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Skal du bruke din
stemmerett i år?

Roy-Espen Falldalen
(22), Rygge
– Ja, jeg tenker å gjøre det!

Linn Fredrikke Veidahl
(34), Moss
– Ja, det skal jeg!

HAR DRAGET: Aila har litt tilfeldig endt opp med trekkspill som instrument, og drar gjerne en låt.

Ung trekkspill-musikant imponerer med Grieg
Aila Othilie Grieg (10) er ikke helt
som andre på sin alder. Hun spiller
trekkspill på fritiden og trives godt
med det.
JOHANNA ANDREA tekst og foto

Jan Erik Syverud (28),
Moss
– Ja!

Byavisa har møtt Aila hjemme på
Jeløy for å se og høre henne traktere instrumentet som av mange
ses på som gammeldansens beste
venn. Hun drar gjerne selveste
«Dovregubbens hall» til ære for
oss.

Kulturkarusellen

Adibe Abdi (43)
– Ja.

På spørsmål om hvordan hun
begynte å spille trekkspill forteller
Aila om kulturskolen, men først
om tilbudet Kultur-karusellen.
– Det var sånn at man kunne
prøve ulike instrumenter etter
skolen, for å se hva man likte best.
Jeg prøvde melodika, og det var
Otto (Kiss, red.anm.) som var
lærer for det instrumentet. Også
er han lærer for de som spiller
trekkspill. Så en dag spurte han
meg om jeg kunne tenke meg å
prøve trekkspill, og det ville jeg.
Så da begynte jeg å spille det fast.

– Først så fikk jeg prøve et lite
trekkspill med tangenter. Så fikk
jeg et trekkspill som også var lite,
men som hadde knapper. Det
var kult å kunne prøve ordentlig
trekkspill. Nå spiller jeg en gang i
uken alene med læreren min Otto,
og en gang i uken med hele orkesteret, sier Aila.
Det er på Kulturskolen det
skjer, og Aila drar til den nye ungdomsskolen i Rygge for å øve.
– Det er pappa som kjører meg,
mens mamma passer på broren
min Mikkel som er tre år.
Lillebror Mikkel vil visst også bli
intervjuet, og tøyser litt med Aila.
Muligens leggetid snart?

nell trekkspill- og korpsmusikk i
tankene. Aila forteller at de spiller
alt mulig.
– Akkurat nå holder vi på med
«One Note Samba», og «Pirat».
Du vet den musikken: du du du
du du du du du du du du du du
du duuu...
Aila drar den kjente melodien
fra «Pirates of the Caribbeean»,
så man nesten kan skimte Johnny
Depp – eller kaptein Jack Sparrow
om du vil.
Så må hun selvsagt demonstrere
instrumentet, og tar fire-raderen
på fanget. Aila forsvinner nesten.
– Jeg liker best å spille
Dovregubbens hall, sier hun og
gjør slett ikke skam på slekta.
For ja, pappa Lars Grieg
Hermansen kan bekrefte at etternavnet Grieg stammer fra den
selvsamme musikeren og komponisten. Om ikke en stor gren, så er
det en liten kvist i familietreet til
selveste Edward.

Mye forskjellig

Vil bare spille

Før hun visste ordet av det
hadde Aila spilt trekkspill en god
stund, i skrivende stund i tre år.
Ganske lenge når man er på Ailas
alder, og fritidstilbudene nærmest
hagler.

Myk start

Musikklærer Otto Kiss er ikke
skvetten for å utvide ungenes
repertoar ganske betraktelig. I
hvert fall hvis man har tradisjo-

– Men jeg har ikke så veldig lyst til
å komponere, sånn som Edward
Grieg. Jeg vil bare spille!
Alia forklarer litt om trekkspillet

”

Først så fikk
jeg prøve
et lite trekkspill men
tankgenter.
AILA OTHILIE GRIEG

sitt: Det er en fire-rader, merket er
Borsnè, det har knotter og noen
flere knotter. For noen ganger kan
det bli langt mellom knottene, og
da finnes det noen andre knotter
som er snarveier, omtrent som på
en PC.
Alila er nok alene i vennekretsen om akkurat trekkspillet, men
flere av vennene hennes spiller et
instrument.
– En spiller trompet, en annen
fiolin. Det er ganske vanlig, og
mange jeg kjenner som spiller
noe går på kulturskolen. Moss
Spellemannskompani som jeg
spiller med en gang i uken har
forresten jubileum i år, kan unge
Grieg fortelle. Men om de har
noen konsert snart, kan hun ikke
huske i farta.
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