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Innledning 
 

Lincoln Memorial, Washington, D.C., 28. August 1963. “I have a dream that one day (Yes) 

this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: ”We hold these truths to be 

self-evident, that all men are created equal”.”1 Martin Luther King jr. nærmest roper ordene 

inn i mikrofonen, og mottar øredøvende applaus fra de 200 000 som har nådd endestasjonen 

for borgerrettighetsbevegelsens protestmarsj til landets hovedstad. Vår mann, Bob Dylan, står 

bare noen meter unna King. Noen timer tidligere har han framført sin nyskrevne ”Only a 

Pawn in Their Game” om mordet på borgerrettighetsmartyren Medgar Evers. ”A bullet from 

the back of a bush took Medgar Evers’ blood / A finger fired the trigger to his name.”2 Det er 

ikke bare borgerrettighetsbevegelsen som når et historisk høydepunkt denne dagen. Det skulle 

også vise seg å være høydepunktet i Bob Dylans protestsangkarriere.  

Den amerikanske populærmusikken opplevde store omveltninger i årene som fulgte. 

Et halvt år etter marsjen til Washington reiste the Beatles over Atlanteren og gjeninnsatte 

rock’n’rollen som populærmusikkens ledende stilart. Dylan innså at han måtte forandre sitt 

musikalske uttrykk dersom artistkarrieren skulle fortsette. For mange i visesangmiljøet ble 

dette vanskelig å tolerere. Dylan var allerede så etablert som protestikon at da han skiftet ut 

sin akustiske gitar for en stratocaster ble det sett på som et svik mot alle som støttet den gode 

saken.  

Dylans stilskifte brakte en helt ny dimensjon til rock’n’rollen. Han tok med seg folk-

musikkens krav om autentisitet og fokus på tekstene inn i populærmusikkens sentrum og 

forandret den for alltid. Den rockemusikken som oppsto i kjølvannet av Dylans første 

rockealbum ble en identitetsmarkør for mange unge sosialt bevisste kvinner og menn. Rocken 

ble de unges universelle språk,3 skriver historikeren Arthur Marwick. For ungdomsbevegelsen 

ble mange av rockens stjerner anti-establishmentsymboler. Det mest markante av dem var 

Bob Dylan. Som jeg skal vise i denne oppgaven spilte han, i høy grad mot sin vilje, 

hovedrollen i 1960-tallets nære samspill mellom  populærmusikk og USAs store sosiale 

bevegelser.  

                                                 
1 A call to conscience. The landmark speeches of Dr. Martin Luther King, Jr., Clayborn Carson & Chris Shepard 
(red.) (New York, 2001) 85 
2 Bob Dylan, Lyrics, 1962 – 1985, 2.utg. (New York, 2000) 97 
3 Arthur Marwick, The Sixties. Cultural revolution in Britain, France, Italy, and the United States, c.1958 – 
c.1974 (Oxford, 1998) 19 
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De organisasjonene, foruten folk-bevegelsen, som fikk størst betydning for Dylans 

karriere, var den svarte og den hvite studentorganisasjonen, henholdsvis Student Nonviolent 

Coordinating Committee (SNCC) og Students for a Democratic Society (SDS). Begge får en 

sentral posisjon i min Dylanfremstilling. ”We followed his career as if he were singing our 

song; we got into the habit of asking where he was taking us next,”4 skriver den tidligere 

SDS-lederen Todd Gitlin.  

 

Hovedoppgavens prosjektet 

Bakgrunn 

Protestsangsjangeren sto nærmest uberørt da Dylan begynte å utmerke seg som låtskriver 

våren 1962. Enkelte artister hadde berørt sosiale urettferdighet i sine sanger tidligere, men 

ingen hadde gjort det så eksplisitt og nådd ut til så mange som Bob Dylan gjorde det på 1960-

tallet. Bob Dylan ble den første ”popstjernen” som eksplisitt kritiserte den amerikanske 

raseskillepolitikken og kaldkrig-kulturen i sine sanger. 

 

Borgerrettighetskampen, som hadde brutt ut våren 1960, påvirket ikke bare den unge Bob 

Dylan og miljøet han vanket i, den var også sterkt delaktig i den gryende bevisstgjøring blant 

USAs hvite middelklasseungdom. Fra midten av tiåret stilte stadig flere unge spørsmål ved 

det samfunnet de levde i. Hadde virkelig alle amerikanere like rettigheter og muligheter? Var 

                                                 
4 Todd Gitlin, The sixties. Years of hope, days of rage (New York, 1993) 197 
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virkelig fedrelandet ”the land of the free?” For mange unge amerikanere ble Dylan et naturlig 

forbilde i opprøret mot establishmentet. Det at den unge Bob Dylan torde å synge ut sin galle 

mot establishmentet var revolusjonerende nok i seg selv. Ikke lenge etter begynte også flere 

av rockemusikkens største stjerner å oppføre seg som sosialt bevisste samfunnskritikere. Bob 

Dylan var hovedmannen bak denne utviklingen av populærmusikken. 

 

Bob Dylan var imidlertid verken en profet eller noen politisk agitator, slik deler av publikum 

og media beskrev ham. Til tross for at han helt fra begynnelsen av gjorde det klart at han aldri 

hadde noen intensjoner om å snakke på vegne av andre enn seg selv har bildet av ham som 

”politisk artist” overlevd. Robert Shelton siterer i sin dylanbiografi en rekke medier som i 

årene 1963/64 begynte å beskrive Dylan som en politisk talsmann,5 men verken Shelton eller 

andre dylanbiografer går særlig dypt i sine forklaringer på hvordan og hvorfor dette skjedde. 

Hvorfor ble Dylan i sin samtid gjort til et slikt symbol?  

Bob Dylan traff en bølge av omveltning, både innen populærmusikken og i det 

amerikanske samfunnet. Det finnes nære sammenhenger mellom utviklingen i de store sosiale 

bevegelsene og utviklingen av populærmusikken på 1960-tallet i USA. Ingen viser dette bedre 

enn Bob Dylan. Likevel er ikke dette samspillet mellom bevegelse og populærmusikk belyst i 

særlig grad i Dylanlitteraturen.  

Problemstillingen 

• Hvordan og hvorfor ble Bob Dylan et symbol på ungdomsopprøret i USA på 1960-

tallet, og hvorfor måtte han, til tross for at han ikke hadde noen ønske om det, spille 

rollen som forbilde og ”talsmann” for mange i sin generasjon?  

 

Med denne oppgaven ønsker jeg å belyse hvordan Bob Dylan ble det fenomenet han ble i 

USA på 1960-tallet. Hvorfor ble han et ikon for deler av sin generasjon? Og hvorfor forble 

                                                 
5 Robert Shelton, No direction home: the life and music of Bob Dylan, Da capo utg. (1997) 190-194 
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han et symbol på det ungdommelige opprør også etter at han selv gang på gang hadde avvist 

at han snakket på vegne av noen andre enn seg selv? 

 

Bob Dylan er og var en myteomspunnet artist. Spesielt er hans rolle som forbilde for den like 

myteomspunne 68-ergenerasjonen mye omtalt. Da jeg leste biografiene syntes jeg ikke 

Dylans politiske rolle ble tilstrekkelig belyst. Hvordan og hvorfor ble han omtalt og sett på 

som en ”talsmann for sin generasjon.” Han var jo tilsynelatende bare en ung mann med en 

gitar og en skarp tunge. Målet med denne oppgaven er derfor, ved å nærmere plassere Dylan 

inn i sin kontekst, å skape større forståelse for ideen om Dylan som en ”politisk agitator.”   

 

I min framstilling av hvorfor og hvordan Dylan ble en ”politisk artist,” og hvorfor han ikke 

klarte å bli kvitt dette stempelet, ønsker jeg å kontekstualisere ”protestsangeren Bob Dylan.” 

Jeg vil i denne oppgaven forsøke å tegne et bilde av USA før og etter Elvis Presley, før og 

etter folk revival, før og under the Beatles, et bilde av USA før og under den svarte 

frigjøringskampen, av et USA hele tiden påvirket av den kalde krigen, - et bilde av Dylan og 

hans forhold til sitt hjemland, og et bilde av hjemlandets forhold til ham.  

 

Jeg ønsker gjennom min dylanframstilling å belyse hvorfor han begynte han å skrive sanger 

som berørte politisk og sosialt betente temaer, hvilket var svært uvanlig, og hvorfor disse 

sangene ble mottatt som de ble. Sammenhengen mellom borgerrettighetsbevegelsen og folk-

musikken vil her få en sentral posisjon. Jeg vil også forsøke å oppklare hvorfor media og 

publikum, sett i lys av tid og sted, nærmest kastet seg over ideen om den unge folk-artisten 

som en ”politisk agitator.” Merkelapper som ”politisk artist” og ”talsmann for sin 

generasjon,” var noe Dylan selv stilte seg negativ til fra begynnelsen.    

Oppgavens kapittel 3 og 4 tar for seg Bob Dylan etter at han forlot folk-musikken, og 

sluttet å skrive fingerpekende protestsanger, til fordel for en karriere som rockemusiker. Jeg 

ønsker å fortelle hvordan Dylan forandret populærmusikken ved å dra med seg ideer om 

autentisitet og seriøsitet i musikken fra folk-musikken og over i den nye rockemusikken. Hans 

påvirkning på the Beatles vil få en svært sentral posisjon.  

På slutten av 1960-tallet forandret populærmusikkens status seg, i høy grad takket 

være forholdet til store sosiale bevegelser. Likevel finnes det lite stoff om betydningen av 

samspillet mellom rockemusikken og motkulturbevegelsen, mellom artister og publikum, i 

rockelitteraturen. Jeg vil i denne oppgaven belyse ”protestrockens” ofte misforståtte 

betydning og konsekvenser. 
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 Jeg vil også gi en framstilling av borgerrettighetsbevegelsens og motkulturbevegelsens 

vekst og fall. Denne historien hadde stor betydning for Dylans karriere som artist på 1960-

tallet i USA, først og fremst fordi den henger nøye sammen med henholdsvis folk-musikkens 

og rockemusikkens vekst og fall. 

I den tiden jeg skriver om var populærkulturens innvirkning på samfunnsutviklingen 

lite anerkjent. Forståelsen for populærkulturens videre betydning økte kraftig utover 1960-

tallet, takket være personligheter som Muhammad Ali, James Brown, og ikke minst Bob 

Dylan. Dette ”gjennombruddet” for populærkulturen vil jeg kaste lys over i min fortelling om 

Dylan. 

 

I denne oppgaven vil jeg belyse hvordan Dylans kunst ble påvirket av samtidens store sosiale 

bevegelser og av de miljøene og tradisjonene han ble del av, samt se på hvorfor og hvordan 

visse miljøer tidlig begynte å anse ham som en artist med nærmest profetisk status. Det er 

Dylans forhold til sin samtid, til den musikktradisjonen han ble en del av, og forholdet 

mellom tidens sosiale bevegelser og populærmusikken som skal være hovedfokus i teksten. 

  

Dylans kjærlighetssanger, hans poesi, hadde en helt annen dybde og tyngde enn det 

populærmusikken forøvrig kunne vise til på begynnelsen av 1960-tallet, og ble derav svært 

viktige for Dylans audiens hos høykulturen og for hans status som artist. Jeg har i denne 

oppgaven imidlertid valgt å først og fremst konsentrere meg om det politiske aspektet ved 

sangene hans. Dylans kjærlighetssanger blir lite kommentert i denne oppgaven.  

Jeg vil argumenter for at Dylan verken var spesielt belest eller hadde noen 

gjennomtenkt filosofisk eller politisk agenda. Det er derfor lite teori om eventuelle tenkere og 

ideologier som kan sies å ha påvirket Dylan, oppgaven er slik sett forholdsvis ”uakademisk.” 

At Dylan ikke var noen intellektuell var likevel intet hinder for at han ble en stor kunstner, en 

kunstner som fikk konsekvenser utover kunsten selv. 

 

All historieskrivning innholder en form for konstruksjon. Min konstruksjon er å skrive 

historien om det amerikanske 60-tallet med vekt på protestsymbolet Bob Dylan og samspillet 

mellom populærmusikken og tidens store sosiale bevegelser. Narrativet blir en form for 

biografi, hvor hovedvekten legges til perioden 1962 – 1969. Oppgaven er, så langt det lar seg 

gjøre, bygget opp kronologisk, men med enkelte tilbakeblikk på historiene til de 

musikkmiljøene og tradisjonene Dylan ble påvirket av.  
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Begrepsavklaringer 

En viktig begrepsavklaring i denne oppgaven er skillet mellom ”rock’n’roll” og ”rock music,” 

eller bare ”rock”. Over tid har dette skillet blitt visket ut, men for perioden jeg beskriver var 

det en markant forskjell mellom de to. ”Rock’n’roll” brukes om den første rockebølgen, som 

varte fra omkring 1954 – 1959, og om britiske bands etteraping av denne stilen da de 

invaderte det amerikanske markedet i 19646.  Etter at Dylan og flere andre tidligere folk-

musikere ”gikk elektrisk” skiftet imidlertid rock’n’rollen karakter, og populærmusikkens 

status forandret seg. Det nye begrepet som ble introdusert rundt våren 1965, og som ble en 

samlebetegnelse for tidens ”pop og rock”, var ”rock music.” De unge begynte raskt å se på 

rockemusikken som en kunstart og som et symbol på opprør mot establishmentet. På 1970-

tallet mistet forøvrig populærmusikken mye av den videre sosiale betydningen den hadde på 

1960-tallet, og rockebegrepet fikk igjen et annet innhold.  

Når det gjelder musikksjangeren Dylans musikk hørte inn under i første del av sin 

karriere, den amerikanske folkemusikkstilen, har jeg brukt uttrykket folk-musikk, for å 

markere at det her er snakk om den amerikanske folkemusikktradisjonen. Jeg bruker også 

uttrykk som; folk-artist, folk-miljøet, folk-bevegelsen og så videre. For å beskrive folk-

musikkens renessanseperiode på slutten av 1950- og begynnelsen av 1960-tallet har jeg 

imidlertid valgt å bruke det amerikanske ”folk revival.” 

Når jeg referer til hitlister, er dette til Billboards ”pop-songs”-liste eller ”stereo-LP”-

liste. Magasinet Billboard, som laget USAs ”offisielle” hitlister, opererte i perioden jeg 

beskriver med to album- og tre singel-lister. Album ble grunnet det teknologiske skiftet som 

pågikk inndelt i stereo og mono-album, mens singlene ble delt i adult contemporary, pop-

singles og country singles.  

 

Jeg bruker i denne oppgaven begrepet motkultur, og motkulturbevegelse, i en bred definisjon 

av ordet. Motkulturbevegelsens mest synlige bestanddel var hippiene, som var sentrert i San 

Fransisco og områdene rundt fra omkring 1966 - 68, men 1960-tallets motkultur var altså 

større og videre enn som så. I denne oppgaven vil motkulturbegrepet brukes i en betydning 

der det henviser til det brede amerikanske ungdomsopprøret på slutten av 1960-tallet.  

                                                 
6 Musikken de britiske bandene som fullstendig tok over amerikansk populærmusikk i 1964 spilte skrives ofte på 
en tredje måte, nemlig rock and roll. Denne tredje skrivemåten har jeg imidlertid valgt å se bort fra. 
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Kildevalg 

Det finnes store mengder litteratur om Bob Dylan og hans kunst. Når det gjelder det 

biografiske har jeg konsentrert meg om Clinton Heylins Behind The Shades: Take Two og 

Robert Sheltons No Direction Home. The Life And Music of Bob Dylan. Det finnes en hel del 

bøker som har forsøkt å samle de beste intervjuene og artiklene om Dylan. Blant disse har jeg 

hovedsakelig brukt Younger than that now. The collected intervews with Bob Dylan. Jeg har 

også hentet en del stoff fra nettet. Det finnes en rekke gode og seriøse nettsider viet Dylans liv 

og virke. De jeg har brukt mest er http://www.bjorner.com og den norske 

http://www.expectingrain.com. Musikknettstedet http://www.allmusicguide.com har vært en 

fin informasjonsbase for annet musikkstoff. Musikkguiden fører blant annet oversikt over 

album og singlers listeplassering på de amerikanske hit-listene.  

De historiebøkene jeg har valgt å konsentrere meg om vektlegger de store sosiale 

bevegelsene i sin historiefortelling om 60-tallet, først og fremst The Movement and the Sixties 

av Terry H. Andersons og The Sixties, Years of Hope, Days of Rage, av den tidligere lederen 

av den amerikanske studentbevegelsen, Todd Gitlin.   

 

Høsten 2003 dukket det opp en bok som jeg fryktet skulle gjøre hele mitt prosjekt overflødig, 

nemlig Mike Marqusees Chimes of Freedom. The Politics of Bob Dylan’s Art. Marqusee 

skriver en del om borgerrettighetsbevegelsen og motkulturbevegelsenes tilknytning til Dylan, 

men lite om utviklingen av populærmusikken og følgene av dette. Han vektlegger heller ikke 

samspillet mellom de sosiale bevegelsene og populærmusikken i særlig grad. Jeg mener 

derfor det fortsatt finnes et ledig rom for min oppgave, som hovedsakelig retter seg mot å 

belyse ideen om Bob Dylan som ”politisk agitator.”  

Et halvår før jeg skulle levere denne oppgaven ble også Dylans egen Chronicles 

volume one utgitt. Selv om Dylans lenge påventede ”selvbiografi” bød imidlertid ikke på noen 

store overraskelser, kom hans egne beskrivelser av hva som hendte godt med i arbeidet med 

denne oppgaven.  

 

Sitater fra Dylans sangtekster og dikt er hentet fra samlingen Lyrics 1962 – 1985. I fotnotene 

har jeg ikke tatt med når låtene ble utgitt eller hvilket album de er hentet fra. I de tilfeller dette 

er relevant framgår det av hovedteksten. 
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Jeg har i liten grad tatt i bruk bøker som tar for seg poeten Dylan. De fleste av disse, 

både de som er skrevet av menigmenn og de som er skrevet av akademikere, konkluderer stort 

sett med at han på sitt beste kan sidestilles med historiens fremste forfattere. Dylan er mannen 

som mer enn noen annen har forent de ”høye” og de ”lave” litteraturkritikerne.7  

Jeg har heller ikke forsøkt meg på noen litterære analyser av Dylans egne tekster, da 

det finnes andre som har gjort solide arbeider på dette området tidligere. Mitt prosjekt er å se 

på hvordan Bob Dylan ble gjort til sin generasjons stemme og forsøke å utdype hvorfor han 

mot sin vilje ble det symbolet han ble i de myteomspunne 1960-årene. 

 

 

 

                                                 
7 Se Shelton 1997: 227-230 
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Kapittel 1 

”Hibbing’s a good ol’ town”, 1941 – 
1960 

Jews and gentiles i Hibbing, Minnesota 

Bob Dylan ble født sju måneder før japanerne brakte USA inn i den 2. verdenskrig ved å 

bombe marinebasen Pearl Harbor på Hawaii, desember 1941. Hans fødenavn var Robert 

Allen Zimmerman, og han vokste opp i en liten industriby på bondelandet nord i Amerikas 

forente stater.  

