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Forord 
 

Med det er et langt semester, og faktisk fem år på Institutt for musikkvitenskap overstått. Det 

har vært lærerikt, utfordrende og mangfoldig. Takk til alle flinke lærere og forelesere!  

 

Jeg har fått skrive masteroppgave om Øystein Sunde, noe jeg var usikker på om i det hele tatt 

var mulig. Jeg gjerne få takke min veileder Hans Weisethaunet for tilbakemeldinger, kloke 

ord og gode råd, helt til siste slutt. 

 

Jeg vil også få takke Nasjonalbiblioteket, særlig musikkavdelingen og deres hjelpsomme 

ansatte i jakten på kilder og litteratur.  

 

Takk til mine gode venner Solveig og Bjørn for korrekturlesning og verdifulle 

tilbakemeldinger.  

 

Og takk til familie, venner og kollegaer som har vært snille og snakket med meg om, delt 

minner - og lyttet til Øystein Sundes musikk i langsommelige tider.  

   

Den største takken går til Øystein Sunde for en fantastisk produksjon og artistkarriere. 

Han er for meg et inspirerende forbilde, og jeg håper på mange nye utgivelser og skvalagøy i 

årene som kommer. Underveis i oppgaveskrivingen har jeg stadig blitt forundret over hva 

denne merkelige denne mannen har foretatt seg, og jeg har blitt veldig glad i hans morsomme 

musikk!   

 

 

 

 

 

Oslo, april 2017. Heidi Fevik Olsen 
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1 Innledning 
 

 
1.1 Hest er best som pålegg? 

På tross av min hesteinteresse er likevel “Hest er best som pålegg” en av mine favorittlåter. 

Selv om jeg er uenig i pålegg-påstanden, er det mye annet i (heste)verden Sunde tar på 

kornet. Dessuten forbinder jeg en trygghet med Sunde, han har vært til stede hele mitt liv, og 

har man en dårlig dag, og trenger å få opp humøret, kan man alltid regne med Sunde med 

sine morsomme sanger om vanlige ting fortalt på en merkelig måte. Min bakgrunn for å 

skulle skrive denne oppgaven er en interesse for amerikansk folk, bluegrass, country og ikke 

minst norsk visesang. I tillegg synes jeg det er interessant med artister som er folkelige, og 

hvilken status folkelig musikk har i samfunnet. I mitt utdanningsløp fram mot denne 

masteroppgaven har jeg hatt fokus på rytmisk musikk, både praktisk og teoretisk. Når jeg 

skulle skrive masteroppgave var det viktig for meg å skrive om noe jeg har interesse og 

fasinasjon for, i tillegg følte jeg meg nesten banebrytende ved å velge utradisjonelt i forhold 

til hva som er vanlige interesser i studiekretsen omkring meg. Jeg har opplevd undring og 

nysgjerrighet fra medstudenter over valget å skrive om Øystein Sunde, kanskje fordi han ikke 

er et typisk musikkvitenskapelig emne eller er det det folkelige ved ham som gjør han til et 

uvanlig tema eller det at han tilhører en annen tid og generasjon. Sunde fylte 70 år tidligere i 

vinter, og er dermed en godt etablert artist, og humoren hans er på en måte litt fjern for min 

generasjon. Jeg kan imidlertid ikke hjelpe for at jeg synes Sunde er veldig morsom, og jeg 

liker godt de banale virkemidlene, kanskje er det jeg som har en særinteresse. Men da jeg 

stod i køen til hans jubilumskonsert i Oslo Spektrum 1. april var det mange ulike typer 

mennesker rundt meg, i alder, klesstil og dialekter. At han er en allment kjent og folkelig 

artist er det liten tvil om, og å se på en slik artist fra et musikkvitenskapelig ståsted har vært 

veldig interessant. Mest kjent er han for å være en moromann og deretter for å være verdens 

beste gitarist, selv om det dessverre er en myte. Men han er en dyktig musiker. Og selv om 

han kanskje ikke er den mest representative i min generasjons humor, mener jeg bestemt at 

han er veldig morsom, og at store deler av hans produksjon tåler tidens tann. Det er få som 

gjør coverlåter av Sunde, og han har tilgode å skrive ballader og allsanger. Han har derimot 

spesialisert seg på det han kan.  

 



	2	

Sunde har et karakteristisk språk, muntlig og på et radikalt bokmål. Det har han fått flere 

utmerkelser for. Hans humor og dialekt er gjennomgående i alt han gjør, og det er på mange 

måter ryggraden i hans produksjon. Jeg ønsker å skrive denne oppgaven i samme ånd, og 

ønsker så langt det er mulig å holde en folkelig og muntlig tone på oppgaven. For meg er det 

et stilistisk valg knyttet til temaet jeg skriver om, som er den norske folkelige 

populærkulturen, og jeg ønsker å møte den på det jeg tenker er dens premisser. Det må også 

sies at jeg personlig er en tilhenger av et lettfattelig språk. Jeg mener det må være mulig å si 

noe konstruktivt uten å ha et språk som en blomsterhage eller å overlesse setninger med 

pretensiøse begreper. Jeg vil enkelte steder bruke engelske ord som jeg mener ikke har noen 

god norsk oversettelse, den norske populærkulturen har mange impulser fra den 

angloamerikanske kulturen og mange engelske ord er tatt opp i det norske språk.  

 

1.2 Problemstilling 

Jeg har valgt å skrive om Øystein Sunde fordi han har vært en viktig stemme i den norske 

populærmusikken og i norsk kultur i de siste femti årene. Hans tekster og musikk har blitt 

hentet inn i det norske språket, og stort sett alle kjenner til han. Det har vært morsomt å 

oppdage at det er et stort spenn i hvilke låter folk husker og forbinder med Sunde. Det er ikke 

nødvendigvis én eller to låter som går igjen. Det kan være variasjonen ligger i hvilke av 

utgivelsene som en har hatt tilgang til, eller hvilke som ble utgitt når en var ung, spilt på 

radio, osv. Han har mange kjente låter, men egentlig ikke så mange enkeltlåter som skiller 

seg ut. Selv har jeg sang som hovedinstrument, og derfor legger jeg selv mest merke til vokal 

og tekst hos Sunde, i tillegg til den musikalske helheten. Mine manglende gitartekniske 

kunnskaper gjør at jeg ikke kommer til å kommentere Sundes utvikling rent gitarteknisk, og 

det vil i liten grad bli lagt vekt på spesifikke gitartekniske virkemidler og utførelser. For å 

kunne si noe om Øystein Sunde, er miljøet og omstendighetene rundt han viktig. Derfor vil 

en stor del av oppgaven handle om Sundes karriere, og miljøene og musikken rundt han. 

Hans satsning på humor og underholdning er også et viktig aspekt. Jeg mener det er 

interessant å se nærmere på en artist som har holdt artisttilværelsen gående i femti år, og 

fortsatt har en stor folkelig appell, selger plater som hakka møkk, og selger ut alle konserter 

og show han holder.  

 

Problemstillingen for oppgaven er:  
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På hvilken måte fungerer Øystein Sunde som en samfunnskommentator 

gjennom tekst og musikk? 
 

Dette skal jeg vise ved å se nærmere på hans artistkarriere, hans musikalske utvikling og 

nærlesning av tre låter av ulik stilart fra forskjellige tidsepoker. Rent praktisk vil min 

oppgave bestå av to hoveddeler: første del med et overblikk på visas utvikling i Norge for å 

plassere Sunde i en tradisjon, deretter en biografisk del om Øystein Sunde som tar for seg 

hans karrieres musikalske hendelser og utvikling i en omtrentlig kronologisk rekkefølge. Og 

det vil være hendelser som er tatt nærmere i øyesyn enn andre, ut fra hva jeg mener har hatt 

størst innvirkning, eller som har størst relevans videre for oppgaven. Denne delen har som 

mål å sette Sunde inn i en større sammenheng, å forsøke å se hva som har formet han, og si 

noe om hvilke grep han har gjort for å bli den artisten han er, og ikke minst opprettholdelsen 

av populariteten. Denne delen tar også i stor grad for seg miljøet rundt, da Sunde har deltatt i 

mange ulike prosjekter og fått impulser fra flere hold.  

 

I den andre delen av oppgaven skal jeg se nærmere på tre av Sundes låter som jeg har plukket 

ut etter beste evne, og som jeg mener er relevante for å gi et inntrykk og en forståelse av 

artisten. Målet med en nærlesning av hans låter er å kunne peke på konkrete musikalske og 

tekstlige eksempler for å understøtte del én av oppgaven. Og ikke minst for å vise gjennom 

musikk og tekst hvordan han kommenterer samfunnet.  

 
1.3 Forskning 

Dette arbeidet går under feltet norsk populærmusikkforskning, og det er ikke noen overflod 

av forskning på norske visesangere. En av grunnene til dette kan kanskje være at disse 

artistene er, og har vært, veldig folkelige og populære. Det er lite som er provoserende ved 

Øystein Sunde, han er lettvinn, forutsigbar og trivelig. Det er karakteristikker som forbindes 

med populærkulturen, og dermed tradisjonelt sett uinteressant for akademia. Imidlertid er det 

en økende interesse. Rockheim er en aktør som framhever artister som har vært viktige for 

den norske populærmusikken. Deres Hall of Fame er også med og skaper blest rundt ulike 

populærmusikk-artister. Rockheim åpnet 29. mars 2017 utstillingen Ei vise er så mangt, hvor 

de har intervjuet 40 norske visesangere om deres forhold til visa.1 Popsenteret i Oslo har også 

flere utstillinger og promoteringer av norsk populærmusikk, og Øystein Sunde har vært 

																																																								
1 https://rockheim.no/ei-vise-er-sa-mangt 
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involvert i begge disse museenes utstillinger. Om å havne på museeum i forbindelse med 

popsenterets utstilling i 2012 uttalte Sunde følgende:  

 

Det er to sider ved det, det ene er at du plutselig føler deg veldig gammal, og du store min 

som tia har gått. Men så er det jo litt gøy at folk får se det samla, for mye av detta har bare 

vært frampå scena én gang i en forestilling, og en gang i en annen. Så nå får jeg satt alt på et 

sted, så kan folk se alt jeg har drivi å tulla med i alle disse årene. 2 

 
Mikkel Aas har i Spilletid : norsk platebransjes historie i 100 år blant annet skrevet fra sin 

karriere som innspillingssjef i Norsk Phonogram, 3  som omhandler mange norske 

populærartister. Deriblant Sunde som han var produsent for. I tillegg finnes ulike 

oppslagsverk som Norsk pop & rock leksikon og NOPAs Sangen om Norge. Når det gjelder 

populærmusikk sett i en internasjonal sammenheng er det mye forskning som finnes. I og 

med at Sundes musikk i stor grad innehar elementer av amerikansk folk, blues, rock, 

bluegrass osv. er det mulig å ta i bruk metoder brukt i forskning på artister som Bob Dylan, 

som også er en artist med tekst i hovedfokus, uten tekstlig sammenligning forøvrig. 

 

Fra syttitallet fram til i dag har det i den norske populærmusikken vært en rekke artister som 

har vært aktive så å si hele perioden. Og artistene og stilarten jeg sikter til og som er 

bakgrunn for denne oppgaven er visesangerne som sprang ut fra visebølgen som hadde sin 

storhetstid på slutten av seksti-og begynnelsen av syttitallet. Øystein Sunde og andre artister, 

som Lillebjørn Nilsen, Ole Paus og Finn Kalvik, var på mange måter de første i køen til å 

benytte seg av den angloamerikanske populærkulturen som på alvor kom på sekstitallet. Det 

var også disse artistene som virkelig gjorde musikken og kulturen til sin egen. Rocken var på 

femti- og tidlig sekstitall preget av flinke amatører og kopiering,4 mens det noen år senere var 

noen av visesangerne som klarte å skape et norskere uttrykk ved å bruke norsk språk, og 

tidvise innslag av et norsk tonespråk (folkemusikk). De hadde  vokst opp med Alf Prøysen og 

Thorbjørn Egner, og var blant de første til å ta for seg det angloamerikanske uttrykket på 

norsk. Artistene nevnt ovenfor og enda flere har vært aktive fram til i dag. Det vil si at noen 

har spilt i over femti år. Dette er artister som har tilhørt eller relatert seg til grasrota, om det 

finnes noe slikt i Norge. Musikken har i stor grad vært tilgjengelig og begripelig både i tekst 

																																																								
2 Dagsrevyen, NRK 01/09-12 
3 Norsk Phonogram var et plateselskap eid av Philips 
4 Hovde i NOPA 2011: 39 
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og musikk. Sunde har alene solgt over en million fonogrammer, og han og andre visesangere 

har samlet sett lagt beslag på en betydelig del av det norske populærmusikkmarkedet.  

 

1.4 Arbeidsmetoder 

Denne oppgaven er i stor grad basert på Sundes musikalske produksjon, noe som er en viktig 

bakgrunn. Ellers har jeg benyttet meg av det som tidligere er skrevet om Sunde. Jeg har brukt 

ulike kilder i oppgaven: avisartikler, intervjuer, ukebladreportasjer, TV-produksjoner, 

radioprogrammer, osv. Det er særlig institusjoner som NRK og Nasjonalbiblioteket som 

bakgrunnsstoffet er hentet fra. Det aller meste av bakgrunnsstoffet er ikke-akademisk, men 

produsert av norske medier med mål om å underholde det norske folk. Å bruke kilder av 

denne typen har sin utfordring i forhold til det som står faktisk er riktig, dessuten kan 

intervjuene være gitt i en humoristisk tone, og da vanskelige å tolke i ettertid. Sunde har 

tilsynelatende mange ivrige fans som bidrar til å dokumentere hans karriere. Det er en 

rikholdig nettside, Sunderfundigheter.no, som er drevet av Stig Ove Voll. I tillegg har Sunde 

en over gjennomsnittet gjennomarbeidet Wikipedia-side. Dette er faglig sett ikke de sterkeste 

kildene, men likevel mener jeg de sier mye om populærkulturen, og samtidens oppfattelse av 

og engasjement rundt Øystein Sunde. En av de mest iøynenfallende karakteristikkene ved han 

er at han generelt er oppfattet som populær, og det er et begrep jeg ser nødvendigheten av å 

utdype. Begrepet populær, og i tillegg populærmusikk, er sentralt i denne oppgaven. Sunde 

har tuftet hele sitt virke på nettopp å være populær. Hadde han ikke vært det, ville han ikke 

kunnet levd av det han gjør. Jeg vil reflektere litt rundt hva det vil si å være populær i denne 

sammenhengen. På den ene siden er det livsnødvendig for en artist å være populær, for å ha 

mulighet til å leve av å være nettopp artist. På den andre siden vil det være mange 

forventninger fra publikum, platebransje, osv. som må innfris for å opprettholde sin 

popularitet, og det vil kunne gå på bekostning av det kunstneriske utrykket. Kanskje må det 

kunstneriske utrykket være på plass for at en i det hele tatt skal klare å opprettholde sin 

popularitet. Eller er kunsten fraværende fordi det er populært? Jostein Gripsrud skriver at den 

opprinnelige betydningen av populær(t) er det som tilhører folket eller er folkelig. Videre 

skriver han at begrepet populært kan ha i seg ulike betydninger; det som er populært, er godt 

likt av mange. Populært brukes som et salgsfremmende uttrykk. Og noe populært kan være 

av lav kvalitet, eller en motsetning til kvalitet.5 At populær er motsetning til kvalitet er gjerne 

en holdning sett ovenifra, som handler om høy- og lavkultur. I dagens samfunn er ikke skille 

																																																								
5 Gripsrud 2002: 11 
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mellom høy og lav like klart som de har vært tidligere, og det er skiller også innad i for 

eksempel populærmusikken, men det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom 

populærmusikk og kvalitet. En må også kunne se for seg at det finnes ulike kriterier for 

kvalitet i ulike sjangre. Og det vil være eksempler på populærmusikk av god kvalitet med 

lave salgstall og motsatt.  

 

I mitt arbeid med Øystein Sunde har jeg støtt på særlig ett begrep som brukes jevnlig for å 

definere ham, nemlig visesanger. Det er et begrep som er problematisk i bruk om en artist 

som Øystein Sunde, fordi han stilistisk ofte er utenfor visesjangeren. Men fordi det han fra 

tidlig i karrieren har blitt forbundet med visesanger, visebølge, Dolphins Viseklubb, gitar osv. 

er begrepet sterkt knyttet til ham som artist, kanskje like mye fra publikums side som hans 

egen. Visesanger er i seg selv et vanskelig begrep fordi det er blitt et slags fenomen eller 

varemerke som blir brukt av stilistisk ulike artister, hvor eneste fellesnevner er at de synger 

på norsk. I det hele tatt er Sunde vanskelig å plassere, også sjangermessig, delvis på grunn av 

visesanger-stempelet, men også fordi han har et variert musikalsk uttrykk. Han forsyner seg 

av hele populærmusikkfeltet, han spiller country, blues, bluegrass, vals, dixieland-jazz, pop, 

rock and roll, punk, og i tillegg forsyner han seg av den norske folkemusikken.  

 

1.5 Avgrensing 

Teksten er sentral for alle som utøver visesang. Mye av fokuset og kunsten ligger i teksten. 

Med visas utbredelse i populærmusikken er det heller ingen klare regler for tekstens 

utforming. Likevel gir visetradisjonen noen normer, men det er gjerne slik at det er de som 

bryter normene som gjør seg mest gjeldende. Denne oppgaven fokuser på visesang og 

tradisjonen om å synge på norsk. Sunde har hele sin katalog på norsk, og det har nesten hele 

miljøet rundt ham også. Likevel forekommer det mange impulser fra det engelske og svenske 

språket. Det gir noe eget å synge på ens morsmål. Det gir en umiddelbar nærhet og forståelse 

for oss som har norsk som morsmål. Mulighetene for å skildre lokale og nasjonale fenomener 

er større på norsk enn på engelsk. I det hele tatt gir det generelt mer mening å fortelle om 

norske tilstander på norsk. Halvdan Sivertsen snakker om ansvaret en har som musiker for å 

skrive på norsk, vårt lille språk, som nesten ingen prater.6 Sunde har et veldig karakteristisk 

språk som han har fått flere utmerkelser for, og han skriver som tidligere nevnt på et radikalt 

bokmål. Jeg vil kommentere Sundes dialekt mer nærgående i et senere avsnitt. Slik jeg forstår 

																																																								
6 Historien om Gitarkameratene, 2012 
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det er Sunde mer opptatt av flyt og driv i tekstene sine, heller enn å dyrke det tradisjonelle og 

regelbundne. Tekstene er på mange måter lettere gjenkjennelig enn musikken. Han tilhører 

populærmusikken, som Gripsrud skriver at kan tenkes definert på en rent kvantitativ måte, 

“musikk som er godt likt av mange”.7 Noe som forsåvidt passer godt til Sunde, da han har 

høye salgstall og utsolgte konserter. Men om det skal være salgstall som er avgjørende om en 

artist hører til i populærmusikken vil mange artister og hele sjangre falle utenfor.8 Derfor må 

det være andre kjennetegn, som heller forteller noe om musikkens kvalitet og funksjon.  

