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Forord 
Bakgrunnen for denne prosjektrapporten er samtaler Blues Factory AS har hatt med ledelsen i 

Notodden Bluesfestival (NBF), de konserntillitsvalgte i Veidekke ASA, og Vestfold Kulturnettverk 

(VKN)/Musikk i fengsel og frihet (MIFF) om mulighetene for å ha en egen gruppe med innsatte og 

løslatte fra fengsel på det årlige bandseminaret som organiseres av festivalen. Bandseminaret på 

Notodden Bluesfestival har blitt gjennomført hvert år siden 1989, men har siden 2015 blitt markedsført 

som Little Stevens Blues School, etter at Steven Van Zandt – kjent som gitaristen til Bruce Springsteen 

og ikke minst fra TV-serien «Lillyhammer» - besøkte og tok initiativ til et samarbeid med festivalen. 

Steven Van Zandt eller «Little Steven» har engasjert seg sterkt i arbeid for ungdom og musikkopplæring 

i USA og arbeidet med stiftelsen «The Rock and Roll Forever Foundation» (RRFF) med Little Steven, 

Bruce Springsteen, Jackson Brown, filmskaperen Martin Scorsese og U2 vokalisten Bono i styret, er 

bakgrunnen for det nye samarbeidet med Notodden Bluesfestival. Blues Factory AS har samarbeidet 

med Notodden Bluesfestival siden 2012 om Jailhouse Stage, en unik scene for band fra norske fengsler. 

Fra og med 2017 er det åpnet for at dette samarbeidet også betyr at Blues Factory AS kan ha en egen 

gruppe innsatte og løslatte fra fengsel på Little Stevens Blues School.  

I 2017 fikk vi med en gruppe på fem deltagere, som bestod av tre tidligere Blueshusbeboere fra Bastøy 

Fengsel som alle har vært med i husbandet Skyldig som faen og to fra Hof Fengsel som har deltatt i 

husbandet Simplex Brutus. Prosjektrapporten beskriver bakgrunnen for prosjektet, selve 

gjennomføringen på Little Stevens Blues School og Jailhouse Stage, samt oppfølgingen av deltagerne i 

etterkant av bandseminaret. 

Vi takker Jørn Sverre Andersen i Vestfold Kulturnettverk og Mari Tangen i Musikk i fengsel og frihet for 

økonomisk støtte som gjorde det mulig å gjennomføre prosjektet. Stor takk også til Asle Bastholm og 

fritidsleder Brede Granli i Hof Fengsel samt ledelsen ved Drammen Overgangsbolig som alle på ulike 

måter bidro til at dette ble mulig å gjennomføre i praksis. Takk til Mona Borge for innsatsen som 

fotograf under selve bandseminaret. Stor takk også til festivalsjef Jostein Forsberg og fagansvarlig på 

Little Stevens Blues School Bård Gunnar Moe og sist, men ikke minst Trond Ytterbø, som foruten å være 

en av lærerne på bandseminaret, alltid stiller opp når viktige ting skal gjennomføres i Blues Factory AS.  

 

Bjørn Andersen 

Daglig Leder 

Blues Factory AS   
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Innledning 
Blues Factory AS benytter en tre-trinns opplæringsmodell forankret i en organisatorisk struktur inne i 

fengslene med musikkboenhet, husbandvirksomhet og etablerte blues- og rock musikere som 

instruktører, som følger deltagerne fra lukket (Trinn I) til åpent fengsel (Trinn II) og videre etter endt 

soning (Trinn III). Opplæringen er basert på en egenhabiliteringsfilosofi, hvor kulturell virksomhet i vid 

forstand benyttes som katalysator og verktøy for at deltagerne selv skal kunne ta tak i og møte andre 

utfordringer knyttet til bosituasjon, økonomi, rusavhengighet og sysselsetting etter endt soning, hvor 

det forutsettes en betydelig egeninnsats fra den enkelte deltager. I realiteten betyr det at opplæringen 

primært retter seg mot deltagere som ikke bare er motivert, men som faktisk også er i stand til å 

nyttiggjøre deg tilbudet.   

Blues Factory AS vektlegger å tilføre reelle musikalske og sosiale ferdigheter. Målsettingen er å oppnå 

resultater, ikke å synliggjøre et eller annet behov for at noe blir gjort, eller leke med folk som kun er 

ute etter å manipulere seg til en enklere straffegjennomføring. I praksis betyr dette at kulturell 

virksomhet ikke primært oppfattes som fritidssyssel for å slå i hjel tid, men som et strategisk verktøy. 