Tre millioner jøder immigrerte til USA på begynnelsen av 1900-tallet, deriblant 

Dylans besteforeldre. Foreldrene traff hverandre under depresjonen på 1930-tallet og slo seg 

ned i Duluth ved Lake Superior i Minnesota. Immigrantene kom fra en rekke forskjellige land 

og kulturer og måtte raskt lære seg å leve side om side i disse områdene. En undersøkelse 

gjort i 1941 konkluderte med at det ikke var noen åpen antisemittisme i Duluth og at forholdet 

til ikke-jødene var vennskapelig.8

Etter krigen ble Dylans far rammet av polio, og familien måtte flytte til den mindre 

nabobyen Hibbing, hvor faren begynte å jobbe i sine brødres elektrovarehandel. Hibbing ble 

grunnlagt på slutten av 1800-tallet og var i sin helhet basert på utvinning av jernmalm. De 

enorme malmforekomstene ble simpelthen gravd direkte opp av grunnen, og byen hadde ved 

Dylans barndomstid skaffet seg det som visstnok var verdens største menneskeskapte hull i 

bakken. Krigsindustrien trengte jern, og Hibbing leverte. 

                                                 
8 Dave Engel, Just like a Bob Zimmerman’s blues.Dylan in Minnesota (Amherst, 1997) 35-36 
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Familien Zimmerman var etter Hibbings standard forholdsvis velstående. Farens yrke 

gjorde dem mindre avhengige av konjekturene i jernmalmindustrien. Da Dylan var ti  

anskaffet familien et piano, som ble hans første instrument. Noen år senere kjørte husets 

eldste sønn motorsykkel og spilte elektrisk gitar. I den grad Dylan i oppveksten var en 

outsider skyldtes det heller hans interesse for rock’n’roll enn hans bakgrunn som en jødisk 

gutt fra middelklassen. I intervjuer har Dylan selv nedtonet betydningen av sin jødiske 

herkomst. Det var likevel sosialt uakseptabelt for ham å binde seg til sin ungdomskjæreste, 

Echo Helstroem, som bodde i den fattige enden av byen og var katolikk med svenske foreldre.   

”Were you aware of any anti-semitism there when you were a kid?” No. Nothing 
really mattered to me except learning another song or a new chord or finding a 
new place to play, you know? Years later, when I’d recorded a few albums, then I 
started seeing in places: “Bob Dylan’s a Jew,” stuff like that. I said, “Jesus, I 
never knew that”, but they kept harping on it; it seemed like it was important for 
people to say that . . . So after a period of time, I thought, “Well, gee, maybe I’ll 
look into that.”       . . . as a kid, though, I never felt anything, like, I had to fight 
my way through schoolyard crowds, you know? As long as I had a guitar, I was 
happy.9

I andre intervjuer virker Dylan nærmest flau når journalistene ville vite hvor han kom fra og 

hva oppveksten hadde betydd for ham. Muligens er årsaken at Robert Zimmermans helt 

alminnelige oppvekst passet dårlig med imaget til artisten Bob Dylan. Både i tekster og i 

intervjuer finnes det en rekke utbrudd mot Hibbing og alt det byens befolkning stod for, som i 

hans merkverdige bokprosjekt Tarantula; “The only job around here is mining - but Jesus, 

who wants to be a miner…I refuse to be part of such a shallow death . . . I’ll do anything to 

leave here.”10

Hvilket forhold Dylan faktisk hadde til sin hjemby er litt uklart. Han har ved andre 

anledninger uttalt at Hibbing var en fin liten by hvor han hadde en god og trygg oppvekst. I 

begynnelsen av sin karriere fortalte han imidlertid aldri noen om hvor han kom fra. Isteden 

laget han historier om at han hadde reist rundt med et sirkus, at han var en omstreifer uten noe 

egentlig hjem, eller at han var oppdratt av fosterforeldre i New Mexico. Robert Zimmerman 

fra Hibbing, Minnesota, ville han ha for seg selv. 

                                                 
9 Kurt Loder, “Bob Dylan,”  Rolling Stone, 1984, i: The Rolling Stone interviews, the 1980s, Sid Holt (red.) 
(New York, 1989) 93 - 104 
10 Bob Dylan, Tarantula (New York, 1994) 108-109 
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I’ve learned to hate the Russians   

USAs forhold til Sovjetunionen ble i årene etter 2. verdenskrig svært anstrengt. I 1947 startet 

amerikanerne sin utenrikspolitiske containmentpolitikk. Containment gikk i all enkelhet ut på 

å demme opp for, og holde tilbake, den kommunistiske innflytelse. Med Truman-doktrinen fra 

samme år forpliktet USA seg til å støtte andre land som var truet av kommunismen. 

Amerikanerne så den sovjetiske marxisme som en ekspansiv ideologi som utelukket fredelig 

sameksistens med USA. Innenrikspolitisk fikk den paranoide Joseph McCarthy stor 

innflytelse. På begynnelsen av 1950-tallet ble gamle og nye kommunister ”gravd opp” over 

hele landet og uthengt som anti-amerikanske. Dette førte blant annet til at mange i det 

amerikanske folk-miljøet havnet i problemer. Folk-musikken hadde på slutten av 1930-tallet 

vært nært knyttet til det amerikanske kommunistpartiet og arbeiderbevegelsene. Flere kjente 

folk-musikere ble svartelistet og nektet å opptre offentlig.  

Dylan skrev ironisk om denne frykten for kommunismen og Sovjetunion som hele det 

amerikanske folk ble lært opp til da han var på høyden av sin protestsangerperiode i 1963: 

”I’ve learned to hate the Russians/ All through my whole life/ If another war comes/ It’s them 

we must fight/ To hate them and fear them/ To run and to hide/ And accept it all bravely/ 

With God on my side”11

 

Det nye fiendebildet etter 2. verdenskrig bidro også til en storstilte satsing på teknologi. 

Tidens politiske retorikk tilsa at Amerikas forente stater var landet som representerte den frie 

verden i kampen mot kommunistene, hvilket fikk konsekvenser både for samfunnsutviklingen 

og den teknologiske utviklingen. Etter Pearl Harbor forsvant den samfunns- og 

kulturkritikken som hadde vært tilstede før krigen nesten fullstendig. Den samfunnskritiske 

diskursen tapte for teknologideterminismen og for en vitenskapskultur som skulle avle 

vitenskapelig ekspertise og økonomisk overflod.12 I april 1961 kulminerte det sovjetiske 

sputnikprogrammet med at Jurij Gagarin foretok den første bemannede romferd rundt jorda. 

En måned senere besvarte president Kennedy dette med å annonsere at USA skulle sette et 

bemannet romfartøy på månen før 1960-tallet var omme. Kommunistfrykten fyrte utvilsomt 

opp under USAs enorme teknologiske utvikling. Satsingen på teknologi og vitenskap ga også 

                                                 
11 Bob Dylan, Lyrics, 1962 – 1985, 2.utg. (New York, 2000) 93 
12 Andrew Jamison og Ron Eyerman, The seeds of the sixties (Berkeley, 1994) 11-13  
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klare og håndfaste resultater. Fjernsynet, nytt telefonsystem, 33 1/3 og 45 rpm vinylplater, 

transistorradioen, p-pillen og raskere og bedre transportsystemer, var blant oppfinnelsene som 

så dagens lys i årene etter krigen. 

Rebel without a cause 

Hollywood hadde stor innflytelse på amerikansk dagligliv etter 2. verdenskrig, spesielt i 

avsidesliggende strøk som Hibbing, Minnesota. Den filmen som gjorde sterkest inntrykk på 

den unge Dylan kom i desember 1955, og bar bud om at den nye generasjonen amerikansk 

ungdom ikke nødvendigvis hadde samme mål i livet som sine foreldre. Filmen het Rebel 

Without a Cause og gjorde sterkt inntrykk på den oppvoksende generasjonen. 

Etterkrigsgenerasjonen var rikere og hadde mer fritid enn noen gang tidligere. Virkningen av 

dette ble for alvor synlig ti år senere.  

 

Abraham Zimmerman hadde ikke mye til overs for tenåringssønnens opprørske stil og 

forsøkte å få ham på bedre tanker. Dylan ble flere ganger, på oppdrag fra familiebedriften, 

sent ut for å samle inn saker gruvearbeiderne ikke greide å betale avdragene på. Alle 

Dylanbiografiene forsøker på ulikt vis å grave i Dylans barndom etter forklaringsfaktor til 

hans sosiale engasjement og sympati for de svake i samfunnet. Erfaringen som innkrever for 

farens elektrovarehandel er ett aspekt som alltid trekkes fram.  

Biograf Robert Shelton hevder at også opplevelsen av de sosiale omveltningene i 

Hibbing satte dype spor i Dylan. Omveltningene skyltes i stor grad konjunkturene i 

gruveindustrien. Fra midten av 50-tallet bar det jevnt nedover. På denne tiden ble det startet 

utvinning av jernmalm også flere steder i Sør-Amerika, og den billige arbeidskraften i disse 

landene førte til at USA i høy grad valgte å importere framfor å fortsett utvinningen av de 

enorme jernforekomstene nord i midtvesten.  

Biograf Anthony Scaduto hevder at Dylans lytting til de gamle gruvearbeidernes 

fortellinger om hvor liten makt arbeiderne hadde, og hvor brutale gruveeierne kunne være, ble 

utslagsgivende for hans sosiale engasjement. I stort sett alle konflikter med 
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arbeiderbevegelsen i Hibbing ble det dømt i gruvekompaniets favør.  Dylan ble også vitne til 

tvangsflytting av fattige arbeiderklassefamilier. Da hus og bygninger holdt på å falle ned i det 

store hullet, ble de enten revet eller rullet på store vogner over til den andre siden av byen.  

Noen år senere skrev Dylan om disse minnene i låter som ”Ballad of Hollis Brown” og 

”North Country Blues.” I sine liner notes til albumet The Times They Are A-Changin’, utgitt i 

januar 1964, identifiserer han seg selv med dem som opplevde tvangsflyttingen og dermed 

inndelingen mellom en fattig og en rik bydel i Hibbing; “a train line cuts the ground/ showin’ 

where the fathers an’ mothers/ of me an my friends had picked/ up an’ moved from/ north 

Hibbing/ t’ south Hibbing/ old north Hibbing/ deserted/ already dead”13

 

Dylan viste imidlertid ingen klare tegn på at han var spesielt interessert i sosiale problemer og 

forskjellene mellom fattig og rik i sine ungdomsår. Det var først da han ble en del av folk-

miljøet i New Yorks Greenwich Village at han begynte å interessere seg for det amerikanske 

samfunnets dypereliggende problemer. Det største og viktigste av disse problemene, både i 

den større sammenhengen og for Dylans karriere som artist, var afroamerikanernes 

frihetskamp. Denne fikk sin spede begynnelse i desember 1955 da de svarte innbyggerne i 

Alabamas hovedstad Montgomery startet en ett år lang suksessrik bussboikott.14

Rock’n’roll-drømmen 

Ifølge Dylan selv var det i ungdommen aldri tvil i hans sjel om at det var musiker han skulle 

bli. ”I always wanted to be a guitar player and singer. Since I was ten, eleven or twelve it was 

all that interested me. That was the only thing I did that meant anything really.”15

                                                 
13 Dylan 2000: 107 
14 Byens svarte befolkningen startet spontant en bussboikott for å markere at de ikke lenger godtok å bli 
tvangsplassert bakerst i bussene. I desember 1956 vant demonstrantene fram med sine krav. Høyesterett erklærte 
at segregering i offentlig transportmidler var i strid med grunnloven. Aksjonen i Montgomery fikk umiddelbart 
ingen videre følger, men den viste at det var mulig for den svarte sørstatsbefolkningen å bekjempe 
undertrykkelsen. Aksjonen markerte også starten på borgerrettskampen for byens nylig ansatte babtist-pastor, 
Martin Luther King jr. 
15 Bob Dylan in his own words, Christian Williams (red.), (London, 1993) 7 
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Antagelig var det i 15års-alderen at drømmen om en musikk-karriere virkelig slo rot. 

Den unge Zimmerman lå våken om nettene og lyttet til radiostasjoner han fikk inn fra 

Louisiana og Tennessee. Gjennom sørstatskanalene ble Dylan vitne til  den gryende 

rock’n’roll-revolusjonen i god tid før den nådde Hibbing. Den såkalte rhythm & blues-stilen 

slo i løpet av 1955/56 igjennom kommersielt blant et hvitt publikum under navnet rock’n’roll.  

Da Sam Phillips, eieren av lille Sun Records i Memphis, ved en tilfeldighet oppdaget 

Elvis Presley i 1954, ble han raskt overbevist om at han hadde funnet noe som ville bli en 

kommersiell suksess, nemlig en hvit man mann som hørtes autentisk ut når ham framførte 

”svart musikk.” Fram til slutten av 1950-tallet rullet Elvis Presley og rock’n’rollen gjennom 

landet. Tin Pan Alleys16 tid som amerikansk populærmusikks hegemon var forbi.  

Rock’n’rollen var i sin opprinnelse en nærmest tro kopi av rhythm and blues, en 

musikkstil av og for svarte. Mange fant det obskønt at hvite skulle lytte til ”negermusikk,” og 

det tok tid før rock’n’rollen ble akseptert av den jevne amerikaner. Blant landets ungdom gikk 

imidlertid rock’n’rollen rett hjem. I Hibbing, Minnesota vakte det likevel oppsikt da Dylan 

stilte på scenen som en støyende Little Richard-kopi sammen med et av byens tidlige 

rock’n’roll-band, ved en talentkonkurranse i 1958.  

 

Mye av årsaken til rock’n’rollens suksess skyldtes fjernsynets inntog på begynnelsen av 1950-

tallet. I 1955 hadde 65 prosent av alle amerikanske husholdninger skaffet seg TV. De store 

medieselskapene, som tidligere hadde dominert radiobølgene, flyttet fokus mot fjernsynet. 

Musikkbransjen opplevde på begynnelsen av 1950-tallet dermed en sterk tilbakegang. Folk 

brukte dermed mindre tid til å lytte til grammofonplater og radio. At de store selskapene 

fokuserte åpnet opp for mindre radiostasjoner og plateselskap som spesialiserte seg på 

forskjellige musikksjangere. Midt på femtitallet blåste rock’n’rollen nytt liv i hele 

musikkindustrien. Rock’n’roll-radiostasjoner dukket opp en rekke steder. Musikkindustrien 

fikk også et voldsomt løft da små transistorforsterkede radioer begynte å strømme inn fra 

Japan. Plutselig kunne man ta med radioen under armen og høre musikk på stranda. En annen 

nyvinning var at Victors 45 rpm-plate erstattet den langt mer fragile 78rpm-plata som medium 

for singler.  

                                                 
16 Uttrykket tin pan alley var egentlig navnet på strøket mellom 5. og 6. aveny og 28. gate i New York hvor de 
fleste av byens musikkforleggere hadde sine kontorer. Tin pan alley karakteriserte både industrien og visse 
musikalske stiltrekk som var typiske. Amerikanske jøder var sentrale, både i ledelse og som låtskrivere. Tin Pan 
Alleys storhetstid varte fra 1.verdenskrig til ca 1950. Musikken ble skapt på små ”pianokontor” i New York og i 
Hollywood av låtsnekkere ansatt i industrien. Blant disse var folk som Irving Berlin, George Gershwin, Burt 
Bacharach osv.  
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Den antagelig viktigste årsaken til at populærmusikken forandret seg var likevel at den 

amerikanske befolkningen ble stadig yngre og at ungdommen hadde mye større kjøpekraft 

enn hva tilfellet hadde vært tidligere. Rock’n’rollen var fra begynnelsen av en industri rettet 

mot tenåringene.17  

I Hibbing var imidlertig også de fleste tenåringen skeptiske til rock’n’rollen i følge en 

artikkel i lokalavisa i 1958. Det store flertallet drømte heller om et trygt og godt liv i en 

drabantby enn om å bli den nye Elvis; ”Fact is, 87 percent of teens want to live in suburbs. 

They want a home, garden, better schools, less traffic, congenial neighbors, fresh air . . . 

Heroes of teen-age boys polled are President Eisenhower, 31 percent; Elvis Presley, 14 

percent…”18  

For Robert Zimmerman var derimot rock’n’roll-drømmen langt større enn drømmen 

om en familie- og drabantbytilværelse. Da han var ferdig med high school, sommeren 1959, 

skrev han i årboka at hans ambisjon i livet var å spille i bandet til Little Richard.19

Dylans vei til folk-musikken 

Sommerferien 1959 hadde imidlertid så vidt begynt da Dylans rock’n’roll-drøm tilsynelatende 

lå død. Mot slutten av 1950-tallet forsvant nesten hele rock’n’rollens stjernegalleri ut av 

bransjen. Elvis gikk inn i militæret, Little Richard gikk inn i dyp religiøsitet, den berømte 

DJen Alan Freed ble sammen med en rekke kollegaer avslørt for å ha mottatt bestikkelser fra 

plateselskapene, Chuck Berry måtte sone to år i fengsel20, og sist men ikke minst omkom 

Buddy Holly i en flyulykke.21 Det sistnevnte var noe som beviselig satte sitt preg på Robert 

Zimmerman. Den 31. januar 1959 spilte Holly, en av den tidlige rock’n’rollens fremste 

                                                 
17 Yngve Blokhus og Audun Molde, WOW! Populærmusikkens historie (Oslo, 1996) 148 
18 Engel 1997: 167-168 
19 Clinton Heylin, Bob Dylan: behind the shades, take two (London, 2001) 29 
20 Berry ble tiltalt fordi en av hans kvinnelige ansatte var mindreårig og angivelig hadde tatt seg bijobb som 
prostituert, og for overtredelse av loven som sa at man ikke kunne medbringe mindreårige over statsgrensen. Det 
lå åpenbart rasistiske motiver bak anklagene. 
21 I den samme ulykken døde også Richie Valens og the Big Bopper. Blant de øvrige av rock’n’rollens stjerner 
som ”gikk under” i løpet av disse årene: i 1958 ruinert Jerry Lee Lewis sin karriere ved å gifte seg med sin 14 år 
gamle kusine, i 1960 døde Eddie Cochran i en bilulykke hvor også Gene Vincent (en av Dylans store helter) ble 
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figurer, i Duluth. Dylan og noen venner satt på første rad; ”And Buddy Holly, yeah. He was 

great. He was incredible. I mean, I’ll never forget the image of seeing Buddy Holly up on the 

bandstand. And he died – it must have been a week after that. It was incredible.”22  

Det som i biografiene ofte settes opp som et musikalske vendepunkt for Dylan var en 

gave han fikk fra en av sine onkler etter sin avsluttende eksamen, noen plater av bluesmannen 

Leadbelly. Leadbelly ble oppdaget tidlig på 1930-tallet av far og sønn Lomax, som reiste 

rundt i sørstatene med en 150 kg tung opptaksmaskin. De senere så berømte opptakene av 

folk-, blues- og gospelsangere som Leadbelly, Woody Guthrie, Muddy Waters og Aunt Molly 

Jackson ble gjort på disse turene, utført på oppdrag fra kongressbiblioteket.  

