
Bakgrunnen for å etablere en norsk Americana Kanon.
I de siste årene har den norske americana-musikken hatt en oppsiktsvekkende utvikling. Stadig nye 
generasjoner med talentfulle artister og musikere oppdager at musikken som befinner seg innenfor 
americana-feltet er av stor interesse både for musikalsk nyskaping og for en historisk forståelse av 
musikkuttrykk som overlegent kombinerer høy kvalitet og folkelig appell.

Norsk Americana Forum er en interesseorganisasjon som samler musikere/artister, bransjefolk og 
journalister som har en spesiell kjærlighet til musikken som for nesten hundre år siden ble startet av 
Jimmie Rodgers og The Carter Family og som fortsetter å glede og inspirere.

Americana-musikken har som kjerne countrymusikk, folkog roots-rock, men har samtidig utviklet 
seg til å omfavne et vesentlig bredere spekter av musikk. 
I dag kan eksperimentvillige musikere ta seg store friheter med utrykk og presentasjon, men det er 
likevel enighet om at den gode låten er avgjørende.

For femti år siden begynte de første norske country-albumene å dukke opp. Ut over syttitallet 
påvirket musikken til The Band, The Byrds og Eagles norsk rock. 

På 1980-tallet var det et lite, men svært oppegående miljø som kretset rundt honky-tonken Gamla 
i Oslo, der man kunne høre gjestende amerikanske band som Rodney C. Riley Band og Tom Russell 
Band hver kveld.

På 1990-tallet inntraff det som fikk betegnelsen Den norske rootsbølga, med en rekke artister som 
fikk store salgsfremganger. 

I dag kommer det ut flere nye norske americana-album hver eneste måned året rundt.

Norsk Americana Forum besluttet i fjor at foreningen ønsket å tydeliggjøre og ære pionerene for 
den norske americana musikken.  Derfor gjennomførte vi en åpen avstemning med mål om å velge 
ut en historisk norsk Americana-kanon, bestående av femten album fra femten artister.

Norsk Americana Forum valgte ut 63 album fra den første delen av norsk americanas historie, fra 
perioden som strekker seg fra 1970 til 1999. 
Alle artistene er representert med ett album, det som Norsk Americana Forum mener best 
representerer hver enkelt artist. Noen av artistene er valgt ut med flere album fordi de har bidratt i 
flere konstellasjoner, i band, duoer og som soloartister.

Avstemmingen er gjennomført i perioden 3 - 31. desember 2020 gjennom Norsk Americana Forum 
sin hjemmeside. 705 personer stemte på sine fem favoritt-album, slik at det ble totalt avgitt 3 525 
stemmer fordelt på 63 album. 

Resultatet er altså denne historiske norske, americana kanonen med de 15 aller beste albumene fra 
perioden 1970 til 1999!

 

HISTORISK

15 utvalgte, norske americana album - utgitt fra 1970 til 1999

NORSK AMERICANA KANON!


