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Norsk Viseforums innspill til kulturmeldingen


Med nokre få viktige setningar i 1992-meldinga vart norsk jazz løfta inn i kulturpolitikkens elitedivi-
sjon. Det gjentok seg med norsk folkemusikk i 2003-meldinga. Lovnadene sat i detaljane. Kanskje 
løfter 2019-meldinga fram det norske visefeltet?


Georg Arnestad, Dagsavisen 30. mai 2017.  

Visen er rett og slett en viktig del av hele den immaterielle kulturarven. Det betyr i all enkelthet at 
den har betydning for det vi sammen har av kulturelt fellesgods. Det er bra for et samfunn å ha viser 
og sangtradisjoner som en felles kulturarv. Det er fellesskapsbyggende. Det bringer generasjoner 
sammen, og det bringer kulturer sammen.  For å forstå Norge ordentlig, er det en forutsetning å for-
stå den norske viseskatten.


Trine Skei Grande, VISOR nr 8, 2016


Hvor bør norsk kulturliv være om 20 år?

• Det norske folk har også om 20 år et norskspråklig kulturelt fellesgods.  
• Flere norske artister velger norsk språk når de setter ord til musikken. 
• Den norske viseskatten er kjent og anerkjent i kulturpolitikken så vel som i samfunnet.  
• Låtskrivere og tekstforfattere utvikler norsk visekunst fordi de ser visetradisjonen som relevant, og seg 

selv i en forlengelse av tradisjonen.

Muligheter og utfordringer  
Uavhengig av digitalisering og teknologi vil mennesker alltid ha behov for å møtes gjennom sang 
og musikk. Musikkteknologi utvikler løpende nye måter å skape musikk på, men fortsatt er gitar det 
foretrukne instrumentet i den norske befolkningen - noe det også vil være om 20 år. Kreative pro-
sesser med stemme- og instrumentbruk - nynning, synging og klimpring er, og vil være, det viktigs-
te grunnlaget for å skape musikk. 


Språkrådets statusrapport 2017 dokumenterer sterkt press mot norsk språk på mange samfunnsom-
råder. Norske sanglyrikkk har derimot gått mot strømmen og opplevd en gryende gullalder. I alle 
sjangre skrives sangtekster nå på norsk, også hos norske artister som Morten Abel og Bertine Zetlitz 
- som utelukkende brukte engelsk tidligere. Det massive presset mot norsk på andre samfunnsområ-
der er samtidig et press mot bruken av norske tekster. 


Visen, ved dens foreninger fra Visens venner til Norsk Viseforum, har fremmet norsk som sang-
språk siden 40 - tallet, kulturpolitikken bør være føre var på dette området. Med globalisering og 
digitalisering øker importen av kulturelle uttrykk til et allerede mangfoldig Norge. Engelskspråklige 
uttrykk dominerer. Viser er en fellesnordisk kulturform som sammen med de nordiske landene for-
tjener økt oppmerksomhet i musikkfeltets utenlandssatsinger.
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Hvordan møte utfordringene?

• Etablér egen kategori i Statens kunstnerstipend for tekstforfattere som skriver på norsk, slik 

NOPA har foreslått. Anerkjennelsen sanglyrikken endelig fikk med Nobelprisen i litteratur til 
Bob Dylan må også prege norsk kulturliv framover.  

• Styrk Norden som kulturelt fellesskap, felles språkområde og musikkmarked. 
• Gjør åndsverksloven pålitelig og forutsigbar, slik at en skapende visekunstner kan leve av inn-

tekten sin og være i stand til å lage en ny «Du skal få en dag i måra».

Statens ansvar

Det «rytmiske feltet» fikk sitt løft under Kulturløftet I og II, mens vise-feltet sto for svakt organisa-
torisk og var for lite interessant for politikerne til å bli inkludert i dette. Den rødgrønne regjeringen 
gav «alle» sjangre sin knutepunktfestival – unntatt viser. Etterdønningene av dette fører til at norske 
visefestivaler i dag ikke når opp i konkurransen om offentlige tilskuddsmidler. 


Visekunsten faller mellom to stoler. Norsk kulturfond ivaretar i liten grad visesjangeren, og statens 
kulturpolitikk har i dag få andre virkemidler for å løfte sjangren. For å bevare den norske immateri-
ell kulturarven visekulturen er, bør staten løfter frem samfunnsverdien ved å anerkjenne feltet i kul-
turmeldingen og i de årlige statsbudsjettene.  
	  
Visetradisjonen, den levende visekulturen og den profesjonelle visekunsten, har 
hverken fått oppmerksomhet i tidligere kulturmeldinger eller i kulturbudsjettets 
omtale av politiske satsinger.

«Jeløyplattformen» vil styrke det frivillige kulturlivet, og eksemplifiserer dette ved å nevne sjangre-
ne kor, korps og amatørteater. Et bærekraftig visefelt er imidlertid både en viktig kulturbærer og 
kilde for så vel kor som for amatørteater. 


• Fremhev visesjangerens samfunnsverdi og anerkjenn visesjangeren i statens kulturpolitiske do-
kumenter. Inkluder begrepene «viser», «visetradisjon», «visekunst», «visesjangeren», «visekul-
tur» i omtale av generelle tiltak rettet mot musikkfeltet.

Fylkeskommunens ansvar 

Fylkeskommuner gir tilskudd både til profesjonelt og frivillig musikkliv. Disse når i dag bare frem 
til lokale lag som har paraplyer på fylkes- eller regionnivå, andre frivillige kulturaktører utestenges i 
realiteten fra disse midlene. Fordi fylkeskommunene i tillegg mener festivaler har større regional 
verdi på grunn av sine nedslagsfelt vris fylkeskommunal finansiering ofte mot mer festivalaktivitet 
og mindre helårsaktivitet. 

• Kulturmeldingen bør oppmuntre fylker og regioner til mer demokratiske tilskuddsordninger 

som ikke bare ivaretar de største og sterkeste kulturaktørene.

Kommunens ansvar 

Kommunene er en veldig viktig støttespiller for det lokale kulturliv men tilgangen til tilskudd for 
lokale lag og foreninger begrenses av variabel kommuneøkonomi og ulik praksis. I dag styrer sta-
tens toppfinansiering i praksis kommunenes prioriteringer. 

• Statlig kulturpolitikk bør oppmuntre kommunene til større grad av selvstendige kulturpolitiske 

prioriteringer. I tillegg til å fastslå at kommunen har et selvstendig ansvar for å finansiere det 
frivillige kulturlivet bør også verdien dette har både for samfunnet og for den enkelte tydelig-
gjøres. Fordelingen mellom aktiviteter som idrett og kultur må også stå i forhold til aktivitete-
nes omfang og behov.