Den avdøde legenden Leadbelly, med to lengre fengselsopphold og en periode blant 

bohemen i New Yorks Greenwich Village bak seg, hadde med sin spesielle stil vært en av de 

viktigste forløperne for folk-musikkens renessanse, som hadde brutt ut på slutten av 1950-

tallet. Biografene mener Bob Dylan umiddelbart likte det han hørte. En mann, en gitar, en 

stemme, dette måtte være veien å gå.  

Noen år senere beskrev Dylan sin vei til folk-musikken med at han så det som en vei 

til suksess; ”I became interested in folk music bacuse I had to make it somehow. Obviously 

I’m not a hard-working car. I played the guitar, that was all I did. I thought it was great 

music.”23

 

Den ”rebelske” flukten fra spissborgerligheten i småbyen hadde forøvrig Dylans foreldre tatt 

seg av for ham ved å betale opphold og studieplass ved universitetet i Minneapolis, noen mil 

unna. Hit dro Bob Dylan i september 1959. Og gjennom hyppige besøk på byens folk-kafeer 

ble han raskt kjent med byens folk-bohemer.   

                                                                                                                                                         
hardt skadd. 
22 Loder 1989: 98  
23 Nora Ephron og Susan Edmiston, “Positively tie dream,” august 1965, i: Younger than that now. The collected 
intervews with Bob Dylan (New York, 2004) 63 
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Arven fra Hibbing 

Dylans politiske og litterære interesse kan man med en viss grad av sikkerhet si var nærmest 

fraværende da han forlot Hibbing. Det er lite som tilsier at familien var særlig politisk 

interessert. De var heller ingen belest eller intellektuell familie. Dylans mor mente at sønnen 

tilbrakte mye tid på biblioteket i sine siste high school-år. Både Heylin og Shelton antyder 

imidlertid i sine biografier at moren nok var litt naiv og at sjansen var større for at sønnen 

egentlig var ute og kjørte motorsykkel. Shelton besøkte familien Zimmerman i 1966, og møtte 

en mor som lett kan tolkes dit hen at hun ikke ønsket å utlevere sin sønn. ”He read every book 

there was”24, påsto hun, og poengterer at han bare kjøpte seriøse tegneserier, som Illustrerte 

Klassikere. Men hun avslørte også at familien aldri diskuterte forfattere. Hvordan kunne hun 

da vite om Dylan leste noe som helst? Foreldrene avslørte også at sønnen slet med blant annet 

fysikk- og historiefaget på skolen. Det er heller ingen av biografiene som forteller om venner 

som husker Dylan som en fyr som skilte seg ut for sine intellektuelle ferdigheter.  

Årsaken til at Dylan likevel ble sendt til universitetet var rett og slett at det var slik det 

skulle være. Fra slutten av 50-tallet tok de som hadde penger til det høyere utdanning. I 1960 

var det tre millioner studenter i USA. Da siste rest av etterkrigsgenerasjonen ble innrullert på 

universitetene i 1973, var tallet ti millioner.25 I løpet av 1960-tallet ble studentene og baby-

boom barna en maktfaktor å regne med. 

 

Da Dylan forlot Hibbing hadde han opparbeidet seg solide kunnskaper om populærmusikk. 

Han hadde antagelig også lært seg en hel del om amerikansk musikkhistorie, etter å ha tilbrakt 

mye tid i Hibbings platesjappe og med øret inntil radioen. Biograf Robert Shelton fikk under 

sitt besøk hos the Zimmermans tillatelse til å rote rundt i Dylans ”nedpakkede” gutteværelse, 

og fant flere kasser med plater; Gene Vincent, Hank Snow, Nat ”King” Cole, Elvis Presley, 

Hank Williams, og så videre. Han hadde beviselig vært innom det meste populærmusikken 

hadde å by på på denne tiden. Gjennom hele Dylans karriere har det vært viktig for ham å 

framstå som autentisk, som en som kjenner og er en del av den amerikanske musikkarven. 

 

                                                 
24 Robert Shelton, No direction home : the life and music of Bob Dylan, Da Capo utg. (1997) 41 
25 Terry Anderson, The movement and the sixties (New York, 1995) 95 
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Dylan har i flere uttalelser antydet at Hibbing ikke hadde noen betydning for hans senere 

karriere, men det synes klart at det å komme seg bort fra småbyen etter hvert ga vilje, motiv 

og energi til å forfølge artistdrømmen. Også moren har i ettertid nedtonet hvordan hennes 

senere så berømte sønn ble preget av oppveksten i industribyen: ”Min sønn er ikke der han er 

i dag på grunn av hans far og meg. Han ble født til oss, men så dro han bort og gjorde karriere 

på egenhånd. Han er forfatter, jeg er det ikke og det var heller ikke hans far. Bob Dylan er 

forfatteren. Dylan, ikke Zimmerman.”26

Dylan mener selv at han var en fyr som dro ut og lyktes på egen hånd. I hvert fall var 

dette det inntrykket han ønsket å gi. Det amerikanske 50-tallet ofret han i ettertid liten ære. I 

årene som fulgte skulle også Bob Dylan, som mange andre i hans generasjon, få følelsen av at 

noe var galt med det landet og de holdningene han og hans generasjon arvet fra sine foreldre:  

“Our parents were in a sad situation. They were probably just into ”no down payment” and 

aluminium cans and mortages and Eisenhower-McCarthy, that type of ting. I don’t know what 

kind of knowledge they could have really passed on.”27

Woody Guthrie 

Da Bob Dylan som 18-åring ankom Minneapolis hadde foreldrene på forhånd ordnet plass til 

ham i et jødisk student-bofelleskap. Etter et par måneder hadde han fått nok og flyttet ut. 

Samtidig begynte han å skulke forelesningene ved Universitetet. Bob Dylan var ikke laget for 

å studere. Han hadde dessuten bestemt seg før han forlot Hibbing; han skulle bli musiker. Og 

den ”streite” tilværelsen i et A4-bofellesskap passet dårlig inn i den planen. Bob Dylan brukte 

den første tiden utenfor barndomshjemmet til å bli kjent med Minneapolises folk-miljø. 

Shelton intervjuet på slutten av 60-tallet flere av Dylans venner fra Minneapolis-tiden, og 

ifølge dem som påstår de husker noe festet de dag og natt, og spiste piller og røykte 

marihuana for å holde seg i gang. ”We were all kids, just playing beatnik,”28 mintes Bill 

                                                 
26 I: Dyade - tidsskrift for kultur, filosofi, psykologi, og samfunn, nr.5 (Oslo, 1979)  
27 Charles Kaiser, 1968 in america. Music, politics, chaos, counterculture, and the shaping of a generation, 
(New York, 1988) 200. Fra forfatterens intervju med Dylan, november 1985.  
28 Shelton 1997: 83 

 20



Golfus. Dette var forøvrig kun få år etter utgivelsen av Jack Kerouacs On the road og Allen 

Ginsbergs Howl and other poems, bøker som de fleste i kretsen rundt Dylan kjente godt til. 

Om Dylan hadde lest beatforfatterne på denne tiden er imidlertid lite trolig. Vennene husket 

ham som en fyr som ikke framsto som spesielt belest. Han virket også direkte uinteressert når 

diskusjonene dreiet mot politikk. 

 

En gang i løpet av høsten 1960 lånte kompisen Dave Whitaker Dylan en bok som gjorde 

sterkt inntrykk på ham. Mange venner ble overasket da de så ham med nesen langt ned i en 

bok på byens kafeer. Svært få trodde Dylan leste noe som helst. Men denne leste han 

definitivt. Boka het Bound for Glory og var selvbiografien til folk-musikk-ikonet Woody 

Guthrie. Bob Dylan ble fullstendig hekta. Både på historien om den omreisende trubadur og 

på Guthries musikk, som han lyttet til hos venner og i platesjapper. I året som fulgte var 

Woody Guthrie Gud, Jesus og den Hellige ånd. Dylan har sagt om denne perioden at han 

vandret rundt som en levende Woody Guthrie jukeboks. Han snakket som Guthrie, sang som 

Guthrie og spilte gitar som Guthrie. Enkelte mener at Guthrie-dyrkelsen også gjorde ham 

interessert i politikk.  

Woody Guthrie hadde alltid framstått som folkets mann. I låter som ”This land is your 

land,” ”Do re me,” og ”Pretty boy Floyd” sang han om ulikhet og urettferdighet i samfunnet, 

og uttrykte sin sympati med svake grupper og mennesker. Etter at han, som så mange andre, 

måtte dra fra sitt hjem i Oklahoma under de store støvstormene på 1930-tallet, framsto han 

som en klassisk ”hard-travelling man.” Hans reiser rundt om i landet ble både fysiske og 

musikalske. I 1940 ble han tilknyttet gruppen The Almanac Singers, som etter hvert besto 

både av gamle rutinerte folk-sangere som Guthrie og Lee Hays, samt yngre radikalere som 

Pete Seeger og Ronnie Gilbert. Gruppen reiste før 2. verdenskrig brøt ut rundt om i landet for 

å fremme folk-musikken, ofte i uoversiktlig miks med kommunistisk propaganda. Guthrie 

selv var aldri noen hardbarket kommunist og uttalte flere ganger at han gjerne skulle følt seg 

mer engasjert i saken. Hans tanker omkring frihet og likhet, ispedd noen biter brorskap, var 

likevel lett å få øye på. Under den andre verdenskrig vervet også Guthrie og flere andre folk-

musikere seg for å kjempe mot nazistene. På gitaren hadde han innskravert ”This Machine 

Kills Fascists”. Penger var for øvrig aldri et tema for Guthrie. Så lenge han fikk noen slanter 

til å overleve var alt ok.  
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For Dylan ble Guthrie, som den langt og hardtreisende landstrykeren, det perfekte 

forbildet. “In times behind, I too/ wished I’d lived/ in the hungry thirties/ an’ blew in like 

Woody/ t’ New York City/ an’ sang for dimes”29

 

Mot slutten av januar 1961 var Bob Dylan på plass i New York. Biografiene mener 

hovedårsaken til at han bestemte seg for å reise den lange veien til en storby, hvor han ikke 

kjente en sjel, var hans ønske om å treffe Woody Guthrie, hvilket han faktisk fikk oppfylt. 

Guthrie var på dette tidspunktet innlagt på sykehus, sterkt redusert grunnet Huntingtons 

Chorea.  

Da han nådde New York søkte Dylan umiddelbart til nedre del av Manhatten, kjent 

som Greenwich Village. Fra omkring år 1900 bosatte idealistiske studenter og sosialt 

engasjerte forfattere og kunstnere seg her, i det som hovedsakelig hadde vært et fattig 

immigrantstrøk.  

If America has ever produced an intelligentsia, a group or a class of individuals 
who define their common relation to the world in the collective mission of 
bettering the human lot through political and cultural activity, the Greenwich 
Village in the first quarter of the twentieth century was its cradle.30

Miljøet i Greenwich Village var på begynnelsen av 1960-tallet sterkt preget av folk revival. 

Mange av dem som hadde vært med på folk-musikkens tidligere opp- og nedturer hadde 

bosatt seg her, deriblant Pete Seeger.   

Etter få dager i byen var Dylan blitt fast inventar på Greenwich Villages folk-musikk 

klubber. Enkelte kvelder ble det arrangert såkalte Hootenannies, hvor de som ønsket det fikk 

forsøke seg på scenen. Bob Dylan spilte på Guthrie-imaget, med Oklahoma-aksent og 

historier om seg selv i rollen som den langtreisende, hjemløse landstrykeren med bare gitaren 

som følgesvenn. Nettene ble tilbrakt hos nye venner og bekjente, og hos mer eller mindre 

tilfeldige venninner.  

                                                 
29 Dylan 2000: 107 
30 Andrew Jamison og Ron Eyerman, The seeds of the sixties (Berkeley, 1994) 3 
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Folk-musikkens historie 

I tiden før 2. verdenskrig hadde den amerikanske venstresiden satt i gang et 

folkekulturprogram i et forsøk på å stoppe det de anså som en vederstyggelig 

kommersialisering av kunst og kultur. Folk-musikken spilte i denne sammenhengen en sentral 

rolle. Den ble sett på som selve motstykket til kunst som man mente hadde fått dette 

kommersielle masseindustripreget som var i ferd med å gjennomsyre hele det amerikanske 

samfunnet.  

Folk-musikken var også viktig i forsøket på å skape en arbeiderkultur. Den ble i første 

rekke tatt i bruk for å skape samhold og for å få fram arbeiderbevegelsens budskap.31 ”Say the 

truth as simple as you can and repeat it as many times as it has to be repeated,” 32 var mottoet 

for grupper som the Almanac Singers. I urbane strøk var det imidlertid svært få som hadde 

kjennskap til den amerikanske folk-musikken overhodet. Selv ikke ”stjerner” som Guthrie og 

Seeger kunne på denne tiden trekke et publikum på egen hånd, så musikerne måtte rett og slett 

stille opp der det fantes et publikum. Folk-musikernes nære tilhørighet til kommunistpartiet 

og arbeiderbevegelsen har derav ofte blitt overdrevet. Mange innså at den eneste måten de 

kunne nå et publikum på, og dermed overleve som artister, var ved å spille på politiske møter. 

Folk som Leadbelly og Burl Ives har begge uttrykt at de sjelden hadde noen politiske 

meninger til felles med det publikumet de underholdt.33  

 

Folk revival, som hadde brutt ut på slutten av 1950-tallet, var naturligvis ikke noe som hadde 

dukket opp fra intet. Folk-musikken hadde i årene før krigen utviklet seg fra å være sentrert til 

sørstatene til å nå store deler av landet. Hovedårsaken til dette var at urbaniseringen og 

industrialiseringen førte til at millioner av mennesker begynte å flytte på seg. Musikk som 

tidligere hadde vært isolert til små og store bondesamfunn ble brakt ut til de store byene. 

Mange afroamerikanere reiste til byene i nord hvor det var enklere å få seg arbeid.34 Gospel- 

og bluesmusikken fulgte med på flyttelasset.  

                                                 
31 Peter Corman, Left intellectuals & Popular Culture in twentieth-century america. (Chapel Hill, N.C., 1996) 
128 
32 R. Serge Denisoff, Great day coming. Folk music and the american left (Urbana, 1971) 102 
33 ibid. : 87  
34 På begynnelsen av 1900-tallet bodde nesten alle afroamerikanerne i sørstatene, hvor det forøvrig bare fantes  
én større by, New Orleans. Store problemer innen bomullsjordbruket medførte at mange valgte å trekke nordover 
hvor de håpet å kunne finne jobber i de industrialiserte byene. Mye av musikken som var utviklet på landsbygda 
i sør ble ikke kjent før industrialiseringen og urbaniseringen satte inn. 
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Folk-musikkens åpenbare kommersielle potensial ble for alvor synlig i årene etter 2. 

verdenskrig. De gamle folk-sangene var ikke komponert med tanke på at de skulle framføres 

for et publikum. I sørstatene hadde det vært langt mellom bosetningene og musikken ble 

hovedsakelig spilt for å more og skape samhold innad i familiene. Artistenes lydbilde og stil 

ble etter krigen tilpasset et urbant publikum av promotorer som Moses Asch og Alan Lomax. 

Mot sluttene av 1940-tallet var folk-musikken blitt big business. The Weavers, med Pete 

Seeger og Lee Hays i spissen, solgte i årene 1949-51 fire millioner plater. Gruppen satset på 

et rent hitlåt-reportoir uten noe tydelig politisk budskap, og unngikk alle spillejobber i 

forbindelse med politiske arrangementer. Men etterkrigstidens stadig økende kommunistfrykt 

gjorde likevel livet vanskelig for dem. Under McCartyperioden ble The Weavers overvåket av 

FBI og til slutt svartelistet fra radiospilling og konsertlokaler. Til tross for den kortvarige 

suksessen ble likevel gruppens kommersielle konsept en viktig forløper for folk revival.  

Også Harry Belafonte skulle bli en viktig forløper for folk revival. I 1956 utgav han 

albumet Calypso, som ble den første plata i LP-format som solgte i over en million 

eksemplarer. Calypsoen stammet opprinnelig fra Trinidad og hadde slik sett lite med 

amerikansk folk-musikk å gjøre, men plata viste at det åpenbart fantes et marked også for 

gammel og tradisjonell musikk.  

Den store 33rpm LP-platen var forøvrig et produkt som plateselskapet Columbia 

hadde introdusert i 1948, som en reaksjon på Victors 45 rpm single-plate. LPen var på 1950-

tallet i stor grad et medium for mer seriøse musikkformer som klassisk musikk og jazz, mens 

45 rpm-platen nærmest hadde full kontroll over populærmusikk-markedet. Utover på 1960-

tallet ble imidlertid LPen viktig også i populærmusikken.  

 

Noen klar definisjon av folk-musikk finnes ikke. Folk-musikken omfattet en rekke 

musikkstiler som de svarte slavene og de europeiske immigrantene utviklet i sørstatene og i 

områdene langs Appalachene. Folk-musikkens renessanse på slutten av 1950- og begynnelsen 

av 1960-tallet førte til en revitalisering av både country, gospel og ikke minst bluesmusikken.     

Under folk revival ble autentisk amerikansk musikk, musikk fra den amerikanske 

landsbygda, framført midt i landets største byer. For utøverne under folk revival var det viktig 

at framførelsen av de gamle sangene var autentisk og naturlig. At folk-musikken var ”ekte 

amerikansk” var forøvrig et viktig argument for dem som satte folk-musikken opp som et rent 

og vakkert alternativ til den vederstyggelige rock’n’rollen. At også rock’n’rollen var et 
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genuint amerikansk produkt var et poeng som ganske enkelt ble oversett i den 

sammenhengen.  

 

I 1957 var infrastrukturen som skulle til for en folk-musikk-renessanse på plass. Egne folk-

klubber og kafeer fantes i Chicago, Los Angeles, Philadelphia og i San Fransisco. Det ble 

laget radioprogrammer med folk-musikk i Chicago, San Fransisco og New York. Og 

plateselskaper som spesialiserte seg på folk musikk, som Folkways, Elektra, Riverside og 

Tradition, hadde etablert seg i markedet. Også større selskap som Decca og Columbia begynte 

å vise interesse for musikkstilen.35

Det hele tok av da the Kingston Trio fikk en hit med den gamle cowboy-sangen ”Hang 

down your head Tom Dooley,” i desember 1958. Kingston Trios kommersielle suksess varte i 

nærmere fire år. Deres seks første singleplater solgte over en halv million eksemplarer hver. 

Den enorme suksessen trioen opplevde skyldtes i stor grad den store radiodekningen de fikk 

og revolusjonen de nye 45 rpm singleplatene hadde ført til, men også erobringen av 

studentene gjennom en rekke collegekonserter bidro til trioens suksess. Mye tyder på at det 

allerede fra begynnelsen av var nettopp studentene som utgjorde hoveddelen av folk revivals 

publikum.36

 

Mellom 1959 og 1963 var amerikansk populærmusikk preget av jentegrupper som the 

Shirreles og the Crystals, og av unge smørsangere som Neil Sedaka og Paul Anka. Men også 

folk-artister sto klar til å erobre de nye markedene som åpenbarte seg da rock’n’rollen mistet 

sine profiler. I disse årene ble amerikansk folk-musikk, framført av og for et urbant, hvitt 

publikum, blant den amerikanske populærmusikkindustriens ledende stilarter. På få år kapret 

folk-musikken et publikum den tidligere aldri hadde vært i nærheten av. Da Bob Dylan 

begynte å få oppmerksomhet i New Yorks Greenwich Village våren 1961 surfet folk-miljøet 

på en stor medgangsbølge. 

