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Kapittel 1 - Innledning 

 

I 1966 stod en gjeng med unge mennesker i et lokale i Grensen 18 i Oslo og spilte 

amerikanske folkesanger for hverandre. Viseklubben het Dolphins og fungerte blant annet 

som møteplass og konsertsted for gryende norske storheter som Lillebjørn Nilsen, Finn 

Kalvik, Øystein Sunde, Ole Paus, Lars Klevstrand og Kari Svendsen. På Dolphins var det 

visekvelder hver onsdag og lørdag, og det hersket et yrende kunstnerisk og kreativt miljø her.
1
 

Stedet var som regel fullt og overalt i lokalet kunne man finne folk som jammet og utvekslet 

sanger. Ved siden av Club 7 og plateselskapet Mai, anses Dolphins viseklubb for å være en av 

de viktigiste institusjonene innenfor den radikale musikkbevegelsen rundt 1968.   

    

Mannen som startet denne klubben het Ole Hauki. Etter å ha bodd flere år i USA, tok han med 

seg den musikken han hadde spilt og hørt der til Norge. Mye av denne musikken var 

amerikansk folkemusikk som hadde fått en oppblomstring i USA på begynnelsen av 1960-

tallet. Folkemusikken i USA ble etter hvert så stor at den blandet seg med ungdomskulturen 

og ble en konkurrent til den kommersielle popmusikken. Det var denne bølgen som også kom 

til å gjøre seg gjeldende på Dolphins og etter hvert også ellers i landet. Lokalet Dolphins lå i 

hadde tidligere vært en frisksportrestaurant, det vil si en vegetarianerrestaurant, og det ble 

ikke servert alkohol her. De som ønsket å ta seg en pils måtte over på Amalienborg restaurant, 

eller ”Malla” som den også ble kalt.
2
  

    

På Dolphins ble det spilt mange forskjellige type sanger og musikkstiler. Man sang ”We Shall 

Overcome” som i amerikansk sammenheng både har vært brukt i den amerikanske 

arbeiderbevegelsen og borgerrettighetsbevegelsen. Man kunne også synge Bob Dylan, blues 

eller tradisjonelle engelske ballader. Norske og svenske viser ble også hentet frem. Lars 

Klevstrand var en viktig aktør på Dolphins når det gjaldt å ta tak i norsk lyrikk og musikk.
3
 

Bredden av den musikken som ble spilt på Dolphins skulle vise seg å bli større og større etter 

hvert som tiden gikk. 

 

 

                                                           
1
 Intervju med Steinar Ofsdal 23.04.2007 

2
 Intervju med Kari Svendsen 30.01.2009 

3
 Intervju med Lars Klevstrand 04.02.2009 
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Masteroppgavens prosjekt – problemstillinger 

 

Masteroppgavens prosjekt er å finne ut hva slags type amerikansk folkemusikk som fikk 

rotfeste i Dolphins viseklubb. Når vi her snakker om musikk dreier det seg selvfølgelig om 

sanger. Arbeidersanger og fredssanger vil være sentrale i denne oppgaven fordi de som oftest 

innehar et budskap med ønske om samfunnsendring, det være seg politisk, sosialt eller 

kulturelt. Jeg vil i tillegg referere til andre typer sanger som sjømannsviser, cowboysanger, 

tømmerhoggersanger, kjærlighetssanger med mer. Hovedfokuset vil ligge på ulike sangtyper, 

men det vil det også bli nødvendig å referere til ulike musikksjangre som blues, country, 

bluegrass og negro spirituals.  

    

Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er altså hva slags type amerikansk folkemusikk og 

amerikanske folkesanger som fikk rotfeste i Dolphins viseklubb og se på årsaker til dette. I 

hvilken grad var det slik at musikerne på Dolphins tok til seg et representativt utvalg av de 

amerikanske folkesangene? Og i hvilken grad var det slik at musikerne på Dolphins tok til seg 

sanger som var relevante i forhold til 1968-opprøret? I denne forbindelse er det naturlig å se 

sangene i sammenheng med den radikaliseringen som foregikk i deler av det norske 

samfunnet i denne perioden. Jeg vil ta i bruk Tor Egil Førlands strukturering av opprøret slik 

det beskrives i artikkelen ”Ungdomsopprøret: Dongeri eller Wertewandel?” Artikkelen 

beskriver ulike sider ved 1968-opprøret ved å dele det inn i syv ulike kategorier: Det politiske 

opprøret, livsstilsopprøret, autoritetsopprøret, det kulturelle opprøret, kvinneopprøret, 

universitetsopprøret og det økologisk begrunnede opprøret.
4
 I denne oppgaven vil det legges 

vekt på det politiske opprøret, livsstilsopprøret, autoritetsopprøret, kvinneopprøret og det 

økologiske opprøret, fordi det er her de amerikanske sangene vil kunne ha hatt en innvirkning. 

Universitetsopprøret vil ikke bli belyst på grunn av at Dolphins ikke var et typisk studentsted 

og rommet mange ikke-studerende ungdommer.  

 

Det kulturelle opprøret er relevant i forhold til Dolphins og blir omtalt her. Det kulturelle 

opprøret var et opprør mot det etablerte samfunnets norm- og autoritetsstruktur som fikk 

kunstneriske uttrykk.
5
 Dolphins viseklubb var en del av det kulturelle opprøret ved at man på 

denne klubben sang sanger med politisk innhold. Ifølge Kari Svendsen var det å kunne sette 

                                                           
4
 Tor Egil Førland: ”Ungdomsopprøret: Dongeri eller Wertewandel”, Nytt Norsk Tidsskrift, Oslo 1997,  

14 (1):47-68 
5
 Førland 1997, s. 50 
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seg ned på en krakk og spille gitar for folk, noe helt nytt for ungdom i Oslo.
6
 Videre var det 

slik at folk fra Dolphins opptrådte på andre konsertsteder, noe som også ble en del av det 

kulturelle opprøret. De som ble profiler på Dolphins spilte på radio og TV, og dette ble 

naturlig nok også en del av det kulturelle opprøret. Hele dette fenomenet med at ungdom 

kjøpte seg gitarer, lærte seg folkesanger og spilte dem i offentlige sammenhenger vil i sin 

helhet kunne betegnes som et kulturelt opprør.
7
 På en måte fungerer det kulturelle opprøret 

som et ”basisopprør” ved at det danner et grunnlag for de andre aspektene ved opprøreret som 

er omtalt i denne oppgaven, det vil si det politiske opprøret, livsstilsopprøret, 

autoritetsopprøret, kvinneopprøret, og det økologisk begrunnede opprøret. 

 

Den amerikanske kulturpåvirkningen blir sett i lys av den generelle kulturoverføringen man 

har hatt fra USA til Norge i perioden etter andre verdenskrig. I sammenheng med 

hovedproblemstillingen vil jeg også se på hva slags amerikansk musikk som ikke ble spilt på 

Dolphins og se på årsaker til dette. Var det musikk som ble regnet som mindre ”hipp”? Og 

kan årsakene til dette ha vært ikke-musikalske? I forbindelse med hovedproblemstillingen vil 

jeg også undersøke hvordan sangene kom over, om det var via regulær import eller om det var 

folk som dro over til USA og tok musikken med seg hjem? Dette vil være med på å belyse i 

hvilken grad kulturimporten var kommersielt styrt og i hvilken grad den var preget av ulike 

personlige initiativ. Dette vil også avdekke hvor tilgjengelig den amerikanske folkemusikken 

var for ungdom i Oslo på 1960-tallet. Begge disse faktorene hadde en innvirkning på hva 

slags musikk som ble spilt på Dolphins. 

 

Begrepsavklaringer og avgrensninger 

 

I denne masteroppgaven er "American Folk Music" direkte oversatt til amerikansk 

folkemusikk. Begrepet ”The Folk Revival” har jeg valgt å beholde fordi gjenoppblomstringen 

av den amerikanske folkemusikken blir for langt å referere til.  

 

Amerikansk folkemusikk inneholder flere musikkformer. Den første jeg vil nevne er den 

angloamerikanske folkemusikken med opphav fra Storbritannia. De tretten første statene i 

USA var tidligere engelske besittelser og engelsk kultur ble en grunnleggende del av 

                                                           
6
 Intervju med Kari Svendsen 30.01.2009 

7
 De ulike settingene folk fra Dolphins spilte i, og de ulike settingenes betydning er omtalt i kapittel 6: Det 

politiske opprøret 
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amerikansk folkemusikk og populærmusikk. Mange amerikanske folkesanger er identiske 

med folkesanger fra de britiske øyer.
8
 Den andre musikkformen er bluesen med sitt opphav 

fra Vest-Afrika. Denne musikkformen kom til USA med de afrikanske slavene og satte et 

sterkt preg på den amerikanske folkemusikken. Et mye sterkere preg enn man skulle tro, ut i 

fra at de svarte var i et sterkt mindretall og som undertrykte hadde liten mulighet til å spre sin 

musikk og kultur.
9
 Andre amerikanske musikkformer som vil bli viktige i forbindelse med 

denne oppgaven er negro spirituals og bluegrass. I tillegg til disse musikkformene kom det 

flere musikkformer til USA på 1800-tallet. Enhver nasjon eller etnisk gruppering tok med seg 

sin egen folkemusikk og sine egne danser.
10

 Meksikanerne, tyskere, skandinaver, polakker, 

italienere og østeuropeiske jøder tok med seg sine sanger, men på grunn av den språklige 

barrieren ble mye av denne musikken ikke en del av den amerikanske 

folkemusikktradisjonen.
11

 

    

Når det gjelder impulsene som kom direkte fra de britiske øyer til Norge, vil jeg være bevisst 

på hva som kom herfra. Men i forhold til oppgavens fokusområde som er amerikansk 

påvirkning, vil jeg ikke gå dypt inn i folkemusikken fra de britiske øyer. Jeg vil kun beskrive 

det som kom herfra. Som tidligere nevnt er det viktig å huske at mye av folkemusikken fra de 

britiske øyer, som i tillegg til den engelske også omfatter den skotske og den irske, ble en 

vesentlig del av den amerikanske folkemusikken. Dette har å gjøre med de enorme mengdene 

av engelske, skotske og irske immigranter som emigrerte til USA. I dette perspektivet er det 

vanskelig å skille mellom engelsk, skotsk og irsk folkemusikk på den ene siden og 

amerikansk folkemusikk på den andre siden. Man finner mange eksempler på sanger som har 

vært sentrale i begge leire. Samtidig finner man flere ulikheter, noe som har å gjøre med 

USAs og de britiske øyers ulike etniske sammensetning og historie. 

 

I denne oppgaven vil jeg unngå å bruke uttrykket amerikanisering fordi det er misvisende i 

forhold til at mange tolker dette begrepet i retning av å være rettet mot lavkultur. Ofte er det 

motsatte tilfelle. Hvem vil for eksempel hevde at Bob Dylans poesi er lavkultur? I tillegg gir 

begrepet amerikanisering inntrykk av å inneha en enveiskommunikasjon og at man med dette 

                                                           
8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_the_United_States#Social_identity (22. mai 2008) 

9
 Yngve Blokhus, Audun Molde: Wow: Popoulærmusikkens historie, Oslo: Universitetsforlaget,  

1996, s. 53. 
10

 Ronald D. Cohen: Folk Music: The Basics, Taylor and Francis Group, 2006, s. 15 
11

 Cohen 2006, s. 16 

http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_the_United_States#Social_identity
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overser kulturpåvirkningens komplekse samspill.
12

 Det er jo ikke slik at all den amerikanske 

musikken som fikk innpass på Dolphins forble hundre prosent amerikansk. Mye av musikken 

forandret seg og gikk inn i synteser som aldri tidligere hadde eksistert. Et eksempel i denne 

forbindelse er Finn Kalviks ”Finne mæ sjæl” som består av en norsk tekst som er 

akkompagnert av et fingerspill på gitar som er typisk både blant britiske og amerikanske 

visesangere. På bakgrunn av dette vil jeg i stedet for amerikanisering bruke begreper som 

amerikansk kulturpåvirkning, kulturoverføring eller kulturblanding.  

    

I forhold til å kunne strukturere musikken som ble spilt på Dolphins er det hensiktsmessig å 

dele den inn i tre ulike retninger. Disse retningene vil dekke mesteparten av musikken som ble 

spilt her, selv om det eksisterer unntak. Vi taler da om en amerikansk/britisk retning, en 

norsk/svensk retning og tilslutt en personlig retning.
13

 Med personlig retning menes de 

visesangerne som begynte å skrive egne sanger på norsk. Disse utviklet sin egen personlige 

stil og hadde sin egen særegne måte å skrive på.
14

 De viktigste i denne sammenhengen er 

Lillebjørn Nilsen, Øystein Sunde og Ole Paus. 

 

Tidligere forskning  

 

Boka 1968:Opprør og motkultur på norsk tar for seg flere aspekter ved det norske samfunnet 

på 1960-tallet. Den er redigert av Tor Egil Førland og Trine Rogg Korsvik og omhandler 

blant annet protestene mot Kjartan Slettemarks bilde: ”Av rapport fra Vietnam: Barn 

overskylles av Napalm. Deres hud brennes til svarte sår og de dør”, kollektivlivet på Karlsøy i 

Troms og radikaliseringen av musikkbevegelsen på 1970-tallet. Kapitlene i 1968 er redigerte 

og forkortede utgaver av master- og hovedoppgaver.
15

 I forhold til min oppgave er 1968 

relevant fordi den skildrer deler av den norske samfunnskonteksten på 1960-tallet og hva 

1968-opprøret omhandlet. 

 

I sin hovedoppgave ”Revolusjonære toner? Den radikale musikkbevegelsen i Norge ca.1970-

1983” skriver Dag F. Gravem om radikaliseringen i det norske musikklivet i perioden 1970-

                                                           
12

 Sigrid Øvreås Svendal: ”Amerikansk påvirkning på norsk scene- og populærdans i perioden 1945-1975”, 

Masteroppgave i historie, Universitet i Oslo, 2004, s. 130 
13

 Intervju med Torgny Skogsrud 19.02.09 
14

 Telefonsamtale med Alf Cranner 10.06.09 
15

 Tor Egil Førland / Trine Rogg Korsvik: 1968: Opprør og motkultur på norsk, Pax Forlag, Oslo 2006 
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1983.
16

 Oppgaven tar utgangspunkt i interesseorganisasjonen Samspill, musikkbladet Vår 

Musikk samt plateselskapet Mai. Gravem beskriver hvordan den radikale musikkbevegelsen 

hadde røtter i ungdomsopprøret på 1960-tallet, på hvilken måte den omhandlet mer enn 

AKP(ml) politiske synspunkter og hvordan den endret seg ideologisk og styringsmessig i 

løpet av 1970-tallet.
17

 Gravem omtaler visebevegelsen som en alliert, samtidig som den var 

adskilt fra musikkbevegelsen. Det er innlysende at visebevegelsen og musikkbevegelsen på 

mange områder hadde felles ide og verdigrunnlag. Dette illustreres når Gravem omtaler det 

AKP(ml) dominerte litteraturtidsskriftet Profils innsamling av ulike typer viser. Profil samlet 

inn blues og shanties, amerikansk folk fra Joe Hill via Woody Guthrie til Bob Dylan og Phil 

Ochs som blant annet skildret arbeideres undertrykte situasjon.
18

 Mange av disse sangene ble 

også spilt på Dolphins, noe som peker på de radikale tendensene man kunne finne her. 

 

Artikkelen ”Ungdomsopprøret: Dongeri eller Wertewandel?”, som er skrevet av Tor Egil 

Førland, beskriver ulike sider ved 1968-opprøret ved å dele det inn i syv ulike kategorier: Det 

politiske opprøret, livsstilsopprøret, autoritetsopprøret, det kulturelle opprøret, 

kvinneopprøret, det økologisk begrunnede opprøret og universitetsopprøret.
19

 Artikkelen som 

primært omhandler ungdomsopprøret i Norge, ser på sekstiåtteropprørets art, dets betydning 

og dets årsaker. Som tidligere nevnt blir denne artikkelens strukturering av 1968-opprøret 

brukt for å sette musikkens betydning opp mot de ulike sidene ved 1968-opprøret. 

 

I sin hovedoppgave i musikkvitenskap ”Perspektiver på den moderne visa i Norge”, har Karin 

Rykkje skrevet om Dolphins viseklubb.
20

 Oppgavens perspektiv er visesangens utvikling i 

Norge hovedsakelig fra 1960-tallet og frem til og med 1980-tallet. Den har derfor flere partier 

som omhandler amerikansk folkemusikk og hva slags musikk som ble spilt på Dolphins. Noe 

av prosjektet for min oppgave er å gå dypere inn i denne materien ved å undersøke nærmere 

hva slags amerikansk musikk som ble spilt her. 

 

                                                           
16

 Dag F. Gravem: ”Revolusjonære toner? Den radikale musikkbevegelsen i Norge ca. 1970-1983”, 

Hovedoppgave i historie, Universitet i Oslo, 2004 
17

 Gravem 2004, s. 10 
18

 Gravem 2004, s. 47 
19

 Tor Egil Førland: ”Ungdomsopprøret: Dongeri eller Wertewandel”, Nytt Norsk Tidsskrift 14 (1):47-68 
20

 Karin Rykkje: ”Perspektiver på den moderne visa i Norge”, Hovedoppgave i Musikkvitenskap, Universitetet i 

Oslo, 1985. 
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Sigrid Øvreås Svendals masteroppgave i historie tar for seg amerikansk påvirkning på norsk 

scene- og populærdans i perioden 1945-1975.
21

 Hovedproblemstillingen i oppgaven er 

hvordan og i hvor stor grad norsk dans ble influert av amerikanske dansetradisjoner. 

Amerikansk påvirkning er et sentralt tema i forhold til min problemstilling slik at Svendals 

masteroppgave blir relevant i den sammenhengen.  

    

Vegard Aalbu har skrevet en masteroppgave om hvordan den politiske radikaliseringen på 

begynnelsen av 1970-tallet endret den norske visebølgen fra å være et frihetlig opprør til å bli 

politisert.
22

 Vise- og lyrikkfestivalene i Haugesund blir brukt som eksempel for å reflektere 

utviklingen som fant sted. I tillegg til å ta for seg selve musikkfestivalene omtaler han også 

visen som fenomen samt amerikansk og norsk visehistorie. EF-striden vektlegges ved at den 

førte visebølgen inn i en mer tradisjonsbevisst og patriotisk retning, noe som økte interessen 

for viser her i landet. Dolphins blir også omtalt i forbindelse med at den norske 

visetradisjonen blir påvirket av den amerikanske visetradisjonen.  

    

Kjetil Blom Haugstulen har skrevet en masteroppgave om arbeidskollektivet i Hjelmsgate 3.  

Hjelmsgate 3 var et av de viktigste samlingspunktene for en variert motkulturell bevegelse i 

Norge. Spesielt var arbeidskollektivet Hjelmsgate 3 en viktig kilde til informasjon om ulike 

motkulturelle miljøer og impulser, både i Norge og utenfor landets grenser.
23

 Fremstillingen 

diskuterer kollektivistenes søken etter alternativer til det samfunnet de følte seg fremmedgjort 

i og hvordan motkulturelle strømninger påvirket deres engasjement og virksomhet for å skape 

en bedre verden innenfor kollektivets rammer.
24

 Hjelmsgate 3 eksisterte samtidig med 

Dolphins, men var ikke et sted dolphinsfolk pleide å henge. Det eksisterte minst ett unntak: 

Rolf Aakervik var aktiv i begge miljøene.  

 

Tor Egil Førland har også skrevet historien om Club 7 og hvordan klubben var et arnested for 

motkulturelle strømninger. Boka beskriver også hvilken viktig rolle klubben har hatt for 

hovedstadens kulturliv.
25

   

 

                                                           
21

 Sigrid Øvreås Svendal: ”Amerikansk påvirkning på norsk scene- og populærdans i perioden 1945-1975”, 

Masteroppgave i historie, Universitet i Oslo, 2004 
22

 Vegard Aalbu: ”Makten til å ødelegge, evnen til å skape: Vise- og lyrikk festivalene i Haugesund 1970-1972”, 

Masteroppgave i historie, 2008 
23

 Kjetil Blom Haugstulen: ”Samfunnet er et rottereir”: Det motkulturelle arbeidskollektivet i Hjelmsgate 3”, 

Masteroppgave i Historie, Universitetet i Oslo, 2009, s. 13 
24

 Haugstulen 2009, s. 10 
25

 Tor Egil Førland: Club 7, Pax Forlag, Oslo 1998 
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David Pichaske har skrevet boka A Generation in Motion: Popular Music and Culture in the 

Sixties.
26

 I denne boka redegjør Pichaske for sekstiåtteropprøret i USA ved å referere til 

musikken og dens betydning for de ulike aspektene ved opprøret. I forbindelse med dette 

henviser han også til ulike protestsanger innenfor ”The Folk Revival” og deres rolle i dette 

opprøret. Han omtaler også rock- og popmusikkens betydning ved å henvise til sanger fra 

blant annet The Rolling Stones, The Beatles og The Doors. Denne boka er viktig i forbindelse 

med denne oppgaven fordi den beskriver seksiåtteropprøret gjennom populærmusikkens øyne 

og viser koblingen mellom musikk og samfunn. Denne masteroppgaven befinner seg også i 

dette spenningsfeltet. 

 

Om kildene som er brukt i denne oppgaven  

 

Denne masteroppgaven baserer seg i all hovedsak på muntlige kilder. Jeg har til sammen gjort 

femten intervjuer med personer som var delaktige i dolphinsmiljøet. De jeg har intervjuet i 

kronologisk rekkefølge er Steinar Ofsdal, Kari Svendsen, Lars Klevstrand, Torgny Skogsrud, 

Jon Arne Corell, Hege Tunaal, Rolf Aakervik, Ole Rotvold og Kåre Schanche, Morten Bing, 

Bjørn Tonhaugen, Tom Broden, Helge Karlsen, Morten Asklie, Helge Pran og Sverre Jensen. 

Tolv av disse var aktive musikere på Dolphins og tre var tilskuere som tilbrakte mye tid der. 

Tilskuerne var Ole Rotvold, Morten Bing og Tom Broden. De andre var musikere. Intervjuet 

med Ole Rotvold og Kåre Schanche var et dobbeltintervju.  

    

Kari Svendsen og Hege Tunaal er de eneste kvinnene jeg har intervjuet. I forhold til mitt 

kildemateriale burde muligens andelen intervjuer gjort med kvinner vært noe større. 

Kjønnsmessig ville dette gitt et mer balansert bilde av dolphinsmiljøet. På den annen side er 

det også slik at det ikke eksisterte et konkret fokus på kvinnesaken i dolphinsperioden. Dette 

kom ikke til å gjøre seg gjeldende før på 1970-tallet.  

 

De seks første intervjuene gjorde jeg på en analog diktafon, det vil si en diktafon som tar opp 

lyden på små kassetter. Disse seks intervjuene er nedskrevet, noe som jeg ser på som en 

nødvendighet med tanke på at det å skulle spole frem og tilbake for å finne frem til relevante 

deler ville blitt for upraktisk. De siste ni intervjuene derimot ble tatt opp på en digital diktafon 

som lagres på digitale lydfiler. Disse lydfilene kan overføres og spilles av på datamaskinen. 
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Dette gjør at jeg har kunnet klikke meg frem og tilbake i intervjuet og på den måten relativt 

raskt kunne finne frem til de delene jeg er ute etter. Disse partiene har jeg så skrevet ned. I og 

med at det å transkribere intervjuer er spesielt tidkrevende har jeg valgt å gjøre det på denne 

måten. Intervjuenes varighet er på mellom en, og to og en halv time, og er enten gjort på café, 

på informantens arbeidsplass eller hjemme hos informanten.  

 

Jeg har gjort to telefonsamtaler som det ikke er gjort opptak av, men som er skrevet ned rett i 

etterkant av samtalen. Den ene er en samtale med Alf Cranner og den andre er en samtale med 

Marius Hauki, sønnen til Ole Hauki.  

 

De jeg har intervjuet har vært så vennlige å låne bort diverse muntlige og skriftlige kilder som 

jeg har fått kopiert. Den greieste måten å få en oversikt over kildematerialet er å liste opp hva 

de forskjellige informantene har bidratt med: 

    

Av Jon Arne Corell har jeg fått tilsendt tekstene til ”Koreansk teater” og ”Republikanerne” av 

Welhaven. ”Koreansk teater” er å finne på LP´en Viser i trengsel som ble innspilt i Arne 

Bendiksens studio i mai 1968. Teksten er et dikt skrevet av Stig Dagermann som Corell 

tonesatte. ”Republikanerne” av Welhaven har Jon Arne Corell også laget musikken til. 

    

Hege Tunaal har lånt meg The Folksinger´s Guitar Guide som er en lærebok i gitarspill og 

som inneholder mange ulike amerikanske folkesanger. Her kan du finne sanger, fingerspill-

teknikker og åpne stemminger som Hege Tunaal lærte seg og fremførte på Dolphins.  

 

Kåre Schanche har sendt over et hefte i forbindelse med dolphinsjubileet i 1985. Heftet 

inneholder årstall over viktige hendelser samt en rekke bilder. Jeg har også fått tillatelse til å 

bruke et bilde som ble tatt utenfor Dolphins i 1968. Det er det samme bildet som står på 

forsiden av denne masteroppgaven. 

 

Fra Bjørn Tonhaugen har jeg fått kopiert fire avisartikler som blant annet omhandler 

hootenannygruppa The Sing Singers, en kvartett som bestod av Karin Hvitsten, Ole Paus, Ole 

Hauki og Bjørn Tonhaugen. Jeg har også fått kopiert syv spor av gruppa Kinsfolk som Bjørn 

Tonhaugen også var med i.  
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Helge Karlsen har bidratt med ulikt kildemateriale. Det viktigste er en CD med 46 sanger som 

The Sing Singers spilte inn på Nesøya i 1964. Denne CDen inneholder både amerikanske og 

norske folkesanger og danner et bilde av hva Ole Hauki tok med seg av musikk fra USA. 

Videre har jeg kopiert ulike sangtekster, en artikkel om Ole Hauki fra DN-magasinet fra 1999, 

et kort skriv om The Sing Singers, noen konsertannonser og et notat som omhandler Ole 

Haukis begravelse 5. juni 2003. Jeg har også mottatt en e-post fra Helge Karlsen som redegjør 

for Ole Hauki fødselsår.  

    

Morten Asklie var med i gruppa To + To og fra ham har jeg fått tilsendt to sanger i Mp3 

format på e-post: ”Tusen Plommer” og ”Pinnsvinskinnet” fra 1970.  

    

Sverre Jensens utklippsbok inneholder flere avisartikler og notiser som ikke er daterte. Selve 

utklippsboka er datert med perioden 1966-1968. Jeg har også fått låne syv singler med til 

sammen fjorten sanger fra følgende grupper og artister: Ole Hauki, The Young Norwegians, 

Kinsfolk, Kari Svendsen og The Young Norwegians, Minous, Tom Hartvig og Gruppe 4.  

 

Av Svein Paulsen har jeg fått kopiert en del av de opptakene han gjorde på Dolphins mellom 

1966 og 1970. Dette fikk jeg kun muligheten til å ta opp med diktafon slik at lydkvaliteten ble 

meget dårlig samtidig som man hører mye snakking i bakgrunnen. Mange av sangene har 

heller ikke titler. Jeg har likevel kunnet bruke noe av dette kildematerialet.  

 

Fra Nasjonalbiblioteket har jeg funnet frem til følgende kilder: Fasiten 1969 med undertittel 

ungdommens egen bok. Her finner vi artikkelen ”Visesang og visesangere” som er skrevet av 

Ole Hauki. Artikkelen skildrer folkemusikkbevegelsen i USA fra 1955 med suksessen til The 

Kingston Trio. Artikkelen ser så på bakgrunnen for begrepet Hootennany, omtaler Bob 

Dylans protestviser for så å krysse Atlanterhavet og fortelle om Visens Venner og Dolphins 

Club, som Hauki selv kalte den.
27

   

 

Av min veileder Tor Egil Førland har jeg fått låne et radioprogram laget av NRK som heter 

”Musikksnacks: Visebølgen på 1960-tallet” som ble sendt på NRK-radio november 1996. 

Programmet baserer seg i stor grad på albumet Viser i trengsel og mange av sangene herfra 

blir spilt og kommentert. Programleder er Stein Dag Jensen.  
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Metode 

 

Det er flere problematiske temaer som har dukket opp i forbindelse med bruk av muntlige 

kilder. Et problem er at informanten ikke klarer å huske nøyaktig nok flere tiår tilbake i tid, og 

at hans eller hennes hukommelse svikter når det gjelder datoer og rekkefølgen av hendelser.
28

  

Et eksempel i forhold til datering er spørsmålet om når Dolphins ble stiftet. Ut i fra mitt 

innsamlede kildemateriale, hvor jeg har sammenlignet både skriftlige og muntlige kilder, er 

mars 1966 det som virker mest sannsynlig.
29

 Ottar Dahl skriver i Grunntrekk i 

historieforskningens metodelære at samsvar mellom kilder er et avgjørende moment ved all 

begrunnelse av historiske teorier. Man kan også si at kildene gjensidig styrker hverandres 

troverdighet gjennom dette samsvaret.
30

 Når det for eksempel gjelder spørsmålet om når 

Dolphins flyttet sin virksomhet over til frimurerlosjens lokaler, er kildene også sprikende, 

men jeg vil i denne oppgaven bruke årstallet 1968, et årstall jeg også har funnet frem til ved å 

sammenligne ulikt kildemateriale og ved å selv vurdere hva som virker mest sannsynlig. 

 

Når det gjelder å kunne gjengi rekkefølgen av hendelser korrekt har noen informanter hatt en 

tendens til å blande sammen hva som skjedde på 1960-tallet og hva som skjedde på 

begynnelsen av 1970-tallet. I så henseende har det å sammenligne de ulike intervjuene vært 

viktig. Informanter vil kunne overdrive eller forenkle begivenheter eller overdrive sin egen 

rolle i ulike begivenheter.
31

 Jeg har ikke fått inntrykk av at de jeg har intervjuet har overdrevet 

sin egen rolle i noen særlig grad. Det at de har snakket om det de selv var med på er naturlig i 

en slik setting, men jeg ser ikke bort i fra at noe selvskryt eller noe overdreven selvfokusering 

kan ha forekommet. 

    

Det kan også ligge et normativt aspekt hos informanten ved at han eller hun forteller sin 

historie ut i fra hvordan vedkommende synes den burde ha vært, fremfor hvordan den egentlig 

var.
32

 Et eksempel på tematikk kan være spørsmål som går på konsumering av alkohol eller 

narkotiske stoffer. Dolphins var hovedsaklig et sted hvor det ikke ble drukket alkohol og hvor 

det ikke ble røyket hasj eller hvor man brukte andre narkotiske stoffer. Dersom det var slik at 
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dette skjedde fra tid til annen, er dette kanskje noe man nødvendigvis ikke ønsker å si så 

veldig mye om. Mange vil nok mene at dette er en privatsak. 

    

Som intervjuer har det vært viktig å etablere tillit fra informantene, slik at det ikke skulle 

oppstå tilbakeholdenhet i forhold til å fortelle ting så sannferdig som mulig.
33

 Derfor har 

informantene fått mulighet til å lese gjennom de delene av oppgaven hvor de blir referert til. 

Ingen av informantene har hatt noe ønske om å gjøre dette.  

    

Muntlige intervjuer kan også preges av forholdet mellom intervjueren og informanten. 

Intervjueren kan være innstilt med egne forestillinger, forkunnskap og normer som kan friste 

ham eller henne til å stille ledende spørsmål slik at informanten svarer slik intervjueren vil.
34

 

Dette er selvfølgelig noe jeg har forsøkt å unngå ved å stille bearbeidede og gjennomtenkte 

spørsmål. Et annet moment i denne forbindelse er at bruk av muntlige intervjuer gir 

intervjueren et tilleggsansvar ved at man i stor grad er ansvarlig for kildens kvalitet.  

    

Jeg har også fokusert på å få til en flyt i intervjuene ved at jeg i så liten grad som mulig har 

forsøkt å avbryte informantenes tankerekker. I de tilfellene informantene har begynt å bevege 

seg på siden av tema, har jeg passet på å stille et nytt spørsmål som har fått han eller henne 

inn på riktig spor igjen. Samtidig er det også slik at digresjoner og assosiasjoner også har ledet 

meg inn på interessante poenger som i siste instans har vært fruktbart for oppgaven. Det 

finnes ikke en universell regel på dette området. 

    

Det at man finner samsvar mellom intervjuer er ikke en garanti for at noe er riktig selv om jeg 

mener at det å sammenligne muntlige kilder gir en høy vitenskapelig kvalitet. Når flere sier 

det samme uavhengig av hverandre, øker sannsynligheten dramatisk for at noe faktisk var 

slik. I historieskrivning kan man finne eksempler på at kollektiv hukommelse har vist seg å 

ikke stemme når man har vurdert det opp mot skriftlige kilder. I og med at kildematerialet i 

denne oppgaven er av ulik muntlig og skriftlig karakter vil det å se disse i en felles 

sammenheng være essensielt. Og jeg vil hevde at det faktisk er slik at skriftlige kilder absolutt 

ikke bør ha monopol på faktisk kredibilitet.  
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Oppgavens struktur 

 

Det første kapittelet er et innledningskapittel som inneholder problemstillinger, kilder og 

metode. Kapittel to er et bakgrunnskapittel som omhandler amerikansk folkemusikk og ”The 

Folk Revival” på 1960-tallet. Kapittel tre er også et bakgrunnskapittel som omhandler den 

amerikanske kulturoverføringen og den norske visetradisjonens historie. Disse to 

bakgrunnskapitlene er nødvendig for at leseren skal kunne få en forståelse av de ulike 

sangenes opprinnelse og historie. Med dette menes hva slags samfunnskontekst de har 

oppstått i og hva slags verdigrunnlag de er bærere av.  

 

Det fjerde kapittelet er historien om Dolphins viseklubb, og handler blant annet om personen 

Ole Hauki, hans opphold i USA og bakgrunnen for at han stiftet Dolphins Club. Dette 

kapittelet vil også omhandle hvordan de sentrale aktørene kom inn i miljøet, og om praktiske 

forhold rundt Dolphins. Med det menes når klubben startet opp, hvor lenge den eksisterte, 

hvem som vanket her med mer.  

 

I kapittel fem går jeg inn i hva slags musikk og sanger som kom over Atlanteren og hvilke 

aktører som var viktige i forhold til de ulike sjangrene. Hovedfokuset vil ligge på de 

amerikanske folkesangene og den amerikanske folkemusikktradisjonen. Det blir også viktig å 

omtale de norsk og svenske visene samt folkemusikk fra de britiske øyer, dette for å få kunne 

forklare hvor sterk den amerikanske påvirkningen var og hvorfor den etter hvert gjorde seg 

mindre gjeldende. I kapittel fem vil jeg også gå nærmere inn på hva slags amerikansk musikk 

som ikke fikk innpass i viseklubben og se på årsakene til dette.  

    

I kapittel seks undersøker jeg sammenhenger mellom de amerikanske folkesangene og 1968-

opprøret i Norge. Var det slik at de amerikanske fredssangene og de amerikanske 

arbeidersangene hadde en rolle i forhold til det å bevisstgjøre og engasjere ungdommene på 

Dolphins når det gjaldt det som skjedde i samfunnet rundt dem? I så fall på hvilken måte? Og 

hvordan kom dette til uttrykk? Dette er noen av de spørsmålene som vil bli behandlet her. I 

kapittel syv oppsummeres og avsluttes oppgaven.  
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Kapittel 2 - Amerikansk folkemusikk og  

”The Folk Revival” på 1960-tallet 

 

I dette kapittelet skal jeg gi en redegjørelse for den amerikanske folkemusikkens historie frem 

til 1965. Det er flere årsaker til at dette er nødvendig: 1) Leseren vil få kjennskap til de ulike 

amerikanske gruppene og artistene som gjorde seg gjeldende på Dolphins. 2) Leseren vil få 

kjennskap til bakgrunnen for de ulike amerikanske folkesangtypene som fikk innpass på 

Dolphins. 3) Leseren vil få en forståelse av hvordan den venstreradikale linjen gjør seg 

gjeldende fra 1930-tallet, og med dette kunne få en innsikt i hvilke politisk budskap som lå i 

mange av sangene som kom over Atlanteren. 4) Leseren vil få kjennskap til de ulike 

amerikanske musikkformene som faller inn under den amerikanske folkemusikktradisjonen. 

Leseren vil også her få en forståelse av bakgrunnen til hvorfor disse ulike musikkformene ble 

en del av den amerikanske folkemusikktradisjonen.  

 

Redegjørelsen vil være kronologisk oppbygd: 1) I delen ”-1930” vil jeg redegjøre for 

innsamlerne Francis James Child, Cecil Sharp, John Lomax og deres arbeid. I forbindelse 

med dette vil jeg også komme inn på musikkformen negro spirituals og hvordan Child og 

Sharp forholdt seg til denne musikkformen. 2) I delen ”1930-1950” gjør jeg rede for hvordan 

John Lomax og hans sønn Alan Lomax brakte negro spirituals og blues inn i en hvit 

amerikansk folkemusikktradisjon. Jeg redegjør også for hvordan folkemusikken blir knyttet 

opp mot den amerikanske arbeiderbevegelsen og den nye folkefrontlinjen på 1930-tallet. Her 

omtales også starten på hootenannygruppene. Videre omtales krigens rolle i forhold til 

folkemusikkens utvikling. Etterkrigsårene blir også omtalt her. 3) I delen ”1950-tallet” 

kommer jeg inn på hvordan folkemusikken ble rammet av McCarthyismen og hvordan mer 

eller mindre apolitisk folkemusikk oppnådde en viss grad av kommersiell suksess. Den 

voksende folkemusikkbølgen gjorde nå settingen klar for ”The Folk Revival”. I denne delen 

blir det også redegjort for bluegrassens inntog i folkemusikken. 4) I delen ”The Folk Revival” 

omtales den folkemusikalske eksplosjonen som fant sted i USA i første halvdel av 1960-tallet 

og som toppet seg i perioden1963-1964. Her kommer jeg også inn på tradisjonalistene som 

mislikte at folkemusikken hadde blitt kommersiell. Disse søkte seg tilbake til den autentiske 

folkemusikken som man kunne finne i kongressbibliotekets arkiver. I denne delen omtales 

også bluesens tilbakekomst med artister som John Lee Hooker og Bukka White. 
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Folkemusikkens tilknytning til borgerrettighetsbevegelsen og studentbevegelsen kommer også 

i søkelyset her. Det gjør også de nye aktuelle protestsangene 5) I delen ”Folkrock” omtales 

denne nye musikksjangeren og hvilken rolle den fikk for ”The Folk Revival”. 6) I delene 

”Pete Seeger”, ”Bob Dylan”, ”Joan Baez” og ”Peter, Paul and Mary” redegjøres det kort for 

deres bakgrunn og deres betydning innenfor den amerikanske folkemusikktradisjonen og 

”The Folk Revival”.  

 

I betegnelsen amerikansk folkemusikk ligger det at vi har å gjøre med folkets musikk. Den 

menige manns musikk, bondens, arbeiderens og landstrykerens musikk. Vi snakker om sanger 

som skildrer den vannlige manns- og kvinnes ofte harde hverdag, deres kamp mot fattigdom, 

sykdom og naturkatastrofer. Et annet tema som er meget vanlig innenfor amerikansk 

folkemusikk er tapt kjærlighet. Utallige amerikanske folkesanger har dette som tema. 

Protestsang er en viktig sangtype innenfor amerikansk folkemusikk. Mennesker har til alle 

tider kjent et behov for å protestere mot urettferdige samfunnsforhold, enten det har vært krig, 

slaveri, undertrykkelse, politisk vanstyre eller forurensning.  

 

Historikeren Ronald D. Cohen setter opp fem ulike kriterier for hva som kjennetegner 

folkemusikk: 1) Dens opprinnelse kan lokaliseres i en konkret kultur eller region. 2) 

Forfatterskapet er ukjent, med unntak av de to siste hundre årene hvor man ofte vet navnet på 

komponisten. 3) Folkemusikk har tradisjonelt blitt fremført av amatører som oftest spiller 

akustiske instrumenter. 4) Komposisjonene er enkle i oppbygningen slik at de kan fremføres 

av mange og bli spredt til mange. 5) Sangene har tradisjonelt sett blitt overført oralt, med 

unntak av den nyere tids inntog av opptrykte noter, fonografiske plater, TV-programmer og 

radioprogrammer. Folkemusikkbegrepet inkluderer i tillegg til innsamling av gamle sanger 

med ukjente forfattere, også 1900-talls arbeidersanger, bluessanger, gospelsanger, 

cowboysanger og såkalte ”singer-songwriters” som Donovan og Bob Dylan, som ble kjente 

på 1960-tallet 
35

 

    

-1930 

 

Da de europeiske innvandrerne kom til USA fortsatte de å spille musikken fra hjemlandet. Det 

oppstod så en trend ved at man skulle begynne å samle, systematisere og bevare denne 
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musikken. Denne ideen ble hentet fra Europa hvor den tyske filosofen Johann Gottfried von 

Herder (1744-1803) lanserte begrepet folkekultur. Begrepet folkekultur skulle stå i kontrast til 

begrepet "Learned Culture". Herder mente at hvis ikke kulturen ble skrevet med bakgrunn i 

folket og for folket, ville den bli innelåst i en overrasjonell og uekte sfære som bare 

intelligentsiaen ville ha tilgang til.
36

  

 

I USA startet ikke folkemusikkinnsamlingen før på midten av 1800-tallet med Harvard 

professor Francis James Child. Han var bosatt i Massachusets i USA og hadde en 

forkjærlighet for britiske ballader. Han var kjent for å være meget standhaftig når det gjaldt å 

spore opp disse sangene. Child så på balladene som folkelig poesi og når han analyserte 

sanger var tekstene for ham adskilt fra musikken. Ifølge Child var ballader historier som ble 

fortalt i form av lyriske vers. Han mente ikke at alle narrative sanger var ballader. Child følte 

at balladekunsten i hans samtid var borte og at man måtte langt tilbake i tid for å finne 

ballader som var kvalitativt gode. Derfor fokuserte han på ballader som var over 400 år gamle 

og som var datert før 1475. Dette var året da boktrykkerkunsten kom til Storbrittania. Han 

mente at boktrykkerkunsten hadde vært medvirkende i forhold til å senke balladens kvalitet 

med tanke på den kommersialiseringen den hadde brakt med seg. Child var altså en purist i 

den forstand at han ønsket å dyrke frem balladen i sin reneste form. Han var ikke en 

omreisende samler, men forholdt seg til nedskrevne og arkiverte ballader fra Storbrittania 

hvor han hadde venner og hjelpere som hjalp ham med å spore dem opp. I 1882 ga Child ut 

sitt hovedverk The English and Scottish Popular Ballads som inneholdt 305 sangtitler. Verket 

ble gitt ut i 10 deler mellom 1882 og 1898. Francis James Child og hans arbeid ble en milepæl 

for senere amerikanske folkemusikksamlere.
37

  

    

Konsentrert interesse for amerikansk folkesangtradisjon begynte blant skolarer og antikvarer 

som ble fascinert av kulturen fra Appalachia-fjellene. På begynnelsen av 1900-tallet lå 

interessen for ”Appalachian Mountain Music” hos en liten gruppe entusiaster som samlet inn 

sanger som ble trykket i akademiske tidsskrifter.
38

 Den første publiserte sangsamlingen bestod 

av en ballade og to sanger som Lila W. Edmonds hadde samlet inn i staten Nord-Carolina som 

ligger i det sørlige området av Appalachia-fjellene. Disse sangene ble trykt i tidsskriftet The 

Journal of American Folklore i 1893. The Journal of American Folklore hadde samtidig med 
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“American Folklore Society” blitt etablert i 1888. The Journal of American Folklore ga ut 

mange artikler med sanger i de påfølgende tiårene etter at foreningen hadde blitt etablert. De 

tidlige samlerne var sterkt inspirerte av Francis James Child og den britiske 

folkesangtradisjonen. De fokuserte i likhet med Child på innsamling av ballader og ble veldig 

entusiastiske når de fant sangere som sang ballader som Child hadde klassifisert som ekte 

britiske ballader. På samme måte som Child var disse tidlige samlerne kun opptatt av det 

tekstlige aspektet ved sangene. Melodiene ble ikke nedtegnet og trykt. Man omtalte heller 

ikke sangerne og musikerne som overleverte sangene. Mange av de tidligere samlerne var 

faktisk så opptatt av Childs arbeid at de var mer interessert i å bekrefte hans kanon enn å 

formidle den appalachiske kulturen.
39

 

 

Det var da samleren Cecil Sharp kom inn til Appalachia-fjellene at amerikanere begynte å 

sette pris på omfanget av folkesangarven fra dette området. Sharp kom ikke inn i området før i 

1916, men ble likevel en meget viktig samler spesielt på grunn av hans evne til å 

utkrystallisere og utvide trender som hadde dukket opp i løpet av de siste tiårene. Sharp var i 

likhet med de tidligere samlerne tro mot Francis James Child og den britiske 

balladetradisjonen, og mente at mange av Childs innsamlede ballader var å finne i 

Appalachia-fjellene. Han bekreftet dette gjennom det antallet britiske sanger han samlet inn. 

