Musikk er ein effektiv veg inn til hjartet. Den nynorske songskatten
har vore med på å gjere nynorsken til ein viktig del av identiteten vår. Vi
vert gripne når vi høyrer «Vi skal ikkje sova bort sumarnatta», vi kryp
inn i armkroken til kjærasten vår til lyden av «Vi vandrar saman», og
vi skrålar med til «Kveldssong for deg og meg». Plater, ikkjeminst på
vinyl, har vore eit av dei viktigaste media for å spreie denne songskatten
dei siste hundre åra. Lydbølgjene i rillene har gjort det mogleg for oss å
høyre dei nynorske songane heime i stova vår, slik at musikken til små
og store artistar kan nå ut til oss, same kvar i landet vi bur.
Målet med denne utstillinga er å syne fram nokre av dei som har gjort
dei nynorske platene til viktige kulturberarar. Artistane, pionerane, tekst
forfattarane, plateselskapa og institusjonane – saman har dei skapt og
spreidd songskatten i rillene.
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Dei første nynorskplatene
«Operasanger Jens Berntsen afreiste igaar til Kjøbenhavn for at
optræde– for en Grammofon.» Slik byrja ein notis i Aftenposten 15. mars
1904, og slik byrja på mange måtar den norske grammofonplatehistoria.
Jens Berntsen var ein barytonsongar og kordirigent frå Ålesund, og opp
taka med han er dei eldste stadfesta innspelinganeder ein norsk artist
har sunge inn musikk på plate. Den første songenBerntsen spelte inn,
var «Gamle mor», med tekst av Aasmund Olavsson Vinje, og dermed
var nynorsken til stades frå første tone i den norskeplatesoga.
I desember same året vart det for første gong spelt inn grammofon
plater her i Noreg. Då organiserte The Gramophone Company inn
spelingsøkter på Grand hotel i Kristiania. Av dei tolv artistane som var
med på desse innspelingane, var det tre som song inn nynorsketekstar:
ThorvaldLammers,Clara Hultgren og Halfdan Rode. Dei neste årakom
songarar som til dømes Rolf Hammer,HjalmarE. Røren, Carsten Woll
og Nathalie Hansen med fleire nynorske innspelingar, både her i landet
og i utlandet – ikkje minst i Amerika. Det nynorske repertoaret desse
første åra var i all hovudsak tekstar av diktarar som Aasen, Garborg og
Vinje, tonesette av klassiske komponistar.Moderne slagersong, derimot,
var framleisupløgd mark for nynorsken.

Amerikanske plater
I USA kom det ut mange nynorsk
plater retta mot norskamerikanarar.
Nedst på sida ser de tre døme.

Thorvald Lammers
«Österdalsmarschen»
( Pressing frå ca. 1908–1917 )
Rolf Hammer
«Fyrestev» ( 1914 )
( Tittelen er stava feil på etiketten )
Carsten Woll
«Millom bakkar og berg»
( Pressing frå ca. 1925 )
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Akres trio og Torgeir Audunson
«Vestlandsvalsen» / «Spel ein rundvals»
( 1938 )
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Slagerpionerane
I november 1938 hadde plateselskapet Columbia fleire avislysingar for
«Dei fyrste slagere med nynorske tekstar». Plata det vart reklamert for,
var «Vestlandsvalsen», og med den innspelinga tok nynorsken stegetinn
i populærmusikken.
Bergensaren Torgeir Audunson, som syng på plata, var ein aktiv
songarog slagertekstforfattar på trettitalet. Dessutan var han den komande
svogerentil Jakob Sande, og teksten til «Vestlandsvalsen» er eit sam
arbeidmellom dei to. Plata kom på marknaden i november1938, etter
følgdav fleire andre nynorske songar frå Audunson. Marknadsføringa
til Columbia, både i lysingar og katalogar, gjorde eit stort nummerav
at songane var på nynorsk. Det skulle likevel ta mange år før den ny
norske populærmusikken slo gjennom for fullt, og gjennombrotet kan
vi takke to andre bergensarar for: «radiofantoma» Kurt Foss og Reidar
Bøe.

