
Musikk & lyrikk - 2008

Tekster i fb.m. musikk er noe mange er opptatt av. Musikkavdelingen ved Bergen Off. 
Bibliotek (BOB) får ofte spørsmål om dette. Publikum ønsker hjelp til å tolke tekster, de 
ønsker å skrive tekster og de ønsker å kunne lese denne typen tekster som poesi. Mange 
poeter er opptatt av vise- og rocktekster, og vi har mange utgivelser av slike tekster presentert 
nettopp som dikt. Den nye generasjons raptekster gir et nytt tilskudd til denne egne poesien 
som svinger med musikken. Musikkavdelingen ved biblioteket har flere prosjekter som når ut 
til yngre musikere og låtskrivere: vi registrerer bl.a.  bergensartister vi finner på Internett, et 
prosjekt med utspring i bergensartister på MySpace:
http://www.nettbiblioteket.no/bergensartister/
og vi har nettopp invitert ungdom til å få distribuert og utstilt sine egne prosjekter via 
Demoteket: 
http://www.nettbiblioteket.no/demoteket/index.html

På initiativ fra Norsk Forfattersentrum, og med full støtte fra Norsk Kulturråd, ble et prosjekt 
kalt PoesiForstand gjennomført ved BOB i 2003 og fortsatte i årene deretter, dels med støtte 
fra Fritt Ord. Til grunn for dette prosjektet lå et ønske om å formidle samtidspoesien på en 
aktiv og mer grundig måte til unge mennesker – elever i videregående skole var målgruppen. 
Prosjektet var organisert som halvårlige kurs, og kurslederne var unge, men etablerte 
forfattere. Musikk & lyrikk - 2008 vil bygge på de positive erfaringene biblioteket høstet i 
forbindelse med PoesiForstand og vil organiseres på nesten samme måte, men med et annet 
innhold. Vi vil likeledes henvende oss først og fremst  til ungdom i videregående skole. 

I utgangspunktet mener vi at pop/rock- og rap-poesi kan ha en egenverdi som kunstform, men 
det er flere grunner til vårt ønske om å sette i gang dette prosjektet: Vi ser av Pisa-
undersøkelsen (2006) at norske 15-åringer er svakere lesere enn ungdom i andre OECD-land. 
Hvis de er dårlige lesere så er de også dårlige skrivere. Tekster i populærmusikken kan være 
en døråpner og gi den synergieffekten vi ønsker: økt leseforståelse og bedrede 
skriveferdigheter. Som Jan Inge Reilstad sier det i forordet til antologien Samtidslyrikken – 
fra almuens opera til Gatas Parlament (Damm, 2004):
Litteraturen i populærmusikken er en uvurderlig kilde til å lære norsk, altså til å lære seg å 
tenke, når den har slik enorm betydning for språk og gehør, for vår menneskeforståelse og 
vår verdensanskuelse.
Implisitt i dette ligger altså at vi vil fokusere på norske tekster. 

Punktvis opplistet:
a) En gruppe interessert ungdom vil få en spennende innføring i musikktekster og skriving .
b) Erfaringene fra prosjektet vil trolig ha overføringsverdi til alminnelig norskundervisning og 
fremtidige former for litteraturundervisning i og utenfor skoleverket.
c) Vi vil lage et nettsted hvor forlesningene presenteres, både som tekst og som podcast,
og vi vil lage en egen Facebook-profil, hvor vi vet at de unge treffes. 

Gjennomføring:
Kurset holdes over fem kvelder på Bergen Off. Bibliotek, med start høsten 2008. En gruppe 
bør ikke være større enn 30 deltakere. Deltakelse skal være gratis. Etter første kurskveld må 
videre deltakere binde seg. Kurskveldene blir en blanding av foredrag, skriveverksted og 
fremføring (opplesning). Det vil også bli gitt ”lekser”, for poenget er at deltakerne også skal 
produsere noe selv. Blir det vellykket ser vi for oss en egen fremføringskveld etter kursets 
slutt, samt en egenprodusert utgivelse (lyd/skrift) som inngår som en del av Demoteket.

http://www.nettbiblioteket.no/demoteket/index.html
http://www.nettbiblioteket.no/bergensartister/


 

Kursleder: 
Biblioteket kontaktet rapartisten Lars Vaular via mail med forespørsel om å medvirke på 
prosjektet. Han takket ja på direkten. Da han siden kom til biblioteket til et første lite møte, 
hadde han allerede mange klare og kreative tanker, hvorpå han ble tilbudt å lede det hele som 
overordnet kursleder. Det takket han også ja til. (Bibliotekets musikkavdeling vil også stille 
med en musikkbibliotekar hver eneste kurskveld)

En presentasjon av Lars (artistnavnet):

Lars har lenge vært en del av den – ganske hemmelige, men – udiskutable førstedivisjonen 
blant rappere i Norge. Som del av Freakshow, siden duoen Tier’n & Lars, ble han, med salg 
av hundrevis av egenproduserte CDer og nedlastning på nettet kjent over hele hip hop-Norge 
som en rapper med særdeles god ”flow” (flyt) og gode tekster; Nordens største hip hop-
magasin King Size sendte Tier’n & Lars til by:Larm i Trondheim i 2004 på sin anbefaling. 
Lars skrev alle tekstene på duoens offisielle albumdebut Kulturclash, som høstet gode 
kritikker, solgte 3000 eksemplarer, og bød på samarbeid med  bl.a. Jan Eggum og Helge 
Jordal. Som soloartisten Lars rapper han fremdeles på klingende bergensk, men likevel ble 
han invitert til den legendariske bransjefestivalen South by Southwest i Austin, Texas, 2008:
 
http://2008.sxsw.com/music/showcases/band/54929.html
 
Vi har lagt merke til at når Lars omtales på blogger og nettsteder er det særlig hans språklige 
dyktighet og evner til å skape rim, rytme og flyt som fremheves. Selv mener vi også at det 
språklige holder et høyt nivå – i tillegg til at det ved siden av den noe breiale 
lokalpatriotismen man finner hos hip hop’ere generelt, finnes et antirasistisk og antivoldelig 
budskap samt et dypt samfunnsengasjement i Lars’ tekster. 
 
For å trekke inn deltakere fra andre miljøer, har vi funnet frem til to ”aktører” med 
tilholdssted på hver sine plattformer innen rocksegmentet, nemlig bandene Fjorden Baby og 
John Olav Nilsen & Gjengen. Det disse har felles (med få andre) er at også de uttrykker seg 
på norsk og vektlegger det tekstlige i høy grad. I tillegg avspeiler de den unge, urbane 
generasjonen, som er preget av et flerkulturelt fellesskap – hvilket også gir seg uttrykk i det 
tekstlige.

Finansiering: 

Inntekter: 
Bergen Off. Bibliotek 50.000 
Fritt Ord 50.000

Utgifter 
Prosjektledelse lønn 10.000 
Prosjektledelse administrasjon 10.000
Nettside, IT-arbeid, opptak og redigering 30.000
Kunngjøring 3.000

http://2008.sxsw.com/music/showcases/band/54929.html


Kurslokale/servering 3.000
Kursleder/gjesteforelesere 30 000
Reise/opphold forelesere 14.000 
Sum utgifter 100.000