Over en periode på tilsammen tolv måneder samlet Sharp inn 500 sanger hvor nesten alle 

hadde opphav fra Storbritannia. Hans samling English Folksongs from the Southern 

Appalachians er et produkt av den første av tre ekspedisjoner han gjennomførte mellom 1916 

og 1918. Samlingen inneholder 55 ballader hvor 37 av dem tilhører Childs kanon, noe som 

illustrerer Sharps opptatthet av Child. Men det er imidlertid noen områder hvor Sharp skiller 

seg fra Child. Sharp noterer til forskjell fra Child de ulike sangerne som har sunget sangene 

og også hvor og når de har blitt innsamlet. Videre skriver Sharp ned sangens melodi og 

toneart, dette fordi han ønsket å reintegrere folkesanger inn i folkets dagligliv. Han ønsket 

også å fronte en nasjonal britisk kultur gjennom folkesangene. Ifølge Sharp ville en engelsk 

amerikaner kunne kjenne sitt land og sine landsmenn bedre gjennom å bli kjent med 

folketoner. Dette ville gjøre ham til en bedre borger og patriot.
40

   

 

Selv om 13,4 prosent av befolkningen i Appalachia-fjellene var afroamerikanere, hersket det 

ingen interesse hos Sharp i forhold til å samle inn musikk fra denne befolkningsgruppen. Alle 
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sangene han samlet inn var såkalte hvite sanger. Sharp var en sterk motstander av at 

afroamerikansk sang skulle få innpass i den amerikanske folkemusikktradisjonen. Det ble 

skapt en myte om den hvite balladesangeren som skulle forhindre afroamerikansk innflytelse, 

dette til tross for at det hersket en betydelig interesse for denne musikken. Femti år før Sharp 

hadde reist inn i Appalachia-fjellene hadde det hos noen hvite eksistert en interesse for 

afroamerikansk musikk i form av negro spirituals. Disse tok denne musikken seriøst og mente 

at den var en viktig del av den amerikanske musikkarven, og at den derfor var 

bevaringsverdig. På slutten av 1800-tallet ble negro spirituals en ganske kjent musikkform og 

man hadde entusiaster som arbeidet for å bevare denne musikken. Disse entusiastene ønsket å 

gjøre negro spirituals til en del av den amerikanske folkemusikktradisjonen.
41

  

 

Negro spirituals handlet mer om sorg og smerte enn om opprør mot slaveri. Dette gjorde at 

den hvite befolkningen lettere kunne akseptere den og også i noen grad identifisere seg med 

den. Negro spirituals ble til en viss grad omfavnet av den hvite befolkningen, noe som også 

førte til anstrengelser for å skape avstand til den. Afroamerikansk sang ble ytterligere 

marginalisert på begynnelsen av 1900-tallet da myten om den hvite balladesangeren gjorde 

seg gjeldende. Svart musikk ble også kritisert for å være ukultivert og frastøtende og det ble 

hevdet at musikken tilhørte en bisarr fremmed kultur. Tidlige samlere eksotiserte den svarte 

musikken, delvis for å holde den på avstand og delvis fordi den svarte kulturen var såpass 

annerledes en den hvite middelklassekulturen som disse samlerne var en del av. Selv om 

afroamerikanske spirituelle sanger oppnådde en overraskende stor grad av popularitet på 

slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet, ble ikke denne musikken en del av 

den amerikanske folkemusikkens kanon. Årsakene til dette lå delvis i kulturelle forskjeller og 

ikke minst raseforskjeller.
42

  

 

Cecil Sharps engelske fokus ble imidlertid utfordret av John Lomax som så for seg en annen 

type amerikaner. På 1870- og 1880-tallet ble en ung gutt ved navn John Lomax fascinert av 

sangene cowboyene som red forbi huset hans sang da han vokste opp. Denne fascinasjonen 

førte til utgivelsen av Cowboy Songs and Other Frontier Ballads i 1910. Denne samlingen 

inneholdt over 100 titler som blant annet var samlet inn fra utklippsbøker og aviser. Cowboy 

Songs and Other Frontier Ballads inneholdt sanger som ”Home on the Range” og ”Root Hog 

or Die” som var vesensforskjellige fra Child-ballader som ”Lord Randal” og ”Sweet 
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William”. Ved å kanonisere cowboysanger forandret Lomax bildet av den amerikanske 

folkesangeren fra å være en hårdnakket engelsk bonde til å bli en mytisk cowboyskikkelse 

som lever hardt, trekker pistolen raskt og dør ansikt til ansikt med sin fiende.
43

  

 

Francis James Child og Cecil Sharp hadde vært opptatt av flere hundre år gamle sanger. John 

Lomax derimot satte fokus på samtidige sanger, noe som har å gjøre med at i USA eksisterte 

det ikke cowboyer i nevneverdig grad før etter den amerikanske borgerkrigen som fant sted i 

perioden 1861-1865. Cowboysangene var derfor nyere sanger og Lomax satte med samlingen 

Cowboy Songs and Other Frontier Ballads standarden for en amerikansk musikktradisjon 

fremfor en britisk musikktradisjon. John Lomax var ikke så nøye med å notere ned de 

forskjellige versjonene av sangene slik Sharp var. Han valgte heller ut de beste delene av 

ulike versjoner og satte dem sammen til den versjonen som ble stående i samlingen. Han 

oppga heller ikke hvor sangen kom fra eller hvilken musiker han hadde hentet den fra. Lomax 

innrømmet selv at han brøt en balladeinnsamlers grunnleggende regler ved å gjøre dette, men 

han var opptatt av at arbeidet hans skulle nå et stort publikum og ønsket med dette å gjøre 

stoffet lett forståelig for folk.
44

  

 

Selv om Lomax utfordret Childs kanon, befant han seg likevel i stor grad innenfor Childs 

tradisjon. I Cowboy Songs and Other Frontier Ballads identifiserer han den amerikanske 

cowboykulturen med den britiske folkemusikketradisjonen og mener at den anglosaksiske 

balladen lever videre i de amerikanske cowboysangene. Lomax ønsket også å mystifisere og 

forevige cowboysangene ved ikke å notere opphavsmenn for de ulike sangene, noe Child også 

hadde for vane å gjøre. John Lomax var altså mer interessert i å utvide Child-tradisjonen enn å 

underbygge den.
45

          

 

1930-1950 

 

I juni 1933 dro far og sønn John og Alan Lomax ut på en historisk reise for å samle inn 

genuin amerikansk folkemusikk. Musikken skulle tas opp ved hjelp av en 150 kilos tung 

batteridrevet opptaksmaskin som var bygget inn i baksetet på John Lomax sin Ford. Med 

denne lasten kjørte de av gårde for å starte sin jakt på amerikanske folkesanger. Målet for 
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denne ekspedisjonen var å finne tradisjonell folkemusikk som var ekte og som ikke var blitt 

infisert av populærkulturen. Lomaxene mente at storsamfunnet i sin helhet hadde mistet 

kontakten med dets folkemusikalske røtter og de håpet på å finne gamle folkemusikkstilarter i 

landets fjerntliggende områder. De reiste til avsidesliggende steder som bomullsplantasjer, 

cowboyrancher, tømmerhoggerleire og segregerte fengsler i sørstatene. I de segregerte 

fengslene mente Lomax at man hadde tilgang til afroamerikansk musikk som ikke var 

påvirket av populærmusikk eller jazz. Derfor skulle man her kunne finne svart musikk i sin 

aller reneste form.
46

  

 

I forbindelse med opptakene som ble gjort i de svarte fengslene ønsket John Lomax at 

musikken skulle være så ekte som mulig. Ifølge ham skulle det føles som om man ble båret 

over til Afrika for første gang når man hørte denne musikken.
47

 En av de første 

fengselsinnsatte Lomaxene spilte inn, var Huddie Ledbetter eller Leadbelly som han også ble 

kalt. Han var da 44 år gammel og sonet en dom for mord i Angola fengsel i Louisiana. 

Lomaxene ble overrasket over den variasjonen av sanger Leadbelly kunne, og med den kraft 

og virtuositet han fremførte dem med. Han kunne et høyt antall gamle sanger og Lomaxene 

tok opp cirka 100 sanger med Leadbelly. Dette var sanger som virket ”folky”.
48

  

 

Leadbelly begeistret Lomaxene fordi han illustrerte at Amerika hadde en folkesangarv som 

var uavhengig av Storbritannia, noe som utfordret den fortsatt dominerende Child-tradisjonen 

på det sterkeste. Man behøvde ikke lengre å være en engelsk bonde for å synge amerikansk 

folkemusikk. Lomaxene var på deres reise i 1933 fullt klar over at de ved å samle inn 

afroamerikansk musikk ville forandre den amerikanske folkemusikkens kanon. Boka 

American Ballads and Folk Songs som kom ut i 1934 var resultatet av den musikalske reisen 

Lomaxene hadde hatt i 1933. I etterkant av denne utgivelsen ytret John og Alan Lomax at den 

svarte befolkningen lagde den mest markante, den mest interessante og mest tiltalende 

folkemusikken i Amerika.
49

 Leadbellys repertoar var mangfoldig og han fremførte forskjellige 

musikksjangre, det være seg blues, spirituelle sanger og også angloamerikanske sanger.
50
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De første tiårene av 1900-tallet hadde både sosialist- og kommunistpartiene oppmuntret 

forsøk på å danne et repertoar som skulle bestå av proletariatets musikk, musikk som kunne 

skape samhold og solidaritet blant arbeiderne og som kunne inspirere til opprør mot 

kapitalistene. Før 1930-tallet var det slik at venstresiden i USA ignorerte tradisjonelle 

amerikanske sanger. Man tok heller i bruk politisk agiterende sanger som blant annet var 

hentet fra samlingen ”Industrial Workers of the World Songbook”. Disse sangene baserte seg 

på europeiske og originalkomponerte melodier. Årsaken til at venstresiden var uinteressert i 

amerikanske folkesanger var at før 1930-tallet var det slik at en stor del av arbeiderklassen var 

født utenfor USA og kunne derfor ikke snakke engelsk flytende. Den musikken som 

arbeiderne fikk kjennskap til ble sunget av ulike arbeiderkor som ”American People´s 

Chorus” og ”The Daily Workers Chorus”. Dette var kor som kommunistpartiet sponset i 

1920- og 1930 årene. Flere av de sangene korene sang ble sunget på østeuropeiske språk fordi 

en stor del av arbeiderklassen i USA på denne tiden var østeuropeiske immigranter.
51

 

 

Den amerikanske venstresiden begynte å forandre holdning til den amerikanske 

folkemusikken i 1935 da kommunistpartiet proklamerte sin folkefrontlinje. Denne politikken 

innebar en samlet front mot fascismen, noe som også forandret kommunistpartiets og 

arbeiderbevegelsens holdning til amerikansk kultur. Istedenfor å preke om massenes 

revolusjon, ønsket folkefronten at amerikanere skulle omfavne kulturell mangfoldighet. Man 

skulle komme sammen og samarbeide om en felles sak, nemlig kampen mot fascismen. 

Musikk og kultur ble nå sett på som et hjelpemiddel til å fremme samhold og avdekke 

menneskehetens felles humanitet. Kommunistpartiets komponister og musikere ble fascinert 

av folkemusikken fordi den talte folkets sak og den ble derfor godkjent av partiet i 1935. I 

1936 satte folkefrontorganisasjonen ”American Music League” seg som mål å samle inn, 

studere og popularisere amerikansk folkemusikk og dens tradisjoner.
52

 

  

Med kommunistpartiets nye syn på tradisjonell folkemusikk ble den en etablert bestanddel av 

venstresidens liv og virke. Folkemusikere oppnådde stor popularitet blant hvite radikale og 

intellektuelle kommunister. Nevneverdige artister i denne sammenheng er Leadbelly, Aunt 

Molly Jackson, Sarah Ogan, Jim Garland og Woody Guthrie. Alle disse sangerne ble 

kjendiser innenfor en radikal og vital folkscene som hadde base i New York på 1930-tallet. 

Sangene deres skildret livet til fattige hvite i Appalachia-fjellene, undertrykte svarte i 
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sørstatene og støvstormofre mye bedre enn alle artiklene til avisen Daily Worker of the New 

Masses kunne klare å gjøre. Men til tross for popularitet blant de radikale miljøene i USA 

hadde de nye politiske folkesangerne liten suksess når det gjaldt å tiltrekke seg et større 

publikum.
53

  

 

3. mars 1940 organiserte skuespilleren Will Geer noe han senere omtalte som den første 

”Hootenanny” på Forrest Theater i New York. ”Hootenanny” var et musikalsk program med 

flere medvirkende artister og grupper. Blant de medvirkende var kjente folkemusikere som 

Aunt Molly Jackson, Bess og Alan Lomax, Burl Ives, Woody Guthrie, The Golden Gate 

Quartet og Pete Seeger.
54

 Begrepet ”Hootenanny” skulle fortsette å bli brukt på de ulike 

treffene folkemusikerne hadde og man fikk etter hvert også folkemusikkgrupper som kalte seg 

hootenannygrupper. Folkemusikken begynte også å bli kommersialisert i 1940 og den var i 

ferd med å bli en industri. Den var også å finne på radio.
55

 Folkemusikkentusiasten Alan 

Lomax lanserte sent i 1939 en radioserie for CBS´s American School of the Air. Programmet 

var først rettet mot et barnepublikum som så raskt ble erstattet av voksenprogrammet ”Back 

Where I Come From”. Her introduserte Lomax publikum for Leadbelly, Woody Guthrie, Josh 

White, Pete Seeger, og The Golden Gate Quartet.
56

  

 

Den amerikanske folkemusikken hadde opprinnelig vært underholdning for hvit og svart 

befolkning i rurale strøk. Men etter hvert merket de store plateselskapene at det var interesse 

for folkemusikk i urbane strøk. Plateselskapet Victor Records spilte inn Woody Guthrie i mai 

1940 og i august samme år kom albumet Dust Bowl Ballads ut. Dust Bowl Ballads inkluderte 

sanger som ”Talking Dust Bowl”, ”Do Re Mi” og ”So Long, It´s Been Good to Know You”.  

Victor Records ga også ut materiale med The Carter Family, Uncle Dave Macon og The 

Monroe Brothers som alle var aktive på 1940-tallet og som raskt ble en del av en varig 

folkemusikkarv i John Lomax´s samling Smoky Mountain Ballads.
57

 

 

The Almanac Singers ble dannet av Pete Seeger, Lee Hayes og Millard Lampell tidlig i 1941. 

Denne gruppen var den første sanggruppa som var opptatt av å støtte den amerikanske 

arbeiderbevegelsens verdier og idealer. Samme år som de ble dannet ga de ut to plater ved 
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navn Songs for John Doe og Talking Union. Songs for John Doe inneholdt kontroversielle 

fredssanger og Talking Union var full av fengende arbeidersanger som lenge ville komme til å 

gi gjenlyd i det amerikanske folkmiljøet. The Almanac Singers´ ambisjoner var å spre en 

arbeiderkultur basert på amerikanske tradisjoner. Sanggruppa eksisterte bare i to år, men la 

med disse to årene fundamentet for en progressiv bevegelse som kom til å gro i fremtiden, 

spesielt på 1960-tallet.
58

 The Almanac Singers var på mange måter stamfaren til 

hootenannygrupper som The Weavers og The Kingston Trio som skulle gjøre seg gjeldende 

på 1950-tallet. En hootenannygruppe bestod gjerne av tre til fire personer på gitarer og 

kanskje en banjo.
59

  

 

Andre sanggrupper som var en del av den amerikanske arbeiderbevegelsen på 1940-tallet og 

som spilte inn arbeidersanger under andre verdenskrig var The Priority Gamblers og The 

Union Boys. The Union Boys bestod av Burl Ives, Josh White, Pete Seeger, Tom Glazer, og 

bluesartistene Brownie McGee og Sonny Terry. Woody Guthrie spilte også inn 

arbeidersanger under krigen og fortsatte med dette å bygge opp et repertoar som bekreftet 

hans engasjement for den amerikanske arbeiderbevegelsen.
60

 Guthrie hadde også skrevet 

"This Machine kills fascists" på gitaren sin, noe som i høyeste grad bekrefter hans forhold til 

folkefronten. Woody Guthrie prekte samhold, frihet og rettferdighet gjennom sangene han 

skrev.  

 

Sangere som Woody Guthrie, Leadbelly, Burl Ives, Josh White og Pete Seeger har blitt kalt 

Lomax-sangere fordi Alan Lomax hadde såpass stor betydning i å forme deres musikalske 

stil, repertoar og karriere.
61

 Alan Lomax var folkemusiker, innsamler og var politisk aktiv på 

venstresiden i USA. I 1937 ble han direktør for arkivet av folkesanger i det amerikanske 

kongressbiblioteket og startet da med omfattende innsamling av amerikanske folkesanger. 

Han samlet inn og spilte inn hundrevis av sanger for kongressbiblioteket.
62

 

 

Den andre verdenskrig fremprovoserte mange anti-fascist og pro-krigsanger fra Woody 

Guthrie, Pete Seeger og andre aktivistiske folkemusikksangere. The Almanac Singers prøvde 

å holde sammen i de første krigsårene, men ble oppløst i 1942 på grunn av at Seeger gikk inn 
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i hæren og Guthrie gikk inn i handelsflåten. Men i 1944 spilte gruppa The Union Boys inn en 

pro-krigs- og pro-fagforeningsplate ved navn Songs for Victory. Til tross for at USA var i 

krig, fortsatte folkemusikken altså å eksistere. I tillegg til at folkhelter som Seeger og Guthrie 

spilte inn materiale, fortsatte også grasrot folkemusikere å spille i de tusen hjem og i lokale 

sammenhenger. Guthrie, Seeger og andre folkemusikere tok også musikken med seg ut i 

tjenesten og spilte for sine soldatfrender i fjerne strøk langt utenfor Amerikas grenser.
63

  

 

Folkemusikken i etterkrigsårene var en fortsettelse av den musikalske utviklingen 

folkemusikken hadde hatt i førkrigsårene og var også et forspill til ”The Folk Revival” som 

skulle begynne på 1950-tallet. Etter krigen oppstod det en viss optimisme som hadde 

sammenheng med seieren over fascistene. Man følte at en ny verden sto for døren og at 

folkemusikken i denne sammenheng ville kunne spille en vesentlig rolle.
64

  

 

Sent i desember 1945 organiserte Pete Seeger en samling i Greenwich Village hvor han 

sammen med Alan Lomax, Lee Hayes, komponisten Earl Robinson, Woody Guthrie og 

mange flere lanserte organisasjonen ”People´s Song”. ”People´s Song” søkte å spre sanger 

basert på det amerikanske folk og den amerikanske arbeiderbevegelsen. En trykt bulletin 

skulle trykke både nye og gamle sanger og artikler som bandt sammen musikk og aktivistisk 

politikk. Konserter som nå ble kalt ”Hootenanny”, plateutgivelser og publikasjoner som 

People Songs Wordbook og People´s Song Book skulle nå spre ”People´s Song´s” musikalske 

budskap som gikk ut på å støtte verdensfreden, fagforeninger, borgerettighetsbevegelsen og 

sosialisme. Til tross for en gryende kald krig og amerikansk antikommunisme prøvde 

organisasjonen å spre sine budskap.
65

  

 

Blant amerikanere og deres allierte hersket det en frykt for at kommunismen skulle spre seg 

fra Øst-Europa og Sovjetunionen. Denne frykten vokste da Kina ble kommunistisk i 1949. 

Det antikommunistiske klimaet i USA førte til at ”People´s Song” kollapset i 1949, men 

organisasjonen etterlot seg en varig arv. Selv om venstresiden fikk motgang når det gjaldt å 

spille folkemusikk i politiske sammenhenger, levde folkemusikksjangeren videre og den 

oppnådde en viss popularitet i siste halvdel av 1940-tallet. Det eksisterte diverse 
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radioprogrammer med folkemusikk og blant annet så hadde Alan Lomax et eget 

radioprogram.
66

  

 

1950-tallet 

 

Sent i august 1949 hadde organisasjonen “People´s Artists”, oppfølgeren til ”People´s Songs” 

planlagt en konsert med Pete Seeger og Paul Robeson i Peekskill som ligger nord for New 

York. På grunn av bråk fra en antikommunistisk mobb måtte konserten avlyses. Konserten ble 

så utsatt til 4. september. På denne konserten måtte utøverne på scenen beskyttes og da 

publikum var på vei ut fra konserten ble de kastet stein på av antikommunister, noe som førte 

til flere dødsfall.
67

 Dette er ett av flere eksempler på den antikommunismen som herjet i USA 

etter andre verdenskrig. 

 

På slutten av 1949 begynte Pete Seeger, Ronnie Gilbert, Lee Hayes, og Fred Hellerman og 

spille sammen under navnet The Weavers på nattklubben The Village Vanguard i Greenwich 

Village. Etter å ha spilt på denne klubben i seks måneder mottok gruppa gode aviskritikker og 

ervervet seg en platekontrakt med plateselskapet Decca. The Weavers oppnådde stor 

popularitet og viste hva slags popularitet folkemusikken kunne være i stand til å oppnå. De slo 

igjennom med sangene ”Tzena Tzena” og ”Goodnight Irene” som begge kom høyt opp på den 

amerikanske hitlisten. ”Tzena Tzena” som var en israelsk sang nådde opp til nummer tre og 

Leadbellys sang ”Goodnight Irene” nådde førsteplassen på hitlisten og ble liggende der i 25 

uker. I tillegg til disse to sangene hadde The Weavers flere hiter.
68

  

 

På grunn av den herskende McCarthyismen holdt The Weavers seg unna de mest radikale 

sangene, men det at de valgte utenlandske og afroamerikanske sanger hintet om at de var 

dedikerte når det gjaldt borgerrettigheter og internasjonal forståelse og samarbeid. The 

Weavers ble en inspirasjonskilde og et forbilde for mange av de folkemusikkgruppene som 

dukket opp på 1950- og 1960-tallet. På grunn av antikommunismen var The Weavers nødt til 

å ta en pause mellom 1953 og 1955. Mange radikale folkartister ble i dette tidsrommet 

trakassert av den amerikanske stat i form av å bli fratatt pass, tvunget til å tyste på gamle 
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venner samt fordømme sin politiske fortid. The Weavers dukket opp igjen i 1955 og fortsatte 

å spille konserter i flere år fremover.
69

 

 

På midten av 1950-tallet eksisterte det en bred miks av ulike musikkformer som var 

tilgjengelig via konserter, plater, radio- og TV-programmer. Særlig fanget Elvis Presley 

oppmerksomheten til en voksende skare av unge konsumenter. Det eksisterte en voksende 

ungdomskultur med ungdomsmagasiner og nye klesstiler som var med på å fylle 

ungdomsmarkedet. Det dukket også opp en ny slitesterk vinyltype som gjorde det enklere å 

spille av plater. Rock´n´roll-sangerne Elvis Presley, Little Richards og Chuck Berry delte det 

musikalske markedet med rene popsangere som Bing Crosby, Perry Como og Rosemary 

Clooney.
70

 

 

Folkemusikken levde side om side med rock´n roll og pop. Folkartister spilte konserter og 

deltok på musikkfestivaler, plate, radio- og TV-programmer. Folkemusikken begynte spesielt 

å bli stor i New York. Washington Square Park lå i Greenwich Village, New York. Hver 

søndag ettermiddag samlet det seg mange folkemusikere her og det ble spilt mye forskjellig 

type musikk, det være seg radikale sanger, gamle ballader, bluegrass og israelske sanger. 

Denne musikalske bredden i Washington Square Park er en god indikasjon på hva som ble 

regnet som folkemusikk på 1950-tallet.
71

 I tillegg til anglosaksiske ballader og folkesanger, 

blues og nyere komposisjoner fra Woody Guthrie og Leadbelly, innbefattet også 

folkbevegelsen internasjonale sanger. Folkartisten Cynthia Gooding ut plate med Turkish and 

Spanish folksongs, og Mexican folksongs.
72

 

 

Bluegrassen var en sidegrein av countrymusikken og etter andre verdenskrig begynte den å 

modnes under ledelse av Bill Monroe and The Blue Grass Boys. Gitaristen Lester Flatt og 

banjogeniet Earl Scruggs slo seg sammen med Bill Monroe i 1945 og sammen perfeksjonerte 

de den moderne bluegrass-sounden.
73

 Bluegrassen var lenge en lite anerkjent musikkform 

nord i USA. Likevel hadde Pete Seeger med en egen del om Earl Scruggs i sin banjobok fra 

1954. Og Mike Seeger produserte plata American Banjo Scruggs Style for Folkways i 1957 
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som inkluderte banjospilleren Eric Weissberg. Weissberg var på denne tiden bosatt i New 

York. To år senere kom også plata Mountain Music Bluegrass Style ut.
74

  

 

Banjospilleren Roger Sprung introduserte bluegrassbanjoen for Washington Square 

publikumet og startet bluegrassgruppa The Shanty Boys i 1957. Videre beklaget skribenten 

Roger Lass i en artikkel at bluegrassen hadde blitt oversett i amerikansk folkemusikkhistorie. 

Dette gjør han i folkemusikkmagasinet Caravan, som ble startet i 1957 i Grenwich Village. I 

samme artikkel skriver han om bluegrassens historie. Mike Seeger, Eric Weissberg, Roger 

Sprung og bluegrassgruppa The Greenbriar Boys ble på slutten av 1950-tallet faste innslag i 

Wahington Square sammen med flere andre bluegrassmusikanter. I juli 1959 spilte The 

Stanley Brothers og Earl Scruggs med Hylo Brown and The Timberliners på den første 

Newportfestivalen. Dette ble en offisiell anerkjennelse av at bluegrassen nå var et element i 

”The Folk Revival”.
75

    

 

På midten av 1950-tallet var folkemusikken begynt å bli stor i New York og den begynte også 

å gjøre seg gjeldende i urbane strøk og universiteter nord i USA.
76

 På universitetet i Chicago 

og Wisconsin ble det startet folkklubber i 1953. I Chicago ble The Gate of Horn etablert i 

1956. Denne klubben huset artister som Odetta, Big Bill Broonzy og Theo Bikel.
77

 Noe av 

årsaken til at folkemusikken ble såpass populær var at nesten hvem som helst kunne spille 

den. Alt man trengte var en gitar eller en banjo så var det bare å sette i gang.
78

  

 

Folkemusikkmagasinet Sing Out! ble etablert i New York i 1950. Dette tidsskriftet holdt 

folkemusikkflammen levende gjennom tiåret for de som var interessert i folkemusikk. Her 

kunne man lese artikler om nye og gamle folkesanger, folkartister og andre 

folkemusikkaktiviteter. I 1957 ble The Folklore Center etablert i Greenwich Village av 

folkentusiasten Israel G. Young som på folkemunne bare ble kalt ”Izzy”. The Folklore Center 

fungerte som et samlingssted for folkemusikere og her ble det solgt sangbøker, plater, 

magasiner og instrumenter. Young arrangerte også konserter i og utenfor senteret. The 
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Folklore Center ble en slags sentral for folkemusikken i USA. Senere skulle det dukke opp 

sentre i andre byer.
79

 

 

I 1957 åpnet Café Bizarre i Greenwich Village. Dette var det første lokale coffee house som 

dukket opp i tilknytning til folkemusikken. Man fikk også flere og flere plateselskaper som 

fungerte som formidlingskanaler for en voksende folkscene.
80

 Folkways Records var det mest 

produktive plateselskapet i forhold til å gi ut amerikansk folkemusikk og det ble startet av 

Moses Asch i 1948. Over årenes løp spilte de inn plater med de viktigste folkemusikerne i 

amerikansk historie.
81

 Man hadde også mer kommersielle plateselskaper som for eksempel 

Decca. Dette selskapet ga blant annet ut The Weavers.  

 

I juli 1959 kom folkemusikkfestivalen i Newport som inkluderte en blanding av populære 

folkartister. Festivalen fikk nasjonal oppmerksomhet i media. Produsenten bak festivalen var 

Albert Grossman, en mektig mann innenfor amerikansk musikkbransje, og som senere skulle 

bli Bob Dylans manager. Festivalen varte i to dager og inneholdt et bredt spekter av 

amerikansk folkemusikk med artister som Pete Seeger, Odetta, Jean Ritchie, Martha 

Schlamma, Brownie McGee, The New Lost City Ramblers og The Kingston Trio. 

Newportfestivalen var en stor suksess og The New York Times omtalte det musikalske 

programmet som det mest ambisiøse forsøket på å presentere tverrsnittet av den amerikanske 

folkemusikken.
82

 

 

Folkemusikken skulle bli mer og mer populær i løpet av 1950-tallet. Dette tiåret fungerte som 

en katalysator for den eksplosjonen folkemusikken skulle få på 1960-tallet. Denne blir omtalt 

som ”The Folk Revival”, altså gjenopplivningen av den amerikanske folkemusikken.  

 

1960–tallet: ”The Folk Revival” 

 

”The Folk Revival” startet med The Kingston Trios innspilling av ”Tom Dooley” som ble 

utgitt i 1958 og som nådde førsteplassen på den amerikanske albumlisten rett før jul samme 

år. The Kingston Trio var inspirert av The Weavers som hadde kommet sammen igjen noen år 

tidligere, men som aldri klarte å nå opp igjen til sine gamle høyder. Ved hjelp av ”Tom 
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Dooley” demonstrerte The Kingston Trio at folkemusikken hadde et enormt kommersielt 

potensiale. Sangen solgte i fire millioner eksemplarer og med sin velfriserte og glatte stil var 

The Kingston Trio et sunt alternativ til den støyende og til dels mørke rock´n roll musikken. 

Og det at de ikke leflet med venstreorientert politikk gjorde dem mer salgbare enn de ellers 

ville ha vært. ”Tom Dooley” er en tradisjonell ballade om en mann som ble hengt for et mord 

i 1866 og man regner denne sangens gjennombrudd som starten på ”The Folk Revival” som 

varte frem til midten av 1960-tallet.
83

 

 

Fra slutten av 1950-tallet til 1962 økte antallet studenter i USA fra 2,5 til 3,7 millioner og den 

økte raskt etter dette. Demografiske skifter resulterte i sosiale og kulturelle omveltninger. På 

slutten av 1950-tallet hadde man i tillegg til opprørske subkulturer representert av 

beatgenerasjonen, også uærbødig satire levert av Lenny Bruce og Mort Sahl, starten på 

organisasjonen SANE (The Committee for a SANE Nuclear Policy), Martin Luther King´s 

lokale protester mot segregasjon og den langsomme fremveksten av dissidentpublikasjoner 

som I. F. Stones Weekly, The Village Voice og The Realist.
84

  

 

Tidlig på 1960-tallet virket det som om alle aspekter ved folkemusikkens historiske utvikling 

skulle komme sammen og lage en folkemusikalsk eksplosjon. Vi taler da om musikkformer 

som rural- og elektrisk blues, ”old time string bands”, protestsanger, tradisjonelle ballader, 

popsanger, ”jug band music”, innenlandske og utenlandske sanger og musikalske stilarter, 

kreative ”singer-songwriters” og ulike trioer og kvartetter. ”The Folk Revival” innbefattet en 

ekstraordinær kreativ energi og seriøse politiske overtoner.
85

 Folkemusikken fikk enorm 

oppmerksomhet blant de unge og den fikk innpass på deres viktige marked. Jay Milner skrev 

en artikkel om dette i avisen New York Herald Tribune som het ”The Folk Music Craze”. Han 

skrev at ungdommen var den drivende kraften i forhold til å skape nye trender og at det nye 

nå var tenåringer som sang, spilte og lyttet til folkemusikk.
86

  

 

Våren 1960 toppet The Kingston Trio albumlisten med plata Here We Go Again. Idet 

folkemusikken begynte å bli kommersiell og lukrativ prøvde folkentusiasten Alan Lomax å 

påminne publikum om dens røtter. I en artikkel ”Getting to Know Folk Music” nikket han 

vennlig til artister som Harry Belafonte, The Kingston Trio, The Tarriers, Eddy Arnold og 
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Frankie Laine, men presiserte samtidig at under denne glatte hinnen av populariserte 

folkemelodier lå det en underskog av arbeidersanger, country blues, hobo sanger, 

præriesanger, spirituelle sanger, fengselssanger med mer. Han skrev også at denne musikken 

tilhørte amerikanere fordi det bare var i Amerika man kunne finne så mange ulike kulturer 

blandet sammen.
87

  

 

Sommeren 1960 omtalte aktualitetsmagasinene Newsweek og Times folkemusikkens økende 

synlighet. Newsweek skrev blant annet at folkartister som Odetta, Pete Seeger og Theo Bikel 

tiltrakk seg et stort publikum og at deres tilhengere kom fra colleger og urbane sentere. Time 

adresserte noe de betegnet som ”The Folk Frenzy”, nærmest et folkemusikalsk vanvidd som 

USA befant seg i midten av, og som TV-kanalene visste å dra nytte av. Videre skrev Times at 

uekte folkgrupper som The Kingston Trio red høyt på hitlistene og at interessen for 

folkesangere, enten ekte eller syntetiske, hadde vokst så raskt at man nå hadde 50 

profesjonelle artister med et godt levebrød, mens man for fem år siden kanskje bare hadde et 

halvt dusin. Artikkelen lovpriste også artistene Odetta, Theodore Bikel, The New Lost City 

Ramblers, The Brothers Four, The Weavers, Joan Baez og Pete Seeger – en tidligere 

brennende venstreradikaler som før sang industrielle sanger, men som nå sang ”Appalachian 

Mountain Songs” og afroamerikanske sanger.
88

   

 

Høsten 1960 kunne man høre folkemusikk på studentsamlinger på universitetsområder og til 

og med på TV. TV-stasjonen CBS viste i juni 1960 et noe vågalt TV-program kalt ”Folk 

Sound USA” hvor Cisco Houston, Joan Baez, John Jacob Niles, John Lee Hooker, Earl 

Scruggs, Lester Flatt, Frank Warner og Peter Yarrow opptrådte. Harriet Van Horne som var 

journalist i underholdningsbladet Variety anmeldte TV-programmet. Anmeldelsen inneholdt 

både lovprisning og skeptisisme. Van Horne mente at denne type folkemusikk med dets 

arbeidssanger, blues og westernballader som ble presentert i programmet ble for 

bohemaktig.
89

  

 

Folkemusikken ble et studentfenomen og mange studenter fikk interesse for tradisjonelle 

folkesanger. Peter Yarrow fra gruppa Peter, Paul and Mary som selv ble uteksaminert fra 

Cornell University i 1959, tegner et konvensjonelt mønster på hvordan mange studenter 
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begynte å interessere seg for eldre og mer autentisk folkemusikk. For det første mente Yarrow 

at det var viktig for studenter å føle at de var en del av noe. Ved å ha vært tilstede på ulike 

treff og sammenkomster i tilknytning til folkemusikk, begynte studentene først å kjøpe 

platene til Harry Belafonte og The Kingston Trio. Så ble de ofte gradvis gjennom venner, 

magasiner, bøker, og andre kilder interessert i eldre folkemusikk som kunne være hentet fra 

kongressbibliotekets samlinger. Videre inspirerte coffee houses og konserter studenter til selv 

å skaffe seg en gitar slik at de kunne sammenligne sine egne musikalske anstrengelser med 

det de hørte på plate.
90

 

 

”The Folk Revival” fikk sitt hovedsete i Greenwich Village i New York. Frem til 1920-tallet 

hadde det strømmet inn artister, skuespillere, musikere og forfattere som lot seg lokke av de 

lave husleiene og de relativt tolerante naboene som bodde her. Den kulturelle atmosfæren var 

europeisk. Ved inngangen til 1960-tallet hadde man i Greenwich Village mange coffee 

houses, klubber, teatre og andre scener for underholdning. Men det var ikke så mange steder 

folkesangere kunne spille før Izzy Young startet The Fifth Peg i januar 1960. The Fifth Peg 

ble etter kort tid lagt ned og gjenåpnet som Gerdes Folk City. Gerdes Folk City ble det 

viktigste etablissementet for folkemusikken i Greenwich Village og her spilte blant annet Bob 

Dylan, John Lee Hooker og Richie Havens. Andre viktige konsertsteder var The Gaslight, 

Bitter End, Versailles, Café Wha og Feenjon´s som også spilte tyrkisk, arabisk og gresk 

folkemusikk.
91

 

 

I 1962 skrev nyhetsmagasinet Times at overalt i USA spilte alle typer mennesker nå gitar og 

gnålte på folkesanger, og at man gjennom dette kunne glede seg selv og sine venner. Det var 

da snakk om unge, middelaldrende, studenter, doktorer, advokater, bønder og politimenn. 

Times delte folkartistene inn i tre kategorier: 1) De som populariserte folkemusikken (The 

Kingston Trio og Limeliters). 2) De halvekte, det vil si de som ikke spilte folkemusikken slik 

den opprinnelig var, men tolket den ut i fra sine egne kunstneriske forutsetninger (Baez, 

Guthrie, Seeger og Dylan). 3) De ekte, det vil si de som spilte folkemusikken slik den 

opprinnelig var (Jean Ritchie og Frank Proffitt). I de to første kategoriene dukket det opp 

mange nye artister og grupper. Den tredje kategorien ble snart viktigere og mer populær. Joan 

Baez ble for eksempel etterfulgt av andre kvinnelige utøvere som Judy Collins, Carolyn 

Hester og Buffy Sainte Marie. Man fikk også en voksende mengde av duoer, trioer og 
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kvartetter og større grupper som The New Christy Minstrels. Mange av disse gruppene var 

satt sammen av collegestudenter. Navn på viktige grupper i denne sammenheng er The 

Brothers Four, Chad Mitchell Trio, Journeymen og The Rooftop Singers.
92

  

 

Den voksende populariteten til kommersielle folkartister skapte bekymring hos en del 

mennesker som foretrakk den autentiske lyden av tradisjonell blues og gammeldagse 

musikere. I denne sammenheng ønsket Minnesota-studentene Jon Pankake og Paul Nelson å 

lansere sin egen versjon av det de mente var ekte folkemusikk. Dette skjedde med utgivelsen 

av bladet The Little Sandy Review tidlig i 1960. The Little Sandy Review var et lite magasin 

med et beskjedent opplag. Magasinet fokuserte i stor grad på samtidige plater som var 

nyutgivelser av tidligere blues og hillbillyinnspillinger. Alan Lomax´s Southern Folk Heritage 

Series var en av utgivelsene som ble lagt vekt på. The Little Sandy Review fikk en del 

oppmerksomhet i ulike deler av USA. Studentene Pankake og Nelson var altså ikke alene om 

å foretrekke de tradisjonelle utøverne.
93

  

 

I 1961 arrangerte medlemmer av The Folkglore Society ved universitetet i Chicago en 

midtvinters folkemusikkfestival som hadde eldre tradisjonelle musikere på plakaten. 

Festivalprogrammet gikk på tvers av rase og inkluderte Horton Barker, Frank Proffitt, Roscoe 

Holcomb, Willie Dixon, Memphis Slim, The New Lost City Ramblers med flere. Journalisten 

Robert Shelton i New York Times lovpriste festivalen og skrev at i en periode hvor 

populariseringen av folkemusikken tilsynelatende hadde ledet til en fortynning og 

hybridisering, var musikken på denne festivalen oppfriskende. Nøkkelordene ble nå 

autensitet, tradisjon og ikke-kommersialitet. Folkemusikkfestivalen i Chicago førte til 

etableringen av The Campus Folksong Club ved universitetet i Illinois. En lignende klubb ble 

etablert ved universitet i Indiana i 1962. Begge disse klubbene hadde et brennende hjerte for 

såkalt autentisk og tradisjonell amerikansk folkemusikk.
94

 

 

Engasjementet for tradisjonell folkemusikk spredte seg også til New York hvor Izzy Young, 

John Cohen og Ralph Rinzler grunnla ”Friends of Old Time Music” sent i 1960. Deres første 

konsert kom i februar 1961 og inkluderte Roscoe Holcomb, The Greenbriar Boys og The New 

Lost City Ramblers. I Los Angeles hadde Ed Pearl, eieren av Ash Grove Club i lang tid 
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booket populære folkartister, men begynte nå å booke tradisjonelle artister som Clarence 

Aschley, The New Lost City Ramblers og Lightnin´ Hopkins. Pearl refererte til denne 

musikken som ”the real stuff”. I 1961 kom Berkeley Folk Festival hvor artister som Frank 

Warner, Jean Ritchie og bluesmannen Mance Lipscomb opptrådte. Lipscomb hadde blitt 

oppdaget av Chris Stratchwitz som startet labelen Arhoolie i 1960. Stratchwitz startet denne 

labelen for å kunne gi ut Lipscomb, Hopkins og andre rootsmusikere. I 1959 ga Sam Charters 

ut boka The Country Blues og ifølge The Little Sandy Review trodde man på dette tidspunktet 

at all innspilling av tradisjonell blues var over. Dette skulle vise seg og ikke stemme. Den 

tradisjonelle bluesen ble altså en del av ”The Folk Revival”.
95

  

   

Det oppstod en interesse blant folkinteresserte i forhold til å finne frem til tradisjonelle 

folkemusikere som hadde sluttet å spille inn plater på 1930-tallet. Det man fant ut var at 

mange av disse fortsatt levde i beste velgående og ikke minst spilte musikk. Bluesartisten 

Mississippi John Hurt ble funnet i hans hjemby i 1963. Bluesmannen Walter”Furry” Lewis 

ble funnet i Memphis i 1959. Fire år senere fant man ut at Bukka White også bodde i 

Memphis. Son House ble funnet i New York og Skip James ble funnet i Mississippi. 

Folkesangeren Dave Van Ronk minnes at man ikke hadde trodd at disse bluesmennene 

fortsatt var i live og spilte. Nå skulle de dukke opp over alt. Bluesmennene fra sørstatene 

spilte nå på ulike folkemusikkfestivaler og var i studio for første gang på flere år. Det samme 

skjedde med hvite hillbillymusikere som Dock Boggs, Roscoe Holcomb, Clarence Aschley og 

Buell Kazee. Tradisjonelle musikere hadde en viktig påvirkning på ”The Folk Revival” og ble 

en vesentlig del av den.
96

 

 

Aktuelle sanger er sanger med et politisk innhold og omhandler aktuelle temaer og hendelser i 

samfunnet. Sangene er ofte samfunnskritiske. Man kan også referere til disse sangene som 

protestsanger. Slike sanger har lenge vært en del av den folkemusikalske arven. Man kan 

trekke linjene tilbake til arbeidersanger fra 1800-tallet og videre til sanger av Joe Hill og 

sangene til arbeiderorganisasjonen The Industrial Workers of the World (IWW). Videre kan 

man trekke linjen frem til 1930-tallet hvor man fikk fremveksten av en organisert 

arbeiderbevegelse og dannelsen av det amerikanske kommunistpartiet. Woody Guthrie var en 

av mange som skrev protestsanger, men likevel blir han regnet for å være den mest kreative 
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og innflytelsesrike på dette området. Guthrie påvirket blant annet Bob Dylan noen tiår senere. 