Kurt Foss og Reidar Bøe
Kleppe-Marit og andre viser ( 1957 )

Kurt Foss og Reidar Bøe
synger viser av Jacob Sande ( 1954 )

Ved inngangen til femtitalet brasa Kurt Foss og Reidar Bøe inn i norske
øyre og hjarte med slagerar om kjærleikslengt, utferdstrong og katte
sprenging. Nynorsktekstane dei hadde på repertoaret, henta dei frå dikt
samlingane til Jakob Sande, og melodiane komponerte dei sjølve. Det
byrja med «Kokkedrengen» i september 1950, og heldt fram med songar
som «Fabel», «Kleppe-Marit» og «Kallen og katten». I 1954 vart fire av
JakobSande-tolkingane deira samla på ein EP – ei av dei allerførste
norske vinylplatene. Nynorskenvar slik tydeleg til stades då norsk plate
bransje byrja overgangen frå 78-plater av skjellakk til moderne plater av
vinyl. EP-en fekk tittelen Kurt Foss & Reidar Böe synger viser av Jacob
Sande, og platebransjen feilstava dermed – korkje for første eller siste
gong – namnet til Jakob Sande.
Medan Foss og Bøe henta tekstane sine frå andre, var det ein annan
pioner på femtitalet som slo gjennom med sjølvskrivne, intelligente
tekstar på nynorsk. Marie Lovise Widnesfrå Vanylvenhadde sunge og
dikta viser i årevis då ho i august 1957 fekk prøve seg i studio i Oslo. På
to dagar spelte ho inn tolv av visenesine for plateselskapet Philips, og
særleg ei av dei vart ein kjempesuksess: «Gangdøra». Songen om gang
døra heime som har sett både det eine og det andre, vart ein storslager
på både vinyl og 78-plate.

Marie Lovise Widnes
Gangdøra ( 1957 )

Marie Lovise Widnes
Kjærleiksvegen ( 1958 )
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Musikalane

28. mai 1956 hadde Philips denne
annonsen for Annie Get Your Gun
i mange norske aviser.

The King and I
( 1966 )
6

Då Det Norske Teatret i 1949 byrja med musikalar, fekk nynorsken
brått ei ny kjelde til slagerar. Oppsetjingar som Oklahoma gjorde at folk
gjekk heile dagen og nynna på «Å, for ein strålande morgon» og andre
nynorske musikalsongar, og utetter femtitalet kom dei første nynorske
musikalplatene. Skodespelar Lasse Kolstad song alt i 1950 inn «Moses»
og «Elvemannen» frå Teaterbåten, og i 1957 kom Nora Brockstedt med
ei fin, jazz-inspirert 78-plate med songane «Bill» og «Eg må halde av
mannenmin» frå same musikalen.Den første nynorske musikalplata
på vinyl var det østfoldingenTorhild Lindalsom stod for. Ho gav i 1956
ut ein EP med fire songar frå Annie Get Your Gun – ei av dei første
nynorskplatene som kom med biletomslag.
Frå sekstitalet og utetter kom det mange musikalplater på vinyl.
Suksessen Spelemann på taket (1968) kom ut på ein titoms-EP, der vi
kan høyre Lasse Kolstad syngje «Om eg var ein rik mann». I tillegg
fekk vi LP-ar som The King and I (1966), Mannen frå La Mancha (1970),
Jacques Brel er her i kveld og bur bra i Paris (1975), Jeppe (1976), Så lenge
skuta kan gå (1979) og Cats (1985), for å nemne nokre.

Spelemann på taket
( 1968 )

Så lenge skuta kan gå
( 1979 )