 

1.6 Den folkelige visa 

Visa og dens tradisjon i Norge er sentral i denne oppgaven, men hva det egentlig er som 

kjennetegner og bestemmer hva som er ei vise kan være så mangt, og det er mange faktorer å 

ta hensyn til. Uansett har visa hatt en sentral plass i det norske kulturlivet i flere hundre år, 

riktignok i ulike varianter, og visebølgen som slo inn på sekstitallet tilhører generasjonen 

Sunde er en del av. Når jeg skriver om den norske visetradisjonen, mener jeg ikke at den er 

sprunget ut fra Norge eller nødvendigvis er norsk i særlig grad. Jeg ønsker å gi et bilde av 

visas plass i Norge, og dens utvikling. Store norske leksikons definisjon er: Vise er i vanlig 

forstand et enkelt, metrisk dikt som synges til en enkel melodi. Ordet brukes dels synonymt 

med visesang, men ofte i snevrere forstand om sanger med et folkelig preg. 9 Hva en vise er, 

er ikke så lett å gi tydelig svar på, det er nesten like vanskelig å si hva det ikke er, fordi visa 

finnes i mange varianter og utgaver ut ifra hvilken tid den hadde sin opprinnelse i, og hvem 

som forfattet visene. Jeg vil derfor gi en rask gjennomgang av folkelige visevarianter i Norge.  

 

Det vi i dag kaller folkemusikk hadde sin opprinnelse i å være tradisjonsmusikk, og på 

attenhundretallet var avstandene større, og impulsene ulike rundt om i landet. Dermed ble det 

geografiske variasjoner av musikk rundt om i byer og bygder. Musikken hadde som regel en 

klar funksjon i dagliglivet, som lokk til å samle dyr, bånsuller når barne skulle legges eller 

salmer til religiøst bruk. I tillegg hadde musikken en sosial funksjon, nemlig ved å spille opp 

til dans. Under nasjonalromantikken fattet komponister som Ludvig Mathias Lindeman, Ole 

Bull og senere Edvard Grieg interesse for folkemusikken, og forestillingen om hvordan den 

gjenspeilet den norske folkesjelen. Det var først og fremst enkeltstående kulturfenomener fra 

de indre bygder som ble dyrket...Den mangeartede ‘Fjeld-musikken’ i muntlig tradisjon fra 

																																																								
7 Gripsrud 2002: 19 
8 Gripsrud 2002: 19-20 
9 https://snl.no/visesang 
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Øvre Telemark, østlandsdalene, Setesdal, Voss og Hardanger ble regnet som den ekte og 

egentlige folkemusikken med røtter langt tilbake i tid. 10  Parallelt med at deler av 

folkemusikken fikk status som kunstmusikk, fortsatte den folkelige musikken sin utvikling, 

og fikk stadig nye impulser. Skillingsvisene hadde sin blomstringsperiode i Norge i 1880-

årene. Skillingsvise er ikke en spesiell visetype, og har ikke en fast form, men det betegner 

viser på enkle énsiders trykk, som ble solgt som underholdning. Da skillingstrykkene først 

kom var de forbeholdt de i samfunnet som kunne lese: overklassen som hadde midler til å 

betale for underholdning. Ettersom leseferdighetene etter hvert bedret seg ble allmuen den 

nye målgruppa for skillingsvisa. Til en billig pris kunne de levere mye romantikk, drama og 

tragedie i en overkommelig form, til og med oppdelt i strofer på en måte som gjorde det lett 

for lesesvake.11 Begrepet skillingsvise kom av at det var det trykkene kostet, og ble et utrykk 

for noe som var billig og lite verdt. Trykkene ble solgt av en visekremmer der det fantes 

folkemengder, og melodiene ble overført ved å bruke en melodi som forhåpentligvis var kjent 

fra før. Visekremmeren kunne eventuelt lære bort melodien når han solgte trykkene, eller de 

som kjøpte trykk måtte komme opp med en melodi selv. Formmessig var mange av visene 

relativt like, og mange melodier ville passe til de ulike trykkene, og dette bidro til å skape 

ulike lokale varianter. En kjent skillingsviseforfatter var Anton Andersen, også kalt Jumbo, 

og så god var han, at han under den store brannen i Kongens gate i Kristiania i 1903 klarte å 

dikte en vise om brannen, få visen trykt og i salg mens brannen ennå raste.12 Nyhetsviser 

eller leilighetsviser var visene som handlet om ulike hendelser, som i sitatet over om brannen 

i Kristiania. Ellers var kjærlighet et populært tema, og da gjerne en tragisk 

kjærlighetshistorie. Andre typer skillingsviser var salmer, religiøse viser, moralske viser, 

folkeviser og rallarviser. Sistnevne er viser brukt i forbindelse med ulikt arbeid, og 

tradisjonelt har rallarvisene vært på svensk, selv om forfatteren var norsk, fordi det ble 

tradisjonen på grunn av svenske arbeidere i Norge. Funksjonen til rallarvisene var å lette 

arbeidet, og bidra til å holde taktfasthet der det var nødvendig. I Norge Rundt fra 1979 er det 

et innslag fra kabeltrekkere i Oslo Lysverker, hvor de har en oppsanger som bidrar til felles 

drag.13  Dette er en av de siste i sitt slag. Med teknologiske nyvinninger har rallar- og 

arbeidsvisene mistet sin funksjon, og maskinene har overtatt. Skillingsvisa i sin helhet mistet 

popularitet til grammofonen og andre medier på begynnelsen av nittenhundretallet. 

Skillingsvisene har hatt en lav status, og i et litterært perspektiv kan det til en viss grad være 
																																																								
10 Vollsnes 1999: 272 
11 Vollsnes 1999: 286 
12 Vollsnes 1999: 288 
13 Norge Rundt, NRK 12/04-1979 
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forståelig, men omfanget av visene tilsier at dette var noe mange var opptatt av. Tekstene var 

ofte overfladiske og enkle, likevel kan tekstene fortelle oss noe om hva folk var opptatt av, 

hvordan de oppfattet egne situasjoner, og visene gir et bilde av klassemotsetninger og 

samfunnets ulike roller og hvordan de ble utspilt.14 Alf Prøysen og Nils Johan Rud begynte 

på 1950-tallet å samle inn skillingsviser, blant annet gjennom bladet Magasinet for Alle. 

Dette resulterte i De gamle visene (1–5) som ble utgitt på 1970-tallet, og har sikret 

forevigelsen av mange skillingsviser.  

 

1.6.1 Den moderne visa 

Alf Prøysen var på mange måter en pioner i norsk litteratur og visesang. Hans klassereise er i 

seg selv veldig imponerende, og hans forfatterskap, skildringer av samfunnet og ikke minst 

hans språk har vært viktig for den norske kulturen, særlig bygdekulturen. Prøysen var nok et 

viktig forbilde, likevel er det en generasjonskløft mellom Prøysen og visebølgeartistene. 

Karin Rykkje gir et bilde på at mens for eksempel Prøysen satt rett på en stol, med 

vannkjemmet hår og dressen på, satt 70-tallets visesangere i gresset med langt hår, og fillete 

bukser.15 Prøysen var bindeleddet mellom folkelig diktning til det noe mer overklassepregede 

Visens Venner. Jens Gundersen stiftet Visens Venner under krigen, da behovet for vennskap 

og samhold var større enn vanlig. Etter krigen oppstod det et samarbeid mellom Visens 

Venner og NRK. Otto Nielsens Søndagsposten, som var en programpost hvor mange viser 

ble formidlet til publikum.16 Å dyrke, verne og fremme den gode vise var det overordnede 

målet til Visens Venner. Medlemmene ble innvalgt inn, og Prøysen ble invitert som medlem i 

1948. 17 

Sitatet under er hentet fra 1971, og det er Jon Høsøien som intervjuer Øystein Sunde.  

– Noen liker ikke disse visene dine. Det er ikke viser, sier de.  
– Har hørt det. Blir kalt så meget, men viser er det, bruker bare endel nye ting. Jeg er 
visesanger, selv om jeg ikke vil bli satt i bås. 
– Da er vel medlemskap i Visens Venner ditt neste mål? 
– Tvilsomt om de vil ha meg, men det skulle ha vært moro “å røska litt opp i leddgikta” der. 
Med andre ord: Jeg ville blitt glad dersom jeg hadde blitt invitert, for jeg tror jeg har noe i 
Visens Venner å gjøre.18 
 
 

																																																								
14 Skillingsviser, NRK 16/09-1976 
15 Rykkje 1985 
16 Visens Venner i Oslo 1950 
17 Karlsen i NOPA 2011: 108 
18 Jon Høsøien, datert 09/01-1971 Boyes privatarkiv 



	10	

Alf Cranner er på mange måter bindeleddet mellom Prøysen og hans generasjon til 

visebølgens artister (da Cranner var født i 1936). Han ble Prøysens videreformidler, og har 

laget flere album med Prøysens viser. Hans tidlige plateutgivelser som Fiine Antiquiteter i 

1963, Rosemalt Sound i 1967 og Almuens Opera i 1970 var viktige bidrag til den norske 

visesangen. Han var også aktiv som visesanger og opptrådte blant annet på Club 7. Tor Egil 

Førland skriver i boka Club 7 at i klubbens tidlige fase, rundt midten av sekstiårene var det 

stort spenn i de musikalske innslagene. Det var et miljø for jazzmusikere, og i tillegg var det 

innslag av lettere underholdning som shanties og evergreens. En mellomting mellom det 

seriøse og folkelige populærmusikktilbudet var de mange visesangerne, for eksempel Alf 

Cranner. Hauki rekrutterte også fra sin nyoppstartede Dolphins viseklubb. Også folkemusikk 

var velkomment. 19 

 

1.6.2 Fellestrekk ved dagens viser 

Visa er i dag en musikalsk form med store variabler, og ulike artister som har stort musikalsk 

og tekstlig spenn, kan likevel være kategorisert som visesangere. Jeg ønsker å si noe om 

fellestrekk, og forventinger knyttet til en visesanger. I Norge har visesangerne vært og er 

fortsatt en sentral del av populærmusikken. Mange artister har en del fellestrekk ved første 

øyekast: Alder, musikkstil, etnisitet, (kjønn), bakgrunn. Det kan se ut som det er et gjensidig 

avhengighetsforhold mellom disse artistene. De baner vei for hverandre og bidrar og 

samarbeider på kryss og tvers. De deler også publikum. Eksempler på visesangere i tillegg til 

Øystein Sunde er; Lillebjørn Nilsen, Finn Kalvik, Alf Cranner, Ole Paus, Halvdan Sivertsen, 

Jan Eggum, Åse Kleveland, Kari Svendsen, Bjørn Eidsvåg, Jonas Fjeld, familien Bremnes og 

Anne Grete Preus. Blant den yngre garde finnes Odd Nordstoga, Stein Torleif Bjella, Frida 

Ånnevik og Ingebjørg Bratland. Fra visebølgen traff og fram til i dag har det vært mange 

flere og i tillegg andre artister som også har vært gjeldende, men jeg har her nevnt noen på 

grunnlag av at de fortsatt er mer eller mindre aktuelle og aktive, og det er artister som er 

allment kjent og har et bredt publikum. Som ellers i musikkbransjen er også visesjangeren 

mannsdominert. Men både nasjonalt og internasjonalt har kvinner etablert seg og vært en del 

av visesangen. Ellers er det ofte slik at artistene akkompagnerer seg selv på gitar, eller synger 

akkompagnert av gitar, spilt av en annen musiker. Enda viktigere enn gitaren er vokalen, og 

den kommer i like mange varianter som artister. En av normene i visesang er at det som 

																																																								
19 Førland 1998: 21 
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synges skal være ekte 20, så formidling er et viktig element i et autentisk uttrykk. Det som er 

typisk for mannlige visevokalister er at sangen ofte ligger nærme talestemmen. Ole Paus er et 

tydelig eksempel på det. Det er ofte ikke særlig spenn i registeret hos en del av de mannlige 

visesangerne, og de har få virtuose elementer. Det er i større grad vektlegging av ord, 

frasering, rytmikk, og egenart i stemme som preger vokalen. På mange måter kan man si at ei 

vise fortelles mer enn den synges. Jeg mener det er en annen tendens når det gjelder 

kvinnelige visesangere. Det er ikke like vanlig å høre kvinner som synger etter kriteriene 

nevnt ovenfor. Kvinnelige visesangere synger gjerne penere, og med det mener jeg at kvinner 

har mer fokus på intonasjon og tonekvalitet. Et eksempel er Ingebjørg Bratland som har sitt 

utgangspunkt i folkemusikk, og har nærmet seg populærvisa ved å synge blant annet Bob 

Dylans “Make You Feel My Love” oversatt til “Fordi eg elskar deg”. Bratland er en veldig 

virtuos og dyktig vokalist, og behersker folkemusikkens ornamenteringer og triller, som hun 

tar med seg over i populærmusikken. 

 

																																																								
20 Ekte eller autentisk innenfor visetradisjonens kriterier, variabler innenfor ulike sjangre. 



	12	

2 Øystein Sundes liv og virke 
 

2.1 Da Jeg Var En Liten Gutt 

Øystein Olaf Sunde ble født 24. januar 1947 i Oslo, og tilbragte sine første barndomsår på 

Skarnes i Odalen. Familien Sunde flyttet til Lambertseter i Oslo i 1955. Både Skarnes, 

Odalen og Lambertseter har senere vært sentrale steder i Sundes forfatterskap, for eksempel 

“Odals-reggae”, “På Lambertseterbanen” og “Snøfreser’n”. Også gjennombruddslåta 

“Jaktprat” var inspirert av Odalen.21 Sunde fikk ry på seg da han først slo gjennom for å være 

en helcrazy visesanger fra Norges Texas22, Odalen, selv om han hadde flyttet fra Skarnes til 

drabantbyen Lambertseter da han var åtte år gammel. I et intervju fra 1972 beskriver han sine 

tidligste møter med musikk og instrumentopplæring, da det først var blokkfløyte og piano. 

 
– Hjemme hos meg (på Lambertseter) var piano tingen. Skulle spille piano som søte små 
gutter flest. Sunde (Øystein omtaler gjerne seg selv som Sunde) likte ikke piano. For det 
første ville spillelærerinnen til Sunde at han skulle øve, og øve skalaer var helt bånn. Særlig 
fordi lærerinnen kunne spille “Boogie-Woogie”, og ikke lot unge Sunde få lov. Under 
høylytte protester fra opphavet oppga han dermed sin piano karriere i en alder av syv år!  
 
– Blokkfløyte var neste bøyg. Etter en time begynte jeg å grine, fikk en stor grapefrukt til 
trøst, spiste den og gråt mer. Dermed forsto moren til Sunde at han ikke egnet seg til seriøse 
blokkfløyte-studier.23 
 

Dette sitatet er hentet fra en reportasje om Sunde fra Det Nye i 1974, og det har en kjent 

humoristisk stil som er typisk for den unge Sunde. Dette sitatet gir et bilde av et barn i et 

samfunn hvor kulturen er i endring, og interessen og nysgjerrigheten for musikk i dette 

tilfellet, blir tatt livet av fordi eldre generasjoners forventninger, og formening om hva som er 

riktig å lære, kommer foran barnets interesser og ønsker. Senere spilte Sunde Bb-kornett i 

guttemusikken, men det tente heller ikke musikeren i Sunde. Hans musikalske interesse kom 

først i sløyden i syvende klasse på Manglerud. Hans sløydlærer, som forøvrig også skal ha 

spilt fele og vært sanglærer, lot elevene bygge mandolaika på sløyden.24 I Store norske 

leksikon blir mandolaika beskrevet som et skoleinstrument med tre strenger stemt i kvinter 

fra G, med trekantet kropp og kort hals. Den ble konstruert av B. Borisoff, R. Solheim og 

Finn Benestad i 1953, og tanken var å ta den i bruk i sløyd og musikkundervisning i 

																																																								
21 1001 fnatt, 1970 
22 VG 29/09-1970: 29 
23 Bjørg Larsen Engh, april 74, Det Nye, Boyes privatarkiv 
24 Avisklipp fra Boyes privatarkiv, 15/01-72  
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grunnskolen.25 Og først da var det morsomt med musikk, fordi øvingsmomentet falt bort. Det 

var ingen som maste om at jeg skulle øve på den kassa – snarere tvert imot, sier Øystein.26 

 

Fra slutten av femtitallet skjedde det store ting i populærkulturen verden over, også i Norge. I 

Sangen om Norge27 skriver Bjørn Hovde at platebransjen på sekstitallet ble kritisert for å 

være fantasiløs, med etterplapring og ambisjonsvegring, og lite av sekstitallets norske 

populærmusikk lever i dag. Og selv om en del norsk pop og rock ble utgitt, bar det preg av 

etterligning av Shadowband og Mercy Beat. Rock og pop var også et kulturutrykk med lav 

status.28 Odd Skårbergs avhandling Da Elvis kom til Norge tar for seg en del av prosessene 

rundt dette skiftet av populærkultur i perioden 1955–1960. I likhet med Hovde skriver 

Skårberg at norsk rock fra femtitallet ikke fikk rotfeste, og det har ingen plass utenom den 

historiske, i dagens populærmusikk. Det som skal ha vært de største problemene med 

femtitallets norske rock var dårlige engelskkunnskaper, og en manglende forståelse for 

musikalsk utførelse. Det var ikke kopieringen eller importeringen i seg selv som gjorde at 

musikken ikke holdt mål, for mye av populærmusikken i Norge i denne perioden var 

importert, men det som for mange artister, produsenter og plateselskap ble et vanlig grep var 

å oversette låtene til norsk, og på den måte skape en tilhørighet for lytterne. Skårberg nevner 

Søstrene Bjørklund, Nora Brockstedt og The Monn Keys som eksempler.29  

 

2.1.1 The Shadows & The Hitch Hikers 

Cliff Richard og The Shadows hadde sitt store gjennombrudd på slutten av 1950-tallet og 

preget også de norske hitlistene. Cliff Richard ble en yndling hos mange, han hadde et langt 

snillere image enn for eksempel Elvis Presley. The Shadows var tidvis backingband for Cliff 

Richard, og oppnådde også stor popularitet på egenhånd. Besetningen bestod av fire unge 

menn som spilte elektriske gitarer, elektrisk bassgitar og trommesett. De var dessuten veldig 

stilige, gikk i takt og var kledd i dress. I følge NRKs programrapport fra 24. juni 1963 ble 

både The Shadows med “Foot Tapper” og Jerry Lordans originalversjon av “Apache”, som 

The Shadows har en versjon av, spilt under sendingen.30 Det gir god grunn til å tro at mange 

kjente til denne musikken og at den var aktuell. I et intervju fra 1974 forteller Sunde om at 

han brukte båndopptaker med utgangseffekt på 3 Watt som forsterker, at de snekret sammen 
																																																								
25 https://snl.no/mandolaika 
26 Bjørg Larsen Engh, april 74, Det Nye, Boyes privatarkiv 
27Nopa 2011: 39		
28 Ibid. 
29 Skårberg 2003: 19 
30 Programrapport, NRK 24/6-63 
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svære kasser som låt forferdelig, og at han bare kunne spille én vei med plekteret – oppover. 

Han hørte på plater og øvde som en gal, og etterlignet platene som best han kunne. For å 

være en god gitarist, måtte en kunne Guitar Boogie, neste var Amorada, helst med gitaren på 

ryggen.31 Dette ble det en låt av, “Sjæddåvv-bandet” som ble utgitt 1979. Det er en nostalgisk 

hyllest til The Shadows, som var et viktig forbilde. Sunde forteller i låta om en forsterker 

laget av en radiohøytaler, og ferdigheter som ikke ennå var på topp, og at han har spilt gitar 

siden 1961, noe som virker rimelig å anta ettersom Mikkel Aas skriver at Sunde kjøpte sin 

første elektriske gitar for konfirmasjonspengene sine, en Framus Hollywood hos Myrbraatens 

Musikk i Oslo.32 Sammen med klassekamerater startet Sunde bandet The Hitch Hikers i 

1962, og de opplevde en moderat lokal suksess.  