Metodisk ligger det da til grunn en oppfatning om at det er enklere å endre folks rammebetingelser 

enn deres holdninger, og at nye holdninger av og til kan oppstå som et resultat av at man har tilegnet 

seg nye ferdigheter og kompetanse som kan benytte til å skape noen nye rammebetingelser for eget 

liv. Et vesentlig poeng er da at økt selvtillit og mestringsevne neppe kan oppnås hvis det er selve 

målsettingen med tiltaket, men at slike ting alltid vil være et biprodukt av noe annet, det være seg en 

ferdighet eller kompetanse som andre er villig til å benytte seg av, lytte til eller betale for. Blues 

Factorys visjon er å inspirere mennesker både innenfor og utenfor fengselsmurene – til å utvikle 

integritet og egenverdi gjennom samarbeid med andre, hvor musikk og kulturell virksomhet i vid 

forstand benyttes som verktøy for egenhabilitering. 

Little Stevens Blues School og Jailhouse Stage - Notodden Bluesfestival 
Notodden Bluesfestival er i dag Europas største bluesfestival. Med det tradisjonelle bandseminarets 

overgang til Little Stevens Blues School har festivalen også inngått et samarbeid med European Blues 

Center, som blant annet har ført til at opplæringstilbudet er utvidet til to kurs rettet mot ulike 

målgrupper. Band Camp 1 (alder 13-18) baserer seg på den eksisterende velutprøvde modellen, mens 

Band Camp 2 for litt eldre ungdom (alder 19-26), er et tilbud rettet mot viderekomne spisset mot en 

musikerkarriere. Fra og med 2017 har festivalen åpnet for at Blues Factory AS kan ha en gruppe 

deltagere på Band Camp 2, hvor målgruppen er innsatte og løslatte fra fengsel som allerede behersker 

et instrument eller vokal på et visst nivå og ønsker videre oppfølging for utdanning og jobb.  
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Som den viktigste bluesarenaen i Europa, kan Notodden Bluesfestival plukke norske og internasjonale 

bluesartister fra øverste hylle. Flere tusen band søker hvert år om å få spille på festivalen, men bare et 

fåtall slipper gjennom nåløyet. Det er derfor ingen selvfølge, eller primært på grunn av musikalske 

kvaliteter, at amatørband fra norske fengsler får spille på festivalen eller at tidligere innsatte får delta 

på festivalens bandseminar. I realiteten er dette intet mindre enn et lite eventyr, som kunne realiseres 

fordi festivalen helt fra start har hatt en målsetting om å vise samfunnsansvar ved å legge til rette for 

aktiviteter som blant annet inkluderer barn, ungdom og grupper som av ulike grunner faller utenfor. 

Jailhouse Stage    Little Stevens Blues School 

      

Little Stevens Blues School 2017 ble gjennomført samme uke som festivalen med oppstart lørdag for 

Band Camp 2 og avsluttende eksamenskonsert onsdag på Teledølen kvelden før den offisielle åpningen 

av festivalen. Deltagerne fra Blues Factory AS hadde samme betingelser og tilbud som de andre 

deltagerne på Band Camp 2, som innebærer spisset opplæring av profesjonelle 

musikere/musikklærere og innspilling i Juke Joint Studio som en del av seminaret.  

 

Jailhouse Stage 
Jailhouse Stage er en unik scene for norske fengselsband på Notodden Bluesfestival. Jailhouse Stage ble 

gjennomført første gang i 2012 på en av festivalens hovedscener med band fra Telemark-, Bastøy- og 

Ravneberget Fengsel og ble en ubetinget suksess. Jailhouse Stage er en del av Blues Factorys strategi for å 

skape spillearenaer utenfor fengselsmurene, og er ment å være en arena hvor innsatte som har deltatt i 

musikkopplæring og husbandvirksomhet i norske fengsler kan synliggjøre sine musikalske ferdigheter og 

samtidig få muligheten til å spille med profesjonelle norske og utenlandske artister. Jailhouse Stage er i 

prinsippet åpen for husband fra alle norske fengsler, men vil i praksis bli forbeholdt band som har tilegnet 

seg musikalske ferdigheter som tilsier at de kan gjennomføre en opptreden med et visst musikalsk nivå. 