Pete Seeger har også skrevet mange protestsanger.
97

  

 

I februar 1962 lanserte Sis Cunningham (tidligere medlem av The Almanac Singers) og 

hennes mann Gordon Friesen folkemusikkmagasinet Broadside med undertittelen ”A 

Handfull of Songs About Our Times”. Folkemusikkbladet Sing Out!, som bare kom ut hvert 

kvartal, publiserte få samtidige og aktuelle sanger og det oppstod et økende marked for slike 

sanger. I takt med dette dukket det opp mange nye låtskrivere som skrev protestsanger. Målet 

til Broadside var i stor grad å publisere og spre så mange samtidige og aktuelle sanger som 

mulig og ikke nødvendigvis være så selektive i forhold til om sangene skulle kunne kalles for 

folkesanger eller ikke. Et argument Broadside brukte for å legitimere sin virksomhet var at 

mange gamle folkesanger i utgangspunktet hadde vært aktuelle samtidssanger. Flere 

talentfulle unge låtskrivere fikk trykket sangene sine i Broadside. Vi tenker da på låtskrivere 

som Bob Dylan, Tom Paxton, Phil Ochs, Len Chandler og Peter LaFarge. Dylan publiserte 

sangene ”Talking John Birch Society Blues”, ”I Will Not Go Down under the Ground” og 

”Blowing in the Wind” i henholdsvis første, tredje og sjette utgaven av bladet. Broadside 

publiserte også artikler, brev og illustrasjoner som beskrev det politisk skiftende klimaet på 

1960-tallet.
98

   

 

Aktuelle sanger hadde tidligere vært en del av arbeiderbevegelsen, men nå skulle 

borgerrettighetsbevegelsen bli en inspirator i forhold til å organisere disse sangene, både nye 

og gamle. Guy Caravan var musikalsk direktør ved The Highlander Folk School i Tennessee 

som var blitt et senter for borgerrettighetsbevegelsen. Caravan brukte musikk til å tale deres 

sak og introduserte sangen ”We Shall Overcome”. Denne sangen ble 

borgerrettighetsbevegelsens hovedsang. Frihetssanger spredte seg og ga styrke og motivasjon 

til de som i økende grad ble slått og sparket. Dette skjedde i sammenheng at 

protestbevegelsen sør i USA ble sterkere. Borgerettighetsorganisasjonene The Student Non-

Violent Coordinating Committee (SNCC) dannet i 1960, den eldre organisasjonen Congress 

of Racial Equality (CORE) og den nyere Southern Christian Leadership Conference (SCLC) 

brukte alltid sanger i deres marsjer og demonstrasjoner.
99
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Broadside og Sing Out! var nå fulle av sanger knyttet til borgerrettighetsbevegelsen. Bob 

Dylans sanger ”The Lonesome Death of Hattie Carroll” og ”Ballad of Hollis Brown” var 

kreative og tankefulle, men de fleste sangene var designet for å være verktøy som skulle 

kunne bevege menneskemassene. Her siktes det til sanger som ”We Shall Not Be Moved”, 

”Keep Your Eyes on the Prize” og “We Shall Overcome”. Mange av disse sangene var 

opprinnelig gospelsanger. 28. August 1963 opptrådte Bob Dylan, Odetta, Josh White, Joan 

Baez, Peter, Paul and Mary, The Freedom Singers og gospeldivaen Mahalia Jackson på to 

konserter i forbindelse med The March on Washington.
100

 The March on Washington var det 

borgerrettighetsarrangementet hvor Martin Luther King holdt sin berømte tale ”I have a 

dream”. Massemøtet samlet 350 000 publikumere og kastet folkesangerne som opptrådte ut i 

det nasjonale rampelyset.
101

  

 

Robert Sherman i Saturday Review ønsket de profesjonelle musikerne velkomne inn i 

borgerrettighetsbevegelsen, men poengterte samtidig at det var på slagmarkene i sørstatene at 

sangene var mest effektive. I 1964 fikk man The Mississippi Freedom Project som var 

organisert for å øke velgerregistreringer blant svarte og frihetsskoler.
102

 Frihetskolene var 

midlertidige gratisskoler for afroamerikanere som ble etablert i Mississippi i 1964 og hvor 

målsettingen var å opplyse om raseskillet i USA.
103

 Rundt omkring i USA ble det organisert 

ulike type arrangementer til støtte for borgerrettighetsbevegelsen. 

 

Borgerrettighetsbevegelsen ble også et studentfenomen med campusorganisering og 

demonstrasjoner, og startet med grunnleggelsen av Students for a Democratic Society (SOS) i 

1960. Idet kampene i Sørøst-Asia eskalerte, begynte også folkemusikken å fungere som 

kamprop for en voksende fredsbevegelse i USA. I 1965 ble det arrangert en fredskonsert kalt 

”A Sing-In For Peace” som samlet 60 artister og 5000 publikummere. Her spilte blant annet 

Joan Baez, Peter, Paul and Mary og The Freedom Singers. Fredssangene fungerte samlende 

på de store menneskemassene på de politiske møtene. I tillegg til å publisere sanger knyttet til 

borgerrettighetsbevegelsen, publiserte Broadside og Sing Out! i forbindelse med 

fredsbevegelsen også fredssanger.
104
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I perioden 1963-1964 vokste folkemusikken seg enda sterkere og historikeren Ronald D. 

Cohen karakteriserer denne perioden for å være høydepunktet for ”The Folk Revival”. I mars 

1963 lanserte TV-kanalen ABC for første gang et fast TV-program om amerikansk 

folkemusikk kalt ”Hootenanny”. I tillegg dukket det opp flere TV-programmer som 

omhandlet folkemusikk. ”Hootenanny” var et fast halvtimes langt TV-program som gikk hver 

lørdagskveld frem til høsten 1964. Høsten 1963 ble programmet utvidet til å vare en time. 

”Hootenanny” var en av ABC´s mest populære programmer og det varte gjennom hele 

høydepunktet av ”The Folk Revival”. Programmet var lagt opp til at man hver uke skulle 

finne nye musikere på ulike college campus og hvor studentene var publikum. ”Hootenanny” 

ble imidlertid kritisert for å være kommersielt og strømlinjeformet og Pete Seeger og The 

Weavers ble nektet å opptre der. Den offisielle grunnen var at The Weavers manglet 

populariet, men den underliggende årsaken var åpenbart gruppas tilknytning til den politiske 

venstresiden. Bob Dylan, Joan Baez og Peter, Paul and Mary boikottet programmet på grunn 

av dette. Dylan boikottet også en opptreden på The Ed Sullivan Show på CBS i mai 1963 

fordi han ble nektet å spille protestsangen ”Talking John Birch Society Blues”. ”Hootenanny” 

var det eneste folkemusikkprogrammet som gikk i beste sendetid på TV. Seegers TV-program 

”Rainbow Quest” hadde kun begrenset distribusjon på utdannings-TV.
105

     

    

TV-programmene var medvirkende til at musikken nådde de store massene og man fikk en 

oppmerksomhet rundt folkemusikken som aldri før hadde eksistert. Cohen omtaler dette som 

“The Folk Craze”: 

 

For about two years the words “folk music” and “hootenanny” had a magic 

commercial ring. The country seemed to go folk crazy. “Hootenanny” became 

attached not only to a show and countless records, but also to sweat shirts, pin ball 

machines, shoes, paper dolls, vacations and Ford dealerships.
106

 

 

I perioden 1963-1964 fikk begrepet Hootenanny en utvidet betydning fra å være et treff for 

folkemusikere til å bli et samlebegrep som kulle brukes til å promotere folkemusikk og selge 

produkter i tilknytning til den. Nå var tiden inne for å lansere et nytt mer kommersielt 

folkemusikkmagasin mente Robert Shelton i The New York Times, og i desember 1963 

publiserte han magasinet Hootenanny som inneholdt sanger, tegneserier, artikler og mye mer. 

Dette var et strømlinjeformet blad som var ment for å selge stort i det generelle markedet. 

Shelton definerte folkbegrepet bredt og det skulle innbefatte tradisjonelle og moderne 
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folkesanger, blues, bluegrass, flamenco og arbeidersanger. Etter fire utgivelser krasjet 

Hootenanny mens rivalen Folk Music kun ga ut to magasiner.
107

  

 

Det dukket opp lokale folkblader i store og små byer og på de ulike collegene. Disse 

magasinene inneholdt sanger, lokale nyheter, og annen informasjon som kunne binde den 

lokale scenen til den større folkbevegelsen. Omkring 50 radiostasjoner hadde Hootenanny 

radioprogrammer. Mange ulike magasiner hadde artikler om folkemusikk. Alle byer og 

colleger hadde sine egne folkemusikk-klubber og folkinstrumenter som gitar, banjo og fele 

solgte som aldri før. Hootenanny salgsartikler og magasiner kom og gikk i de to årene som 

folkbølgen var på sitt høydepunkt.
108

   

 

Folkrock 

 

På grunn av uroligheter som hadde oppstått på Newport Jazz Festival i 1960 var 

Newportfestivalen i 1963 den første siden festivalen siden 1960.
109

  Newportfestivalen i 1963 

hadde et stjernebesatt program som representerte alle aspekter ved folkscenen. Peter, Paul and 

Mary, Bob Dylan, Joan Baez, Pete Seeger og Judy Collins innfridde forventningene til de som 

ønsket å se folkstjernene. Bluegrass var representert ved Bill Monroe og tradisjonelle 

folkesangere inkluderte Doc Watson, Clarence Aschley, John Lee Hooker og Mississippi John 

Hurt. Protestsangerne inkluderte The Freedom Singers og Tom Paxton. Den siste kvelden sto 

Peter, Paul and Mary, Bob Dylan, Joan Baez, Pete Seeger og The Freedom Singers på scenen 

og ledet publikum i allsang av ”We Shall Overcome”. Samtidig kunne man finne mange andre 

folkemusikkfestivaler i USA. Man hadde blant annet The Jimmy Driftwood Arkansas Folk 

Festival, Brandeis University Festival, The Philadelphia Folk Festival og de to eldre 

festivalene på Berkeley og på universitetet i Chicago.
110

  

 

I 1964 ble Newportfestivalen utvidet fra tre til fire dager og representerte kanskje 

høydepunktet for ”The Folk Revival”. Samtidig var en del mennesker skeptiske til at Dylan nå 

begynte å gå bort fra sine protest- og fredssanger ved at han begynte å synge sanger som 

inneholdt mer introverte og abstrakte tekster. Det siktes til sanger som ”It Ain´t Me Babe”, 
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”Mr. Tambourine Man” og ”All I Really Want to Do”. Måneden etter ga Dylan ut albumet 

Another Side of Bob Dylan som bekreftet denne tendensen. På Newportfestivalen i 1965 ble 

Dylans nye kunstneriske retning enda tydeligere. I tillegg til de introspektive tekstene begynte 

han også å ta i bruk elektriske instrumenter. Dylans opptreden skulle vise seg å bli historisk. 

Han troppet opp på scenen med medlemmer fra The Butterfield Band og spilte sangene 

”Maggie´s Farm”, ”Like a Rolling Stone” og ”It Takes a Train to Cry”. Deretter gikk han av 

scenen mens publikum ikke kunne bestemme seg for hvorvidt de skulle klappe eller bue. 

Senere kom Dylan inn på scenen igjen og gjorde ”It´s All Over Now, Baby Blue” og ”Mr. 

Tambourine Man” akustisk, noe publikum applauderte. Reaksjonene etter denne opptredenen 

var blandet. På den en siden var man indignert over den respektløsheten Dylan viste for 

folkemusikk-kulturen og på den annen side kunne konserten oppleves frigjørende, særlig for 

den unge idealistiske folkfansen som lojalt hadde stått i mot rock´n roll musikken. Med 

Newportfestivalen i 1965 var rock´n roll ikke lengre tabu for disse ungdommene.
111

 

 

Den sjangeren som Dylan nå beveget seg inn på skulle få navnet folkrock. The Beatles sitt 

inntog i statene i 1964 gjorde et sterkt inntrykk på både folkemusikere og rockemusikere. Det 

voksende ungdomsmarkedet omfavnet The Beatles og de andre britiske bandene som kom i 

kjølvannet av dem. Amerikanerne ville gjerne konkurrere og Dylan var en av mange som 

plukket opp den elektriske gitaren. Et par måneder før Newportfestivalen i 1965 hadde han 

gitt ut det halvakustiske albumet Bringing It All Back Home og i september samme år lå 

singelen ”Like a Rolling Stone” som nummer to på den amerikanske hitlisten. Selv om en del 

musikklyttere ikke likte at Dylan gikk elektrisk, fortsatte likevel storparten av fansen å være 

lojale.
112

   

 

Men det var ikke Dylan som hadde startet folkrocksjangeren. En britisk gruppe ved navn The 

Animals, som var tilhengere av den akustiske Dylan, startet folkrockbølgen da de spilte inn 

”House of the Rising Sun” som nådde toppen av hitlistene høsten 1964. Bandet hadde gjort en 

klagesang om til en kraftfull rockelåt. Senere formet en gruppe folkemusikere i Los Angeles 

bandet The Byrds. The Byrds bestod av medlemmene David Crosby, Gene Clark, Chris 

Hillman og Jim Mcguinn. Deres innspilling av Dylans ”Mr. Tambourine Man” ble en hit 

tidlig på sommeren i 1965 og kort tid etterpå fulgte Seegers ”Turn! Turn! Turn!” som også ble 

populær. Selv om The Byrds ble selve personifiseringen av folkrocksjangeren var det flere 
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som fulgte opp denne trenden. Barry McGuire spilte inn antikrigssangen ”Eve of Destruction” 

som nådde førsteplassen på hitlisten og Simon and Garfunkels ”Sound of Silence” ble også en 

hit innen året var omme. Time Magazine beskrev folkrocken som ”big beat music with big 

message lyrics”. Bob Dylan hadde spilt rock´n roll da han var yngre så det å gå elektrisk var 

ikke noe som var nytt for ham. 
113

 

 

Pete Seeger 

 

Pete Seeger har vært en gjennomgangsfigur opp gjennom store deler av den amerikanske 

folkemusikkhistorien, helt fra dannelsen av The Almanac Singers på 1940-tallet via gruppa 

The Weavers på 1950-tallet og frem til ”The Folk Revival” på 1960-tallet hvor han blant 

annet var aktiv som formidler av folkemusikk gjennom TV-programmet ”Rainbow Quest”. 

Seeger har hele tiden innehatt et sterkt politisk engasjement på venstresiden av amerikansk 

politikk og har hele tiden kjempet for forbrødring på tvers av rase, kjønn, klasse og 

nasjonalitet. Han har vært aktiv innenfor arbeiderbevegelsen og borgerrettighetsbevegelsen i 

USA.
114

   

 

I 1935 var Pete Seeger 16 år og han spilte da tenor banjo i et jazzband på skolen han gikk på. 

Han var ikke så interessert i klassisk musikk som foreldrene hans underviste i ved 

musikkskolen Juilliard. Men faren hans Charles Seeger var musikkhistoriker og det var 

gjennom ham at Pete Seeger ble kjent med den amerikanske folkemusikken. Charles Seeger 

var involvert i ulike innsamlingsprosjekter av amerikansk folkemusikk. Disse prosjektene var 

med på å bygge opp samlingen ved kongressbiblioteket. Pete Seeger ble etter hvert delaktig i 

dette arbeidet. Ved The Asheville Square Dance and Ballad Festival i 1935 oppdaget Pete 

Seeger instrumentet som han senere skulle bli kjent for å traktere, nemlig en fem strengers 

banjo som hamret rytmen på de ulike fascinerende amerikanske folkesanger han her ble kjent 

med. For Pete Seeger var de amerikanske folkesangene svært ulike de trivielle populære 

sangene som han mente var opptatt av å være søte, fnisete og sentimentale. Folkesangene 

derimot, henvendte seg til livet slik det fremtonet seg og de kunne handle om helter, mordere, 

fredløse og idioter. Disse sangene var ikke redde for å være tragiske og til forskjell fra de mer 

søtladne populære sangene var folkesangene direkte, sanne og ærlige.
115
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I 1940 ble Pete Seeger med Woody Guthrie på en reise rundt i USA hvor de i god hobo-stil 

reiste rundt ved å hoppe på godstog. Seeger spilte på barer, salooner og fagforeningsmøter og 

på den måten tjente han til livets opphold. Året etter, i 1941, startet han The Almanac Singers 

sammen med Lee Hayes og Mill Lampell og med venners hjelp spilte de inn fredssanger og 

fagforeningssanger. Woody Guthrie ble også med i The Almanac Singers.
116

 Seeger 

tjenestegjorde under andre verdenskrig og i kjølvannet av krigen lanserte han organisasjonen 

”People´s Song”. ”People´s Song” søkte å spre aktuelle politiske sanger som hadde basis i det 

amerikanske folket og den radikale amerikanske arbeiderbevegelsen. Organisasjonen ble 

nedlagt i 1949, og Seeger ble så med i gruppa The Weavers som hadde kommersiell suksess 

på 1950-tallet med sanger som ”Goodnight Irene”. Gruppa måtte imidlertid ta en pause 

mellom 1953 og 1955 på grunn av det antikommunistiske klimaet.
117

 

 

På 1960-tallet fortsatte Seeger med å spille inn plater og spille konserter på skoler, 

universiteter, folkemusikkfestivaler og andre konsertarenaer. Han skrev også flere folkesanger 

som ble populære. Her kan ”The Hammer Song”, ”Turn Turn Turn” og ”Where have All The 

Flowers Gone?” nevnes. Pete Seeger har tilsammen spilt inn rundt 100 plater og blir regnet 

for å være en av de personene som har hatt størst betydning når det gjelder å forme den 

moderne amerikanske folkemusikkbevegelsen.
118

 

 

Bob Dylan 

 

Bob Dylan var født Robert Zimmerman i 1941 i byen Duluth i staten Minnesota. Senere 

flyttet familien til byen Hibbing som lå i samme stat og hvor Dylan vokste opp. Hibbing 

baserte seg på gruvedrift og de fleste som bodde der var katolske. Dylan selv kom fra en 

jødisk familie. Han var i kort tid student ved universitetet i Minnesota og flyttet så til New 

York for å møte sitt forbilde Woody Guthrie. I forbindelse med dette ble han involvert i 

folkemusikkmiljøet i Greenwich Village. Her kom han raskt i kontakt med sangeren Dave 

Van Ronk og andre betydningsfulle folkartister. Han begynte også å henge rundt på Izzy 

Youngs Folkglore Center og spilte på ulike lokale coffee houses til han fikk sitt 
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gjennombrudd på klubben Folk City i 1962 hvor Dylan etter en opptreden fikk gode kritiker 

av den kjente musikkjournalisten Robert Shelton i New York Times.
119

 

 

Dylan fikk så platekontrakt med Columbia Records og spilte inn sin første plate Bob Dylan 

som for det meste bestod av sanger han ikke hadde skrevet selv. Men Dylan fikk etter hvert 

trykt flere av sangene sine i magasinet Broadside. I 1963 kom plata The Freewheelin´ Bob 

Dylan og den inneholdt klassikere som “Blowing in the Wind”, “A Hard Rain´s Gonna Fall” 

og “Don´t Think Twice It´s Allright”. Med god hjelp av disse sangene fikk Dylan en karriere 

som skulle vare helt inn i neste århundre. Flere av sangenes hans var ofte melodier som var 

hentet fra tradisjonelle sanger og gospelsanger som han satte nye egenkomponerte tekster til. 

Han skapte et kreativt produkt som ble meget innflytelsesrikt. I 1964 kom albumet The Times 

They Are A-Changing som inneholdt samfunnskritiske sanger som ”The Lonesome Death of 

Hattie Carrol” og ”Only a Pawn in Their Game”.
120

  

 

Dylan ble en meget populær folkesanger og spilte blant annet på Newportfestivalene og ulike 

borgerettighetsarrangementer. Etter hvert begynte han å skrive mer introverte og personlige 

tekster som man kan se eksempler på i sanger som ”Chimes of Freedom” og ”My Back 

Pages” fra plata Another Side of Bob Dylan. Denne plata kom også ut i 1964. Dylan beveget 

seg nå i retning av å bruke elektriske instrumenter, noe som kom til uttrykk på hans neste 

plate Bringing It All Back Home fra 1965. Det var i forbindelse med denne plata han holdt sin 

berømte elektriske konsert på Newportfestivalen i 1965, og som markerte hans musikalske 

brudd med akustiske instrumenter og politiske tekster. Plata Highway 61 Revisited kom også 

ut i 1965. Dette var en helelektrisk plate med rocke-arrangementer.
121

          

 

Joan Baez 

 

Før 1960-tallet hadde kvinner vært en del av den amerikanske folkemusikken, men de hadde 

oftere vært i bakgrunnen enn i forgrunnen. Dette forandret seg under ”The Folk Revival” og 

var blant annet på grunn av folkesangerinnen Joan Baez. Hun ble født i 1941 på Staten Island, 

New York. Hun vokste opp i Nord-California og flyttet med familien sin til Boston-området 

etter hun var ferdig med videregående skole. Hun var i kort tid student ved universitetet i 
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Boston, men droppet ut til fordel for å vanke på de forskjellige folk-klubbene i byen. Etter 

hvert begynte hun å opptre på klubber som Golden Vanity, Ballad Room og Club 47 i 

Cambridge. Sommeren 1959 spilte hun også på Gate of Horn i Chicago. Samme sommer 

opptrådte hun på den første Newportfestivalen. Hun var da gjesten til den kjente 

folkesangeren Bob Gibson. Hennes vakre stemme og ytre førte til at hun fikk muligheten til å 

gjøre flere plateinnspillinger. Hun hadde interesse for tradisjonelle engelske og amerikanske 

ballader og hennes kommersielle suksess førte til at interessen for denne type musikk økte.
122

   

 

I 1962 ble Joan Baez involvert i borgerettighetsbevegelsen og hun spilte på svarte colleges i 

sørstatene. I 1963 deltok hun på The March at Washington sammen med Martin Luther King.  

Fra 1964 og utover engasjerte Baez seg i en voksende antikrigsbevegelse som protesterte mot 

den eskalerende krigen i Sørøst-Asia.
123

  

 

Peter, Paul and Mary  

 

I forbindelse med ”The Folk Revival” så Albert Grossman det voksende potensialet for 

populariserte folkgrupper og begynte å se seg om etter en ny type trio. I 1961 satte han 

sammen gruppa Peter, Paul and Mary. Peter Yarrow og Mary Travers var allerede etablerte 

artister mens Noel Paul Stuckey var sanger og stand-up komiker i Greenwich Village.
124

 

Peter, Paul and Mary var en gruppe som var satt sammen og de skrev ikke musikken sin selv. 

Grossmann hadde en idé om at gruppas stil skulle være ukonvensjonell og på den måten 

fungere som en motvekt til The Kingston Trios mer polerte stil. Etter at klubbkarrieren deres 

begynte å gå bra, startet Grossmann å lete etter et plateselskap som kunne spille dem inn. 

Etter en del om og men fikk han til slutt i stand en avtale med Warner Brothers Records. 

Gruppa signerte kontrakt med plateselskapet 29. januar 1962 og mottok et forskudd på 30 000 

dollar. Samtidig fikk de muligheten til å spille inn plater i New York og tillatelse til å kunne 

designe sine egne platecovere.
125

 

 

Plata Peter, Paul and Mary kom ut i mars 1962 og inneholdt sanger som ”Lemon Tree”, Pete 

Seegers og Lee Hayes´s ”If I Had A Hammer” og Seegers ”Where Have All the Flowers 

Gone” som The Kingston Trio også hadde ute som singel på samme tid. Singlene ”Lemon 
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Tree” og ”Early in the Morning” kom inn på listene sent i april og albumet nådde opp til 

første plass på albumlisten i løpet av høsten. Innen desember 1962 hadde Peter, Paul and 

Mary solgt til gull og solgt til sammen 2 millioner eksemplarer. Albumet lå høyt på 

albumlisten i utrolige 185 uker. Peter, Paul and Mary utviklet også et scenetekke hvor Peter 

var lederen, Paul var komikeren og Mary var den stillfarne og mystiske skjønnheten. Deres 

andre plate ble utgitt i januar 1963 og var blant de ti mestselgende platene på albumlisten. 

Singelen ”Puff the Magic Dragon” nådde andreplassen på singellisten i mai samme år.
126

 

Peter, Paul and Mary populariserte senere flere av Dylans sanger. Dylan hadde ikke selv noen 

hitsingler og det at sangene hans ble spilt av Peter, Paul and Mary var med på å gjøre dem 

ytterligere kjent.
127

 Peter, Paul and Mary deltok i likhet med Dylan på The March of Freedom 

i august 1963.
128
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Kapittel 3 - Amerikansk kulturoverføring  

og norsk visetradisjon 

 

Dette kapittelet er todelt. Først skal jeg redegjøre for den amerikanske kulturoverføringen som 

har funnet sted i hele etterkrigsperioden. Årsakene til dette er: 1) Leseren skal kunne forstå 

årsaker til hvorfor man har hatt en amerikansk kulturpåvirkning i etterkrigstiden. 2) Leseren 

skal få et innblikk i hvordan den amerikanske folkemusikken som ble spilt på Dolphins var en 

del av en generell kulturoverføring fra USA til Norge. 3) Leseren skal få et innblikk i Norges 

og Europas ambivalente forhold til USA fordi måten den amerikanske folkemusikken kunne 

bli mottatt på av norsk media kunne være preget av dette. 4) Leseren skal få et innblikk i 

dolphinsgjengernes forhold til USA fordi det vil gi en forståelse av hvorfor mange var såpass 

åpne for den amerikanske påvirkningen. 5) Leseren skal få kjennskap til begrepet creolization 

som er et forsøk på å forklare kulturblanding ved hjelp de forandringer et språk går igjennom 

når det er langt borte fra sin kulturelle hjemmebane og er nødt til å tjene som 

kommunikasjonsmiddel blant grupper med ulikt geografisk og kulturelt opphav. Jeg vil 

redegjøre for denne delen ved å ta de ovennevnte punkter i kronologisk rekkefølge.  

 

I delen norsk visetradisjon vil jeg gi en redegjørelse for den norske visetradisjonens historie. 

Den svenske visetradisjonen vil også bli omtalt fordi den hadde en påvirkningskraft i forhold 

til det at man på Dolphins begynte å synge på norsk.  

 

Denne delen er med av følgende årsaker: 1) I løpet av dolphinsperioden ble det vanligere å 

synge norske viser, noe som reduserte interessen for amerikanske folkesanger. Derfor er 

denne delen nødvendig. 2) Leseren får kjennskap til de ulike sangtypene innenfor norsk 

visetradisjon. På den måten vil man se bakgrunnen for de norske visene som ble spilt på 

Dolphins. 3) Omtalen av viseklubben Visens Venner vil gi leseren en innsikt i det faktum at 

det fantes en kultur i forhold til det å synge på norsk, selv om dette ikke nødvendigvis var 

utbredt. 4) Denne delen vil gi leseren en forståelse av at Norge hadde en rik visehistorie som 

bare ventet på å bli hentet opp av dolphinsartistene.  
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Jeg vil redegjøre for denne delen ved å følge den norske visetradisjonens historie helt fra 

1000-tallet og frem til dannelsen av Visens Venner i 1944. Jeg vil i forbindelse med dette 

komme inn på hvilke visefomer som har vært betydningsfulle i de ulike tidsperiodene.   

 

Den kulturelle overføringen (USA – Norge) 

 

1) Bakgrunnen for hvorfor har man hatt amerikansk kulturoverføring i etterkrigstiden: 

 

Etter andre verdenskrig ble USA og Europa knyttet tettere til hverandre, både økonomisk, 

sikkerhetspolitisk og kulturelt. Forholdet mellom USA og Europa går langt tilbake og 

historikeren Richard Pells skriver at det var aldri en tid da den gamle og den nye verden ikke 

var politisk og kulturelt sammenvevd. Europeiske innvandrere som slo seg ned i USA brakte 

med seg sine egne kulturer og verdisystem, og dermed oppsto en felles base med verdier og 

tanker for Europa og USA.
129

    

 

I 1950 hadde USA 50 % av verdens nasjonalprodukt. Siden har andelen sunket, men likevel 

sier det en hel del om USAs maktposisjon etter andre verdenskrig. Dette er en hovedgrunn til 

at USA har hatt muligheten til å bedrive kulturpåvirkning i så stor grad. 

 

2) Hvordan den amerikanske folkemusikken som fikk innpass på Dolphins var en del av et 

større bilde som omfattet en generell amerikansk kulturoverføring.   

 

Den amerikanske folkemusikken med dens radikale røtter kom til å gjøre seg gjeldende på 

Dolphins viseklubb. Denne kulturoverføringen kom i sammenheng med en generelle 

kulturoverføringen man har hatt fra USA til Norge gjennom hele 1900-tallet og særlig etter 

andre verdenskrig. Når man ser sammenhengen mellom disse er det lettere å forstå hvorfor 

den amerikanske folkemusikkens påvirkning var såpass dyptgripende.  

 

Norge har vært utsatt for en sterk amerikansk kulturell påvirkning, og noe av dette har også 

vært politisk styrt. Det ble for eksempel i fra amerikansk hold bestemt at en del av 

Marshallhjelpen skulle brukes til kjøp av amerikansk film.
130

 Det eksisterte senere såkalte 

”amerikanske kulturbyråer” i Norge på 1960-tallet som hadde som oppgave å profilere 
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amerikansk kultur i norske medier. Det ble blant annet satt fokus på amerikansk jazz og 

amerikansk moderne musikk.
131

  

    

I sin doktorgradsavhandling "Da Elvis kom til Norge" skriver Odd Skjønne Skårberg: 

 

Amerika har i hele det tyvende århundret gitt oss rammer for identitet, både gjennom 

kulturelle impulser, samfunnsmessige visjoner og ikke minst gjennom vitenskap og teknologi. 

Etter den andre verdenskrig ble bindingen mer forsterket enn før, først og fremst gjennom 

USAs økonomiske og militære støtte, først i form av Marshallhjelpen og senere via Norges 

tilknytning til NATO.
132

 

 

Amerikanske kulturuttrykk har pøst inn over de norske grensene i hele etterkrigstiden i form 

av musikk, film, mote og generell livsstil. Påvirkningen har på mange måter vært velkommen. 

Norge har hele det tyvende århundre vært vestvendt, først mot England, så mot USA både 

sikkerhetspolitisk og kulturelt. Den amerikanske kulturpåvirkningen har vært så 

gjennomgripende og massiv at man nesten ikke har fått anledning til å reflektere over den. 

Man klarer ikke å forestille seg hvordan det europeiske samfunnet ville ha vært uten den 

amerikanske kulturpåvirkningen. På 1950-tallet kom rocken og ungdomsopprøret med Elvis 

Presley og på 1960-tallet kom Bob Dylan og Joan Baez til Norge. Ifølge Steinar Ofsdal leste 

ungdommen Donald Duck og det var kun 10-15 år siden USA hadde reddet Norge fra 

nazistene. I så henseende kan man kanskje si at USA stod sterkere i Norge da enn nå.
133

  

  

Historikeren Rob Kroes beskriver den amerikanske kulturpåvirkningen på følgende måte:    

 

On the rear balcony of Amsterdam streetcars we no longer find Ter Braak´s newspaper 

boy immersed in the reading of a musical score, deciphering the code of Europe´s 

heritage. Now there stands a boy with a Walkman turned on, removed from Europe, in 

total surrender to the raptures of American mass culture. Those around him are reduced 

to the status of strangers on their own turf, beset by an American culture that as a 

rhythmic hiss prevent them from reading their newspaper. Newspaper boy, where have 

you gone?
134

 

 

I løpet av 1900-tallet har Amerika flyttet seg til sentrum av den globale scenen mens Europa 

har blitt stående på mottakersiden for å ta i mot den amerikanske bølgen som har skyllet over 

hele kloden. Europeere har mottatt et sett med kulturelle koder som gjør at vi kan forstå 

amerikanske kulturelle produkter, sette pris på og konsumere dem nesten som om vi var 
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amerikanere. Vi kan nesten like godt som en vanlig amerikanere tolke amerikanske 

meldinger, uansett om det er reklame, TV-programmer eller Hollywood-filmer. Men dette har 

ikke vært naturtilstanden. Vi har måttet lære oss det. Om og om igjen har yngre generasjoner i 

Europa fraveket fra det aksepterte idet de har omfavnet amerikansk kultur. Og om og om 

igjen har ungdom måttet forklare for deres foreldre hva som var så tiltalende med jazzmusikk, 

Helan og Halvan, dongeribukser, joggesko og westernfilmer.
135

  

 

3) På hvilken måte har Norge og Europa historisk sett forholdt seg til USA? 

 

Synet på Amerika har ikke utelukkende vært positivt, men hatt en grad av ambivalens. På 

1950-tallet var tidens slagord ”The American Way of Life” både fascinerende og 

skremmende, og debatten om Norges forhold til Amerika hadde flere aspekter. USA var både 

ensretting, makt og dekadanse, men også nye kulturelle horisonter, vitalitet og oppbrudd fra 

det som kunne oppfattes som snevre nasjonale rammer og tradisjoner.
136

  

 

Det oppstod et motsetningsforhold mellom de to kontinentene fordi amerikanerne og 

europeerne ønsket å fremstille seg som annerledes enn motparten. Dette resulterte i begrepene 

”den gamle verden” og ”den nye verden” hvor den andre ble brukt som eksempel på hvordan 

man selv ikke ønsket å være. Ifølge Pells mente amerikanerne at USA representerte uskyld, 

livskraft, frihet og optimisme og at Europa var korrupt, dekadent, kynisk og fattig. Europeerne 

på sin side mente at USA var materialistisk, voldelig og sjelløst i kontrast til Europas modne, 

sofistikerte og ansvarlige sivilisasjon. Samtidig som USA har blitt ansett som sjelløst og 

kommersielt, har landet også blitt presentert som fremtiden og ”det forgjettede land”. 

Motsetningsforholdet har preget Europas syn på USA og amerikansk kultur i lang tid.
137

  

 

Amerikansk kultur har ofte blitt beskyldt for å være overfladisk lavkultur. Det har i denne 

forbindelse blitt hevdet at den amerikanske kulturpåvirkningen har senket det kulturelle nivået 

i Europa.
138

 Allerede på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet ble amerikansk kulturpåvirkning 

og dens mulige skadevirkninger diskutert. Spørsmålet om USA kunne fungere som forbilde 
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ble stilt. Mange var kritiske til amerikansk kulturpåvirkning og mente at europeiske 

lokalsamfunn og den europeiske kulturen måtte unngå å bli amerikanisert.
139

  

 

I Europa fryktet man at kulturpåvirkningen fra USA skulle virke amerikaniserende. Etter 

første verdenskrig fremsto USA som en industriell stormakt og et symbol på det moderne. 

Amerikanisering som tidligere hadde vært et begrep som skulle beskrive den teknologiske 

prosessen USA gikk igjennom, ble nå et negativt ladet begrep og et forvarsel på hvordan det 

moderne massesamfunnet ville se ut. Dette mente man utgjorde en trussel for kulturen i 

Europa, og mange følte at sin nasjonalkultur var truet. Disse tankene eksisterte både før og 

etter 1945.
140

  

 

Amerikanisering dreier seg altså om en frykt for en forflatning av kulturen, at kulturens 

egenart og høyverdighet skal bli satt på prøve. Filosofen Bertrand Russell illustrerte dette da 

han i artikkelsamlingen The Impact of America on European Culture fra 1951 hevdet at 

amerikanere ikke har estetisk sans fordi de var så opptatt av at alt skal ha en nytteverdi. For 

eksempel mente Russell at det for amerikanere var uviktig at språket skulle være vakkert. Det 

skulle kun ha en kommunikativ funksjon. Dermed forsvant det estetiske aspektet.
141

      

 

4) Hvordan dolphinsmiljøet forhold seg til USA. 

 

Dolphinsmiljøets forhold til USA var ifølge Rolf Aakervik todelt. På den ene siden hadde 

mange en beundring for Amerika og ”The American Way” hvor man kunne starte som 

skopusser og bli millionær. Hvor fattiggutten fra Memphis kunne bli verdensstjerne og hvor 

den fattige svarte bluesartisten som nesten sultet i hjel på gatehjørnet kunne bli Muddy 

Waters. Det at man i USA kunne være sin egen lykkes smed var noe som ifølge Aakervik 

virket tiltalende på dolphinsmiljøet.
142

   

 

På den annen side var man på Dolphins ifølge Aakervik skeptiske til USA på grunn av 

vietnamkrigen og det at det ble tatt vietnamesiske liv. Måten politiet i USA behandlet 

vietnamaktivister kunne også gi dolphinsfolk et mer negativt inntrykk av USA.
143

 Slik at på  
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den kulturelle siden kan man si at man på Dolphins hadde en viss beundring for USA, da med 

tanke på all den amerikanske musikken og kulturen man var inspirert av. På den politiske 

siden var man særlig på grunn av vietnamkrigen skeptiske til USA. På den måten ble 

helhetsbildet mange dolphinsfolk hadde av USA ambivalent.    

 

Det er også verdt å merke seg at ikke alle på Dolphins var like opptatt av den amerikanske 

politikken. Noen kunne for eksempel være mer interessert i amerikanske biler og gitarer, og 

var ikke nødvendigvis så opptatt av å inneha et politisk engasjement. Så man kan også si at 

noe ble form og noe ble innhold.
144

 

  

5) Begrepet creolization. 

 

Den svenske kulturantropologen Ulf Hannerz har oppfunnet begrepet creolization. Det er et 

begrep som er inspirert av de forandringer et språk går igjennom når de er langt borte fra sin 

kulturelle hjemmebane og er nødt til å tjene som kommunikasjonsmiddel blant grupper med 

ulikt geografisk og kulturelt opphav. En globaliseringsprosess fører til økt økonomisk og 

politisk sammenvevning mellom ulike menneskelige samfunn og det oppstår mange kulturelle 

møteplasser hvor hver av de to møtende partenes kulturelle arv gjennomgår hver sine 

transformasjoner.
145

  

 

Metaforen creolization er et begrep som tar de strukturelle språktransformasjonene i 

smeltedigelen ute i verdensperiferien som et eksempel på den mer generelle prosessen av 

kulturell forandring som finner sted. Lingvistisk refererer creolization til en reduksjon av den 

strukturelle kompleksiteten i et språk på den måten at strenge grammatiske regler som syntaks 

og semantikk, som språket innehar i sitt hjemland, mister sin kontrollerende kraft. Ordene 

trenger ikke lengre å adlyde de språklige reglene som språket opprinnelig innehar. Og når 

man er borte fra hjemlandet eksisterer det ikke lengre en autoritet som irettesetter en hvis man 

sier noe som er språklig feil. Hjemlandets strukturelle støpeform kollapser og man får en 

konsekvent frigjøring av kulturelle former og meninger.
146
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I kjølvannet av først europeisk og så amerikansk politisk og økonomisk ekspansjon, har deres 

kultur blitt spredt rundt på kloden. På mange måter har denne kulturen altså blitt løsrevet fra 

hjemlandets autoritære føringer. Mennesker ute i periferien har følt seg frie til å forandre på 

den orden og den meningen de samler inn. De snur opp ned på ting. Syntaksen, semantikken 

og grammatikken blir rotet sammen. På denne måten skaper menneskene i periferien sitt eget 

miljø under sitt eget regime. De er sine egne frie agenter.
147

.    

 

Norsk visetradisjon 

 

De norske visene representerer en kompleks folkelig sangtradisjon, og inkluderer en mengde 

kategorier, fra religiøse viser, arbeidsviser, kjærlighetsviser, underholdningsviser, bånsuller, 

barneviser, studentviser, sjømannsviser, revyviser og andre type viser. Det er vanskelig å 

snakke om noen historisk utvikling når det gjelder viser. Viser av nær sagt alle slag har til alle 

tider oppstått og blitt brukt ut i fra de behov og sammenhenger som har krevet det. Opp 

gjennom historien kan man se at ulike viser har vært mer relevante enn andre. I høy- og 

senmiddelalderen var håndverkerviser og studentviser utbredt. Under reformasjonstiden på 

1500-tallet hadde man polemisk viselitteratur, under barokken på 1600-tallet var religiøse og 

åndelige viser vanlig, på 1700-tallet var drikke- og selskapsviser sentrale, på 1800-tallet kom 

folkevisene og på 1900-tallet kom kjøkkenvisene, skillingsvisene, revyvisene og 

kabaretvisene.
148

  

 

På 1000-tallet i Sør-Frankrike spredte det seg en tradisjon som av mange blir sett på som en 

forløper for den folkelige visa og som har mye til felles med moderne visesang. 

Trubadurkunsten fikk i sammenheng med et intellektuelt og materielt oppsving en utbredelse i 

dette området. Vagantvisene, som de het, ble laget og fremført av omstreifende studenter i alle 

aldre og det akademiske nivået skulle være meget høyt. Studentenes omflakkende tilværelse 

gjorde at visene fikk stor spredning. Vagantvisene blir regnet som en forløper til folkevisene 

og kunne skildre det alminnelige dagligdagse folkelivet. Tematikken kunne være konkret og 

ikke-konkret så vel som politisk og apolitisk. I vagantvisene møter vi en stor spennvidde når 

det gjelder tematikk. De kunne omhandle natur, kjærlighet samt satire og ironi mot 

samfunnsautoriteter som politikere og geistlige.
149
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Trubadurene diktet, komponerte og fremførte visene sine selv i likhet med den moderne tids 

”singer-songwriter”. I likhet med vagantvisen var den franske balladen også en utbredt 

viseform på 1000-tallet. Den var oppbygget som en strofisk vise med refreng. Den franske 

balladens forbindelse med dansen forsvant på 1300-tallet, og balladen ble en betegnelse på 

solosang med en fortellende tekst. Den franske balladens fortellende form er blitt et typisk 

trekk ved den nordiske folkeviseballaden som fikk sitt gjennombrudd i Norden på 1300-tallet. 

Den nordiske folkeviseballaden setter gjennom skillingsvisene preg på moderne visesang, 

både med hensyn til form og episke tekster.
 150

 

   

Ideen om folkevisa ble som tidligere nevnt lansert av filosofen Herder på slutten av 1770-

årene og utviklet videre i nasjonalromantikken. Visearven var blitt holdt ved like via muntlig 

overlevering, ofte med ukjent opphav og originalutgave. Disse visene fikk navnet 

”folkeviser”, viser som var hentet direkte ”ut fra folkesjelen”.
151

 Det Norske Selskab i 

København var den første norske foreningen som tok i bruk viser for å fremme nasjonale 

verdier. Foreningens bruk av viser ble blant annet brukt til å reflektere politiske og kulturelle 

retninger i tiden. Foreningen ble stiftet i 1772, da Norge var en del av Danmark. Medlemmene 

i foreningen skrev flere patriotiske viser om moderlandet frem mot århundreskiftet.
152

 De 

møttes på vertshuset Madam Juel, hutret og frøs rundt den varme punsjbollen om vinteren, 

holdt sammen mot danskene og lengtet sikkert hjem til byen eller bygda de kom fra i Norge. I 

tillegg til drikkeviser og ”selskabssange” skrev de om hjemlengsel og fedrelandskjærlighet, 

brukte det norske språket og skrev så patriotiske viser at de av og til fikk vanskeligheter med 

danske myndigheter. Studentene hadde sin egen viseprotokoll der alle nye viser ble ført inn. 

Ved en razzia av dansk politi ble protokollen undersøkt og to studenter ble landsforvist fra 

Danmark Norge på grunn av en smedevise som talte negativt om den danske kronprins. Johan 

Nordahl Brun ble bøtelagt for visa ”For Norge, Kiæmpers Fødeland”.
153

 Det Norske Selskab 

var en sentral aktør i den voksende patriotiske bevegelsen mot slutten av 1700-tallet.
154

  

 

Trenden som startet i 1770-årene ble utviklet videre i nasjonalromantikken. I både Norge og 

andre europeiske land samlet folklorister inn nasjonal folkekunst. Innsamlingen skulle speile 

den nasjonale folkesjelen og var et sentralt ledd i datidens kulturpolitikk. Folkevisene som ble 
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samlet inn hadde ulike kriterier. For det første skulle visene fungere samlende, for det andre 

skulle de være fri for motsetninger mellom klasse, kjønn og generasjoner, og for det tredje 

skulle ikke visene kunne føres tilbake til en bestemt forfatter. Man ville finne frem til det 

urfolkelige, det naturlige og det allmenne. Visens handling var som oftest plassert i hoff og 

adelskretser i norsk middelalder og omhandlet en nasjonal gullalder og Norges rike kulturarv. 

Visene skulle formidle den nasjonale folkeånden. I 1852-1853 ga presten M. B. Landstad ut 

en stor samling norske folkeviser som i bokform ble den største viseboka man til da hadde sett 

her i landet. Flere av disse visene er norske versjoner av et europeisk fellesgods. Sangen om 

”Roland og Magnus kongjen” og ”Roland-visa” er to slike eksempler. Da visesangeren Alf 

Cranner ferierte på Korsika sang han ved en anledning ”Roland-visa”. Det som da skjedde var 

at korsikanere som var til stede ropte ”Aaaa, Monsieur Roland” og klappet. Dette er et 

eksempel på at folkevisene har vandret slik folke-eventyrene har vandret.
155

    

 

I artikkelen Folkevisebegrepets idehistorie – Det nasjonale folkevisebegrepet differensierer 

folkloristen Velle Espeland mellom to ulike visetyper, folkeviser og folkelige viser. Visene 

som ikke fyller folkevisenes kriterier kaller Espeland for folkelige viser. De folkelige visene 

eksisterte side om side med folkevisene. Men i motsetning til folkevisene ble de folkelige 

visene helt frem til rundt 1950 betraktet som lite høyverdige kulturuttrykk. Visene ble sett på 

som folkelige uttrykksformer som manifisterte seg gjennom arbeidersanger, rallarviser og 

sjømannsviser. Man kunne også ta i bruk humoristiske viser som også kunne spille på det 

erotiske. Ingen av disse visene ble betraktet som anstendige eller høyverdige nok for den 

dannede eliten. I romantikken var det folkevisene som hadde status og ble regnet for å være 

seriøse. De folkelige visene som florerte i tida var underlagt disse når det gjaldt kulturell 

verdighet og anseelse.
156

  

 

Blant de folkelige visene finner man skillingsvisene og man har skriftlige kilder som strekker 

seg til slutten av 1700-tallet.
157

 Skillingsvisene kom med utbredelsen av boktrykkerkunsten og 

forsvant etter hvert som man fikk radio i huset. Da skillingsvisebølgen var på sitt høyeste 

fantes det visetrykk og håndskrevne visehefter i nesten hvert eneste hjem. Visene handlet om 

kjærlighetens sorger og gleder, skandaler, tragedier, nyheter og politikk. Mye av det vi i dag 

kaller avisstoff var visestoff, og enkelte visediktere konkurrerte med avisene om å være først 

ute. Den hurtigste visedikter i Kristiania het Anton Andersen, men kalte seg Jumbo eller J. 
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Det påstås at han skrev så fort at han en gang fikk skrevet og utgitt på trykk ei vise om en 

brann i Kongens gate før brannvesenet hadde greid å slokke selve brannen. Visene var 

forbruksvarer for alle og enhver. Det hendte at tekstene kom ut i små visebøker med titler som 

”Den syngende mand på sjø og land”. Visesang kunne utøves av hvem som helst. Uten tanke 

for hva som var godt og hva som var dårlig, tillot vanlige folk seg å synge viser som ga dem 

glade eller triste følelser når de trengte det. Ofte uten akkompagnement og uten stemmeprakt, 

men ganske sikkert med oppriktighet.
158

  

 

Skillingsvisene ble nedtegnet i form av noter, kostet en skilling og ble solgt i stort antall hos 

bokhandlere og kolonialbutikker. Gjennom sin distribusjonsform innledet de sangindustrien 

og den ”musikalske masseproduksjonen” i Norge. Skillingsvisene var lettskrevne og 

lettoppfattelige og humoren i disse visene kunne ofte være makaber og omhandle drap, 

sjalusi, katastrofer, streiker og skandaler. Skillingsvisene førte videre den folkelige 

visetradisjonens avspeiling av samtidige samfunnsforhold. Etter hvert som den industrielle 

utviklingen økte utover på 1900-tallet og førte til politisk uro, streiker og demonstrasjoner, 

fikk de romantiske skillingsvisene avløsning av politisk skarpere og mer protestpregede viser. 