Julesongen
«Det lyser i stille grender» er i dag ein julesong som nesten alle
kan, så det er rart å tenkje på at han ein gong har vore relativt ukjend.
Teksten vart skriven av Jakob Sande ein varm sommardag i 1931, og på
førtitalet komponerte Lars Søraas d.y. den no klassiske melodien. Men
kva tid kom den første plateinnspelinga? I fleire bøker står det skrive at
den første innspelinga av «Det lyser i stille grender» var med Sande
fjord jentekor i 1974. Men songen kom i røynda ut på plate meir enn
20 år tidlegare, og komponisten sjølv var faktiskinvolvert. I mars 1953
kom det nemleg ut ei 78-plate med BergensYnglingeforeningsSang
forening, dirigert av Lars Søraas. Side A på platahar tittelen «Jolesong»
og er kreditert Lars Søraas og Jakob Sande. Ei gjennomspeling syner
at det her er snakk om «Det lyser i stille grender».Men denne første
innspelinga kom ut i eit opplagpå berre 300.
Utetter femti- og sekstitalet vart songen litt etter litt teken inn i fleire
songbøker og songhefte, og på syttitalet byrja han endeleg å dukkeopp
på vinyl. Først ut var det kristne plateselskapet LU-MI, som i 1971 gav ut
ein LP med tittelen Det lyser i stille grender. Deretter kom innspelingar
med mellom andre Sandefjord jentekor, Vinje songlag og Ivar Medaas,
og i 1983 spelte Olav Stedje inn songen. Men det var i 1987 det verkeleg
tok av. Då tok Sissel Kyrkjebø songen med på plata Glade jul, som vart
den mestseljande LP-plata her til lands, og dermed hadde nesten alle
i Noreg ei innspeling av «Det lyser i stille grender» i hus. Frå og med
då har songen nærast vorte standardrepertoar på norske juleplater,
og om vi legg saman alle platene han er på, er han seld i millionar av
eksemplar.Litt av ein kontrast til den spede byrjinga med ei 78-plate i
300 eksemplar.

Bergens Ynglingeforenings Sangforening: «Jolesong» ( 1953 )

Det lyser i stille grender ( 1971 )

«Det lyser i stille grender» har gått vegen frå 78-plater i 300 eksemplar
til å verte ein juleklassikar seld i millionar av eksemplar.
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Ingebrigt Davik
Det hende i Taremareby ( 1960 )
Det Norske Teatret
Taremareby ( 1966 )
Riksteatret
Taremareby ( 1969 )
Ingebrigt Davik
I Taremareby og Lissomskogen ( 1971 )
Ingebrigt Davik
Med Ingebrigt Davik til Taremareby
og Lissomskogen ( 1979 )
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Barneplatene
NRK-program som barnetimen var lenge ein viktig arenafor å spreie
nye barnesongar i Noreg. Takk vere nynorskbrukande programleiarar
som MarieHeggen fekk mange barn over heile landet sine første møte
med moderne nynorskebarnesongar. Om noko hadde vore ein suksess
i radioen,var gjerne plateselskapa meir opne for å la artistane spele det
inn på plate. Mange av dei første nynorske barneplatene var dermed
laga med utgangspunkt i songar frå radioprogram.
Alt i 1958 hadde Marie Lovise Widnes den sjølvkomponerte barne
timesongen «Truls og Basse» med på EP-en Barnas plate nr. 1, ei samle
plate som i tillegg hadde bidrag frå mellom andre Alf Prøysen.To år
etter,i 1960, platedebuterte mannen som snøgt skulle verte den store
stjerna innanfornynorske barneplater på sekstitalet: Ingebrigt Davik.
Han gav ut mange plater, som I Lissomskogen og Kekk-Kekk og Kjia på
Kjaholmen, men det var særleg det musikalske høyrespelet om Tare
mareby som gjorde stor suksess. Forteljingane frå Taremareby kom ut
i mange plateversjonar, både her til lands, på Island (Æfintýri í Marar
þaraborg  ) og i Danmark (Det skete i Tange-Langeland  ).
Men det er ikkje berre radioprogram som har fungert som utgangs
punkt for nynorske barneplater. Det finst òg barneplater tufta på teater
stykke, som dokketeaterplataEventyrkista (1979) og Det NorskeTeatret
og Riksteatret sine innspelte sceneversjonar av Taremareby. Eit anna
vanleg utgangspunkt er å lage plater av barnedikta til ein forfattar. Det
ser vi påbarnestjernaBibbi Styve sin EP frå 1960 med tonesette dikt av
Jan-Magnus Bruheim, eller – for å ta eit nyare døme – gruppa Morgon
frosken sine barnesongar med tekstar av Per Olav Kaldestad. Og så har
det vorte laga barneplater med utgangspunkt i songbøker,der særleg
Rocken Bom og andre frå Songboka mi (1983) har hatt suksess.På den
plata har produsent Rolf Løvland arrangert pop- og rockeversjonarav
songar som «Dei tre små fisk», «Du skal ikkjetru det blir sommar» og
«Spela på ei ause», og plata var ein av storseljarane til plateselskapet På
Norsk L/L.