Deltagelse på Jailhouse Stage er med andre ord ment å «henge høyt», i den forstand at det vil kreve en 

betydelig egeninnsats fra potensielle band for å få opptre på festivalen. For Notodden Bluesfestival er 

Jailhouse Stage et uttrykk for festivalens ønske om å være en viktig samfunnsaktør og en videreføring av 

festivalens tradisjonelle sosiale engasjement.  
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Rekruttering, gjennomføring og oppfølging 
I dette avsnittet beskrives hvordan rekruttering, gjennomføring og videre oppfølging av deltagerne har 

skjedd. Når det gjelder potensielle deltagere til Little Stevens Blues School på Notodden Bluesfestival 

snakker vi primært om innsatte, løslatte fra fengsel og skoledropouts som ønsker å bruke musikk og 

kulturell virksomhet i vid forstand som katalysator for oppfølging til utdanning og jobb. Blues Factory 

AS vil være med i alle de tre fasene hvor ulike samarbeidspartnere innenfor og utenfor 

kriminalomsorgen er involvert på ulike tidspunkt. 

Blues Factorys modell for rekruttering, gjennomføring og oppfølging 

 

 

 

 

Rekruttering 
Målgruppen er primært løslatte fra fengsel og ungdom som av ulike grunner har falt ut av ordinære 

arbeidslivs- eller utdanningsløp. I noen tilfeller vil også innsatte som deltar i musikkopplæring får 

anledning til å delta. Dette vil da være på bakgrunn av individuell vurdering i det enkelte fengsel og 

kriminalomsorgen. Andre rekrutteringskilder vil være NAV og løslatte som deltar i Blues Factorys Trinn 

III opplæring eller opplæring i regi av Musikk i fengsel og frihet (MIFF) etter soning.  

Fase I: Rekruttering av deltagere 

 

 

 

 

 

 

Felles for potensielle deltagere er (i) at de må beherske et instrument eller vokal på et visst 

minimumsnivå, da opplæringen på Little Stevens Blues School forutsetter deltagere som allerede har 

litt kunnskap om det enkelte instrument, (ii) at de er motivert for videre oppfølging for jobb eller 

utdanning og (iii) at de faktisk er i stand til å benytte seg av tilbudet. Blues Factory AS har som en del 

av sin strategi for egenhabilitering at deltagere i musikkopplæringen ikke bare må være motivert, men 

 

REKRUTTERING 

 

GJENNOMFØRING 

 

OPPFØLGING 

Kriminalomsorgen 

NAV 

Blues Factory AS/MIFF 

 

REKRUTTERING 
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at de også må bidra med en betydelig egeninnsats. I praksis betyr dette at potensielle kandidater som 

for eksempel sliter med et betydelig rusproblem ikke vil være egnet for deltagelse.  

 

Gjennomføring 
Little Stevens Blues School gjennomføres samme uke som festivalen med oppstart lørdag og 

avsluttende eksamenskonsert på Teledølen onsdag kvelden før den offisielle åpningen av festivalen på 

torsdag. Opplæringen foregikk på det nye Bok & Blues Huset i lokalene til Notodden Kulturskole, hvor 

deltagerne har tilgang til fire fullt utstyrte øvingsrom for band, samt flere mindre øvingsrom. I tillegg 

benyttes Juke Joint Studio til øving og innspilling. Innkvartering og overnatting var på Notodden 

Videregående Skole som er nærmeste nabo til Bok & Blues Huset. Bandseminaret koster i 

utgangspunktet 4000 kroner per deltager som dekker opplæring, innkvartering og kost og losji under 

oppholdet, men for deltagerne som rekrutteres av Blues Factory AS er deltagelsen gratis i den forstand 

at deltageravgiften dekkes av eksterne bidragsytere som Blues Factory AS samarbeider med. Samtlige 

deltagere får også festivalpass som innebærer at de har gratis adgang til samtlige konserter på 

festivalen fra torsdag til søndag. 