 

 

 

                                                 
35 Ronald D. Cohen, Rainbow quest. The folk music revival and american society, 1940 – 1970 (Amherst 2002) 
120 - 124 
36 Gordon Friesen, “Songs of Our Time from the Pages of Broadside Magazine”, i: The american folk scene: 
dimensions of the folksong revival, David A. De Turk and A. Poulin, Jr. (red), Laurel utg. (New York, 1967) 
130-140 
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Kapittel 2 

 

”Folk revival”, 1961 – 1963 

Folk-musikkens autentisitet 

Da folk-musikken begynte å slå seg opp kommersielt oppsto det sterk uenighet innad i 

miljøet. Debatten gikk på hvordan man skulle forholde seg til de nye tidene, til et stort 

publikum og til store penger. I New York var det de såkalte puristene som dominerte. 

Puristene dyrket det de anså som det tradisjonelle og genuine ved visesangen. Det var først og 

fremst graden av autentisitet som gjorde en artists opptreden god eller dårlig. Framførelsen av 

en sang skulle være mest mulig lik ”originalen,” som man gjerne antok var den innspillingen 

som ble oppbevart i kongressbiblioteket. Artistene skulle ikke på noen måte framheve seg 

selv eller gjøre ablegøyer for å underholde sitt publikum. For puristene var folk-musikk 

blodig alvor. Selv en gammel ringrev som Pete Seeger ble beskyldt for å være en 

”underholder” fordi han laget egne sanger og utøvde noe som kunne ligne et sceneshow. Blant 

folk-musikkens største stjerner tidlig på 60-tallet var den unge og vakre Joan Baez. Hun ble 

bejublet for sin sopranstemme og for sine jordnære framførelser av de gamle sangene. I 

november 1962 ble Baez avbildet på forsiden av Time. 

Folk-musikken var noe mer enn bare musikk, den var en levemåte. Hvis man var 

genuint interessert i folk-musikken medførte dette at man måtte følge visse regler og normer, 

blant annet var det viktig å ikke se for kommersiell eller urban ut; “. . . the folk, whose music 

is authentic and earthy, wear boots or sandals, denim (preferably not brushed) or chino 
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(unpolished) pants, work or prison shirts, and  hair style that doesn’t look too recently or 

professionally trimmed.”37

Selv om det også fantes purister i folk-miljøet i Minnepolis var ikke Dylan veldig 

bevisst på hvilket alvor mange la til grunn for utøvelsen av folk-musikken da han entret 

Greenwich Village. Hans motiver var da også åpenbare fra begynnelsen av, han ville opp og 

fram som musiker, ikke dvele ved fortiden; ”Folk music was very split up . . . You know, 

many people didn’t want to hear it if you couldn’t play the song exactly the way that Aunt 

Molly Jackson played it. I just kind of blazed my way through all that kind of stuff. “38  

Dylan gjorde sitt beste for å følge folk-musikk-moten, skulle man bli godtatt i miljøet 

var dette antagelig helt nødvendig. Men en av hovedårsakene til at han lyktes var åpenbart, 

som han selv også sier, at han ikke lot seg binde av puristenes strikte regler. Alan Lomax’ 

postulat: ”to be folk, you live folk,” gjaldt bare til en viss grad for Bob Dylan. Debatten 

mellom det autentiske og ”det nye” ble for alvor sparket i gang da The Kingston Trio slo 

igjennom kommersielt. I sine matchende rødstripete skjorter var trioen ren lidelse for 

puristene. Bob Dylan var blant dem som skulle gi debatten nytt liv. Hans rhythm & blues-

aktige tolkninger av tradisjonelle sanger ble ikke tatt godt i mot av alle. De fleste var også 

svært skeptiske til at han gjorde forsøk på å skrive egne låter. Puristene motvilje mot nye 

låtskrivere skyldtes i stor grad det argumentet Woody Guthrie beskrev med ”you can’t write a 

good song about a dust storm unless you been in one.”39 Men det fantes også mange som likte 

at Dylan ikke lot seg binde av gamle tradisjoner, at han ikke var redd for å blande stiler og 

uttrykk. ”I played the folk songs with a rock’n’roll attitude,” sa Dylan da han ble intervjuet i 

forbindelse med utgivelsen av Biograph i 1985. ”This is what made me different and allowed 

me to cut through the mess and be heard.”40  

 

Det tok ikke lang tid før Dylan fikk stor oppmerksomhet i New Yorks folk-miljø. Årsaken var 

ikke at han hadde et åpenbart talent, han var langt fra noen genial Guthrie-imitator. Årsaken 

må rett og slett tilskrives dette man ofte omtaler som karisma. Etter mindre enn tre måneder i 

                                                 
37 The american folk scene: dimensions of the folksong revival, David A. De Turk and A. Poulin, Jr. (red), Laurel 
utg. (New York, 1967) 16 
38 Clinton Heylin Bob Dylan, behind the shades: take two (London, 2001) 69-70 
39 Frisen 1967: 132 
40 Cameron Crowe, Biograph liner notes (1985) 10, , i: Bob Dylan, Biograph, 3 CD deluxe utgave, (Columbia, 
1985) 
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New York fikk han sin første betalte spillejobb som oppvarmer for bluesmannen John Lee 

Hooker på Gerde’s Folk City41.  

Samtidig som Dylan gjorde sin første betalte spillejobb, i april 1961, landsatte CIA 

1500 eksilcubanere i Grisebukta, på sørkysten av Cuba, i et forsøk på å styrte Fidel Castro.  

Man kan anta at det radikale miljøet i Greenwich Village var blant det lille mindretallet av 

den amerikanske befolkning som gledet seg over utfallet operasjonen. Den folk-bevegelsen  

Bob Dylan ble en del av var politisk sett langt ute på venstre side. Den nye tilværelsen hadde 

imidlertid neppe rukket å påvirke ham politisk på dette tidspunktet. I den nylig utgitte 

Chronicles volume one skriver han faktisk at hans favorittpolitiker på dette tidspunktet var 

Barry Goldwater. Holdningene til den militante anti-kommunisten og meget konservative 

Goldwater var ikke bare langt til høyre for holdningen som regjerte i Greenwich Village, men 

også helt i utakt med president Kennedy liberalistiske prosjektet, et prosjekt som skulle vare 

ut tiåret. Bob Dylans politiske tankegods anno 1961 var svært begrenset. Påvirkningen fra 

folk-miljøet hadde bare så vidt satt inn. At han forandret seg kraftig i løpet av de første årene i 

New York vises av at han i ”I shall be free no. 10,” innspilt høsten 1964, omtaler den samme 

Goldwater, som da var blitt republikanernes presidentkandidat, som en kar han ikke hadde 

mye til overs for; ”But if you think that I’ll let Barry Goldwater/ Move in next door and marry 

my daughter/ You must think I’m crazy!”42

 

Musikalsk hadde imidlertid Bob Dylan allerede rukket å utvikle seg en hel del. I løpet av 

høsten 1961 opplevde han å bli hyllet i en større artikkel i New York Times og å få 

platekontrakt med det store og anerkjente plateselskapet Columbia. Mannen som hentet Dylan 

til Columbia var den legendariske John Hammond, mannen som hadde ”oppdaget” artister 

som Count Basie og Billie Holliday.  

                                                 
41 Gerde’s Folk City var blant de første utestedene i Greenwich Village som satset på folk-musikken. 
42 Dylan 2000: 134 
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Dylan og bluesen 

Sommeren 1960 hadde Dylan vært i Denver, Colorado, og fått høre den legendariske 

bluesmannen Jesse Fuller. Dylan kopierte senere Fuller da han begynte å spille munnspill 

over sin egen gitar ved hjelp av et stativ festet rundt halsen. Under folk revival var Dylan 

blant dem som ga munnspillet en ny vår som ”folkelig” instrument.  

Bluesens opprinnelse kan spores tilbake til slavenes sanger om sosial fornedrelse 

under jobbing med dikene i Mississippideltaet i 1860årene, til den såkalte call and response-

sangen. Senere utviklet bluesen seg videre gjennom påvirkning fra stiler som country, cajun 

og gospel. Som egen musikkstil ble den imidlertid ikke kategorisert før i 1920-årene gjennom 

artister som Bessie Smith og Mississippi John Hurt. Blues ble senere en viktig bestanddel i 

både jazz og rock’n’roll, og har derav hatt stor betydning for populærmusikkens utvikling. 

Musikkstilen består oftest av et fast 12-takts akkordskjema, og tekstene omhandler gjerne 

jordnære temaer, som tapt kjærlighet og tøffe dager i bomullsåkeren i steikende sol. Men 

bluesen hadde også et klart politisk tilsnitt. Tekstene handlet ofte implisitt om den 

undertrykkelsen afroamerikanerne opplevde i sørstatene. At bluesen fikk sin renessanse i 

kjølvannet av folk revival, borgerrettighetskampen, og utbredelsen av black power-begrepet 

er følgelig ingen tilfeldighet.43  

 

Bob Dylans første LP ble innspilt i slutten av november 1961. Innholdet var i stor grad gamle 

bluessanger som handlet om døden. Mange av dem hadde han hatt på repertoaret bare noen 

uker. I Chronicles volume one forteller Dylan at han hadde fått en plate av John Hammond 

første gang de møttes, i september 1961. Innholdet på den ennå uutgitte plata var innspillinger 

gjort av den avdøde Robert Johnson. Den plata Dylan fikk av Hammond var antagelig deler 

av det albumet Columbia senere på høsten 1961 utga under tittelen King of the Delta Blues 

Singers. Selv i folk-miljøet i Greenwich Village var Johnson lite kjent før denne utgivelsen. I 

kjølvannet av folk revival opplevde imidlertid også Robert Johnsons musikk en renessanse. 

Også utøvende artister som Muddy Waters, B.B. King og John Lee Hooker opplevde også 

store oppsving i sine karrierer takket være folk revival.  

                                                 
43 Jeff Todd Titon, “Reconstructing the Blues: reflections on the 1960s Blues Revival”, 
i: Popular music. Critical concepts in media and cultural studies, Simon Frith (red.), Volume III, (London, 
2004) 82 

 29



Dylans debutalbum, Bob Dylan, var altså sterkt preget av Robert Johnson og bluesen. 

Mange mener at han på dette albumet høres ut som en 40 år eldre svart mann. Den da 19 år 

gamle Bob Dylan framførte gamle bluessanger som om han hadde djevelen i hælene. Det er 

naturligvis mulig at dødsfobiene Dylan synger om når han framfører ”In My Time Of Dyin’ ” 

og ”See That My Grave Is Kept Clean” bare var nye deler i Dylans imagebygging. Men 

biografiene forteller også at hans søken etter suksess, og det at han faktisk oppnådde noe, 

hadde gjort en rekke mennesker i folk-miljøet fulle av misunnelse. Presset fra omgivelsene 

var allerede betydelig. For folk-musikere skulle ikke søke kommersiell suksess, de skulle ofre 

seg for musikken og for den gode saken, ikke for penger og berømmelse. 

Det er uansett liten tvil om at Dylan i bluesen fant noe han anså som ekte og autentisk 

og som han på samme tid kunne ”romantisere.” Da han nådde New York berettes det at han til 

tross for sin tidligere ytterst begrensede kontakt med afroamerikanere likevel omgikk miljøets 

bluesmenn som om det skulle være det mest naturlige i verden. I februar 1962 ble han tatt 

med for å spille munnspill på innspillingen av bluesparet Victoria Spivey og Big Joe 

Williams’s Three Kings and a Queen. At en hvit gutt ble involvert i innspillingen av albumet 

til svarte bluessangere, på deres invitasjon, var ytterst uvanlig; ”Victoria Spivey too, oh man I 

loved her . . . I learned so much from her I could never put into words.”44   

Borgerrettighetsbevegelsen 

Starten på afroamerikanernes kamp for  likestilling, og dermed på en rekke bevegelser som 

fulgte i dens kjølvann, var en såkalt sitt-ned demonstrasjon som ble startet av fire svarte 

studenter i Greensboro, North Carolina i februar 1960. Etter en uke deltok flere hundre svarte 

studenter i demonstrasjonen. De kommende månedene ble en rekke butikker og restauranter 

som nektet å servere svarte borgere rammet. 

Tidligere forsøk på å sette fokus på segregeringen, forskjellsbehandlingen og 

undertrykkelsen, som spesielt i sørstatene levde i beste velgående, hadde tidligere forblitt 

lokale.  Denne gang ble en generasjon unge svarte amerikanere vekket til å bli aktivister. I 
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løpet av få måneder hadde det man raskt begynte å kalle “the movement” spredt seg utover 

sørstatene via universitets- og kirke nettverkene. Snart skulle også eimen av opprør mot 

establishmentet sige nordover langs kystene og treffe hvite middelklasse-studenter ved USAs 

eliteuniversiteter. 

Årsakene til det storstilte engasjementet og aktivismen som oppsto er naturligvis 

mange. Mange var inspirert av folk som Martin Luther King, andre ble oppmuntret til 

motstanden av sine foreldre eller av sine lærere. Avkoloniseringen av Afrika spilte naturligvis 

også en viktig rolle. James Baldwins “All of Africa will be free before we can get a lousy cup 

of coffee,” måtte ikke få bli en sannhet.45

I motsetning til rettsavgjørelser var sitt-ned-aksjonene umulige å ignorere for 

undertrykkerne. I løpet av 1961 ble restauranter og butikker tvunget til å åpne dørene også for 

svarte amerikanere i mer enn 200 byer. Men prisen var høy. Det viste seg snart at politiets 

løsning ofte var brutale arrestasjoner av fredelige demonstranter eller å vende seg bort mens 

hvite gjenger gikk løs på dem. Brutal vold kom til å sette sitt sterke preg på store deler av 

1960-tallets USA. 

 

Inntil 1960-tallet var USA, sett med dagens øyne, svært rasistisk. Under den andre 

verdenskrig, da svarte amerikanerne ble sendt over havet i strengt segregerte armeer for å 

sloss mot fascisme og inntoleranse, hadde det for eksempel vært uaktuelt for den amerikanske 

hæren å gi blodplasma fra en svart til en hvit soldat. Under Truman-perioden, fra 1945 – 

1952, ble det gjort visse framskritt, spesielt i nord, men forskjellen mellom hvite og svarte var 

fortsatt enorm. Undersøkeler viste at blant den hvite befolkningen var 97 prosent i sør og 90 

prosent i nord negative til dating mellom hvite og svarte. Og over halvparten av dem i nord, 

og tre fjerdedeler blant dem i sør, ønsket ikke å ha en svart nabo.46   

Undertrykkelsen av USAs minoriteter hadde stort sett foregått i det stille, utenfor 

medias oppmerksomhet. Fra februar 1960 forandret altså unge svarte amerikaneres kollektive 

engasjement radikalt på dette. Den enorme oppmerksomheten demonstrasjonene fikk skyldtes 

i høy grad det nye fjernsynsmediet. Fjernsynets betydning i 1960-årene kan vanskelig 

overdrives. “Television not only provoked southern blacks to join the movement,” skriver 

Terry Anderson i sin bok om 60-tallets sosiale bevegelser, “it stimulated those residing in the 
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North.”47 I 1960 hadde over 50 millioner amerikanere skaffet seg TV, og kveldsnyhetene ble i 

løpet av de neste årene utvidet fra 15 minutter til en halv time. Borgerrettighetsbevegelsens 

bevegelser og handlinger ble snart vist i nyhetene hver eneste kveld. Den amerikanske borger 

kunne selv iakta og gjøre seg opp en mening om kampene som utspant seg i sørstatene.  

Folk-bevegelsens bånd til borgerrettighetsbevegelsen 

Folk-bevegelsens nære bånd til borgerrettighetsbevegelsen kan i høy grad knyttes til det 

arbeidet som ble gjort ved Highlander Folk-school i Tennessee. Highlander ble grunnlagt av 

arbeiderbevegelsen i 1930-årene, og var et kurssenter og en ”treningsleir” for 

arbeiderbevegelsen og borgerrettighetsbevegelsen. Våren 1960 var Highlander åstedet for 

stiftelsesmøtet til borgerrettighetsorganisasjonen Students Non-violent Coordination 

Comittees (SNCC). Det var også under et av SNCCs møter på Highlander folk school at folk-

nestoren Guy Carawan lærte SNCC-lederne sanger som ”We Shall Overcome” og ”Keep 

Your Eyes On the Price,” sanger som skulle bli svært sentrale i hele borgerrettskampen. Som i 

arbeiderbevegelsen på slutten 1930-tallet ble sangene i første rekke brukt for å skape samhold 

innad i bevegelsen. Martin Luther King er blant dem som har påpekt hvor viktig disse 

sangene var for borgerrettighetsbevegelsen på begynnelsen av 1960-tallet.   

 

I sin tilknytningen til de svartes frigjøringskamp fant folk-bevegelsen en sak alle kunne stå 

sammen om. Folk-bevegelsens fokus på borgerrettighetskampen bidro igjen til å bringe 

oppmerksomhet til den svarte frigjøringskampen. Det var imidlertid ikke før Bob Dylan 

berørte temaet at folk-artister tydelig begynte å synge ut sin støtte til de svartes 

borgerrettighetskamp. Dylan ga folk-musikken en helt ny dimensjon da han våren 1962 

bestemte seg for å skrive fortellinger om det amerikanske raseskillet direkte inn i tekstene 

sine. Merkverdig nok var det ingen høyt oppe i populærmusikkens verden som hadde gjort 

dette før ham. Urettferdighet og forskjellsbehandling hadde blitt berørt tidligere, først og 

fremst av folk-artister som Guthrie og Seeger, men også av rock’n’roll-artister som Chuck 

                                                 
47 ibid. : 49 

 32



Berry og Eddie Cochran hadde skrevet tekster som kunne tolkes som samfunnskritikk. Det 

var imidlertid ingen som hadde vært i nærheten av gjøre det så eksplisitt som Dylan gjorde 

det. De nærmeste årene fulgte en rekke artister etter.  

For afroamerikanere flest gikk forøvrig hele folk revival forbi nærmest ubemerket. 

Folk-musikkens publikum var overveiende hvitt. For borgerrettighetsbevegelsen tjente 

”samarbeidet” med den hvite folk-musikken derfor først og fremst til å gi deres sak 

oppmerksomhet hos et stort hvitt publikum. For å bygge opp stoltheten i afroamerikanske 

miljøer var soul-musikken og andre svarte musikkstilers oppblomstring på begynnelsen av 60-

tallet langt viktigere. I 1962 hadde svarte artister 42 prosent av de bestselgende singlene på 

Billboard. Artister som Sam Cooke og Ray Charles solgte plater også til et stort hvitt 

publikum, og det Detroit-baserte plateselskapet Motown oppnådde enorm suksess for sine 

svarte artister. ”There can be no doubt that the growing Civil Rights Movement provided a 

climate which encouraged the development of such an enterprise,”48 skriver Reebee Garofalo 

i sin artikkel om populærmusikk og borgerrettighetsbevegelsen.  