Rallarvisene inntok nå en sentral plass, sammen med mer kollektive kamp- og 

arbeidersanger.
159

  

 

Revy- og kabarettradisjonen blomstret parallelt med kriser i arbeidsliv og økonomi på 1920- 

og 1930-tallet. Revy- og kabaretvisene hadde en sterk posisjon på denne tiden. Revyen hadde, 

i motsetning til varieteene og vaudevillene visen som hovedelement. Her ble visen satt i en 

større dramatisk sammenheng som ofte var aktuell og humoristisk.
160

 Etter hvert som 

revyvisene kom på trykk og ble spilt i radioen og på gramofonplater, forsvant 

skillingsvisene.
161

 Sammen med NRK gjorde revyene visene og visedikterne kjente. 

Amatørrevyene ble blant annet springbrett for kjente visekunstnere som Jens Book Jensen, 

Leif Juster, Kari Diesen og Otto Nielsen. Krigen i Norge skapte et uttrykksbehov i 

befolkningen hvor visa skulle vise seg å være godt egnet. Visa blomstret opp igjen i tusener 

av norske hjem under krigen. Man hadde et behov for å synge ut om sine frustrasjoner, håp og 

                                                           
158

 Bremnes 1993, s. 1 
159

 Rykkje 1985, s. 23-25 
160

 Rykkje 1985, s. 26 
161

 Bremnes 1993, s. 2 



58 
 

lengsler.
162

 Både krigen og revy- og kabaretvisene var medvirkende i forhold til å skape 

interesse for visesang etter krigen.     

 

Viseklubben Visens Venner var Norges eneste organiserte visemiljø frem til 1960-tallet. Den 

ble startet i 1944 og var et uttrykk for den kulturen som blomstret hjemme hos folk under 

krigen. Det ble spilt mye musikk i de norske hjem under krigen.
163

 Da Visens Venner ble 

stiftet kom flere av de gamle visene til heder og verdighet igjen sammen med helt nye viser 

som holdt mål etter tidens kvalitet.
164

 Noe av hensikten med viseklubben var å dyrke, verne 

og spre kunnskap om den gode vise. Det var viktig å ta vare på det beste innen visekunsten. 

Visens Venner forble en ganske lukket organisasjon hvor det var vanskelig å bli medlem. 

Samtidig hadde den en høy gjennomsnittsalder, noe som også bidro til at Visens Venner ikke 

påvirket den yngre garde av visesangere i noen særlig grad.
165

 Foreningen hadde en politisk 

nøytral profil og ville først og fremst formidle det klassiske og estetiske ved sine tekster og 

melodier.
166

  

 

I Visens Venner samarbeidet kjente diktere og komponister, noe som er et typisk trekk ved 

visene i denne perioden. Man stilte strenge krav til kvalitet i melodi og enda mer til tekst. Den 

tonesatte høylitterære visen stod i fokus. Det skyldes kanskje ikke minst sterk innflytelse og 

dominans fra det svenske visemiljøet. Her hadde den legendariske svenske visesangeren fra 

1700-tallet, Carl Michael Bellmann, sikret en solid svensk visetradisjon. Den svenske 

versjonen av Visens Venner ved samme navn fungerte som forbilde for den første norske 

viseklubben. Selv om svenske viser var tungt inne på Visens Venner, var kvaliteten på norske 

viser økende. Seriøse komponister og forfattere som Geirr Tveitt, Jakob Sande, Hartvig Kiran, 

Kåre Siem med flere var med i dette miljøet. Dyktige diktere gikk i kompaniskap med dyktige 

komponister som hver på sin side høynet visens nivå.
167

 

 

Alf Prøysen var medlem i Visens Venner. Prøysen sang tidlig i sin karriere på svensk, men la 

senere om til hedmarksdialekt.
168

 Alf Prøysen kjente skillingsvisetradisjonens godt fordi den 

var vanlig i miljøet som Prøysen vokste opp i. Av landeveiens vagabonder hadde han lært 
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stilartene, språkformene og danserytmene som han senere utviklet til sin egen kunst. Alf 

Prøysens fornyelse av den folkelige visetradisjonen ble omsider tatt imot med beundring og 

begeistring i alle samfunnslag, også av kulturlivets strengeste dørvakter.
169

 Alf Prøysen ble 

derimot ikke populær blant ungdommen. Det var vanskelig å konkurrere mot rocken og 

populærmusikken.
170

 På samme måten var det også vanskelig å konkurrere mot den 

amerikanske visebølgen.      

 

For de fleste i dolphinsmiljøet var Visens Venner noe fjernt som ikke angikk dem. 

Dolphinsmiljøet var generelt sett mer opptatt av den amerikanske visebølgen fordi de var mer 

spennende enn de norske visene som ble sunget på Visens Venner. Dette kan ha å gjøre med 

at den var en del av et ungdomsopprør. Samtidig er det verdt å nevne at Lillebjørn Nilsen, 

Hege Tunaal og Lars Klevstrand ble medlemmer der i løpet av dolphinsperioden. Mange av 

de mest betydningsfulle norske komponistene, tekstforfatterne og visesangerne var medlem av 

Visens Venner. Dette var navn som Jens Gundersen, Jacob Sande, Erik Bye, Otto Nilsen, 

Birgitte Grimstad, Ivar Medaas og Alf Cranner.
171

  

 

Alf Cranner var også medlem av Visens Venner. Cranner var noe yngre enn de fleste andre 

medlemmene og hadde ambisjoner om å fremme norske viser på en slik måte at de kom i bruk 

igjen, også blant ungdommen. Cranner spilte inn sin første plate i 1964. Rolv Wesenlund var 

en av drivkreftene bak platen som fikk navnet Fiine Antiquiteter. Som tittelen tilsier inneholdt 

platen eldre og tradisjonelle norske viser. Alf Cranner startet en trend som snart skulle bli 

videreført av en ny generasjon norske visekunstnere.
172
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Kapittel 4 - Historien om Dolphins Club 

 

I dette kapittelet skal jeg fortelle historien om Dolphins viseklubb. Årsaken til at dette 

kapittelet er nødvendig er at det fungerer som bakgrunnsstoff for kapittel 5 og 6 hvor jeg 

behandler problemstillingene i oppgaven. Spesielt i kapittel 6 hvor jeg ser på musikkens 

betydning for 1968-opprøret vil dette kapittelet bli viktig. Videre fungerer dette kapittelet 

også slik at leseren skal få informasjon om de praktiske sidene rundt Dolphins viseklubb, det 

vil si hvor og når klubben startet, det at man fikk en ny avdeling kalt ”Store Dolphins”, 

hvordan visekveldene var lagt opp, hvordan miljøet her var, hvem som ble profilene med mer. 

For leseren kan det være greit å ha et ”bilde” av Dolphins, dette for å kunne plassere 

musikken og 1968-opprøreret i rom og tid.   

 

Måten jeg vil gjøre dette på er først å gi en skildring av Ole Hauki og bakgrunnen for at han 

startet Dolphins. Så går jeg inn på stiftelsen av viseklubben og gir en beskrivelse av praktiske 

sider ved driften av den. Så tar jeg fatt på utvidelsen av visekonseptet som gikk ut på at man 

fikk en ekstra avdeling ved navn ”Store Dolphins” i frimurerlosjens lokaler i Oslo. Her 

kommer jeg inn på hvordan det var her i forhold til på ”Lille Dolphins” som det opprinnelige 

stedet ble hetendes. Videre omtaler jeg andre viseklubber i Norge, dette fordi det var en del 

kontakt mellom Dolphins og andre viseklubber. Jeg omtaler også ulike konserter folk fra 

Dolphins hadde andre steder i Oslo og ellers i Norge. Tilslutt beskriver jeg dolphinsmiljøets 

forhold til media og hvordan media forholdt seg til den nye amerikanske visebølgen.         

 

Ole Hauki - grunnleggeren av Dolphins viseklubb 

 

Høsten 1965 spilte gruppa The Sing Singers rundt omkring i Oslo. Gruppa bestod av Ole 

Hauki, Bjørn Tonhaugen, Karin Hvidsten og Ole Paus og de hadde spillejobber hver helg. 

Gruppas initiativtaker og leder Ole Hauki hadde hørt Karin Hvidsten synge viser en kveld og 

på dette grunnlaget ble hun valgt ut til å være med i The Sing Singers. Karin Hvidsten jobbet 

til daglig på kontor og tok sangen som en trivelig hobby. Ole Paus hadde Hauki blitt kjent 

med på en ferie på Sørlandet sommeren 1965. De fant raskt ut at de begge likte å synge viser 

og spille gitar. Paus sitt tolvstrengs gitarspill gjorde ham kvalifisert til å være med i bandet. På 
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scenen var Ole Paus også ivrig i forhold til å omtale folkesangene som gruppa spilte, noe som 

også var vanlig innenfor den amerikanske tradisjonen.
173

 

    

The Sing Singers manglet nå en bassist og her kom Bjørn Tonhaugen inn i bildet. Tonhaugen 

hadde gått i klasse med Ole Paus, slik at Paus visste at han spilte kontrabass. Bjørn 

Tonhaugen ble da kontaktet av Paus i august eller september høsten 1965 og spurt om han 

ville bli med i en visegruppe. Tonhaugen var meget interessert i dette og sa ja med en gang. 

The Sing Singers startet å øve i leiligheten til Ole Hauki i Hegermannsgata på Torshov i Oslo. 

Gruppa klarte raskt å stable et repertoar på beina og de begynte å opptre etter en kortvarig 

øvingsperiode. Repertoaret til The Sing Singers var basert på Ole Haukis kunnskaper om 

amerikansk folkemusikk og spesielt hootenannymusikk. Tonhaugen var ikke kjent med denne 

musikken slik at det å spille denne musikken var for ham en ny opplevelse, noe han trivdes 

godt med etter kort tid. Fra før av kjente Tonhaugen til den musikken han hadde hørt på 

radioprogrammet ”Ønskekonserten” hvor det ble spilt utenlandske popsanger og noe jazz. 

Visesang var noe nytt for ham.
174

 I tillegg til å studere musikk på Blindern og spille piano i et 

danseorkester ble det også slik at han nå skulle bli interessert i hootenannymusikk.
175

     

    

Begrepet Hootenanny var hentet fra USA og i en artikkel i Morgenbladet 19.10.1965 som Ole 

Hauki selv skrev, forteller han om bakgrunnen for dette begrepet: 

 

For snart fem år siden fikk visesangene en renessanse i Amerika. Overalt dukket det opp 

viseklubber eller coffee houses hvor visesangerne fant et lydhørt publikum. Interessen 

ble så stor at enkelte kvelder sto sangerne i kø for å innta scenen. Hva skulle man så 

kalle disse kveldene? Jazzen hadde jamsessions som en betegnelse for en aften hvor 

musikerne kunne slippe seg løs og opptre mer uformelt, men en slik betegnelse manglet 

for visesangerne. Den amerikanske visesangeren Pete Seeger fant da frem til at 

Hootenanny, et ord han tok rett ut av luften, passet bra. 
176

 

 

Hootenannybegrepet ble altså brukt på grupper på tre eller fire musikere som spilte 

amerikanske folkesanger og som møttes i forbindelse med såkalte hootenannykvelder. The 

Kingston Trio var en av de første hootenannygruppene som gjorde stor kommersiell suksess i 

USA på slutten av 1950-tallet og i kjølvannet av dem dukket det opp mange nye slike 

grupper. Det var denne tradisjonen gruppa til Ole Hauki baserte seg på. Instrumentene i en  
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hootenannygruppe var akustiske og kunne bestå av gitarer, en femstrengs banjo og en 

kontrabass.  

    

The Sing Singers bestod av en tolvstrengsgitar, en seksstrengsgitar, en kontrabass og en eller 

flere på vokal. Etter å ha spilt mye ute høsten 1965, ble gruppa lagt ned i april 1966 i 

forbindelse med at Ole Paus og Bjørn Tonhaugen måtte inn i militæret. En måned tidligere 

hadde imidlertid Ole Hauki startet Dolphins viseklubb og The Sing Singers var noen av de 

aller første medlemmene i denne viseklubben.
177

 Selv om The Sing Singers ble lagt ned, 

fortsatte alle medlemmene å spille musikk i andre sammenhenger. Karin Hvidsten nevner ved 

en anledning at The Sing Singers sang og spilte fordi de likte å gjøre dette, ikke fordi de 

skulle bli verdensberømte eller få en fortjenestemedalje i gull.
178

   

    

Før høsten 1965 hadde The Sing Singers eksistert som en duo. Kameratene Helge Karlsen og 

Ole Hauki hadde startet opp den opprinnelige utgaven av denne gruppa trolig i 1963, samme 

året hadde de blitt kjent. Det var i forbindelse med innspillingen av en film som heter 

Equilibrium som Ole Hauki var involvert i. Her figurerer Hauki som skuespiller. Helge 

Karlsen jobbet som innspillingsleder i et firma som het Team Film. Team Film hadde 

kontorer i Klingenberggata i Oslo og dit kom Ole Hauki for å låne kamerautstyr. Begge to 

hadde interesse for musikk og de begynte å spille sammen. Ole hadde arvet en leilighet på 

Torshov i Oslo og her tilbragte Helge og Ole tid sammen for å spille.
179

   

 

Ole Hauki, eller Thor Ole Hauki
180

 som han egentlig het, hadde nettopp kommet tilbake fra ett 

åtte års langt opphold i Amerika og hadde farta mellom Canada og USA. Han hadde studert 

økonomi Ved The University Of British Colombia ved Vancouver i Canada. Sannsynligvis 

fullførte han aldri denne utdannelsen. Han ble også canadisk statsborger.
181

 Ole Hauki hadde 

også drevet møbelforretning som baserte seg på import av furumøbler fra Norge til Canada, 

drevet flere coffee shops og arbeidet som aksjemegler. Før Hauki dro til USA hadde han hatt 

ett eller to år på malerlinja på kunst og håndverksskolen i Oslo. 
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Ole Hauki hadde vært med på flere eventyr. Han hadde reist alene gjennom den afrikanske 

jungelen, noe ett bilde som var tatt av ham med en tropehatt i en kano kunne bekrefte.
182

 Han 

hadde reist fra stat til stat over hele USA og livnært seg av å spille gitar på nattklubber, på 

colleger, konserter og i fjernsyn. Han hadde hatt sitt eget viseprogram i Vernon B.C. i Canada 

som hadde gått på luften hver uke i tre måneder. I New York hadde han spilt på Greenwich 

Village´s ”Bitter End” som var et av stamstedene til Bob Dylan.
183

 I Honolulu hadde Hauki 

sunget sammen med Tad Diltz fra den kjente gruppen The Modern Folk Quartet.
184

 

For Helge Karlsen fremsto Ole Hauki som en eventyrfigur: 

 

Hva som var sant og ikke sant av hva Ole sa det vet jeg ikke for han var flink til å snakke 

med store bokstaver…Ole var en eventyrfigur, du visste aldri hvor du hadde han. Han 

hadde et sånt repertoar på en måte. Noen ville kanskje ha kalt ham en bløffmaker eller 

sjarlatan eller ”whatever”, men han var utrolig kreativ og turte veldig mye.
185

  

 

Samfunnet i Norge på 1960-tallet var på mange måter polarisert mellom det kapitalistiske og 

det ikke-kapitalistiske. I denne sammenhengen var Ole Hauki på mange måter en kameleon. I 

det ene øyeblikket kunne han engasjere seg i kapitalistiske foretak og i det andre øyeblikket 

kunne han stå og synge protestsanger. Dette var ikke noe problem for Ole Hauki. Han hadde 

beina godt plantet i begge leire og ifølge Helge Karlsen var han som reven, han hadde som 

oftest to utganger på ting. Han var ”Beyond Left and Right”. Han så ikke samfunnet i et høyre 

venstre perspektiv. På den måten ble han for dolphinsmiljøet en overbygning som tiltrakk seg 

mennesker fra alle kanter av Oslo, både fra Vestkanten og Østkanten. Med Dolphins skapte 

han en arena for viseinteresserte fra hele byen og den raskt økende medlemsmassen var et 

tydelig signal på at han dekket et behov som lå hos ungdommen i Oslo. Ole Haukis 

entreprenørskap var noe som preget livet hans senere også. I tillegg til å drive Dolphins var 

han i en periode formann i Unge Høyre i Oslo og senere ble han også involvert i 

eiendomsvirksomhet og drev blant annet PR-byrå og seilskole.
186

  

 

Ole Hauki var opptatt av at visene skulle være muntre og banjoinspirerte, noe singelen han ga 

ut med The Grand Old 26 String Band viser. Her finner vi to sanger, ”Tryvannstårnet” og ”Å 

stakkars meg”. ”Tryvannstårnet” handler om en tømmerhogger som tar feil av Tryvannstårnet 

og et tre, noe som fører til at han hogger ned Tryvannstårnet. Tårnet tar så flere saltoer 
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gjennom luften og ruller ned til vestbanestasjonen hvor det blir liggende til skue som 

turistattraksjon. Refrenget går som følger: ”Var ikke det en grusom dag? Var ikke det en 

skrekkelig dag? Var ikke det en grusom dag den dagen da Tryvannstårnet falt?”. ”Å stakkars 

meg” handler om en mann som blir forlatt av sin kjære til fordel for en italiensk kontrabassist. 

Sangen er egentlig amerikansk og heter ”Oh Lonesome me”. Den er skrevet av en amerikansk 

countryartist ved navn Don Gibson. Ole Hauki har oversatt og gjendiktet teksten på norsk. 

Melodien er lik originalen. Sangen var blant de mestselgende singlene i USA i 1958. Dette er 

et av flere eksempler på norske oversettelser som ble gjort av dolphinsartistene. 

 

”Lille Dolphins” 1966 - 1968 

 

Dolphins viseklubb ble stiftet i mars 1966 og i norsk sammenheng ble det en sentral 

kulturinstitusjon på 1960-tallet. Hvordan den norske artistfloraen ville sett ut i dag uten 

Dolphins viseklubb er vanskelig å vite, men at den hadde vært annerledes er det ingen tvil om. 

    

Ole Hauki hadde fått en avtale med eieren Røger som drev en vegetarrestaurant i annen etasje 

i Grensen 18. Restauranten hadde navnet Frisksportrestauranten. Det ble kun servert 

vegetariansk mat her. Man kunne for eksempel få kjøpt gulrotstuing, gullrotsaft og bjerkesaft.  

Det at Ole Hauki valgte et vegetarianersted var nok en tilfeldighet. Ole Hauki var ikke selv 

vegetarianer. Det var nok mer den sentrale beliggenheten som var årsaken til at dette stedet 

ble valgt. Klubben ble oppkalt etter delfinen fordi den er intelligent, leken og morsom.
187

 Ole 

Hauki ønsket at Dolphins Club, som han selv kalte den, skulle være et sted hvor viser kunne 

få gro. Enhver skulle få sjansen til å synge med sitt eget nebb og opptre. Det skulle ikke være 

proft. Man dro hit for sanggledens skyld, for å forenes i den viktige uttrykksformen musikk 

er.
188

 Det at man nå fikk et sted hvor man kunne sette seg ned på en krakk og spille gitar for 

folk var noe helt nytt for ungdom i Oslo.
189

  

   

En vanlig kveld på Dolphins startet omkring kl. syv på kvelden. Folk møtte tidlig opp for å få 

plass og når dørene åpnet strømmet folk på. Alle plassene ble raskt besatt. De som hadde med 

seg gitarer og ville synge sa fra til konferansieren. De ble notert på en liste og ble ropt opp når 
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det var deres tur.
190

 Det var kona til Ole Hauki, Eva som stod i døra og tok i mot inngangs-

penger. Eva Hauki var ei jente fra Frogner i Oslo som Ole Hauki hadde giftet seg med. I løpet 

av kvelden gikk gjerne Ole Hauki rundt og snakket med folk. Når han ikke gjorde det, kunne 

det være at han opptrådte eller introduserte de som ønsket å fremføre noe.
191

 Ole Hauki var 

eldre enn mange av de andre på Dolphins. Han var født 8. mars 1934 og var 32 år gammel da 

han startet ”Lille Dolphins” i 1966.
192

 Ole Hauki var nøye med at folk ikke skulle spille mer 

enn to, tre eller fire viser. Han ville unngå at en artist skulle spille folk i hjel. Så etter to, tre 

eller fire viser var det nestemann sin tur.
193

 På den måten fikk også flere spille. På ”Lille 

Dolphins” var nesten alle på hils med hverandre. Man ble stort sett kjent med de fleste etter 

og bare ha vært der et par ganger.
194

  

 

Man hadde verken mikrofoner eller lydanlegg på Dolphins. Musikken ble fremført akustisk 

og publikum var musestille når det var konsert. Lokalet var relativt lite slik at man satt meget 

nærme artisten som spilte på scenen. Stemningen ble intim og lyden var god selv om man 

ikke brukte lydanlegg.
195

 Det hersket et samhold her hvor alle lyttet ordentlig til hverandre og 

oppmuntret hverandre. Til tross for dette kunne det av og til komme litt rare innslag med folk 

som kunne bli litt uglesett. Mye av dette kunne også inneha kvalitet.
196

  

 

Man hadde ofte opptredener fra folk som var etablerte i miljøet. Innimellom kunne man ha 

innslag med nye håpefulle som gjerne ville prøve å opptre. Disse innslagene kunne altså være 

mer eller mindre vellykkede. I alle tilfeller var det ganske spesielt at så mye ungdom mellom 

seksten og tjuefem år brukte lørdagene på å drikke alkoholfritt og høre på musikk.
197

 ”Lille 

Dolphins” var et miljø ungdom kunne gå til og som man følte et eierforhold til. Det var en 

arena hvor man kunne si fra om ting på sin egen måte. Dette betød en del for mange.
198

 

 

Til ”Lille Dolphins” kom det folk som Lillebjørn Nilsen, Kari Svendsen og Bjørn Morisse, 

Ole Paus, Øystein Sunde, Lars Klevstrand, Hege Tunaal med flere. Mange fant hverandre her 

og dannet grupper. For eksempel opptrådte Lillebjørn Nilsen, Bjørn Morisse og senere Steinar 
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Ofsdal som The Young Norwegians. Øystein Sunde og Kari Svendsen spilte sammen i 

Christiania Fusel og Blaagress.
199

  

 

På Frisksportrestauranten hadde man plass til cirka 70 personer og visekveldene var på 

lørdager. Det var alltid stappfullt og lang kø utenfor. Klubben ble med tiden kjent og fikk etter 

hvert en stor medlemsmasse. Visekveldene ble så populære at man etter hvert også måtte ta 

onsdagene til hjelp. ”Lille Dolphins” var et avholdssted og det ble ikke servert alkohol her. 

Det var faktisk heller ikke lov til å røyke sigaretter. Det var imidlertid noen i dolphinsmiljøet 

som kunne røyke marihuana og hasj, men det var de færreste og dette var selvfølgelig ikke 

tillatt.
200

 De som ville ta seg en øl måtte over på Amalienborg restaurant som lå rett over gata. 

Det hendte at folk tok seg en tur dit i pausene mellom de forskjellige innslagene. Det at man 

ikke hadde alkoholservering gjorde at folk under atten år kunne komme inn og være med på 

visekveldene, noe som førte til at miljøet på Dolphins ble ganske ungt sammenlignet med 

andre steder. De som vanket på Dolphins var hovedsakelig mellom seksten og tjue år gamle. 

På Club 7 var det alkoholservering og atten års aldersgrense. Mange av de som var over atten 

gikk også på Club 7.
201

 

 

Dolphins var på mange måter et ordentlig og ryddig sted. Folk var der for å synge og spille, 

ikke for å drikke. Hadde det vært alkoholservering hadde folk drukket, men det var ikke 

nødvendig.
202

 Det var musikken som stod i sentrum. Det var musikken som var den viktigste 

grunnen til at folk kom. Man følte en voldsom begeistring over å kunne være sammen og 

spille. Samtidig var Dolphins også et sjekkested, noe som blir naturlig på ett hvert sted hvor 

mange ungdommer møtes. Mange par møttes her og gikk videre i livet.
203

  

 

Det vesentligste som skjedde på Dolphins skjedde ikke på scenen, men det skjedde i trappa. 

Det var en trang trapp opp til Frisksporten som forøvrig ikke eksisterer lengre, huset er revet. 

I denne trappa stod musikerne som sild i tønne og jammet. Det å jamme sammen var en viktig 

del av det å være på Dolphins. Gjennom jamminga skjedde det mye morsomt musikalsk og 

det ble knyttet vennskapelige og musikalske bånd.  Man utvekslet musikalske ideer og sanger 
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og det var ofte gjennom dette man fant hverandre.
204

 Sverre Jensen minnes at han var opptatt 

av å finne ut av hvordan Joan Baez spilte gitar og plukket dette opp ved å sette 

båndopptakeren på i halv hastighet. En fingerspillteknikk Lillebjørn Nilsen har brukt mye, 

lærte han nettopp av Sverre jensen i trappa på Dolphins.
205

  

    

Allsang kunne være en betydningsfull del av en dolphinskveld. Det hersket ikke et vesentlig 

skille mellom artister og publikum, og til tider benyttet man seg av allsang hvor både 

publikum og de som stod på scenen sang sammen, gjerne i et refreng. Et eksempel var 

allsangversjonen av den amerikanske folkesangen ”Pay Me My Money Down”. Denne sangen 

var opprinnelig en slavesang som ble sunget av afroamerikanske havnearbeidere i staten 

Georgia i USA. Den ble også fremført av The Weavers og The Kingston Trio på 1950-

tallet.
206

 I stedet for å synge refrenget ”Pay me my money down”, sang Lillebjørn Nilsen og 

Bjørn Morisse fra The Young Norwegians ”Hey la di la di lo”. De hadde også laget et par 

linjer som rimte på hverandre og som hadde et artig sluttpoeng: ”Hvis du med jenta vil ligge 

naken, hey la di la di lo, så gjør det på et Dale laken, hey la di la di lo. Publikum sang da med 

på hey la di la di lo. Slike norske allsangversjoner gjorde man for å muntre opp publikum. En 

annen norsk oversettelse var ”Det er whiskey ute på Jar”, som da var en norsk tolkning av 

tittelen på den irske folkesangen ”Whiskey in the Jar”. Til tross for diverse innslag av allsang 

på Dolphins var det mest opptredener. Det var sjelden at man involverte publikum når man 

først opptrådte. Det var ikke typisk at man la opp til at publikum skulle være med på å synge 

med på refrenger.
207

 Allsangtradisjonen er for øvrig også amerikansk kulturimport. 

 

Dolphins stengte kl. ti på kvelden. Etter dette dro man gjerne på nachspiel hvor man fortsatte 

å spille og synge ut i de sene nattetimer. Her fortsatte man gjerne etter gehør å prøve ut de 

forskjellige annen og tredje stemmene på sanger man hadde sunget tidligere på kvelden. Man 

var inspirert og det var moro å synge og spille. På disse nachspielene kunne det hende at det 

var noen som hadde med seg noe og drikke på.
208

 Dersom man ikke gikk på nachspiel og var 

gammel nok, dro man kanskje på Club 7 som stengte halv ett, eller til ett annet sted som 

solgte alkohol.
209
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Det at folk i dolphinsmiljøet var glade i å synge kunne gi seg forskjellige utslag. Bassist i The 

Sing Singers og Kinsfolk, Bjørn Tonhaugen, minnes at en gjeng etter en dolphinskveld dro 

ned til citypassasjen som ligger mellom Akersgata og Pilestredet. Her var det flott akustikk og 

man dro derfor hit for å synge sammen. Etter en stund stimla det seg folk rundt for å høre, slik 

at syngingen endte opp med å bli en sporadisk konsert.  En annen kveld skjedde noe av det 

samme. Man skulle ta T-banen fra Nasjonalteatret mot vest til et nachspiel. På vei dit gikk de 

oppom aulatrappen ved Universitetsplassen hvor de begynte å synge. Da kom det mange 

mennesker som ville høre på inspirerende sang og musikk i flott akustikk sent på kvelden.
210

  

 

”Store Dolphins” 1968 - 1970 
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I 1968 flyttet Dolphins over til frimurerlosjens lokaler i Stortingsgata i Oslo.
211

 Bildet ovenfor 

er tatt på åpningskvelden hvor Sverre Jensen og Lillebjørn Nilsen akkompagnerer spansk 

flamencodans. Man kan se at dette lokalet er relativt stort og til forskjell fra ”Lille Dolphins” 

som kunne ta inn rundt 70 publikummere, kunne ”Store Dolphins” romme så mange som 300 

personer.
 
 

    

Konseptet på ”Store Dolphins” var det samme som på ”Lille Dolphins” ved at kveldene var 

improviserte og at det var publikum som stod for underholdningen. På ”Store Dolphins” 

hadde man visekvelder på søndager som sluttet kl. elleve på kvelden og man begynte å ta i 

bruk lydanlegg og mikrofoner, noe det store lokalet krevde. Folk betalte 5 kroner i inngangs-

penger og 25 kr for ett års medlemskap. Ofte var det slik at mange var nysgjerrige og kom for 

å ta en titt og dersom de likte seg kjøpte de medlemskort. ”Store Dolphins” var ikke et 

vegetarsted, men et sted hvor man kunne spise pølser og drikke cola.
212

 Det var også 

alkoholservering her, men i og med at kveldene var på søndager var ikke det å drikke alkohol 

like interessant. Den intime og varme stemningen som man hadde på Frisksporten hadde man 

ikke her. Visekveldene på ”Lille Dolphins” fortsatte imidlertid å eksistere parallelt med ”Store 

Dolphins” slik at man hadde tre visekvelder i uka, onsdager og lørdager på ”Lille Dolphins” 

og altså søndager på ”Store Dolphins”.
213

  

 

I og med at lokalet på ”Store Dolphins” var såpass stort og intimiteten borte, ble det litt mer 

nervøst å opptre her. Mange opplevde det slik at man måtte være litt profesjonell i forhold til 

hvordan det var på ”Lille Dolphins”.
214

 En typisk kveld på ”Lille Dolphins” var en slags 

”happening” hvor folk dumpa inn og hvor ting ikke var så nøye organisert. På ”Store 

Dolphins” ble det mer profesjonelt hvor en fast konferansier ledet hele kvelden og hvor man 

hadde en stor scene. Kveldene på ”Store Dolphins” lignet mer på et amerikansk show hvor 

ting var mer planlagt og hvor man hadde forsterkere. Torgny Skogsrud, bassist i Gruppe 4, 

likte best de små, intime og innfallsrike kveldene på ”Lille Dolphins” best.
215

 Kari Svendsen 

forteller også at hun syntes Dolphins ramlet litt sammen da man flyttet over til Frimurerlosjen. 

Litt av sjarmen gikk ut og det ble ikke helt det samme som det hadde vært tidligere.
216
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På begge dolphinslokalitetene kunne det være mye nervøsitet i forbindelse med de ulike 

fremføringene. Ofte kunne det være at man kviet seg for å spille og man skyldte gjerne på at 

man ikke husket teksten eller at man bare skulle stemme gitaren først. Dette ble forøvrig 

standarduttrykk på Dolphins. Etter noe oppmuntring gikk man så opp på scenen og gjorde 

nummeret sitt. Kåre Schanche forteller om den første opptreden han hadde på ”Store 

Dolphins”:  

 

Jeg husker jeg skulle spille på ”Store Dolphins” alene. Jeg skulle sitte og spille på en 

stol og så fikk jeg den store skjelven i beinet. For i det hele tatt å kunne klare å spille, 

måtte jeg tvinne beinet mitt rundt stolbenet og på den måten få holdt det fast. Det var en 

nervepåkjenning, men det var lærerikt også det å spille for et publikum for første 

gang.
217

  

 

Som tidligere nevnt kunne hvem som helst med en gitar og en sangstemme fremføre musikk 

på Dolphins. Det eksisterte ikke noe hierarki her, særlig ikke i starten. Da var det fritt frem for 

alle. Men etter hvert ble det slik at noen skilte seg mer ut enn andre. Noen var rett og slett 

dyktigere, kanskje fordi de hadde ett større talent eller fordi de jobbet hardere, eller kanskje 

begge deler. Lillebjørn Nilsen og Kari Svendsen var for eksempel dypt inne i den 

amerikanske folkemusikken allerede da de bare var femten-seksten år gamle.
218

 Lillebjørn 

Nilsens har som kjent skrevet sanger som har blitt folkeeiendom og dette er ikke noe hvem 

som helst kan gjøre.
219

  

 

Av artister og grupper som ble mer eller mindre profilerte kan jeg nevne navn som Lillebjørn 

Nilsen, Finn Kalvik, Øystein Sunde, Kari Svendsen, Ole Paus, Lars Klevestrand, Hege 

Tunaal, Jon Arne Corell og grupper som Kinsfolk, Gruppe 4, Christania fusel og blaagress og 

The Young Norwegians. Flere av disse fikk også etter hvert oppmerksomhet fra mediene, noe 

som gjorde at de ble kjente utover dolphinsmiljøet. Dette kunne føre til at man lettere fikk 

spillejobber i ulike sammenhenger og noen av disse kom så i en posisjon hvor man kunne 

begynne å ta seg betalt for de forskjellige spillejobbene. The Young Norwegians gikk i 

bresjen på dette området og dersom man spilte på et gymnas en kveld kunne man raskt tjene 

ett par tre hundrelapper eller mer. Dersom man spilte en del ute kunne det bli en del penger ut 

av det.
220

 I tillegg til flere spillejobber kunne medieoppmerksomhet føre til at man fikk gitt ut 

plate. Det var flere profiler fra dolphinsmiljøet som ga ut singler i dolphinsperioden. I 
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kjølvannet av en TV-opptreden i 1966, fikk blant annet The Young Norwegians platekontrakt 

med Troll. Etter noen singler gikk duoen over til Triola, hvor de ga ut LP-plata Things On 

Our Mind i 1967.
221

 

    

Det er flere grunner til at Dolphins gikk inn i en profesjonaliseringsprosess. En årsak var at 

det var nødvendig for å kunne holde på et fast publikum. Med det menes at publikum ville 

dratt ett annet sted dersom de som spilte på Dolphins kun var folk som prøvde seg frem.
222

 

Det at profilene fikk oppmerksomhet fra media gjorde også at Dolphins som visekubb fikk 

oppmerksomhet, noe som helt sikkert var ønskelig fra alle hold, spesielt for bakmannen Ole 

Hauki. Med profesjonaliseringen oppstod det også klikker, noe som er naturlig i miljøer 

generelt. Det kunne være slik at de som var mye eksponert i media holdt en del sammen mens 

andre klikker kunne ha andre ting til felles. Torgny Skogsrud fra Gruppe 4 var ikke så positiv 

til klikkdannelsene fordi det stred i mot de idealene mange av sangene man sang dreide seg 

om, idealer som forbrødring, aksept og likhet.
223

   

    

”Store Dolphins” var i likhet med ”Lille Dolphins” også et ganske uskyldig sted hvor stolte 

foreldre kunne møte opp for å lytte til barna sine spille konsert.
224

 Mange av de som var på 

Dolphins hadde mye ballast hjemme i fra, de kunne være barn av lærere eller forfattere og av 

folk som likte litteratur og kultur generelt. Samtidig hadde man sønner og døtre av 

arbeiderklassefolk som kanskje kom fra noe enklere kår. Dolphins tiltrakk forskjellige typer 

mennesker. Slik var det også på Club 7. Men det finkulturelle gjennomsnittet var nok høyere 

på Dolphins enn på Club 7.
225

   

 

Utover i 1970 begynte Dolphins å dø rolig ut. Som tidligere nevnt førte profesjonaliseringen 

til at de profilerte artistene ble bedt om å opptre andre steder i landet, noe som gjorde dem 

fraværende på Dolphins. Dermed manglet man mange av hovedpersonene, noe som var sterkt 

medvirkende til at Dolphins ble nedlagt. Det samme skjedde med de såkalte coffee houses i 

blant annet New York og Boston. I starten var dette steder hvor man tjente minimalt med 

penger og hvor det å komme og drikke kaffe var viktigere enn å høre på musikk. Dette 

forandret seg da interessen for hootenannymusikk og folkemusikk økte. Da ble driften på de 
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ulike coffee housene mer stringent og de kunne en periode huse kjente folkartister som også 

var plateartister. Dette tok imidlertid slutt da profesjonaliseringen førte til at publikum 

begynte å foretrekke de store navnene fremfor å lytte til folkemusikken for dens egen skyld. 

Publikum dro heller på konserter med kjente artister som spilte på universiteter og andre type 

konsertscener. Dette var ”headlinere” som nå tjente mer penger enn de hadde gjort på coffee 

housene. Denne prosessen førte til at det ble vanskeligere for coffee housene å finne artister, 

og dermed begynte publikumet på coffee housene å minke. Med dette begynte coffee housene 

å stenge en etter en.
226

  

    

Andre årsaker til at Dolphins gikk mot slutten kan være som tidligere nevnt klikkdannelser og 

det at man kanskje gikk litt lei og søkte noe nytt, noe som ga nye impulser og ny inspirasjon. 

Det var viseklubben Bikuben som overtok for Dolphins når det gjaldt å dekke behovet for at 

visefolk skulle kunne komme sammen og spille.
227

 Bikuben ble startet høsten 1969 og det var 

en periode med overlapp frem til Dolphins ble lagt ned i 1970. Ole Hauki flyttet også til 

Drammen og hadde mange jern i ilden.
228

 Dette gjorde at han kanskje ikke hadde så mye tid 

til Dolphins lengre.    

 

Andre viseklubber 

 

Visekuben som Bikuben opprinnelig het, ble startet av Morten Asklie fra gruppa To + to, 

Fredrik Wibe fra Christiania fusel og blaagress, og broren Rolf Wibe høsten 1969. Bikuben 

eksisterte som klubb før dette og man hadde jazzkonserter, foredragsvirksomhet og 

amatørteater her. Bikuben lå i kjelleren på det tidligere ABC-teatret i Oslo og Morten Asklie 

var daglig leder av Bikuben i perioden 1972-1978. I 1978 opphørte Bikuben å eksistere i 

forbindelse med byggingen Det Nye Norske Teater. Hans Rotmo og Vømmøl Spellmannslag 

som senere skulle selge plater i stort monn startet sin karriere på Bikuben.
229

 

 

Capodasten i Drammen, eller Capo som den også ble kalt, eksisterte parallelt med Dolphins 

og her var det kontakt mellom de to miljøene. Det var ofte slik at folk fra begge klubbene 

deltok på hverandres visekvelder. Fra Dolphins dro man ofte en hel gjeng ut til Capodasten 
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som lå i et eldre hus. Man sang, spilte og drakk hele kvelden, hadde med seg soveposer og 

overnattet der. Neste dag dro man hjem. Man arrangerte også mange store visefestivaler på 

Capodasten.
230

 Denne viseklubben ble startet i 1967 eller 1968 og eksisterte etter at Dolphins 

ble nedlagt. Da fortsatte en fast gjeng fra Dolphins å reise til Drammen hver eneste lørdag for 

å synge og feste.
231

 En gang i året hadde man også en stor fest eller kulturmarkering som 

hadde utgangspunkt i Capodasten, hvor visesangerne gikk gjennom Drammen by med svære 

plakater.    

 

Club 7 hadde en visescene som ble kalt Vise 7 og hvor flere fra Dolphins spilte. Det var Kari 

Svendsen som drev denne visescenen. Flere store internasjonale visesangere og grupper 

opptrådte her.
232

 Selv om Dolphins representerte det lokale visemiljøet i Oslo var det kun 

Club 7 med Vise 7 som hadde økonomiske ressurser til å hente inn internasjonalt kjente 

visesangere som Bert Jansch, Ralph McTell, Roy Harper og Phil Ochs. De fleste 

visekonsertene på Club7 fant sted i 1968.
233

 Club 7 ble et sted der visesangerne fremførte sin 

sanger og hvor man kom for å høre på utenlandske sangere. ”Lille Dolphins” som var 

betydelig mindre fungerte i større grad som et rent visemiljø hvor viseinteresserte kunne 

treffes og spille sammen og for hverandre.
234

 

 

Dolphins var den første viseklubben som ble stiftet i Norge og det fulgte flere i kjølvannet av 

den. I tillegg til de viseklubbene som allerede er nevnt fantes, det mange viseklubber i Oslo-

området og ellers i Norge. I Bærum hadde man viseklubben Decibel som ble drevet av Paul 

Karlsen. Decibel lå i kjelleren på Høvikodden. Steinar Ofsdal minnes at han spilte der et par 

ganger. Man hadde viseklubber i Kongsberg, Florø, Haugesund og Svolvær.
235

 Det var også 

en viseklubb på Grorud i Oslo.
236

  

    

Viseklubben i Haugesund het Forum og ble stiftet to år etter Dolphins, i 1968. Det var en 

gjeng gymnaselever som startet klubben som nå fikk muligheten til å bringe sin viseinteresse 

ut i det offentlige rom. Forum ble en arena for den nye ungdomskulturen og på samme måte 
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som på Dolphins, spilte og øvde medlemmene sammen her.
237

 I begynnelsen hadde Forum 

hovedsakelig lokale artister på plakaten, men etter hvert opptrådte utenlandske og nasjonalt 

kjente visesangere her. Lars Klevstrand som hadde vunnet en nordisk visekonkurranse i 

Helsinki og gjennom dette hadde en stigende popularitet, opptrådte på Forum i Haugesund i 

1969.
238

  

    

Viseklubben Lovisa i Svolvær i Lofoten ble også startet i 1968. Viseentusiasten Jack Berntsen 

var ferdig utdannet adjunkt fra Universitet i Oslo og fikk seg jobb som lærer ved Svolvær 

Gymnas. Her fikk han tillatelse av rektor til å starte en viseklubb i vaktmesterleiligheten ved 

skolen. Man hadde visekvelder hver fjortende dag, noe som falt i god jord på grunn av at 

utestedsmulighetene for ungdom i Kabelvåg var svært få. På samme måte som på Dolphins 

ble det på Lovisa dannet ulike visegrupper og utover på 1970-tallet arrangerte man konserter 

og festivaler utenfor selve viseklubben. Finn Kalvik opptrådte på Lovisa viseklubb i 1970 og 

mottok et honorar på 500 kr. På Lovisa ble det lagt vekt på å synge på norsk og nordnorsk 

dialekt for at folk skulle forstå hva som ble sagt. På Lovisa var man opptatt av at ting skulle 

bli sagt. Klubben hadde en markant politisk profil som omhandlet temaer som kamp mot 

kapitalismen, sentralisering, kvinneundertrykking, samediskriminering og hverdagsrasisme. 

Det var flere medlemmer som meldte seg ut på grunn av den politiske profilen.
239

 Lovisa 

viseklubb skulle gjøre seg gjeldende utover på 1970-tallet hvor det skjedde en politisering av 

visebølgen blant annet i forbindelse med folkeavstemningen om EU i 1972, og hvor Nord- 

Norge kommer i sentrum. Jack Bernsten var en av de sentrale aktørene i den nordnorske 

visebevegelsen. 

 

Konserter utenfor Dolphins 

 

Som tidligere nevnt hadde folk fra Dolphins og særlig profilene spillejobber på andre 

viseklubber i landet. Viseklubbene kunne ligge på gymnaser som var et vanlig sted å 

arrangere visekvelder. På gymnasene hadde man viseaftener på lørdagskveldene i skolenes 

gymsaler og man kunne for eksempel ha hyret inn The Young Norwegians og Jon Arne Corell 

til å underholde en kveld. The Young Norwegians, som var en populær gruppe, var kveldens 

hovedattraksjon og spilte først. Så spilte Corell. Jon Arne Corell som ofte sang sanger med 
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politisk innhold kunne oppleve å få slengt fyrop mot seg, dette fordi publikum ikke var vant 

til å høre politisk visesang eller var uenig i sangenes tekstlige innhold. Som betaling kunne 

artistene få ett par hundre kroner.
240

 De fleste gymnasene hadde visekvelder, det kunne være 

Persbråten, Manglerud eller Katta. The Young Norwegians spilte veldig mye på de 

forskjellige gymnasene.
241

 Det eksisterte ikke så mange kulturhus i Norge på 1960-tallet og 

folk brukte de lokalene som var tilgjengelige.  