Som det framgår av undervisningsplanen på neste side, hadde deltagerne et relativt tett og krevende 

program med undervisning på enkeltinstrumenter, foredrag, studioarbeid og samspillsøvinger fra 

lørdag til onsdag. Musikklærerne på Little Stevens Blues School er heller ikke hvem som helst. Vi 

snakker her om noen av landets mest erfarne bluesmusikerne og utenlandske gjesteforelesere som 

alle er verdensnavn på den internasjonale blues- og rock arenaen. Å få personlig gitarundervisning av 

Bruce Springsteens faste gitarist Steven Van Zandt eller pianotimer med «Banana», pianisten i Steven 

Van Zandts eget band «Little Steven and the diciples of soul» er ikke daglig kost for folk som kommer 

fra fengsel. Master Class etter frokost onsdag morgen med Bob Margolin, som blant annet spilte med 

ingen ringere enn Muddy Waters og Johnny Winter på 1970-tallet er heller ikke så verst.      

REKRUTTERING OG RESULTAT 

I 2017 fikk vi med en gruppe på fem deltagere, som bestod av tre tidligere Blueshusbeboere fra 

Bastøy Fengsel som alle har vært med i husbandet Skyldig som faen og to fra Hof Fengsel som har 

deltatt i husbandet Simplex Brutus. To av disse er tidligere Blueshusbeboere som nå er løslatt, mens 

den tredje tidligere Blueshusbeboeren ble rekruttert fra Drammen Overgangsbolig. En av 

deltagerne fra Hof Fengsel fikk framskutt løslatelse for å kunne delta på bandseminaret, mens den 

siste deltageren fra Hof Fengsel fikk innvilget lenkesoning og tillatelse fra Friomsorgen i Buskerud 

til deltakelse på bandseminaret.   
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Undervisningsplan Little Stevens Blues School 2017 – Band Camp 2 

 

 

Kort sagt. En uke med musikkopplæring, studioarbeid og samspill under kyndig veiledning av noen av 

bluesens og rockens store stjerner, hvor nye bekjentskaper og kontakter ble etablert, var antagelig et 

skikkelig kick for samtlige deltagere. Det var også meningen. Svært få kan leve av å være blues- og 

rockemusiker i Norge uansett hvor gode de blir til å spille. Erfaringsmessig er det imidlertid slik at veldig 

mange av de som har deltatt i musikkaktivitetene benytter denne som katalysator for å komme i gang 

med andre ting som utdanning og forberedelser til jobb. For noen blir musikkaktivitetene da i ordets 

rette forstand et strategisk verktøy for egenhabilitering. 
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Sjefen sjøl i studio         Trond Ytterbø (Notodden Bluesband)  

                          

Foto: Mona Kristin Borge         Foto: Mona Kristin Borge 

De fem deltagerne fra Blues Factory AS ble satt sammen i en gruppe og allerede mandag ble vi 

kontaktet av faglærer Ytterbø, som kunne melde at fengselsgutta overrasket både deltagere og 

faglærere med sitt musikalske nivå. Tilbakemeldingen var at de hadde et skikkelig «groove» både i 

øvingsrommet og i studio. Tirsdag ville de få besøk av sjefen sjøl som ville høre hva dette var. Musikalsk 

var dette med andre ord en suksess fra start. Når faglærer i tillegg kunne melde at dette var en 

usedvanlig hyggelig, hjelpsom og inkluderende gjeng, var vi sikre på at deltagelsen ville bli en suksess. 

Øving med gitarlærer Morten Omlid (Spoonful of Blues) og kvinnelig vokalist 

                                 

Foto: Mona Kristin Borge        Foto: Mona Kristin Borge 
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Nye musikalske bekjentskaper er en viktig del av det å delta på bandseminar med talentfulle musikere 

fra ulike deler av landet. For gutta med fartstid fra Skyldig som faen (Bastøy Fengsel) og Simplex Brutus 

(Hof Fengsel) ble møtet med en ung talentfull kvinnelig deltager en definitiv suksess. «Janis Joplin» fra 

Nordagutu fant raskt tonen med fengselsgutta og tilførte bandet et skikkelig musikalsk løft.1      

Vokal, piano og gitar - Joakim, «Henk» og Linn Helga i øvingslokalet 

                                

Foto: Mona Kristin Borge            Foto: Mona Kristin Borge 

Tidligere Blueshusbeboer «Henk» lærer nye triks når Steven Van Zandt kommer på besøk i studio 

              

Foto: Mona Kristin Borge  Foto: Mona Kristin Borge 

                                                           
1 For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at denne kvinnelige deltageren på bandseminaret ikke var en av 
deltagerne fra Blues Factory AS og derfor heller ikke har fengselsbakgrunn. Hun var en av bandseminarets 
ordinære deltagere som fant tonen med deltagerne fra fengsel og ble med i deres gruppe som vokalist under 
bandseminaret. 