 

– Jeg spelte sologitar i Shadows-bandet The Hitch Hikers, men vi gikk omtrent dukken da 

Beatles kom, for vi kunne ikke synge.33 

 

2.1.2 Hi Five 

Neste steg i karrieren til Sunde var kvintetten Hi Five som var inspirert av amerikansk 

folkemusikk, og særlig gruppa Peter, Paul & Mary. I 1967 ble det innspilling og utgivelse 

med plateselskapet CBS, representert av Mikkel Aas i Norsk Phonogram. Denne singelen var 

den første norske utgivelsen på CBS-merket, og singelen bestod av “Nånstans grønt” og 

“This Life I’m Livin’”. 34 Senere samme år gav kvintetten ut singel nummer to som bestod av 

“Körsbär utan kärnor” og “Pack Up Your Sorrows”. Hi Five deltok i TV-programmet På 

Rundreise hvor de framførte “Red, green, rocky road” og “Come and Go With Me”.35 Dette 

er blant de tidligste TV-opptreden jeg har funnet av Sunde, og han framstår ung og anonym, i 

hvert fall med tanke på hvordan han senere i karrieren framstilles. Hi Five ble ingen stor 

suksess, platesalget var på ca. 175 eksemplarer per utgivelse, og gruppa ble oppløst samme 

år. Å synge på norsk var ennå fremmed, og ingen norsk LP eller single var på toppen av 

listene i verken 1965, 1966 eller 1967.36 Det gikk i engelsk og svensk, og dette speilet Hi 

Five.  

 

 
																																																								
31 Bjørg Larsen Engh, april 74, Det Nye, Boyes privatarkiv 
32 Aas 2007: 324 
33 Terje Mosnes 16/01-71 “Trubaduren fra Norges Texas” i Boyes privatarkiv  
34 Arbeiderbladet 11/02-1967: 14 
35 På rundreise - Mo i Rana, NRK 02/04-1967 
36 Aas 2007: 325 
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2.1.3 Christiania Fusel & Blaagress 

Sunde starter Christiania Fusel & Blaagress i februar 1968, og deres første singleutgivelse 

kom samme år. “Det kjem nok betre tider/Mamma vi’kke ha” for Polydor på NorDisk-

etiketten, katalog-nr. NOR-177. Sunde tegnet plateomslaget og salget sto i stil til 

katalognummeret.37  Det er med Christiania Fusel & Blaagress en ser det første tydelige 

omrisset av Sunde som artist. Dette er et merkelig band med en noe utradisjonell besetning, 

baljebass, klarinett, kazoo, banjo, fele, mandolin, steel-gitar, dobro, i tillegg til vanlig gitar og 

sang. Musikalsk er de inspirert av amerikansk country og bluegrass, og gruppa har en 

uhøytidelig humor. Et eksempel er utgivelsen “Ola Olsen” fra 1972 som er en gjendiktning 

av “Old McDonald”. Med Christiania Fusel & Blaagress har de også tatt i bruk morsmålet til 

sangtekstene, og det er Terje Mosnes som har oversatt tekstene fra engelsk. Det er også han 

som står bak tekstene til Christiania Fusel & Blaagress’ album som ble utgitt i 1972. Terje 

Mosnes er journalist på kulturfeltet, og har oversatt en del populærmusikk fra 1960-tallet, 

blant annet står han bak den norske teksten til “Fru Johnsen”, utgitt av Inger Lise Rypdal i 

1968. 
 

2.2 Spell sjæl 

I 1968 var det på Dolphins Viseklubb det skjedde. Det var stedet å være for å utvikle seg 

musikalsk og skaffe nye musikalske bekjentskaper. Dolphins viseklubb ble grunnlagt av Ole 

Hauki i mars 1966. Ole Hauki var en eventyrer som hadde bodd i USA og Canada. Han 

hadde opplevd den amerikanske musikken på nært hold, og vært engasjert i mange ulike 

forretninger og miljøer. 38  Hauki hadde fått en avtale med innehaveren av 

Frisksportrestauranten som lå i annen etasje i Grensen 18.39 Dette var en vegetarrestaurant, og 

det sterkeste som ble servert var bjørkesaft. Dolphins ble en viktig arena og en møteplass for 

visesangere og publikum. Det var et intimt lokale, så mange som var der kjente hverandre 

relativt godt. I og med at det ikke var alkoholservering var dette også en plass for ungdom, og 

Dolphins hadde ikke like tvilsomt rykte som Club 7. Til Dolphins kunne man komme og få 

sjansen til å spille for et publikum, og det var sanggleden som stod i fokus mer enn kvalitet 

og prestasjon.40 En artist fikk kun spille to, tre, fire viser før det var nestemann sin tur. På den 

måten ble ikke publikum lei, og flere fikk mulighet til å spille for et publikum. Musikken ble 

framført akustisk i mangel på lydanlegg, og dette bidro til at stemningen på Dolphins var 

																																																								
37 http://www.spinner.no/chr_fusel_blaagress/historie.html 
38 Markussen 2009: 62  
39 Sunde 1990: 7 
40 Markussen 2009: 64 
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intim. I tillegg krevde mangelen på elektrisk lydanlegg, at publikum måtte lytte for å få med 

seg hva som foregikk. Det er flere profilerte navn som hadde sin musikalske start på 

Dolphins, blant andre Lillebjørn Nilsen, Finn Kalvik, Steinar Ofsdal, Kari Svendsen og Lars 

Klevestrand. De store forbildene til for unge viseentusiaster i denne tiden var blant annet Pete 

Seeger, Bob Dylan, Donovan, Fred Åkerström, Cornelis Vreeswijk, Peter, Paul & Mary, Joan 

Baez, osv.41 Det ble sunget mye på engelsk og svensk i de første årene på Dolphins, og for 

Sunde sin del forteller han at han hadde ønske om å skrive sanger selv, og da var det enklere 

å fortelle noe på norsk enn på engelsk. Sunde trekker også frem The Young Norwegians som 

tidlige aktive brukere av norsk folkemusikk i Dolphinstiden.42 I 1968 flyttet Dolphins til 

frimurerlosjens lokaler i Stortingsgata i Oslo. Det nye lokalet hadde kapasitet til 300 

mennesker, mens det gamle rommet rundt 70. Konseptet var fortsatt det samme med at 

artister kunne få prøve seg, uten å være profesjonelle. Det ble tatt i bruk lydanlegg, og det ble 

en større distanse mellom artist og publikum. I tillegg var det alkoholservering i det nye 

lokalet. Flere har uttrykt at sjarmen med Dolphins tapte seg i nye lokaler.43 Flere av artistene 

som kanskje hadde vært limet på Dolphins ble så populære at de fikk betalte spillejobber 

andre steder rundt om i landet, og dermed var de fraværende på Dolphins. Og i tillegg gjorde 

profesjonaliseringen av viseklubben at det ikke lenger var et naturlig møtested.44 Dolphins 

Viseklubb stengte dørene for godt i 1970.  

 

2.2.1 Viser i trengsel 

I 1972 ble det utgitt en visesamling av artister som hadde hatt betydning for klubben, men 

kanskje var det egentlig omvendt. Viser i Trengsel var navnet på samlingen, og medvirkende 

var blant andre Øystein Sunde, og hans “Fire melk og Dagbla’ for i går”, Finn Kalvik, Hege 

Tunaal, Lars Klevestrand og The Young Norwegians – som bestod av (Store)Bjørn Morisse, 

(Lille)Bjørn Nilsen og Steinar Ofsdal. Innspillingen ble gjort i 1968 av Arne Bendiksen.45 

Dolphins Viseklubb og Club 7 var hovedstadsklubbene og derfor de største og mest 

innflytelsesrike, men rundt om i resten av Norge var det også en stor interesse for viser og 

lyrikk fra begynnelsen av syttitallet. Det var visefestival i Haugesund, en nordnorsk 

visebølge, og mange byer hadde, og har fortsatt, egne viseklubber. 

 

																																																								
41 Førland 1998 
42 Folkemusikkhalvtimen 15/04-1990, NRK 
43 Markussen 2009: 69 
44 Markussen 2009: 72 
45 Viser i trengsel 1972 
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2.2.2 ”Det ække lett å værra kul” 

Club 7 var på seksti- og syttitallet stedet for unge, festglade eller opprørske hippier. Tor Egil 

Førland skriver i boka Club 7 om et stiftelsesmøte hvor mange studenter møttes i 

Aulakjelleren ved UiO, og at dette var starten på Club 7. Av disse studentene var det flere 

som senere skulle bli sentrale for klubben, og de var tilknyttet teatermiljøer. Ønsket var å 

skape en klubb som ikke bare var for studenter, og i tillegg ønsket de en klubb uten 

slipstvang og skjørteplikt. Sammenlignet med Dolphins hadde Club 7 større lokaler, høyere 

aldersgrense, alkoholservering og et bredere musikktilbud. Dermed hadde Club 7 også en 

bredere målgruppe enn hva Dolphins hadde. Det ble spilt både jazz, rock, soul, viser og 

annen rytmisk (populær)musikk, og det var en stor andel av utenlandske artister som spilte på 

Club 7. Det var store artister innenfor folk-tradisjonen som Cornelis Vreeswijk og Fred 

Åkerström fra Sverige, Bert Jansch, Ralph McTell fra Storbritannia, og Phil Ochs og Odetta 

fra USA.46 Selv om Club 7 hadde ressurser til å hente inn store internasjonale stjerner, var 

også de norske visesangerne representert på klubben.  

Vise 7 - får idag besøk av gitaristen og mandolinvirtuosen Øystein Sunde.47  

 

 

2.3 1001 fnatt 

Ved siden av Christiania Fusel & Blaagress var Sunde også aktiv som soloartist, og opptrådte 

på egenhånd. Mikkel Aas skriver at i løpet av Sundes militærtjeneste på Kolsås tilbragte han 

mange kvelder på Dolphins, og Sunde framførte norske tekster til Roger Miller-repertoar, før 

han våget å framføre eget materiale. Første helstøpte Sunde-vise er “Fire melk og Dagbla’ 

for i går”.48 Det kommer fram i flere intervjuer med Sunde at han gjerne tester visene sine 

før han velger å spille dem inn, for å sjekke folks genuine respons til materialet, og på den 

måten kunne tilpasse og skrive om det han ikke syntes skapte god nok respons hos publikum. 

Med hans første humoristiske viser, blant annet ”Jaktprat” , opplevde Sunde at da datt brakka 

ned.49 Sunde henvendte seg til Mikkel Aas med ønske om å gjøre innspilling. Våren 1970 ble 

det plateinnspilling i Arne Bendiksen Studio, hvor Jan Erik Kongshaug var tekniker og 

Mikkel Aas var produsent. 1001 fnatt kom på markedet i september 1970, etter at 

“Jaktprat/Super-SS-Rally-GT-fastback-hardtop-sprint” ble utgitt som single tidligere på 

																																																								
46 Førland 1998: 16-17 
47 Arbeiderbladet 21/08-1969: 6 
48 Aas 2007: 326 
49 Aas 2007: 327 
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sommeren i 1970. Dette er et utdrag fra Terje Enghs anmeldelse i forbindelse med 

plateutgivelsen i 1970.  

 
Platen er fullt og helt et verk av Sunde - og om dette vil medføre mentalundersøkelse av ham 
er ennå for tidlig å si noe om. Sikkert er det iallefall at platen inneholder atskillige 
variasjoner - fra country and western til Vreeswijk-viser. Mye av det er godt omskrevet til 
norske forhold med blomstrende og treffsikker satire50 
 

1001 fnatt ble en suksess, og solgte til gull. Sunde gjorde det også godt på hitlistene, for 

eksempel Ti i skuddet, som var kringkastingens mentometer-program. Programmet ble sendt 

for første gang fredag 23. april 1965, kl.17.05, og programleder var Vidar Lønn-Arnesen. I 

hvert program deltar 200 ungdommer i avstemningen om plater som er utvalgt av en spesiell 

jury – også unge mennesker.51 Halvparten av stemmene ble avholdt der programmet lages, 

Oslo, mens den andre halvparten var samlet et annet sted i landet. Ti i skuddet blir 

gjennomsnittet av populariteten på de to stedene. De syv mest populære platene vil gå videre 

til neste program, mens tre vil være nye.52 På resultatlista fra Ti i skuddet fra 9. oktober 1970 

befinner Øystein Sunde og “Jaktprat” seg på en 8. plass. Ellers på lista finnes navn som 

Chicago, Shocking Blue, Kenny Rogers & The First Edition. “Jaktprat” er den eneste norske 

låta på lista denne uka.53 Arbeiderbladet hadde 20 Toppen, som var basert på hvilke LP’er 

som hadde høyest salgstall. 31. oktober i 1970 lå Sundes “Jaktprat” på en 14. plass, på 

førsteplassen lå Creedence Clearwater Revival med “As Long as I can See the Light/Lookin’ 

Out My Back Door”. Andreplassen var Shocking Blue med “Send me a Postcard”, og 

tredjeplassen var Anita Hegerland med “Mitt Sommarlov”.54 På 20 Toppen i desember 1970 

lå Sundes “Jaktprat” på en fjerdeplass, på tredjeplassen lå Creedence Clearwater Revival med 

“As Long as I can See the Light/Lookin’ Out My Back Door”, på andreplassen lå Deep 

Purple med “Black Night”, mens på førsteplass lå Gro Anita Schønn med “En enkel sang om 

frihet”. 55 Felles for disse listene er at variasjonen er stor, da med tanke på sjanger, men det er 

en klar amerikansk trend, med band basert på unge menn og gitarer. De som skiller seg mest 

ut er de norske innslagene, da særlig Anita Hegerlands bidrag, en sukkersøt sommerballade 

sunget av en skingrende barnestemme. Eksemplene jeg har tatt med her er ikke omfattende 

nok til å gjøre slutninger om folks musikkvaner i 1970, men jeg mener at om ikke annet gir 

																																																								
50 VG 29/09-1970: 29 
51 Arbeiderbladet 23/04-1965: 23 
52  Ibid: 23 
53 Nordlands Framtid 17/10-1970: 10 
54 Arbeiderbladet 31/10-1970: 23 
55 Arbeiderbladet 05/12-1970: 23 
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det et overfladisk inntrykk av musikktendensene som rørte seg samtidig med Sundes første 

utgivelser, og dermed kan det gi et bilde på norsk populærmusikk anno 1970. Det at det bare 

var få lister i motsetning til i dag, hvor det finnes en for hver sjanger, interesse eller 

aldersgruppe, er kanskje noe av grunnen til spennet i lista. Og de utenlandske innslagene er 

dominerende. 

 

2.4 Det året det var så bratt 

I september 1971 gav Sunde ut sitt andre album, Det året det var så bratt som umiddelbart 

ble godt mottatt i norsk presse: Det er to hovedgrunner til at Sunde fortjener betegnelsen 

“sjelden fugl”. Den første er det faktum at hans stil er original, heilnorsk og samtidig unorsk. 

De som kjenner ham vil vite at han står for noe sinnsvakt tøysete som allikevel har mening og 

brodd. Vanligvis har norske visesangere, med et par hederlige unntak bestrebet seg på å 

etterligne utenlandske idoler mest mulig, men Sunde legger i vei uten den slags gods i lasten. 

For det annet er han morsom. Det er sjeldent her til lands, det. Han fabler og fabulerer med 

ord i reneste André Bjerke-stil, vrir og vender på fraser og begreper, gjør narr av nasjonale 

kultursymboler og forskjellige mer eller mindre tåpelige fenomener i tiden, hele tiden med et 

bredt og forsonende glis.56 

Det selges 45.000 eksemplarer, som er veldig bra. Sunde reiser til Nashville samme år og blir 

merket for livet etter møtet med forbildet Chet Atkins som inspirerte Sundes gitarspill og 

teknikk.57 

 

1001 fnatt og Det året det var så bratt har på mange måter vært tone- og tekst-angivende for 

resten av Sundes karriere. Senere produksjoner har vært en videreføring av denne stilen. 

Musikalsk er det en sterk angloamerikansk påvirkning til stede, med gitar i fokus, og tekstlig 

er det humor som er det bærende elementet. Utrykket er noe røffere og mer ubehandlet på de 

første utgivelsene, men kanskje er det nettopp det som bidro til at det ble mottatt som noe 

nytt og spennende.  

 

2.5 Ikke alle hadde humor  

Mange artister fra dette visesjiktet hadde en politisk tone, og befant seg godt ut på 

venstresiden. Det er en kjent sak at visa for mange ble brukt til protest. Kriger har vært 

tematikk for mange visesangere, for eksempel Dylans “Masters of War”. Også i Norge har 
																																																								
56 KBj. 11/09-71 Boyes privatarkiv 
57 Sunde 1997: 127 
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visa som musikksjanger vært brukt til protest, den hadde gode oppsving når det skulle 

protesteres, for eksempel mot EF, eller et vassdrag som skulle i rør. Plateselskapet Mai ble 

grunnlagt av Oktober forlag og den radikale musikerforeningen Samspill i 1973. Deres visjon 

var å være et uavhengig plateselskap for musikk på siden av den kommersielle 

populærmusikken. Mais første utgivelse var med Vømmøl Spellmannslag, og det ble en 

pangstart for plateselskapet.58 Plateselskapet Mai med sine venstreideologiske ideer sørget for 

en del ikke-kommersielle utgivelser av viser som ellers antagelig ikke ville sett dagens lys, 

for eksempel Tramteatret, Tanabreddens ungdom, Amtmandens døtre. Fra 1980 var det en 

rask utvikling i den kommersielle underholdningsbransjen, og den folkelige kulturen. Mens 

folkets eget plateselskap Mai gikk konkurs, utropte musikkavisa Puls den amerikanske og 

globalt millionselgende rockestjerna Bruce Springsteen til arbeiderklassas nye proletarpoet 

og førstesanger.59 Sunde har aldri gitt ut musikk på plateselskapet Mai, det nærmeste han har 

vært er å være produsent for gruppa Folques første LP, som forøvrig ble gitt ut på Philips. 

Men Folque har senere hatt utgivelser på plateselskapet Mai. Sunde har generelt holdt seg på 

god avstand fra betente politiske temaer. Likevel har han helt klart vært innom hårsåre og 

vanskelige temaer, men han har sjelden klare meninger om noe som helst, han beskriver 

heller det åpenbare. Han har også hele veien spilt på lag med ulike kommersielle aktører, og 

gjort nytte av dem. Sunde har hatt etablerte kommersielle plateselskaper hele veien, som 

CBS, Philips og Polydor.  