    

Det fantes også større lokaler. Man hadde Studentersamfunnet i Trondheim og 

Universitetsaulaen i Oslo. Flere av dolphinsartistene opptrådte på Studentersamfunnet i 

Trondheim. Lars Klevstrand spilte her for første gang i 1968 da han var på en turne sammen 

med den svenske visesangeren Alf Hambe. På 1960-tallet var Universitetesaulaen den store 

klassiske salen i Oslo. Oslo Filharmonien holdt også til her.
242

 Ved en anledning ble den 

amerikanske gruppa Peter, Paul and Mary nektet å spille i Universitetsaulaen fordi det var 

popmusikk.
243

 Popmusikk ble ikke regnet som fint nok. Heller ikke jazzmusikk ble regnet 

som høyverdig nok. Det skulle helst bli spilt klassisk musikk her. Det eksisterte ikke 

konsertscener i Oslo som kunne ta mye folk i dolphinsperioden. Man hadde ikke et Oslo 

Konserthus eller et Oslo Spektrum. Etter hvert slapp man også inn mindre ”stuerein” musikk 

inn i Univeritetsaulaen. Dolphinsgruppa Christiania fusel og blaagress fikk innpass her og den 

britiske visesangeren Roy Harper spilte i her 23. januar 1968.
244

  

    

Norsk visesang hadde imidlertid fått innpass i aulaen tidligere. Den norske visesangerinnen 

Birgitte Grimstad som også var medlem av Visens Venner hadde en stor konsert her på 

midten av 1960-tallet. Den norske bokklubben arrangerte også flere viseaftener i 

Universitetsaulaen hvor blant annet Harald Sverderup og Alf Cranner figurerte.
245

 

 

På tampen av dolphinsperioden, i august 1969, gikk den legendariske Woodstockfestivalen i 

USA av stabelen. Denne festivalen inspirerte folk i Norge til å arrangere visefestivaler. På lik 

linje med mye annet var også festivalideen amerikansk kulturimport. Det ble arrangert 

festivaler rundt omkring i Norge, blant annet i Arendal og Haugesund.
246

 Den første vise- og 
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lyrikkfestivalen i Haugesund fant sted 3-5. juli i 1970 og den ble arrangert av den lokale 

viseklubben Forum.
247

 Fra Dolphins opptrådte Lillebjørn Nilsen, Lars Klevstrand og Hege 

Tunaal. De opptrådte sammen og var et av trekkplastrene til hele festivalen. De satte musikk 

til norske tekster skrevet av Rudolf Nilsen og Jens Bjørneboe. De hadde også skrevet tekster 

til Geirr Tveitts melodier. De sang også amerikanske folkeviser og kjærlighetsviser. Noen av 

sangene hadde politisk innhold, men var ikke direkte saksorienterte.
248

 Haugesundfestivalen 

ble også arrangert i 1971 og 1972. Det ble også arrangert visefestivaler utenfor Norge. Fra 

Dolphins reiste det en gjeng på fem-seks stykker for å spille på Skagenfestivalen i Danmark i 

1970. De ble invitert ned for å gjøre en norsk viseaften for skagboere.
249

  

 

Det fantes flere ulike settinger man underholdt i. Ungdomsklubber var en av dem. 

Dolphinsgruppa To + to spilte sammen i perioden 1966-1971 og et vanlig sted å spille for 

dem var ungdomsklubber. I og med at viser var populært var det vanlig å ha et viseinnslag i 

pausene på rockekonserter med band som The Vanguards og The Beatniks.
250

 Det ble også 

spilt viser på folkehøyskoler. Lars Klevstrand var på en måneds lang turne på norske 

folkehøyskoler som for øvrig var meget positivt innstilte til at man sang på norsk. Klevstrand 

minnes også at han var med på et par turneer som den Den Norske Bokklubben arrangerte. 

Inger Hagerup og Jan Erik Vold var med på den første av disse turneene. Klevstrand turnerte 

også med en vandreutstilling som var utsendt av Riksteatret.
251

  

    

Folk fra Dolphins spilte også i politiske settinger. Jon Arne Corell ble ved et tilfelle invitert av 

Unge Høyre til å spille på Kalbakken og det endte med at han ble pepet ut på grunn av det 

politiske innholdet i sangene han spilte. Men ikke alt Corell spilte var politisk. Han sang også 

andre type sanger, blant annet kjærlighetsviser og han lagde også musikk til tekster av Rudolf 

Nilsen.
252

 Kari Svendsen spilte også i politiske sammenhenger, men det var ikke for å støtte et 

parti. Det gikk på tematikk. Man sang mot vietnamkrigen og senere mot EEC. Man spilte 

også på streikemøter for å holde folk oppe og gi dem guts. Dette kunne være sanger som var 

spesielt skrevet for et bestemt arrangement og som aldri ble sunget igjen.
253

 Gruppe 4, en av 

de mest markante gruppene på Dolphins, spilte på Arbeiderpartiets og SF´s tilstelninger. 
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Gruppe 4 hadde ganske mange spillejobber rundt omkring i landet og det var ofte dårlig 

betalt. Det å spille for militæret var også noe Gruppe 4 gjorde. Det var ganske vanlig for 

visesangere å være med på turneer for militæret.
254

  

 

Dolphinsfolk kunne også spille på kafeer og studentsteder. Christiania fusel og blaagress 

spilte blant annet på en Country and Western festival i Bergen hvor de fikk så dårlig betalt at 

de ikke hadde råd til overnatting, men måtte sove på treningsbenker i et helsestudio. 

Christiania fusel og blaagress kunne også være en underholdningsdel på dansekvelder hvor 

det var konsert først og dans etterpå. I det store og det hele var viser veldig i vinden. Folk 

hadde på seg raggsokker og rutete skjorte, og satt stille og lyttet til musikken.
255

 

 

Dolphins Club arrangerte også to eller tre visefestivaler på Munchmuseet mellom 1966 og 

1970.
256

 Visefestivalen i 1966 fant sted fredag 28. oktober kl 19:30 og varte i tre timer. I 

innbydelsen blir visefestivalen omtalt som en maraton viseaften, dette i forbindelse med at det 

var over 25 visesangere og visegrupper fra Dolphins som var med og opptrådte. Blant de som 

spilte var Kinsfolk, Gruppe 4, The Young Norwegians, Minous, Jon Arne Corell, Tom 

Hartvig, Hege Tunaal og Kari Svendsen.  

    

I Munchmuseets sal var man var vant til å høre kammermusikk og enkelte former for 

folkemusikk. Journalister og publikum var ikke vant til å høre den variasjonen av folkemusikk 

og viser som ble fremført av dolphinsmusikantene den kvelden. Man spilte blant annet 

amerikansk, norsk, engelsk og spansk musikk om hverandre og dette reagerte noen 

journalister på. Morgenbladet mente at spriket i ulike stilarter og musikkformer førte til en 

disharmoni i Munchmuseet, noe som også var overskrift på avisartikkelen. Videre hevder 

Morgenbladet at man hadde sangere med og uten stemmemateriale, musikere som kunne 

spille og noen som ikke kunne spille, litt kliss og mye bråk. Til tross for dette beskrives 

konserten også som livsglad og humoristisk.  

    

En annen avis hadde et mer positivt syn på konserten og overskriften på artikkelen er 

”Ungdommelig sangglede i Munchmuseet”. Her mener man at konserten var en 

kjempemønstring som ga mersmak og selv om enkelte virket noe urutinerte, var det talent og 

                                                           
254

 Intervju med Torgny Skogsrud 19.02.2009 
255

 Intervju med Kari Svendsen 30.01.2009 
256

 Det nøyaktige antallet visefestivaler på Munchmuseet i perioden 1966-1970 kommer ikke frem i noen av 

intervjuene.   



78 
 

spore hos flere av de opptredende. Konserten beskrives også som et forsøk på å vekke 

interessen for viser i Norge og at den var en vellykket innsats for visesang.
257

 Bjørn 

Tonhaugen minnes visekonsertene på Munchmuseet som en flott opplevelse og at det var helt 

fullt med folk på konsertene.  

 

Media 

 

Media ble etter hvert interessert i dolphinsartistene, blant annet i forbindelse med konsertene 

på Munchmuseet, men også i forbindelse med de ulike festivalene som dukket opp.
258

 Som 

tidligere nevnt var det slik at Dolphins og de som tilhørte miljøet ble omtalt i aviser. Blant 

annet Morgenposten, Morgenbladet og Dagbladet skrev artikler om dem. Ole Hauki var selv 

skribent og skrev selv en artikkel om hootenannybegrepet i Morgenbladet 19. oktober 

1965.
259

 Han skrev også en artikkel ved navn ”Visesang og visesangere” som ble trykket i 

Fasiten 1969 og som har undertittelen ungdommens egen bok.
260

 Lillebjørn Nilsen skrev også 

en artikkel om Dolphins viseklubb hvor han beskriver en dolphinskveld og forteller om hva 

slags musikk som ble spilt, hvem som opptrer og hvor godt miljøet var her.
261

 Det å ha 

kontakt med media var selvfølgelig meget viktig når det gjaldt å gjøre klubben kjent for 

allmennheten, noe som også høynet klubbens status utad. Dette var nok Ole Hauki fullt klar 

over.  

 

Mediebildet på 1960-tallet var helt annerledes enn i dag, særlig med tanke på at man hadde 

kun en TV-kanal og en radiokanal. Dersom man hadde vært på TV en gang var man blitt 

såpass berømt at man ifølge Kari Svendsen kunne reise på en tre ukers turne i Nord-Norge og 

trekke fulle hus hver kveld.
262

 NRK var den gang interessert i å profilere den type musikk som 

ble spilt på Dolphins, og ikke bare mainstream listepop. Derfor ble mye av denne musikken 

kjent i det brede lag av befolkningen.
263

  

    

I denne forbindelse ble dolphinsartistene flittig brukt av NRK, både i radio og TV. Flere av 

dolphinsartistene spilte kontinuerlig i radioprogrammer og var med i TV-programmer fem til 
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syv ganger i året. Dette var TV-programmer som ”Popcorn”, ”Viser rundt en vindeltrapp”, 

”Ei vise er så mangt”, ”Snurra min jord”, ”Livet er en lek” og ”Folksong og fenalår”. 

Underholdningsinnslaget på TV-programmene kunne være tematisk lagt opp og visesangeren 

måtte komme inn å spille noe som hadde med det innholdet programmet dreide seg om.
264

    

    

Et av de TV-programmene som dolphinsartistene var med i var ”Ei vise er så mangt”. Det ble 

tatt opp av NRK på ”Store Dolphins” vinteren 1968. ”Store Dolphins” var mer konsertaktig 

fordi man opptrådte på en stor scene. Det var Ada Haug og Svein Erik Børja som lagde 

programmet. Her kan man høre mange av de forskjellige musikkformene som ble spilt på 

Dolphins.
265

 Blant de som figurerte her var The Young Norwegians, Kari Svendsen, Steinar 

Ofsdal, Finn Kalvik, Hege Tunaal, Gruppe 4 og Øystein Sunde med Kaare Schanche. Denne 

duoen eksisterte før Øystein Sunde ble kjent på egen hånd, og het Sunde og Schanche. Gruppe 

4 som også var med i dette programmet hadde i en periode ”klippekort” i NRK og de ulike 

bandmedlemmenes dametekke gikk i takt med hvor mange ganger man var på TV.
266

  

    

NRK-mannen Vidar Lønn Arnesen hadde et radioprogram som het Western Saloon hvor flere 

fra Dolphins spilte. Vidar Lønn Arnesen hadde hørt om Dolphins, var nysgjerrig og kom ned 

en lørdag for å sjekke hva dette var. Dolphins som hadde sine langhåra og hippieinspirerte 

mennesker, ble ikke ansett som helt stuereine. Arnesen viste mot da han inviterte en hel gjeng 

opp i Store Studio for å være med i radioprogrammet Western Saloon. Noen ble plukket ut til 

å spille mens de resterende var publikum.
267

  

    

På 1960-tallet hadde man i Norge kommersiell popmusikk med artister som Wenche Myhre 

og Kirsti Sparboe. Media var ikke spesielt interessert i Dolphins i starten, men dette var noe 

som utviklet seg etter hvert. TV-programmer med dolphinsartister begynte ikke å dukke opp 

før i 1968, to år etter at klubben hadde blitt stiftet.
268

 Hver artist måtte på mange måter brøyte 

seg vei og man måtte godkjennes av de som arbeidet innenfor NRK og andre medieinstanser. 

Dette var enda vanskeligere dersom man spilte politisk ladet stoff. En ting var å være 

kulturradikal, men hvis man var politisk radikal var dørene veldig ofte stengt. Satt på spissen 

var det slik at hvis man ikke gikk i hatt og slips på slutten av 1960-tallet, så var man 
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kulturradikal. Ettersom Dolphins og den musikken de representerte ble mer kjent, vakte den 

oppmerksomhet fra den kommersielle plateprodusenten Arne Bendiksen. Han innså  

salgspotensialet til denne musikken og på bakgrunn av dette ga Bendiksen ut Viser i trengsel i 

mai 1968.
269

   

    

Det har også blitt laget TV-programmer og radioprogrammer om Dolphins i etterkant av 

dolphinsperioden. Årsaken til dette er at mange av de visesangerne som ble kjente på 1970- 

og 1980-tallet startet sin musikalske reise i Grensen 18. Og når de da har blitt intervjuet om 

sin historiske bakgrunn, har det vært naturlig å referere til Dolphins som det stedet man hadde 

sitt utgangspunkt.
270

  

 

Lars Klevstrand, som fra og med våren 1968 jobbet ganske mye i radioen forteller om 

hvordan forberedelsene til en radiofremføring kunne være: 

 

Jeg ble kompis med komponisten Geir Tveitt. Han kunne skrive ting direkte til meg mens 

jeg satt og venta på at visa skulle bli ferdig. En gang dro vi på universitetsbiblioteket for å 

finne noen tekster med en dikter som han hadde funnet og som ingen hadde hørt om. Så 

fant vi et par ting vi likte og satt vi oss ute i vårsola eller i bilen. Da satt han ved siden av 

meg og skreiv to melodier som vi så dro opp i radioen for å spille. Det var et stunt, det var 

mye moro. Vi var mye i radioen, blant annet var vi med i radioprogrammet 

Søndagsposten. Det ble et ganske stort arkiv etter hvert.
271
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Kapittel 5 - Musikken på Dolphins  

 

Jeg vil i dette kapittelet ta for meg hva slags amerikansk musikk som ble spilt på Dolphins 

ved å referere til de mest betydningsfulle amerikanske artistene og de ulike amerikanske 

musikkformene innenfor den amerikanske folkemusikken. I forbindelse med dette vil jeg 

henvise til de ulike dolphinsmusikerne som representerte de ulike artistene/gruppene og 

musikkformene. Jeg vil ta for meg ulike amerikanske folkesanger som ble spilt på Dolphins 

og redegjøre for tekstinnholdet. Dette gjør jeg for at leseren skal få en forståelse av hva slags 

sangtyper de ulike sangene tilhører.  

 

Når det gjelder hva slags amerikansk musikk som fikk rotfeste på Dolphins, var ”The Folk 

Revival” selve hovedpulsåren. Mer spesifikt var det overgangen mellom sent 1950-talls 

hootenannymusikk eksemplifisert ved The Kingston Trio og hele bølgen av ”singer-

songwritere” som dukket opp eksemplifisert ved Bob Dylan, Tom Paxton og Buffy St. 

Marie.
272

 I tillegg til dette ble også spilt eldre tradisjonell folkemusikk på Dolphins, men dette 

var ikke vanlig. Når det gjelder musikkformer ble det spilt angloamerikansk folkemusikk, 

blues, negro spirituals og bluegrass. Alle disse musikkformene tilhører den amerikanske 

folkemusikktradisjonen. 

 

Det ble ikke kun spilt amerikansk folkemusikk på Dolphins selv om dette innslaget var sterkt, 

spesielt i begynnelsen av perioden. Det ble også spilt svenske og norske viser og ikke minst 

folkesanger fra de britiske øyer. I tillegg ble det også spilt andre musikkformer som flamenco 

og europeisk kunstmusikk. Når det gjelder den ikke-amerikanske musikken vil jeg på grunn 

av oppgavens fokusområde ikke gå i dybden, men gi en kort beskrivelse av hva som ble spilt 

på Dolphins. 

 

Det var også musikk som ikke kom over fra USA og dette vil også bli belyst. Jeg vil også 

komme inn på hvordan musikken kom over og på hvilken måte man kan si at det utspant seg 

tre ulike hovedretninger på Dolphins. Det å synge på norsk ble også viktigere og viktigere for 

mange i dolphinsmiljøet. Dette blir omtalt under delen ”Mot en sterkere norsk bevissthet”.  

I forbindelse med dette kapittelet er det relevant å spørre seg om hvilke kriterier som lå til 

grunn for hvilke sanger som ble plukket opp. Ifølge Bjørn Tonhaugen var det slik at man tok 
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til seg sanger man likte melodiene og harmoniene til, det vil si sanger man likte å synge.
273

  

Dette tror jeg stemmer i stor grad. Det er ofte den spontane opplevelsen av en sang, gjerne ved 

meget få gjennomlyttinger, som danner grunnlaget for hvorvidt man ønsker å lære seg en sang 

eller ikke. Og slik antar jeg det var for folk på Dolphins også. Når man så hadde lært seg 

sangene og begynte å spille dem for hverandre, førte dette til at sangene begynte å påvirke 

folk på Dolphins på den måten at tekstene i de radikale amerikanske folkesangene førte til en 

bevisstgjøring rundt aktuelle politiske temaer. Dette vil imidlertid bli omtalt i kapittel 6. Først 

skal jeg redegjøre for hva slags amerikansk musikk som ble spilt på Dolphins. 

 

Tradisjonell amerikansk folkemusikk 

 

På slutten av dolphinsperioden ble det spilt tradisjonell amerikansk folkemusikk på Dolphins. 

Appalachian Mountain Music var original amerikansk folkemusikk som ble utformet i 

Appalachia-fjellene, fjellkjeden som strekker seg langs store deler av USAs østkyst. Her ble 

mye av det man regner for genuin amerikansk folkemusikk utformet.
274

  

 

24. mars 1968 spilte Lillebjørn Nilsen sangen ”Little Margaret” på ”Store Dolphins”. Før han 

begynte å spille fortalte han at sangen kom fra Appalachia-fjellene og at det var en engelsk 

ballade. Det eneste som var blitt gjort med den var at man hadde lagt på et 

banjoakkompagnement. Nilsen fortalte så at sangen handlet om en ung pike som står i vinduet 

og ser på at hennes elskede gifter seg med en annen.
275

  Dette er et eksempel på at det ble spilt 

tradisjonell amerikansk folkemusikk på Dolphins.  

 

De på Dolphins som var interessert i den tradisjonelle amerikanske folkemusikken, hentet 

inspirasjon fra den amerikanske folkemusikkgruppa The New Lost City Ramblers. Denne 

gruppa gjorde seg gjeldende i forbindelse med den nye interessen for tradisjonell amerikansk 

folkemusikk som på nytt kom i søkelyset på begynnelsen av 1960-tallet.
276

 The New Lost 

City Ramblers hadde sitt utgangspunkt i folkemusikk fra Appalachia-fjellene. Mye av denne 

musikken var blitt spilt inn på plate for kongressbiblioteket på 1920-tallet og gruppa prøvde 

så å gjøre sine versjoner av sangene så likt kilden som mulig med det tradisjonelle 

instrumentale repertoaret. I denne musikken blir instrumenter som banjo, mandolin, fele, 
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autoharpe og gitar brukt. Man prøvde ikke å tilføre musikken noe nytt, det vil si ikke lage 

Hootenanny av dette, men beholde musikken i sin aller reneste form. The New Lost City 

Ramblers spilte inn mange plater og resirkulerte tidlig amerikansk folkemusikk.
277

  

 

Hootenanny 

 

Ole Hauki var budbringer når det gjaldt å bringe hootenannytradisjonen inn til Dolphins og 

Norge for den saks skyld. Her er det viktig å merke seg at Hootenanny ikke er en 

musikksjanger, men en besetningsform.
278

 Hootenannygruppene spilte amerikanske 

folkesanger som kunne være nyskrevne eller eldre folkesanger. The Almanac Singers regnes 

på mange måter for å være stamfaren til hootenannygruppa med tre eller fire personer på 

gitarer og kanskje en banjo.
279

 Senere ut i ”The Folk Revival” fikk hootenannybegrepet en 

utvidet betydning hvor det ble knyttet opp mot kommersiell virksomhet.
280

  

 

The Sing Singers ble lagt ned i april 1966, en måned etter at Dolphins startet. The Sing 

Singers kalte seg selv for en hootenannygruppe og Ole Hauki hadde hentet mange av sangene 

fra Woody Guthrie, Pete Seeger og The New Christie Minstrels. The Sing Singers sang blant 

annet Woody Guthries ”This Land is Your Land”.
281

 Sangen ble skrevet av Guthrie selv i 

1940.
 
I USA er denne sangen så stor at den blir regnet for å være landets andre nasjonalsang.  

 

The Sing Singers hentet også stoff fra grupper som Peter, Paul and Mary, The Kingston Trio 

og The Brothers Four. For de som var interessert i gruppesang var disse gruppene 

interessante. Når det gjaldt The Sing Singers var det Ole Haukis eget repertoar fra statene som 

gjorde seg gjeldende og det var han som videreformidlet de ulike folkesangene til de andre i 

gruppa. En av disse sangene var en israelsk folkemelodi ved navn ”Tzena Tzena” som 

omhandler internasjonal forståelse og samarbeid. The Sing Singers opptrådte i TV-

programmet ”Folkeklubben” høsten 1965 med Ada Haug som programleder. De spilte ”Tzena  

Tzena” og den tradisjonelle folkesangen ”He Was a Friend of Mine” som handler om en mann 

som sørger over en død venn.
282
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The Sing Singers spilte også ”Bring Me a Little Water, Sylvie”, ”Brandy Leave Me Alone” og 

”Whim Away”.
283

 ”Whim Away” er en afrikansk folkevise fra Surinam.
284

 “Bring Me a Little 

Water, Sylvie” har en tekst som handler om en mann som ønsker at kvinnen han er forelsket i 

skal hente ham vann fordi han er blitt tørst og varm etter å ha jobbet ute på markene. ”Brandy 

Leave Me Alone” handler om en mann som har kjærlighetssorg fordi han ikke får den jenta 

han ønsker seg. Ifølge Bjørn Tonhaugen spilte The Sing Singers litt av hvert, de hadde ikke et 

ensartet stoff.
285

  

 

Før 1965 hadde The Sing Singers vært en duo bestående av Ole Hauki og Helge Karlsen.
286

 I 

1964 spilte de inn 46 sanger hvor noen av sangene er gjort i forskjellige versjoner. Helge 

Karlsen har i senere tid samlet disse sangene på en demonstrasjons-CD han har valgt å kalle 

Hootenanny. Opptakene ble gjort på Nesøya og på Club 7. På disse opptakene spiller Ole 

Hauki gitar og synger. Helge Karlsen er med på gitar og sang. Duoen for også hjelp av Per 

Anton Kolflaath på vokal og banjo.
287

 Denne CDen inneholder både amerikanske og norske 

folkesanger og danner et bilde av hva Ole Hauki tok med seg av musikk fra USA. Ifølge 

Helge Karlsen er dette amerikanske folkesanger som Ole Hauki tok med seg til Dolphins og 

som ble spilt der.
288

 

 

Av amerikanske folkesanger kan man finne følgende 18 sanger på demonstrasjons-CDen: 

“Banks of Marble”, “Digging for Gold”, ”The Eddystone Light”, ”Freight Train”, “Halleluja 

I´m a Bum”, “Hard Ain´t It Hard”, “Hush Little Baby”, ”I´ve Been Doing Some Hard 

Travelling”, ”I Don´t Work That Way”, “If You Wanna Get to Heaven”, “Oleanna”, “Putting 

on the Style”, “Rock Island Line”, ”The Train to Morrow”, ”The Rooster”, “The Salvation 

Army Song”, “Take This Hammer” og “When I´m on My Journey”.
289

 

 

”Banks of Marble” er en arbeidersang som handler om arbeidernes harde kår og viktigheten 

av å stå samlet mot kapitalistherrene. Den har blitt fremført av Pete Seeger.
290

 “Digging for 

Gold” heter egentlig ”Acres Of Clams” og er en gullgraversang. Den ble skrevet av Francis D. 
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Henry rundt 1874.
291

 Teksten handler om gullgraverdrømmen som var med på å befolke 

Amerika og hvor noen lyktes med å nå sin drøm. ”The Eddystone Light” er opprinnelig en 

britisk folkesang.
292

 Dette er en liten humoristisk og humørfylt vise om en vokter ved 

fyrtårnet Eddystone som gifter seg med en havfrue. Sammen får de tre barn, to fisker og ett 

menneske, og i løpet av historien oppstår det en del forviklinger.       

 

“Freight Train” betyr godstog og er skrevet av Elisabeth Cotton på begynnelsen av 1900-tallet 

og den er en eskapistisk sang hvor godstoget blir et symbol på en flukt fra livets harde 

realiteter. Cotton ble inspirert til å skrive denne sangen da hun som barn beskuet godstogene 

som passerte hennes hjem.
293

 “Halleluja I´m a Bum” handler om en mann som har kommet ut 

av fengsel og ikke ønsker å jobbe, men bare loffe rundt. Teksten skildrer ulike merkverdige 

situasjoner lofferen kommer ut for. Denne sangen har ukjent opphav, men kan spores tilbake 

til 1800-tallet og er blant annet blitt fremført av gruppa The New Christie Minstrels.
294

 

Mellom 1880 og 1930 var det mange i USA som levde under vanskelige kår. Noen av disse 

ble landstrykere og omstreifere og reiste rundt på landeveien i USA. Mange haiket på 

godstogene som gikk på kryss og tvers av det vidstrakte landet. Og når landstrykerne møttes 

rundt leirbålene i landstrykerjunglene ble det laget ulike omstreifersanger eller såkalt hobo 

songs.
295

  

 

”Hard Ain´t It Hard” er en sang om kjærlighetssorg og har blant annet blitt spilt av The 

Kingston Trio.
296

 “Hush Little Baby” er en barnesang som er ment for å formilde og glede en 

baby. Alan Lomax samlet inne den sangen fra en svart kvinne i Alabama.
297

 ”I´ve Been Doing 

Some Hard Travelling” heter egentlig bare ”Hard Travelling” og er skrevet av Woody 

Guthrie.  Den handler om en reisende mann som har ulike strøjobber. Han jobber blant annet 

på et jernverk, har drevet med veiarbeid og er på evig søken etter kvinnen i sitt liv. ”I Don´t 

Work That Way” er en humoristisk religionskritisk vise om en mann som møter en 

frelsesarmesoldat. Frelsesarmesoldaten spør vedkommende om han ønsker arbeid. Når 

hovedpersonen så får vite at han ikke får betalt i kroner og øre, sier han at han ikke jobber på 

den måten.  
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“If You Wanna Get to Heaven” heter egentlig “Talking Blues” som i tillegg til å være en 

sang, også representerer en sangtype som andre artister har vært inspirert av. Bob Dylans 

"Talking World War III Blues" fra 1963 er for eksempel en talking blues. Sangtypen 

kjennetegnes ved at man snakkesynger istedenfor å synge. Snakkesangen går over et bestemt 

rytmisk mønster som brytes opp på slutten av hvert vers. Guthrie har feilaktig vært kjent for å 

ha skapt denne sangtypen. Noe som er mer riktig er at han var med på å popularisere 

sangtypen.
298

 Selve sangen ”Talking Blues” har ikke noen bestemt tematikk, men vandrer fra 

det ene tema til det andre og innehar en humoristisk tone.  

 

“Oleanna” handler om Ole Bulls nye norske koloni som han ville etablere i Pennsylvania. 

Hele prosjektet mislyktes fordi landet som Bull hadde kjøpt var for steinete til at man kunne 

drive et innbringende jordbruk der. Ole Bull hadde blitt lurt av en sleip eiendomsselger. De 

første settlerne som kom hit holdt på å sulte i hjel på grunn av matmangelen.
299

 Selve teksten 

handler om hvor fantastisk det er i Oleanna, blant annet hvordan kornet planter seg selv ved 

egen hjelp og hvor raskt det vokser. “Putting On the Style” handler om hvordan folk i 

samfunnet gjør seg til og legger på en fasade eller et ansikt utad. Her synges det blant annet 

om en seksten år gamle jenta som går til kirken for å treffe gutter. Hun gjør seg til for disse 

guttene ved å fnise og le. Videre har man kongressmannen fra Washington som innynder seg 

for velgerne for at han skal bli gjenvalgt.
300

  

 

I “The Rock Island Line” smugler en togoperatør urent jern gjennom tollen og hevder at alt 

han har om bord er kveg. Denne sangen ble først innspilt og fremført av Leadbelly på 1940-

tallet og har senere blitt fremført av blant annet gruppa The Brothers Four.
301

 ”The Train to 

Morrow” er en humoristisk vise om en som ønsker å dra til ”Morrow”, men som på grunn av 

ordspillet i ”to Morrow” er nødt til å bli hjemme. Det blir altså forvirring om når toget går. 

”The Rooster” er en humoristisk vise om en hane som gjør mirakler. Den får hønene til å 

legge egg, noe som for så vidt ikke er et mirakel, men den får kuene til å lage eggetoddy og 

elefanter til å legge egg av elfenben.  
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“The Salvation Army Song” er en humørfylt religionskritisk vise som ironiserer over alt man 

ikke får lov til å gjøre når man er med i frelsesarmeen. Man bør for eksempel holde seg unna 

fruktkaker fordi de inneholder rom. Videre kan te være farlig fordi den kan blandes med vin 

osv.
302

 “Take This Hammer” er en fengselssang som handler om en svart fengselsinnsatt i 

Virginia som funderer på å rømme fra fengselsmarerittet. Sangen blir også regnet som en 

arbeidersang som refererer til harde yrker hvor menn svinger økser, hakker og slegger
303

 

“When I´m on My Journey”, eller “On My Journey” som den egentlig heter, er en negro 

spiritual og handler om en persons indre åndelige reise hvor hans erfaringer og bestrebelser 

blir satt i sammenheng med ulike naturfenomener. Denne sangen er blitt fremført av The 

Weavers.
304

  

 

”The Ox-Driving Song”
 
er også hentet fra Helge Karlsens kildemateriale, men ikke i form av 

musikk, men et ark med sangtekst.
305

 ”The Ox-Driving Song”
 
er en cowboysang som John 

Lomax samlet inn fra Hermann Weaver i furuskogene i Texas. Sangen stammer opprinnelig 

fra fjellene i Missouri og er skrevet på 1860-tallet. Teksten handler om strabasene omkring 

det å drive en flokk med okser over fjell på vinterstid.
306

  

 

Disse 19 amerikanske folkesangene som utgjorde en vesentlig del av The Sing Singers´s 

repertoar representerer et forholdsvis bredt spekter av amerikanske folkesangtyper. Blant 

disse finner vi en gullgraversang (”Acres Of Clams”), en arbeidersang (“Banks of Marble”), 

en fengselssang eller prison song (“Take This Hammer”), en negro spiritual (“On My 

Journey”), to religionskritiske sanger (”I Don´t Work That Way” og “The Salvation Army 

Song”), en cowboysang (”The Ox-Driving Song”), en landstrykersang eller hobo song 

(“Halleluja I´m a Bum”), en barnesang eller lullaby (“Hush Little Baby”), to togsanger eller 

train songs (“Freight Train”, “Rock Island Line”), en kjærlighetssang (“Hard Ain´t It Hard”) 

og en britisk folkesang (The Eddystone Light”).   
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Flere av disse 19 sangene har muntre og humoristiske tekster, noe Hauki hadde sansen for.
307

 

Noen av dem har også en ironisk vri. Sjangermessig holder Ole Hauki seg innenfor den 

angloamerikanske visetradisjonen, dette med unntak av ”On My Journey” som er en negro  

spiritual. Noe man imidlertid legger merke til er det store fraværet av radikale sanger som den 

amerikanske visetradisjonen i sin helhet er sterkt preget av. Det nærmeste man kommer en 

samfunnsrefsende sang utenom arbeidersangen ”Banks of Marble” er ”Putting On the Style”, 

som på en humørfylt måte henviser til en eksisterende overfladiskhet og kynisme i samfunnet. 

Men dette er heller ikke en radikal sang. En årsak til innslaget av radikale sanger er såpass lite 

har nok å gjøre med Haukis apolitiske plattform.
308

 Ole Hauki tilhørte ikke venstresiden i 

norsk politikk. Heller det motsatte i så fall. Han var i en kort tid formann av Unge Høyre i 

Oslo uten at han av den grunn nødvendigvis forble så dedikert på den borgerlige siden heller. 

Formannskapet i Unge Høyre i Oslo hadde nok heller å gjøre med en eventyrlyst og en trang 

til å prøve nye ting, enn å gjøre politisk karriere.
309

 

 

Pete Seeger 

 

Pete Seeger har arbeidet innenfor flere sjikt innenfor den amerikanske 

folkemusikktradisjonen. Han har arbeidet som låtskriver, artist, innsamler, forfatter og 

formidler av amerikansk folkemusikkhistorie. Ifølge Morten Bing var Pete Seeger gjennom 

The Almanac Singers opphavsmannen til hootenannytradisjonen og senere bindeleddet 

mellom hootenannytradisjonen og protestsangtradisjonen.
310

 

 

De to mest kjente sangene Pete Seeger har skrevet er ”Where Have All the Flowers Gone?”, 

og ”Turn! Turn! Turn!” Begge disse sangene ble spilt på Dolphins.
311

 ”Where Have All the 

Flowers Gone?” er en fredssang som i triste ordelag omtaler alle de unge soldatene som går ut 

i krigen og som ender opp på kirkegården. ”Turn! Turn! Turn!” er også en fredssang som 

Seeger skrev i 1959 og som han ga ut på albumet The Bitter and The Sweet i 1962. Sangen 

bygger på bibelske sitater som han satte melodi til. Folkrockbandet The Byrds hadde en stor 

hit med ”Turn! Turn! Turn!” i 1965.
312
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Arbeidersangen ”John Henry” er også en sang Pete Seeger har fremført. Både Torgny 

Skogsrud og Kari Svendsen spilte denne sangen på Dolphins.
313

 ”John Henry” bygger på en 

sann historie som utspant seg 1860- årene i USA da landet gjennomgikk en 

industrialiseringsprosess. John Henry var en kraftig mann som jobbet på jernbanelinjen. Etter 

hvert som selskapet begynte å kjøpe inn driller og boremaskiner, ble arbeiderne redde for å 

miste jobben fordi de var redde for at maskinene skulle overta. John Henry stilte så opp mot 

maskinen for å vise at mennesket fortsatt var mer effektivt enn maskinen. John Henry vant 

over maskinen, men døde senere av overanstrengelse.
314

  

 

”Little Boxes” er skrevet av Malvina Reynolds, men er også blitt fremført av Pete Seeger, 

blant annet i hans tidligere omtalte TV-program ”Rainbow Quest”.
315

 Denne sangen ble også 

sunget på Dolphins.
316

 Den skildrer de små ”boksene” man befinner oss i og hvor 

strømlinjeformet og konformt samfunnet er. Man vokser opp, går på universitet og erverver 

seg et yrke. Deretter stifter man familie og på den måten gjentar man hele historien.  

 

Dolphinsmiljøet hadde kjennskap til Pete Seegers musikk og visste godt hvem han var, også 

at han var forbilde for Bob Dylan.
317

 Spesielt var Kari Svendsen og Lillebjørn Nilsen opptatt 

av Pete Seeger. Kari Svendsen hørte først Pete Seeger spille alene med banjoen på et 

radioprogram med Rosa Seierstad og da ble hun øyeblikkelig bergtatt.
318

  

 

Pete Seeger var altså veldig sentralt for Kari Svendsen og hun var nærmest barn da hun 

begynte å interessere seg for amerikansk folkemusikk. Ifølge Steinar Ofsdal traff han Kari 

Svendsen og Lillebjørn Nilsen da Kari og Lillebjørn var seksten år gamle. Da hadde Kari og 

Lillebjørn holdt på med denne musikken en stund. Lillebjørn spilte i likhet med Kari på en 

fem strengers banjo med lang hals som er det samme instrumentet som har vært Pete Seegers 

varemerke i alle år.
319

 

 

Kari Svendsen uttaler følgende om Pete Seeger og hans politiske og humanistiske 

engasjement: 
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Pete Seeger var opptatt av frihet og forståelse mellom folkeslagene. I hans visebøker 

finner man folkesanger som ”Whim Away” fra Afrika, ”Surinam” fra Sri Lanka 

samt folkesanger fra Israel, Palestina, arabiske land, Russland og Sør-Amerika. All 

denne folkemusikken introduserte han for det amerikanske publikumet. Det var en 

kjempe jobb og han spredte en forståelse av at vi er ikke så langt unna hverandre og 

vi kan gjøre hverandres låter. Fordi vi synger om de samme tingene.
320

 

 

Når det gjelder ”Turn! Turn! Turn!” forteller Kari Svendsen at hun etter hvert sluttet å synge 

denne sangen på grunn av dens religiøse innhold. Det samme gjaldt andre religiøse og 

spirituelle sanger som eksempelvis ”Twelve Gates to the City”. Hun følte ikke at hun kunne 

stå hundre prosent for det tekstlige innholdet i disse sangene.
321

  

 

Bob Dylan 

 

Bob Dylan ble på mange måter spydspissen for ”The Folk Revival”.
322

 Han var og er en 

ekstremt dyktig låtskriver og bidro med sanger som var så sterke at de var nødt til å gjøre seg 

gjeldende. Ingen andre klarte å lage slike sanger. I tillegg sang han med en stemme som 

mange vil si passet perfekt til sjangeren. Han ble den store folkemusikkhelten på 1960-tallet. 

Men Dylan hadde gjort hjemmeleksen sin. Han hadde jobbet hardt og intenst med 

folkemusikksjangeren i lang tid før han fikk platekontrakt. Han hadde blant annet studert 

Woody Guthrie og hans sanger inngående, og brukte sine ervervede kunnskaper når han skrev 

sine egne sanger. Samtidig kan man ikke underslå det faktum at hans suksess var et resultat av 

en nærmest gudegitt begavelse.  

 

Det var Dylans første periode som slo sterkest inn på Dolphins. Med dette menes Dylans tre 

første selvskrevne album: The Freewheelin´ Bob Dylan, The Times They Are A-Changin´ og 

Another Side of Bob Dylan. Det var gjerne slik at det tok et par år før den nye amerikanske 

musikken kom hit til landet, og det var blant annet derfor det var platene fra 1963 og 1964 

som gjorde seg mest gjeldende på Dolphins.
323

 Når dolphinsmiljøet oppdaget den akustiske 

Dylan, var han selv ferdig med denne perioden og hadde skiftet ut den akustiske gitaren sin 

med en elektrisk. Dylan gikk som kjent elektrisk med platene Bringing it all back home og 

Highway 61 revisited i 1965.
324
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Bob Dylan og hans sanger ble naturlig nok en viktig inspirasjonskilde for dolphinsmiljøet. Fra 

hans første periode ble det spilt legendariske sanger som “The Times They Are A-Changin´”, 

“Blowing in the Wind”, “ With God on Our Side”, ”Masters of War”, ”A Hard Rain´s Gonna 

Fall” og ”Don´t Think Twice It´s Allright”. Disse sangene var skjellsettende i forhold til å 

sette et nivå for låtskriving som dolphinsmiljøet kunne strekke seg mot.   

 

“Blowing in the Wind” er fra The Freewheelin´ Bob Dylan, det første albumet der Dylan 

hadde skrevet alle sangene selv. Sangen er en fredssang som i likhet med Pete Seegers sanger 

ble brukt i forbindelse med borgerrettighetskampen. “Blowing in the Wind” taler om 

menneskenaturen og hvordan den kommer til kort i når det gjelder å unngå krig og andre 

destruktive fenomener. “With God on Our Side” er fra albumet The Times They Are A-

Changin´ og her stiller Dylan spørsmålstegn ved den måten religion har blitt brukt som 

virkemiddel for å legitimere kriger og andre politiske agendaer. Sangen inneholder også et 

parti som uttrykker uro omkring atomvåpen og dets ødeleggelsesevne.  

 

”Masters of War” er også en fredssang, eller antikrigssang om man vil. Den er å finne på The 

Freewheelin´ Bob Dylan. Sangen henvender seg til maktpersoner som bygger bombene, lager 

dødsfly og gjemmer seg bak skrivebord. Den henvender seg til politikere og andre som har 

ansvaret for de krigshandlinger som blir gjennomført. Dylan er ikke nådig i denne sangen. 

Han er åpebart fylt med en vrede mot disse makthaverne.  

 

”A Hard Rain´s Gonna Fall” er en episk sang som inneholder et mylder av bilder og 

hendelser. Ifølge Dylan selv skrev han denne sangen under Cubakrisen i oktober 1962. Ifølge 

ham selv er hver tekstlinje egentlig starten på en sang. Og i og med at han ikke trodde han 

ville leve lenge nok til å få skrevet ferdig alle sangene, puttet han alle linjene inn i denne ene 

sangen.
325

 I forbindelse med dette er det viktig å påpeke at Dylan selv ikke er den man bør 

stole mest på når det gjelder slike anekdoter. Han har i flere tilfeller kommet opp med 

historier om seg selv og sangene sine som ikke har vist seg å stemme i ettertid.   

 

”A Hard Rain´s Gonna Fall” er politisk i den grad man ønsker at den skal være politisk. I 

teksten synger Dylan for eksempel om en hvit mann som lufter en svart hund og et rom fylt 

med menn som holder hammere som drypper av blod. Dette er bilder man lett vil kunne 
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knytte opp mot henholdsvis arbeiderbevegelsen og borgerettighetsbevegelsen. Men det 

behøver ikke bety at det Dylan her ønsker å være så veldig politisk av den grunn. Eller at han 

spesifikt tenkte på den amerikanske arbeiderbevegelsen eller borgerrettighetsbevegelsen da 

han skrev disse linjene. Teksten inneholder veldig mange andre bilder og analogier og den er 

åpen for ulike tolkninger, avhengig av øynene som ser. Et annet aspekt ved flere av Dylans 

sanger er at de er tidløse i den forstand at de ikke er spesifikke nok til at man kan knytte dem 

opp til en bestemt tidsperiode. ”A Hard Rain´s Gonna Fall” kunne like gjerne vært skrevet i 

1862 som i 1962.  

 

“The Times They Are A-Changing” er fra albumet ved samme navn og på samme måte som 

med ”A Hard Rain´s Gonna Fall” er det ingenting i denne teksten som henviser til verken 

borgerettighetsbevegelsen eller ungdomsopprøret på 1960-tallet. Sangen dreier seg om at noe 

nytt er emning, at en ny begynnelse er nær og at de som før har tapt nå skal vinne. Sangen er 

så smart skrevet at den kan brukes i flere sammenhenger. Temaet i sangen er bruddet mellom 

noe gammelt og noe nytt, noe som fungerer i sammenheng med borgerettighetsbevegelsen og 

et ungdomsopprør. Her det igjen snakk om tolkning av tekst. I forbindelse med dette er det 

også viktig å få frem at det er flere av Dylans sanger fra denne perioden er konkrete politisk 

og refererer til bestemte tidsperioder og hendelser.  

 

Torgny Skogsrud fra Gruppe 4 var opptatt av Bob Dylan og det som tiltalte ham var Dylans 

universelle kvaliteter. Bob var ”Beyond Left and Right”, på den måten at han ikke omfavnet 

den politiske diskursen, men opererte i et mer allmennmenneskelig og universelt rom. “The 

Times They Are A-Changing” var en fantastisk sang fordi den handlet om en begeistring og 

en optimisme om at det kan komme noe nytt. Men for Skogsrud gjorde det ikke det. For ham 

var 1970-tallet ”Tante Sofie´s tiår” hvor alt ble politisert. Skogsrud omtaler Dylan som en 

ekte poet og selv om sangene ble populære, beholdt de sin poetiske kraft. Han følte at han 

skjønte hva Dylan snakket om, og at man kunne se videre i tekstene hans. Skogsrud opplevde 

ikke Dylan som en konvensjonell politisk protestsanger.
326

   

 

”Don´t Think Twice It´s Allright” er farvelsang en mann synger til en dame han har vært 

sammen med. I teksten forsoner han seg til en viss grad med at forholdet ikke fungerte og ber 
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dama ikke tenke noe særlig mer over det. Samtidig som han gjør dette kommer det klart frem 

i teksten at han er bitter og angrer på at han brukte så mye tid på henne.   