Gitarundervisning og veiledning 

under innspilling i studio av Bruce 

Springsteens faste gitarist og 

erfarne bluesveteraner som Bob 

Margolin, som har spilt med blues 

og rockelegender som Muddy 

Waters og Johnny Winter er 

selvfølgelig ikke daglig kost for 

noen, men uansett en kraftig 

inspirasjon på veien videre.   
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Eksamenskonsert på Teledølen onsdag kveld 
Onsdag kveld var det duket for avsluttende eksamenskonsert med fire band fra Band Camp 2 på Little 

Stevens Blues School på Teledølen. Med Steven Van Zandt himself og faglærerne fra bandseminaret til 

stede fikk fengselsgutta med ny kvinnelig vokalist æren av å være siste band ut med en fantastisk 

versjon av Jimi Hendrix låta Voodoo Chile og en knalltøff versjon av Rolling Stones klassikeren Midnight 

Rambler.  

Eksamenskonsert på Teledølen 

    

Foto: Bjørn Andersen            Foto: Bjørn Andersen 

Jailhouse Stage på Teledølen torsdag 
Torsdag var det klart for årets gjeveste spillejobb på Jailhouse Stage – Notodden Bluesfestival, som 

også i år gikk av stabelen på Teledølen. Dette var sjette år på rad at denne unike scenen for 

fengselsband på Europas ledende bluesarena ble gjennomført og arrangementet har nå har blitt så 

populært at det av mange regnes som «åpningsfesten» før den offisielle åpningen av festivalen senere 

på dagen. Antallet tilskuere på årets Jailhouse Stage tyder på at dette er riktig, da det var stapp fullt og 

kjempestemning fra start. Bandet fra Little Stevens Blues School var ikke booket som en del av 

programmet, men fikk anledning til å opptre da samtlige deltagere skulle spille med andre 

fengselsband uansett. Bandet framførte de samme to låtene som ble spilt på eksamenskonserten 

kvelden før og fikk kjemperespons av publikum på Jailhouse Stage.   

Bandet fra Little Stevens Blues School på Jailhouse Stage 2017  

      

Foto: Bjørn Andersen             Foto: Bjørn Andersen  
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Betalte spilleoppdrag på Heavy Horses torsdag og fredag 
Torsdag og fredag var Skyldig som faen booket til betalte spillejobber på den lokale 

motorsykkelklubben Heavy Horses på Notodden. Bandet hadde en betalt spillejobb på Heavy Horses 

året før og var ønsket tilbake under årets festival, hvor det denne gangen ble konsert både torsdag og 

fredag hvor de andre deltagerne i bandet fra Little Stevens Blues School også var med. 

Skyldig som faen på motorsykkelklubben Heavy Horses torsdag kveld    

     

Foto: Mona Kristin Borge              Foto: Mona Kristin Borge 

Oppfølging 
Målsettingen med bandseminaret er at deltagerne skal tilegne seg reelle musikalske ferdigheter og 

studioerfaring. For deltagere som satser på en karriere som utøvende musikere er dette et mål i seg 

selv. For deltagerne som rekrutteres av Blues Factory AS er målsettingen i tillegg at bandseminaret skal 

bli en katalysator og inspirasjon for ønsket om videre oppfølging for utdanning og jobb.  

Fase 3: Oppfølging for utdanning og jobb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPFØLGING 

Veidekke ASA 

Bygg- og anlegg 

Eng Fugl AS 

Næringsmiddelindustri 

Utøvende musiker eller 

arbeid innen 

kultursektoren 
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Det legges ingen spesielle føringer for hva slags utdanning eller jobb den enkelte må velge, men for å 

ha et tilbud som er mer konkret enn generelle løfter om oppfølging i forhold til utdanning og jobb, har 

vi koblet dette til konkrete samarbeidspartnere som ønsker å bidra på ulike måter. Så langt har vi hatt 

forberedende samtaler med de konserntillitsvalgte i Veidekke ASA, kyllingprodusenten Eng Fugl AS i 

Sandefjord og ulike samarbeidende aktører innen kultursektoren.    