Ingen svarte artister hadde imidlertid våget å kritisere raseskillepolitikken på en så 

eksplisitt måte som Bob Dylan gjorde det. Men fra slutten av 1964 sang endelig soulartister 

som Sam Cooke, Curtis Mayfield, Marvin Gaye og James Brown ut mot undertrykkelsen av 

svarte amerikanere. Cooke uttrykte forøvrig overfor venner at det var en skam at det var en 

ung hvit mann som først torde å berøre undertrykkelsen av svarte i populærmusikken.49  

 Hvorfor Dylan ble den som først berørte dette politisk eksplosive temaet i sine sanger 

kan forklares med at svarte artister ville tatt en stor risiko om de tidlig hadde gått ut og 

anklaget det amerikanske establishment for rasisme, slik Dylan implisitt gjorde med låter som 

”Blowin’ in the Wind,” ”Oxford Town,” 50 og ”The Lonesome Death of Hattie Carroll.”51 Så 

sent som i 1966 kviet sjefen i Motown seg for å la den unge Stevie Wonder spille inn en 

versjon av ”Blowin’ in the wind.”52
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Dylans ”politiske vekkelse” 

Fram til året 1962 hadde Bob Dylan kun skrevet noen få låter. Ingen av disse antydet noe om 

hva som skulle komme. På sitt første album hadde Dylan med bare to selvskrevne sanger. Den 

ene var en klassisk talking blues om ankomsten i New York, den andre en hyllest til hans helt 

Woody Guthrie.  

Den antatt viktigste faktoren i Bob Dylans ”politiske vekkelsen,” som også bidro til å 

utløse hans enorm låtskrivertalent, var hans nye kjæreste, Suze Rotolo. I januar 1962 flyttet 

Rotolo og Dylan sammen etter å ha kjent hverandre i bare noen måneder. Suze kom fra en 

politisk engasjert New York-familie. Da hun møtte Dylan jobbet hun som konvoluttslikker på 

hovedkontoret til Congress of Racial Equality (CORE) og var aktiv i Committee for a Sane 

Nuclear Policy (SANE). ”She was into this equality-freedom thing long before I was,”53 har 

Dylan fortalt Robert Shelton. Selv nekter imidlertid Rotolo for å ha hatt noen innflytelse på 

Dylans sosiale engasjement. Å være sosialt engasjert var bare noe som lå i lufta, mente hun.54 

Også Dylan selv har brukt denne typen argumenter når han skal forklare hvorfor han skrev 

sine protestsanger. ”I wrote them because that’s what I was in the middle of. It swept me 

up,”55 sa han i et intervju i 1976. At “this equality-freedom thing” lå i lufta er absolutt ingen 

overdrivelse, men at Rotolo spilte en viktig rolle er det likevel liten tvil om.  

Bob Dylans første samfunnskritiske sang ble skrevet sent i januar 1962 og skulle 

framføres ved et CORE arrangement måneden etter. Låten het ”The Death of Emmitt Till” og 

handlet om en svart 15-åring som ble brutalt myrdet for å ha plystret etter en hvit kvinne. 

”The Death of Emmitt Till” var enkel, nesten banal, både tekstmessig og musikalsk. Enkelte 

ga likevel uttrykk for at sangen var helt fantastisk. Blant andre skal Pete Seeger ha blitt 

mektig imponert. Seeger hadde lenge etterlyst unge amerikanske låtskrivere som ønsket å si 

noe om samfunnet og tidene de levde i, slik man hadde sett antydninger til i folk-miljøet i 

England. Etter den entusiastiske mottagelsen av den middelmådige ”Emmitt Till,” skjønte 

antagelig Dylan at markedet lå åpent. I intervju med Nat Hentoff for The New Yorker noen år 

senere sa han rett ut at mye av grunnen til at han begynte å satse på protestsanger var at han så 
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at ingen andre gjorde det og at dette kunne bli noe stort.56 Bruce Langhorn, som senere spilte 

på flere av Dylans plater, var blant de mange som ikke så noe unikt i Dylan før han begynte å 

skrive egne låter. Men som Langhorn påpeker var han altså blant de aller første som faktisk 

gjorde nettopp det. “Bobby was one of the first people to say, ’Hey, I’m folk. I can write this 

shit.”57

På den annen side blir det feil å si at Dylan kastet seg over protestsangsjangeren fordi 

han trodde den kunne gjøre ham rik og berømt. Våren 1962 hadde den store majoriteten av det 

platekjøpende amerikanske publikum fortsatt meninger som strakte seg fra dypt konservative 

til mildt liberale, så standpunktene Dylan hevdet i sine protestsanger var egentlig ”akseptable” 

bare for en svært liten del av befolkningen. Da han bestemte seg for å skrive sangtekster som 

kritiserte USAs rådende politikk fantes det helt sikkert enklere måter å få oppmerksomhet og 

tjene penger på innen musikkbransjen.58 I Chronicles volume one  beskriver Dylan perioden 

da han ble låtskriver slik: 

America was changing. I had a feeling of destiny and I was riding the changes. 
New York was as good a place to be as any. My consciousness was beginning to 
change, too, change and stretch. One thing for sure, if I wanted to compose folk 
songs I would need some kind of new template, some philosophical identity that 
wouldn’t burn out. It would have to come on its own from the outside. Without 
knowing it in so many words, it was beginning to happen.59

I februar 1962 kom den første utgaven av magasinet Broadside60, som hadde som mål å få 

trykket tekst og noter til nye såkalte topical songs, tematiske sanger som tok opp dagsaktuelle 

tema. Dette var sanger de fleste puristene antagelig kom til å hate. Det var på denne tiden 

ytterst uvanlig for en ung folk-musikant som Dylan å forsøke å skrive egne sanger, Broadside 

bidro til å forandre på dette. I årene 1962/63 var Dylan fast bidragsyter til magasinet.  

Den aller første utgaven inneholdt hans satire over de høyre-radikale anti-

kommunistene i The John Birch Society. I sangen leker Dylan kommunist-detektiv. Han  leter 

under senga og oppi pipa og inni TVn. Til slutt får han lettere paranoia når han finner røde 
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striper i det amerikanske flagget. 61 Dylans humoristiske harselas med ”de andre” ble noe som 

skulle gå igjen i mange av hans sanger.  

Ikke lenge etter ”Talkin’ John Birch Paranoid Blues” skrev Dylan den kanskje beste 

av sine tidlige protestsanger, ”Let Me Die in My Footsteps,” som ble trykket i Broadside nr 3. 

Sangen fortalte om hvordan han ville nekte å ende sitt liv i et av de store bomberommene 

amerikanerne bygde på denne tiden. Frykten for den store atomkrigen mot Sovjetunionen var 

høyst levende.  En undersøkelse fra 1960 viste at 70 prosent av befolkningen mente at man 

burde bygge slike bomberom med kapasitet nok til å redde hele den amerikanske 

befolkningen ved en eventuell atomkrig. Høsten 1961 trodde 53 prosent at en verdenskrig var 

sannsynlig i løpet av fem år.62  

If I had rubies and riches and crowns/ I’d buy the whole world and change 
things around/ I’d throw all the guns and the tanks in the sea/ For they are 
mistakes of a past history./ Let me die in my footsteps/ Before I go down under 
the ground.”63

Til sangene Dylan skrev i årene 1962/63 plukket han opp temaer og hendelser i tiden. Ofte fra 

aviser og TV, men antagelig også fra historier han ble fortalt i Greenwich Village. Temaene 

varierte fra rasekonflikter, fattigdom, krig, klasse og sosiale forandringer, til vold, vennskap 

og selvfølgelig kjærlighet. Det vil imidlertid være en overdrivelse å påstå at hans tekster og 

hans budskap var vel gjennomtenkte og nøye planlagt. Måten Dylan skrev sine låter på var 

like enkel som den var genial; ”Either the song comes fast, or it don’t come at all.”64  

I 1962 la den gamle venstre-lederen Micheal Harrington, gjennom sin bestselger The 

Other America, fram beviser for at USAs fattigdomproblem var langt større enn det 

innbyggerne i de hvite forstadene hadde fått inntrykk av. I etterkant var Bob Dylan blant dem 

som bidro til å bringe historier om hvordan verden så ut gjennom de svakerestiltes øyne 

videre ut til mannen i gata. 
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Blowin’ in the Wind - politisk agitator eller kommersiell kremmer ? 

I april 1962 skrev den 20 år gamle Bob Dylan ”Blowin’ in the Wind” backstage under en av 

Gerde’s Folk Citys hootenannier. Sangen ble publisert i Broadside like etter, og fikk raskt stor 

oppmerksomhet. Andre musikere begynte lenge før sangen ble utgitt på plate å inkludere den i 

sitt repertoar. Dylan selv hadde neppe forutsett suksessen låten skulle oppnå. ”I wrote that 

song in ten minutes. Blowin in the Wind was a lucky classic song,” 65 har han påstått. At folk 

begynte å spørre ham om saker som gikk utover hans rolle som musiker og artist var ikke noe 

han var forberedt på. Spørsmålene omkring hans nyvunne rolle som samfunnskritiker var noe 

han stort sett avfeide eller bortforklarte allerede fra begynnelsen av, for eksempel ved å 

utbasunere at ”Blowin in the Wind” var en enkel og ubetydelig vise han skrev på ti minutter. 

Til tross for hovedpersonens gjentatte forsøk på å slippe unna, skulle spørsmålene om hans 

politiske preferanser og tittelen ”protestsanger” komme til å forfølge ham gjennom store deler 

av karrieren. Allerede fra begynnelsen av forsøkte Dylan å forklare at hans rolle som politisk 

agitator var en tåpelig og fullstendig misvisende konstruksjon. 

 

Oppmerksomheten Dylan fikk i folk-miljøet falt ikke i god jord hos alle. Mange mente at 

Dylan og hans middelmådige sanger fikk altfor gode mottagelser. Puristene beskyldte ham for 

å være en kapitalistisk kremmer, en som var mer opptatt av å gjøre karriere og tjene penger 

enn av sosial urettferdighet og av folk-musikk-kunsten. Dylan ble karakterisert som en Harry 

Belaphony, eller enda verre, en Burl Ives, som hadde forlatt folk-musikken til fordel for en 

karriere i Hollywood. 

Dette inntrykket ble forsterket i august 1962 da den jødiske kremmeren Albert 

Grossman ble Dylans manager. Grossman var en av flere jødiske businessmenn som hadde 

sett det kommersielle potensialet i folk-musikken og tatt konsekvensen av det. Han hadde 

blant annet eid kafeen Gate of Horn i Chicago, en av landets viktigste klubber for folk-musikk 

tidlig i revival-perioden. Frank Hamilton hadde kjent Grossman i en årrekke; ”He could be 

ruthless, tough and charming in the same breath. He had a sense of what would sell. He saw 

the rise of folk singing in the popular music field and set a strategy to reap the benefits of 

it.”66 Dylans forhold til Grossman ble enormt viktig. For den fortsatt unge og ofte usikre 
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Dylan ble han en slags farsfigur. Grossman styrte økonomien, kontraktene, kontaktene og  

konsertbookingen.  

Grossmans rykte som skruppelløs businessmann var vel kjent også i New York. Det er 

likevel lite trolig at det var penger som var hovedårsaken til at Dylan undertegnet kontrakten. 

I Grossman fant han en rutinert manager, en som kunne ta seg av det formelle, slik at han selv 

kunne konsentrere seg om det han kunne best, synge og skrive låter. For kritikerne bekreftet 

imidlertid kontraktinngåelsen med Grossman at Dylan skrev sine protestsanger kun fordi hans 

fininnstilte kommersielle antenne fortalte ham at det var et marked for dem. Slike påstander 

hadde imidlertid lite rot i virkeligheten. At Suze og tiden i Greenwich Village hadde påvirket 

Dylan ble åpenbart ikke bare i tekstene han skrev, men også i uttalelser han kom med i media. 

Og det er lite trolig at disse uttalelsene bare var en del av spillet om suksess. Sommeren 1962 

ble han intervjuet av folk-musikk-magasinet Sing Out!67: 

There’s other things in the world besides love and sex that’re important too. 
People shouldn’t turn their backs on ‘em just because they ain’t pretty to look at. 
How is the world ever gonna get any better if we’re afraid to look at these 
things?68

En syngende samfunnskritisk poet 

I september 1962 skrev Bob Dylan ”A Hard Rain is A-Gonna Fall”  etter mønster fra den 500 

år gamle Childs-balladen69 ”Lord Randall”. ”Hard Rain” ble en slags apokalyptisk tekst som 

mange tolket som et anti-atomvåpen-manifest. Etterhvert spredte det seg også rykter om at 

Dylan hadde skrevet sangen i dagene da de sovjetiske skipene sakte rullet mot den 

amerikanske blokade-grensen rundt Cuba og en atomkrig syntes uungåelig. Dylan skrev i 
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virkeligheten sangen nesten to måneder før cubakrisen, som utspant seg i oktober 1962, men 

ryktene nærte opp under myten Bob Dylan. Selv benektet han flere ganger at sangen hadde 

noe med atomvåpen å gjøre, uten at dette nådde gjennom til publikum, som allerede hadde gitt 

sangen dens betydning. “It was a song of terror. Line after line after line, trying to capture the 

feeling of nothingness,”70 var Dylans forklaring.  

I folk-miljøet ble sangen berømt fra første framførelse. Mange anså også ”Hard Rain” 

for å være knallsterk poesi. Broadside påsto i 1964 at mange av sangtekstene Dylan hadde 

skrevet var ren poesi, og henviste tvilerne til ”Hard Rain.”71 Hvor Dylans interesse for å 

skrive låter som ”Hard Rain” kom fra kan forklares med han på denne tiden skrev om ting 

miljøet han vanket i var opptatt av og med at han skjønte av protestsangene kunne gjøre ham 

berømt. Langt verre blir det å si noe om hvor evnen til å gjøre det kom fra.  

De fleste som har forsøkt å tolke Dylans poesi understreker at den må ses i 

sammenheng med musikken. Musikk er og forblir en kunstart som er knyttet til det ”orale 

uttrykk.” En av Dylans store styrker som poet er ”rytmen” i ordene. Han har også selv påpekt 

at mye ligger i evnen til å frasere, noe han var og er en mester i. Ordene ser ikke alltid like 

overbevisende ut på et stykke papir som når Dylan synger dem. Den norske litteraturprofessor 

Erling Aadland oppsummerer poeten Dylan slik: ”Hans fortjeneste er å ha brakt metafor og 

allusjon inn i poplyrikken. Hans øre for talemål, hans sans for detaljer og hans narrative 

kontroll er glimrende. Men han har sine svakheter: Med rette kalles han en slurvete 

versekunstner.” 72 Dylan skrev ikke etter vanlige litterære mønstre og normer. Årsaken var 

antagelig at han simpelthen ikke kjente til dem. 

Det har blitt skrevet mange ord om alle forfatterne Dylan hadde lest og blitt inspirert 

og påvirket av. Det er naturligvis umulig å si noe sikkert om hvorvidt Dylan var belest eller 

ikke. I Chronicles volume one lister han selv opp mengder av titler han påstår han leste i løpet 

av sine første måneder i Greenwich Village, og både biografiene og de bøkene som tar for seg 

hans lyrikk ser ut til å gå ut fra at han var en belest ung mann. Til Shelton fortalte Dylan at 

han under tiden i Minneapolis satt våken om nettene og leste filosofien til Kant, Roussau, 

Zola og Adam Smith. I tillegg skal han ha lest ”alt mulig” som forskjellige venner anbefalte.73 

Men biografiene forteller også at han overfor sine venner og bekjente både i Minneapolis og 

Greenwich Village framsto som en fyr som ikke var særlig ”smart”, som en fyr som ikke 
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hadde lest særlig mye. Etter å ha hørt ”Hard Rain,” ble imidlertid mange overbevist om at 

Dylan hadde inngående kjennskap til blant andre Rimbaud og de franske symbolistene. 

Hvorfor Dylan i så fall hadde brukt energi på å holde dette skjult er, tatt i betraktning hans 

aktive imagebygging, ikke lett å forstå.  

Slik jeg ser det var Dylan langt fra så belest som han enkelte ganger har påstått selv, 

og som for eksempel den siste av de store biografiene, Howard Souness Fortellinger om Bob 

Dylan, påstår. Etter mine begreper kan man like gjerne påstå at Dylan fram til høsten 1962 

kun hadde lest Steinbecks Grapes of Wrath, Guthries Bound for Glory, den jødiske delen av 

Bibelen, og kanskje en håndfull bøker til.74  

Dylans poetiske evner var neppe tillært via lange ”litteraturstudier.” Hans referanser til 

diverse litteratur og historiske hendelser er ikke mer inngående enn at de like gjerne kan være 

tillært via ”highlights” han har plukket opp i aviser, TV, i samtale med venner samt i enkelte 

bøker - på sin vei gjennom livet.  

Bob Dylan brukte sine ungdomsår til å feste og løpe etter jenter. Da han nådde New 

York var også noe av det første han gjorde å miste brillene sine. I følge deltids-matmoren 

Mikki Isacson var antagelig dette årsaken til at han ofte var plaget av en fryktelig hodepine. 

Hans nærsynthet var forholdsvis kraftig og det var kun hans forfengelighet som gjorde at han 

ikke brukte briller oftere. Den omflakkende tilværelsen uten fast bosted er naturligvis heller 

ikke positivt hvis man ønsker seg stille timer til lesing av bøker og annen skolering etter 

tradisjonelle metoder. Antagelig brukte Dylan brorparten av sine frie stunder til å klimpre på 

gitaren og forsøke å skrible ned noen sangtekster.  

Dette betyr selvfølgelig ikke at Dylan ikke allerede i 1962 var en stor poet. Den kjente 

litteraturprofessoren Christopher Ricks skriver i sin avhandling om Dylans poesi fra 2003 

følgende angående hans kjennskap til litteraturen: 

I believe that an artist is someone more than usually blessed with a coopertive 
unconscious of subconscious, more than usually able to effect things with the help 
of instincts and intuitions of which he or she is not necessarily conscious. Like the 
great athlete, the great artist is at once highly trained and deeply instinctual. So if I 
am asked whether I believe that Dylan is conscious of all the subtle effects of 
wording and timing that I suggest, I am perfectly happy to say that he probably 
isn’t. And if I’m right, then in this he is not less the artist but more.75

                                                                                                                                                         
73 Shelton 1997: 125 
74 Biografiene har ”beviser” for at Dylan i ungdommen leste både Steibeck Vreden Druer og Guthries Bound for 
Glory understreker faktisk mitt poeng. I begge tilfeller gikk den unge Dylan rundt og snakket høylydt og 
skrytende om hvor fantiske disse bøkene vare. Venner og bekjentes reaksjon på dette beskrives ofte som ”svært 
overrasket” over at Dylan faktisk leste bøker i det hele tatt.  
75 Christopher Ricks, Dylan’s Vision of Sin (London, 2003) 7 
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”A Hard Rain Is A-Gonna Fall” ble uansett en viktig brikke i Dylans videre karriere. Sangen 

bidro til å gi ham et ”seriøst” image. Media hadde aldri før vært spesielt opptatt av musikeres 

politiske standpunkt. De hadde heller aldri brydd seg om å studere ordene de sang. I pressens 

dekning av Bob Dylan ble disse faktorene ofte viktigere enn selve musikken.  