 

Det var mange på Dolphins som plukket opp Bob Dylan. Hege Tunaal var en av dem. I likhet 

med flere andre var det Dylan hun startet med. Aktørene på Dolphins var veldig opptatt av 

Dylan og han ble betraktet som en fantastisk poet med samfunnskritiske tekster. Han var 

aktuell og noe som var spennende å gjøre. Tunaal spilte ”Blowing in the Wind”, “The Times 

They Are A-Changing” og ”Don´t Think Twice It´s Allright”.
327

 En annen eksponent for 

dylanmaterialet var Petter Skodbo. Han skrev også egne ting. Lars Klevstrand sang “With 

God on Our Side”, men på midten av 1960-tallet begynte han å interessere seg for det norske 

og da han kom inn i dolphinsmiljøet sang han norsk.
328

 Ifølge Morten Asklie var Bob Dylan 

med sine populære politiske sanger et selvsagt innslag på Dolphins.
329

 

 

Men det var ikke alle på Dolphins som falt pladask for Dylan. Kari Svendsen var mer opptatt 

av musikk enn tekst på denne tiden, og i og med at hun akkurat hadde lært å spille banjo 

ønsket hun å gjøre ting som hun synes var morsomt å spille. Hun kunne da spille eldre 

amerikanske folkeviser som ”John Henry” og ”Cripple Creek”. Kari spilte også mye irsk, 

skotsk og engelsk folkemusikk.
330

  

 

Det var imidlertid ikke kun dylanplatene fra 1963 og 1964 som gjorde seg gjeldende på 

Dolphins. Helge Pran spilte blant annet “Sad Eyed Lady of The Lowlands”, en 

kjærlighetssang på over elleve minutter som Dylan hadde skrevet til sin kone Sara. Pran spilte 

og sang den med en tolvstrengs gitar og munnspill.
331

 Denne sangen er fra LP´en Blonde on 

Blonde utgitt i 1966. Morten Bing som både var tilskuer og musiker på Dolphins oppdaget 

Dylan med sangen ”Positively 4th Street” som kom ut på singel i 1965. Denne sangen er i 

aller høyeste grad elektrisk og omhandler Dylans oppgjør med den delen av folkmiljøet som 

mislikte hans elektriske overgang.
332

 Tekstene på disse to låtene er mer personlige og 

introverte, noe som reflekterer den veien Dylan gikk lyrisk etter at han gikk elektrisk. 
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Selv om den elektriske Dylan var kjent i deler av miljøet, var det likevel den akustiske Dylan 

som var mest toneangivende. Dette kan ses i sammenheng med at Dolphins var en viseklubb 

hvor musikken først og fremst ble fremført akustisk.  

 

Joan Baez 

 

Joan Beaz var en av de viktigste kvinnelige artistene som ble spilt på Dolphins.
333

 Det var 

hennes fire første album som gjorde størst inntrykk, to studio-LPer og to live-LPer ved navn 

Joan Baez, Joan Baez Vol. 2, Joan Baez in Concert og Joan Baez in Concert Part 2.
334

 Joan 

Baez var en meget samfunnsengasjert visesanger på 1960-tallet og har opprettholdt sitt 

engasjement helt frem til i dag.  

 

Baez sang låter av Dylan og på hennes andre liveplate fra 1963 kan man finne ”Don´t Think 

Twice It´s Allright” og “With God on Our Side”. Her ser man hvordan det tidlige 

dylanmaterialet penetrerer flere av de viktigste artistene og gruppene som slo inn på Dolphins 

viseklubb, noe som indikerer hvor sentrale disse sangene ble for dolphinsmiljøet, spesielt i 

starten av perioden. Baez sine fire første album inneholder ulike tradisjonelle amerikanske 

folkesanger, blant annet den tidligere omtalte “Hush Little Baby”. I tillegg finner man 

folkesangen "House of the Rising Sun" som handler om en sørgmodig mann som synger om 

hvordan han har hengitt seg til drikking og gambling på horehuset ved navn ”The Rising 

Sun”. Ifølge Sverre Jensen ble denne sangen også sunget på Dolphins.
335

  

 

Joan Baez spilte inn “We Shall Overcome” på albumet Joan Baez in Concert Part 2 i 1963 

som tidligere nevnt ble borgerrettighetsbevegelsens hovedsang. Sangen var opprinnelig en 

negro spiritual som etter hvert ble brukt av den amerikanske arbeiderbevegelsen og som endte 

opp som hovedsang for integrasjonsbevegelsen i sørstatene.
336

 Joan Baez har også fremført 

arbeidersangen ”Joe Hill” som er en av de mest kjente amerikanske arbeidersangene. ”Joe 

Hill” er i sangen anarkist og i opposisjon mot sentralisert makt i all slags form. Til tross for 
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motstridende ideologier adopterte det amerikanske kommunistpartiet Joe Hill som kulturelt 

ikon.
337

 Ifølge Hege Tunaal ble “We Shall Overcome” og ”Joe Hill” sunget på Dolphins.
338

 

 

Hege Tunaal var en av de sentrale kvinnene i dolphinsmiljøet og hun var meget inspirert av 

Joan Beaz. Tunaal spilte ofte Baez sine versjoner av Dylans sanger. Tunaal hadde en 

beundring for Baez.
339

 Hege Tunaal skulle senere bevege seg noe bort fra Baez og gå mer inn 

på det norske. Det var også flere jenter som var opptatt av Baez. Lisa Strindberg spilte en del 

av sangene hennes.
340

 Joan Baez var meget populær på Dolphins, men Kari Svendsen på sin 

side var mer opptatt av Buffy Sainte-Marie som blant annet har skrevet sangen ”Universal 

Soldier”.
341

   

 

Peter, Paul and Mary 

 

Peter, Paul and Mary var en av de mest populære gruppene innenfor ”The Folk Revival” og 

de populariserte mange amerikanske folkesanger, blant annet flere av Bob Dylans sanger. De 

skrev ikke sanger selv.
342

 Peter, Paul and Mary hadde suksess med dylansangene “The Times 

They Are A-Changing” og “Blowing in the Wind” som allerede er omtalt som en del av 

dolphinsrepertoaret.  

 

”Stewball” er en sang som Peter, Paul and Mary spilte inn på plata In The Wind i 1963. 

Sangen er opprinnelig engelsk-irsk og handler om en flekkete veddeløpshest som løp raskt og 

som konverserte med jockeyen sin under selve løpene. Denne sangen ble plukket opp av 

svarte arbeidere i Mississippi. ”Old Stewball” som den da ble hetendes var favorittsangen til 

tømmerhoggere som sang sangen unisont mens de hogget seg gjennom de tette skogene nede 

ved Mississippideltaet. Alan Lomax oppdaget sangen i et fengsel i Mississippi i 1933. Sangen 

kan karakteriseres som en arbeidssang, nærmere bestemt en tømmerhoggersang.
343

      

 

“Three Ravens” spilte Peter, Paul and Mary inn på live-plata In Concert fra 1964. Dette er en 

gammel engelsk ballade som Francis James Child inkluderte i sine samlinger. Den handler om 
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tre ravner som diskuterer om de skal spise en død ridder som ligger ute på markene. Før de 

rekker å gjøre noe som helst, kommer det en hvit due og tar med seg ridderen bort fra åstedet. 

Duen begraver ridderen i fred og ro.
344

 

 

Peter, Paul and Mary gjorde et sterkt inntrykk på Gruppe 4 som bestod av Torgny Skogsrud 

på gitar og sang, Lisa Strindberg på sang, Anders Holt på gitar og sang, og Arne Fossheim på 

kontrabass og sang.
345

 Gruppe 4 spesialiserte seg på Peter, Paul and Marys repertoar. De spilte 

“The Times They Are A-Changing”, “Blowing in the Wind”, ”Stewball” og “Three Ravens”. 

Fra Peter, Paul and Marys repertoar hentet de også inn spirituelle- og bluesaktige sanger.
 

Dette var også folkesanger som Peter, Paul and Mary populariserte. Her siktes det til sanger 

som “One Kind Favour”, ”Settle Down”, ”Jesus Met a Woman”, ”Freight Train” og ”Morning 

Train”.
346

 Noen av disse vil bli omtalt under den delen som heter blues og negro spirituals.  

 

Gruppe 4 gjorde også andre ting enn Peter, Paul and Mary stoff. De kunne også synge 

”Koleravisa”, ”Rolandskvadet” og ”Byssanlull”. Men disse norske og svenske sangene var 

som oftest bestillingsverker. Hovedtyngden i repertoaret lå på Peter, Paul and Mary. Gruppe 4 

la mye arbeid i koringene når de arrangerte musikken. Gruppe 4 ble nok regnet som den mest 

betydningsfulle gruppa på Dolphins, og den beste. Men gruppa ble aldri noe mer enn Norges 

svar på Peter, Paul and Mary. Lillebjørn Nilsen på sin side, ble Lillebjørn Nilsen. Han begynte 

også i likhet med Gruppe 4 å spille amerikansk folkemusikk, men ble etter hvert veldig 

opptatt av det norske og utformet sin egen personlige stil.
347

  

 

Torgny Skogsrud minnes hvordan gruppe 4 arbeidet med koringene: 

  

Vi gikk gjennom låtene i hodet først, vi var fire stykker da. Vi stod med ansiktene mot 

hverandre helt tett, også sang vi. På den måten lagde vi stemmene. Det var veldig 

inspirerende, et veldig godt minne rett og slett, hvordan vi stod slik og harmoniserte 

de ulike stemmene. Selvfølgelig arrangerte vi det etterpå, men stemmene la vi opp på 

den måten.
348

  

 

Det var Peter, Paul and Mary som ble regnet for å være den største amerikanske gruppa på 

Dolphins, og Gruppe 4 fungerte som en slags blåkopi. Selv om Peter, Paul and Mary bare var 
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tre og Gruppe 4 var fire, var det faktisk slik at Peter, Paul and Mary også hadde en fjerde 

mann på kontrabass. Han het Milton Okun og stod i bakgrunnen når de andre spilte.
349

  

 

I tillegg til The Sing Singers og Gruppe 4 var det flere grupper på Dolphins. Mange grupper 

kom og gikk. Det var gruppa To+to med sanger som ”Tusen plommer” og ”Pinnsvinskinnet”. 

Kinsfolk spilte sangene ”Little Boy”, ”Seven Daffodils”, ”Rider”, ”It Was a Very Good Year” 

og “Long Black Veil”. Videre hadde man grupper som Trio Tre, Teknikum 4, Entre, The 

Young Norwegians og Christiania Fusel & Blaagress med flere.  

 

Andre sentrale amerikanske grupper og artister  

 

Det var flere artister og grupper fra ”The Folk Revival” som fant sin vei inn til Dolphins. Den 

canadiske visesangerinnen Buffy Sainte-Marie var av indiansk avstamning og ble først kjent i 

Norge da den engelske visesangeren Donovan sang hennes sang ”Universal Soldier”.
350

 

”Universal Soldier” er en fredssang som tar for seg den soldaten som dreper på ordre fra den 

vanlige borgeren, dette fordi det er han eller hun som velger politikerne. ”Until It´s Time For 

You To Go” er også skrevet av Sainte-Marie og er en kjærlighetssang. Kari Svendsen var som 

tidligere nevnt meget opptatt av Buffy Sainte-Marie. Sainte-Marie var en stor 

inspirasjonskilde for henne. Hun sang flere av hennes sanger på Dolphins, blant annet 

”Universal Soldier”. Buffy Sainte-Marie skrev ofte enten heftige kjærlighetsviser eller 

antikrigssanger og hun spilte et indiansk instrument som heter Jaws Harp hvor man har en bue 

som ligger inntil munnen og hvor man kan synge samtidig.
351

 Buffy Sainte-Marie var også et 

forbilde for Hege Tunaal. Det at hun skrev sanger selv og tok opp indianernes situasjon 

inspirerte Tunaal. Hun fremførte ”Until It´s Time For You To Go” på Dolphins.
352

  

 

Woody Guthrie må også selvfølgelig nevnes selv om han var innlagt på sykehus under store 

deler av ”The Folk Revival”. Hans mest kjente sang ”This Land is Your Land” er tidligere 

nevnt og inngikk i The Sing Singers´s repertoar og ble ofte spilt på Dolphins. Dette må regnes 

som en av de aller viktigste amerikanske folkesangene. Tematikken ligger i selve sangtittelen 

og teksten omhandler en reisende på vandring og skildrer det amerikanske landskapet.    
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Simon and Garfunkel ble vel mottatt på Dolphins og doen Ulf og Bjørn bidrar med to Simon 

and Garfunkelsanger på Viser i trengsel fra 1968. Dolphinsduoen Bjørn & Ulf gjorde sine 

egne versjoner av Simon and Garfunkels sanger ”Feelin Groovy” og ”The Flowers Never 

Bend”. ”Feelin Groovy” handler om det å føle seg fri, være uten bekymringer og ikke være 

tynget av ansvar. ”The Flowers Never Bend” har ikke et bestemt tema, men er åpen for 

tolkningsmuligheter. Dette er mer typisk for popmusikk og folkrocken Dylan senere ble en 

del av, enn den amerikanske folkemusikken. Man kan si at Simon and Garfunkel lå i 

grenselandet mellom ”The Folk Revival” og den mer kommersielle og polerte popmusikken. 

De hadde en mer popaktig ”feeling” over seg enn det mange av de andre folkesangerne og 

folkgruppene hadde, men de stod nok likevel i stor grad innenfor den amerikanske 

visetradisjonen. 

 

The Kingston Trio og deres legendariske hit ”Tom Dooley” ble også spilt på Dolphins, og da 

ble den nynorske oversettelsen av Hartvig Kiran ble brukt.
353

 The Weavers sin slager “Tzena 

Tzena” ble som tidligere nevnt spilt av The Sing Singers.
354

 Barry McGuires kjente 

antikrigssang ”Eve Of Destruction” ble også spilt på Dolphins. Det samme ble Tom Paxtons   

“Last Thing On My mind”.
355

 ”Eve Of Destruction” er en direkte og meget konkret 

protestsang som fordømmer krig. “Last Thing On My mind” er en sang om tapt kjærlighet.  

   

Phil Ochs ble også kjent på Dolphins og sangen hans ”I Ain´t Marching Anymore” ble spilt 

på Dolphins.
356

 Petter Skodbo som døde ganske tidlig hadde Phil Ochs på repertoaret.
357

 ”I 

Ain´t Marching Anymore” er en fredssang hvor refrenget poengterer at det er de unge som 

dør i krig og de voksne som har sendt dem ut for å dø. Denne sangen er i likhet med ”Eve Of 

Destruction” direkte og konkret og nesten aktivistisk i sin form.   

 

Randy Newman, satirikeren Tom Lehrer, Judy Collins, The Brothers Four, New Christie 

Minstrels og Chad Mitchell Trio var andre amerikanske folkeartister og folkgrupper som 

inspirerte og påvirket dolphinsmiljøet.  
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Blues og negro spirituals 

 

Blues fikk innpass i den amerikanske folkemusikken med Leadbelly på 1930-tallet.
358

 I 

forbindelse med ”The Folk Revival” på 1960-tallet kom bluesen igjen i søkelyset, denne gang 

med The Little Sandy Review som satte i gang ett nytt engasjement for tradisjonell amerikansk 

folkemusikk.
359

  

 

Tom Hartvig og Torgny Skogsrud var de fremste eksponentene for blues på Dolphins. Hartvig 

spilte inn en singel med sangen ”Bourgeois Blues” som ble gitt ut i 1966.
360

 ”Bourgeois 

Blues” er en sang Leadbelly skrev og spilte inn på 1930-tallet.
361

 Tom Hartvig var 20 år 

gammel og jusstudent da han spilte inn denne singelen.
362

 Han var også med i dolphinsmiljøet 

og han spiller og synger sangen på en stålstrenget kassegitar mens Torgny Skogsrud 

akkompagnerer ham på kontrabass. Tom Hartvig ble regnet som den dyktigste bluestolkeren 

på Dolphins.
363

 Han fikk også ros for sin opptreden i en avis for den konserten Dolphins 

arrangerte på Munchmuseet i 1966.
364

  

 

Man kan nok ikke si at ”Bourgeois Blues” er ren blues. Dersom man hører på sangen vil man 

legge merke til at den ”bluesete” sounden ikke er så fremtredenende som man kan høre hos 

artister som John Lee Hooker og Bukka White som kom i søkelyset i forbindelse med ”The 

Folk Revival”. Ifølge Morten Bing høres ”Bourgeois Blues” mer utvannet ut og minner like 

mye om musikkformen skiffle som blues. To andre bluesartister som ligger i dette 

grenselandet er Josh White og Big Bill Broonzy.
365

 Samtidig har den tydelige trekk fra 

bluesen med dens pentatone skala og blåtoner. Selv om hovedfokuset på Dolphins lå på den 

angloamerikanske delen av den amerikanske folkemusikken, var også noen opptatt av blues. 

Man hørte på de nye bluesheltene fra “The Folk Revival”, bluesmenn som Lightining 

Hopkins og Sonny Terry & Brownie McGhee.  

                                                           
358

 Se kapittel 2: 1930-1950 
359

 Se kapittel 2: 1960-tallet: ”The Folk Revival” 
360

 Singel ved navn: Tom Hartvig(utgitt i 1966)  
361

 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bourgeois_Blues (18.10.2009) 
362

 Informasjon hentet fra baksiden på singelcoveret 
363

 Intervju med Morten Bing 04.06.2009 
364

 Avisklipp – hentet fra Sverre Jensens utklippsbok fra perioden 1966-1968 
365

 Intervju med Morten Bing 04.06.2009 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bourgeois_Blues


100 
 

Men det var ikke så mange som prøvde seg på å spille blues. Det var ikke enkelt for ungdom i 

tenårene i Oslo å få musikken til å høres ut som genuin blues.
366

 Det var nok lettere for 

dolphinspublikumet å identifisere seg med den angloamerikanske folkemusikken. Dette har å 

gjøre med at denne kulturen er nærmere knyttet til den norske ved at den likner på norsk 

folkemusikk og visekunst. Mye av det som danner den amerikanske folkemusikken er som 

tidligere nevnt musikk fra de britiske øyer. Og den angloamerikanske folkemusikken minner i 

mange tilfeller mye om norsk folkemusikk, både når det gjelder musikalsk struktur og form. 

En vesensforskjell er at i bluesen bygger man musikken på en pentaton skala som inneholder 

fem toner. Den angloamerikanske og den norske folkemusikken inneholder rene dur og 

mollskalaer med syv ulike toner.  

 

Den angloamerikanske folkemusikken er også kjent for å være opptatt av det tekstlige. Man 

benytter seg av dramaturgisk historiefortelling, noe som ikke er vanlig innenfor bluesmusikk. 

Her ligger det også et element av identifikasjon. Et eksempel er ”Rolandskvadet” som er 

historiefortelling på et avansert nivå. I denne sammenheng er det relevant å minne om at det 

eksisterer unntak innenfor bluestradisjonen også. Den allerede nevnte ”Bourgeois Blues” 

innehar en rasepolitisk tekst som handler om den diskrimineringen svarte opplevde på 1930 

tallet i USA: 

 

Me and my wife went all over town .  

And everywhere we went people turned us down . 

Lord, in a bourgeois town.  

It's a bourgeois town.  

I got the bourgeois blues.  

Gonna spread the news all around.
367

   

 

Teksten er narrativ og politisk, noe som ikke er vanlig. Særlig ikke det siste. Bluestekster 

pleier som oftest å være ganske enkle og direkte. De handler ofte om tapt kjærlighet, lengsel, 

savn og smerte. 

 

Torgny Skogsrud fra Gruppe 4 var opptatt av blues. Han følte selv han var av en mørkere 

farge og lyttet til artister som Sonny Terry & Brownie McGhee, Big Bill Broonzy, Leadbelly 

og Lightnin´ Hopkins. På Dolphins kunne han gjerne spille en blues alene på kontrabass. Han 

fremførte ”Baby Please Don´t Go”. Sangen er blitt gjort av blueslegenden Lightnin´ Hopkins 
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og flere andre amerikanske bluesartister. Men i hovedsak ble det ikke spilt blues ofte på 

Dolphins. Men det skjedde fra tid til annen.
368

    

 

I de tilfellene det ble spilt blues på Dolphins kom den i akustisk form. Det ble aldri spilt blues 

med fullt band. For å høre det måtte man over på Club 7.
369

 Her kunne man høre blues og 

rhythm & blues spilt med trommesett og elektriske gitarer av amerikanske bluesartister og 

bluesband. I 1969 spilte pianistene Champion Jack Dupree og Eddie Boyd akustisk blues på 

Club 7. Den elektriske Chicago-bluesen ble representert ved bandet Chicago Blues All Star 

med Sunnyland Slim på piano, Johnny Shines på gitar, Walter ”Shakey” Horton på munnspill, 

Clifton James på trommer og Willie Dixon på bass.
370

 Ifølge Torgny Skogsrud var det slik at 

blueslegendenWillie Dixon hadde vært hjemme hos ham og lånt hans kontrabass uten at han 

visste om det fordi han trengte et instrument til konserten han skulle ha på Club 7.
371

 Etter all 

sannsynlighet var dette i forbindelse med Chicago Blues All Star´s konsert på Club 7 i 1969.   

 

Hege Tunaal hadde et hefte ved navn The Folksinger´s Guitar Guide, en lærebok i gitarspill 

som inneholder mange ulike amerikanske folkesanger.
372

 Her kan du finne sanger, 

fingerspillteknikker og åpne stemminger. Ifølge Tunaal selv prøvde hun seg litt på dette ved å 

stemme om gitaren og hun var innom flere titler.
373

 I dette heftet kan man finne bluessangene 

”Good Morning Blues” og ”Number 12 Train”.  

 

På slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet hadde negro spirituals eller såkalt 

spirituelle sanger sunget av afroamerikanere fått en viss aksept blant hvite.
374

 Men det var 

ikke før på 1930-tallet med John Lomax og Leadbelly at denne musikken fikk en plass i den 

amerikanske folkemusikkens kanon.
375

   

 

Som tidligere nevnt fremførte Gruppe 4 flere negro spirituals, blant annet ”Jesus Met a 

Woman” hvor teksten bygger på historien fra Det nye testamentet hvor Jesus møter kvinnen 

ved brønnen.  I ”Settle Down” finner vi en rastløs vandrer som søker etter et sted han kan slå 
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seg til ro. Hvor enn han går, lykkes han ikke å finne sitt hjem. I refrenget spør han sine 

åndelige brødre og søstre om hjelp.  

 

Torgny Skogsrud hadde også en egen versjon av ”Sometimes I Feel Like a Motherless Child” 

som han gjorde alene på kontrabass og sang. Denne negro spiritualen går helt tilbake til 

slaveriet i USA hvor barn ble revet bort fra foreldrene sine og solgt som slaver. Sangen 

handler om et av disse barna.
376

    

 

Bluegrass 

 

På 1950-tallet ble bluegrassen også en del av den amerikanske folkemusikktradisjonen.
377

 Det 

var Øystein Sunde som for alvor brakte bluegrassen inn til Dolphins viseklubb med gruppa 

Christiania Fusel & Blaagress. Øystein Sunde startet gruppa med Kåre Schanche som var 

hans gode venn fra Lambertseter. De fikk med seg Fredrik Wibe på kontrabass og 

hjemmelaget vaskebaljebass. Seksten år gamle Anne Kristiansen og Gerd Gudding møtte de 

på en uterestaurant. Begge jentene spilte fiolin i Veslefrikk strykeorkester på Majorstua skole. 

Jentene ble med i gruppa og Gerd ble hovedfiolinist. Anne som var god til å synge, spilte fele 

hun også. Kari Svendsen ble også med i gruppa og hun spilte banjo.
378

     

 

Christiania Fusel & Blaagress ble stiftet i februar 1968.
379

 Gruppa spilte amerikansk 

bluegrassmusikk, men i stedet for å synge amerikanske bluegrasslåter, skrev Øystein Sunde 

sangene selv, og da på norsk. Dette var humoristiske tekster som slo godt an på Dolphins. I 

starten var man ikke så vant til humoristiske innslag, musikkinnslagene var ofte ganske 

alvorlige i tonen. Så når Øystein Sunde begynte å skrive humoristiske tekster, ble dette tatt 

godt i mot. Det at viser kunne være morsomme og underholdende var noe folk på Dolphins 

var positive til, og de lo godt da de hørte Sundes ”Fire Melk og Dagbla´”
380

 ”Fire Melk og 

Dagbla´” er å finne på plata Viser i trengsel. Her finner man også Sundes sanger ”Andpust 

Olga” og ”Glymdrott”. Øystein Sunde forstod raskt at dersom folk skulle få med seg det som 

ble sagt, noe som også var viktig på grunn av humoren, var han nødt til å skrive på norsk. 

Christiania Fusel & Blaagress var dermed ganske tidlig ute med å synge på norsk og dette er 
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en av grunnene til at gruppa ble såpass populær. De kalte selv musikken sin for ”Snøfte Smith 

musikk”, etter tegneserien. Og det var få i Norge som hadde hørt denne musikken. På scenen 

brukte gruppemedlemmene kostymer. Jentene hadde fletter, lange skjørt og rutete bluser mens 

guttene hadde gamle hatter og vester. Stilen var landsens.
381

   

 

Bluegrassen med dens landlige stil hørte egentlig ikke hjemme på Dolphins. Det var måten 

Christiania Fusel & Blaagress fremførte den på som gjorde den populær, det at man gjorde 

musikken på norsk og fleipet og hadde det moro. Øystein Sunde var direkte påvirket av ulike 

talking blues sanger, blant annet Peter, Paul and Marys talking blues ”Paultalk”. De hørte 

også mye på bluegrassmusikerne Earl Scruggs og Lester Flatt.
382

 Det må også nevnes at Ole 

Hauki spilte bluegrass på singelen Ole Hauki og The Grand Old 26 String Band fra 1965.
383

 

Sangen ”Å stakkars meg” innehar et bluegrassakkompagnement og på samme måte som 

Sunde synger han en humoristisk tekst på norsk som han har skrevet selv. Man kan si at den 

amerikanske kulturpåvirkningen genererer noe nytt på Dolphins, noe som aldri tidligere har 

eksistert.  

 

Et representativt utvalg? 

 

Frem til nå har jeg i dette kapittelet omtalt 57 amerikanske folkesanger som ble spilt på 

Dolphins. Blant disse 57 sangene finner man, om ikke et representativt utvalg, så i alle fall et 

bredt utvalg av amerikanske folkesanger. I forhold til arbeidssanger kan det være at en og 

annen yrkesgruppe ikke er representert, men i det store og det hele spenner disse 57 sangene 

vidt i forhold til hva den amerikanske folkemusikken omfatter av sangtyper og musikkformer. 

 

Blant de 57 sangene finner vi følgende eksemplifiserte sangtyper: 1) Fredssangen eller 

protestsangen “Blowing in the Wind”, 2) Arbeidersangen “Banks of Marble”, 3) Den 

spirituelle sangen eller negro spiritualen ”Sometimes I Feel Like a Motherless Child”, 4) 

Cowboysangen ”The Ox-Driving Song”, 5) Fengselssangen “Take This Hammer”, 6) 

Gullgraversangen ”Acres Of Clams”, 7) Kjærlighetssangen ”Until It´s Time For You To Go”, 

8) Landstrykersangen eller hobo sangen “Halleluja I´m a Bum”, 9) Togsangen “Rock Island 

Line”, 10) Barnesangen “Hush Little Baby”, 11) Tømmerhoggersangen ”Old Stewball”, 12) 
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Den internasjonale sangen ”Tzena Tzena”, 13) Den religionskritiske sangen ”I Don´t Work 

That Way”, 14) Blueslåta ”Baby Please Don´t Go”, 15) Sjømannsviser eller shanties. Denne 

sangtypen har jeg ikke et eksempel på, men ifølge både Kari Svendsen og Steinar Ofsdal ble 

det sunget sjømannsviser på Dolphins.
384

  

 

Når det gjelder musikksjangre ble det spilt musikk fra den amerikanske 

folkemusikktradisjonen. Med dette menes angloamerikansk folkemusikk, blues, negro 

spirituals og bluegrass. Alle musikkformene var en del av ”The Folk Revival”. Når det gjelder 

den angloamerikanske folkemusikken finner vi både nye og eldre sanger med kjent og ukjent 

opphav. ”Three Ravens” er hentet fra Childs kanon. ”The Ox-Driving Song” er en av John 

Lomax´s innsamlede cowboysanger. ”Tom Dooley” ble popularisert gjennom 

hootenannygruppa The Kingstons Trio i 1958. Disse tre sangene er altså eldre sanger med 

ukjent opphav. Når det gjelder bluegrassen ble det spilt bluegrasmusikk med norske tekster 

eksemplifisert ved Øystein Sundes ”Fire Melk og Dagbla´”. I tillegg til dette spilte man også 

på Dolphins nyere selvskrevne sanger som ”Blowing in the Wind” og ”Universal Soldier” 

skrevet av henholdsvis Bob Dylan og Buffy Sainte-Marie.  

 

Det ser ikke ut til at det var noen systematikk i forhold til hvilke sanger som ble hentet inn fra 

dolphinsmiljøet som helhet. Som vi har sett hadde ulike dolphinsmusikere ulike referanser og 

på grunn av dette ble den musikalske bredden meget vid. Jeg har valgt å legge vekt på Ole 

Haukis repertoar fordi det var han som startet Dolphins og naturlig nok han som til en viss 

grad la føringer i forhold til hva slags viseklubb Dolphins skulle være. Det var også han som 

introduserte hootenannytradisjonen for dolphinsmiljøet. Ole Haukis repertoar utgjør også en 

stor del av det kildematerialet jeg har hatt tilgang til. Jeg har også lagt vekt på hvilke sanger, 

artister og grupper de ulike informantene har nevnt i intervjuene. Jeg anser disse 57 sangene 

for å være et rimelig representativt utvalg av den amerikanske folkemusikken som kom over 

til Dolphins både når det gjelder sangtyper og musikkformer. 

 

Samtidig kan man si at disse sangene representerer smaken til de ulike 15 informantene og at 

utvalget av den grunn er noe skjevt. Og man kan si at dersom jeg hadde intervjuet 15 andre fra 

Dolphins ville jeg ha endt opp med amerikanske folkesanger som ikke er med blant de 57 

sangene. Dette er mulig. Men samtidig vil jeg nok anta at de aller fleste av de nye sangene 
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ville kunnet ha vært plassert blant de amerikanske folkesangtypene og musikkformene jeg har 

lagt frem ovenfor. Et annet poeng i denne sammenheng er at det er rimelig å tro at de fleste 

informantene ville ha nevnt artister som Bob Dylan, Joan Baez og Peter, Paul and Mary fordi 

de var såpass populære i dolphinsperioden.  

 

I forhold til om disse 57 sangene er et representativt utvalg av de amerikanske folkesangene 

som ble spilt på Dolphins er jeg mer usikker på. Dette er fordi det ble spilt flere enn 57 

amerikanske folkesanger i dolphinsperioden og som vil skal se lengre ut i dette kapittelet var 

det også slik at den amerikanske påvirkningen ble svakere etter hvert når andre type viser 

overtok.
385

 Men igjen vil jeg anta at de aller fleste amerikanske folkesangene som ble spilt på 

Dolphins i perioden 1966-1970 vil kunne plasseres innenfor de sangtypene og musikkformene 

som til sammen utgjør det representative amerikanske utvalget.   

 

Hvordan den amerikanske folkemusikken kom over 

Atlanteren 

 

Folk på Dolphins fikk i stor grad tak i amerikansk folkemusikk fra plater og under 

dolphinsperioden eksisterte det mange platebutikker i Oslo. Men det var ikke slik at man 

kunne få tak i alle former for amerikansk folkemusikk. For dolphinsgjenger Sverre Jensen 

handlet det mye om å tråle butikker og se hva de ulike butikkene hadde av plater. Det hendte 

også at han bestilte plater. Og det var også dolphinsfolk som tok med seg plater dersom de 

hadde vært i utlandet, og hvis man visste om noen skulle reise bort spurte man kanskje om de 

kunne få tak i plater med den og den gruppa eller artisten. Jensen fikk tak i en plate med The 

Weavers på den måten. Dette var en plate han ikke kunne finne i Oslo.
386

    

  

Bestselgere som Bob Dylan og Joan Baez var derimot ikke vanskelig å få kjøpt på 

Musikkhuset eller på Musikkforlaget, eller hvilken som helst annen platebutikk i Oslo. Når 

det gjaldt det som var mer spesielt kunne man gå til St. Olavs bokhandel som var en katolsk 

bokhandel som lå i Akersveien like ved den katolske kirken i Oslo. Butikken importerte blant 

annet plater utgitt av Folkways Records som ga ut genuin amerikansk folkemusikk. Her fikk 

man også kjøpt Pete Seeger. For Morten Bings del var det i stor grad hit han dro dersom han  
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hadde penger til LP-plater. I dolphinsperioden hadde man ikke råd til å kjøpe så mange LP-

plater. Platene kostet 37 kroner og det var mye penger for en dolphinsgjenger den gang.
387

 

Platesalget i Oslo var omfattende og Torgny Skogsrud kjøpte også i likhet med Morten Bing 

platene sine på St. Olavs bokhandel. Her kunne man også kjøpe blues og etnisk musikk. Det 

hendte at folk tok med seg musikk etter å ha vært i USA, men det var i relativt liten grad. Man 

var ikke så bereist den gang. Men det fantes unntak. Lisa Strindberg hadde vært i Greenwich 

Village på grunn av at hennes far jobbet i flyselskapet SAS.
388

 Morten Asklie fikk tak i hele 

samlingen til Peter, Paul and Mary etter å ha vært i USA en periode.
389

 Men det vanlige var 

altså at man fikk tak i musikken gjennom innkjøp av plater i Oslo.    

 

Man kom også i kontakt med musikken gjennom radio. Jon Arne Corell hørte Bob Dylan for 

første gang på radio, sannsynligvis på Radio Luxenburg. Man hørte ofte først musikken på 

radio, og så kjøpte man det på plate. Jon Arne Corell kjøpte blant annet LP-plater på 

Schlagerforlaget som lå i Karl Johans gate i Oslo.
390

 Men det var ikke alle som brukte 

platespiller. Bjørn Tonhaugen fra The Sing Singers brukte båndopptaker i stedenfor 

platespiller.
391

 Kari Svendsen bestilte også LP-plater på Musikkhuset som lå i Karl Johans 

gate. Hun fulgte med i utenlandske musikkblader og holdt seg oppdatert når det gjaldt nye 

utgivelser og bestilte de LP-platene som ikke fantes i butikkene. Ifølge Kari Svensen var det 

ikke vanskelig å få tak i musikk fra USA.
392

  

 

Det var altså enkelt å få tak i amerikansk folkemusikk i dolphinsperioden og spesielt de 

største artistene innenfor ”The Folk Revival”, Bob Dylan og Joan Baez. Den tradisjonelle 

folkemusikken utgitt av Folkways Records og bluesen var ikke så tilgjengelig, men var 

likevel mulig å få tak i. Det at Dylan og Baez var lett tilgjengelig og at de var en del en den 

kommersielle musikkindustrien, er nok en av årsakene til at de fikk et såpass sterkt 

gjennomslag på Dolphins.     
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Amerikansk musikk som ikke kom over Atlanteren  

 

Det var flere amerikanske musikkformer som ikke fant veien frem til Dolphins viseklubb. 

Som tidligere nevnt var det i stor grad ”The Folk Revival” som utgjorde det amerikanske 

dolphinsrepertoaret. Dermed stod det igjen flere amerikanske musikkformer utenfor døra til 

Dolphins og som ikke slapp inn.  

 

Countrymusikk er et samlebegrep for hvit populærmusikk i USA som ble skapt av hvite 

amerikanere bosatt i sørstatene. Countrymusikk fikk ikke navnet country før på 1940-tallet. 

Før dette ble musikkformen kalt hillbilly.
393

 Countrymusikk og musikk fra ”The Folk 

Revival” ses på som to ulike musikktradisjoner, men begge musikktradisjonene har likevel i 

vesentlig grad felles opphav i tidlig amerikansk folkemusikk.
394

  

 

Countrymusikken ble i det store og det hele stempla som noe som stod utenfor 

dolphinsmiljøet. Det var flere årsaker til dette. For det første var countrymusikken på midten 

av 1960-tallet inne i en kommersiell fase med artister som Jim Reeves og Buck Owens. 

Denne musikken var pompøst arrangert med strykearrangementer hvor det var lite igjen av 

den mer ekte og opprinnelig countrymusikken som har mer til felles med den tradisjonelle  

folkemusikken.
395

 Countrymusikken ble også regnet for å være konservativ. På grunn av dette 

ble den sett litt ned på av folk som vanket på Dolphins. I tillegg til Jim Reeves og Buck 

Owens kan man også trekke frem Hank Williams. Ifølge Kari Svendsen ble imidlertid Hank 

Williams mer akseptert etter hvert som man forstod hvilken tilknytning han hadde til den 

eldre amerikanske folkemusikken.
396

 Countryen kunne også smake av kommersialisme, 

rasefordommer og tekster som hadde mangel på politisk innhold.
397

 Det kunne likevel fra tid 

til annen dukke opp enkeltsanger som kunne forbindes med country, men dette tilhørte 

sjeldenhetene.
398

 

         

Miljøet på Dolphins var på lik linje med Greenwich Village et urbant miljø, et byfenomen.  

Countryen på på sin side ble knyttet opp mot bygda og ble sett på som landsens, noe folk på 
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Dolphins ikke følte angikk dem i noen særlig grad. Det ironiske i dette er at folkemusikken er 

en høyst rural musikkform, men ble gjennom arbeiderbevegelsen, hootenannytradisjonen og 

”The Folk Revival” urbanisert.   

 

Det store unntaket når det gjaldt countryaktig musikk på Dolphins, var bluegrassen som i 

hovedsak kom inn med Christiania Fusel & Blaagress.
399

 Bluegrassen blir regnet for å være en 

stilretning innenfor countrysjangeren.
400

 I begynnelsen hadde Christiania Fusel & Blaagress 

noe vanskeligheter med å få innpass på Dolphins fordi bluegrass ble vurdert som ren country. 

Men i 1968, da gruppa fikk fornorsket produktet sitt, ble det annerkjent. Det at de sang på 

norsk var nok hovedårsaken til dette.
401

 En medvirkende årsak til at bluegrassen fikk 

annerkjennelse på Dolphins kan være at bluegrassen ble oppfattet som mer ekte fordi den var 

akustisk. Jim Reeves-countryen var i tillegg til å være pompøst arrangert også elektrisk.  

 

I tillegg til country var jazz en annen amerikansk musikkform som ikke fikk rotfeste i 

Dolphins viseklubb. Jazz ble regnet som like uaktuellt som country og det samme gjelder 

soulmusikken.
402

 Showbiz-sanger fra smørsangere som Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy 

Davis Jr., Peter Lawford and Joey Bishop og Liza Minelli fant man heller ikke på Dolphins.
403

 

Det ble heller ikke spilt rock´n roll eksemplifisert ved Bill Haley.
404

 Elvis ble heller ikke spilt, 

bortsett fra en elvisparodi Helge Pran kunne finne på å gjøre for å live opp en til tider ganske 

seriøs visestemning.
405

 Det ble ikke spilt poplåter med grupper som Beach Boys eller Beatles 

med unntak av eventuelt Beatles sine ”Yesterday” eller ”Blackbird”. Det var ganske vanlig at 

man i visemiljøet tok en avstand til rock og popmusikk.
406

 I tillegg inneholdt pop og rock 

trommer og elektriske instrumenter, noe som ikke gikk hånd i hånd med viseklubbens 

akustiske profil. 
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De britiske øyer 

 

I 1966, da Dolphins viseklubb ble stiftet stod den amerikanske folkemusikken sterkt. Den 

amerikanske bølgen varte omkring et år. Etter dette begynte man å fokusere på folkemusikk 

fra andre steder, blant annet fra de britiske øyer. Man gikk lei av å synge de samme 

amerikanske sangene om og om igjen, og man ønsket å gå videre og se om man kunne finne 

andre ting å synge.
407

 Det amerikanske tørket rett og slett ut, og man beveget seg fra det 

amerikanske og over på engelsk folkemusikk.
408

 Amerikanerne fikk nå konkurranse fra 

engelske visesangere som Donovan, Bert Jansch og John Renbourn.
409

  

 

Både John Renbourn og Bert Jansch var medlem av folkrockgruppa The Pentangle som ble 

oppfattet som skjellsettende, nyskapende og inspirerende for mange på Dolphins.
410

 Deres 

måte å spille tradisjonsstoff på, med to akustiske gitarer, kontrabass, perkusjon og en flott 

dame på sang, var noe som ble lagt merke til. Lars Klevstrand, Lillebjørn Nilsen, Hege 

Tunaal, Steinar Ofsdal, Jon Kristensen og Morten Iversen hadde i en periode en gruppe som 

het Scrangel som var sterkt inspirert av The Pentangle. De hadde diverse spillejobber og satte 

blant annet publikumsrekord på en konsert på Høvikodden.
411

 The Pentangles var også i 

Norge i 1968. De opptrådte på Studentkroa i Oslo og dolphinsgruppa Kinsfolk opptrådte 

sammen med dem.
412

  

 

Den engelske visesangeren Roy Harper ble en inspirasjonskilde for Finn Kalvik.
413

 Flere 

engelske visesangerne hadde ett avansert gitarstil, noe Lillebjørn Nilsen og Finn Kalvik 

plukket opp. De ble meget gode etter hvert. Jon Arne Corell hørte også mye på Bert Jansch og 

John Renburn
 
, men la ikke så mye vekt på gitarspillet som Kalvik og Nilsen.

414
 Finn Kalvik 

ble også personlig kjent med den britiske sangeren Ralph McTell som hadde skrevet ”Streets 

of London”. Denne sangen oversatte Kalvik til norsk og fikk med dette en hit ved navn ”En 

tur rundt i byen”.
415
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Det kom også blues fra England, da med Fleetwood Mac og Peter Green.
416

 To andre 

engelske grupper som er verdt å nevne er visepopgruppa Fairport Convention og Ian 

Campbell Folk Group.
417

 Den skotske og irske visetradisjonen var også veldig sterkt inne i 

bildet.
418

 Som tidligere nevnt var Kari Svendsen mer opptatt av engelske, skotske og irske 

folkesanger enn amerikanske.
419

 Det var ikke alltid slik at man heller visste om det man spilte 

var britisk eller amerikansk folkemusikk, noe som henger sammen med at mange av de 

britiske folkesangene også regnes for å være amerikanske.
420

 Et eksempel på dette er ”Cripple 

Creek” som Kari Svendsen spilte.
421

  

 

Tre ulike hovedretninger  

 

For å kunne strukturere den folkemusikken som ble spilt på Dolphins er det hensiktsmessig og 

dele musikken inn i tre hovedretninger: 1) En amerikansk/britisk retning. 2) En norsk/svensk 

retning 3) En personlig retning. Det er imidlertid vanskelig å plassere de ulike artistene og 

gruppene innenfor bestemte retninger fordi de fleste av dem spilte musikk fra de ulike 

retningene i løpet av den fireårsperioden Dolphins varte. Men man kan likevel si noe om hvor 

de ulike artistene og gruppene hadde hovedfokuset. Når det gjelder utvalget av artister og 

grupper, vil jeg i denne delen fokusere mest på dolphinsprofilene, fordi de var såpass 

betydningsfulle for miljøet.  

 

Når det gjelder den musikken som kom vestfra, den amerikansk/britiske folkemusikken, så 

har jeg redegjort for den ovenfor i dette kapittelet. Grupper og artister som hadde 

hovedtyngden sin her er Ole Hauki med gruppa The Sing Singers, Gruppe 4, bluestolkeren 

Tom Hartvig og Kari Svendsen som i tillegg til å spille amerikansk, også spilte mye engelsk, 

irsk og skotsk folkemusikk. Gruppa Kinsfolk kan også plasseres her. Den bestod av Bjørn 

Tonhaugen, Henning Jacobsen, Jon Haaland, Torunn Andersen og Dag Melgaard. Ifølge 

Bjørn Tonhaugen hentet de materiale fra amerikanske The New Christie Minstrels, Barry 
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McGuire og Peter, Paul and Mary. Selv om hovedtyngden av gruppens repertoar var 

amerikansk, kunne de også gjøre ting på norsk.
422

  

 

Det eksisterte også en norsk/svensk retning i Dolphins. Innenfor denne retningen finner man 

Lars Klevstrand, Hege Tunaal, Jon Arne Corell og The Young Norwegians. Lars Klevstrand 

forteller at han hadde sunget en del Dylan i sin ungdom, men da han kom inn i 

dolphinsmiljøet sang han på norsk. Hege Tunaal som også beundret amerikanske 

folkesangerinner som Joan Baez og Buffy Sainte-Marie, begynte tidlig å finne frem til norske 

viser
423

 og på Viser i trengsel synger hun blant annet sangen ”Tusen Plommer”. ”Tusen 

Plommer” er for øvrig et dikt av Inger Hagerup som Halvdan Rasmussen har skrevet melodi 

til.
424

 Jon Arne Corell sang blant annet viser av svenske Carl Michael Bellmann og 

selvkomponert og til tider politisk ladet stoff.
425

 The Young Norwegians hadde et amerikansk 

utgangspunkt, og gikk senere i en mer norsk retning. Da kunne de blant annet spille 

”Kjerringa med staven” og også ta i bruk hardingfeler.
426

 

  

Den personlige retningen henviser til de visesangerne som begynte å skrive egne sanger og 

som utformet sine egne særpregede måter å skrive sanger på. De som faller inn under denne 

retningen er Lillebjørn Nilsen, Øystein Sunde, Finn Kalvik og Ole Paus. Den svensk/norske- 

og den personlige retningen vil bli ytterligere omtalt i neste del som heter ”Mot en sterkere 

norsk bevissthet”. Det ble også spilt musikk som lå utenfor disse tre retningene, men dette var 

i et ganske beskjedent omfang. Musikk som faller utenfor disse tre retningene er for øvrig 

omtalt under den delen som heter ”Andre musikkformer” på slutten av dette kapittelet.   