 
2.6 Ikke bare tyll 

Gunnar Bull Andersen sa en gang til meg: 
“Vitsen er ikke å fornye seg, men å fortsette seg.” 
Når du fornyer deg har du lett for å snu på ryggen til det du har gjort før. Og så kan du 
oppdage at det plutselig sitter publikum der og lurer på hva faen han driver med nå! Nei, de 
broene som binder meg til “1001 fnatt” og “Det året det var så bratt” kommer jeg aldri til å 
brenne. 
For meg er denne skiva som en “overgangsbillett”. Du vet hvor du kommer fra, men du vet 
ikke hvor du havner (selv om du tror det).  
Og jeg har ikke tenkt til å kjøre Lambertseter-banen til denne blir nedlagt (ikke Briskeby-
trikken heller, for den saks skyld).  
Nei. man får kjøpe overgangsbillett og kjøre den trikken man i øyeblikket føler mest for, uten 
å glemme å ta Lambertseterbanen hjem igjen en gang i blant.60 

 

																																																								
58 http://www.groove.no/artikkel/62591373/ekstranummer-60-nostalgi-i-slengbuksas-tidsalder-den-norske-
retrobolgen-pa-70-tallet-del-4 
59 Hovde i Nopa 2011: 174 
60 Ikke bare tyll, 1974 
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Dette er introduksjonsteksten i omslaget til Sundes tredje soloalbum Ikke bare tyll som ble 

gitt ut i 1974. Han lanserer også sin første ballade “I Oslo et sted” som er en gjendiktning av 

Mickey Newburys “Swiss Cottage Place”. Allerede fra debutplata var det en diskusjon i 

Norsk Phonogram om Sundes sangstemme, og jeg vil diskutere Sundes sangstemme 

ytteligere i et senere avsnitt. Sunde skrev morsomme låter, men hvem skulle synge dem? Det 

ble antydet relativt tydelig at Sunde selv ikke var noe særlig til sanger.61 Dette har han også 

nevnt selv i flere intervjuer. Og jeg har funnet en anmeldelse av I Oslo et sted hvor det 

skrives følgende: Riktignok er det et par spor her som viser en annen side ved Øystein - “I 

Oslo et sted”, er et godt eksempel. Men her avslører han dessverre sin svakhet – stemmen. 

Den bærer ikke melodien godt nok.62 Kritikken av hans svake stemme er ikke gjennomgående 

i anmeldelsene, men kanskje det var nok til at han valgte bort balladen, og heller fortsatte der 

han allerede hadde sin musikalske styrke. Kanskje er det sånn at Sunde er så forankret i 

populærmusikken, at visens krav om autentisitet og ektefølthet ble overskygget av 

populærmusikkens tradisjoner.  

 

2.7 ”Det året det luta mot” 

Sunde forsøkte seg på det svenske publikummet i 1973 og 1975, med albumene 

Sunderfundigheter som var tidligere utgivelser oversatt til svensk, og Hurtbuller i hvit saus. 

Sistnevnte har jeg ikke har fått fatt på, men det skal være en samling med låter som er 

framført på norsk, men tempoet er skrudd ned, så svenskene skulle greie å få med seg teksten. 

Den ble tatt av markedet, og finnes kun i et lite opplag, og er et ettertraktet samleobjekt. 

Sunderfundigheter er en samling av viser fra hans to første album, oversatt til svensk. Det 

svinger ikke, og det er ved første gjennomhøring veldig komisk å høre Sunde på svensk. Og 

det er ikke komisk på den gode måten: du ler av, ikke med. Det høres svorsk ut, og han får 

ikke til å svinge fraseringene. Sunde er mester til å svinge på harde konsonanter, men svensk 

blir fremmed. Gitaren funker imidlertid på svensk også. 

Et sitat fra intervju med Sunde angående utenlandssatsingen: 
 

 – En ting har undret meg – hvorfor har du ikke forduftet til utlandet?  
– Det er’kke mulig å oversette meg til fremmedlandsk, ser det ut til. Vi forsøkte på svensk, 

men det gikk hus forbi. Bokmål er en meget bestemt dialekt – så fordømt stakkato. Det krever 
en viss form for musikk – helt umulig å skrive sakte låter på bokmål, vanligvis.63 
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2.8 Klå  

For en tid siden sa Mikkel Aas (sjefsplatearbeider på Phonogram) til meg: “Nå har du gått 
ut og inn av Rosenborg studio med leamus i leppa siden 1970, så har vi bestemt at til høsten 
setter vi et stort plaster over kjeften din og dytter deg inn i studio med alle de instrumentene 
du har og så får du spelle.” 
Hadde’n visst at resultatet blei Valdresmarsjen og Glade jul, så hadde’n kanskje tenkt seg om 
en gang til før han kjøpte plasteret.  
(Men skive er det blitt og mange skal ha takk for hjælpa. Spesielt alle blåserne som tro til på 
Valdresmarsjen, Klå, Classical Gas og Glade jul.  
Blomst utdeles også til Alf Cranner for lånet av gitaren hans, og til Grethe og Hallvard 
Kausland for å ha fjernet et par musikalske skylapper.) 64 
 
Dette albumet må sies å være et slags vendepunkt, eller om ikke annet, en plate hvor Sunde 

viser en annen side ved seg selv. Han fjerner tekstelementet som hittil i hans karriere har vært 

det som er bærende. Med dette får han vist fram den musikalske kunstneren i seg, og 

musikken står for seg selv. Likevel er ikke humorelementet fraværende. Det er musikalsk 

humor i fleng på denne plata. For eksempel “Glade jul”. Og titler som “Fish’n tits” og 

“Innavl”. Jeg vil også trekke fram “Den fjerde mann” som et spesielt innslag i syttitallets 

populærmusikk. At han har fått gitt ut en plate som denne er i seg selv imponerende, og det er 

sannsynlig å tro at det er takket være hans posisjon og tidligere salgstall. Sitatet under er 

hentet fra en avisartikkel i forbindelse med utgivelsen: 

Øystein Sunde, popsanger med munndiaré, har klart å holde kjeft... Resultatet er blitt et 
spesielt bidrag til norsk plateproduksjon. Noen vil nok reagere på at de to kjente “Glade jul” 
og “Valdresmarsjen” blir framført. Andre vil more seg kostelig over de respektløse 
versjonene.65 
 
2.9 Hærtata hørt 

Hærtata hørt som ble utgitt i 1979 betyr halvparten av hver.66 Det er særlig “Odals-reggae” 

som skiller seg ut på denne plata. Dette er et lite mesterverk av nonsens på odalsk. Med dette 

albumet fulgte det med en ordliste, så det skulle være mulig for resten av landet å forstå 

uttrykkene fra Odalen. Og teksten som ved første lytting høres ut som tullespråk, har faktisk 

en sammenheng, med litt innsats og ordbok. Da jeg flyttet tilbake til Skarnes i 1976 

gjenoppdaget jeg på en måte odalsdialekten, og i yr glede over de mange gode gloser jeg 

hadde glemt, satte jeg meg ned med Kajo Thonander en kveld med det for øye å se hvor 

mange odalsutrykk det gikk an å få presset inn i tre vers, refreng og et mellomstikk, når det 

skulle fremføres på rim i løpet av et par–tre minutter.67 Resultatet var “Odals-reggea”.  Under 

																																																								
64 Klå, 1974 
65 St. Dag 21/11-1974, Boyes privatarkiv 
66 Hærtata hørt, 1979 
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innspillingen satt Sunde i Roger Arnhoff Studio med en melotrone med dyrelyder, samtidig 

var resten av bandet i Rosenborg Studios hvor opptakene ble gjort, og kommunikasjonen dem 

i mellom gikk over telefonlinja.68 “Åna Sira” som er siste spor på albumet har med New 

Jordal Swingers som kompband.69 Sunde scatter og spiller overbevisende og etter beste evne 

på “slurva” på solopartiene. Teksten retter kritikk mot vassdragsvesenet, 

kraftverksutbygging, av elver og vassdrag. Åna Sira er et tettsted og en kraftstasjon i 

Flekkefjord kommune. Kraftstasjonen er en del av Sira-Kvina Kraftselskap, og det er disse 

navnene som går igjen i teksten. Opprinnelig heter sangen “Buona Sera”, og har en svulstig 

kjærlighetstematikk som utspiller seg i Italia, parallellen til norske “Åna Sira” blir med det 

noe absurd. Sunde fremfører med glimt i øyet og humor, noe som medvirker til at Sundes 

miljøkritikk kanskje mister noe gjennomslagskraft. Men det er interessant å se at han tar for 

seg tema som miljøpolitikk på sitt eget vis.  

 

2.10 Helsprø Sunde, pressekonferanser og humoristiske kjennetegn 

Ordlyden til Sunde i intervjuer i tiden etter debuten er veldig nonsens og humoristisk. Han 

har samme vendinger og begreper når han blir intervjuet som han har i tekstene sine. En ung 

og debuterende Sunde er mer vågal og merkelig i oppførsel og stunts enn den eldre Sunde. 

Eksempler på en helsprø ung Sunde er måten han svarer journalister. Det er mye skvalagøy 

som er et ord han tidvis bruker om tull og tøys, og han vil ofte ikke gi et ordentlig svar. 

Likevel er han høflig og svarer såpass at han ikke blir oppfatta som totalt ute. Sunde fikk satt 

et veldig tydelig image fra starten av, som helsprø. Og den rollen har han holdt fast på 

gjennom hele karrieren. Rollen han har skapt seg er tydelig, nesten karikert til tider, og 

forutsigbar for publikum, og antagelig for han selv også. Samtidig er det vanskelig å se et 

klart skille mellom artisten Sunde og privatpersonen. I sin låtskriving bruker han mye 

selvopplevd materiale som bidrar til at publikum får en følelse av at de kjenner ham, likevel 

er han distansert og er ytterst sjelden privat. 

 
I mitt arbeid med materialet dukker det stadig opp merkelige påfunn fra Sundes møter med 

pressen, - oppriktige sprø påfunn, eller planlagte stunts. Det er ikke godt å si hva som ligger 

bak, men uansett vil jeg vie et avsnitt til Sundes pressehåndtering. Allerede med Christiania 

Fusel & Blaagress var humoren til stede. Arbeiderbladet høsten 1972 er dette utdraget hentet 

fra. De siste linjene forteller om gruppas markedsføring av sitt nye album. De inviterte med 
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seg pressen på togtur til Grefsen, det ble servert pølser, mens platen ble presentert over 

medbrakt anlegg. Det de ikke hadde tenkt på var returtransport, så pressen var strandet på 

Grefsen midt i rushtrafikken.70 

 
PLATA SOM INGEN HAR VENTET PÅ: SOM VARMT HVETEBRØD I TØRT GRESS 

Høyt oppdrevet og masete, javel. Men likevel fornøyelig for et par – trekvarters skyld. Bare 
la det ikke bli for ofte”. “Noen utskiftninger har det jo også vært. I hvert fall var det foruten 
Sunde Anne Elisenberg, Wiggo Elisenberg, Fredrik Wibe og Einar Mjølsnes som forleden 

kunne invitere til en tur med Fusel-ekspressen spor 7, Oslo Østbane klokka 13.29 for å 
presenterre sitt nyeste produkt. Om den selsame Ekspress stoppet på Grefsen stasjon og 

forble der, trenger jo ikke nødvendigvis det samme skje med Fusel & Blaagress. I hvert fall 
ikke med det første.71 

 

Neste påfunn var oppsøkende pressekonferanse for å veie opp for togturen. Med 

campingvogn på slep, ble Oslopressen og NRK beæret med individuell presentasjon.72  

 

I presseskrivet i forbindelse med utgivelsen av Hærtata hørt i 1979 ble følgende forsikret:  

Det blir ingen togturer med ukjent bestemmelsessted, ingen utflukter med campingvogner og 
ballonger, ingen rebusløp med corn flakes og lutefisk flambert i grønn curacao... Vi synes 
produktet i seg selv er blitt så fornøyelig og av en slik kvalitet, at det fortjener å stå helt for 
seg selv. 
MVH 
PHONOGRAM  
en avd. av PolyGram AS 
Audun Tylden73 
 
Av dette presseskrivet kan man få en viss anelse om hva som har foregått på Sundes tidligere 

pressekonferanser. Under platelansering av I husbukkens tegn i 1984 hos Steen & Strøm var 

Sunde til stede for å kaste glans. Øystein var sterkt inspirert av yrkesgruppen som bedriver 

butikkdemonstrasjon av praktiske hjemmeredskaper. – Sånn grønnsakkutter, du vet, som også 

kan brukes til oppvask, husmaling og vinduspuss.74 Videre skriver Mikkel Aas at Sunde satt 

ved et lite bord ved rulletrappen, med mikrofon rundt halsen, en balje med blått vann, saks og 

en liten platebunke. Der demonstrerte Sunde hvordan LP-coveret kunne klippes opp i små 

biter, og hvor velegnet platen var når man ville blande ut farger i vannet. I tillegg trakk han 

metervis med bånd ut av kassetter for å vise tilberedning av båndsalat. I forkant skulle det 

vært annonser, men de uteble, og det samme gjorde publikum noe som gjorde hele seansen 
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71 Arbeiderbladet 28/11-72:10 
72 Aas 2007: 331 
73 Audun Tylden 15/03-79, Boyes privararkiv 
74 Aas 2007: 333 
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desto mer absurd. 75  Denne oppførselen hos en artist er bemerkelsesverdig, men jo mer 

merkelig en finner på jo mer kan en tillate seg neste gang? Og det bidrar kanskje til å skape 

en forventning om uforutsigbar oppførsel fra Sundes karakter. Selv om Øystein Sunde har et 

“helcrazy” image, har han også en sympatisk karakter. Kanskje fordi han stort sett alltid er 

blid, selv har jeg kun sett han være blid i møte med media. Han er likevel overbevisende 

glad: om han hadde overdrevet ville han mistet troverdigheten. Framtoningen tror jeg er nøye 

gjennomtenkt, og han greier å framstå på en slik måte at det er vanskelig å utsette noe på 

ham. Det mest gjennomgående i humoren hans er ordspillene og ordkløyvingen som han 

bruker både i sine musikalske tekster, revyer, og når han snakker offentlig. For eksempel fra 

“Mr. Tiltakslysten”. Jeg ha’kke spett, ha’kke hakke, ha’kke spade så jeg slipper å spa... Det 

er ingenting som er som et to-liters krus i Karibien. 76  En annen gjenganger er at han 

kommenterer mennesker i møte med teknologiske artikler som ikke virker som de skal, eller 

mennesker som sliter i møte med teknologi, noe mange nok kjenner seg igjen i. For eksempel 

vaskemaskinen i “Sokka mine”, “Snøfreseren” som mørklegger hele Skarnes, “Jeg kommer 

ikke på nettet (sånn er det bare)”. Han kommenterer også mennesker i møte med ulike 

utfordringer, kjøp av HiFi anlegg, ridning i “Hest er best som pålegg”, handle nye klær i 

“2003, en butikk-odysse”, få barn og bli “Bleieskiftarbeider”. Sunde har et relativt nøkternt 

språk, og tidvis sparer han ikke på virkemidler ved banale ord og utrykk.  

Bleier og bæsj er no’ordentlig dritt,  
og små gutter er sta’, de holder på sitt  

helt til dem er nakne, da ser’em sitt snitt 
til å tisse far i lomma.77 

 
I dette eksempelet handler det om barn, og da opplever jeg at det er mer tolerert å snakke 

åpent om bleier og bæsj enn om det hadde handla om voksne mennesker. Men Sunde 

kommenterer også voksne mennesker relativt fritt.  

 

Da speller’em så høyt at du blir stående å gape 
Så prompen snur i døra for å komme opp å rape78 

 

Eller “Vi Pusser Opp På Badet (Sjarmør i Pels Nr.2)” som handler om mor som har pynta 

klosettet med nylonpels med knyting og strikk. Det resulterer i at far sier; hvorfor klapper 
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77 Sunde 1997: 15 
78 Sunde 1990: 12 
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alltid klosettlokket sammen når jeg strør? 79  Sunde har gjennom karrieren fått mange 

bemerkninger på at han ikke har skrevet noen kjærlighetsballader, eller ballader i det hele 

tatt, utenom noen instrumentale som hvertfall nærmer seg balladen: “Sykkel-eiker” , “Seil”  og 

”Waiting for Rosie” . Om Sunde ikke skriver ballader skriver han om kjærlighet, gjerne 

ulykkelig, for det er det god underholdning i. Han evner å beskrive tapt kjærlighet så 

publikum kan godte seg over at det gikk galt. Eksempler er “Vippetangen Konditori”, 

“Bokreol” eller “Det står skrevet i grøfta”.  

 

På de fleste av sine albumutgivelser har Sunde én eller flere instrumentallåter. I et TV-

intervju snakker han om det å bli satt i bås på grunn av sin humoristiske stil. Og det ser ut til 

at Sunde har en god forståelse rundt sin egen karakter, og at han til en viss grad er opptatt av 

å balansere og nyansere seg selv som artist for ikke å kun bli oppfattet som humoristisk. Han 

sier også at han ønsker å balansere humoren med sine instrumentallåter.80 Jeg vil anta at det 

er enklere for Sunde å spille instrumentallåter, enn å skulle skrive tekster som ikke er 

morsomme. Jeg vil også anta at publikum gjerne tolker hans tekster humoristisk uavhengig 

av hva Sunde selv ønsker, fordi han store deler av karrieren har lagt så stor vekt på humor. 

Publikum forventer også av Sunde at han skal være humoristisk, det inngår i den varen han 

har distribuert nå i femti år. Sunde har ved å spille mye instrumentaler skapt seg en bredde i 

sitt publikum, og her treffer han nok en del gitarentusiaster. Sunde er heller ikke like lett 

gjenkjennelig på instrumentallåtene som ellers.   

 

2.11 Barkebille Boogie 

Dette albumet er inspirert av motorsager. Sunde gav ut en reklamekassett for 

motorsagprodusenten Jobu i 1981, med navnet Bruk Sagvett med Øystein Sunde. Denne ble 

distribuert til forhandlere av Jobu.81 Samme år ble hans album Barkebille Boogie utgitt. 

“Motorsag Pønk” er innslaget som skiller seg mest ut på albumet, og er mest utypisk Sunde. 

Her harselerer han med punkere, han oppfordrer til heller å spille motorsag, og bak i miksen 

knuses stadig glass. Løsningen på alt er å sage med motorsag, Sunde parodierer og hånliggjør 

den anarkistiske holdningen som var utbredt blant punkere. “Je rusla hjem” er en fri tolkning 

av Stephen Adams “The Holy City”. Frelsesarmeen har i mange år brukt gode countrylåter 
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80 EØS = Ekvilibralisten Øystein Sunde, NRK 04/01-1992 
81 http://www.sunderfundigheter.no/?page_id=183  
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og laget oppbyggelige sanger av det... Følt et press på å få tatt igjen litt, så jeg har tatt en 

god oppbyggelig sang og gjort country av den82 

 
JE RUSLA HJEM 
JE RUSLA HJEM 
je rusla hjem igjen 
Hos’a Anna 
kan du hoppe i høyet, 
og så kan du rusle hjem83 
 

2.12 I husbukkens tegn 

Denne plata har en familietematikk, med blant annet “Bleieskiftarbeider”. På dette albumet er 

også en personlig favoritt, nemlig “Påsketur” som handler om fire gutter som reiser på fjellet, 

og møter utfordringer med bilen, hytta og skia, men den eneste fuggel’n han så var en 

Bergans meis.84 Dette var Sundes siste album for PolyGram. I avskjedens stund fikk han 

(Sunde) kjøpt ut rettighetene av selskapet, som en av svært få.85 Audun Tylden var sentral i 

PolyGram som stod bak blant annet Philips som ga ut flere av Sundes albumer. I 1981 startet 

han sammen med flere Slagerfabrikken, og i 1992 startet han plateselskapet Tylden & Co. 

