste mann og 24 år forteller at de startet for åtte år siden og har lyst til å gjøre dette til 
et levebrød.  

Dette er fjerde gangen de er i Norge for å spille, og gjett om de gjorde.  Bandet som kommer fra 
Gãvle traktene var nok ikke gamle kara når de startet, men som det låt. 

Bandet spiller utpreget dansebandstil og hadde en utrolig flott tilnærming til dette, lyden var 
smakfullt satt av Benn Holmen og hans fru Hilde Holmen som begge har lang fartstid i gamet….men 
så var det Rock’n Roll da !!! gutta klinket til med den ene etter den andre av alle de kjente og kjære 
rockelåtene fra  50/60 tallet, en stil de behersket til fingerspissene og fikk de gamle rockerne på 
gølvet til å blingse litt med øya , trekke pusten og hive seg ut i den ene rocken etter den andre til 
jentenes store begeistring, ja en gebrekkelig Bodø væring som meg må innrømme at dette ble 
skikkelig moro. 

Jeg registrerte ikke at gulvet var tomt en eneste gang, fra gutta starta ca 21.15 til de gikk av scenen kl 
00.30 og da hadde de rocka stort sett hele tiden…  tenk for en fremtid de gutta kan få ?  

 

    

 Foran: Marcus,      Blixterz 

Bak fra V.: Jonas, Andreas og Jesper.                                          

 Torstein hadde nok litt rock i hodet da han hørte gutta spille på årets Malungfestival, men for et 
valg. Disse gutta fikk hele grendehuset til å leve, og det var slik jeg fikk følelsen av at vi ikke måtte 
slutte, bare holde på utover uken.. og jeg var ikke aleine om det.     

Booking: http://www.ls-tonart.se/         hjemmeside:  blixterz@hotmail.com 

http://www.ls-tonart.se/
mailto:blixterz@hotmail.com


Etter en alldeles super dansefest på lørdagskvelden var det igjen tid for frokost på søndag og 
arrangøren leverer igjen. Under frokosten tok Jan Arne som Kom og Dans Regionsansvarlig Nord 
ordet og dro gjennom året som har gått sålangt… temaer var økonomi, utro tjenere, tonoavgift, 
Spotify,  håndboken. Vi var innom hvordan eksterne instruktører skal gå frem når de skal ha kurs osv. 
og det ble tid til å diskutere temaet jeg vil ta opp i neste avsnitt.   

Etter frokost og regionsmøte ble det lagt opp til Dansekafe… 

 

Konklusjon. 

Min konklusjon på denne helgen er udelt positiv. Arrangøren har over tid laget et team som er svært 
profesjonelle i å arrangere slike evenementer..  Det kunne se ut som om de hadde vært innom alle 
muligheter og var forberedt på det aller meste. De valgte riktig og fikk betalt for det. Jeg gir en blank 
sekser for gjennomføring og program, det fortjener dere alle som sto for dette, med Torstein i 
spissen. 

 

Var det ikke noe galt da ? 

En kan saktens spørre seg om det, men selvfølgelig var det skjær i sjøen.. De var bare ikke merkbare  
på arrangementet, så de som var der så ikke det. 

Det kom nesten ikke folk til et så flott arrangement ?  ….og hvorfor i all verden gjorde det ikke det ? 

Vi er tilbake i den evig gjentakende problemstilling, ved at miljøer i nærheten ikke tar høyde for 
koordinering miljøene i mellom. Denne gangen her gikk det flere arrangementer omkring som helt 
klart fratok Svarisrocken deltakere. Jeg trodde faktisk at vi var ferdige med den slags. Vi har diskutert 
dette i det vide og det brede og vi var alle enige om at vi måtte legge brett på å ikke krasje med 
nøkkelarrangementer i landsdelen slik at danserne kunne få anledning til å delta ??  Alikevel er det 
miljøer som ikke bryr seg om det ?? Jeg sier som min gode venn Johan..  «Vi har masse dansere, men 
fælt få arrangører».  Svartisrocken var planlagt for år tilbake siden, den går fast denne helgen. 
Derfor er det ingen unnskyldning å si at jammen vi visste ikke, eller instruktørene vi skulle ha hadde 
ikke anledning annet enn denne helgen. Vi ødelegger for hverandre slik at KOD råtner på rot. Jeg har 
så vidt hørt rykter om avlysninger i år , på grunn av at vi ikke tar hensyn til hverandre, og kjære 
dansere: slik kan vi ikke ha det!. 

Når så få kom til Svartisrocken i år og i fjor pga ovennevnte, sier det seg selv at økonomien i 
arrangementet ikke kunne holde. Vår arrangør tviholder på at Svartisrocken skal være for danserne 
og ikke som en offentlig fest.. begrunnelsen ligger i at fyll og spetakkel gjerne følger en slik linje, noe 
jeg er helt enig i.  I dette tilfelle er kostnadene forsøkt holdt på et lavt nivå, for å prøve å få 
økonomien i mål. Det er selvsagt musikken som tar det meste av kaken, men jeg vet at i dette tilfelle, 
så har både musikk og leie av lyd og lys vært holdt i nærheten av det nivået et lokalt orkester ville 
tatt for en slik jobb. Ja sågar for lyd og lys nærmest en vennetjeneste. Det er derfor ikke noe tema å 
diskutere hvorvidt man burde holde seg på et lokalt DJ nivå, ved slike arrangementer på små steder. 

Det er et langt bedre alternativ å diskutere hvorvidt de nærmeste lokale miljøer burde involvere seg 
og delta både med økonomi og folk… husk vi har ikke mange slike arrangementer her nord. 
 



Det har vært ei fantastisk helg, med hyggelige folk fra mange miljøer, som alle konkluderte med at 
dette må vi fortsette med… så da er egget lagt, kjære forvaltningsgrupper omkring, støtt opp om 
Svartisrocken og «LA DEN LEVE» 

 

            
        Med utslitt hilsen fra  

          Thor Solø 

 

                  

 

 

 

 