Olav Stedje, Tove Knutsen, Bo,
Jens Graasvoll og Dag Skram
Rocken Bom og andre frå
Songboka mi ( 1983 )

Morgonfrosken
Og fjøla blei ein seglbåt
og tanken blei ein vind ( 2016 )
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Ivar Medaas og Ove Thue
Ansikt til ansikt ( 1987 )
Kari Bremnes og Lars Klevstrand
Tid å hausta inn ( 1983 )
Hege Tunaal
Epitafios ( 1984 )
Henning Sommerro
«Den fattige Gud» / «Julekveld» ( 1984 )
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Det nynorske plateselskapet
Forlagsverda hadde Det Norske Samlaget, Noregs Boklag og andre
nynorskforlag, som alle var med på å sikre eit breitt tilfang av nynorsk
litteratur. Men det mangla eit nynorsk plateselskap som kunne ha ei til
svarande rolle for den nynorske musikken. Rett nok hadde musikklivet
god hjelp frå alle dei andre nynorske institusjonane, jamfør alle platene
med innspelingar av dikt frå samlagsbøker og songar frå musikalarpå
Det Norske Teatret. Likevel var det på mange måtar eit hol der det ny
norske plateselskapet skulle ha vore.
Den første freistnaden på å tette det holet kom då organisasjonen
Kringkastingsringen ville skipe platemerket Ringen grammofonplater.
I heftet Kringkastinga og språket skriv dei i 1956 utførleg om planane om
å spele inn platermed amerikanske folkesongar omsette av Edvard Os,
viserav Jakob Sande, utanlandske slagerar med nynorsk tekst og meir.
«Det er ingen ting i vegen for at vi kan gjennomføra slike planar, bort
sett frå at vi treng pengar til ein god start», skriv dei. Dei pengane kom
tilsynelatande aldri, for det vart berre ei einaste plate som kom ut på
Ringen: Ei innspeling der Peder Alhaug syng religiøsesongar av Matias
Orheim.
Det var ikkje før i 1982 at det første verkeleg reindyrka nynorske plate
selskapet vart stabla på beina. Då gjekk Noregs Ungdomslag, Noregs
Mållag, Kringkastingsringen, Noregs Boklag, Det Norske Samlaget,
Landslaget for spelemenn, TT-studio, Heilo Musikk, Oppsong A/S og
Det Norske Teatret saman og skipa plateselskapet På Norsk L/L.
På Norsk L/L satsa breitt med både musikk og innlesingar av lyrikk,
og gav mellom anna ut gode plater med artistar som Kari Bremnes,
Henning Sommerro, Hege Tunaal, Ivar Medaas og Ove Thue. I tillegg
hadde dei suksess med barneplata Rocken Bom og andre frå Songboka
mi. Til saman kom det ut 19 album og tre singlar på selskapet, men
utetter åttitalet byrja diverre økonomien å svikte, og etter fleire år med
budsjettunderskot gjekk På Norsk L/L konkurs i 1988.

Ringen grammofonplater
Etiketten til platemerket
Ringen skulle etter planen
kome i fleire fargevariantar,
men manglande finansiering 
gjorde at det vart stopp etter
den første 78-plata: «Å, var
eg meir deg, Jesus, lik» / «Eg
hev ei tenesta stor for Gud»
(1956). Båe songane på plata
var skrivne av Matias Orheim
og sungne av Peder Alhaug.
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Tekstforfattarane

Ivar Medaas and Vestlandsduoen
Sing and Dance With Us ( 1964 )
På debut-LP-en til Kari og Ivar Medaas
er både Jakob Sande og Hartvig Kiran
godt representerte.