Felles for disse plateselskapene er utgivelsene av folkelig populærmusikk, og Tylden var en 

sentral person i distribueringen av disse artistene. Noen av artistene Tylden samarbeidet med 

var Vazelina Bilopphøggers, Ole Ivars, DDE, Alf Cranner og Bare Egil Band. Det er et stort 

spenn i artistene Tylden har samarbeidet med. Men han har helt klart vært en viktig 

bidragsyter i den norske populærmusikken. 26. februar 2009 ble Tylden tildelt Kongens 

fortjenstmedalje i gull.86 Grunnlaget for tildelingen var blant annet at Tyldens virke som 

musikkprodusent, der han har bidratt til å bringe musikk ut i Norges land. I tillegg trekkes det 

fram at Tylden har mange produksjoner på norsk, og på den måten har fremmet ulike 

dialekter.87 

 

2.13 Teatersjef, manager og impresario Jørg-Fr. Ellertsen 

Jørg-Fredrik Ellertsen har vært en sentral bakmann for en del folkelige artister, særlig på 

sytti- og åttitallet. Ellertsen startet i 1951 Norges første jazzavis Swing, han distribuerte plater 

til musikkforetninger for Egil Monn-Iversen i Bergensområdet, før han i 1958 ble salgssjef 
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83 Sunde 1997: 53 
84 Sunde 1997: 93 
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og daglig leder for Egil Monn-Iversen AS, som stod bak plateselskapet Triola.88 Det var en 

nyttårsaften at impresario, sceneprodusent, manager og teatersjef Jørg Ellertsen fikk øynene 

opp for Øystein Sunde. – Han målbandt Rolv Wesenlund, var kjapp som et uvær. Jeg tenkte 

‘hva faen er dette her, en som kan målbinde Rolv Wesenlund, han må vi få fatt i’. Første 

dagen jeg var tilbake på kontoret, ringte jeg, og siden da har vi hatt kontakt, sier Ellertsen.89  

 

Om revy sier Ellertsen at han ikke har drevet revy i den tradisjonelle formen som for 

eksempel Dag Frøland og Einar Schanke var tilknyttet. Ellertsen beskriver sine revyer heller 

som show, og oppskriften var amerikanisering med forbilder som The Rat Pack og 

morsomme gags, gjerne med musikk. På scenekanten var en av de første virkelig vellykkede 

revyene for både Dizzie Tunes og Øystein Sunde, og for Ellertsen også. Den ble spilt i 

Tønsberg sommeren 1972. Ellertsen beskriver humoren i showet som snill, hyggelig og 

dagsaktuell. Målet var at publikum kunne føle seg vel og tilfreds, og ikke bli utfordret eller 

måtte ta standpunkt til politikk, osv. Ellertsens begrep for denne type humor er clean fun, og 

jeg mener det på mange måter er et godt begrep. Det forklarer den overfladiske intensjonen 

om at publikum skal ha det gøy, og det er hovedmålet. Clean fun rommer ikke politisk 

agenda eller appell mot urett, men skal fungere som ren underholdning, og det er det 

overordnede mål. Mitt inntrykk er at denne formen for humor ikke er særlig aktuell i dag, 

kanskje fordi den er lett assosiert med noe lettvint og overfladisk, som faktisk har som mål å 

være uten brodd. Det setter andre premisser for arbeidsprosessen, fordi man skal være 

morsom uten at det skal gå på noens bekostning.90 Ellertsen er opptatt av å ta vare på den 

enkelte artistens produkt og bygge videre på det publikum liker best. Han bruker et eksempel 

om Grethe Kausland som var veldig glad i synge jazz, men det var ikke det folk forbandt 

henne med, og når publikum kjøpte billetter for å se Grethe Kausland, var det viktig å innfri 

publikums forventning, hun fikk ikke synge, jazz i Ellertsens showteater.91 Ellertsen snakker 

om Øystein Sunde som et utmerket eksempel på denne tankegangen. Sunde er flink til å 

porsjonere seg som artist, han er veldig privat og stiller aldri på TV, noe som bidrar til at han 

blir utilgjengelig og dermed attraktiv, fordi publikum betaler for det de ellers ikke kan få fatt 

i. I tillegg har han opprettholdt sin forutsigbarhet som artist. Publikum vet nøyaktig hva de får 
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på konsert med Sunde.92 Ellertsen ble i 2002 tildelt Kongens tjenestemedalje i gull for sin 

innsats i Norsk underholdningsliv.93  

 

Etter å ha sett på Dizzie Tunes klippbøker fra begynnlsen av syttitallet er mitt inntrykk at de 

var nyskapende innenfor norsk revy, de brøt med mange av forventningene en hadde til revy, 

og show ble også brukt. Dette er nok også grunnen til at de fikk veldig varierende kritikker. 

Samme forestilling kunne få skamros og slakt av to ulike anmeldere. Øystein Sunde turnerte 

sammen med Dizzie Tunes og Grethe Kausland i 1972 og 1973 med På scenekanten og På 

go’fot med katta. Helge Keilen i Bergen Arbeiderblad skriver; Øystein Sunde er også med, og 

er blitt adskillig mer avslepen og polert siden sist han besøkte Bergen. Det måtte han 

forresten bli, for å passe inn i revyformen.94 Selv beskriver han det som veldig moro, og 

lærerikt å møte en annen del av bransjen. Og å være på turné med rutinerte Dizzie Tunes 

gjorde han litt for godt vant, da alt ble ordnet og tatt hånd om rundt han. Hverdagen kom 

etterpå, og Sunde hadde noen trange år, hvor interessen rundt morsomme visesangere ikke 

var stor.95 Senere har Sunde gjort revyer og show med en rekke utøvere; Ivar Medaas, 

Halvdan Sivertsen, Vazelina Bilopphøggers, Hege Schøyen, Ingrid Bjørnov, m.fl.   

 

2.14 Kjekt å ha  

Med så mye humor i sangene, er det vel ikke mulig å skrive i eitrende sinne? - Joo-oo! Men 

hvis du står og synger en bastant sang for å tre noe ned over huene på folk, så vil de ikke 

høre på. Hvis du får sagt noe med mening på en morsom måte - slik at de kan le, kjenne seg 

igjen og resonnere litt - er det mye bedre. “Smi mens liket er varmt” og “Skal det være no’ 

mer før vi stenger”, ble skrevet mens jeg var litt sinna - eller i hvert fall noe ergelig.96  

 

“Smi mens liket er varmt” er første spor på albumet Kjekt å ha. Den handler om pressen og 

dens ufine håntering av mennesker i jakten på overskrifter. Dette er en kraftsalve å regne fra 

Sunde, i tillegg til det tekstlige som er blant hans skarpeste, er musikken også kraftig. Med 

seg på denne låta  har han blåserekke, korister, fele, i tillegg til gitar, steelgitar, trommer og 

bass. Musikken underbygger og understreker teksten i stor grad.  
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Albumet ble spilt inn i Nashville med musikere som Mark O’Connor, Bela Fleck, Bruce 

Bouton, Roy Husky Jr., Kenny Malone og Ray Flacke. Dette er alle anerkjente amerikanske 

country- og bluegrass-musikere. I tillegg hadde Sunde med seg Einar Mjølsnes på 

hardingfele, og Jonas Fjeld bidro musikalsk og med organisering. Fjeld var en pådriver for at 

Sunde skulle gjøre innspilling i nettopp Nashville, hvor Fjeld selv bodde på dette tidspunktet. 

Deler av innspillingen er også gjort i Norge med norske musikere og korister, og Kirsten 

Bråthen Berg som er folkemusiker og synger “Anne Knutsdotter” som er en folketone med 

tekst av C.P. Riis, i duett med Sunde. Dette albumet er et spennende møte mellom norsk og 

amerikansk tradisjonsmusikk, og det er Mjølsnes som bidrar til det tidvise norske soundet. 

Særlig på låtene “Gammalosten”, som har sitt musikalske utgangspunkt i vandreslåtten 

“Hopparen”, og “Lofthusen” som i liket med “Hopparen” også er en vandreslått, som er 

slåtter med vid utbredelse i ulike geografiske områder. Albumet ble gitt ut i august, og 

passerte etter omtrent et halvt år 100 000 solgte eksemplarer.97 Dette albumet fikk gode 

kritikker, for eksempel skriver Ketil Bjørnstad: Sjelden har intelligent humor fått en mer 

smakfull musikalsk innpakning. Fra begynnelse til slutt er ‘Kjekt Å Ha’ preget av både 

tilhørighet og nysgjerrighet, og, ikke minst, det ujålete og musikalske overskuddet som 

begynner å bli mangelvare i norsk platebransje. 98  For dette albumet fikk Sunde 

Spellemannsprisen for underholdningsmusikk, og fikk i tillegg prisen Årets Spellemann. 

Sunde kunne dermed tre ut av sutreklubben som bestod av han selv, Bjørn Eidsvåg og 

Sigmund Groven. Alle hadde vært nominert til spellemannspris minst fire ganger uten å 

vinne. 99  I forkant av spellemannsprisutdelingen dette året var kategoriene endret, og 

underholdningsmusikk var en ny kategori, som åpnet opp for flere artister som opererte på 

siden av tradisjonelle sjangre. I 1994 ble kategorien for underholdningsmusikk fjernet.100 
 

2.15  Språk 

Sunde har igjennom årene som artist og låtskriver utviklet et stilistisk uttrykk som har blitt 

relativt gjennomgående i alt det språklige han foretar seg, da tenker jeg på sangtekster, 

revynummer, introduksjoner på scenen, intervjuer, TV-programmer. Dette avsnittet vil jeg 

vie til Sundes språk og stemme. Sunde har ikke produsert noen typiske allsanger, fordi det er 

nærmest toppidrett å regne å kunne Sundes låter på rams. Det er nok fordi han har høyere 

tekstprosent per bpm en hva som er gjennomsnittet. Sangene fremføres i så høgt tempo og det 
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er så mye tekst at det er vanskelig for publikum lære seg sangene. Men en del fans klarer nok 

det og, og på den måten kan man skille “blodfansen” fra resten. Sundes dialekt er en østkant-

Oslo, østlandsdialekt. At han har bodd mange år på Skarnes i Odalen har ikke preget 

dialekten nevneverdig. I noen tekster tilegner Sunde karakterene andre dialekter enn sin egen. 

Det er et virkemiddel for å kunne kommentere geografiske steder, særegenheter fra de ulike 

stedene, og særtrekk hos mennesker fra spesifikke områder. Han bruker for eksempel 

trøndersk i “Modællfly og radiostyrt”, Odalsdialekt i “Odals-reggae”, vestkant-Oslo i “Folk 

til slikt” og “Sigurd Jorsalfar”. I og med at Sunde skriver tett på dagligtale benyttes av og til 

engelske og amerikanske uttrykk som har fått rotfeste i det norske språket, eller ikke har noen 

god norsk oversettelse. Når det er sagt har Sunde et beskjedent bruk av utenlandske låneord. I 

sine beskrivelser bruker Sunde gjerne vanlige ord i noe uvanlige og nye sammensetninger, 

noe som skaper bilder for publikum. Ryggen min får fot, skrive regning med gaffel. Han vrir 

på ords dobbeltbetydning, noe som er humoristisk for mange. Og det går nesten sport i det. 

Jeg har tennis-sko for tennishaller, jeg har tennisalbu og tennisballer, også jeg som aldri har 

sett mine ben i en rekkert.101 I dette sitatet er det tydelig at det er tennis som er temaet, og 

som binder frasen sammen. Sunde har flere fraser av denne karakteren og det flotte med dem 

er at ‘ballehumoren’ er så subtil, at om en ikke forstår det poenget fremstår frasen som 

tennisoppramnsing, ikke vulgær på noen måte. I 1995 fikk Sunde språklig samlings 

litteraturpris. I premissene for prisen heter det at den deles ut til en forfatter/skribent som 

bruker et radikalt, folkelig bokmål.102 I 2000 mottok Sunde Alf Prøysens Ærespris for langt 

og fortjenstfullt virke innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som 

forbindes med Alf Prøysen.103  

 
2.15.1 Vokal 

Det språklige henger tett sammen med Sundes vokal når han synger. Som tidligere nevnt er 

han kjent for å synge fort, og kan på mange måter sies å være norges første rapper. Utover det 

at han har god diksjon, skarpe konsonanter og evner å formidle mye tekst på kort tid, vil jeg 

også påpeke at Sunde har en særegen klang i stemmen. Og personlig vil jeg argumentere 

sterkt for at han er en stor sanger, da han viser mange ulike aspeker av stemmen i sin brede 

produksjon. Og formidlingsevnen er så stor at det kompanserer for det han måtte mangle av 

teknikk. Sunde vrir og vender på egen stemme for å underbygge karakterer, enten han 

etterligner kvinner, barn eller punkere. Også emosjoner bruker han, for eksempel sinne når 
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han ikke kommer på internett, fordi han trenger ny driver som han må hente fra nettet, eller 

desperasjonen hos kunden som har blitt avhengig av nytt Hi-Fi utstyr, som kaster seg i havet 

eller henger seg fra brua om han ikke får mer. Ikke bare synger han raske tekster, han 

improviserer også en hel del. Tidligere har jeg nevnt “Åna Sira” hvor han har vokal-

trompetsolo (etterligning av trompet), Sunde har melodiske improviseringer, i flere 

mellomspill er det nynning, og tidvis har han et mer intrumentalistisk forhold til stemmen sin 

med rytmiske og perkussive markeringer, tsjo-ko, dom-do-la, prrr-rakata. Sunde bruker også 

stemmen flittig til ulike effekter for å understreke teksten, han etterligner billyder, i 

“Forbikjøring”, “Super-SS-Rally-GT-fastback-hardtop-sprint” og “Gammal Amazon”. Jeg 

oppfatter det sånn at Sunde har en åpen tilnærming til vokal og stemmebruk, og er kreativ i 

sin bruk av vokale effekter for å understreke teksten, men også gir det noe til det musikalske. 

Sundes stemme mener jeg er et viktig element for at han av mange oppfattes spontan, 

morsom og genuin.  

 

2.16 We hates the Gitarkamerates, we are the best guitarplayers in the world 104 

I 1987 møttes Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen, Halvdan Sivertsen og Lars Klevestrand, og 

de opptrådte på Glengfestivalen arrangert av Bjarne Aaserød i Sarpsborg. Artistene delte en 

konsert og Nilsen hadde forslag om å starte og avslutte konserten sammen.105 Samspillet ga 

mersmak og ideen om å turnere sammen. Lars Klevestrand var opptatt med å gjøre Oklahoma 

på Oslo Nye Teater. Derfor ble Jan Eggum i stedet en del av kvartetten. Det ble ingen 

umiddelbar suksess. De turnerte høsten 1988, med navnet Festkonsert av og med Jan Eggum, 

Lillebjørn Nilsen, Halvdan Sivertsen og Øystein Sunde, som ifølge Mikkel Aas ble bestemt 

av Jørg-Fr. Ellertsen i mangel på bedre forslag.106  

 

Vi solgte ikke mange billetter, men dæven for noen kritikker vi fikk. Etter hvert ble folk helt 
elleville. Til slutt var det Lillebjørn som kom på det gode navnet “Gitarkameratene”, og vi la 
ut på en ny turné. Hvis vi skal snakke økonomi, så tenk at vi solgte 6000 billetter til fire 
konserter i Grieghallen på en fredag og en lørdag. Alle kostnadene var de fire gitaristene og 
en lydmann. Det var en pengemaskin, men også en enorm kunstnerisk suksess. En fantastisk 
opplevelse, sier Ellertsen.107  
 

Etter at NRK sendte konsert fra Skarven i Tromsø i mars 1989, opplevde Gitarkameratene en 

stor suksess. De gav også ut et album med samme navn i 1989, som består av en blanding av 
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artistenes låter som framføres sammen. Utgivelsen av albumet Typisk Norsk i 1990 førte til at 

de vant Spellemannprisen for årets viseplate, og i tillegg ble de Årets Spellemenn. Prisen for 

Årets Spellemann er en vandrepokal og det er fjorårsvinneren som deler den ut. Navnet vårt 

sto med så store bokstaver inni konvolutten at det spratt rett i trynet på meg. Sa Øystein 

Sunde etter showet. Sunde fikk den tvilsomme ære av å dele ut pris til seg selv, i kraft av å 

være fjorårets vinner av vandretrofeet ‘Årets spellemann’.108 Sunde beskriver deltakelsen i 

gruppa som en annerledes artisttilværelse. For antageligvis første gang i karrieren er fokuset 

delt, og han kan tidvis stå bak og være del av et band, og spille de andres låter: et musikalsk 

frikvarter.109 Kanskje grunnen til at de ble en stor suksess har med at det var et enkelt konsept 

å forstå. I og med at artistene springer ut ifra samme miljø ligger det tilrette for et felles 

musikalsk og artistisk uttrykk, og publikum har forventninger som blir antagelig blir innfridd. 

I tillegg har artistene en lett, trivlig og uformell tone på scenen som bidrar til en god 

atmosfære. 
 

2.16.1 Pseudo-individualitet 

Richard Middleton skriver i Studying Popular Music om Adornos kritikk av 

populærmusikkens form og standardisering. Nå skal jeg forsøke å se visesangere i lys av 

Adornos pseudo-individualitet, som er begrepet han benytter til å forklare populærmusikk 

han mener er standardisert og dermed lik. Er valget mellom to visesangere som å velge 

mellom rød eller blå bil? Adornos ideologi er at kreativitet og unikhet er en nødvendighet i 

produksjonen av kulturelle kunstneriske varer, som for eksempel musikk. Mens 

populærmusikkens form og standardisering ikke ga muligheter for kreativitet og unikhet, og 

variasjonen eller ulikhetene som fantes i populærmusikken var pseudo-individualistiske. 

Middleton presenterer to aspekter ved disse variasjonene i populærmusikken fra Adornos 

synspunkt, hvor det første er at variasjonene i populærmusikken er en fasade: De er begrenset 

til de mest overfladiske aspekter, og mulighetene for reell variasjon er så begrenset at de 

faktisk raskt blir klisjeer og nye standardiseringer. Det andre er at variasjonene alltid blir hørt 

i forhold til den opprinnelige formen eller med klare forventninger om formen, som da ny 

populærmusikk kun vil lage en variasjon av. De blir da substitutter for den korrekte formelen. 

Adornos populærmusikalske utgangspunkt var Tin Pan Alley-tradisjonen, som er preget av 

formlikhet, AABA, og et relativt fast harmonisk mønster. Adorno har fem kategorier som 

skaper pseudo-individualitet: kompliserende harmoni, kompliserende rytme, fargelegge 
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klangen, blåtoner og improvisasjoner, og brekk.110 Disse kategoriene er formet med tanke på 

Tin Pan Alley og det vil være problematisk å overføre dem til all populærmusikk. Når det 

gjelder formlikhet mener jeg at det i stor grad er gjeldene, i hvert fall for visesang. Det er 

stort sett to varianter som brukes, den første er  vers-form, hvor det er en del som gjentas med 

ulik tekst. Den andre er vers-refrengform, AB-form, som tidvis også har en C-del, gjerne kalt 

bro eller bridge. Middleton drøfter standardisering i populærmusikken og at det er generelt 

mye repetering og konvensjonelle elementer som går igjen. Nye ideer og strukturer som 

fungerer og blir populære, utvikler seg gjerne til typer. 111 Men det er også andre viktige 

aspekter innenfor visesang, som ikke gir seg utslag i form eller harmonikk. For eksempel er 

en visesangers vokaluttrykk ofte det bærende elementet. Likevel er vil jeg argumentere i mot 

at det finnes noen klar standarisering av nettopp vokaluttrykk, for det varierer veldig fra 

ulike utøvere. Og stemmen knyttes gjerne til hele artisten, kanskje sterkere en hva 

instrumenter gjør. Instrumentering er også et viktig aspekt som påvirker visesang. En 

moderne visesanger som Sunde har ingen begrensning på bruk av instrumenter, og i tillegg 

spiller de musikalske ferdighetene inn.  

