
Visekveld på Orala lørdag den 30. juni 2018 

Lørdag den 30. juni 2018 innbyr Oralas venner til visekveld. Vi har vært heldig å ha fått den 

flinke trubaduren Steinar Bunes fra Skarnes til å komme å spille. Han spiller countrypreget 

musikk og spiller gjerne opp til allsang. 

Ellers kommer det et band fra Sverige som heter môra-Per fra 

Arvika/Charlottenbergområdet. Lena Olsson som spiller fele er av den kjente 

Strandseterslekta og det kan dra veldig mye folk. 3 av bandets 5 medlemmer har sterk 

tilknytning til Finnskogen og spiller musikk fra det skogfinske miljøet. De har en favorittlåt 

som heter: De som bygde landet som er en veldig fin låt. 

Vi starter kl. 17.00 og har åpen grill, det vil si at dere kan ta med dere det dere vil spise og 

grille hos oss, eller ha med medbrakt niste. Historielaget byr på kaffe og kake etterpå. 

Prisen er kr. 150,-. 

 

Orala kalles også Åranstorp, og har adresse Åranstorpvegen 91 på Varaldskogen i 

Kongsvinger kommune. Ta av fra E16 på Vestre Varaldskogveg mot Viker. Sving til høyre ved 

Viker. Det blir skiltet. De som ønsker å ta med bobil/campingvogn må gi beskjed ved 

påmelding. Vi har også noen få overnattingsplasser. Dette må da meldes fra om under 

påmelding. 

Påmelding må skje til Rolf Amundsen telefon 99 39 57 00 eller e-post: 

rolf1.amundsen@gmail.com, innen den 25. juni. Han svarer ellers på eventuelle spørsmål. 

Oralas venner håper på rekorddeltagelse og kjempefin opplevelse. Vi sees. 

mailto:rolf1.amundsen@gmail.com


 

môra-Per: Per Erik Eriksson (gitar og sang), Lena Olsson (fele) og Hans Eriksson 

(bass og sang). Fotograf: Carl Edblom 

För femhundra år sen 
Fanns en dröm och ett land 
Med milsvida skogar 
För svedjebrand 
Med barnen på armen 
Så började de gå 
Mot någonting bättre 
En himmel, mot berg som var blå" 
 
Utdrag ur texten till sången "De som byggde landet", en av môra-Pers mest älskade och 
spelade sånger.  
 
Någon har skrivit att môra-Per talar de blånande bergens och de milsvida granskogarnas 
språk. Deras texter beskriver ofta den egna hemtrakten och dess omgivningar men 
innehåller även betraktelser över livets olika skeenden och funderingar kring vårt eget 
ursprung och historia. Allt sjunget på bandets egen vackra dialekt, värmländska. 
 
Bandet spelar ofta i Norge och har bland annat spelat och skrivit låtar tillsammans med 
sångaren Henning Kvitnes och gitarristen Freddie Holm. 
 
Tre av bandets totalt fem medlemmar har stark anknytning till finnskogen och dess folk, 
däribland till gården Orala. Därför har just dessa tre nu ombetts att komma och gästspela på 
gården. Det kommer att bjudas på musik som anknyter till finnskogen och dess kultur men 
även låtar om livet i och omkring en småstad, längtan till naturen och så förstås...om 
kärleken. 