 

Mot en sterkere norsk bevissthet  

 

Som tidligere nevnt begynte man på Dolphins å søke etter nytt materiale etter at den 

amerikanske bølgen hadde lagt seg. Interessen spredte seg til britisk, norsk og svensk 

folkemusikk. Samtidig er det verdt å nevne at det norske ikke var helt fraværende i starten 

heller, men at det ikke begynte å gjøre seg ordentlig gjeldende før lengre ut i 
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dolphinsperioden.
427

 Men det var ikke bare på Dolphins man ønsket å fordype seg i den 

norske og svenske viseskatten. I Visens Venner hadde man sunget norske og svenske viser i 

lang tid før Dolphins kom inn i bildet.
428

   

 

Alf Cranner var viktig i forhold til å øke interessen for norskspråklige viser på Dolphins.
429

 

Plata hans Fiine Antiquiteter fra 1964 ble en foregangsplate for unge norske dolphinsartister. 

Cranner ble personlig kjent med Lillebjørn Nilsen, Øystein Sunde og Ole Paus, og inspirerte 

dem til å begynne å skrive på norsk. Før albumet Fiine Antiquiteter kunne det å synge på 

norsk nesten bli sett på som noe mindreverdig. Det eksisterte nærmest et 

mindreverdighetskompleks i forhold til det å synge på sitt eget språk. En illustrasjon på dette 

var at da Cranner på en opptreden skulle synge en dialektvise på norsk og publikum spurte om 

ham om han ikke kunne synge på engelsk slik at de kunne forstå teksten. Cranners 

engasjement var altså viktig når det gjaldt å forandre denne holdningen.
430

 

 

Lillebjørn Nilsen, Øystein Sunde og Ole Paus utviklet sine egne personlige stilarter og 

hadde sterke personligheter tidlig i starten, fra da de bare var omkring 19-20 år gamle. 

De hadde integritet og en særegen måte å skrive på. Man må bruke morsmålet for å 

kunne utvikle en særegen måte å skrive på. Hvis man skriver på engelsk vil måten man 

skriver på bli lik de man hører på, om det så er Bob Dylan, Randy Newman eller andre 

amerikanere.
431

  

 

Lars Klevstrand og Hege Tunaal var ikke låtskrivere på samme måten som Lillebjørn Nilsen, 

Øystein Sunde og Ole Paus, men verdsatte likevel det å synge på norsk. Hege Tunaal kunne 

synge eldre norske folkeviser som ”Inga Litimor”.
432

 Lars Klevstrand kunne synge norske 

viser som ”Fløytelåt” og ”Vårteikn” som begge tilhører en typisk norsk visetradisjon. Teksten 

på ”Fløytelåt” er skrevet av Jacob Sande og musikken er skrevet av Geirr Tveitt. Både ”Inga 

Litimor” og ”Fløytelåt” er med på albumet Viser i trengsel.  

 

Hartvig Kiran som var medlem i Visens Venner ga ut en sangbok i 1962 som ble viktig for 

mange i dolphinsmiljøet. Den heter Tom Duley og andre viser. Her har Kiran oversatt 43 

amerikanske folkesanger til nynorsk.
433

 I denne sangboken finner vi et bredt utvalg av 

amerikanske folkesanger, noe som forsåvidt gir en pekepinn på at dolphinsmiljøet tok til seg 
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et representativt utvalg av de amerikanske folkevisene, i dette tilfelle amerikanske folkesanger 

på nynorsk vel og merke.  

 

Harvig Kirans Tom Duley og andre viser var viktig fordi den var med på å øke bevistheten 

omkring det norske språket. Ifølge Lars Klevstrand sang alle, også Hege Tunaal og Kari 

Svendsen mye fra Kirans bok.
434

 Her finner man eksempler på arbeidssanger, arbeidersanger, 

tømmerhoggersanger, cowboysanger, barnesanger, kjærlighetssanger med mer.   

 

Lilebjørn Nilsen var interessert i skillingsviser og fisket opp en del slike viser.
435

 Han sang 

blant annet ”Birkelandsvisa” på Dolphins.
436

 Denne sangen omhandler arbeidernes harde slit 

på banen mellom Flekkefjord og Egersund som ble åpnet i 1895. Visa ble diktet i 1897 av en 

anleggsarbeider ved navn Johannes Birkeland. Den ble trykt i et avistrykkeri i Flekkefjord og 

førte til at Birkelands navn øyeblikkelig ble fjernet fra Statens lønningsliste. Siden han etter 

dette heller ikke kunne få arbeid ved noe annet anlegg, levde han et par år av å selge visa si, 

før han døde av tæring.
437

 Lilebjørn Nilsen sang også visa ”Streiken ved de amerikanske 

jernebaner”.
438

 Denne skillingsvisa omhandler jernbanearbeidernes arbeidsforhold i USA og 

deres kamp for høyere lønn.
439

  

 

Det er ikke sikkert om disse skilligsvisene tilhørte den norske arbeiderbevegelsen i noen 

særlig grad. Men det ble ikke sunget typiske arbeidersanger fra den norske arbeiderbevegelsen 

på Dolphins, altså sanger som ”Internasjonalen” og ”Revolusjonenes røst”.
440

 Man vil nok 

kunne si at ”Birkelandsvisa” og dens tekstlige ligger innenfor en radikal sangtradisjon selv om 

den ikke er direkte politisk på samme måten som man vil kunne si ”Internasjonalen” er. På 

samme måte som på Visens Venner ble det også sunget svenske viser på Dolphins. Jon Arne 

Corell var en av de fremste representanene når det gjaldt dette.  

 

Jeg begynte med svensk før jeg begynte å spille norsk. Jeg hadde ikke noen norske 

idoler. Det var ingen norske jeg syntes var tøffe nok. Jeg hadde ikke noe spesielt sansen 

for Prøysen for eksempel. Det var det amerikanske og det svenske som var tøft.
441
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På Dolphins sang Corell stoff komponert av de svenske visesangerne Carl Michael Bellmann, 

Evert Taube og Cornelius Wresvik. Han sang mye annet også, blant annet politiske sanger.
442

 

På Viser i trengsel bidrar han med sangen ”Koreansk teater” som er en norsk oversettelse av 

Stig Dagermans original fra Dagsedlar. Stig Dagerman var en svensk lyriker som skrev 

såkalte dagsedlar, som var et dikt bestående av små aktuelle ofte satisriske vers som ble 

trykket i avisene. ”Koreansk teater” var en slik ”dagsedel” Corell hadde oversatt. Sangen er 

en antikrigssang. En annen sang som tilhørte Corells repertoar var ”Sådan er kapitalismen”. 

Denne sangen hentet han fra den ukjente danske visesangeren Per Dich og den er et kraftig 

angrep på det kapitalistiske system.
443

  

 

Jon Arne Corell sang også politiske sanger som hadde norsk tilknytning. Sangen 

”Bombejohnson” var et dikt som Corell hadde snappet opp en i en avis og som var en 

antikrigssang rettet mot den amerikanske krigføringen i Vietnam. På Dolphins ble den tatt 

godt i mot. Jon Arne Corell hadde en satirisk anti-kapitalistisk vinkling med det han drev med 

og han var i veldig stor grad den som introduserte politisk visesang på Dolphins. På en måte 

sang han ”Sådan er kapitalismen” i stedet for ”Blowing in the Wind”. Han sang lite 

amerikansk visestoff.
444

 

 

Den svenske visetradisjonen hadde sitt å si på den måten at den inspirerte dolphinsmiljøet til å 

synge på norsk. Hvis folk sang på svensk, hvorfor skulle de ikke da kunne synge på norsk?
445

 

De som inspirerte Alf Cranner til å begynne å synge på norsk noen år tidligere hadde nettopp 

vært de svenske visesangerne Olle Adolfsen og Sven Bertil Taube.
446

  

 

Andre musikkformer  

 

Det ble ikke bare spilt amerikansk, britisk, norsk og svensk folkemusikk på Dolphins. Andre 

musikkformer var også tilstedeværende, om enn i et noe begrenset omfang. Den fremste 

representanten for denne musikken på Dolphins må sies å være flamencogitarist Sverre 

Jensen.  
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Sverre Jensen spilte flamenco på Dolphins. Da han gikk på gymnaset hadde han begynt å 

interessere seg for spansk gitarspill, og etter hvert fikk han tak i en inspirerende LP-plate med 

flamencomusikk. Han spilte musikken inn på en Tandberg båndopptaker for så å spille av 

musikken på halv hastighet. På den måten kunne han lære seg det avanserte spanske 

gitarspillet. Etter hvert fikk han tak i flere plater og en lærebok fra England. Etter utdannelsen 

bodde han ett år i Malaga i Spania hvor han ble med i en flamencogruppe som reiste til ulike 

spanske landsbyer og spilte konserter. Sverre Jensen hadde jevnlige opptredener på Dolphins 

hvor han i tillegg til å spille gitarstykker også sang flamencosanger. En av grunnene til at 

Jensen omfavnet flamencomusikk, var at han til en viss grad ønsket å vende seg bort fra det 

amerikanske. Han syntes det var så mye som kom derfra.
447

  

 

 

Det ble også sunget brasilianske sanger på portugisisk. Ei jente ved navn Ulla, som Sverre 

Jensen kjente, var datter av en ambassadør og hun hadde plukket opp den brasilianske 

musikken mens hun bodde i utlandet. På Dolphins kunne det også hende at noen flørtet litt 

med meksikansk musikk. Det ble spilt noen franske og tyske viser også, men dette hendte 

sjeldent. Av tyske viser kunne ”Die Gedanken sind frei” dukke opp en og annen gang.
448

 24. 

mars 1968 ble det også sunget en fransk vise av en ukjent franskmann som var på besøk på 

Dolphins.
449

  

 

Lars Klevstrand var interessert i klassisk gitarspill og kunne spille klassiske musikkstykker på 

Dolphins.
450

 Lillebjørn Nilsen kunne også spille klassiske gitarstykker av Bach.
451

 Torgny 

Skogsrud minnes en liten sammensatt gruppe som kalte seg Los Braselianos. Disse sang på 

spansk og opptrådte på Dolphins av og til.
452

 Det hendte altså at man på Dolphins fant frem 

sanger som ikke gikk inn under de tre hovedretningene, men i det store var dette ganske 

sjeldent. Det eneste unntaket må i så fall være Sverre Jensen som opptrådte ganske ofte på 

Dolphins. 
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Kapittel 6 - Musikkens betydning for 1968-

opprøret i Norge 

 

I dette kapittelet skal jeg undersøke hva slags betydning musikken på Dolphins hadde for den 

radikaliseringen som pågikk i det norske samfunnet i dolphinsperioden(1966-1970). For å 

kunne gjøre dette må jeg først redegjøre for hva 1968-opprøret handlet om, og at ”The Folk 

Revival” utgjorde en vesentlig del av dette opprøret. Jeg behandler USA og Norge i separate 

deler. For å kunne forstå musikkens rolle i forbindelse med 1968-opprøret vil det også være 

nødvendig å belyse hva slags egenskaper og funksjoner musikk har. I denne sammenhengen 

vil jeg også omtale protestsang som fenomen. 

 

Jeg vil ta i bruk Tor Egil Førlands artikkel ”Ungdomsopprøret: Dongeri eller Wertewandel?” 

som beskriver ulike sider ved 1968-opprøret ved å dele det inn i syv ulike kategorier: Det 

politiske opprøret, livsstilsopprøret, autoritetsopprøret, det kulturelle opprøret, 

kvinneopprøret, universitetsopprøret og det økologisk begrunnede opprøret.
453

 

Universitetsopprøret og det kulturelle opprøret vil ikke bli omtalt i denne delen.
454

 Jeg vil 

sette dolphinsmiljøet og den musikken som ble spilt der opp mot de fem ulike kategoriene. I 

sammenheng med dette vil populære musikkformer som pop og rock bli omtalt, dette for å 

klargjøre deres forhold til folkemusikken. Når det gjelder den folkemusikkken som ble spilt 

på Dolphins vil hovedfokuset ligge på den amerikanske ferdigvareimporten. Men for at man 

skal få et helhetlig bilde av dolphinsmiljøet i forhold til 1968-opprøret, vil den norske og 

svenske folkemusikken også komme i søkelyset.    

 

1968 

 

Denne delen er basert på David Pichaskes bok A Generation in Motion: Popular Music and 

Culture in the Sixties.
455

 I forbindelse med denne delen er det viktig for leseren å vite at 

Pichaske selv var sekstiåtter og at dette er noe som i denne boken preger hans syn på 
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sekstitallet. Hans måte å skrive kan til tider virke noe unyansert og dette er noe jeg har tatt 

hensyn til. Jeg vil også kommentere dette underveis i denne delen.  

 

1950-tallet i USA var preget av en kulturell, intellektuell og sosial rigiditet og tiåret blir særlig 

av sekstiåttere betegnet som konservativt og konformt. Denne konformismen blir av Pichaske 

forklart ut i fra andre verdenskrig og det militære maskineriets påvirkning på den amerikanske 

psyken. 

 

What the golden fifties were really about was the unnatural prolongation of World War two 

heroism and mindset, both of them  narrow and atavistically barbarian during the war years, 

both of them narrow and anachronistically barbarian in the fifties. It is no wonder that the 

young were complaining by 1958, rebelling openly in 1963, triumphing so easily - if 

temporarily - in 1968.
456

   

 

Ifølge Pichaske var det altså krigsmaskineriet fra den andre verdenskrig som hadde skapt 

militaristiske strukturer i det amerikanske samfunnet. Det var menn som hadde kommet hjem 

fra krigen og giftet seg med kjærestene sine, kjærester som de hadde vært brevvenner med da 

de var ute i felten. Mange begynte så på universitetet ved hjelp av ”The GI bill” som var en 

lov som sikret veteranene gratis universitetsutdannelse. På universitetet lyttet de til sine lærere 

på lik linje som de hadde lyttet til sine sersjanter i militæret. De gikk til kirken, kom aldri for 

sent på jobben, kjøpte hus, biler og livsforsikring og levde godt med det demokratiet de hadde 

kjempet for å bevare.
457

 Her er det viktig å være klar over at Pichaske omtaler et segment i 

den amerikanske befolkningen, sikkert et stort ett som sådan. Men det var jo ikke slik at alle 

de soldatene som kom hjem fra krigen begynte på universitet, og det var jo ikke slik at alle de 

som begynte på universitet forholdt seg ukritiske til sine lærere. Man kan si at Pichaske 

omtaler en tendens i det amerikanske samfunnet. 

 

Ifølge Pichaske var det en god tid å være under tolv år på 1950-tallet. Det var en tid da man 

gjerne syklet på sykkelen sin eller spilte baseball på en tom gårdsplass eller utforsket et 

falleferdig hus i utkanten av byen. Men med en gang man passerte puberteten og man begynte 

å tenke og stille spørsmål, fikk man problemer.
458

 Pichaskes beskrivelse innbefatter ikke den 

fattige og svarte delen av den amerikanske befolkningen, men han henvender seg nok i stor 

grad til en hvit middelklasse. Det var riktignok et mindre rom for ungdom å si i fra om ting 

man var uenige i på 1950-tallet enn på 1960-tallet. Men det fantes likevel en opprørsk 
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ungdomskultur med ”Rock around the clock”, Elvis og Chuck Berry. Man hadde også 

beatnikere som opponerte mot konformiteten i amerikanske samfunnet. Men 

beatgenerasjonen nådde aldri massene av hvit middelklasse og lærte seg heller aldri å bruke 

media som budbringer for sitt budskap. Derfor nådde femtitallsopprøret aldri de store 

massene.  

 

1960-tallet vil i USA bli husket for å være tiåret for den store avvisningen. Ifølge Pichaske 

taler vi om en avvisning av rasisme, militarisme, sensur, kommersialisme, sexisme, forbud, 

konservatisme, fattigdom og forurensning. 1960-tallet åpnet opp for utforskning og 

pionérviksomhet. Tiåret åpnet også opp for det sjelelige og spirituelle hvor man avviste 

samfunnets konvensjoner som bestemte hvilke valg som ble regnet for å være meningsfulle. 

Sekstiåtterne mente at foreldregenerasjonen hadde sviktet de sanne amerikanske verdiene om 

frihet, rettferdighet og likhet. Verdier som var nedfelt i den amerikanske grunnloven. Ifølge 

Pichaske var det kjærligheten til disse verdiene og ikke nihilisme som var årsaken til dette 

sinte NEIet. Sekstiåtterne tok seg selv og andre seriøst og de trodde på den etikken man hadde 

lært på barneskolen ved å forvente at alle i samfunnet skulle få en fair sjanse. Samtidig så de 

at det var ingen som fikk det. Og det plaget dem. De følte seg personlig ansvarlige og var fast 

bestemt på å tette dette gapet mellom realiteter og muligheter. Sekstiåtterne var en romantisk 

generasjon som virkelig trodde på at store forandringer ville komme bare man kjempet hardt 

nok for dem.
459

 I forbindelse med dette er det også viktig å huske at ikke alle ungdommer i 

USA på 1960-tallet ble opprørske sekstiåttere. Det var et relativt høyt antall ungdommer som 

følte at de kunne stå inne for de konvensjonelle normene og reglene man hadde i det 

amerikanske samfunnet.   

 

De unge på 1950-tallet hadde opplevd krigen, noe som skapte et felles generasjonstraume. 

Dette generasjonstraume skapte en samholdsfølelse og felles forståelse av hva man følte var 

viktig og mindre viktig i livet. Sekstiåtterne manglet dette generasjonstraume, noe som kan 

tenkes å ha åpnet opp for en mer individualistisk tankegang og at man ikke nødvendigvis 

trengte å følge et gitt normsystem som var satt opp av foreldregenerasjonen.
460

   

 

Ikke-voldelige protester dominerte gjennom hele 1960-tallet. Protestene dominerte spesielt i 

første halvdel av tiåret da ”The Folk Revival” brakte den akustiske gitaren og skarpe 
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offentlige protester ut av Greenwich Village´s coffee houses og ut på colleger tvers over 

Amerika. Tiårets skarpeste protester var nesten alle basert på amerikanske folkesanger. 

Hentydninger til det opprøret som var i emning på begynnelsen av 1960-tallet lå i folkesanger 

sunget av artister og grupper som The Highwaymen, Sam Cooke, The Kingston Trio og The 

Brothers Four. Andre indikasjoner på hva som foregikk i undergrunnen kunne man finne i 

ulik mediadekning av kampen for borgerrettigheter og kampen mot atomvåpen.
461

 

 

Protestene på 1960-tallet bygde på den amerikanske folkemusikkens tradisjoner. Mange av de 

sangene som ble spilt på borgerrettighetsmøter i 1961 og 1962 var gamle religiøse sanger som 

var over hundre år gamle. Og mange av de sangene som ble spilt i Greenwich Village var 

protester mot menn og hendelser som for lengst var begravet. I starten representerte ”The Folk 

Revival” sangarven fra de radikale 1930- og 1940-årene. Peter, Paul and Mary, Bob Dylan og 

Joan Baez personifiserte fortiden samtidig som de begynte å bruke sine forfedres teknikker til 

å lage egne sanger. Bob Dylans ”Blowing in the Wind” var den mest populære sangen som 

oppstod i Greenwich Village tidlig på 1960-tallet og ble protestbevegelsens hymne gjennom 

tiåret. ”Blowing in the Wind” er ifølge Pichaske et klassisk eksempel på en ikke-voldelig 

protestsang og omhandler de to sakene som dominererte tidlig på 1960-tallet, nemlig rasisme 

og militarisme. Ifølge Pichaske handler sangen om menn som ikke får lov til å være menn og 

den hvite duen som blir av truffet av kanonkuler. ”If I Had a Hammer” ble popularisert av 

Peter, Paul and Mary og var skrevet av Pete Seeger og Lee Hayes. Denne sangen hyller frihet, 

rettferdighet og kjærlighet mellom brødre og søstre i Amerika.
462

 Man kan nok diskutere 

Pichaskes tolkning av sangen ”Blowing in the Wind” og mange vil nok hevde at teksten ikke 

er spesifikt rettet mot sakene militarisme og rasisme, men at den i likhet med mange andre 

dylansanger er åpen for tolkninger.  

 

Etter hvert som ”The Folk Revival” utviklet seg, begynte man gjennom protestsanger å ta opp 

flere temaer enn militarisme og rasisme. Tom Paxtons ”That´s What I Learned in School” 

rettet sine protester mot utdannelse, militarisme, rasisme, dødsstraff, politikere og politimenn. 

Det florerte av ”topical songs” eller såkalte aktuelle sanger.
463

 Dette var sanger som tok for 

seg aktuelle personer og hendelser. Man fikk nå folkesangere som tok i bruk avisoverskrifter 

og avisartikler når de skulle skrive sanger, og på en måte kan man si at disse brakte sitt 
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publikum sangbare nyheter. Dette var et tricks de yngre hadde lært av de eldre og som gikk 

helt tilbake til ”Joe Hill” og fagforeningsorganiseringen på begynnelsen av 1900-tallet. 

Protestsangeren Phil Ochs argumenterte for at enhver avisoverskrift var en potensiell sang og 

ifølge ham ville en god sang med et budskap nå folk på et dypere plan enn det tusen 

folkemøter ville klare å gjøre.
464

   

 

I 1964 kom den britiske invasjonen med The Rolling Stones, The Beatles og Beatlemania som 

i stor grad overtok ungdomsmarkedet i 1964-1965. I kjølvannet av dette ga Dylan ut sin første 

folkrockplate Bringing It All Back Home i 1965. Dette førte til at protestsangene på midten av 

1960-tallet mistet mye av sin appell, selv om genren fortsatte å eksistere lenge etter at Dylan 

forlot den.
465

 

 

Et av de alternativene som ble utforsket på sekstitallet var dop. De som ville utvide sinnets 

horisonter tok i bruk marijuana, hasj, peyote, LSD og meskalin for å bryte gjennom hindringer 

skapt av 25 århundre med vestlig tenkning. Ifølge Pichaske ønsket man å frigjøre sjelen og 

åpne opp øynene for en større og sannere verden som ikke var begrenset av menneskets 

fornuft. Man ønsket å trenge igjennom den ødeleggende rasjonaliteten og se omgivelsene i sin 

rette form.
466

  

 

Før den seksuelle revolusjonen inntraff i 1960-årene, var det slik at kjærestepar ikke bodde 

sammen. Fra samfunnets side forventet man at unge mennesker skulle gifte seg og få barn. 

Unntakene fant man i Greenwich Village og andre beatsentre hvor fri kjærlighet var mer eller 

mindre populært. Slik hadde det for øvrig vært på disse stedene mesteparten av det tyvende 

århundre. De frøene Elvis Presley og 1950-tallsrocken sådde på 1950-tallet i forhold til 

seksuell frigjøring, fortsatte å spire opp gjennom 1960-tallets borgerrettighetskamper og nei 

til atomvåpenbevegelser. Med ”The Folk Revival” fikk man også en spredning av bohemsk 

kultur. Dessuten bør ikke Playboys påvirkning undervurderes når det gjaldt å danne en del av 

grunnlaget for den seksuelle revolusjonen. Andre faktorer var også viktige i forbindelse med 

den seksuelle revolusjonen. Det gjelder blant annet utvikling innenfor prevensjon, og da 

spesielt oppfinnelsen av P-pillen og behandling av ulike kjønnssykdommer. Nytelse og 

personlig begjær begynte å få fortrinn fremfor hva Mamma, Pappa, Kirken, universitetet eller 
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samfunnet for øvrig krevde av borgerne. Morgendagen var ikke lengre så viktig og det var 

ikke noe stort poeng i å holde på jomfrudommen lengre.
467

  

 

Sekstitallet utforsket ”Flower Power”, et uttrykk som omfavnet kærlighetsgenerasjonen, pene 

mennesker og blomsterbarn. Hippiene overrasket verden i 1967. Plutselig var de overalt: New 

York, San Fransisco, Philadelphia, Detroit, London, men mest av alt på TV og i magasiner. 

Hippiekulturen ble synonymt med dop, sex og musikk. De som røkte hasj, digget Jefferson 

Airplane og bedrev fri sex ble omtalt som ”hippie freaks”.
468

  

 

1968 og Norge 

 

1968-opprøret i Norge var i stor grad kulturimport. Ungdom i Norge hørte om hvordan 

ungdom i USA og andre land oppførte seg og ble påvirket av dette. Det som var annerledes 

med 1960-tallet enn andre tiår var at ungdommen var rede til å se mangler ved det samfunnet 

de levde i. Disse manglene hadde tidligere vært der, men det var ikke før nå man la merke til 

dem.
469

   

  

Opprøret fikk en mye roligere karakter i Norge. Ingen mistet livet i noen av demonstrasjonene 

som fant sted. Opprøret kom også senere til Norge. En stor del av den norske ungdommen tok 

til seg opprøret og dets radikale budskap og fikk med dette et nytt syn på samfunnet og en ny 

måte å oppføre seg på. Ungdommen ønsket nå i større grad å bestemme over seg selv og sine 

egne liv. De ville ha mulighet til å kunne gå kledd som de selv ville, om det så skulle være å 

ha langt hår eller å gå i dongeribukser. De ville også selv velge hvilke samlivsfomer de skulle 

gå inn i, om de skulle leve i ekteskap, samboerskap eller i kollektiv. Nye rusmidler som hasj 

og LSD ble til en viss grad også omfavnet.
470

 Musikk og da særlig rocken fikk også en 

spesiell rolle fordi den legitimerte den nye livsstilen.     

 

På den politiske siden ble ungdommen skeptiske mot vestlig imperialisme i form av krig og 

kapitalistisk undertrykkelse av den såkalte tredje verden. Dette innebar også motstand mot det 

amerikanske ”establishment”, det vil si USAs makthavere og samfunnssystem. Når det gjaldt 
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autoriteter ønsket ikke lengre de unge i Norge å bøye av for foreldre og lærere i like stor grad 

som tidligere.
471

 

    

Vietnamkrigen var viktig i forhold til radikaliseringen av 1960-tallet og var også et tema på 

Dolphins. Denne krigen forandret på mange måter det offentlige bildet av USA. 

Amerikanerne som tidligere hadde vært redningsmenn under andre verdenskrig ble nå sett på 

som imperialistiske og undertrykkende mot frihetskjempere i Sørøst-Asia. Og det at krigen 

ble ført med bombefly og napalm som rammet uskyldige og forsvarsløse kvinner og barn, 

forsterket motviljen mot det politiske regimet i USA. På venstresiden i Norge på sekstitallet 

koblet man også sammen imperialismen og kapitalismen. Vietnamkrigen var et uttrykk for 

imperialismen og dersom man skulle få fred i verden mente man at det var nødvendig å 

forkaste det kapitalistiske system. Vietnamkrigen ble sett på som et produkt av kapitalismen 

og ikke et forsøk på å forsvare verden mot kommunismen.
472

     

 

Man hadde altså radikal ungdom i Norge, ungdom som protesterte mot vietnamkrigen, frikere 

som hang og slang ute i slottsparken og røykte hasj, visesangere som sang protestviser på 

Dolphins viseklubb og andre steder. Dolphins var en del av dette bildet. Man hadde 

dolphinsfolk med langt hår og dongeribukser og de var å finne i Slottsparken og på Club 7, og 

de sang de seneste protestvisene fra Greenwich Village. Ifølge Torgny Skogsrud hadde Lisa 

Strindberg som ble med i Gruppe 4 til og med vært i Greenwich Village og det var ifølge ham 

et godt papir å ha med seg.
473

  

 

Jeg skal nå ta for meg de fem ulike aspektene ved sekstiåtteropprøret som er aktuelle i forhold 

til denne oppgaven: 

 

1) Det politiske opprøret omfattet protest på den politiske arena og kan deles inn i det 

partipolitiske og det saksrettede. I Dolphins tilfelle er det hovedsakelig kun det saksrettede 

politiske opprøret som blir relevant. Det saksrettede opprøret fikk delvis form av 

demonstrasjoner og andre typer protestaksjoner mot først og fremst utenrikspolitiske saker 
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som USAs krigføring i Vietnam og atomvåpen. Militærnekting er også en sak som faller inn 

under dette opprøret.
474

  

 

2) Livsstilsopprøret var en protest mot den rådende livsstil og ga seg utslag i at man blant 

annet valgte å gå med langt hår og alternative klær. Videre ga dette opprøret seg utslag i valg 

av alternative samlivsformer og varianter av seksualliv som ble ansett som umoralske.  

Livsstilsopprøret inkluderer også bruk av narkotiske stoffer, og noe som kanskje er enda 

viktigere er at det innebar en avvisning av etablerte mål om karriere og status til fordel for et 

enklere og mer ”naturlig” liv.
475

 

 

3) Autoritetsopprøret var en avvisning av etablerte underordningsforhold. I forhold til 

Dolphins er det foreldreautoriteten som blir aktuell. Førland opererer med to typer autoriteter, 

myndighet og kyndighet. Den første autoriteten er basert på legitim makt og den andre er 

basert på overlegen innsikt. Eksempler her er henholdsvis politiet og professoren. Foreldre 

innehar både kyndig og myndig autoritet.
476

 Autoritetsopprøret vil bli omtalt under den delen 

som heter ”livsstilsopprøret”. 

 

4) Kvinneopprøret var et opprør mot det etablerte samfunnets kvinnerolle. I 1960-årene var 

protestene mot mannssamfunnet ingen vesentlig del av opprøret, men det ble det etter hvert, 

noe som hadde å gjøre med sekstiåtteropprørets svekkelse av etablerte samfunnsnormer og 

autoritetsforhold. Dette ledet naturlig nok til en analyse av kvinneundertrykking og et økende 

krav om kvinnefrigjøring. 5) Det økologisk begrunnede opprøret rettet seg mot 

miljøødeleggelse og industrikapitalismen.
477

   

 

Musikkens egenskaper og funksjoner 

 

Musikk og poesi har den evnen at den frembringer følelser i mennesker. Ulike følelser som 

kan bidra i forskjellige sammenhenger. Musikk kan frembringe følelser om samhold, 

frembringe kamplyst og virke motiverende og engasjerende i forhold til et tema, et ideal eller 

et mål. Allsang blir ofte benyttet fordi den frembringer en samholdsfølelse. Og denne 

samholdsfølelsen er nyttig i forhold til å skape et felles engasjement for en sak.  

                                                           
474

 Førland 1997, s. 49 
475

 Førland 1997, s. 50 
476

 Førland 1997, s. 50 
477

 Førland 1997, s. 50+52 



124 
 

Teksten i en sang er viktig fordi det er den som skildrer tematikken og fremsetter budskapet. 

En tekst kan også være informativ ved at den belyser et tema eller skildrer en hendelse. 

Såkalte aktuelle sanger som tar i bruk avisoverskrifter og avisartikler gjør dette.
478

 Videre kan 

en tekst belyse et tema på en innsiktsfull og pedagogisk måte slik at lytteren lærer noe av 

teksten. ”Little Boxes”
479

 kan brukes som et eksempel i denne sammenhengen fordi sangen 

kan være bevisstgjørende i forhold til hvor konformt samfunnet kan være. Budskapet i en 

sang er selvfølgelig det viktigste, men det hjelper ikke hvor godt budskapet er dersom det ikke 

fremføres på en måte som gjør at det når frem til lytteren. I så henseende fungerer musikken 

og teksten som verktøy. 

 

Sangtekster kan være narrative og er ofte kronologiske fortellinger. Men det behøver ikke 

være slik. Tekster kan også være preget av poetiske bilder og tekstlinjer som tilsynelatende 

ikke henger sammen. Et eksempel i denne forbindelse er Dylans overgang fra å skrive 

narrative protestsanger til å skrive introverte og personlige tekster. Disse tekstene kan virke 

usammenhengende og være preget av en utstrakt billedbruk og assosiasjoner. Noen tekster 

kan minne mer om en bevissthetsstrøm enn om en sangtekst. Amerikanske folkesanger og 

protestsanger derimot er som oftest narrative og konkrete fortellinger.   

 

Musikken er mer eller mindre til stede for å underbygge og skape stemning. På hvilken måte 

kan man si at den er betydningsfull? Dersom Phil Ochs har rett i at en god sang med et 

budskap kan nå folk på et dypt plan, hvilken rolle spiller så musikken i denne sammenheng? 

Det er nok viktig at melodien i en sang er formet på en måte som gjør at den fremhever 

teksten. Melodien bør også være fengende å høre på. Med fengende menes det at melodien 

klarer å vekke følelser, fantasi og engasjement hos lytteren. Her er det selvsagt ikke et entydig 

svar, men det kan ikke betviles at noen sanger appellerer til et bredere publikum enn andre 

sanger uavhengig av markedsføring og PR. I mange tilfeller vil en viktig årsak til dette være 

sangens melodi. I tillegg til melodien, som jeg anser som det viktigste musikalske verktøyet, 

vil jeg også fremheve viktigheten av sangens akkorder og arrangementet, og samspillet 

mellom disse og melodien. Videre er det er også viktig å huske det fonetiske aspektet ved en 

tekst, det at en tekst er musisk skrevet. Med dette mener jeg at teksten er velklingende og 
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føles naturlig å synge, at rimene fungerer godt og at rytmen i teksten samsvarer med 

melodien.  

 

Noe som kjennetegner sangen som kulturuttrykk er at den har en todimensjonal kvalitet, ved 

at den inneholder både tekst og musikk. En sang er en merkverdig blanding av ord og lyd som 

til sammen utgjør en total helhet. Hvis en låt virkelig er god, forverres kvaliteten på det 

tekstlige og det musiske komponentet dersom de blir stående alene. Det er altså 

kombinasjonen av disse to i samspill med hverandre som er viktig.  

 

Identifikasjon er et stikkord når det gjelder hvordan musikk fungerer. Når man synger en sang 

vil man måtte forholde seg til det man synger. Man lever seg inn i teksten og prøver å fortelle 

en historie ut i fra en jeg-person. Det er imidlertid ikke slik at alle vil være like bevisste på det 

de synger, noe som er avhengig av faktorer som alder og modenhet. Flere av dolphinsartistene 

var mellom seksten og tyve år gamle og selv om dette også var personavhengig, kan man nok 

si at det til en viss grad lå begrensninger i forhold til hva dolphinspublikumet og 

dolphinsartistene kunne forstå og ikke forstå av amerikanske folkesangtekster. 

Identifikasjonsaspektet vil også være avgjørende i forhold til hvilke sanger man valgte å 

synge på Dolphins. Som tidligere nevnt var det for eksempel slik at Hege Tunaal unngikk å 

synge sjømannsviser fordi hun naturlig nok ikke følte at hun kunne identifisere seg med dem.  

 

Et eksempel på musikk brukt i en politisk kontekst var da Joan Baez i 1963 stod på The 

March on Washington sammen med 350 000 borgerrettighetsforkjempere og sang 

protestsangen ”We Shall Overcome”.
480

 Det å synge denne sangen i allsang med 350 000 

medsammensvorne hadde etter alt å dømme en engasjerende og motiverende effekt for både 

Baez og hennes publikum når det gjaldt å kjempe videre mot rasehat, fordommer og 

diskriminering. Allsangen aktiviserte publikumet til Baez og man kan hevde at dette økte 

engasjementet ytterligere. I denne forbindelse vil jeg nok hevde at det at publikumet selv sang 

fremfor og kun lytte, skapte et nærere forhold til sangens tekstinnhold, noe som igjen førte til 

et sterkere engasjement for sangens budskap.  

 

Det er også verdt å merke seg hva slags setting denne musikken ble fremført i. ”We Shall 

Overcome” ble fremført på et politisk massemøte som støttet borgerrettigheter, noe som 
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politiserte sangen og som gjorde den mer slagkraftig politisk enn den ville ha vært hvis den 

hadde blitt fremført på en coffee house i Greenwich Village. I tillegg til at settingen var 

politisk, fikk sangen også et bredt nedslagsfelt. For det første var antallet publikumere meget 

høyt og for det andre fikk arrangementet bred mediadekning.  

 

The March on Washington fant sted i 1963. I 1964 og 1965 ble det innført lover som forbød 

de fleste former for rasediskriminering og diskriminering av svarte velgere. Man kan nok ikke 

si musikken hadde direkte politisk betydning, men at den heller var en medvirkende årsak på 

den måten at den virket engasjerende og motiverende i forhold til borgerrettighetsspørsmålet.  

 

Protestsanger 

 

I 1960-årene eksisterte det en revolusjon i amerikansk populærmusikk idet protestsanger og 

sanger med budskap i uendelige varianter konkurrerte om offentlig oppmerksomhet. Som det 

er med de fleste revolusjoner var dette mindre revolusjonært enn det fremstod som. 

Protestsanger har alltid vært med oss selv om de har en tendens til å forsvinne inn i historien. 

Tidligere prøvelser er raskt glemt og gårsdagens protestsanger blir raskt latterlige og 

irrelevante. For å overleve må sanger om misnøye kommunisere universelle frustrasjoner. 

Siden aktuelle sanger er skrevet for en bestemt tid og et bestemt sted, forblir de bundet til 

denne tidsperioden. Derfor har man ikke hatt ekte amerikanske klassiske protestsanger. 

Fortidens protestsanger sprang ut fra en mengde av nå irrelevante sosiale settinger.
481

  

 

Man skiller mellom to typer protestsanger. 1) Protestsanger som ikke omhandler et spesielt 

tema, hendelse og person og som derfor kan brukes i flere sammenhenger. Et eksempel er 

”We Shall Overcome”. 2) Protestsanger som omhandler et spesifikt tema, hendelse eller 

person. Eksempler her er arbeidersangene ”John Henry” og ”Joe Hill”.  

 

Protestsanger kan snakke til hodet så vel som til hjertet. ”We Shall Overcome” er opprinnelig 

en hymne og teksten er meget enkel. Man kan si at den med sine enkle tekstfraser taler mer til 

hjertet enn til hodet:  

 

We'll walk hand in hand 
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We'll walk hand in hand 

We'll walk hand in hand someday. 

Oh, deep in my heart I do believe 

We'll walk hand in hand someday. 

 

Bob Dylans "Only a Pawn i Their Game" taler derimot til hodet. Dette er en protestsang som 

handler om mordet på Medgar Evers, Mississippilederen for borgerrettighetsorganisasjonen 

NAACP. Sangen er en typisk aktuell sang fordi den omhandler en spesiell hendelse, person 

og et tema. "Only a Pawn i Their Game" har en interessant tvist. I stedet for å handle om de 

svarte og deres undertrykte situasjon tar Dylan utgangspunkt i de fattige hvites situasjon og 

forteller hvordan de blir manipulert av makthaverne til å undertrykke de svarte. Dylan tegner 

et mer komplisert bilde av situasjonen og man kan si teksten har en opplærende og 

pedagogisk rolle. Her er et utdrag fra teksten: 

 

A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.  

A finger fired the trigger to his name. 

A handle hid out in the dark  

A hand set the spark  

Two eyes took the aim  

Behind a man's brain  

But he can't be blamed 

He's only a pawn in their game. 
 

 

Det politiske opprøret 

 

Det politiske opprøret
482

 på 1960-tallet var i forbindelse med Dolphins viseklubb 

saksorientert. Man hadde en antikrigsbevegelse som stod sterkt i hele verden og atomvåpen så 

ut som en svært skremmende trussel mot verdenssamfunnet.
483

 Vietnamkrigen ble oppfattet 

som en forferdelig krig og den opptok mange i dolphinsmiljøet. Man sang sanger mot 

vietnamkrigen. I tillegg var man i mot et undertrykkende vestlig kapitalistisk system.
484

 Når 

det gjelder borgerrettighetsbevegelsen i USA hadde mange på Dolphins hørt om dette, men 

ifølge Kari Svendsen skjønte man ikke så mye av dette fordi det var en problematikk som var 

relativt fjern. De som var rundt tjuefem år gamle og tilhørte den eldre garden forstod ofte mer 

av hva borgerrettighetskampen dreide seg om.
485

 Rolf Aakervik tilhørte den eldre garden på 
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Dolphins og var opptatt av borgerrettighetsbevegelsen og syntes det var oppsiktsvekkende 

med de svarte aktivistene som deltok i borgerrettighetskampen.
486

   

 

Dolphinsartister kunne spille i både sosialistiske og borgerlige sammenhenger.
487

 Man spilte 

på politiske møter, cafeer, studentsteder med mer.
488

 Det eksisterte en politisk korrekthet på 

Dolphins og ifølge Torgny Skogsrud lå man ikke så godt an hvis man ikke var radikal. I 

begynnelsen var ikke det politiske særlig tilstedeværende selv om det eksisterte politiske 

undertoner også da. Ifølge Skogsrud var man i ferd med å bli politisk bevisste, men miljøet 

var ikke spesifikt politisk. Den politiske bevisstheten ble mer tydelig etter hvert som tiden 

gikk.
489

 Det politiske bildet på Dolphins var også sammensatt. Mange av dolphinsgjengerne 

var fra Vestkanten slik at det eksisterte politiske forskjeller. Ole Hauki, grunnleggeren av 

Dolphins, var til og med i en periode formann i Unge Høyre i Oslo. Ifølge Jon Arne Corell var 

det ikke slik at politikken kom i første rekke. Det viktigste var at vise- og musikkinteresserte 

hadde et sted å samles og at man gjennom felles interesser fant et godt fellesskap.
490

   

 

I forhold til til hvor man stod politisk er det altså viktig å merke seg at dette var 

personavhengig og at det også kunne reflekteres i hvilken klikk man tilhørte. En god 

indikasjon på at dolphinsmiljøet i stor grad var radikalt, var ikke-aksepten av countrymusikk 

og bluegrass. Bluegrassen fikk imidlertid innpass med Christiania Fusel og Blaagress i 

1968.
491

 Det politiske engasjementet til folk på Dolphins kunne også variere. Under 

dolphinsperioden var for eksemel Torgny Skogsrud med i et demonstrasjonstog mot 

vietnamkrigen, og midt under demonstrasjonen gikk han ut av toget.
492

  

  

Phil Ochs sangen ”I Ain´t Marching Anymore” ble spilt på Dolphins og dette er en konkret 

aktuell sang. Den tilhører kategori 2 fordi den refererer til bestemte tidsperioder og aktuelle 

hendelser. Sangen omtaler ulike kriger som har oppstått og avslutter med Cubakrisen i 1962. I 

og med at denne protestsangen er såpass spesifikk virker den informativ på en aktuell måte. 

Man får informasjon om de ulike krigene som har eksistert, og i dette ligger det et informativt 

og pedagogisk aspekt.    
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”We Shall Overcome” tilhører kategori 1 og sangens enkle og direkte måte å kommunisere på 

gjør at det ikke er naturlig å se på den som pedagogisk eller informativ. Sangen fungerer mer 

som en emosjonell katalysator i forhold til det å fremme et politisk engasjement. Man kan si 

at den fremmer samhold og engasjement på et emosjonelt plan, fremfor på et intellektuelt 

plan. 

 

”Blowing in the Wind” ble spilt på Dolphins. Denne sangen kan tilhøre begge kategoriene av 

protestsanger. Dette avhenger av hvordan man tolker teksten. Dylan har skrevet sangen på en 

måte som gjør at man kan plassere den i flere tidsperioder og derfor kan den brukes i flere 

sammenhenger. Sangen refererer ikke til konkrete hendelser slik ”I Ain´t Marching Anymore” 

gjør, men innehar en mer tidløs kvalitet. På dette grunnlaget kan man plassere sangen i 

kategori 1. På den annen side vil kanskje noen si seg enig med Pichaske
493

 som mener at 

”Blowing in the Wind” retter oppmerksomheten mot vietnamkrigen og 

borgerrettighetskampen. I dette perspektivet blir sangen en aktuell sang og vil da tilhøre 

kategori 2. 

 

Dylan har blitt omtalt for å være ”Beyond Left and Right”. Han har selv uttalt at han ikke anså 

seg selv for å være stemmen til en hel generasjon.
494

 Dette er imidlertid noe man kan sette 

spørsmålstegn ved hvis man tenker på sanger som ”Only a Pawn In Their Game”. ”Only a 

Pawn In Their Game” handler om en spesifikk hendelse og person, nemlig mordet på Medgar 

Evers.
495

 Sangen kan lett bli tolket for å være spesifikk politisk, men det er ikke nødvendigvis 

slik at Dylan ønsket å være politisk selv om han i denne sangen skriver om en urett som er 

blitt begått. Han beskriver en situasjon og forklarer bakgrunnen for situasjonen. For Dylan 

selv kan det være at han selv skrev sangen ut i fra et allmennmenneskelig empatisk perspektiv 

og ikke ut i fra et politisk perspektiv. Hvis man ser Dylan i dette lyset kan man argumentere 

for at sangene hans ble brukt politisk uten at den nødvendigvis ble skrevet for å være det. På 

denne måten er Dylan ”Beyond Left and Right”. Han er utenfor den politiske retorikken og 

utenfor de politiske inndelingene. Han opererer utenfor det politiske rom. Og det er dette man 

kan se i sangen ”Blowing in the Wind”. Da denne sangen ble sunget på Dolphins er det 

rimelig å tro at den engasjerte folk i forhold til sangens tematikk. Den er informativ og 

pedagogisk i forhold til at den bringer inn lærdom i form av livsvisdom. Samtidig virker 
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musikken og melodien emosjonelt engasjerende. For de fleste på Dolphins ble nok ikke 

”Blowing in the Wind” oppfattet som en typisk aktuell sang. 