 

Da visesangere var på sitt mest populære på 1970 tallet reiste de mest populære artistene land 

og strand rundt, på strøjobber. Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen og Finn Kalvik hadde 

turneen “Det viser seg!” tidlig på syttitallet.112 I tillegg var artister som jeg tidligere har nevnt 

i forbindelse med Dolphins viseklubb også aktive. Visesangerne ble aktører i 

populærmusikken, og fikk på mange måter et standardisert uttrykk. Det er vanlige 

forventninger til en visesanger om at han skal spille gitar og synge på norsk om noe nært, 

gjerne protestere mot en urett. Jeg vil bruke Gitarkameratene som eksempel: disse fire 

artistene er alle folkelige og populære, og det er nettopp slike artister som har stått på ulike 

scener; Kulturhus, festivaler, martner, kroer, osv. rundt om i landet. Har det utgjort noen 

forskjell for publikum om det har vært Sunde, Nilsen, Sivertsen eller Eggum som har stått på 

scenen? Er det egentlig noe særlig forskjell på dem? Felles er kjønn, alder, gitar, dialekt – 

med det mener jeg at alle synger på sin respektive dialekt – de skriver eget materiale, har 

folkelig appell, og de skildrer det norske samfunnet ved bruk av hverdagslige temaer og 

lokale fenomener. Musikalsk har de også en felles plattform, den angloamerikanske 

populærmusikken. Det er i grunnen interessant at det er plass til såpass mange like artister i 
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det norske populærmusikkmarkedet. Denne sjangeren må treffe en stor målgruppe. Men det 

finnes også forskjeller: De fire har lange selvstendige karrierer bak seg, og har med det bygd 

opp en individuell karakter og hvert sitt image. For eksempel er Sunde kjapp og morsom, 

Eggum er melankolsk bergenser, Sivertsen er nordlending og jovial, og Nilsen er 

hovedstadens visekonge. Artistene har sterk tilknytning til sitt geografiske opphav, og spiller 

på egenskaper som bergenser eller nordlending. Musikalsk er det også helt klart forskjeller 

på disse artistene, men likevel er ulikhetene mer på et detaljnivå enn helhetlig. Form, 

harmonikk og instrumentering har mange likhetstrekk. Og de har møttes i Gitarkameratene 

hvor de har spilt alles låter, og det henger godt sammen stilistisk sett. Gitarkameratene 

forteller de om utfordringen med at såpass ulike artister som de fire er skal lage en 

produksjon sammen.113 Kan heller utfordringen ligger i at fire soloartister skal samarbeide.  

 
2.17 Spinner Records 

 I 1992 opprettet Sunde sitt eget plateskap Spinner Records. Tidlige utgivelser ble relansert 

på eget plateselskap. Som tidligere nevnt var også Sunde en av få som fikk med seg sine 

rettigheter fra PolyGram. Øystein Sunde har næringsvett. Det gikk ikke mange år av 

karrieren før han lagde et lite AS. – Jeg så hvordan plateselskapene hadde balletak på 

artistene sine. Derfor inngikk jeg en avtale om at mine plater for eksempel aldri skulle ut på 

billigsalg.114 Med eget plateselskap har Sunde også utgitt andre artister, og han fikk en god 

start med Hellbillies’ to første album, Sylvspente Boots fra 1992 og Pela Stein fra 1993. 

Begge disse albumene solgte til gull.115 Øystein Sundes nyetablerte Spinner Records som 

jobbet tett med Audun Tyldens etablerte distribusjonsnettverk for danseband, hadde ennå 

ikke gitt ut noen plater. Han var derfor på jakt etter et band å satse på. Hellbillies hadde 

både det unike og den folkelige appellen han var på jakt etter.116 For å få i gang karrieren til 

bandet han skulle gi ut på sitt eget plateselskap, brukte Sunde sin egen status for å få fram 

Hellbillies, og gjorde konserter sammen med bandet.117 Spinner Records har også noen andre 

utgivelser, men i all hovedsak er det Sundes egen produksjon plateselskapet forvalter. 
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2.18 “Frøken Bibelstripp“ 

Albumet Du må’kke komme her og komme her som ble utgitt i 1994, ble stor suksess for 

Øystein Sunde. Likevel vil jeg fokusere kun på én låt på dette albumet, og det er “Frøken 

Bibelstripp”. Per i dag er det en av Sundes låter med flest avspillinger på Spotify. Hellbillies 

er medvirkende på innspillingen av låta, og de var også med da Sunde spilte den på 

Spellemannspris-utdelingen i 1994. Sunde begynte introduksjonen med å si;  

Det har stort sett har vært hedninger forunt å kunne foreta usømmelige rørsler med 

underlivet i forbindelse med framsynging av rock’n’roll sanger. Dette har vi sett en viss 

forandring på de siste årene, at også andre grupperinger har tatt slike virkemidler i bruk. Og 

dette begynte i Sverige, som så mye annet. Med Häggkvist og Törnquist og de andre kvistene 

i kvisthaugen der borte som da forsøkte å heve skjørtekanten og utvide utringningen for å få 

litt mer dreis på budskapet... Det jeg ikke forstår er at disse sangtrultene ikke ser 

motsetningsforholdene mellom på den ene siden å være ute å vifte med attributtene, og på en 

annen side skulle ha et seriøst forhold til Moses og stentavlene, og du skal ikke begjære din 

nestes verken det ene eller det andre.118   

 

Dette har Sunde skrevet en sang om, fordi han mener det har smittet over til norsk side. Han 

sier også at han har prøvesunget for prest og forfatter Karsten Isaksen som skal ha vært 

fornøyd.119 Kvistreferansen i introduksjonen er ment til blant annet Carola Häggkvist, som er 

en svensk popartist med tilknytning til gospel og kristendom. Sunde ironiserer over 

kvinnelige artister som spiller på å være sexy samtidig som de har et kristent livssyn og 

forener dette i sitt image. Gospel er sjangeren som er blitt vanligst hos kommersielle kristne 

artister, selv om gospelen har flytende overganger til annen populærmusikk, særlig under de 

nordiske impulsene. Sunde beveger seg nok i grenseland med denne låta angående hva som 

er akseptabelt å harselere med. Sunde testet denne låta på Dizzie Showteater før han gav den 

ut, og han mente at teksten var for sterk, med tanke på å støte norske gospelsangere.120 En 

artist som Carola Häggkvist kan nok for mange ha vært provoserende fordi hun ikke følger 

den kristne tradisjonens normer og regler, og derfor er hun også en sårbar artist, i og med at 

hun utfordrer forholdet mellom livssyn og seksualitet. Det Sunde vinner på med teksten, er at 

han ikke kommer med konkret kritikk, og tar ikke rollen som moralsk vokter, men beskriver 
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fenomenet. Det er helt klart ment som en kritikk, og den er levert på Sundes velkjente 

humoristiske måte. 
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3 Analyse 
 
3.1 Innledning analysekapittel 

I denne delen av oppgaven vil jeg gjøre en nærlesning av tre ulike låter som har det til felles 

at de finnes i Øystein Sundes katalog. Låtene jeg har valgt å bruke er “Jaktprat”, “Dødsbo” 

og “Fanitullen”. Jeg har med andre ord valgt en gammel, en ny og en instrumental låt. Jeg har 

valgt å gjøre plass til instrumentallåten i denne oppgaven fordi jeg mener at det er en viktig 

del av Sunde som musiker, og kanskje er det med instrumentallåtene han opprettholder sin 

“seriøsitet” og sitt gode ry som dyktig musiker. For å gjøre nærlesning av Øystein Sundes 

låter har jeg lest flere andres analyser av populærmusikk. Gisle Selnes’ Den store sangen som 

ble utgitt i 2016 tar for seg Bob Dylan. Og jeg tenker at det for meg er interessant å se hva 

Selnes skriver om denne musikktradisjonen, som var en stor impuls i Norge på seksti- og 

syttitallet, og fortsatt er det i dag. Så i den store sammenhengen mener jeg at det er relevant å 

se Sunde i det samme lyset som Selnes ser Dylan. Det er aspekter som musikalsk overføring 

og nytolkning av andres materiale som kan ha likhetstrekk. Det kan også være relevant for 

min del å lese hvordan en akademiker skriver om en amerikansk ‘visesanger’ på norsk. Også 

Ulf Lindbergs Rockens Text - ord, musik och mening mener jeg viser gode eksempler på 

tenkning rundt populærmusikk og tekst.  

 

 

3.2 “Jaktprat”  

Fra albumet 1001 FNATT, utgitt i 1970 på CBS 

Tekst, musikk, vokal og gitar: Øystein Sunde.  

 

Jeg er delvis oppvokst i Odalen. Norges Texas. I Odalen begynner høstjakta i juni og varer til 
februar/mars. Det er særlig de innfødte som drar nytte av den lange jaktsesongen. 
Fatter’n er på elgjaktlag. Hver høst kommer han hjem med de ferskeste nyheter om hvem som 
har skutt hvem o.s.v. 
“Desse are borti bærje skaut berre ein kar i år, men dom har kvote på to”. Kruttslammet 
sitter i kjøttet til utpå våren. Elgsteik á la gouda til jul.121 
 

Teksten ovenfor er hentet fra coveret til 1001 fnatt, og er Sundes skriftlige presentasjon av 

låta. “Jaktprat” ble skrevet mens Sunde fortsatt studerte for å bli sivilingeniør på Schous 
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Tekniske Institutt.122 Sunde har flere ganger fortalt om Jens Book-Jensens og hans “Bygdøy 

Allé”, som var Jensens store kjenningsmelodi, og at det var en sang han neppe øvde særlig 

mye på. Sundes “Bygdøy Allé” er “Jaktprat”, hans store gjennombrudd, og en kan kanskje 

tolke det dithen at Sunde ikke lenger øver på “Jaktprat”.123 Jeg kan også tenke meg at artister 

må bli lei sine kjenningsmelodier, men det er en del av prisen å betale som populærartist. Når 

vi ser på hva Sunde har produsert av sanger gjennom karrieren er “Jaktprat” en typisk 

Øystein Sunde-låt. Han har også skrevet flere låter på samme musikalske form og nesten 

samme gitarkompfigur. “Jaktprat”, “Svigerfars Motorsag” og “Fjøsprat” er basert på så å si 

samme talking bluesskjema i G-dur, det er noe variasjoner i gitarakkompagnementet, men de 

kunne fint ha vært byttet med hverandre. Repetisjon og gjentakelse er imidlertid en viktig del 

av musikktradisjonen for angloamerikansk populærmusikk. If – often – ‘different tunes are 

the same’, it is also true that ‘the same tune is different’.124 Det oppstår lokale og sosiale 

varianter av populærmusikken, og artister og band blir ambassadører for hverandre. Richard 

Middleton skriver om at mange publikummere kjenner Chuck Berrys musikk best gjennom 

The Rolling Stones’ coverversjoner. 125  På samme måte kjenner nok mange norske 

publikummere Woody Guthrie og Pete Seeger best gjennom norske artister som har 

bearbeidet materiale og laget nye versjoner, som Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen og flere 

har gjort. Poenget er ikke å se på Sunde som en coverartist, men å se at han har hentet sitt 

musikalske språk, ferdigheter og tradisjon fra den amerikanske folkemusikktradisjonen og 

gitt den en norsk aksent. Teksten er frisk, harselerende og setter fokus på jaktkulturen, - med 

et humoristisk fortegn, som jeg mener kanskje er Sundes fremste kjennetegn. Et viktig poeng 

å få fram er at Sunde ikke kritiserer jaktkulturen, men harselerer med den. 

 

Om tittelen “Jaktprat” vil jeg si det er en parallell til talking blues-sjangeren, som er den 

musikalske formen og stilen på låta. Det er ofte vanlig på amerikansk å ha ordet talking i 

tittelen til en talking blues, og Sunde har fulgt opp den tradisjonen med det norske ordet prat. 

Jeg vil tro det er Woody Guthrie som er Sundes hovedimpuls til denne låta. “Jaktprat” har 

klare referanser til Guthries “Talkin’ Dust Bowl Blues”, både gitarspillet og vokalen har 

likheter. Formen i en talking blues-tekst er vanligvis én periode på for eksempel åtte takter, 

hvor de første fire taktene gjerne inneholder fire linjer med relativt lik lengde og rim, og de 

neste fire taktene er det mulighet for å kommentere del én. Det er gjerne en friere 
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tekstoppbygging, og ikke nødvendigvis rim i kommentatordelen av verset. Strukturen er som 

regel lik gjennom alle vers. Generelt er talking blues bygget på diatoniske durakkorder, I-IV-

V-I, spilt på gitar med raskt fingerspill.126 

 

“Jaktprat”, 1. Vers:  

Det var en dag i august i fjor 
at bikkja fikk hetta og fulgte et spor 
og kom ikke tilbake før dagen etter 

makaløst eksemplar av en engelsk setter 
fillebikkje, 

dårlige ører, men ganske ålreit nese, 
lukter pannekaker og slikt127 

 

Med utdraget av teksten ovenfor ønsker jeg å vise at Sunde følger oppskriften. De fire første 

strofene er på rim, første og andre linje rimer, og tredje og fjerde linje rimer. Etter det 

kommer tre linjer som svarer eller kommenterer, i eksempelet over er det bikkja som blir 

kommentert. I noen av de senere versene er kun fire linjer på rim, og kommentaren er sløyfet. 

Formen på teksten er relativt fri eller i det minste frigjort. Han er ingen regelrytter når det 

gjelder enderim, og for Sunde har jeg inntrykk av at det ikke er formen som er viktigst, men 

heller flyt og funksjon. Teksten varierer også noe mellom ulike innspillinger, liveopptredener 

og Sundes egen visebok, men hovedpoengene vil jeg si er de samme, også budskapet.   

Tittelen “Jaktprat” gir klare assosiasjoner til jakt, jegere og skryt. Bildet jeg får er maskulint, 

og preget av historier som vokser i omfang med alderen. “Jaktprat” er en fortelling om en 

sønn som skal være med sin far på jakt, og omstendighetene rundt dette. Låta starter med et 

tidspunkt, en dag i august i fjor, mer spesifikt enn det får vi ikke vite. August er første 

måneden i jaktsesongen (om man ser bort i fra Odalen hvor høstjakta begynner i juni, i følge 

Sunde128), og teksten fortsetter med at bikkja fikk hetta og fulgte et spor. Kanskje har hunden 

været at det er høst og dermed jaktsesong, og instinktene tar overhånd og dermed fikk bikkja 

hetta og fulgte et spor. Første verset handler i all hovedsak om hunden, og den introduserer så 

smått jakttematikken med ord som spor og engelsk setter. Jeg tolker det dithen at hunden ikke 

er all verden til jakthund, men mitt inntrykk er også at ingen jegere vil innrømme at de har en 

dårlig hund. Det tenker jeg at kanskje også er gjeldende for denne hunden, i og med at den 

blir omtalt med relativt tvetydige karakteristikker. Makaløs fillebikkje. Og det er en 
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innrømmelse fra Sunde når han sier at bikkja kan lukte pannekaker og slikt, at bikkja pleier å 

få spise pannekaker, og det er noe som bryter med det maskuline og skrytete. Fortellingen er 

fortalt i førsteperson, og det er sønnen som forteller historien. Han omtaler tidvis seg selv i 

tredjeperson, og det tror jeg er et grep for å få best mulig flyt i teksten. I andre vers blir det 

klart for oss lyttere at de skal på jakt, og vi lyttere blir introdusert for fatter’n og hans 

våpensamling som han gleder seg til å lufte. Og han mimrer over våpenhistorikken. Fatter’n 

blir av Sunde framstilt som jaktyr, og han sender med det ut et spark til menn som er i 

overkant glad i våpen og nærmest lever for jakt. I tredje vers må mor i huset stelle i stand 

sekk, og sønnen blir beordret av sin far til å bli med ham på jakt. Jakt har tradisjonelt vært 

maskulint preget, og kanskje det er en manndomsprøve sønnen nå skal ut på, en del av 

dannelsen, eller kanskje er det et årlig rituale. I fjerdeverset får sønnen en oppakning som 

ikke er snau, to rifler og en hagle, sekk på ryggen og på magen. Så skal de ut i skogen og få 

skutt på et eller annet, fryseboksen skal fylles. Med dette spilles det på negative myter om 

jegere, og sikkerhet rundt jakt. I femte verset blir jakthundens udugelighet bekreftet, da den 

stikker av gårde for å jage sau. Så far og sønn fortsetter alene og følger opp fra forrige vers 

med å skyte på alt som så ut som det rørte på seg. I sjette vers finner de endelig noe som rører 

på seg, og i tillegg til de tidligere nevnte våpen har fatter’n også en Smith & Wesson -pistol i 

lomma. Og de oppdager en skinnende sølvrev, og Sunde fortsetter med noen morsomme 

ordspill om skinn, skinne, skinnegang. I sjuende vers kommer fatter’n snikende med rifle, 

hagle og pistol, og skyter endelig det som rører på seg, mens han brøler at det er skuddår i år. 

I åttende vers har skuddet falt, og de oppdager at sølvreven de har skutt er en sølvgrå 

folkevogn. I niende og tiende vers er det en slags oppsummering av jakta, og fatter’n mista 

jaktlisensen og har heller begynt å jakte på svensker, og vil ha igjen Jämtland og Härjedalen. 

Svenskevitser og svenskehat er kjent humor, og er sikkert fortsatt gjeldende for noen, mens 

sønnen derimot har et ironisk syn på jakta han har vært med på, og sier han aldri skal på jakt 

igjen. I siste strofe kommer det fram at den sølvgrå folkevogna de skøyt, tilhørte lensmannen, 

-  noe som gir en ekstra dimensjon og snert til det vi tidligere har hørt, og jegeren er om 

mulig enda mer udugelig en bikkja. Det Øystein Sunde vil med denne låta er slik jeg tolker 

det å ta tak i jaktkulturen og dens mannsdominerte miljø. Sunde skaper en karikert virkelighet 

som er satt på spissen, karakteren fatter’n er i framstillingen helt gal, og han blir latteliggjort 

ved at han sikler over alle sine våpen, og flyr rundt i Guds frie natur og skyter på alt som 

rører på seg, og han skyter en bil, vel troende om at det er en rev. Her spiller Sundes image 

inn, fordi jeg vet at fortelleren, altså Sunde, er kjent for å sette ting på spissen og at han 

antagelig har overdrevet stort for å maksimere den humoristiske effekten. Jeg tror også de 
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fleste jegere rundt om i Norges land synes denne låta er morsom, selv om det er nettopp dem 

det harseleres med, fordi Sundes tekst er så karikert at det skapes en distanse, og fordi det 

finnes forhåpentligvis ikke så mange jegere som er like ille som fatter’n. Men likevel vil jeg 

tro at mange kjenner igjen referansene til Sunde og kanskje kjenner noen, som vet om en som 

er litt som fatter’n. Og det er mange av enkeltkarakteristikkene hos fatter’n som er 

gjenkjennelige. Miljøet Sunde kommer fra legger egentlig til rette for politisk engasjement, 

kanskje særlig i tidsrommet denne låta ble gitt ut, men Sunde styrer unna. “Jaktprat” har 

ingen intensjoner om å ta et oppgjør med jaktkulturens dårlige holdninger, eller ønske om 

strengere våpenlover, regulering av vilt, osv. Det er en fortelling om en tur på jakt, en 

overdreven skildring av noe som har rot i virkeligheten: en kommentar på jakttradisjonen. 