Veidekke ASA 
Etter at Blues Factorys foreslåtte modell for «Skole på byggeplass tilpasset innsatte med frigang» i 

samarbeid med Veidekke Entreprenør AS strandet på grunn av manglende finansiering, har 

samarbeidet med Veidekke i 2016 blitt løftet til konsernnivå (Veidekke ASA) gjennom et samarbeid 

hvor de konserntillitsvalgte i Veidekke ønsker å bakke opp Little Stevens Blues School på Notodden 

Bluesfestival. For Veidekke er dette samarbeidet en del av konsernets strategi for samfunnsansvar, 

mens det nye nå er at det er de konserntillitsvalgte som er Blues Factorys konkrete samarbeidspartner. 

Det er gjennomført to møter med de konserntillitsvalgte og forsknings- og utviklingsleder i Veidekke 

ASA.2  

   

Skyldig som faen fra Bastøy Fengsel spiller på HTU Konferanse hos Veidekke 

         

Foto: Bjørn Andersen                Foto: Bjørn Andersen 

                                                           
2 De konserntillitsvalgte i Veidekke ASA har tatt opp og formidlet samarbeidsprosjektet til konserntillitsvalgte i 
entreprenørselskapene Skanska, PEAB, EEG Henriksen og NCC. Tilbakemeldingen er at disse også kunne tenke 
seg å samarbeide. Hva som kommer ut av dette er foreløpig ikke avklart. 
 

I tillegg ble Blues Factory invitert for å presentere samarbeidsmodellen 
på HTU tillitsmannskonferanse for 100 tillitsvalgte i Veidekke 7. mars i år 
på Veidekkes hovedkontor, hvor også hele konsernledelsen var til stede. 
Som en del av presentasjonen ble Skyldig som faen fra Bastøy Fengsel 
invitert til betalt spillejobb på konferansen for å spille både før og etter 
festmiddagen senere på kvelden.  
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Foruten å bidra til finansiering av tiltaket, er målsettingen at Veidekkes skal samarbeide om ulike type 

tilbud til deltagere som ønsker oppfølging for fagbrev og jobb i bygg- og anleggsbransjen. På det 

enkleste plan betyr dette at egnede kandidater kan formidles lokalt til konkrete jobber eller få hjelp til 

å realisere et utdanningsløp rettet mot fagbrev og jobb. 

 

Kultursektoren 
Blues Factory AS har siden oppstart i 2012 formidlet innsatte som har deltatt i musikkopplæring under 

soning og etter løslatelse til ulike aktører innen kulturfeltet, både med hensyn til praksis, jobb og 

utdanningsløp. I forbindelse med Arrangørskole i 2015 med Jailhouse Stage (Notodden Bluesfestival) 

og Prison Stage (Eidsfossfestivalen) som avsluttende «svenneprøver» for deltagerne, ble det etablert 

kontakt med Konsertservice AS som blant annet har ansvaret for lyd på Notodden Bluesfestival. I 

forbindelse med gjennomføring av konserter på Music Factory Stage i Sandefjord har vi etablert et 

samarbeid med Kultursupport AS, som blant annet har ansvaret for konsertturneer for Øystein Sunde 

og en rekke andre kjente norske artister.  

   

For deltagere som planlegger en framtidig karriere som utøvende musiker eller arbeid innen 

kultursektoren er deltagelse på Little Stevens Blues School en gyllen anledning til å knytte kontakter 

med sentrale aktører innen kulturfeltet. Blues Factory AS har også et omfattende nettverk av 

samarbeidende aktører som Norsk Bluesunion (NBU), lokale bluesklubber og festivaler som vi vil 

benytte oss av for å formidle egnede kandidater som ønsker praksis, jobb eller utdanning innen 

kulturfeltet. 

