VSOP – Tur til Aalborg 2022
Kjære sangervenner i VSOP!
Det er mange «borger» å ta stilling til i våre dager. Det være seg Rosenborg, Sarpsborg,
Gøteborg, Bjørn Borg eller Arne Garborg!
Mannskoret VSOP har nok størst sans for deilige Aalborg og Tuborg….
Det skjedde for øvrig i de dager da «Tall Ships Races» skulle gå av stabelen i Aalborg.
Mannskoret VSOP var invitert som en av mange entertainere på hovedscenen. Den
utfordringen tok vi på strak arm.
Torsdag 4.august
Avreisen med buss med Rogaland Taxi fra den grå Jernbanestasjonen i Stavanger gikk
uproblematisk. Alle møtte opp tidsnok, dog var «vaskebrettet» observert i siste liten, men
heldigvis ble det med. Rannveig, vår reiseleder, smilende som alltid, ønsket oss alle
velkommen om bord og KK (Kjøre Kåre) startet bussen ved å trykke på Aalborg-appen.
Etter en time på bussen måtte vi på vekta, men heldigvis ble vi funnet for lette.
En naturskildring fra Stavanger til Kristiansand er fort gjort: Blandevann på begge sider av
E39, alt for mange vindmøller i Bjerkreimsheiene, noen tuneller i Agder… og plutselig var vi i
Kristiansand. Noen vitser i Per Christensens ånd ble det også servert,… om høner og høns
både de med fjører og de uten….og sånt…
Overfarten fra Kristiansand til Hirtshals var et «Silkecruise i silkerus»… Mye god mat og
drikke…og snertne, unge serveringsdamer, akkurat som på M/S Riskafjord til Hommersåk.
Vel fremme i Hirtshals gikk bussturen videre, via tettstedet «Henningsen Taxi Memorial» til
Aalborg med innkvartering på hotellet, hvor vi ble ønsket hjertelig velkommen av den 71 år
gamle, vikarierende hotelldirektøren. Til gjengjeld ble han hyllet med bursdagssang av koret.
Slottshotellet, eller Pier5, som det heter nå, hadde en knall bra beliggenhet, 72m fra kaien
og festivalområdet. Litt tusling langs kaien for å beskue seilskutene og kai-duene fikk vi og tid
til, før Rannveig beordret «guttene sine» i seng…. !!
Fredag 5.august
Vi våknet til strålende sol på fredag, frokost på hotellet med kortreist hare-patè, og deretter
øvelse for koristene et par timer. Lunsj ble inntatt i ærverdige Duus Vinkjelder, grei
lunsjmeny inkl. et stk. drikke-enhet, hva nå det er for noe rart…
Så startet showet: VSOP entret hovedscenen i kjent og sjarmerende stil, dvs. hulter til bulter
med skrik og skrål, rigget opp nødvendig utstyr og prøvesang en halv Wellermann. Og det
gjorde susen, gitt. På et blunk var tusenvis av entusiastiske tilhørere samlet, unge og gamle,
noen på krykker, noen med rullator, hørselvern og hjelm. Scenen ble så og si forvandlet til et
skue av bibelske dimensjoner. 20 staute mannfolk, stramme som soldater, sailorboys, pene i
tøyet, blått og hvitt….VSOP var klar. Mannskoret fra Stavanger sang så det ljomet i «De
danske fjelle» hvor nå de måtte være? Shanty og danske svisker gjorde susen, og publikum

ble helt ekstatiske, klappet, danset og heiet på oss, og på «Nina». Våre 3 solister,
henholdsvis fra Friheimen, Randeberget og Bergsagelet, gjorde en meget flott innsats. Våre 3
spillemenn og DJ-en fra Namibia, samt Talkshow artisten Jan Danske og bærerne, fortjener
òg en ekstra stor applaus. Ellers sang koristene med armar og bein og med et enormt trykk,
og gjorde det de er betalt for. Etter en time på scenen skulle man tro at det hele var over.
Men nei da, da ville publikum ta selfier med VSOP, og mange ville ha autografer. Etter et par
timer roet det hele seg og det var tid for middag på restauranten «Flammen Grillbuffe».