Come you masters of war 

Julen 1962 tilbrakte Dylan i London. Grossman hadde på finurlig vis booket sin fortsatt 

ukjente klient en jobb i en fjernsynsserie for BBC. Mesteparten av tiden ble imidlertid brukt 

til å bli kjent med det engelske visesangmiljøet. Her lærte Dylan en rekke nye sanger, britiske 

trad-låter, som han senere skrev nye ord til og gjorde til sine egne. Biograf Clinton Heylin 

mener også at turen gjorde ham enda mer bevisst på at den såkalte topical song stilen, hvor 

man satte nye dagsaktuelle tekster til gamle kjente melodier, kom til å bli det nye store.  

 

Dylans andre album, The Freewheelin’ Bob Dylan, ble utgitt i mai 1963 og besto av 

dagsaktuelle samfunnskritiske sanger og kjærlighetsballader i en til da ukjent miks. 

Naturligvis var det protestsangene som fikk mest oppmerksomhet. Borgerrettighetssanger 

som ”Blowin’ in the Wind” og ”Oxford Town,” og anti-krigs-sanger som ”Talkin’ World War 

III Blues” og ”Masters of War” preget plata. I ”Masters of War” anklager Dylan det 

militærindustrielle kompleks. “You that never done nothin’/ But build to destroy/ You play 

with my world/ Like it’s your little toy”76 Dylan pekte direkte på dem han anså som 

ansvarlige og viste dem absolutt ingen nåde. ”And I hope that you die/ and your death’ll come 

soon,” åpner siste vers. Historieprofessor Tor Egil Førland mener at Dylan i sine anti-

krigssanger skrev det han følte. ”... he sees people being hurt, and lashes out against ”the 

masters” that ”make the rules.”  Noen større analyse av situasjonen var det sjelden tid til. ”A 

profound empathy with the puppets and a correspondingly profound lack of understanding of 

                                                 
76 Dylan 2000: 56 
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the mechanism by which the strings are pulled: these factors form the basis of Bob Dylan’s 

foreign policy message.”77

At det verdensbildet Dylan tegnet i sine tekster ikke var spesielt nyansert dempet på 

ingen måte hans voksende popularitet. Inntrykket av at Dylan var folk-musikkens 

protestkonge ble ytterligere forsterket da han i mai 1963 forlot det populære TV-programmet 

”The Ed Sullivan Show” i raseri fordi CBS, TV-delen av det selskapet han hadde kontrakt 

med, i frykt for søksmål nektet ham å spille nidvisen om det høyreradikale John Birch society. 

Låten ble forøvrig også fjernet fra Freewheelin’. Både New York Times og The Village Voice 

skrev saker om Ed Sullivan-affæren. Dylan ble portrettert som en rebell og en motkulturhelt. 

Time og Playboy refererte begge til hendelsen i artikler om folk-musikkens revival, og 

framhevet Dylan som den mest lovende folk-artisten i landet. 

Dylan og borgerrettighetsbevegelsen 1963 

Våren 1963 gikk de store borgerrettighetsorganisasjonene sammen om flere store 

demonstrasjoner i Alabamas største by, Birmingham. Alabamas guvernør, George Wallace, 

hadde ved sin tiltredelse gitt sitt løfte om ”segregation now, segregation tomorrow, 

segregation forever!”78 Birmingham var antagelig den amerikanske rasismens hovedstad. Som 

forventet ble fredelige demonstrasjoner gang på gang slått ned med brutal vold. Martin Luther 

King jr. havnet selv i fengsel, og i april 1963 skrev han det som skulle bli “the defining 

document of the movement”, hans brev fra Birmingham fengsel. I det åpne brevet ga King 

svar til alle som mente bevegelsen gikk for raskt fram.  

For years now I have heard the word “Wait!” . . . this “Wait!” has almost always 
meant “Never”. We must come to see, with one of our distinguished jurists, that 
”justice too long delayed is justice denied.” . . . There comes a time when the cup 

                                                 
77 Tor Egil Førland, “Bringing It All Back Home or Another Side of Bob Dylan: Midwestern Isolationist.” I: 
Journal of American studies, 26 (Cambridge, 1992) 3 : 337 - 355 
78 The autobiography of Martin Luther King, jr., Clayborne Carson (red.). (London, 2000) 173.  Wallace hadde 
forøvrig tapt guvernørvalget 1958 mot en kandidat som var enda mer konsekvent i segregeringsspørsmålet enn 
ham selv. – I will not be outniggered again, var Wallaces reaksjon. 
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of endurance runs over, and men are no longer willing to be plunged into the 
abyss of despair. 79  

Konflikten nådde et klimaks da Birminghampolitiet klubbet ned og sendte hunder mot 

”barnas korstog,” 100 kilos politimenn med rasende hunder mot seks år gamle jenter. Medias 

beskrivelser av hendelsene førte til demonstrasjoner i nærmere 200 sørstatsbyer. Disse 

opptøyene tvang presidenten Kennedy til endelig å ta affære. Føderale styrker ble sendt til 

Birmingham for å roe gemyttene. Kennedy begynte også offentlig å snakke varmt for svartes 

rettigheter. Den 12. juni 1963 holdt han sin først store tale til inntekt for 

borgerrettighetsbevegelsen på riksdekkende fjernsyn. Noen timer etter talen ble Medgar 

Evers, en regionsleder av the National Association for the Advancement of Colored People 

(NAACP), skutt og drept i Jackson, Mississippi i et nytt tilfellet av det man kalte ”white 

backlash,” raseri mot desegregeringen som var på vei. Dylan fulgte nyhetene om Kennedys 

tale og det påfølgende drapet på Evers på TV, og fra landstedet til Grossman i Woodstock, 

utenfor New York, skrev han umiddelbart en ballade om hendelsen, “Only a Pawn in Their 

Game.”80

Noen uker senere, tidlig i juli 1963 fikk Dylan selv oppleve forholdene i sørstatene på 

nært hold da han besøkte Greenwood, Mississippi. Greenwood lå dypt inne i Mississippi, i et 

området hvor raseskillelovene var høyst levende. The Student Non-violent Coordinating 

Committee (SNCC) hadde i flere år jobbet med å velgerregistrere de svarte innbyggerne i 

disse områdene, hvilket hadde vist seg svært vanskelig. Forsøkene hadde flere ganger blitt 

besvart med bomber, ildpåsettelse og lynsjing. Sommeren 1963 hadde SNCC søkt sine 

støttespillere i folk-bevegelsen etter sangere som kunne skape publisitet omkring 

velgerregistreringskampanjen i Greenwood. Det var den sosialt engasjerte Theo Bikel som 

dro det nye stjerneskuddet Bob Dylan med seg sørover. Det var på denne turen Dylan for 

første gang møtte Bob Moses og James Foreman, og andre sentrale SNCCere. Bikel mener  

historiene de fortalte gjorde sterkt inntrykk på ham. Under bilturen til stedet hvor 

arrangementet skulle holdes ble de hvite artistene bedt om å legge seg ned i baksetet. Å bli 

sett i samme bil som svarte var å be om trøbbel. På en bomullsåker utenfor Greenwood 

framførte Dylan for første gang, foran TV-kamera og et publikum på 300 lokale svarte 

                                                 
79 Ibid. : 188 - 204 
80 I sin historie om drapet på Medgar Evers viser Dylan det mange mener var et mer nyansert syn på tingenes 
tilstand. Han framstiller morderen som en desperat fattig hvit mann, som bare var brikke i et høyere politisk spill. 
Budskapet Dylan ville ha fram at det også her egentlig var de store bakmennene, systemet, som hadde skylda. I 
virkeligheten var imidlertid morderen en meget velstående mann med kontakter høyt oppe i det politiske system.  

 43



arbeidere sin ballade om Medgar Evers, mannen som på dette tidspunktet var 

borgerrettighetsbevegelsens mest kjente martyr.  

Gjennombruddet, Newport Folk Festival 1963 

I slutten av 1961 hadde Albert Grossman satt sammen sin ”drømmegruppe.” Mønsteret 

stammet fra The Kingston Trio, men Grossman insisterte på å ha en vakker ung kvinne i front. 

Peter, Paul & Mary oppnådde umiddelbart suksess og skulle kommersielt sett bli folk revivals 

mest suksessfulle band. Deres første album, utgitt mars 1962, lå på listene i 185 uker og solgte 

over 2 millioner eksemplarer. Bandet fortsatte suksessen med albumet Moving, som fikk god 

drahjelp av singelen ”Puff (the magic dragon).” Og med In the Wind, som i oktober 1963 

toppet Billboard, og samtidig dro bandets to tidligere LPer inn igjen på topp ti, befestet de sin 

posisjon som folk revivals mest suksessrike band. 

Hovedårsaken til In the winds enorme suksess var at Albert Grossman sommeren 1963 

hadde bestemt seg for å la trioen prøve seg på en av sangene til Bob Dylan. Resultatet ble en 

versjon av ”Blowin’ in the Wind” som fra utgivelsen 18. juni solgte 320 000 eksemplarer i 

løpet av åtte virkedager, den til da raskest selgende singelen i plateselskapet Warners historie. 

I tiden før ”Blowin’ in the Wind” inntok hitlistene var TVskjermene landet over fylt med 

grusomhetene i Birmingham og begivenhetene som fulgte. Linjer som ”how many times can a 

man turn his head/ Pretending he just doesn’t see,”81 smalt naturligvis ekstra høyt med et slikt 

bakteppe. Og selv om Dylan hardnakket påsto at ”this here ain’t a protest song”, vil ”Blowin’ 

in the Wind” for alltid stå i historiebøkene som den første protestsangen som nådde toppen av 

hitlistene.82 Forøvrig var den andre store hiten sommeren 1963 Lesley Gore’s ”It’s My Party 

(and I’ll cry if I want to),” med en tekst som var mer symptomatisk for populærmusikken 

anno 1963. 

  

                                                 
81 Dylan 2000: 53 
82 ”Blowin’ in the Wind” toppet ”adult contemporary”-listen. På ”pop songs”-listen nådde den nr 2. Plata solgte 
til slutt i over en million eksemplarer. 
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Peter, Paul & Marys versjon av ”Blowin’ in the Wind” ble utgitt bare et par uker før Newport 

Folk Festival, folk-musikkens største konsertarrangement, som ble arrangert den tredje helgen 

i juli. Bob Dylan ble festivalens emblem. Han var avbildet på alle reklameplakater og 

løpesedler. Festivalens store crescendo ble framførelsen av “Blowin in the Wind” og 

borgerrettighetshymnen “We Shall Overcome,” med et kor bestående av Joan Baez, Dylan, 

Pete Seeger, Theo Bikel, Peter, Paul and Mary og den afroamerikanske gruppen The Freedom 

Singers. Dette bildet symboliserte forøvrig godt hele 1960-tallets folk revival. Sammen på 

scenen sto de unge og de gamle, kommunistene og de kommersielle, de hvite og de svarte.  

Mediene brukte etter Newportfestivalen mye plass til historien om hvordan folk 

musikkens dronning, Joan Baez, hadde hentet sin utkårede, den lille rare Bob Dylan, opp på 

scenen. Sammen hadde de framført duetter av flere av hans sanger. Baez selv var, som så 

mange andre, ekstatisk i sin beskrivelse av Dylan og hans protestsanger. For Baez var ikke 

Dylan bare i ferd med å bli en kjæreste, han var også mannen som skrev akkurat det hun selv 

ønsket å skrive.83 For Dylans karriere var forholdet, som varte ut 1964, gull verdt. Publisiteten 

rundt ham økte kraftig. Baez var også blant de mest fremtredende og aktive blant folk-

artistene i sin støtte til borgerrettighetsbevegelsen. Senere var hun også aktiv i 

motstandsbevegelsen mot Vietnamkrigen. Etter Newportfestivalen tok Baez Dylan med seg 

på turné. Og for publikum, i stor grad ungdommer og studenter, framsto paret som kongen og 

dronning av sosialt bevisst folk-musikk.  

Dylans sosiale og politiske engasjement  

En måned etter Newport opptrådte både Baez og Dylan og Peter, Paul & Mary for mer enn 

200 000 mennesker i Washington. Borgerrettighetsbevegelsen hadde etter tre lange år endelig 

klart å sette opphevelsen av raseskillelovene på den politiske dagsorden. I august 1963 ble på 

mange måter verket kronet med den store marsjen til landets hovedstad. Før bevegelsens 

ledere holdt sine taler ved Lincoln-minnesmerket sto kjente folk-musikkanter for 

                                                 
83 David Hajdu, Positively 4th street. The lives and times of Bob Dylan, Joan Baez, Mimi Baez Farina & Richard 
Farina, paperback utg (London, 2002) 148 
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underholdning.84 Martin Luther King avsluttet seansen med å fortelle om en vakker drøm han 

hadde. Etter talene ble borgerrettighetsbevegelsens ledere innvitert til det Hvite Hus, hvor 

Kennedy ga sine komplimenter til aktivistene og nærmest lovet at de politiske vedtakene nå 

skulle presses igjennom.  

For a moment - a brief one, running roughly from the march on Washington on 
august 28, 1963, to the signing of the voting rights act on august 6, 1965 - the 
movement hit its peak. In retrospect, King's stirring sermon at the march is one of 
the high notes of the American century. 85

Både Civil Rights Act i 1964 og Voting Rights Act året etter ble forøvrig vedtatt med Lyndon 

B. Johnson som president. Kennedy ble myrdet i Dallas, Texas i november 1963.  

 

At Dylan fikk entre scenen under marsjen til Washington viser hvor viktig han var blitt i 

samspillet mellom folk-bevegelsen og borgerrettighetsbevegelsen. Borgerrettighetsbevegelsen 

var ikke bare delaktig i å forme Dylans syn på verden og det samfunnet han levde i, den 

formet på mange måter også hans musikalske karriere. Det var i høy grad Dylans 

protestsanger, deriblant hans borgerrettighetssanger, som gjorde ham berømt. Dylans rop om 

rettferdighet for USAs svarte bidro også til medias beskrivelser av ham som en agitator. Folk-

bevegelsens tilknytningen til borgerrettighetsbevegelsen bidro utvilsom til at folk revival fikk 

et så bredt nedslagsfelt som den fikk.86  

 

Hvor dypt Dylans politiske engasjement egentlig stakk er vanskelig å fastslå. At hendelsene 

vår og tidlig høst 1963 påvirket ham var likevel tydelig. Han ga uttrykk for politiske meninger 

til media, og han skrev sine mest alvorlige låter noensinne. Han omtalte også SNCCere som 

sine venner og fulgte opp med å gi penger til organisasjonen. Hendelsene som skulle komme 

var imidlertid av et enda kraftigere kaliber, hendelser som etter hvert fikk Dylan til å avvise 

både folk-musikken og politisk engasjement generelt som meningsløst.  

I oktober ble han intervjuet av researcharbeider Andrea Svedburg fra Newsweek i 

forbindelse med en større konsert i New Yorks Carnegie Hall. Newsweekartikkelen, som ble 

trykket i  november-nummeret 1963, ofret Dylan liten ære. Svedburg hadde blant annet 

snakket med Dylans familie og avslørte at han bare var en enkel jødisk gutt fra landet, og ikke 

en stadig omreisende landstryker uten noe hjem eller familie slik han hadde forsøkt å 

                                                 
84 Dylan framførte ”Only a Pawn in Their Game” og ”When The Ships Comes In.” 
85 Voices In Our Blood . America’s best on the civis rights movement, Jon Meacham (red.), (New York, 2001) 
281 
86 Ron Eyerman og Andrew Jamison, Music and social movements : mobilizing traditions in the twentieth 
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framstille seg selv i dette og tidligere intervjuer. Artikkelforfatteren fulgte opp med påstander 

om at Dylans sangtekster, som han fikk så mye oppmerksomhet for, i beste fall var 

middelmådig poesi. Det hele ble toppet med å antyde at Dylan hadde kjøpt ”Blowin in the 

Wind” av en student for 1000 dollar.  

Dylan skiftet holdning til pressen etter dette. Han ble etter hvert overbevist om at 

journalistene uansett hadde bestemt seg på forhånd for hva de ville skrive om ham.  

I løpet av høsten 1963 begynte protestsangeren Dylan å få stor oppmerksomhet i 

media. Han ble omtalt som den mest fremtredende blant den nye bølgen låtskrivere innen 

folk-musikken. Media begynte også så smått å beskrive ham som et forbilde for en ny 

generasjon sinte unge amerikanere.  

Dylan ble fort ukomfortabel med denne stigmatiseringen. I årene som kom protesterte 

han jevnlig mot påstandene om at han var noen talsmann for sin generasjon, men selv om folk 

hadde for vane å lytte til Dylans protester ble denne glatt oversett. I Chronicles volume one 

beskriver Dylan det hele slik:  

I really was never any more than what I was – a folk musician who gazed into the 
gray mist with tear-blinded eyes and made up songs that floated in a luminous 
haze. Now it had blown up in my face and was hanging over me. I wasn’t a 
preacher performing miracles. It would have driven anybody mad.87

Dylan og det ”nye venstre” 

Bare noen uker etter Newsweek-affæren ble president Kennedy drept i Texas, hvilket skremte 

og sjokkerte hele befolkningen. Hendelsen skremte også Bob Dylan, som hadde fått flere 

advarsler mot at hans radikale meninger satte ham i en utsatt posisjon. Tre uker etter 

presidentdrapet, i desember 1963, kom enda en opplevelse som fikk Dylan til å revurdere sitt 

sosiale engasjement. Han ble tildelt Tom Paine prisen fra borgerrettighetsorganisasjonen 

Emergency Civil Liberties Committee (ECLC). Da han skulle motta prisen under en 

tilstelning på et hotel i New York var han nervøs og drakk seg full. Takketalen endte i 

                                                                                                                                                         
century (Cambridge, 1998) 122 
87 Bob Dylan, Chronicles, volume one (New York, 2004) 116 
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skandale. Dylan mente det var altfor mange tynnhårede menn i salen. ”It is not an old 

peoples’ world,” utbasunerte han. Enda verre ble det da han begynte å snakke om at han så 

noe av seg selv i Lee Harvey Oswald, presidentens morder. Den påfølgende pengekollekten 

fra de 1400 frammøtte ble en katastrofe. Og den unge folk-musikeren fikk mesteparten av 

skylda. Hvorfor skulle man gi penger til en organisasjon som presterte å premiere galninger 

som Bob Dylan? Noen dager senere sendte Dylan sitt forsoningsbrev til ECLC; ”I am no 

speaker nor any politician/ an my songs speak for me bacause i write them/ . . . no I do not 

apologize for being me/ . . . I write in order to keep from going insane.”88

Til tross for Tom Paine-skandalen, og til tross for at han begynte å innse at folks 

forventninger til ham ikke stod i forhold til hva han hadde å gi, var Dylan åpenbart i tvil om 

hvor hans videre vei skulle gå. Burde han ofre seg fullt og helt for å gjøre verden til et bedre 

sted eller var det på tide å hoppe av? Bare uker etter Tom Paine-utdelingen besøkte han 

studentbevegelsen Students for a Democratic Societys 89 (SDS) nasjonalråd i New York. Om 

Dylan virkelig hadde seriøse planer om å gå inn i SDS blir bare spekulasjoner. “Det Nye 

Venstre,” som de kalt seg, brydde seg der og da naturligvis lite om akkurat dette. Den 

begeistrede forsamlingen overbeviste Dylan til å si noen ord, og i følge Jeremy Brecher var 

disse noe sånt som: “Ah don’ know what yew all are talkin’ about . . . but it sounds like yew 

want somethin’ to happen, and if that’s what yew want that’s what Ah want.”90 Uttalelsen 

antyder altså at Dylan fotsatt hadde ønsker og forhåpninger om å ta del i arbeidet med å 

forandre det samfunnet han levde i, men den viser også at han ikke hadde noensomhelst idé 

om hvordan dette skulle gå til.  