OPPFØLGING OG RESULTAT – BYGG OG ANLEGG 

Av de fem deltagerne på årets bandseminar hadde en allerede fått jobb i et byggefirma i Vestfold, 

mens en deltager ønsket oppfølging for jobb i bygg- og anleggsbedrift. Denne deltageren er i 

ettertid fulgt opp i henhold til samarbeidsavtalen med Veidekke for mulig jobb i anleggsdivisjonen 

i selskapet. 
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Prosjektet «Fengslende mat» i samarbeid med Eng Fugl AS 
Den grunnleggende målsettingen med samarbeidsprosjektet Fengslende Mat er å tilby opplæring, 

relevant kompetanse og sysselsettingsmuligheter til innsatte som gjennomfører den siste delen av 

straffegjennomføringen i norske fengsler, gjennom deltagelse i produksjon, markedsføring, salg og 

OPPFØLGING OG RESULTAT – KULTURSEKTOREN 

Ingen av de fem deltagerne på årets bandseminar planlegger konkret utdanning eller framtidig 

sysselsetting innen kultursektoren, men samtlige har ambisjoner om å fortsette å spille i band. En 

av deltagerne hadde allerede etablert eget band etter løslatelse fra fengsel og planlegger en 

framtidig karriere som musiker. I dette bandet er en av de andre deltagerne nå tatt med. En har 

blitt med i et nytt band etter bandseminaret, mens de to siste har fortsatt å spille med bandet 

Skyldig som faen i ulike settinger. Høsten 2017 har deltagerne Blues Factory AS hadde på Little 

Stevens Blues School blitt fulgt opp blant annet gjennom følgende spilleoppdrag: 

• To betalte spillejobber med Skyldig som faen på Heavy Horses på Notodden 3/8 og 4/8 

• Betalt spillejobb med Skyldig som faen på Summertime Blues i Horten 12/8 

• Betalt spillejobb på 70-års jubileum for forsker Yngve Hammerlin fra Kriminalomsorgens 

Utdanningssenter (KRUS) 25/8 

• Opptreden med Skyldig som faen og Moonshine Sneakers på den tradisjonelle 

Blueskvelden i Tønsberg arrangert av Kirkens Bymisjon i Vestfold og Blues Factory AS 21/9 

• Betalt spillejobb med Skyldig som faen hos Arendal Bluesklubb 23/9 

• Betalt spillejobb for Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF) på Sundvolden på 

konferanse arrangert av Nordisk Fængselsunion 2/10  

• Opptreden på dagskonferanse for presentasjon av prosjektet «Fengslende Mat» arrangert 

av Blues Factory AS og Bastøy Fengsel 8/11 

• Betalt spillejobb med Skyldig som faen på utestedet Bluesen i Horten (November) 

• Betalt spillejobb hos Østkanten Bluesklubb i Oslo (November)  

Høsten 2017 startet forberedelsene til en dokumentarfilm NRK Østafjells eventuelt skal lage om 

Blues Factory AS og deltagelsen på Little Stevens Blues School. Her vil deltagerne fra bandseminaret 

spille en viktig rolle, både musikalsk og som intervjuobjekter.  
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distribusjon av en nytt brand med et utvalg kostnadseffektive, proteinrike, kyllingbaserte produkter 

markedsført under varemerket Fengslende Mat.  

 

Prosjektet Fengslende Mat forberedes for oppstart høsten 2017. Ingen av deltagerne på årets 

bandseminar er tiltenkt noen rolle som deltagere i dette prosjektet, men noen av deltagerne fra 

bandseminaret stiller opp for å spille på dagskonferansen Blues Factory AS og Bastøy Fengsel 

arrangerer 8. november hvor prosjektet offisielt blir lansert og presentert for ulike bidragsytere.  

Mediedekning 
Jailhouse Stage har siden oppstart i 2012 fått bred omtale i norske medier og interessen for 

arrangementet ble ikke noe mindre i år, da det ble klart at Blues Factory AS også hadde fått med en 

egen gruppe deltagere fra fengsel på Little Stevens Blues School. NRK Dagsrevyen gjorde deltagerne 

fra Blues Factory AS til hovedoppslaget i reportasjen fra bandseminaret og brukte Jailhouse Stage som 

illustrasjon til åpning av Notodden Bluesfestival på Kveldsnytt dagen før. I tillegg ble det laget en stor 

Eng Fugl AS 
 

   

På eiersiden har Eng Fugl AS majoritetseier i Holmens AS – Ole Jørgen Møller og tidligere grunder og 

majoritetseier i suksessbedriften Vestfold Fugl AS Per Asbjørn Eriksen. Holmens AS er i dag en betydelig 

produsent med leveranser over hele landet. Eng Fugl AS sikter mot en omsetning på 20 millioner i 2017 med 

en målsetting om å prosjektere, etablere og bygge et miljøslakteri for økologisk kylling og høns innen 2018. 