Også her var de hekkans drikke-enhetene inkludert! Middagen var upåklagelig og praten gikk
livlig rundt bordene. Litt verbal egenunderholdning var det òg… og en stund opplevdes det
pigede som å være på «Jans Mat-og Vinhus»…og det midt i Aalborg?
Lørdag 6.august
Lørdagen var avsatt til opptreden i gatene og på fullriggeren S/S Sørlandet som lå ved kai.
Første stopp var på trappene ved Den Kongelige Toldbod, ved en vakker liten oase med
vannfontener og allslags. Det var artig å observere publikums tilstrømning når noe er i gjære,
og attpåtil er gratis. Fra 10-15 ihuga Stavangerdamefans til 250 dansker på 3 sekunder. Det
er faktisk bedre enn den nye Teslaen… Opptredenen her var meget vellykket. Neste stopp
var dessverre mindre heldig, på ein måde….. på et torg, rett ved «Motorveien», hvor
tungtransport raste forbi midt under «Drunken Sailor»…..og ødela delvis konserten til VSOP.
Lørdagslunsjen drakk vi på en nærliggende fortausrestaurant, «Irish Pub ISS» hvor koret
forberedte seg til neste show. Vi la i vei fra Alborg sentrum til «sørlandet» og der lå den og
skinte, S/S Sørlandet med det norske flagget i masten. Litt dikkedarer var det riktignok m.h.t
ombordstigning, men vår egen taleføre marineattache, Van der Ponytail, ordnet opp med
kapteinen og fortalte hvor barskapet skulle stå. Shanty-sang fra akterdekket var en
kjempesuksess. Kaien var stappfull av utlendinger, og det var morsom å kunne i akta
publikum fra oven. Unge og gamle danset og sang med, og en eldre kar i rullestol slo takten
og klappet i hendene mens han trillet rundt på kaien uten styring… og sang «så glad er vi, så
glad er vi»….. og var på nippet til å falle ut i Limfjorden….og da ville han nok bli sittende i
klisteret, gitt!
VSOPs opptreden på S/S Sørlandet: Terningkast 6.

VSOP med sine XO-er var nå klare for ny dinering i salige Duus Vinkjelder. Nydelig
kveldsbuffet med bla. kortreist harestek på menyen, og atter en gang var de klissete drikkeenhetene med. Kvinesdals store sønn underhold med høne-quizer av typen: Hvor mange
halve egg legger fire-og-halv-fems høns på tre-og-halv-firs døgn, gitt at fire-og-halv-(s)tress
av hønsene var hunner, hanner eller henner….? Det var heldigvis ingen i VSOP som kunne
svare på dette. Ergo: Det finnes ingen med hønsehjerner i koret. Så sang vi takk-for-maten
sangen og slentret hjem i en hønseflokk. Da Rannveig ymtet frempå at det snart ville bli
mørkt, og at det var leggetid for tenorene, gikk noen til sengs og drømte om høner og sånt.
Men noen fortsatte festen i hotellets have, uvitende om konsekvensene dette ville kunne
medføre dagen derpå! Men natteranglerne fikk i alle fall med seg et storslagent fyrverkeri og
skimtet så vidt de 60 smukke seilskibe som lå og duvet ved kai. Det var et majestetisk skue!

Søndag 7.august
Nå var pigede turen nesten slutt. Etter at alle hadde tatt en maraton dusj og topp-ladet alle
lad-bare dingser til bristepunktet med dansk vindmøllestrøm, var det tid for felles frokost på
hotellet. Frokost nummer to ble fortært på danskebåten, softis og jordbær. Lunsj og middag
for de fleste på overfarten var òg softis og jordbær, inkl. diverse drikke-enheter må vite…
Noen brød-elskere mente for øvrig at Marsipanbrød med sursild var helt topp? De ligger nå
på sykehus. Det var ellers en rolig og avslappet atmosfære i bussen fra Kristiansand, bare
avbrutt av at halve Randaberg gikk av i Lyngdal. Turen videre gikk med soving, snorking og
litt småprat. Roen fortsatte helt til Ualand, da Sirdølen med lap-toppen på første benk, gikk
fullstendig bananas: Erling Braut Haaland scoret 2 mål for Manchester City, og Viking tapte
0-7 mot Tonstad United. Sistnevnte resultat ble ikke særlig vektlagt, da kampen på «Tonstad
Park Lane» bare var en privatkamp. Damene våre ble heller ikke «vektlagt» på Helleland
denne gang….heldigvis, etter den matorgien på danskefergen. Så det ble til at alle takket alle
med velfortjente, rosende ord. Koret takket reiselederne, sjåføren og alle andre for en flott
gjennomført tur.
