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Kan «Norske klassikere – korte 
omtaler av 696 utgivelser innen 
film, radio/TV, litteratur og 
musikk i Norge siden 1945», valgt 
ut av fire sentralt plasserte 
kulturjournalister og kritikere – 
si oss noe om kulturfeltet i 2012? 
Kan vi, så å si mellom linjene, 
identifisere hegemoniske 
kulturforståelser? Som vi skal se, 
er særlig forholdet mellom 
musikk og litteratur interessant i 
dette perspektivet.

Det er en etablert sannhet at 
skillet mellom populærkultur og 
elitekultur er brutt sammen. I 
tråd med dette, er kriteriene i 
«Norske klassikere» svært 
eklektiske. Akademisk anerkjen-
nelse er verken en nødvendig 
eller tilstrekkelig betingelse for å 
bli inkludert. Men heller ikke 
kommersiell suksess er noen 
garanti. 

Boken er altså verken basert 
helt og holdent på kritikernes og 
akademikernes, eller på publi-
kums dom. Forfatterne selv blir 
dermed, i kraft av sin posisjon, 
viktige smaksdommere. Formå-
let mitt her er imidlertid ikke å 
polemisere mot utvalget, men å 
tolke utvalget som uttrykk for 
hvordan ulike kulturuttrykk 
vurderes og klassifiseres i dag.

Fra det faktum at skillet mellom 
elitekultur og populærkultur i 
dag er utydelig, følger det ikke at 
kulturelle hierarkier er irrele-
vante. Men grensene går andre 
steder enn før. I 1990-årene var 
folk med kulturell kapital mer 
begeistret for Harald Eias humor 
enn for TV 2-serien Mot i brøstet. 
Eia representerte noe nytt og 
grep tidsånden, mens den 
sistnevnte serien først og fremst 
var tilbakeskuende og spilte på 
gjenkjennelse av forne dagers 
glansnumre på revyscenene. 

Betegnende nok er Mot i 
brøstet ikke med i utvalget, mens 
Eia har tre oppføringer. Men 
begge må utvilsomt karakterise-
res som populærkulturelle 

uttrykksformer. Det handler ikke 
om høyt og lavt, men om trendy 
og utrendy.

Forfatterne har likevel hatt 
som utgangspunkt at det som har 
slått an bredt, i utgangspunktet 
skal med. Margit Sandemo og 
Morgan Kane er inkludert. En 
kuriositet som Treff-serien fra 
1970-årene er også med, til tross 
for at albumene «uten unntak er 
helt forferdelige». Sissel Kyrkje-
bøs debutalbum får klassiker-
status, men blir samtidig gjen-
stand for den kanskje mest 
sarkastiske omtalen av alle. Det 
skal sies at andre ofte uglesette 
storselgere kommer heldigere fra 
det, blant annet Ole Ivars. 

Fordelingen mellom sjangrene er 
interessant. For perioden 1960–
2011 er den slik (jeg har her slått 
sammen radio og tv): Musikk 339, 
radio/tv 119, bøker 112 og film 57. 
Altså en påfallende dominans av 
musikk; over halvparten av 

klassikerne hører til i denne 
sjangeren. 

At relativt få filmer er inklu-
dert, er naturlig; det er jo en 
begrenset produksjon å ta av. 
Men hvorfor tre ganger så mange 
musikkutgivelser som bøker? 
Etter at innkjøpsordningen ble 
etablert har det ikke akkurat 
vært knapphet på bokutgivelser i 

Norge. Men terskelen for å bli en 
litterær klassiker er åpenbart 
høyere enn for å bli musikklassi-
ker. Intuitivt kunne man jo tenke 
seg at det var motsatt, siden 
språklige barrierer inntil ganske 
nylig har gitt norsk litteratur 
bedre konkurransevilkår enn 
norsk musikk. 

Musikkutgivelsenes dominans 
kan delvis tolkes som uttrykk for 
musikkens sentrale plass i vår 
tid. I motsetning til litteraturen, 
som krever tid og ikke minst 
konsentrasjon, er musikken 
allestedsnærværende. Musikk 
ledsager dagens andre gjøremål, 
mens lesning (og delvis film) 
langt på vei innebærer å stenge 
andre gjøremål ute. At artister 
som Øystein Sunde og Lillebjørn 
Nilsen har mange omtaler, virker 
i lys av dette naturlig.

Andre mekanismer er likevel også 
i sving her. Det er slående 
hvordan musikken i større grad 

enn litteraturen presenteres med 
kryssreferanser til andre verk og 
artister/grupper. Det etableres et 
narrativ om de ulike stilartenes 
utvikling, spesielt innenfor 
musikkformer som var toneangi-
vende i Oslos hipstermiljø, siden 
1980-årene med gratisavisa Natt 
og Dag som et sentralt om-
dreiningspunkt. 

«Forfatterne blir, i kraft av sin  
posisjon, viktige smaksdommere»

Skillet mellom elitekultur og populærkultur er ikke borte – det har bare fått nye grenser.

Kulturens klassikere
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Kulturell 
anerkjennelse 
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enn om høyt og 
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Det er også interessant at både 
Burzum (Varg Vikernes) og 
Mayhem er representert med to 
utgivelser hver i samlingen, 
mens en sentral litterær gestalt 
som Lars Saabye Christensen 
bare har med «Beatles» (og altså 
ikke den prisvinnende og høyt 
skattede «Halvbroren»). Viktige 
forfattere som Hanne Ørstavik og 
Carl Frode Tiller er også repre-
sentert med bare én utgivelse 
hver, mens en kritikerfavoritt 
som Trude Marstein ikke er 
representert i det hele tatt. Samti-
dig er det store flertall av aner-
kjente forfattere inkludert med 
minst én tittel, mens flere relativt 
smale artister har med flere. 

Jeg tolker dette slik at under-
grunnskulturen spiller en viktig 
rolle i musikken, mens den er 
bortimot usynlig i litteraturen. 
Det litterære establishmentet har 
fortsatt autoritet i kraft av 
posisjoner (i forlag, på universite-
ter og blant kritikerne), mens 
sub- og ungdomskulturer i langt 
større grad autoriserer anerkjent 
musikk. De som løftet fram punk 
og techno satt ikke på universite-
tene eller i avisredaksjonene, de 
skrev i Natt og Dag og andre 
subkulturelle publikasjoner. 

Slike subkulturer har i mye 
større grad enn i litteraturen, 
tilkjempet seg symbolsk kapital i 
avgrensede deler av musikk-
miljøet. Dermed havner de på 
klassikerlisten i rikt monn i 
denne boka.

I tillegg til musikkens domine-
rende plass i populærkulturen, er 
det derfor en rimelig konklusjon 
at den i større grad enn litteratu-
ren er frikoblet fra institusjonali-
sert autoritet. Litteraturen er 
ikke smalere enn musikken, men 
det er større samsvar mellom 
akademisk anerkjennelse og de 
kriteriene som ligger til grunn for 
«Norske klassikere». Det samme 
ligger trolig til grunn for at 
motviljen mot terningkast er 
større i litteraturen enn i musik-
ken, og for at rester av det 
tradisjonelle skillet mellom 
elitekultur og folkelig kultur 
lettere lar seg identifisere. 

Musikken, preget som den i 50 
år har vært av en ofte opposisjo-
nell ungdomskultur, etablerer 
med større selvfølgelighet sine 
egne hierarkier. Disse har det vært 
naturlig å følge opp for forfatterne 
av «Norske klassikere». 
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