Manii
Sinnets irrganger ( 2018 )
Ei Nietzsche-attdikting av Hartvig Kiran
dukkar opp på denne svartmetallplata.
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Det er ikkje alltid slik at songarar er glade i å skrive tekstane sine
sjølve. Då finst det fleire moglege strategiar for å finne gode tekstar.
Nokre artistar går til lyrikken for å finne songtekstane sine, og diktarar
som Aslaug Vaa, Aslaug Låstad Lygre, Ragnar Hovland, Tor Jonsson, Olav
H. Hauge, Halldis Moren Vesaas og andre kjende og ukjende nynorsk
lyrikarar har vorte tonesette mange gonger opp gjennom åra.
Andre songarar finn nokon som kan lage spesialskrivne songtekstar
til dei. Tekstforfattaren Josef G. Larssen laga til dømes mange tekstar
for artistar som Salhuskvintetten, Stanley Jacobsen og Kari og Ivar
Medaas. Og av og til kjem dei nynorske songtekstane frå høgst uventa
hald. Terje Formoe kan til dømes meir enn å skrive om Sabeltann og
Julius– på åttitalet skreiv han nynorske songtekstar for popsongaren
Bo, inkludert MGP-bidraget hennar «Kom heim» (med melodi av ein
MGP-debuterande Rolf Løvland). Programleiaren Ivar Dyrhaug har på
si side skrive fleire nynorske poptekstar for Olav Stedje. Og då Kari og
Ivar Medaas i Vestlandsduoen i 1968 song seg inn i radioane kringom i
landet med slageren «Takk og pris», var det Yngvar Numme frå Dizzie
Tunes som hadde skrive den nynorske teksten.
Men mellom alle desse venta og uventa tekstforfattarane er det like
vel to som står i ei særstilling: Jakob Sande og Hartvig Kiran. Sande
skreiv dikt som var som skapte for å syngje, og det er det særs mange
komponistarog artistar som har visst å setje pris på. Ikkje minst i vise
miljøetruvarSande som ein bauta, og det er ikkje få visesongarar som
har hatt Sande-songar på repertoaret.
Hartvig Kiran markerte seg tidleg med både sjølvskrivne viser og stil
sikre attdiktingar. Berre attdiktinganehans av amerikanske folkeviser
i boka Tom Duley og andre viser åleine har resulterti eit tosifra tal på
plater. Dersom vi hadde teke bort alle platene der Sande eller Kiran står
for tekstane, ville det rett og slett ikkjevore mykje att av den tidlege
nynorskepopulærmusikken,så viktigehar dei to vore. Tekstane deira
held dessutan fram med å inspireremusikararden dag i dag.

Døme på plater med tekstarav Jakob Sande
Torgils Moe: «Trur eg» / «Ola Jungmann» ( 1965 )
Susanne Løwenhard: «David Harpeslagar» / «Saltstytta» ( 1966 )
Pelle: «Etter ein rangel» ( 1982 )
Kurt Foss og Reidar Bøe: Viser av Jacob Sande ( 1958 )
Døme på plater med tekstarav Hartvig Kiran
Torhild Lindal: «I Lovers’ Lane» / «Vide med vind» ( 1956 )
Lars Klevstrand og Hege Tunaal: Historia om Ola Skutvik og Mariann ( 1983 )
Dizzie Tunes: «Seksten tonn» / «Kom alle fagre tandre terner» ( 1967 )
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Lars Klevstrand
Vi skal ikkje sova ( 1968 )
Hege Tunaal
Vide med vind ( 1974 )
Kjerringrokk
Kjerringrokk om kvinner ( 1975 )
Kari Svendsen
Kari Svendsen ( 1978 )
Alf Cranner
Både le og gråte ( 1964 )
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Visebølgja
Midt på sekstitalet voks det i Oslo fram eit ungt visemiljø som var
inspirert av den amerikanske «folk revival»-bølgja. Repertoaret til dei
norske visesongarane var i byrjinga gjernehenta frå dei amerikanske
førebileta, og mange song difor stort sett på engelsk. Men i motsetnad
til rocken, der engelsken var rådandegjennomheilesekstitalet, fekk
visesongen tidleg pionerar som var føredøme for å syngje på norsk, til
dømes Alf Cranner,Birgitte Grimstad og Ivar Medaas. På sekstitalet
hadde desse tre artistane mange nynorske songtekstar på repertoara
sine, og dei var slik med på å etablere og fremje nynorsk som vise
språk. At HartvigKiranmed stø hand og musikalsk teft hadde attdikta
amerikanske visertil nynorsk i boka Tom Duley og andre viser (1962),
var truleg òg medverkande til at nynorsken tidleg slo gjennom i vise
krinsar.
I april 1968 sende NRK fjernsynsprogrammet «Ei vise er så mangt».
Der deltok mange songarar frå det unge visemiljøet, til dømes Lillebjørn
Nilsen,Hege Tunaal, Lars Klevstrand og Kari Svendsen. Programmet
tematisertemellom anna det at visemiljøet då var i ferd med å ta i bruk
norsk språk, og i den samanhengen drog Lillebjørn Nilsen særleg fram
tekstane til Hartvig Kiran. Fem år etterkom Lillebjørn med gjennom
brotsplata si, Portrett (1973). Der hadde «John Riley», ei flott tolking av
ei av attdiktinganetil Kiran, ein sentralplass. I tillegg hadde osloguten
Lillebjørn, innimellom bokmålstekstane sine, byrja eksperimentere med
å skrive eigne songtekstarpå nynorsk, som «Ola Tveiten». Nynorsken
hadde rett og slett vorte ein del av stilidealet i norsk visesong.
Etter kvart vart viserørsla eit landsfemnande fenomen, og nye vise
klubbar grodde fram mange stader i landet. Visesong vart dessutan ein
viktig reiskap i fleire politiske saker, som distriktspolitikk, feminisme
og kampen mot EEC/EF. Framleis finst det eit levande norsk visemiljø,
og takk vere grunnlaget frå sekstitalet, har nynorske viser framleis ein
sentral plass i repertoaret til mange norske visesongarar.