Studentbevegelsen, som fortsatt var liten og ung, var uansett henrykket over at denne 

lille snodige fyren som sang ærlige viser om rasisme og kald krig-ideologi tydeligvis 

sympatiserte med deres organisasjon. For mange i SDS ble Dylan allerede sett på som en 

ledestjerne. At hans budskap utkom på det store og komersielle Columbia og ikke mindre 

folk-musikk selskap som Vanguard eller Folkways var noe studentbevegelsen, i motsetning til 

folk-puristene, beundret. Todd Gitlin, som på dette tidspunktet var leder i SDS, beskriver i 

The Sixties studentbevegelsens sterke følelser for Dylan: 

Teased by the idea of a popular movement, we admired Dylan’s ability to 
smuggle the subversive into mass-circulated trappings. Whether he liked it or not, 

                                                 
88 Forsoningsbrev til ECLC, 19.des 1963, hentet fra http//www.expectingrain.com. 
89 Det som skulle bli ”det Nye Venstres” viktigste organisasjon, Students for a Democratic Society (SDS), hadde 
i juni 1962 samlet seg for å nedtegne sine politiske posisjoner og sosiale verdier i Port Huron nord for Detroit. 
De var inspirert av folk som C.Wright Mills og Paul Goodman, tok avstand fra kaldkrig-kulturen, og framhevet 
borgerrettigheter og individuell frihet.  
90 Kirkpatrick Sale, sds (New York, 1973) 106 
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Dylan sang for us . . . We followed his career as if he were singing our song; we 
got into the habit of asking where he was taking us next. 91

Gitlin var en av flere som fikk pratet litt med Dylan, og han påstår at Dylan uttrykte et ønske 

om å bidra til de planlagte ERAP prosjektene (Economic Reasearch and Action Project) og at 

han ville spille veldedighetskonserter for SDS. Men Dylan hadde også snakket om sin 

oppførsel ved Tom Paine utdelingen, og advarte mot at han kanskje ikke var riktig mann for 

politikken. Dette første møtet med den hvite studentbevegelsen viste seg også å bli det siste. 

Det nye venstre hørte aldri mer fra Dylan. Han svarte aldri på senere henvendelser. 

Hvem eller hva som fikk Dylan til sitt første og siste politiske møte er uklart. Gitlin  

skriver at han kom til møtet sammen med en borgerrettighetsadvokat fra Mississippi.92 Såvidt 

jeg vet har Dylan aldri blitt konfrontert med sin kortvarige tilknytning til SDS i noen 

intervjuer. Om han noengang seriøst overveide å bli en del av eller i det minste spille 

veldedighetskonserter og offentlig gi sin støtte til organisasjonen er det dermed svært 

vanskelig å si noe om. Det som er sikkert er at det var veldig mange mennesker som forsøkte 

å trekke i de dylanske tråder på denne tiden. En av dem var manager Grossman. Og 

Grossmann var og ble en kremmer. Ifølge Shelton hadde han allerede fra begynnelsen av 

forsøkt å sette en stopper for alle former for veldedighet fra sine klienter. Antagelig var han 

blant dem som førte til at Dylan avsluttet sin periode som protestsanger og isteden gikk nye 

veier. 

The times they are a-changin’ 

At Dylan høsten 1963 hadde et ønske om å gjøre verden til et bedre og mer rettferdig sted er 

det liten tvil om. I liner notes til Biograph, utgitt 1985, sier han om tidene da han skrev sine 

protestsanger: ”I did what I could while I was there . . . not protest for protests sake but 

                                                 
91 Todd Gitlin, The sixties. Years of hope, days of rage (New York, 1993) 197 - 198 
92 Hvem denne mannen som dro Dylan med seg til sitt første og eneste politiske møte kan være, er ytterst uklart. 
Ingen av dylanbiografiene skriver noe som helst om sds-besøket. Hvem denne juristen fra Mississippi som Gitlin 
snakker om var, er heller ikke noe Mike Marqusee reflekterer over. 
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always in the struggle for people’s freedom, individual or otherwice.”93 Dette ”in the struggle 

for people’s freedom, individual or otherwice” er antagelig det nærmeste Dylan har kommet å 

definere sin noe uklare ideologi under sin protessangerperiode.  

 

I september 1963 skrev Dylan den klassiske ”The Times They Are A-Changin,” som han i 

Biograph beskriver som ”definitely a song with a purpose . . . I wanted to write a big song, 

some kind of theme song . . . the civil rights movement and the folk music movement were 

pretty close and allied together for a while at that time.”94  

Generelt sett vitnet sangene som utkom på albumet The Times They Are A-Changin’  i 

januar 1964 om et genuint politisk og sosialt engasjement. På coverbildet framsto Dylan som 

en hundre prosent autentisk folk-musikant, med arbeiderskjorte og en alvorlig mine. De fleste 

sangene var imidlertid skrevet flere måneder i forveien. Ved utgivelsesdato hadde faktisk Bob 

Dylan skrevet sin siste fingerpekende protestsang.  

 

I februar1964 la Dylan ut på biltur tvers over det amerikanske kontinent sammen med sin 

turnémanager og noen venner. De viktigste bagasjekomponentene var en skrivemaskin og en 

stor pose marihuana. Resultatet ble tekster fulle av surrealistiske bilder og metaforer, stream 

of consciousness-lignende poesi. Bob Dylan skrev ikke lenger om konkrete tilfeller av sosial 

urettferdighet. De nye tekstene var mer selvransakende og innadvendte. Den samfunnskritiske 

brodden var imidlertid fortsatt godt synling.  

Under bilturen møtte ensemblet også flere sentrale medlemmer i bevegelsen. I Atlanta 

besøkte de Bernice Johnson, som sang i the Freedom Singers og var sentral i SNCC. I 

Mississippi møtte de både SNCC-lederen Bob Moses og SDS-lederen Tom Hayden. At Dylan 

helt plutselig ga blaffen i sosial rettferdighet slik man kan få inntrykk av når man leser 

biografiene er altså et godt stykke unna sannheten. Det han derimot gjorde var å slutte å skrive 

fingerpeker-sanger. Dette skulle snart få deler av hans publikum til å beskylde ham for å ha 

forlatt saken. Men Dylan hadde innsett at han ikke kunne gå rundt og føle noe ansvar overfor 

sine tilhengere eller overfor folk-miljøet. Han hadde aldri bedt om å få være noen talsmann 

for sin generasjon.  

Den vanlige oppfatningen er at siste sang på The Times They Are A-Changin’-albumet, 

”Restless Farewell,” er ment som et adjø til politikken og folk bevegelsen; ”And ev’ry cause 

that ever I fought,/ I fought it full without regret or shame./ . . . And the dirt of gossip blows 
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into my face,/ And the dust of rumors covers me./ . . . So I’ll make my stand/ And remain as I 

am/ And bid farewell and not give a damn.”95 Antagelig er Mike Marqusee den som treffer 

nærmest målet når han skriver at ”Restless Farewell” forteller at Dylan følte seg lite 

kvalifisert for den rollen både folk-bevegelsen og media hadde kastet ham inn i. Selv om 

Dylan i stadig større grad forsøkte å ta avstand fra den voksende ”talsmann for sin 

generasjon”-sigmatiseringen, fortsatte både media og publikum i årene som kom å hylle ham 

som kongen av protessangen.  

Folk revival 1963 

Billboard omtalte 1963 som ”the year of the hootenanny.” I 1963 introduserte TV-kanalen 

ABC et eget program for folk-musikk. Dette ble raskt blant kanalens mest sette, med over 10 

millioner seere hver uke. I Hollywood var flere filmer som ville utnytte folk revival under 

planlegging. Folk-musikk-magasinet ”The Hootenanny” inntok salgsbodene. Look, Life, Time 

og Playboy trykket alle store featureartikler om folk-musikkens renessanse. En rekke folk-

artister og grupper plasserte seg høyt oppe på Billboards hitlister. 1963 var året da den 

engang så rurale musikken virkelig satte sitt preg på bykulturen, mener Serge Denisoff. 

 Mye av årsaken til at folk-musikken kunne nå slike høyder var at folk flest på denne 

tiden anså folk-musikken som ren popmusikk. The Kingston Trio, the Chad Mitchell Trio, 

the Limeliters, the Brothers Four, Peter, Paul & Mary og the Rooftop Singers bar ikke preg 

av at musikkstilen de representerte engang hadde vært brukt som politisk propaganda for 

venstresiden.   

I 1963 virket folk-bevegelsen nærmest ustoppelig. Det så ikke ut til å finnes grenser 

for hvor langt folk-revival kunne nå; 
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With no central control, the Revival accelerated into the early sixties, propelled 
by grassroots patronage, fueled by gathering commercial forces and mounting 
political activism, and enlivened by a proliferating number of talented (and not 
so talented) musicians and songwriters. . . . Folk music seemed to know no 
bounds.96

For de aller fleste kom derfor den nedturen folk-musikken snart skulle oppleve ut av det blå. 

Ingen kunne nemlig forutse størrelsen og konsekvensen av det som i løpet av noen få 

måneder i begynnelsen av 1964 snudde opp ned på den amerikanske populærkulturen. Det 

som skjedde har i historiebøkene fått betegnelsen ”den britiske invasjon.” Hovedrollen spilte 

Liverpoolbandet the Beatles. Sammen med the Rolling Stones, the Animals, the Kinks, the 

Who, Mannfred Mann, Gerry & The Pacemakers med flere, dominerte de de amerikanske 

hitlistene i årene 1964/65. Blant de få folk-musikerne som tidlig så konsekvensene av den 

britiske invasjonen, og tok følgene av det, var Bob Dylan utvilsomt den viktigste og mest 

profilerte. 
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Kap 3 

Rock’n’roll revisited, 1964 - 1965  

Allen Ginsberg og Dylans nye poesi 

Dylan ble introdusert for den kjente beatpoeten Allen Ginsberg i desember 1963. I årene som 

fulgte ble Ginsberg en del av Dylans innerste vennekrets. Samtidig ble han en viktig litterær 

mentor i det stilskifte som skjedde i Dylans poesi. ”Do you think he had any influence on your 

songwriting at all? I think he did at a certain period. That of . . . “Desolation Row,” that kind 

of New York type period when all the songs were just “city songs.” His poetry is city poetry. 

Sounds like the city,”97 forklarte Dylan til Rolling Stone i 1969.  

Vennskapet med Ginsberg førte antagelig også til at Dylan på denne tiden gjorde 

seriøse forsøk på å sette seg inn i hva han faktisk drev med rent tekstmessig. Men selv om han 

helt sikkert leste en del lyrikk kom han neppe lenger enn til et overfladisk studie av de 

forfatterne venner og kjente anbefalte ham å lese. Mike Marqusee er blant dem som mener 

Dylans lesning forble sporadisk og ustrukturert; 

Apart from the Beats, Dylan’s reading was sporadic and undisciplined, but he was 
a magpie, and even a casual acquaintance with Eliot, cummings, the French 
symbolists, and the surrealists left traces in his work. For all the strident populism, 
Dylan in this period is without doubt a self-conscious avant-garde artist.98

 

Dylans anerkjennelse som poet fortsatte å øke. I løpet av 1964/65 begynte studenter rundt om 

i landet å organisere diskusjonsgrupper som tok for seg Dylans poesi. Ved enkelte universitet 

ble han også tatt opp i den offisielle undervisningen, en ganske utenkelig status for en 
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populærmusikk-artist bare få år i forveien. Dylan var blant de første ”lavkulturelle” kunstnere 

som fikk audiens hos ”høykulturen.” Dylan var blant de første som klarte det kunststykket å 

få anerkjennelse både i de ”høye” og de ”lave” kulturelle klasser.  

  

Våren 1964 var Dylan folk-musikkens mest anerkjente utøver, og kanskje den største 

kjendisen i Greewich Village. Dylan begynte på denne tiden å putte i seg store doser kjemiske 

substanser, oppføre seg som en hipster, og gi blaffen i folk-miljøets uskrevne kodeks. Hans 

innerste krets av venner tilba ham som om han var den største kunstneren noensinne, hvilket i 

kombinasjon med diverse narkotiske stimuli bidro til en tidvis bisarr oppførsel. Ifølge 

journalisten Al Aronowitz, som selv var en del av kretsen rundt Dylan på denne tiden, ble han 

ansett som en slags Messias av de som ”fulgte ham.” Aronowitz selv anså det som det 

viktigste i verden å tilbringe tid med fyren han regnet som sin tids Shakespeare.99  

Høsten 1964 begynte ryktene å svirre om at Dylan også hadde begynt å skrive bok. 

Boka det var snakk om ble påbegynte en gang i slutten av 1963. Tarantula ble til slutt en slags 

diktsamling, full av surrealistiske metaforer og symboler. De små usammenhengende 

tekststykkene viser, til tross for utilgjengeligheten, hvilken utvikling som hadde skjedd i 

Dylans kunst. Allen Ginsberg uttalte seg om ”den nye Dylans” poesi i et intervju i 1985:  

I don’t think there was a pinpoint. His interest was in improvised verses which he 
would sometimes blurt out into a microphone without knowing what the next 
word was going to be . . . Sometimes he would listen to what he had said and 
write it down and straighten it out a little. [It] didn’t necessarily mean something 
in the sense that he set out to mean something, but it would mean something in 
terms of indicating the cast or direction of his mind or mood, or specific 
references or thought-forms that were passing though his mind at that time . . . it 
was a composite of what was going on in his mind.100

Dylan forsto imidlertid selv at bare enkelte avsnitt i boka kom opp mot den kvaliteten hans  

beste sangtekster hadde. I det lengste forsøkte han derfor å få utgivelsen utsatt. Tarantula ble 

etter mye fram og tilbake utgitt i 1971.  

 

Mens Dylan levde ut sine forfatterdrømmer våren 1964 stoppet sangproduksjonen nesten opp. 

Det meste av det han skrev i denne perioden var rettet mot bokutgivelsen. Men han produserte 

likevel ett mesterverk, ”Mr. Tambourine Man,” en sang som viser Dylans nyvunne evner som 

poet til fulle. Rytme og rim i en sangtekst har sjelden gått så smertefritt;  
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Take me on a trip upon your magic swirlin’ ship,/ My senses have been stripped, 
my hands can’t feel to grip,/ My toes too numb to step, wait only for my boot 
heels/ To be wanderin’/ I’m ready to go anywhere, I’m ready for to fade/ Into my 
own parade, cast your dancing spell my way,/ I promise to go under it.101  

Sangen kan ses som et farvel til protestsangen og til arbeiderskjortelivet og et hallo til den nye 

hipster-kulturen og til narkotikaen. I motkulturmiljøene tolket naturlig nok mange Mr. 

Tambourine til å omhandle bruk av marihuana, spesielt etter å ha hørt the Byrds versjon av 

sangen sommeren 1965. I den gryende hippiebevegelsen var det forøvrig Dylans 

”marihuanasanger” heller enn hans politiske sanger som fikk størst oppmerksomhet. 

Avvisning av talsmann-rollen 

Under en kort europaturne i mai 1964 møtte Dylan den tyske modellen Nico, som senere ble 

vokalist i The Velvet Underground. ”For a man who was preaching about politics he did not 

know his history too well,”102 kommenterte hun senere. Uttalelsen bekrefter på mange måter 

både at folk hadde inntrykk av at Dylan var en politisk agitator, og samtidig at han neppe var 

så kunnskapsrik som folk flest hadde inntrykk av.  

 

Da Dylan returnerte til USA hadde plateselskapet allerede reservert plass til ham i studio. De 

krevde et nytt album. Another Side of Bob Dylan ble innspilt på en kveld og en natt 9.juni 

1964. Den allmenne oppfatningen er at det var med denne plata Dylan forlot det politiske og 

samfunnskritiske og ble mer innadvendt og personlig i sitt uttrykk. ”Grovt sagt kan ”Another 

Side Of Bob Dylan” betragtes som en vadesten mellom protestsangeren og rockestjernen,”103 

skriver Karsten Jørgensen i sitt dylanleksikon.  

Another Side of Bob Dylan ble forholdsvis dårlig mottatt av media. Kritikken gikk 

denne gang i stor grad på at han hadde trådd ut av rollen som protestsanger. For kritikerne 

kom åpenbart den musikalske kvaliteten i andre rekke når man skulle vurdere Bob Dylan. At 
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flere av låtene på Another Side, som ”My Back Pages” og ”Chimes of Freedom,” var fulle av 

samfunnskritiske bemerkninger blidgjorde ikke kritikerne. Dylan skrev nemlig ikke lenger 

om enkeltindivers ublide skjebner, han skrev nå mer intetsigende for ”every hung up person 

in the whole wide universe.” Til Nat Hentoff fra the New Yorker forklarte han at ikke lenger 

ønsket å skrive på en måte som fikk ham til å framstå som en talsmann. “I agree with 

everything that’s happening . . . but I’m not part of no Movement. If I was, I wouldn’t be able 

to do anything else but to be in ‘the Movement.’ I just can’t have people sit around and make 

rules for me. I do a lot of things no Movement would allow . . . I just can’t make it with any 

organization.”104 I jacket notes til albumet skriver Dylan; ”I know no answers an no truth/ For 

absolutely no soul alive.”105 Rollen som ungdomens syngende profet var offisielt avvist. 