Bedriftens visjon er å drive bærekraftig produksjon av kylling og høns. Med bærekraftig menes at det kun 

skal benyttes frittgående dyr og at også høner skal foredles til menneskemat i en produksjonsprosess uten 

bruk av importert kraftfor. Eng Fugl AS har som langsiktig målsetting å være den dominerende aktøren på 

økologisk fjørfeproduksjon i Norge i 2017 i en bedrift med 70 ansatte og en omsetning på 400 millioner. 

Markedet for bærekraftig og økologisk produksjon av foredlede kylling- og fjørfeprodukter antas å være i 

sterk vekst.  Eng Fugl AS har som en av sine målsettinger å bidra til redusert matsvinn ved hjelp av ny 

produksjonsteknologi som muliggjør at alle vegetabilske og animalske produkter hundre prosent. 

Samarbeidet med Blues Factory AS gjennom prosjektet Fengslende Mat, er en konsekvens av bedriftens 

policy for samfunnsansvar og ønske om å bidra til sosialt entreprenørskap.     
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reportasje om Jailhouse Stage i fagforeningsbladet Fontene (Fri Fagbevegelse), samt reportasje i avisa 

Finnmarken om bassisten i Skyldig som faen som hadde reist helt fra Båtsfjord for å delta på Little 

Stevens Blues School. Sist, men ikke minst, skal NRK Østafjells antagelig produsere en dokumentarfilm 

om Blues Factory AS og deltagerne på Little Steves Blues School høsten 2017.  

Fra avisa Finnmarken og fagforeningsbladet Fontene / Fri Fagbevegelse  

                

Foto: Tove Andersson   Foto: Anne Myklebust Odland 

Veien Videre 
Egen scene for fengselsband på Europas største bluesfestival og egen gruppe med deltagere fra fengsel 

på Little Stevens Blues School er ingen selvfølge, men i realiteten et aldri så lite eventyr som kunne bli 

realisert fordi Notodden Bluesfestival fra start har hatt en ambisjon om også å vise samfunnsansvar, i 

den forstand at festivalen har ønsket å inkludere grupper som tradisjonelt faller utenfor i det «gode 

selskap». Jailhouse Stage ble i 2017 gjennomført for sjette år på rad og har etter hvert blitt et meget 

populært arrangement hvor det så langt ikke har skjedd et eneste brudd på betingelse som er satt fra 

kriminalomsorgen og fengslenes side for deltagelse. Deltagerne fra Blues Factory AS på årets Little 

Stevens Blues School fulgte opp denne gode tradisjonen, ikke bare i musikalsk forstand, men også på 

alle andre måter. Tilbakemeldingene fra festivalledelsen og fagansvarlig på bandseminaret er således 

at dette kan gjentas også neste år. 
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Fra fengsel til Little Stevens Blues School 

Bakgrunnen for denne prosjektrapporten er samtaler Blues Factory AS har hatt med 

ledelsen i Notodden Bluesfestival (NBF) og andre samarbeidspartnere om mulighetene for 

å ha en egen gruppe med innsatte og løslatte fra fengsel på det årlige bandseminaret som 

organiseres av festivalen. Bandseminaret på Notodden Bluesfestival har blitt gjennomført 

hvert år siden 1989, men har siden 2015 blitt markedsført som Little Stevens Blues School, 

etter at Steven Van Zandt – kjent som gitaristen til Bruce Springsteen og ikke minst fra TV-

serien «Lillyhammer» - besøkte og tok initiativ til et samarbeid med festivalen. Blues Factory 

AS har samarbeidet med Notodden Bluesfestival siden 2012 om Jailhouse Stage, en unik 

scene for band fra norske fengsler. Fra og med 2017 er det åpnet for at dette samarbeidet 

også betyr at Blues Factory AS kan ha en egen gruppe innsatte og løslatte fra fengsel på Little 

Stevens Blues School. I 2017 fikk vi med en gruppe på fem deltagere, som bestod av tre 

tidligere Blueshusbeboere fra Bastøy Fengsel som alle har vært med i husbandet Skyldig som 

faen og to fra Hof Fengsel som har deltatt i husbandet Simplex Brutus. Prosjektrapporten 

beskriver bakgrunnen for prosjektet, selve gjennomføringen på Little Stevens Blues School 

og Jailhouse Stage, samt oppfølgingen av deltagerne i etterkant av bandseminaret. 
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