Lillebjørn Nilsen
Portrett ( 1973 )
I boka Flere viser (1971) tok Lillebjørn
Nilsen med «Det mjuke håret», ein
nynorsk tekst han hadde laga til ein
folkesong frå Hebridane. «Dette
er den eneste tekst jeg noen gang
har gjort på nynorsk», skriv han om
songen. Men det skulle kome fleire
nynorsktekstar frå Lillebjørn, mellom
anna på plata Portrett, som kom to
år etterpå. Der skreiv han på ny ein
nynorsk tekst til ein britisk folkesong.
Resultatet vart «Ola Tveiten», ein
klassikar i den nynorske songskatten.
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Outlaws
Comin´ Down the Valley ( 1975 )
Saft
Saft ( 1971 )
Undertakers Circus
Ragnarock ( 1973 )
Eddy Zoltan
Spelemannen ( 1974 )
Opera Buffa
«Brytningssommar» / «Bli forarga»
( 1974 )
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Rockespråket
«Det er noko med krafta i nynorsk som gjer det så godt eigna til
rock. Ein får lyst til å klatra opp på næraste fjelltopp, riva av seg kleda
og berre brøla mot månen til stemmebanda slintrar rundt i halsen som
morknasyltestrikkar. Eg trur det har noko med diftongar å gjera.» Det
skreiv Tom Ostad, vokalist i gruppa Blodsmak, i ein tekst på nettstaden
Framtida.no. Ostader ein av fleire rockemusikarar som har teke i bruk
nynorsk som songspråk utan å ha vore nynorskbrukar i utgangspunktet.
På sekstitalet fanst det ikkje eit utvikla norsk rockespråk. Rocke
gruppene heldt seg til engelsk, og dersom dei – helst motvillig – måtte
syngje noko på norsk, sklei det gjerne rett over i sviskete slagersong med
det same. Men på syttitalet endra haldningane til norsk rock seg, og det
var bergensgruppaSaft som bana veg. På debutplata si frå 1971 har Saft
med «Fjøsvise», ein nynorsk rockeballadeskriven av vokalist Ove Thue.
«Fjøsvise»vert reknasom det førsteviktige dømet på bruk av sjølv
skrivne,norsketekstarinnanfor ein rocketradisjon. Året etterkom
gruppa Eddy Zoltan med den første singelen sin. Der, gøymd bak ei Aside med lettbeint dansemusikk på bokmål, finn vi songen «Tjugeni»,
den første norske innspelinga av tung, bluesbasert progrock med sjølv
skrivne, nynorske tekstar.
Det er påfallande mange av dei gruppene som var tidleg ute med
norskspråkleg rock, som eksperimenterte med å skrive tekstar på ny
norsk, gjerneuavhengig av eigen språkbakgrunn. Og fenomenet gjorde
seg gjeldande over heile landet. Saft frå Bergen, Zoo frå Stokmarknes,
Outlaws frå Sortland, Opera Buffa frå Steinkjer, Eddy Zoltan frå mjøs
traktene og UndertakersCircus frå Lillestrøm er alle døme på grupper
som spelte inn rock på nynorsk i første halvdelen av syttitalet. Frå midten
av syttitalet byrja det òg å kome ein del rock på dialekt,med Åge Alek
sandersen som viktig føregangsmann. Kan hende gruppenemeinte
det var meir kraft å hente i nynorsken og dialektane enn i eit bokmål
som var såpass gjennomsyra av ein tannlaus slagertradisjon? Kan det
rett og slett, som Ostad skreiv, ha noko med diftongar å gjere?