Vel blåstVSOP: All Times High i Aalborg 2022.
Ellers:
Aalborg turen må sies å ha vært en gedigen suksess på alle måter.
Ikke desto mindre oppsto det 3 uønskede hendelser (RUH) som er rapportert til styret:
RUH 1:
Det oppsto selvfølgelig problemer for tenorene da riksgrensen ble krysset. I-phonen fungerte
ikke som den skulle! Da var det godt å ha 1.bass OHO å rådspørre. Han er jo et vandrende
leksikon innen IT-faget. Rådet var som følger: Tøm I-phonen for norsk fossekraft-strøm og
lad opp med dansk, grønn vindmølle-strøm... og ta en akevitt…! Resonnementet er følgende:
«Av alle ting som ikke virker, er akevitt det beste»
RUH 2:
«Den ustyrlige drikke-enheten». Under den avsluttende festmiddagen i Duus Vinkjelder
skjedde det som ikke skulle skje: En villstyring av en burgunderfarget drikke-enhet gikk
direkte berserk ved det innerste bordet i lokalet og bredte seg ut over duken og videre på
Notarius`s hvite sailor-benklær…og skvettet deretter over på fru Notarius`s nyinnkjøpte hvite
kreasjon. Da var gode råd dyre! Hva gjør man nu? Vask klærne sa de fornuftige damene.
Engasjer advokat å gå til søksmål mot Duus og «Drikke-enhets-produsenten» var rådet fra
koristene..! Saken er ikke avsluttet enda, men det går nok mot en kaskoforsikringssak.
RUH 3:
«Akevittfellen-TV2 hjelper deg ikke» Følgende utdrag var å lese i «Aalborg Morgenblad»
tidlig søndags morgen: «Geriatrisk mannskor fra Norge i klammeri med Hotell i Aalborg.
Lørdag natt var noen Fjellaper fra Norge samlet i hotellets have….og høylytt sang og musikk
hørtes over hele Jylland» (Red. merk) Under denne underlige seansen dukket plutselig
hotellets nykterne barkeeper opp ved bordet. Han spurte om herrene ville sette pris på «en
lille akevitt». De norske førstereis-guttene syntes dette var en fantastisk flott gest fra
hotellets side. Gratis akevitt! Men det viste seg at det var hotellet som satte pris på disse
«drikke-enhetene», selvfølgelig…! Så begynte sjauen: I følge den anerkjente amerikanske

økonomen, Milton Friedman finnes det «Nothing like a free Lunch», ei heller «Free snaps».
Det oppsto selvfølgelig en heftig disputt mellom hotellets representant og «De akterutseilte
Sailorne» fra Norge. Sistnevnte ville ikke gjøre opp for seg, da de regnet med at drinkene var
gratis….. «Kor dumme går d an å bli, «Eg bare spør»…. fritt etter Dag Schreiner. Hotellet truet
da med politianmeldelse, og det kunne forventes et raid på åstedet, med væpnet politi,
schæferhunder, tåregass, håndjern og fengsel. Men heldigvis var det en sindig representant
fra Randabergfilialen av Den Danske Bank til stede,…. på folkemunne kalt «Rake Fant ANS»
Vedkommende oppfattet raskt situasjonen og skjønte fort hvilken klemme førstereisguttene
i VSOP kunne komme i. Randabergbuen trakk prompte sitt kredittkort og betalte hele gildet
på 180.000 danske kroner… «E d vin» eller andre typer drikke-enheter korets problemer
dreier seg om, løses slike tvister rimelig greit i VSOP. I-phonen var derfor iherdig i bruk på
bussturen hjem, og…. «Vips», var saken ut av verden.
Dette er en politisk uavhengig reportasje fra VSOPs tur til Aalborg og er ikke underlagt
pressens faglige - eller etiske utvalg. Fakta-feil kan forekomme, men det driter vi i.
Fakta om Tall Ships Races 2022: 60 seilskip fra 30 nasjoner. 3000 mannskap. 750.000 gjester.
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