Sunde setter fokus på forskjellige ting i jaktkulturen som absolutt er kritikkverdige, men han 

gjør det humoristisk. Sunde evner å fortelle på en måte slik at publikum lytter,- Kanskje lytter 

de fordi han forteller så billedlig, nesten som en film.  

 

Fra et musikalsk perspektivet er det rytmikken som er hovedelementet i “Jaktprat”, hvordan 

tekstfraseringen skaper liv i fortellingen, og dette kan vel sies å være generelt for talking 

blues-sjangeren. Vokalen er fra begynnelsen ganske seig, bakpå og litt nasal, samtidig som 

diksjonen er tydelig og tempoet høyt. Deler av teksten synges i forrykende tempo, det er ofte 

de første fire taktene i versene, og kommentarene har tendens til å være roligere. Dette skaper 

en fin motsetning. Sunde veksler en del i tonehøyde når han forteller, noe som bidrar til at det 

han sier oppfattes som tydelig, og gjør historiefortellingen levende. Han understreker også 

teksten ved å rope høyt der det er nødvendig. Sunde improviserer melodilinjer innimellom på 

mellomspillene sammen med gitaren, nesten så han scatter. I “Jaktprat” er formen den samme 

hele sangen gjennom, vers etter vers med mellomspill mellom for å skille versene fra 

hverandre. Tonearten er G-dur, og en åttetakters blues. 

 ｜: G ｜ C ｜ D ｜ D ｜ G ｜ C ｜ D ｜ G :｜ 

I sine visebøker har Sunde notert “Jaktprat” i 2/4 - takt.129 Det er akustisk stålstrengsgitar 

som er akkompagnementet, og Sunde spiller en rask fingerspillfigur som går igjen hele låta 

gjennom, og han har et forspill og mellomspill med opp- og nedgang basert på dette 

fingerspillet. Tempoet er høyt, ca. 140 bpm, som varierer noe underveis. Siden han selv både 

spiller gitar og synger er det uproblematisk. Gitaren har et jagende repetitivt mønster. Det 

påvirker kanskje oss lyttere i så måte at vi må holde på oppmerksomheten og spisse ørene for 

																																																								
129 Sunde 1972: 14 og 1990: 38 
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å fange opp hva fortellingen handler om. Sunde tilpasser i noe grad antall takter i versene, ut 

ifra om han har mye eller lite tekst. Det kommer av at versene har noe ulik lengde og da må 

musikken naturlig nok justeres. Han spiller selv gitar, og med det har han mulighet til å 

justere og tilpasse behovene som måtte komme underveis i låta, og musikken blir med det 

svært fleksibel. I de liveframføringene jeg har sett av denne låta har Sunde tilpasset formen 

ytterligere og hatt en del ekstrapoenger, og digresjoner midt i sangen, før han prater seg 

tilbake til “Jaktprat”.  

 

3.3 “Dødsbo”  

Fra albumet Bestefar, utgitt i 2016 på Spinner Records.  

Musikk: Anders Løvlie, Ivar Johansen 

Tekst: Øystein Sunde 

Besetning: Øystein Sunde - vokal og gitar, Tom Steinar Lund - gitar, Sveinung Hovensjø - 

bass, Birger Mistereggen - perkusjon, Stian Carstensen - trekkspill, Kari Iveland og Marian 

Lisland - kor. 

  

Øystein Sunde gav ut nytt album 11. november 2016 som har tittelen Bestefar. Albumet ble 

gitt ut på Sundes eget plateselskap Spinner Records. Jeg skal nå ta for meg en låt fra det 

nyeste albumet som har tittelen “Dødsbo”. Den har jeg valgt for å si noe om den dagsaktuelle 

Sundes bruk av tekst og musikk. Men først vil jeg si litt om albumet som en helhet, med 

tanke på at det er åtte år siden Sundes forrige utgivelse. Det er typisk for Sunde å ha med seg 

dyktige musikere, teknikere og produsenter, og dette albumet er på ingen måte noe unntak. 

Bugge Wesseltoft spiller trekkspill, det gjør også Stian Carstensen. Ellers kan det skiltes med 

navn som Knut Riisnæs, Knut Hem og Petter Baarli. I tillegg er flere av låtene spilt inn i 

Rainbow Studio med Jan Erik Kongshaug som tekniker. Musikalsk sett er Sunde frimodig på 

dette albumet. Første låt er dixieland-inspirert, med en besetning bestående av baryton-

saxofon, alt-saxofon, banjo, ukulele og gitar. Mens det videre på albumet er rock og blues og 

visesang med skjegg og langt hår. 130 Poenget mitt er at det er en musikalsk bredde på dette 

albumet, og det gjelder stort sett for hele Sundes katalog. Likevel er nok ikke hvilke store 

navn som er i produksjonen, og hvilken stilart de ulike låtene er eller har innslag av, som 

nødvendigvis er det viktigste for Sundes publikum. Det er nok i størst grad teksten, fremført 

av Sundes velkjente stemme. Likevel vil jeg argumentere for at de musikalske kvalitetene er 

																																																								
130 Sunde 1997: 105  
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avgjørende for Sundes popularitet, selv om publikum selv kanskje ikke har et bevisst forhold 

til det. Jeg vil tro at tekstene vil fått et annet uttrykk og kanskje til og med mening om 

lydbildet var en “lavproduksjon” uten kvalitetsmusikere. Dette albumet er velprodusert og 

har en detaljrikdom både musikk og tekst, i likhet med Sundes tidligere utgivelser. Dermed 

føyer albumet seg inn i Sundes varer, og svarer publikums forventning.  

 

Utgangspunktet for “Dødsbo” er Ravi & DJ Løv sin “Dødsøt” fra albumet Lekr Butik, som 

ble gitt ut i 2004. “Dødsøt” lå 13 uker på VG-lista i 2004 med 4. plass som beste 

plassering.131 “Dødsøt” er en hiphopballade med synth og elektronikk som grunnmur. Sunde 

har tatt utgangspunkt i “Dødsøt”, omarrangert den til latin og skrevet en ny tekst. Formen er 

den samme basert på vers – refreng – mellomspill. Det er ingenting nytt med at en artist som 

Øystein Sunde bruker andres materiale og bearbeider det til sitt eget. Så å si hele folk- og 

visetradisjonen er bygget på det prinsippet, og i Sundes katalog er det mange låter han har 

hentet fra andre, og skrevet ny tekst til eller oversatt, særlig da fra engelsk. For eksempel 

“Liten og grønn” som er en gjendiktning av “City of New Orleans”, hvor toget som er en 

mye brukt amerikansk referanse er byttet ut med Widerøes Twin Otter. Det som er uvanlig er 

at Sunde med “Dødsøt” har valgt å bruke en annen stilart en hva han pleier. Da det tidligere 

stort sett har gått i country, blues, bluegrass osv., er denne hiphop-låta nytt land for en artist 

som Sunde. En annen ting som er et uvanlig trekk fra Sunde er at han ikke har oversatt låta 

musikalsk til typisk Sunde, som ville vært raske gitarriff, streit 4/4-takt, banjo, osv. I stedet 

har det blitt en latin-låt. Det er ikke første gangen Sunde beveger seg inn i den latinske 

stilarter, men det er ikke et av hans vanligste kjennetegn. Tom Steinar Lund som er mest 

kjent for å være latin-gitarist, er med-produsent og spiller også på innspillingen. Hele låta er 

på sett og vis bygget på referanser. Tittelen “Dødsbo” er et ordspill eller en vri på Ravi & DJ 

Løvs “Dødsøt”. I et intervju med VG forteller Sunde at ordspillet dødsøt–dødsbo ramlet ned i 

hodet på han da han hørte den på radio, og han skrev teksten på under halvtimen.132 

 

Første verset består av tre strofer, og Sunde begynner låta med å forklare det innviklede 

familieforholdet: bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap. 133  Etter flere 

gjennomtenkninger og lyttinger sliter jeg fortsatt med å få klarhet i familierelasjonen, men 

det er nok den reaksjonen Sunde ønsker at publikum skal ha, for det er en kjent sak at det 

																																																								
131 http://lista.vg.no/artist/ravi-dj-loev/singel/doedsoet/4297 
132 VG 14/11-2016: 26-27 
133 Bestefar, 2016 
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finnes mange interessante familiestrukturer i vår tid. Sunde forteller i førsteperson om 

bestefaren er på byen og har blitt altfor full. Han kom til Oslo City, et sted hvor det forøvrig 

ikke er så vanlig å være full. Videre understreker Sunde at det er uakseptabelt å kaste opp på 

dørvakter når du er nittifem år gammel. Sunde er fra begynnelsen av låta flink til å skape 

bilder, og jeg ser en gammel full mann på Oslo City inne i hodet mitt som kaster opp på en 

dørvakt. Videre får jeg bildet av at han svaier som en hula fra Hawaii, mens han lener seg på 

krykkene og brøler rai rai. Takket være DDEs låt “Rai Rai” har nordmenn fått et ordtak de 

brøler når de er fulle. Jeg synes Sunde understreker dette ved å rope nesten som Bjarne 

Brøndbo selv ville gjort det. Mens bestefar står og brøler rai rai får han en springskalle 

mellom øynene, som han dør av. Hvem det er som skaller ned bestefar sier ikke teksten noe 

om, men min første antagelse er at det er dørvakta. Nå kommer tittelen “Dødsbo” til sin rett, 

og det er bestefars dødsbo det handler om. Videre i siste strofe av første verset kommer det 

fram at bestefar var enkemann og gift fire ganger.134 En konsekvens av det er at han har 

unger fra Breivik til Levanger. Disse barna er nå samlet for å fordele dødsbo. Store norske 

leksikon skriver følgende om dødsbo(skifte): Dødsboskifte, oppgjør og fordeling av de midler 

en avdød etterlater seg.135 Dødsbo er kjent for å få ut det verste i folk, og familier splittes på 

grunn av uenighet og grådighet ved fordeling av dødsbo. Sunde understreker dette faktumet i 

refrenget med teksten Dødsbo, alle vil ha  fingra i det.136 I første strofe av andre vers, gjør 

Sunde et uventet trekk, for her etterlikner han Ravi. Det er muligens en hyllest til Ravi som 

han har hentet låta fra. Ravi har en særegen flat og nasal måte å rappe på. Det ligger ganske 

langt unna en naturlig måte å snakke på. Han fraserer litt unaturlig i forhold til hva som er 

vanlig uttale, han henger på vokalene mens melodien ligger mye på én tone og har ofte en 

nedadgående bevegelse på slutten av fraser. Det er antagelig det som gjør at det låter flatt.  

Innholdsmessig er andreverset med på å underbygge hvilke ubehageligheter som et dødsbo 

kan medføre. Det kastes advokater på hverandre, og det er tydelig at bestefar har hatt en del 

midler som mange vil ha fingra i. Blant annet hytte på Hankø, som er et ettertraktet området, 

hvor også for eksempel prinsesse Märtha Louise har hytte.137  Bestefar sitter også på en 

aksjepost i Norske Skog som ingen ville selge.138 Dette utsagnet tolker jeg dithen at Sunde 

ønsker å sette fokus på Norske Skog som nedbemanner og legger ned virksomheten i Norge, 

til fordel for å flytte store deler av virksomheten til utlandet hvor alt er billigere, selv om det 

																																																								
134 Ibid 
135 https://snl.no/d%C3%B8dsboskifte 
136 Bestefar, 2016 
137 Fredrikstad Blad, 08/08-2016 
138 Bestefar, 2016 
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går på bekostning av norske arbeidsplasser. Det er ikke et voldsomt spark Sunde kommer 

med her, og saken er noen år gammel, så jeg vil tro at det er et begrenset publikum som 

oppfatter dette. Men uansett viser det Sundes evne til å kommentere. Videre i vers 2 leker 

Sunde med ordspill om ulike familierelasjoner, og fargelegger de ulike familierollene, for 

eksempel militante filletanter. I siste strofe av vers 2 nevnes tanta til Beate som krangler med 

filleonkel Willi, og “Tanta til Beate” er en av Lillebjørn Nilsens mest kjente låter. I tredje 

verset er språket blomstrende, med grandonkler og ranukler. Det er en slags oppramsning av 

bestefars eiendeler som skal fordeles. Sunde skriver om stauder, ranukler, hjemmebrent, 

sølvtøy, dekketøy, syltetøy, lodderogn, gjess, en kortstokk med for mange ess, klokke med 

tilhørende klokkerem, vinterdekk, pott, og en dress fra Felleskjøpet, som var det eneste 

fortelleren fikk i dette arveoppgjøret. Dette sammensuriumet av ting svarer på mange måter 

godt til den tidligere beskrivelsen av bestefar. Og det gjør det hele ironisk at det er 

stridigheter i en hel familie over bestefars eiendeler som stort sett er uten verdi. Formen på 

teksten er fast og hvert vers består av tre strofer som igjen består av fire linjer hvor det er 

enderim på første og andre linje, og tredje og fjerde linje. Det er relativt konsekvent hele 

veien. Refrenget har Dødsbo, dødsbo som start og tre linjer etterpå hvor alle ender på rim: 

det, se, det. 

 

Den musikalske formen på låta er vers - refreng, med intro, mellomspill og outro. Versene er 

på 12 takter, delt i 3 x 4 takter, mens refrenget er 8 takter, fire takter som repeteres. I andre og 

tredje refreng er det 7 takter i 4/4 og en 2/4 takt, før runde to kommer. Dette skaper en følelse 

av en tidlig en’er og skaper en rytmisk variasjon. Låta er ellers ganske flat i oppbygningen. 

Det som imidlertid også står for variasjon og detaljrikdom er trekkspillet til Stian Carstensen. 

Trekkspillet er forsiktig med fra første refreng, og er hovedelementet i mellomspillene. 

Videre i låta er trekkspillet med på komp og fills, og min personlige favoritt er trekkspillets 

svar til familiemedlemmene som fikk armer så lange som sultne bavianer.139 

 

Tonearten er G-moll, harmonikken i låta er I - VI - V - I. Det er særlig to temaer som går 

igjen igjennom låta på Gm-akkordene, hovedsakelig spilt på gitarene. Og jeg mener disse 

temaene setter sounden for låta. De er synkopert og fargelegger med å ha oppløst E, noe som 

gir latin-stilen.  

 

																																																								
139 Bestefar, 2016 
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Tema 1.      

           Gm 

 

 

Tema 2.       
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3.4 “Fanitullen” 

 

Musikk: Trad. Odd Bakkerud/arr. Øystein Sunde 

Besetning: Øystein Sunde - El-gitar, Einar Mjølsnes - hardingfele, Wiggo Elisenberg - 

akustisk gitar,  Espen Rud - trommer, Johnny Sareussen - El-bass.  

 

“Fanitullen” ble utgitt i 1972 på albumet Som varmt hvetebrød i tørt gress med gruppa 

Christiania Fusel & Blaagress av plateselskapet Philips. “Fanitullen” er den første 

innspillingen hvor norsk hardingfele møter el-bass og trommer.140 Med å se på nettopp denne 

låta ønsker jeg å få sagt noe om møtet mellom norsk folkemusikk og amerikansk 

folkemusikk. “Fanitullen” er på mange måter ikke den mest  representative låta for Sunde 

som intrumentalist, fordi det er Mjølsnes’ fele som er hovedelementet i låta, og ikke Sundes 

gitar som vanligvis bærer intrumentallåtene hans. Likevel mener jeg at “Fanitullen” er viktig 

historisk sett, og for Sunde som artist, fordi det åpnet for  hans bruk av norske folkemusikk i 

populærmusikk. “Fanitullen” er med på samlealbumet Sundes Verden (2006), og var 

kjenningsmelodien til NRKs radioprogram Norsktoppen. Sunde er ikke først og fremst kjent 

for å være folkemusikkens mann, og det er han kanskje heller ikke. Likevel har han flere 

																																																								
140 6 x 70, NRK 10/08-1996 
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ganger nyttet seg av den norske folkemusikken i produksjonene sine, og på den måten blir 

han en distributør av folkemusikk til populærkulturen.  
 

Sunde gjestet folkemusikkhalvtimen på NRK i 1990, og forteller om da Dolphinsgjengen var 

på landskappleik på Geilo 1969, hvor han for første gang fikk høre hardingfela i sitt rette 

element, med fortramp og tilhørende dans, og at det var en stor opplevelse. Han kritiserer 

NRK og deres puter under foten på folkemusikkinnspillinger sendt i radioen, som gjorde det 

vanskelig å forså foran og bak på slåttene, og dermed ble folkemusikk noe fjernt og 

utilgjengelig. 141  Grunnen til at det ble nettopp “Fanitullen” var fordi den var relativt 

tilgjengelig, Odd Bakkerud vant Landskappleiken i 1968 med “Fanitullen”. 142 Dessuten var 

det den slåtten Sunde husket navnet på, og Mjølsnes som var felespiller i Christiania Fusel & 

Blaagress på tidspunktet kunne den, så de satte i gang og lirke ut de akkordene som lå gjemt i 

spillet til Mjølsnes.143 Fanitullen betyr fandens trall, og er opprinnelig en slått fra området 

omkring Hallingdal og Telemark og finnes i flere ulike varianter. Som inspirasjon for å 

omarrangere norsk folkemusikk hadde Sunde hørt noen i Nashville som hadde brukt gamle 

amerikanske tradisjonelle slåtter, kalt mountain hoedowns, for kun fele og banjo. Som var 

blitt arrangert det for mer moderne besetning som trommer, bass, steelgitar. 144 Det var flere 

utenlandske band som hadde begynt å ta i bruk tradisjonsmusikk i populærmusikken på 

denne tiden. Et eksempel er det engelske folkrock-bandet Fairport Convention, som har feler 

i besetningen, og bruker tradisjonelle britiske sanger i ny drakt, i tillegg til å skrive eget 

materiale. Deres album Liege & Lief fra 1969 blir regnet som viktig i utviklingen av britisk 

folkrock.145 Sunde og flere av kollegaene ble inspirert og tenkte at det må også kunne gå an å 

gjøre på norsk. Bjørn Hovde tegner et bilde av folkemusikk på 1970-tallet som en eldre 

herre, stivet opp i ettersittende tradisjonsklær og snakkende et uforståelig arkaisk målføre 

som må tekstes på TV-skjermen.146 Visebølgens artister tok etterhvert i bruk folkemusikken, 

som jeg tidligere har nevnt var The Young Norwegians bestående musikere som har bena i 

flere musikalske leire. Deres uskrømtede omgang med kulturarven åpnet opp og 

levendegjorde folkemusikken på nytt for et massepublikum.147 Sunde sier han ikke kan så mye 

om folkemusikk, og ser folkemusikken litt utenifra i og med at han ikke har noen sterk 

																																																								
141 Folkemusikkhalvtimen 15/04-1990, NRK 
142 http://folkorg.no/content/uploads/2014/09/Vinnarar_gjennom_tidene.xls 
143 Folkemusikkhalvtimen 15/04-1990, NRK  
144 Ibid.  
145 https://www.discogs.com/Fairport-Convention-Liege-Lief/release/2024570 
146 Hovde i Nopa 2011: 180 
147 Ibid: 180 
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geografisk tilknytning til folkemusikken. Sunde har forholdt seg til at folkemusikk bare er 

musikk, og ved å bruke folkemusikken blir den mer tilgjengelig, både for seg selv og 

publikum. Det er mange av Sundes utgivelser som har impulser fra den norske 

folkemusikken. Noen eksempler på andre instrumentaler er “Fenderslåtten”, “Kantslått”, og 

“Lofthusen”. 
 