Blodsmak
Gjennom marg og bein ( 2016 )

Manne
«Den lille humle» / «Tjugeni» ( 1972 )
Den første singelplata til Eddy Zoltan
kom ut under namnet til Manne (Kjøs),
den eine songareni gruppa.
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Enslaved
Blodhemn ( 1998 )

Solefald
Norrøn livskunst ( 2010 )

Enslaved turnerer mykje over heile
verda. Her har Kim Holm teikna frå
ein av konsertane deira.
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Metallen
Heavy metal på åttitalet var i hovudsak eit reint engelskspråkleg
fenomen. Det engelske idealet var faktisk såpass rådande at musikarane
kunne finne på å kalle seg for slikt som Cat eller Jack når dei eigentleg
heitte Cato eller Jørn. Men utetter åttitalet og inn mot nittitalet hende
det noko i samband med framveksten av undersjangeren svartmetall.
Det spesielle med svartmetall var at norske gruppervar musikalske
pionerarsom i stor grad var med på å leggje det musikalskeog estetiske
grunnlaget for sjangeren, ikkje berre her til lands, men på verdsbasis.
Dermed var det ikkje lenger naudsynt for dei som ville vere sjangertru
og «ekte», å oppføre seg som om dei kom frå Los Angeles eller Bay Area i
San Fransisco. Norske referansar som Kittelsen og Vesaas vart sjanger
relevante, og med det fekk òg nynorske tekstar eit rom innanfor norsk
ekstremmetall.
Mannen som var først ute med nynorske tekstar i norsk metall, var
den musikalske tusenkunstnaren Gylve Fenris Nagell, best kjend frå svart
metallgruppa Darkthrone. I songen «Vinterskugge», spelt inn i 1993 med
einmannsprosjektet Isengard, kastar Kolbotn-guten seg ut i nynorsk
bruken med smittande entusiasme og musikalitet. Innstillinga hans
ser ut til å vere den same som når han på eiga hand trakterer alle dei ulike
instrumentapå plata: Det er ikkje så farleg om det er litt rusk i detaljane,
så lenge den rette kjensla og drivet er på plass.
Etter kvart var det fleire ekstremmetallgrupper som såg at nynorsk
kunne vere eit alternativ til engelsk.Nokre, som Darkthrone, Arcturus
og Gorgoroth, tok nynorsken i bruk i ein song eller to. Andre, som
Enslaved, Manii, Cor Scorpii, Solefaldog Vreid, gav ut heile LP-plater
med nynorske tekstar. Desse artistane er internasjonale på eit nivå som
få andre nynorskartistarkan måle seg med. Platene deira kjem gjerne
ut på plateselskap i Frankrike, England eller USA, og dei har eit stort
internasjonalt publikum – eit publikum som gjerne let seg fascinere av
det nynorske språket.

Manii
Kollaps ( 2013 )

Cor Scorpii
Ruin ( 2018 )
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Ingebjørg Bratland: Månesinn ( 2015 )
Gåte: Jygri ( 2002 )
Både Jygri og Månesinn har selt over
40 000 fysiske eksemplar kvar – mest
på CD, men òg på LP. I tillegg kjem
strøymetala.

