
Ottar Big Hand Johansen, en norsk countryhelt!

For knappe tjue år siden kom det en samleplate med musikken til Ottar Big Hand Johansen, med titte-
len «Mitt liv er Country Music». 
Ingen ville bestride presisjonen til den som stod bak den tittelen, om noenlunde kvalifiserte folk på 
gata hadde blitt spurt om hvem enkelt-artist som skulle få æren av å være «Norges Country Artist», så 
ville valget ha falt på Ottar Big Hand Johansen. 

I fem-seks tiår har Ottar stått last og brast med musikken som må truffet ham som en vennligsinnet pil, 
rett i hjertet, i Sulithjelma en gang på slutten av 1950, begynnelsen av 1960-tallet.

Allerede på 70-tallet var Ottar godt i gang med å tale countrymusikkens sak via riksdekkende fjernsyn, 
i programserien «Landhandelen», sammen med bandene Country Snakes og Country Team, bl.a med 
Lillian Askeland på laget. Tjue år senere gjorde han det samme med TV-serien «Hillbilly Highway». 
I 1978 var det klart for solodebuten, som bar tittelen «Hverdagshelter». 
Ved siden av sanger om livet i honky tonker, tapt kjærlighet, avdøde hunder og mødre, har country-
musikkens hovedanliggende vært å sørge for at vanlige folks historier blir bragt til torgs, ofte stint av 
konsise velformuleringer og plantet på fengende melodier. 

Fjorårets omfattende amerikanske tv-serie, «Country Music», laget av USAs ledende dokumentarfilm-
skaper, Ken Burns, tydeliggjorde bredden og dybden til musikken som Ottar har vært, og er, Norges 
fremste ambassadør for.

Underveis ned denne lange, slyngete, country road´n har Ottar Big Hand vært en samarbeidets mann. 
Det kom, kanskje ikke planlagt, til uttrykk da han dannet trioen med Claudia Scott og Casino Steel. Big 
Hand var plassert midt i bandnavnet; Claudia/ Big Hand/ Casino. Et musikalsk samarbeid som sørget 
for at Ottar mottok sin første Spellemannpris, i countryklassen for albumet Oh Yeah! i 1985. 

Tre år senere fikk han ytterligere en country-Spellemann for soloalbumet Game of Hearts.
 
I gjennom årene har Ottar også om igjen og om igjen vist han ikke bare er ute etter å fremme sin egen 
posisjon, han har vært mentor og raus kollega for en rekke andre artister og låtskrivere som har delt 
eller deler hans kjærlighet til countrymusikken, aller tydeligst av dem Tore Andersen, som dessverre 
gikk bort så alt for ung i 2015. 
 
I fjor slapp Ottar albumet Big Hand 70- Fra Sulis til Nashville, en dobbel CD som både feiret at han fyl-
te 70, var still going strong og at han har svært mange venner som setter stor pris på ham, både hjem-
me i Norge og i Nashville.
 
For et drøyt tiår siden innså Ottar at countrymusikkens sak hadde svak formell representasjon i Norge. 
Han forstod også at countrymusikken ville være tjent med å være så inkluderende som 
mulig, derfor tok han sammen med Claudia Scott initiativet til Norsk Americana Forum. 
 
NAF teller artister som spiller innenfor et stort spekter av uttrykksformer, fra straight honky tonk til 
countryrock, fra bluegrass til singer/ songwriter, fra det tradisjonelle til det mer eksperimentelle. 
Alt det som gjør at countrymusikken i 2020, omtrent hundre år etter at den først gjorde seg gjeldende, 
fortsatt er den mest vitale, spennende, poengterte, og legger vi glatt til,  subjektivt beste av all hånd-
spilt musikk. 
 
Norsk Americana Forum er svært takknemlige for Ottar Big Hand Johansens helt avgjørende innsats 
gjennom Forumets første tiår og vi løfter på vår kollektive Cowboyhatt i sakens anledning!  
 
  
 