Sagnet om Fanitullen sier at under et bryllup i Hovet i hallingdal i 1724 var det uhyggelig 

stemning. Kjellermannen som hadde ansvaret for sjenk kjente på stemningen mer en noen 

annen, og han var kjent for å be til Vårherre når det kneip. På en av turene i kjelleren når han 

skulle etter mer øl så han  skinnbarlig den onde selv sitte på tønna. Han spilte en eggende 

slått, og med hoven trampet han takten. Kjellermannen for opp igjen, og nå visste han at 

ulykka ikke kunne hindres. Og det hele ente med at Levord Søndrol drap Arne Hagen på 

grunn av slagsmål og uvennskap. Dette er bakgrunnen for Jørgen Moe’s dikt “Fanitullen”. 148 
  

Christiania fusel & blaagress versjon av “Fanitullen” starter med Mjølsnes alene på fela, han 

setter i gang med en skarp og klar tone som er karakteristisk for hardingfeleslåtter. Det første 

temaet som jeg har kalt tema 1 vil jeg si er lyden av denne låta, og det er dette temaet som 

kjennetegner Norsktoppen.  

Tema 1.  

 

Tonearten er H-lydisk, det vil si at kvarten er forhøyet, i eksempelet over er det Eiss. 

“Fanitullen” er ofte spilt trollstilt, som vil si A - E - A - C#, men jeg vil tro at Mjølsnes har 

stemt fela H - F# - H - D#, fordi denne versjonen er i H-lydisk. Odd Bakkerud som trolig er 

utgangspunktet for Christiania Fusel & Blaagress spiller “Fanitullen” i C-lydisk, og form og 

oppbygning i de to versjonene har mange likhetstrekk.149 Kompet kommer inn etter tolv 

takter og markerer bakslagene. Videre følger vi hardingfela på en dramatisk reise, før 

høydepunktet kommer i det jeg har kalt tema 2 
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Tema 2.  

 

Dette andre tematiske høydepunktet i Christiania Fusel og Blaagress’ versjon, kommer etter 

36 takter, og er senter i slåtten. Temaet spilles av fela alene, med markeringer av kompet på 

fjerdedelene. Dette temaet er sentrert rundt den høye kvarten, som gir en tydelig lydisk klang. 

Begge temaene sentrerer rundt den forhøyede kvarten som er en tritonus fra grunntonen. 

Tritonus  har fra gammelt av vært kjent som djevelens intervall, og er sentralt i denne slåtten. 

Det er flere temaer i denne slåtten som jeg kunne sett på, men på grunn av oppgavens omfang 

velger jeg å nøye meg med disse to, da jeg mener det er de som er mest igjenkjennbare.  

Harmonisk holder kompet seg innenfor H-lydisk. I - II - V - VI, Tempoet i “Fanitullen” 

svinger en del, og øker utover i slåtten. Det ligger på fra ca 105-115 bpm, og fela sakker på 

solopartiene. Det bidrar til at fela står kanskje enda mer ut, og gjør slåtten levende. Kompet 

klarer å følge tempovekslingende uten å det oppleves “utight”. Hele formen spilles to 

”runder” før låtten ender i en fade-out.  
 

Sommeren 1973 ble Ragnarock-festivalen arrangert i Holmenkollen. Det var en suksess med 

30 000 publikummere. Åpningen bestod av rockebandet Saft og folkemusikeren Sigbjørn 

Bernhoft Osa, ikledd bunad, og med folkedans i bunad. Mens Saft var ikledd jeans og 

tidsriktige skjorter. For første gang i Norge spilte en etablert folkemusiker sammen med et 

rockeband. Denne kombinasjonen var det stridigheter rundt. Særlig det konservative 

folkemusikkmiljøet var lite fornøyd med denne fusjonen av stilarter.150 Fram til slutten av 

1960-tallet levde den norske tradisjonsmusikken et trygt og konservativt liv. Debatten og 

striden om bruk og eierskap av den norske folkemusikken skapte igjen en oppblomstring og 

interesse for musikken utover 1970-tallet.151 Osas bakgrunn for å bidra på denne konserten 

var trekke paraleller mellom folkemusikk og rock, som begge deler i utgangspunktet er 

folkelig musikk. I dette sitatet hentet fra intervju med Sigbjørn Bernoft Osa i Ragnarocks 

klippbok forteller han:  

 

Det var jeg som tok initiativet til denne avdelingen med en blanding av folke-musikk og rock, 

nettopp fordi jeg ville vise den store skaren av frammøtte at spranget ikke er langt fra gangar 

til rock. Og når man studerer dansen, ja da oppdager man at spranget i virkeligheten er 
																																																								
150 Olsen i Nopa 2011: 53 
151 Hovde i Nopa 2011: 174 
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uhyre lite. Det er den samme livs-utfoldelsen, og den samme svetten - det er de unge som 

danser til tidens musikk. - Det har de alltid gjort.152  

 

Det ble aldri samme diskusjon rundt “Fanitullen”, selv om det var det første møte mellom 

norsk folkemusikk og “rock”. Noe av grunnen til at Saft og Sigbjørn Bernhoft Osa skapte 

mer blest kan ha vært at Osa var en etablert annerkjent folkemusiker. Einar Mjølsnes var på 

dette tidpunktet bare tyve år gammel og hadde dermed ikke den samme tyngden. 

 

3.5 Oppsummering av analyse 

Jeg vil oppsummere denne analysedelen med å nok en gang peke på Sundes stilmessige lik- 

og ulikheter. En kan klart høre at “Jaktprat” og “Dødsbo” er hans låter, da stemmen og 

teksten er viktige elementer. Bortsett fra vokalaspektet vil jeg si det er store ulikheter i det 

musikalske uttrykket. Og jeg vil ikke si at det er fordi det på grunn av aldersforskjell på 

låtene, men fordi Sunde rett og slett er en artist som bruker det han ønsker av ulike stilarter 

innenfor populærmusikken. “Fanitullen” er slik jeg ser det Sundes åpning til bruk av 

folkemusikk i populærmusikk, og forbindelsern til Einar Mjølsnes vil jeg tro har har vært 

med på å farge Sundes senere utgivelser, for eksempel Kjekt å ha.  

																																																								
152 Ragnarock klippbok, datert 23/06-1973 
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4 Konklusjon 
 
Sunde er en fantastisk kommentator til vår tid, i sang etter sang forteller han om vårt forhold 

til den moderne verden, enten det er Super SS, Hi-fi, jakt eller kjekt å ha. Han forteller om 

mennesker og deres fremmedgjorte forhold til omgivelsene. Når han synger forteller han, og 

han kan kunsten å få folk til å lytte.153  

 

Jeg vil avslutningsvis konkludere med at Sunde byr på underholdning på flere plan som artist. 

For det første er det hans originale og folkelige tekster som er morsomme, og ofte tilbyr 

ettertanke og videre tankevirksomhet rundt ord og uttrykk. Tekstene tar på alvor de små 

tingene vi omgir oss med, og setter ord på det mange mennesker har rundt seg i det daglige. 

Jeg mener at mange av tekstene har en form for dypere innhold, om formuleringene er 

tydelige og som oftest ikke til å misforstå. Det er kanskje grunnen til at det treffer, og er 

relevant. For det er nettopp det hverdagslige, det en kan kalle de “små” fenomenene i livet 

som fyller ut mye av tiden – ja kanskje det meste av tiden for de fleste av oss. Om noe er 

tydelig formulert, betyr det ikke det samme som at det ikke kan romme ettertanke. Jeg har 

flere steder i oppgaven nevnt Sundes mangel på politiske standpunkt, og det jeg synes er 

interessant med Sunde er at han skriver tekster om relativt aktuelle og tidvis politiske temaer. 

Likevel evner han å skrive det fra et perspektiv og med en ironisk distanse som bidrar til at 

han ikke blir en bastant figur. Han beskriver sine omgivelser, men kritiserer sjelden åpenlyst. 

Jeg vil tolke det dit at Sunde har en respekt for fenomenene og situasjonene han beskriver, og 

særlig de hverdagslige. Han er ikke ute etter å henge ut noen, eller peke på andres 

mislykkethet. I stedet bruker gjør han tekstlige eller musikalske grep for å beskrive. 

 

I tillegg til dette kan det konkluderes med at hans musikk rommer en rekke kvaliteter. For å 

underbygge tekstene sine benytter Sunde seg av en rekke musikalske virkemidler, som 

effektivt gir tekstene ekstra dimensjoner. Musikken i seg selv byr på store varisjoner, og 

Sunde er en meget dyktig gitarist som spenner over et bredt sjangermessig felt, og en må også 

kunne si at han har en egen gitarsignatur. Han er videre en mester i å variere. Selv om det for 

de fleste er enkelt og identifisere en låt av Øystein Sunde, består katalogen hans av en rekke 

ulike stilarter og sjangre. Så selv om han ofte låter likt har han også mye musikk som er ulik. 

Jeg mener det er stemmen, men også i stor grad gitaren (til tross for at han har et stort utvalg 

																																																								
153 Fredrik Wandrup i Leseforeningen, NRK 26/02-1999  
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av ulike gitarer) som skaper soundet som er Øystein Sunde. Musikalsk er han dessuten veldig 

profesjonell. Sundes utgivelser er gode produksjoner, med annerkjente medmusikere og 

musikalske arrangementer som låter godt gjennomarbeidet. Disse aspektene tror jeg sier noe 

om at Øystein Sunde som artist har sterke kvaliteter. Det faktum at han selger mye musikk 

sier i og for seg ikke noe om kvaliteten på produksjone hans, men kanskje det at han har solgt 

mye i femti gjør det. En annen grunn til å argumentere for kvaliteten i Sundes tekst og 

musikk er at jeg mener at produksjonene hans tåler tidens tann. Fortsatt står hans tidligste 

innspillinger som gode produksjoner, både tekst og musikk. Humoren treffer fortsatt. Ikke 

bare har Sunde fanget opp det hverdagslige i norsk virkelighet og gjort det til en del av sitt 

musikalske uttrykk – flere av hans observasjoner, spissformulert som humoristiske språklige 

vendinger, har gått inn i historien som nykonstruksjoner i det norske språket. Sunde har gitt 

oss en sang vi kan synge til omtrent hver minste lille ting som skjer i en vanlig verden, og det 

vil jeg tro utgjør en forskjell for mange.  
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5 Kilder 
 
5.1 Diskografi 

Hovedalbum: 

1001 fnatt – 1970 CBS 

Det året det var så bratt – 1971 CBS 

Sunderfundigheter – 1973 Philips 

Ikke bare tyll – 1974 Philips 

Klå – 1974 Philips 

Hurtbuller i hvit saus – 1975 Philips 

På sangens vinger – 1976 Philips 

Hærtata hørt – 1979 Philips 

Barkebille Boogie – 1981 Philips 

I husbukkens tegn – 1984 Philips 

Overbuljongterningpakkemesterassistent – 1986 Tomato Records 

Kjekt å ha – 1989 Tomato Records 

Du må’kke komme her og komme her – 1994 Spinner Records 

Nå er begeret nådd – 1999 Spinner Records 

Sånn er’e bare – 2005 Spinner Records 

Meget i sløyd – 2008 Spinner Records 

Live Sveagruva, Svaldbard – januar 1982 – 2012 Spinner Records 

Bestefar – 2016 Spinner Records 

 
Samlealbum:  

Øystein Sunde’s beste – 1977 Philips 

I boks – 1985 Tomato Records, Slagerfabrikken 

Øystein Sundes 40 beste – 1991 Spinner Records 

Sundes Verden – 2006 Spinner Records 

 
 
Singler: 

Jaktprat/Super SS Rally GT Fastback hardtop sprint - 1970  CBS 

Skreppa mi er bra, esse/Hvis Glomma var Whisky - 1971  CBS 

Klyster D’Amour - 1977  Polydor 
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Valdres-marsj - 1978 Not on label 

2003, en butikkodysse/Forbikjøring - 1979 Philips 

Barkebille boogie/Motorsag Pønk - 1981 Philips 

Liten og grønn/El Commanchero - 1981 Philips 

Kaptein snutebil/Overbuljongteringpakkmesterassistent - 1986 Tomato Records 

Kjekt å ha - 1989 Tomato Records 

Gammalosten/Skal det være noe mer før vi stenger - 1989 Tomato Records 

Påsketur - 1991 Slagerfabrikken 

Frk. Bibelstripp/Rope på Rolf - 1994 Spinner Records 

Peiling på seiling/Kantslått - 1999 Spinner Records 

Snøfreser’n/FBI - 1999 Spinner Records 

 
Christiania Fusel & Blaagress: 

Som varmt hvetebrød i tørt gress - 1972  Philips (album) 

Det kjem nok betre tider/Mamma vi’kke ha - 1968 NorDisc (single) 

Gamle-Eriks drøm/Rauma-banen - 1972 Philips (single) 

Ola Olsen/Fanitullen - 1972 Philips (single) 

 

Gitarkameratene: 

Gitarkameratene - 1989 Grappa 

Typisk Norsk - 1990 Grappa 

Kanon - 2010  Grappa 

 
 
5.2 Sundes bøker: 

Viser uten slips, 1972, Gyldendal Norsk Forlag 

Kjekt å ha - 1, 1990, Ex Libris Forlag/Musikkproduksjon AS 

Kjekkere å ha - 2, 1992, Ex Libris Forlag/Musikkproduksjon AS 

Du måkke komme her og komme her, 1995, Ex Libris Forlag/Musikkproduksjon AS 

Sånn er’e bare, 2006, Blåmann Musikkforlag  

God sesong for leppefiskere 2017, Bazar Forlag (Utgitt sammen med Stian Carstensen)  
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5.3 Internettressurser 

 
 
Bergens Tidende 19/04-2015, besøkt 15/04-17, Kl. 10.33 
http://www.bt.no/kultur/Bakmannen-297067b.html 
 
Bruk sagvett med Øystein Sunde 

http://www.sunderfundigheter.no/?page_id=183 Besøkt 11/4-2017, Kl. 08.27 

 

Christiania Fusel & Blaagress, besøkt 23/04-17, Kl. 18.53 

http://www.spinner.no/chr_fusel_blaagress/historie.html 
 
Dagsrevyen, NRK 01/09-12, besøkt 20/04-17, Kl. 11.02 
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA02090112/01-09-2012#t=33m10s 

 

Det norske kongehus, besøkt 20/04-17, Kl. 07.54 

http://www.kongehuset.no/tildelinger.html?tid=28028&sek=27995&q=audun+tylden&type=
&aarstall= 

 

Det norske kongehus, besøkt 20/04-17, Kl. 08.16 

http://www.kongehuset.no/tildelinger.html?tid=28028&sek=27995&q=j%C3%B8rg-
fredrik+ellertsen&type=&aarstall= 
 
Fairport Convention, Liege & Lief, besøkt 25/04-17, Kl. 13.40 
https://www.discogs.com/Fairport-Convention-Liege-Lief/release/2024570 
 
Feleverkene, Fanitullen, besøkt 25/04-17, Kl. 12.09 
http://app.uio.no/hf/imv/feleverk/note.php?id=1938  
 
Gitarkameratene, NRK 04/03-1989, besøkt 14/01-17, Kl.17.23 
https://tv.nrk.no/program/FTRO40002188/gitarkameratene  
 
EØS = Ekvilibralisten Øystein Sunde, NRK 04/01-1992, besøkt 23/04-17, Kl. 20.15 
https://tv.nrk.no/program/FKUN40002092/eoes-er-ekvilibristen-oeystein-sunde# 
 

Jørg-Fr. Ellertsen og Niklas Rønning, besøkt 19/04-17, Kl. 12.07 

http://podtail.com/podcast/ronning/jorg-fr-ellertsen/ 

 

Leseforeningen, NRK 26/02-99, besøkt 11/4-2017, Kl. 08.01 

https://tv.nrk.no/serie/leseforeningen/FKUR10000599/26-02-1999 
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Groove.no, Bjørn Hovde om blant annet Mai, besøkt 23/04-17, Kl. 20.30 

http://www.groove.no/artikkel/62591373/ekstranummer-60-nostalgi-i-slengbuksas-tidsalder-
den-norske-retrobolgen-pa-70-tallet-del-4 

 

Natti Nitti, NRK 31/12-89, besøkt 11/4-2017, Kl. 09.11 

https://tv.nrk.no/serie/underholdningskavalkade/fuha03005289/31-12-1989#del=1 

 

NRK,  Lest 11/04-2017, Kl 20.07 

https://www.nrk.no/kultur/gull-1.6501732 
 
Norge Rundt, NRK 13/04-1979, besøkt 23/04-17, Kl. 18.22 

https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/frep41004279/13-04-1979 

 

Prøysenhuset, besøkt 24/04-17, Kl. 09.06 

http://www.proysenhuset.no/proeysenprisene.346550.no.html 

 

På rundreise - Mo i Rana, NRK 02/04-1967, besøkt 23/04-17, Kl. 18.48 

https://tv.nrk.no/serie/paa-rundreise/FUHA67000067/02-04-1967#t=40m9s 
 

Rockheim, besøkt 23/04-2016, Kl 18.08 

https://rockheim.no/ei-vise-er-sa-mangt 
 

Skillingsviser, NRK 16/09-76, besøkt 21/5-2016, Kl. 10.28 

https://tv.nrk.no/serie/skillingsviser/FUHA01004876/16-09-1976 

 

Spellemannsprisen 1993, NRK 12/03-94, besøkt 23/04-17, Kl. 17.33 

https://tv.nrk.no/serie/spellemannprisen/FKUN22000194/12-03-1994# 

 

Store norske leksikon, vise, besøkt 13/02-17, Kl. 09.13 
https://snl.no/visesang 
 
Store norske leksikon, mandolaika, besøkt 09/02-17, Kl. 16.20 
https://snl.no/mandolaika 
 
Store norske leksikon, dødsboskifte, besøkt 24/04-17, Kl. 10.13 
https://snl.no/d%C3%B8dsboskifte 
 
Talking blues, Masotti, Christian, Besøkt 23/04-17, Kl. 17.51  
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https://vpn2.uio.no/+CSCO+10756767633A2F2F6A6A6A2E626B736265717A68667670626
1797661722E70627A++/subscriber/article/grove/music/A2258392?q=talking+blues&search
=quick&pos=1&_start=1  

 

VG-lista, besøkt 24/04-17 

http://lista.vg.no/artist/ravi-dj-loev/singel/doedsoet/4297 
 

6 x 70, NRK 10/08-96, besøkt 12/4-2017, Kl. 18.03 

https://tv.nrk.no/serie/6-x-70/FKUN15000696/10-08-1996 
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