Olav Stedje har fått mange sølvplatetrofé, mellom anna dette for singelen
«På flukt» (1986), som har tekst av Ingvar Moe og tone av Jonas Fjeld.
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Storseljarane
I 2002 kom det ut ei barnesongbok på Det Norske Samlaget, Song
for deg og meg, redigert av ein då halvkjend musikar med namnetOdd
Nordstoga. Boka skulle innehalde songar frå den klassiske songskatten,
men òg nyare stoff, og Nordstoga hadde difor funne ut at han ville leite
gjennomnokrebarnediktbøker for å sjå om han kunne finne tekstar å
setje tone til. I samlinga Elefantmusikken av Ragnar Hovland fann han
eit dikt, ein slags parodi på «Fager kveldsol smiler», som merkte seg
ut. På nokre få minuttskreiv Nordstoga ein melodi til diktet, og den
nye songen kom med i songboka. Då Nordstoga to år etter gav ut plata
Luring, var den same songen, som altså heitte «Kveldssong for deg og
meg», med der òg. Då tok det heilt av. Songen, der både tekst og melodi
blanda det kjende og trygge med noko vilt og uventa, trefte tydelegvis
ein nerve hos folk. «Kveldssong for deg og meg» vart ein kjempeslager
som gjorde at Luring toppa VG-lista i veke etter veke, og brått vart Odd
Nordstoga rikskjendis. Alt takk vere ein song – på nynorsk – om ein
gris som hyler.
Storseljarar som Luring gjer nynorske songar til fellesreferansar for
folk i heile Noreg. På grunn av plata til Odd Nordstoga er det truleg
fleire som kan Hovland-diktet «Kveldssong for deg og meg» enn som
kan andreverset på «Ja, vi elsker». På same vis har dei rekordseljande
plateinnspelingane til Sissel Kyrkjebø gjort songane«Vestland» og «Det
lyser i stille grender» langt meir kjende enn dei elles ville ha vore. Og
det er ikkje mange lyrikarar som har rørt like mange som det Svein Dag
Hauge gjorde med teksten «Vi vandrar saman», takk vere innspelinga
til Olav Stedje. Når ein nynorsk tekst møter den rette tonen og den rette
artisten, kan han rett og slett nå fram til folk på eit vis og med eit omfang
som få andre nynorske kulturuttrykkkan måle seg med.

Odd Nordstoga
Luring ( 2004 )
Då Luring kom ut, gav dei store norske
plateselskapa nesten berre ut musikk
på CD-ar, ikkje på vinylplater. Dei som
ville ha Luring på vinyl, måtte difor
vente nokre år.

Det er fullt mogleg å verte rikskjendis ved hjelp av ein song – på
nynorsk – om ein gris som hyler.
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Melodi Grand Prix

«Jenteord» på plate
Den første nynorske MGP -songen, 
«Jenteord», kom først ut på plate
med Per Asplin i 1965, som B-side til
singelen«Per Spelemann som bytta
bort kua i elektrisk gitar». I 1968 kom
Ivar Medaas si tolking av songen ut på
samleplata Viser om så mangt.

Vigdis Mostad
«Friaren» ( 1969 )
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Den norske finalen i Melodi Grand Prix var lenge dominert av bok
målstekstar. Det første nynorskbidraget som fekk sleppe til, var «Jente
ord»av Kristian Hauger og Lasse Beitan i 1965. På den tida vart kvar
finalesong framført to gonger og av to ulikesongarar, slik at sjåarane
skullefå eit tydeleg inntrykk av melodiane. Folk fekk dermed både
høyreat Per Asplin song «Jenteord» i eit fint arrangementfor jazztrio,
og at ein felespelande Ivar Medaas framførte same songen saman med
Kringkastingsorkesteret. Både Asplin og Medaas har spelt songen inn
på plate, Asplin endåtil i ei slags surf-rock-utgåve.
I 1969 kom det to nye nynorsksongar i den norske finalen: «Friaren»,
sungen av VigdisMostad, og «La meg sove», sungenav Lillian Askeland.
Etterdet var det lenge stilt på nynorskfronten. Ikkje før på åttitalet
fekk platekjøparane og sjåarane på ny gleda av å høyre nye nynorske
MGP-slagerar, då framførte av artistar som Olav Stedje, Bo og Inger Lise
Rypdal.Frå og med då har nynorskdelen i MGP vore liten, men jamn.
Interessantnok er det slik at medan talet på bokmålstekstar har vore i
fritt fall etter at det vart opna for bruk av engelsk, har talet på nynorsk
tekstar vore relativt stabilt.

Bo
«Kom heim» ( 1982 )

Inger Lise Rypdal
«Vindar» ( 1984 )
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«Gangdøra», «Vi skal ikkje sova bort sumarnatta», «Spela på ei ause»,
«Vi vandrar saman»,«Kveldssong for deg og meg» ...
Plater har vore ein viktig kanal for å få nynorsken opp frå papiret og inn
i hjarta våre. Utstillinga  «Nynorsk vinyl» syner fram artistane, tekst
forfattaraneog plateselskapa som har gjort vinylen til eit medium for
det nynorske språket.

24