 

Jon Arne Corell var den mest rendyrkede protestsangeren på Dolphins og bør derfor bli 

omtalt, selv om han sang svenske viser.
496

 Han brakte den politiske protestsangen inn til 

Dolphins. Corell hadde også spillejobber i andre sammenhenger. Han reiste rundt på ulike 

viseklubber i Oslo-området og spilte også på Studentersamfunnet i Bergen og Trondheim. På 

disse spillejobbene sang han anti-kapitalistiske sanger med brodd. Jon Arne Corell fikk ikke 

noen tilbud fra NRK. Ifølge Corell selv brydde ikke media seg så mye om ham fordi han ikke 

var så kjent. Han hadde likevel en TV-opptreden på NRK hvor han sang et dikt av Welhaven 

som han selv hadde tonesatt. Årsaken til at han sang akkurat denne sangen var at det var 

denne sangen NRK ba ham om å synge. Sangen heter ”Republikanerne” og er ikke en 

protestsang.
497

 Det at Corell ikke fikk innpass i NRK kan være en indikasjon på at han stod 

for langt ute på den politiske venstresiden. 

 

Tre politiske sanger som Jon Arne Corell sang på sine ulike opptredener er ”Sådan er 

Kapitalismen”, ”Koreansk Teater” og ”Bombe-johnson”. Alle disse sangene har en tydelig 

politisk brodd og faller inn under kategori 2. I ”Bombe-johnson” har Corell brukt samme 

metode som låtskriverne i Greenwich Village. Disse tok i bruk avisartikler når de skulle 

skrive protestsanger eller aktuelle sanger.
498

  

 

Det er klart at de omtalte sangene i denne delen hadde en innvirkning på den politiske delen 

av 1968-opprøret, og da på flere plan. Flere av sangene som ble sunget på Dolphins var 

informative og kom med informasjon om ulike hendelser som hadde inntruffet i USA. Ifølge 

Bjørn Tonhaugen bevisstgjorde også sangene dolphinsmiljøet politisk på den måten at man på 

grunn av sangenes tekstinnhold begynte å tenke på sitt eget politiske ståsted, noe som igjen 

hadde innvirkning på et eventuelt samfunnsengasjement.
499

 Men det betyr ikke at det radikale 

Greenwich Village miljøet og den radikale amerikanske folkemusikktradisjonen nødvendigvis 

radikaliserte dolphinsmiljøet fullstendig. Men at det var en sterk påvirkningskraft kan man 

ikke komme utenom.  
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Ifølge historikeren Jerome L. Rodnitzky oppnådde de aktuelle sangene en unik popularitet i 

USA på begynnelsen av 1960-tallet. Disse protestsangene som ble publisert i folkmagasiner 

som Broadside og som ble utgitt på plate, representerte en radikal samfunnskraft.
500

 Videre 

skriver Rodnitzky at populær protestmusikk spilte en viktig rolle i forhold til gjøre et stort 

antall ungdommer mer seriøse, radikale og politisk bekymret. Mange unge ønsket på 1960-

tallet å ta deres egne personlige valg ved å avvise doktriner og dyrke frem et personlig 

moralsk engasjement. I forbindelse med dette ble den idealistiske protestsangeren en modell 

for den aktivisitske ungdommen i USA.
501

 Jeg vil anta at de samme protestsangene og 

protestsangerne hadde en lignende påvirkningskraft på ungdom på og utenfor Dolphins. 

 

Et spørsmål som er relevant å stille seg er hvor godt engelsk man kunne på Dolphins? Ifølge 

Morten Asklie kunne mye av tekstmaterialet til Dylan være vanskelig tilgjengelig.
502

 I denne 

forbindelse bør man se på alderen til dolphinsgjengerne. Mange av dem var kun seksten- 

sytten år, og det å forstå Dylans tekster vil ofte kreve en viss modenhet som en del seksten-

sytten år gamle ungdommer kanskje ikke har. Det var sikkert ikke så lett å henge med i 

svingene når Dylan dro til med sanger som “A Hard Rain´s Gonna Fall”. Likevel var engelsk 

det fremmedspråket dolphinsgjengerne hadde mest på skolen slik at man snakket bedre 

engelsk, enn tysk og fransk. Mye av den musikken man hørte på radio og TV var også 

engelskspråklig.
503

 I tillegg var mange av de som vanket på Dolphins eldre enn seksten-sytten 

år gamle også. Helhetlig sett vil jeg nok tro at de aller fleste på Dolphins var ganske gode i 

engelsk og forstod det meste av tekstinnholdet i de amerikanske protestsangene.   

 

Dolphinsartistene identifiserte seg med Greenwich Village artistene og mange på Dolphins 

følte at de hadde nære musikalske bånd med dem. Det eksisterte altså et musikalsk forhold 

mellom de amerikanske og norske folkartistene.
504

 Og det at man identifiserte seg med de 

amerikanske sangene gjorde at man også tok til seg deler av deres verdigrunnlag og deres 

politiske plattformer. Men igjen, dette gjaldt ikke alle, men mange på Dolphins.  

 

Et annet moment som er viktig å belyse er visens natur og det at den i så stor grad omfavner 

lyrikk og historiefortelling. Dette fokuset på tekst er også noe som taler for at man lyttet til 
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hva som ble sagt i sangene. Man tok til seg tekstinnholdet på en annen måte enn hvis man 

lyttet til en Rollings Stones-sang med dundrende trommer og elektriske gitarer. På Dolphins 

satt man musestille og lyttet mens artistene opptrådte. Man lyttet til tekstene og tok dem til 

seg.   

 

Det var i stor grad profilene som slapp til på radio og på TV. I og med at det da var profilene 

som nådde ut til flest mennesker, var det disse som hadde den sterkeste påvirkningskraften på 

sine omgivelser med det de sang. Det er en del som tyder på at det var en visse begrensninger 

på hvor radikale man fikk lov til å være på NRK i dolphinsperioden.
505

 Som tidligere nevnt 

ble ikke Jon Arne Corell et fast innslag på TV-skjermen. Det kan se ut som at man i NRK 

ikke akkurat omfavnet det tekstmaterialet som lå lengst til venstre på den politiske skalaen. 

Den politiske velviljen mot USA på 1960-tallet i Norge var stor og av den grunn var det 

muligens ikke så enkelt for NRK å slippe til venstreradikale protestsangere. Det eksisterte 

også amerikanske kulturbyråer
506

 som arbeidet for at den ”riktige” amerikanske kulturen 

skulle få innpass i media, og da ble det blant annet satt fokus på amerikansk jazz og 

amerikansk moderne musikk og ikke, så langt jeg har funnet, venstreradikale protestsanger. 

Det kan nok ha vært slik at NRK ikke nødvendigvis var så veldig positive til den mest 

radikale delen av den amerikanske folkemusikkradisjonen.  

 

Dersom vi tar en titt på de amerikanske forholdende, skriver Rodnitzky at de aktuelle sangene 

i USA som kjent fikk innpass på de ulike studentcampusene, men at de ikke klarte å penetrere 

TV-mediet i en tilfredsstillende grad. De ulike sponsorene og TV-stasjonene var opptatt av å 

unngå kontroverser og av den grunn fikk ikke folksangere som Pete Seeger tillatelse til å 

opptre på kommersielle TV-program i USA på sekstitallet.
507

 Det kan være nærliggende å tro 

at NRK på samme måte som de amerikanske TV-stasjonene, var noe engstelige for eventuelle 

kontroverser som kunne oppstå ved å ta inn venstreradikale protestsangere. 

 

Kildematerialet mitt er likevel ikke helt entydig når det gjelder dette temaet. Ifølge Steinar 

Ofsdal oppfattet han det slik at NRK var meget opptatt av alt man drev med på Dolphins.
508

 

På TV-programmet ”Livet er en lek 2” som ble vist på NRK i 1967, synges den en norsk 
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oversettelse av Buffy Sainte-Maries ”Universal Soldier”.
509

 Dette er en fredssang, men man 

kan likevel ikke si at den er så veldig samfunnsrefsende. Teksten omhandler den universelle 

soldaten som er med i ulike kriger forskjellige steder i verden. På den måten er sangen imot 

krig som fenomen, noe som gjør at den ikke blir spesifikt saksrettet, ved at den for eksempel 

kun er imot vietnamkrigen. Jeg vil anta at dette kan være en grunn til at denne sangen kunne 

fremføres på TV og at grensen muligens da i mer eller mindre grad gikk ved spesifikt 

saksrettede protestsanger som gikk imot en allmenn politisk oppfatning i Norge. Når det er 

sagt, viser dette innslaget at NRK strakk seg ganske langt i 1967 når det gjaldt å slippe til 

aktuelle sanger.  

 

Ifølge Kari Svensen var det ofte slik at når man skulle spille på TV var det ofte et konsept 

eller et tema NRK ønsket at man skulle synge om.
510

 Dette viser at de ulike 

programredaksjonene var bevisste på hva slags type viseinnslag de ønsket å vise på TV-

skjermen. Det var også slik at NRK kunne foretrekke norske viser. Ifølge Torgny Skogsrud 

sang Gruppe 4 meget sjeldent norske ting og når det først hendte, kunne det være et 

bestillingsverk fra NRK.
511

 Dette kan være en indikasjon på at man i NRK til en viss grad 

prioriterte norske viser fremfor utenlandske. Deler av pressen var heller ikke så positive i sin 

omtale av visekonserten i Munchmuseet i 1966, noe som også kan være en indikasjon på at 

den amerikanske folkbølgen for noen journalister kunne virke noe fremmed og fjern.
512

  

 

De på Dolphins som ikke fikk adgang til media fikk mindre påvirkningskraft på samfunnet 

fordi de nådde frem til færre mennesker. Både ”Lille Dolphins”
513

, ”Store Dolphins”
514

 og 

andre konsertlokaler kunne romme relativt mange mennesker, men i forhold til radio og TV 

var dette nærmest for en dråpe i havet å regne. Det var de som var på radio og TV som nådde 

ut til det brede lag av den norske befolkningen, og det var også i stor grad disse, altså 

profilene, som ble betydningsfulle visesangere i ettertid. Det at man på 1960-tallet kun hadde 

en TV-kanal, gjorde at en TV-opptreden da hadde en mye større PR-verdi enn i dag.  
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Livsstilsopprøret 

 

Dolphins var en del av det som kalles for livstilsopprøret.
515

 Men det som er viktig å merke 

seg er at dolphinsmiljøet ikke representerte et tverrsnitt av ungdommen i Oslo mellom 1966 

og 1970. De som var interessert i viser hørte ikke nødvendigvis på The Rolling Stones og The 

Beatles. 

 

Morten Bing hørte på The Beatles før dolphinsperioden og tok i forbindelse med sin inntreden 

på Dolphins et valg ved at han tok avstand fra elektrisk rock- og popmusikk. Han solgte alle 

Beatles-platene sine, men beholdt Rolling Stones-platene sine på grunn av deres tilknytning til 

bluesen. Pop og rock ble sett på som litt umodent og var dermed ikke så tiltalende. Det var 

Dylan, Donovan og Baez som som kom i fokuset for Bing.
516

 Denne avstandstagen fra pop og 

rock var en tendens hos mange på Dolphins.  

 

Men det fantes selvfølgelig unntak. For eksempel var Bjørn Tonhaugen opptatt av andre 

musikksjangre som jazz og klassisk. De som drev med viser ble sett på som ”snillere” enn 

annen ungdom. De tøffeste var de som hørte på The Rolling Stones.
517

 På grunn av dette slo 

ikke livstilsopprøret like sterkt inn på Dolphins slik det gjorde i andre miljøer som for 

eksempel på Club 7 eller i Hjelmsgate. Det var selvfølgelig tilstedeværende, men kom i en 

mildere form.  

 

Når det gjelde rusmidler fikk man ikke tak i hasj på Dolphins og det var heller ikke 

alkoholservering der. Men flere av de som vanket på Dolphins røykte hasj. På Club7 var det 

alkoholservering og det var mye vanligere med hasjrøyking. Man hadde folk på Dolphins som 

kunne minne om hippier ved at de røkte hasj og hadde langt hår, men hvor mange som 

egentlig var hippier er mer usikkert.
518

 Ifølge Kari Svendsen var dolphinsmiljøet en mild 

utgave av det å være hippie, altså ”hippie-light”. Det var en del som røkte hasj og marihuana, 

men det var ikke mange.  

 

Ifølge Bjørn Tonhaugen begynte hippiestilen å dominere fra rundt 1968, noe som er 

sannsynlig ut i fra at hippiene ble synlige i USA i 1967 og at det da tok noe tid før man tok til 
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seg denne trenden i Norge.
519

 Bjørn Tonhaugen lot håret gro mot slutten av dolphinsperioden 

og da var det mange andre også som fikk lengre hår og skjegg. Mange gikk med klær med 

mye farger.
520

 Hippietrenden lå i bakgrunnen og på Dolphins fulgte man med på avstand og 

man ble inspirert. For eksempel var Hege Tunaal i London og kjøpte seg en fargesprakende 

hippiekjole. Mange på Dolphins kjøpte slike plagg.
521

 Morten Bing som også fikk langt hår 

forteller at det ikke skulle mye til før håret ble ansett som for langt. På Dolphins kunne man 

gå med beatlesinspirerte cordfløysjakker.
522

  

 

Når det gjelder det seksuelle opprøret var det nok slik at man på Dolphins ikke var fremmed 

for den seksuelle frigjøringen som lå i 1968-opprøret.
523

 Et eksempel på dette var at man på 

Dolphins kunne synge følgende tekstfraser i allsang: 

 

Hvis du med jenta vil ligge naken, hey la di la di lo, så gjør det på et Dale 

laken, hey la di la di lo. Publikum sang da med på hey la di la di lo.
524

 

 

Livsstilsopprøret nådde altså Dolphins, men var det ”The Folk Revival” alene som brakte 

dette opprøret med seg? Det eksisterer opprørske sanger som involverer livsstil i ”The Folk 

Revival” også. Et eksempel er ”Little Boxes”
525

 som skildrer hvor strømlinjeformet og 

konformt storsamfunnet er. Dette er et eksempel på at det ligger opprørske elementer mot den 

rådende livsstil i den amerikanske folkemusikktradisjonen.  

 

Men den delen av livsstilsopprøret som omhandler dop og seksuell frigjøring finner man ikke 

i ”The Folk Revival”. Det finnes i alle fall to årsaker til dette. Den første er at livstilsopprøret 

slo til for fullt etter at ”The Folk Revival” begynte å avta på midten av 1960-tallet. En annen 

årsak er at folkemusikktradisjonen er ”ordentlig”. Med det mener jeg at den er konform og 

ikke alternativ. Når jeg bruker ordet konform mener jeg ikke at folkemusikken tilhørte 

etablissementet. Det gjorde den absolutt ikke. Men folkemusikken var konform på den måten 

at den baserte seg på tradisjonelle verdier og Amerikas felles historie. I folkemusikken søker 

man ikke etter alternative livsstiler, man ønsker å beskrive livet slik det faktisk fremtoner seg. 

Folkemusikken er tradisjons- og historiebevisst og er basert i såkalte ”sunne” verdier og 
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idealer. Den kjemper for undertrykte arbeidere og undertrykte svarte. Den bidrar med 

arbeidssanger til slitne jernbanearbeidere i Georgia og utslitte tømmerhoggere i Mississippi. 

Det er disse menneskene folkemusikken sprang ut av og det er disse menneskene en 

folkesanger sang sangene sine for. Derfor skulle klesstilen til en folkesanger i Greenwich 

Village være konform. Han kunne være kledd i olajakke eller en sjømannsjakke. Han så ikke 

ut som en hippie med fargesprakende klær. En folkesanger var autentisk, han var en vanlig 

mann, en mann av folket.  

 

Opprøret knyttet til ”The Folk Revival” var ulikt opprøret knyttet til rock´n roll ved at det 

hadde sine røtter plantet i saker som politisk frihet og frihet på tvers av rase. Og da 

folkopprøret spredte seg i USA var det vanskelig for ulike myndighetsinstanser å kontrollere 

det. Opprøret knyttet til folkemusikken var kommet for å bli og man klarte heller ikke å holde 

den unna de ulike mediekanalene.
526

 

 

For å finne de ingrediensene av livsstilsopprøret som omfatter dop og seksuell frigjøring må 

man gå til den kommersielle pop- og rockemusikken og ikke minst hippiekulturen. Mye av 

rocken, blant annet The Rolling Stones, hadde på 1960-tallet tekster med seksuelt budskap i 

sanger som ”Let´s Spend The Night Together”. Det hadde også The Beatles med sanger som 

”I Want You” og ”Why Don´t We Do It On The Road?”. Den kommersielle musikk-kulturen 

eksisterte også i Oslo under dolphinsperioden og når det gjelder dop og seksuell frigjøring var 

det nok slike typer sanger som påvirket dolphinsmiljøet og ikke folkesangene fra Greenwich 

Village. Når det gjelder bruk av narkotiske stoffer som marihuana og LCD var det også rock- 

og popindustrien som ledet an. Sanger som kan nevnes i denne sammenheng er The Beatles 

sin ”Lucy In The Sky” og Bob Dylans ”Mr Tambourine Man”. ”Mr Tambourine Man” ble 

skrevet da Dylan var på vei ut av ”The Folk Revival” og på vei inn i folkrocken, noe som 

også understreker at ”The Folk Revival” stod utenfor denne delen av opprøret. 

 

Det eksisterte ikke et omfattende autoritetsopprør
527

 på Dolphins i nevneverdig grad. Med 

autoriteter menes her foreldre. På Dolphins var det slik at man kunne ha gruppeøvelser 

hjemme hos hverandre og da serverte foreldrene smørbrød og kaffe i pausene. Det var slik at 

de fleste bodde hjemme hos mor og far. Det var kanskje slik at en del foreldre ikke likte all 
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musikken som ble spilt og at den lå for lang unna deres egen musikksmak. Men folkemusikk 

lå likevel nærmere deres musikksmak enn det den elektriske rockemusikken gjorde. Dolphins 

var derfor ikke det stedet foreldrene var redd for å sende sine barn til. Det ble jo ikke servert 

alkohol der engang.
528

  

 

Men likevel var det forskjeller mellom generasjonene. Dolphinsmiljøet skilte seg ut fra 

foreldregenerasjonen ved at de var mindre opptatt av å bli voksne med alt det det innebar. 

Man var ikke like interessert i å finne seg en jobb så raskt, men mer interessert i å leve livet 

her og nå. Man ønsket i større grad å realisere seg selv og finne seg selv som Finn Kalvik 

sang i sangen ”Finne mæ sjæl”. Dolphinsgjengerne var i likhet med annen ungdom på 1960-

tallet opptatt av å kunne bestemme over sine egne liv. Man var så opptatt av å planlegge 

fremtiden, man tok ting mer som det kom. Det var flere på Dolphins som studerte, men man 

var ikke så opptatt av å skulle finne seg en jobb så raskt. På grunn av de generelle økonomiske 

oppgangstidene på 1960-tallet, var det slik at man alltid fant seg en jobb dersom det var det 

man trengte.
529

  

 

En sang som bør nevnes i forbindelse med autoritetsopprøret er “The Times They Are A-

Changing”. Denne sangen handlet om en begeistring og en optimisme om at det kan komme 

noe nytt. I teksten refereres det til mødre og fedre og deres sønner og døtre som er utenfor 

deres kontroll. Det synges om mødre og fedre som bør holde seg på avstand dersom de ikke er 

villige til å hjelpe sine sønner og døtre på deres egne premisser. Denne sangen ble sunget på 

Dolphins og den må till en viss grad ha virket bevisstgjørende i forhold til dolphinsgjengernes 

forhold til sine egne foreldre. Denne sangen er i likhet med ”Blowing in the Wind” en sang 

man kan plassere i begge protestsangkategoriene og den fungerer engasjerende både på et 

emosjonelt og ikke minst på et intellektuelt plan. 

 

Kvinneopprøret og det økologisk begrunnede opprøret 

 

Dolphins var i likhet med mange rockemiljøer ganske mannsdominert og det var ganske få 

jenter som var med som aktører i forhold til gutter.
530

 Det var nok slik at jentene oftere sang 

enn spilte instrumenter. På Dolphins prøvde man å rokere når det gjaldt dette, altså at jentene 
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fikk slippe til på scenen.
531

 Det eksisterte ikke så mye bevissthet rundt temaet likestilling og 

kvinnefrigjøring i dolphinsperioden. Denne tematikken ble ikke sentral før på 1970-tallet. 

Hege Tunaal var likevel interessert i sanger som var skrevet for kvinner. Som tidligere nevnt 

var det ikke var aktuelt for Tunaal å synge sjømannsviser.
532

 Dette vitner om en bevissthet 

rundt det at hun ikke kun ønsket å synge sanger ut i fra en manns synspunkt, men at hun 

ønsket å uttrykke seg selv som kvinne, noe som igjen har med identifikasjon å gjøre. Et annet 

poeng var at Tunaal beundret Buffy Sainte-Marie for hennes låtskriveregenskaper. Dette kan 

vitne om en bevissthet om at kjønnene på dette området også bør være likestilte.  

 

Rolf Aakervik var bevisst engasjert i kvinnesaken. Dette var ifølge ham selv en del av hans 

politiske engasjement og han forsøkte å fremme dette på Dolphins. Han syntes det var veldig 

gjevt når jentene ble flinke til å spille på instrumenter, og ikke bare var pene syngedamer. 

Aakervik minnes at Hege Tunaal var opptatt av likestilling og mener at Joan Baez påvirket 

Tunaal positivt i forhold til dette.
533

  

 

Det er flere ting som tyder på at det hersket en bevissthet rundt likestilling mellom kjønnene 

hos flere av de kvinnelige utøverne på Dolphins og at man kan se spirene til et kommende 

kvinneopprør. I denne sammenhengen var nok Joan Baez og Buffy Sainte-Marie viktige ved 

at de som forbilder viste jentene på Dolphins at kvinner var like dyktige som menn. Og det 

faktum at Buffy St. Marie i stor grad skrev sine egne sanger var ifølge Hege Tunaal noe som 

inspirerte henne.  

 

I forhold til det økologiske opprøret hersket det også bevissthet rundt dette på Dolphins. Petter 

Skodbos selvskrevne ”The Little Flower” fra Viser i trengsel taler om den grå triste byen og 

hvor man lengter til blomstene og skogen. Man ser at det hersker en skepsis til bylivets jag og 

mas og den industrialiseringen man finner her. I likhet med med hippiene søker man heller ut 

i naturen for å kunne leve i pakt med den og seg selv.  

 

Lars Klevstrand sang miljøviser og i 1970 var det miljøvernår i statlig regi. I forbindelse med 

dette sang Klevstrand ”Fløytelåt” og ”Du skal ikke sove bort sumernatta”, det vil si to 

naturlyriske sanger som skulle representere et alternativ til industrialismens ødeleggende 
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 Intervju med Kari Svendsen 30.01.2009 
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 Intervju med Rolf Aakervik 03.06.2009  
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krefter. Han sang også Arnljot Eggens ”Forureining” direkte på TV og Klevstrand ble da 

oppringt av sjefen for Esso som hadde forsøkt å stoppe programmet. Årsaken til dette var at 

navnet Esso hadde blitt referert til på en negativ måte i sangen.
534

 

 

Det eksisterte altså en bevissthet rundt det økologiske opprøret i dolphinsmiljøet, men det var 

ikke Dolphins man gikk til dersom man var interessert i dette. Miljøet i Hjelmsgate var nok et 

mer aktuelt sted i denne forbindelse. De omtalte sangene hadde betydning i forhold til å 

bevisstgjøre og engasjere dolphinsmiljøet i forhold til temaer som forurensning og svakheter 

ved den moderne verden.  
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Kapittel 7 - Avslutning 

 

I denne masteroppgaven har jeg forsøkt å finne ut hva slags amerikansk folkemusikk som fikk 

rotfeste i Dolphins viseklubb som eksisterte i Oslo i perioden 1966-1970. Jeg har også 

diskutert hva slags betydning denne musikken fikk for 1968-opprøret som eksisterte i Norge 

på 1960-tallet. I forbindelse med dette har jeg tatt i bruk Tor Egil Førlands artikkel 

”Ungdomsopprøret: Dongeri eller Wertewandel?” som beskriver ulike sider ved 1968-

opprøret ved å dele det inn i syv ulike kategorier. Jeg har i denne oppgaven satt musikken som 

ble spilt på Dolphins opp mot fem av de syv ulike kategoriene som representerer 

sekstiåtteropprøret. Jeg har med dette lagt vekt på det politiske opprøret, livsstilsopprøret, 

autoritetsopprøret, kvinneopprøret og det økologisk begrunnede opprøret fordi det er disse 

sidene ved opprøret som jeg mener har vært relevante for denne oppgaven.  

 

For å kunne gå inn i disse problemstillingene var det først nødvendig å redegjøre for den 

amerikanske folkemusikkens historie, den amerikanske kulturoverføringen og norsk 

visehistorikk. Det var også nødvendig å redegjøre for selve historien om Dolphins, altså 

hvordan den startet, hvor lenge den eksisterte, hvordan miljøet var og hvordan norske media 

forholdt seg til klubben med mer. Årsaken til at alle disse nevnte delene er med er at de gir 

leseren nødvendig bakgrunnsinformasjon i forhold til å forstå belysningen av 

hovedproblemstillingene. 

 

Når det gjelder hva slags amerikansk folkemusikk som kom over til Dolphins, har jeg ut i fra 

mitt kildemateriale kommet frem til at det i all hovedsak var et representativt utvalg av de 

amerikanske folkesangene som kom over til Dolphins viseklubb. Dette gjelder både sangtyper 

og musikkformer innenfor den amerikanske folkemusikktradisjonen.  

 

Jeg har også gått inn i spørsmålet om hvordan man fikk tak i den amerikanske folkemusikken 

og det viser seg at musikken var lett tilgjengelige i de fleste platebutikker i Oslo. Dette gjelder 

imidlertid de mest kjente artistene fra ”The Folk Revival”, altså Bob Dylan, Joan Baez og 

Peter, Paul and Mary. Mer ukjente folkemusikkartister og en del bluesartister fikk man kun 

tak i ved St. Olavs bokhandel i Akersveien i Oslo. Det at dolphinsgjengerne hadde enklere 

tilgang til de populære artistene, gjenspeiler seg i intervjuene ved at de er hyppigere nevnt 

blant informantene. I tillegg til at man kunne få tak i amerikansk folkemusikk i platebutikker i 
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Oslo, var det også noen som tok med seg musikk etter å ha vært i utlandet. Dette gjelder først 

og fremst Ole Hauki som tok med seg hootenannytradisjonen til landet. 

  

I forbindelse med hva slags amerikansk folkemusikk som fikk innpass til Dolphins viseklubb 

har det også vært viktig å belyse hva slags amerikansk musikk som ikke fikk innpass, fordi 

det kan fortelle mer om hva slags sted Dolphins var. Noe som har kommet tydelig frem er at 

countrymusikk som musikkform ikke ble spilt på Dolphins. Dette hadde å gjøre med at 

countrymusikken ble sett på som konservativ og ga assosiasjoner til noe umoderne og til noe 

som ikke var progressivt og urbant. Bluegrassen som er en sidegren av countrymusikken 

hadde også problemer med å få innpass i klubben, men med hjelp av Øystein Sundes 

humoristiske norske tekster klarte den det i 1968. Den amerikanske bølgen som var sterkest 

det første året skulle etter hvert få konkurranse fra engelsk folkemusikk og ikke minst norske 

og svenske viser. En av grunnene til dette var at man gikk lei av de samme amerikanske 

visene og ønsket å finne nytt materiale. I forbindelse med dette gikk det mot en sterkere norsk 

bevissthet hvor det å synge på norsk ble populært og viktig. 

 

Hvis vi da går inn på hva slags betydning den amerikanske folkemusikken fikk for 1968-

opprøret i Norge på 1960-tallet, er det relevant å spørre seg om hvilke kriterier som lå til 

grunn for hvilke sanger som ble plukket opp. Det var nok ofte slik at man tok til seg sanger 

man likte melodiene og harmoniene til, det vil si sanger man likte å synge. På den måten var 

det musikken som var fellesnevneren for dolphinsmiljøet. I dette perspektivet kom politikken 

i andre rekke, selv om den var tilstedeværende hele tiden.  

 

Når man hadde lært seg de amerikanske folkesangene og begynte å spille dem for hverandre, 

førte dette til at sangene begynte å påvirke dolphinsmiljøet. Tekstene i de radikale 

amerikanske folkesangene førte til en bevisstgjøring rundt aktuelle politiske temaer som 

vietnamkrig, anti-kapitalisme, anti-atomvåpen og til en viss grad også 

borgerrettighetskampen. I forhold til denne bevisstgjøringen har jeg pekt på identifikasjon 

som et viktig element. Mange av aktørene på Dolphins hadde et sterkt forhold til de store 

amerikanske folkstjernene, og i dette lå det et element av identifikasjon. Mange på Dolphins 

så opp til artister som Bob Dylan, Pete Seeger og Joan Baez og dermed tok de det deres 

forbilder hadde å si seriøst. I forbindelse med dette har jeg også pekt på musikkens 

egenskaper i forhold til at den har en evne til å fungere engasjerende på et emosjonelt og på et 
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intellektuelt plan, og at den også har pedagogiske evner. Jeg har jeg også omtalt allsang som 

virkemiddel i forhold til å engasjere et publikum.  

 

Det ser altså ut som om den radikale amerikanske folkemusikktradisjonen var med på å 

radikalisere dolphinsmiljøet ved at man tok til seg de radikale sangene og identifiserte seg 

med dem. Videre kan man si at denne bevisstgjøringen hadde en innvirkning på 

dolphinsgjengernes samfunnsengasjement.  

 

Den politiske bevisstheten på Dolphins var tilstedeværende under hele dolphinsperioden, men 

ble sterkere etter hvert som tiden gikk. Samtidig er det også viktig å påpeke at det ikke 

eksisterte et entydig politisk bilde på Dolphins og det vanket folk fra både Østkanten og 

Vestkanten her. På den ene siden hadde man artister som Jon Arne Corell som var meget 

politisk bevisst og som sang skarpe protestsanger mot vietnamkrigen og det kapitalistiske 

system. På den annen side hadde man artister og grupper som Ole Hauki og Christiania Fusel 

og Blaagress som sang norske humoristiske apolitiske tekster. Man hadde også de som anså 

seg selv som radikale, men som ikke nødvendigvis var så veldig aktivistiske.  

 

Når dette er sagt ser det likevel ut til at dolphinsmiljøet i all hovedsak var et radikalt miljø. 

Det at countrymusikken ikke fikk aksept og at bluegrassen måtte fornorskes for å få aksept, er 

to gode grunner til å hevde dette. Samtidig har flere av informantene omtalt dolphinsmiljøet 

som radikalt. I denne forbindelse er det viktig å være klar over at var dolphinsmiljøet ikke var 

partipolitisk orienter, men at opprøret fikk form av å være saksrettet og bar preg av å være et 

frihetsbasert opprør. Man var imot ulike ting man mente var umoralsk eller urettferdig. Man 

var imot vietnamkrigen, imot kapitalismen og imot atomvåpen.  

 

Når det gjelder livsstilsopprøret var det slik at dette ikke traff dolphinsmiljøet i så stor grad 

fordi viseinteresserte ble ansett som mer ”ordentlige” enn de som hørte på rock og pop. Et 

annen moment er at ”The Folk Revival” ikke omfattet livsstilsopprørets utforskning når det 

gjaldt dop og seksuell frigjøring. Disse tingene fant man i mye større grad i tekstene til The 

Beatles og The Rolling Stones, altså i rock- og popmusikken.  

 

Man kan ikke si at det eksisterte et omfattende autoritetsopprør på Dolphins, men det var 

likevel elementer som gjorde seg gjeldende. Deriblant var det slik at ungdommen på 
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Dolphins, til forskjell fra sine foreldre, ikke hadde like dårlig tid som sine foreldre når det 

gjaldt å stifte familie og skaffe seg et yrke. Man ønsket å bruke mer tid på å ”finne sæ sjæl” 

som Finn Kalvik sang. Når det gjelder kvinneopprøret var det slik at dette ikke ble en sak før 

på 1970-tallet. Likevel hersket det en bevissthet rundt det å være kvinnelig artist og det at 

kvinner også burde være låtskrivere. 

 

Det økologisk begrunnede opprøret var også tilstedeværende på Dolphins. Lars Klevstrand og 

Petter Skodbo kunne synge sanger som skildret svakheter ved industrialisering og byliv. Men 

det var nok ikke Dolphins man gikk til dersom man var interessert i dette. I så henseende var 

nok Hjelmsgate et miljø som behandlet denne tematikken mer inngående.   

 

Jeg har også valgt å omtale medias rolle fordi den var viktig når det gjaldt hva slags betydning 

de amerikanske folkesangene fikk for 1968-opprøret. Spesielt så slapp dolphinsprofilene til på 

radio- og TV, og programredaksjonene i NRK hadde ofte lagt opp til at visesangerne skulle 

synge noe som hadde med programmets tematikk å gjøre. Det kan se ut til at det eksisterte en 

viss tilbakeholdenhet fra NRKs side når det gjaldt å slippe til venstreradikal protestsang. 

Ifølge Jon Arne Corell fikk han ikke noen tilbud fra NRK og da han opptrådte på TV ved et 

tilfelle ble han bedt om å synge en apolitisk sang. Alle de konsertene som fant sted både på 

Dolphins og på andre viseklubber og konsertsteder, fikk selvfølgelig også en betydning i 

forhold til å spre amerikanske folkesanger og deres radikale innhold, men sammenlignet med 

radio- og TVs nedslagsfelt kom konsertenes betydning i andre rekke. 

   

Jeg har kommet frem til at den amerikanske folkemusikken med dens radikale røtter hadde en 

betydning i forhold til radikaliseringen av 1960-tallet i Norge. Og da vil jeg hevde at den 

hadde en indirekte betydning ved at den var med på å bevisstgjøre ungdom på og utenfor 

Dolphins i forhold til hvordan situasjonen i verden var. Sangene var med på å informere og 

engasjere folk når det gjaldt temaer som vietnamkrig, kapitalisme og atomvåpen. Det er 

sannsynlig at sangene var med på å endre holdninger hos ungdom, holdninger som igjen var 

med på å fremme et sterkere samfunnsengasjement.   

 

Når det gjelder den forskningen som har blitt gjort i forbindelse med sekstiåtteropprøret i 

Norge, vil ”American Folk Music” på Dolphins Club 1966-1970” kunne bidra med å forklare 

noe av bakgrunnen for den radikale musikkbevegelsen som vokste frem på 1970-tallet. Dag F. 
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Gravem redegjør for den radikale musikkbevegelsen i sin hovedoppgave ”Revolusjonære 

toner? Den radikale musikkbevegelsen i Norge ca.1970-1983”. I denne hovedoppgaven 

omtales visebevegelsen i Norge som å være en alliert med den radikale musikkbevegelsen, 

samtidig som den var adskilt fra den. Vegard Aalbu har skrevet masteroppgaven ”Makten til å 

ødelegge, evnen til å skape: Vise- og lyrikk festivalene i Haugesund 1970-1972” hvor han 

redegjør for hvordan den politiske radikaliseringen på begynnelsen av 1970-tallet endret den 

norske visebølgen fra å være et frihetlig opprør til å bli politisert. Vise- og lyrikkfestivalene i 

Haugesund blir brukt som eksempel for å reflektere utviklingen som fant sted. I forhold til 

Aalbus masteroppgave vil ”American Folk Music” på Dolphins Club 1966-1970” kunne 

redegjøre grundig for det frihetsbaserte opprøret som senere førte til politiseringen av 

visebevegelsen på 1970-tallet.   

 

Tor Egil Førland har skrevet boka Club 7 og hvordan klubben blant annet var et arnested for 

motkulturelle strømninger på 1960-tallet. Denne masteroppgaven som også omhandler 

Dolphins som viseklubb, vil kunne avdekke forskjeller og likheter mellom disse to 

kulturinstitusjonene, og også i hvilken grad miljøene overlappet hverandre.  

 

Når det gjelder forskning knyttet til norsk visehistorikk har jeg i innledningskapittelet omtalt 

Karin Rykkjes hovedoppgave i musikkvitenskap ”Perspektiver på den moderne visa i Norge”. 

I forhold til Rykkjes hovedoppgave har jeg i denne masteroppgaven gått dypere og mer 

detaljert inn i hva slags amerikansk musikk som ble spilt og ikke spilt på Dolphins, samt 

hvilke inspirasjonskilder de ulike dolphinsartistene hadde.     

 

David Pichaskes bok, A Generation in Motion: Popular Music and Culture in the Sixties,   

har vært viktig i forbindelse med denne oppgaven fordi den beskriver sekstiåtteropprøret 

gjennom populærmusikkens øyne, og viser koblingen mellom musikk og samfunn. ”American 

Folk Music” på Dolphins Club 1966-1970” befinner seg også i dette spenningsfeltet, og man 

kan man si at Pichaskes bok på mange måter fungerer som en amerikansk parallell til norske 

forhold. I denne forbindelse er det også viktig å poengtere at sekstiåtteropprøret i Norge fikk 

en mye roligere karakter. Ingen mistet for eksempel livet i noen av demonstrasjonene som 

fant sted her. Likevel var opprøret høyst tilstedeværende og selv om denne oppgaven i stor 

grad har fokusert på den amerikanske folkemusikktradisjonen og ”The Folk Revival”, er det 
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denne musikkens betydning for sekstiåtteropprøret i Norge som har vært 

hovedproblemstillingen i denne masteroppgaven.  

 

Jeg har gjennom skrivingen av denne masteroppgaven funnet ut at musikk påvirker et 

samfunn, selv om dette ikke nødvendigvis er så enkelt å få øye på. Musikk har en iboende 

mulighet i seg til å endre folks måter å tenke og føle på. Med dette mener jeg at musikk kan 

endre et menneskes syn på seg selv og det samfunnet det lever i, og gjennom dette være med 

på å forårsake samfunnsendringer. Jeg vil si meg enig med Pete Seeger når han hevder at 

sanger ligger imellom tanker og handlinger. I forbindelse med dette vil jeg hevde at sanger 

kan utløse handlinger som igjen kan føre til samfunnsendring.  

  

Jeg avslutter med et eksempel på at musikk og politikk ikke er adskilte fenomener: Da Oslo 

Unge Høyre-formann og USA-venn, Ole Hauki, startet Dolphins i mars 1966, var han kanskje 

ikke selv klar over at det var nettopp den hootenannytradisjonen han brakte med seg til Norge 

som skulle være med på å radikalisere dolphinsmiljøet.      
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Kilder 

 

Muntlige intervjuer 

 

Intervju med Rolf Aakervik (musiker) 03.06.2009. 

Intervju med Morten Asklie (musiker) 11.06.2009. 

Intervju med Morten Bing (tilskuer) 04.06.2009. 

Intervju med Tom Broden (tilskuer) 09.06.2009. 

Intervju med Jon Arne Corell (musiker) 23.02.2009. 

Intervju med Sverre Jensen (musiker) 24.06.2009. 

Intervju med Helge Karlsen (musiker) 10.06.2009. 

Intervju med Lars Klevstrand (musiker) 04.02.2009.  

Intervju med Steinar Ofsdal (musiker) 23.04.2007. 

Intervju med Helge Pran (musiker) 17.06.2009. 

Intervju med Ole Rotvold (tilskuer) og Kåre Schanche (musiker) 03.06.2009. 

Intervju med Torgny Skogsrud (musiker) 19.02.2009.  

Intervju med Kari Svendsen (musiker) 30.01.2009.  

Intervju med Bjørn Tonhaugen (musiker) 08.06.2009. 

Intervju med Hege Tunaal (musiker) 24.02.2009. 

 

Telefonsamtaler  

 

Telefonsamtale med Alf Cranner 10.06.09. 

Telefonsamtale med Marius Hauki 19.09.2007. 

 

Samtaler 

 

Samtale med Helge Danielsen april 2007.  

 

Aviser  

 

Morgenbladet 19.10.1965 - Artikkeloverskrift: ”Hva er Hootenanny?”.  
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Morgenposten 13.10.1965 - Artikkeloverskrift: ”The Sing Singers, ny gruppe med 

hootenanny-repertoar”. 

 

Annet kildemateriale 

 

Kilder kopiert fra Sverre Jensen: 

Sverre Jensens utklippsbok fra perioden 1966-1968.  

 

Kilder kopiert fra Helge Karlsen: 

Presseskriv om The Sing Singers. 

Et ark med sangteksten ”The Ox-Driving Song”. 

Demonstrasjons-CD med The Sing Singers, 1964. 

Oppfølgings-e-post fra Helge Karlsen som redegjør for Ole Hauki fødselsår og det at Ole 

Haukis fulle navn var Thor Ole Hauki 14.11.2009  

    

Kilder kopiert fra Svein Paulsen:  

Diverse båndopptak fra Dolphins i perioden 1966-1970. 

 

Internettressurser 

 

http://www.apollon.uio.no/vis/art/2003/3/amerika (04.10. 2009) 

http://arts.guardian.co.uk/filmandmusic/story/0,,2071409,00.html (18.10.2009) 

http://www.leadbelly.org/re-homepage.html (18.10.2009) 

http://www.lyrics-p.com/authors/misc-folk/misc-folk-the-salvation-army-song-lyrics.shtml 

(15.10.2009) 

http://lyricsplayground.com/alpha/songs/b/bourgeoisblues.shtml (10.09.2009) 

http://media.smithsonianfolkways.org/liner_notes/smithsonian_folkways/SFW40009.pdf 

(14.10.2009) 

http://www.metrolyrics.com/on-my-journey-lyrics-the-weavers.html (15.10.2009) 

http://www.mic.no/nmi.nsf/doc/art2006053111304697688715 (31. juli 2009) 

http://www.spinner.no/chr_fusel_blaagress/historie.html (05.11.2009) 

http://www.svolvaer-historielag.com/lovisa.htm (13.08.2009) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Schools (03.10.2009) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hallelujah,_I'm_a_Bum (14.10.2009) 

http://arts.guardian.co.uk/filmandmusic/story/0,,2071409,00.html
http://www.leadbelly.org/re-homepage.html
http://www.lyrics-p.com/authors/misc-folk/misc-folk-the-salvation-army-song-lyrics.shtml
http://lyricsplayground.com/alpha/songs/b/bourgeoisblues.shtml
http://media.smithsonianfolkways.org/liner_notes/smithsonian_folkways/SFW40009.pdf
http://www.metrolyrics.com/on-my-journey-lyrics-the-weavers.html
http://www.mic.no/nmi.nsf/doc/art2006053111304697688715%20(31
http://www.spinner.no/chr_fusel_blaagress/historie.html
http://www.svolvaer-historielag.com/lovisa.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Schools
http://en.wikipedia.org/wiki/Hallelujah,_I'm_a_Bum
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http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_the_United_States#Social_identity (22. mai 2008) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Settler's_Song_(Acres_of_Clams) (15.10.2009) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pay_Me_My_Money_Down  (30. juli 2009) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_Island_Line_(song) (14.10.2009) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sometimes_I_Feel_Like_a_Motherless_Child (19.10.2009) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Talking_blues (15.10.2009) 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Three_Ravens (17.10.2009) 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bourgeois_Blues (18.10.2009) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Turn!_Turn!_Turn! (16.10.2009) 

http://www.youtube.com/watch?v=ju5T2z2Urm0 (14.10.2009) 

http://www.youtube.com/watch?v=x-o3CJytIPE (14.10.2009) 

http://www.youtube.com/watch?v=ju5T2z2Urm0 (14.10.2009) 

http://www.youtube.com/watch?v=AN3rN59GlWw (20.10.2009) 

 

Diskografier  

 

1963 The Freewheelin´ Bob Dylan 

1965 Ole Hauki og The Grand Old 26 String Band 

1966 Tom Hartvig 

1968 Viser i trengsel  

 

Radio programmer 

 

Radioprogram om Dolphins viseklubb: ”Musikksnacks: Visebølgen på 1960-tallet”,  

programleder: Stein Dag Jensen, sendt på NRK-radio 22.11.1996. 

 

TV-programmer 

 

”Livet er en lek 2”. 1967. NRK 

 

Musikkfilm/DVD 

 

Scorsese, Martin (DVD): No Direction Home: Bob Dylan, 2005 

http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_the_United_States#Social_identity
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Settler's_Song_(Acres_of_Clams)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pay_Me_My_Money_Down%20%20(30
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