Beatlemania 

I februar 1964 dro fire glade gutter fra Liverpool over Atlanteren for å gjøre det ingen 

engelske band hadde klart før dem, erobre det amerikanske musikkmarkedet. I løpet av et 

halvår solgte the Betales nærmere 90 millioner album og singelplater. Den første uka i april 

1964 opptok the Beatles de fem første plassene på Billboards top10-liste. Uka etter hadde de 

14 låter inne på hot 100.106 The Beatles opplevde en nesten usannsynlig suksess. Og i 

kjølvannet av denne suksessen fulgte en rekke britiske rock’n’roll-inspirerte band etter. Og i  

1964/65 gjennomførte de det som i historiebøkene har fått betegnelsen “den britiske 

invasjonen.” Folk-artistene var utvilsomt blant dem det gikk hardest utover. Platesalget sank 

drastisk, og ”moralen” i miljøet sank deretter. De folk-artistene som tok sjansen på å kjøpe 

seg elektriske instrument i et forsøk på å følge med i tiden ble likevel utskjelt av folk-

puristene. Den viktigste av disse ”overløperne” var Bob Dylan. Det gikk imidlertid nesten et 

helt år fra the Beatles turnerte USA for første gang i februar 1964 til han tok det store steget 

over til rock’n’rollen. Dette til tross for at the Animals allerede sommeren 1964 viste at folk-
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sanger også kunne fungere med elektrisk instrumentering da de toppet Billboard med sin 

rock’n’roll versjon av ”House of The Rising Sun.”107  

I utgangspunktet utgjorde The Beatles ingen direkte konkurranse for Dylan. Grovt sett 

var Dylans publikum studenter og ”middelklassebeatniks,” mens Beatles traff det brede 

rock’n’roll-publikumet, tenåringene, ”de unge.” The Beatles var også milevidt fra å 

konkurrere med Bob Dylan hva angikk musikkens tyngde. Dette var noe beatlene selv 

oppdaget da George Harrison kjøpte The Freewheelin’ Bob Dylan tidlig i 1964.  

Da the Beatles spilte sine første konserter i USA var tekstene deres ren tyggegummi-

poesi, ”She loves me yeah, yeah, yeah,” og ”I want to hold your hand.” Dette forandret seg 

etter deres møte med Bob Dylan på et hotell i New York i august 1964. I musikkhistorien 

settes dette ofte opp som ”det store vendepunktet,” kvelden da Dylan bestemte seg for å hyre 

et rock’n’roll-orkester og the Beatles bestemte seg for å forsøke å skrive seriøse tekster og for 

å ta musikken sin på alvor.108 Sikkert er det i hvert fall at de neste to årene innebar en ekstrem 

kunstnerisk utvikling for begge parter. John Lennon gikk ikke lenge etter inn i det han har 

beskrevet som sin ”dylanperiode.”  

Det gikk heller ikke lang tid før media begynte å skrive om vennskapet Dylan – the 

Beatles, og at de drev hverandre mot nye høyder. The Beatles gjorde det også klart at de anså 

Dylan som populærmusikkens ener, og at han var den musikeren andre burde forsøke å ta 

etter. Paul McCartney husker ting slik: ”It was really a question of everyone admiring Dylan – 

and we felt kind of honored that he admired us.”109

                                                                                                                                                         
1995) 95 
107 Dylan hadde spilt inn ”House of the Rising Sun” på sin debutLP. The Animals også at det var Dylans to år 
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narkotikumet mente han oppdaget meningen med livet denne kvelden. Klokelig bestemte han seg for å skrive det 
hele ned. Dagen etter fant han en lapp som med store nesten uleselige bokstaver opplyste om at; ”THERE ARE 
SEVENE LEVELS,” men det var dessverre også alt.  
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Dylan og studentene  

Som tidligere nevnt kan man anta at hovedkategorien av Dylan-fansen på 1960-tallet var 

studenter. Allerede i 1957, etter at Sovjetunionen hadde sendt satellitten Sputnik ut i 

verdensrommet, hadde kongressen innvilget gode stipendordninger for ingeniør- og 

naturvitenskapsstudenter som en del av romkappløpet. Utdanning ble for USA et 

satsingsområde mye takket være den kalde krigen, man trengte kloke hoder for å fremme 

teknologiutvikling. I 1965 utvidet president Johnson lånekassens støtteordninger ytterligere, 

som en del av sitt storstilte innenriksprogram, ”Great Society.” Antallet studenter var da 

nærmere fem millioner, et tall som ble doblet fram til 1973. I det hele tatt forholdt ting seg 

annerledes for etterkrigs-generasjonen enn for deres foreldre, først og fremst fordi de var 

rikere og hadde mer fritid. I 1964 var 40 prosent av den amerikanske befolkningen under 20 

år. Fram mot det sagnomsuste året 1968 opplevde USA flere år med lav inflasjon, og 

ungdommen hadde ingen hastverk etter å bestemme hva de ville bli. "We were free to 

experiment and anything seemed possible,"110 skriver historikeren Charles Kaiser.  

Det store studentopprøret var imidlertid ikke så omfattende som man kan få inntrykk 

av, verken hva angikk andelen deltagere eller dets politiske innhold. Ved inngangen til 60-

tallet var reglene ved amerikanske universitet og college fortsatt svært rigide. Målet med 

høyere utdanning var ikke bare å utdanne unge mennesker faglig, de skulle også oppdras til å 

bli lovlydige voksne. ”In loco Parentis”, var navnet studentene satte på oppdragelsessystemet. 

Reglene innebar blant annet restriksjoner på besøk fra motsatt kjønn på internatene, og at 

karakterbøkene ble sendt dirrekte hjem til foreldrene inntil studenten hadde fylt 21 år. Selv 

om mange av demonstrasjonene studentene deltok i også var av større polisk og sosial 

karakter, dreide mye av studentopprøret seg rett og slett om et oppgjør med ”in loco parentis.”  

For foreldregenerasjonen og establishmentet var imidlertid det at studentene torde å 

motsette seg systemet sjokkerende nok i seg selv. I 1960-årene mistet den eldre generasjon sitt 

”sannhets-monopol,” mener historikeren Terry H. Anderson. Den store inspirasjonskilden var 

borgerrettighetskampen, som motiverte hvite studenter til å begynne å stille spørsmål ved det 

samfunnet og det systemet de levde i. Det første store studentopprøret, som utspant seg på 

Berkeley høsten 1964, dreide seg om studentenes manglende ytringsfrihet. Studentbevegelsen 

                                                 
110 Kaiser 1988: xvi 

 58



satte senere også fokus på andre dyptpløyende samfunnsproblemer, blant annet skulle de 

spille en viktig rolle i anti-krigsbevegelsen. 

I studentopprøret, og i det videre ”ungdomsopprøret,” ble Bob Dylan et naturlig 

forbilde. Til tross for at han gang på gang avviste at han hadde noen agenda som talsmann for 

noen generasjon eller noen bevegelse, ble Bob Dylan et ikon for mange unge. Folk-musikken 

sto allerede sterkt på universitetene da den unge Dylan begynte å slå seg opp som 

protestsanger. Da behovet meldte seg for et ungt forbilde som torde å si i fra når noe var galt, 

valgte mange å rette blikket mot Bob Dylan. ”A creature of collective need,” skal New York 

Times ha kalt ham.111

 

Sommeren 1964 startet SDS sine ERAP-prosjekter (Economic Reasearch and Action Project), 

som Dylan tidliger hadde sagt at han ville delta i. Målet var å mobilisere de fattige, både hvite 

og svarte. SDS hadde kommet fram til at det var en ”interracial movement of the poor” som 

var det store håpet, og ikke studentene, slik de hadde hevdet sitt Port Huron Statement.112 

Mange valgte å brukte sommerferien til å hjelpe SNCC med deres 

velgerregistreringskampanje. Hundrevis av hvite studenter reiste sørover, i god tro og med 

høye forhåpninger, bare for å oppdage at det rett og slett ikke fantes mange blant de fattige 

svarte på landsbygda i Mississippi som var interessert i å snakke systemkritisk politikk med 

hvite middelklasseungdommer. Troen på at liberale hvite kunne hjelpe 

borgerrettighetskampen var ikke spesielt sterk. ERAP ble nedlagt våren 1965 og stemplet som 

en feiltagelse.113 Prosjektet ble likevel viktig. En rekke studenter dro høsten 1964 tilbake til 

campus for å innlede nye former for aktivisme der.  

Newport ’64, folk revival i utforbakke 

Under Newport Folk Festival 1964 spilte Dylan kun èn protestsang, ”With God On Our Side,” 

i duett med Joan Baez. Ting bar tydelig preg av at mye hadde skjedd i løpet av året som var 
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gått. Dylan var ikke lenger en ung og ambisiøs trubadur som skrev ærlige viser om krig og 

fred og kjærlighet. Han var folk-musikkens store stjerne, han var i manges øyne en ”talsmann 

for sin generasjon,” og han var ganske nært å være narkoman. Viktige personer i folk-miljøet 

viste etter Newportfestivalen stor misnøye med ”den nye Dylan”. Det toppet seg da Irwin 

Silber, redaktør i Sing Out!, i novembernummeret 1964 trykket sitt åpne brev til Bob Dylan. 

”I saw at Newport how you had somehow lost contact with the people. It seemed to me that 

some of the paraphernalia of fame were getting in your way.”114 Sing Out! og folk-bevegelsen 

hadde satt Dylan i en bås de ikke ville slippe ham ut av.  

Antagelig har kritikken som ble framsatt etter Newport 1964 framskyndet Dylans flukt 

fra et folk-miljø han rett og slett hadde blitt for stor og berømt for. I folk-musikken skulle det 

ikke være noen stjerner. Det var det kollektive, samhørigheten og budskapet, som skulle stå i 

sentrum. Dylans nye livsstil og hans nye personlige sanger brøt fullstendig med dette 

prinsippet. Allerede et år tidligere hadde han klaget over problemene berømmelsen førte med 

seg i et brev til Broadside; ”I am now famous by the rules of the public famiousity/ it snuck 

up on me/ an pulverized me.”115  

 

Høsten 1964 turnerte fortsatt Dylan fra college til college og fra universitet til universitet 

sammen med Joan Baez. For studentene framsto det unge paret som kongen og dronningen av 

sosialt engasjert folk-musikk. Men mens Baez alltid brukte fem minutter av sin del av 

konserten til å belære publikum om pasifisme og menneskerettigheter, spilte Dylan sine nye 

personlige eksistensialistiske låter uten å snakke til publikum. Da Baez klaget på ham fikk 

hun til svar at hans forpliktelser kun var overfor ham selv. Under en konsert i New York i 

oktober 1964 framsto Dylan som lattermild overfor hele protestrollen, og sa mer eller mindre 

klart ifra at den protestsangeren publikum så på scenen bare var en rolle han spilte. ”It’s just 

Halloween, I have my my Bob Dylan mask on. I’m maskerading”116 Til den samme konserten 

publiserte han også et dikt i programheftet, titulert “Advice for Geraldine on Her 

Miscellaneous Birthday”; “do Not create anything, it will be misinterpreted. it will not 

change. it will follow you the rest of your life . . .  when asked if you care about the world’s 
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problems, look deeply into the eyes of he that asks you, he will not ask you again . . .  when 

asked t’ give your real name  . . . never give it.”117

At Dylans innsikt i den rollen han var satt til å spille var økende, ble også tydelig for 

de som kjente ham. Robert Shelton intervjuet Dylan vinteren 1965 for magasinet Cavalier, og 

ble overrasket over hvor stor selvinnsikt han hadde opparbeidet seg. Samtidig som han var i 

ferd med å skape sin egen stil, med et eget publikum, framsto han som trygg på seg selv og 

hva han sto for, mener Shelton.  ”All I do is write songs and sing them.  I can’t dig a  ditch. I 

can’t splice an electric wire. I’m no carpenter . . . I’m in the show business now. I’m not in the 

folk-music business . . . Don’t tell me anything I say is off the record. A performer is always 

on the record. All the time.”118

Rock som kunstart 

Med sin femte LP, Bringing it all back home, gjorde Bob Dylan populærmusikken til en arena 

for samfunnskritikk. Albumet ble utgitt den 22. mars 1965, en måned etter at USA startet sin 

bombing av nord-Vietnam, og to uker etter at statspoliti hadde gått løs på svarte 

borgerrettighetsforkjempere i Selma, Alabama. ”Don’t follow leaders/ Watch the parkin’ 

meters,”119 sang Dylan. Synet på populærmusikken skulle aldri bli det samme. 

Hele A-siden av albumet ble spilt inn med elektrisk instrumentering. Riffet til 

åpningslåten, den moderat suksessrike singelen ”Subtereanean homesick blues,” lånte han fra 

Chuck Berry. B-siden inneholdt på sin side et knippe akustiske låter som poetisk sett er blant 

de sterkeste Dylan noen gang har skrevet.  

Bringing it all Back Home kan ses som starten på den forvandlingen rock’n’rollen 

gjennomgikk rent statusmessig, fra massekultur og underholdningsindustri til ”kunst.” I løpet 

av de neste årene forandret både publikum og musikernes forhold til populærmusikken seg. I 

løpet av få år gikk artistene fra å være underholdere til å bli ansett som seriøse kunstnere. I 

dette skiftet er det liten tvil om at Bob Dylan var anføreren. I tiden etter Bringing it all back 
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home forandret populærmusikken fullstendig karakter. Tidens pop og rock fikk 

samlebetegnelsen rock music, eller bare rock. Begrepet rock stod for noe annet og noe mer 

enn rock’n’rollen hadde gjort. Rockemusikken var ikke underholdning for massene, den var i 

ferd med å bli en musikkform man skulle sitte ned og lytte til. Den nye rocken ble et forum 

for kritisk refleksjon over sentrale verdier i samtida. ”Rocken var i ferd med å oppfatte seg 

selv – og få status som – en seriøs kunstform. Dette fikk den både i kraft av sine nye 

musikalske kvaliteter, og i kraft av sin betydning som samtidsmusikk for en ny 

generasjon,”120 skriver Blokhus og Molde i Wow! Populærmusikkens historie. 

In 1964, if you had said to anyone . . . that this was an artform, they would have 
laughed. And in 1969 if you said to a musician that it isn’t an artform, he would 
have hit you . . . There is not another period in popular music that has seen such a 
radical change.121

 

Mange, ikke bare hippiene og andre motkulturfolk, så på rockemusikken som et middel for å 

fremme sosiale endringer. I motsetning til rock’n’rollen ble rockemusikken ansett å være en 

arena hvor man stilte spørsmål ved amerikanske verdier og institusjoner.122  Visepresident 

Spiro Agnew tok i 1970 til orde for å forby band som the Beatles, the Byrds og the Greatful 

Dead, fordi disse hjernevasket lytterne og inkorporerte dem i narkotikakulturen. 

Bringing it all back home brakte en helt ny dimensjon til rock’n’rollen. Dylan tok med 

seg folk-musikkens krav om autentisitet og fokus på tekstene inn i populærmusikkens sentrum 

og forandret den for alltid. Den rockemusikken som oppsto i kjølvannet av Bringing it all 

back home ble for mange noe mer enn bare en musikkstil, den ble en livsstil, av og for unge 

sosialt bevisste kvinner og menn. 

 

Sensommeren 1964 hadde Dylan skrevet ”It’s alright, ma (I’m only bleedin’),” en låt som  

inneholder flere minneverdige aforismer enn noen annen dylansang. Linjer som: ”He not busy 

being born is busy dying,”123 ”Money doesn’t talk, it swears,” og ”even the president of the 

United States/ Sometimes must have to stand naked”124 ble flittig sitert av dylanfansen i årene 
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som kom. Biograf Clinton Heylin mener at det var med ”It’s alright, ma” at populærmusikken 

virkelig ble en politisk arena og et medium for samfunnskritikk. Med få ord uttrykte sangen 

feil og mangler ved det amerikanske samfunn som stadig flere ble bevisste på.  

Tekstene på Bringing it all back home besto av strømmer av bilder og metaforer hvor 

Dylan ikke lenger bare kritiserte politikken, men nærmest fornektet den som menneskelig 

foretagende overhodet. I ”It’s alright, ma” skyter han poetisk samfunnskritikk fra hofta på en 

måte musikkpublikumet aldri tidligere hadde sett eller hørt. I Dylans øyne hadde hele den 

moderne verden spilt fallitt. I sine nye publikummeres øyne, det vil i stor grad si radikale 

studenter og ungdommer, framsto han mer enn noen gang som kongen av det ungdommelige 

opprør mot establishmentet. 

 

Bringing it all back home ble Dylans første album som solgte mer enn en halv million 

eksemplarer i USA, og kan uten store forbehold sies å ha forandret populærmusikken. ”The 

album erupted on the scene like an earthquake,”125 mener biograf Anthony Scaduto. Hele 

musikkindustrien, både musikere og bakmenn, skjønte at man ikke lenger bare kunne synge 

om jenter og varme sommerdager om man ønsket det nye rockepublikumets gunst og respekt.  

Albumet var også starten på en tre år lang periode da låter som media omtalte som 

folk-rock var med å dominere de amerikanske hitlistene. I juni 1965 toppet det tidligere folk-

bandet the Byrds versjon av ”Mr. Tambourine Man” hitlisten. I månedene som fulgte nådde 

både Dylan-covere som Chers ”All I really want to do” og the Turtles ”It ain’t me babe,” samt 

sanger som var svært dylanaktige, som Barry McGuires ”Eve of Destruction” og Sonny & 

Chers ”I got you babe,” høyt opp på listene. I august 1965 slapp også the Beatles sin første 

seriøse rockelåt i form av John Lennons ”Help!.” Noe var i ferd med å skje med 

populærmusikken, selv de mest utdaterte musikkjournalistene fikk med seg dette, og alle 

syntes enige i at Bob Dylan befant forvandlingens sentrum.   

 

Rockemusikken skilte seg fra forgjengeren, rock’n’rollen, først og fremst fordi den som folk-

musikken fokuserte på tekstene. Rock’n’roll var i de gylne årene 1955 – 59 utelukkende 

preget av tekster som omhandlet gutt-jente motiver. Det var absolutt ikke tekstene som gjorde 

Elvis til en rebell. Disse var nemlig av typen “Love Me Tender,” “Let me be your Teddybear” 

og ”I want you, I need you, I love you.” Selv om protestsangene også i protestrockens gylne 
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år aldri utgjorde mer en 10 prosent av det totale antall låter er det klart at populærmusikken 

fikk en annen og dypere dimensjon enn den tidligere hadde hatt.  

Borgerrettighetskampen 1964/65  

Høsten 1964 ble det avholdt presidentvalg. Alabama-guvernøren George Wallace fikk i 

demokratenes primærvalg over 30 prosent oppslutning i stater som Indiana, Wisconsin og 

Maryland, hvilket tydeliggjorde for alle og enhver at rasismen ikke bare var et isolert 

sørstatsfenomen. De hvites motstand mot den afroamerikanske frigjøringkampen, ”white 

backlash,” var merkbar over hele landet.  

Før presidentvalget i november 1964, som Lyndon B. Johnson forøvrig vant klart mot 

republikanernes Barry Goldwater, hadde borgerrettighetsbevegelsen forsøkt å vinne 

innflytelse i det demokratiske partiet ved å sende en delegasjon til nasjonalrådet i Atlantic 

City. Sommeren 1964 hadde SNCCs kampanje i Mississippi bare greid å velgerregistrere 

noen få svarte. Man hadde imidlertid lykkes med å verve 80 000 medlemmer til det 

nydannede Mississippi Freedom Democratic Party (MFDP). Moderpartiet nektet likevel, etter 

press fra Mississippis hvite utsending, å anerkjenne MFDPerne. For SNCCere som John 

Lewis og James Foreman og flere andre i den ikke-voldelige fraksjonen i organisasjonen ble 

dette den siste spikeren i kista. De følte de hadde forsøkt alle mulige løsninger ved å spille 

etter reglene.126 Ikke lenge etter overtok mer radikale krefter den svarte studentbevegelsen. I 

Alabama-SNCC begynte man å ta i bruk slagordet ”black power for black people.”127 Fra 

1965 ble borgerrettighetskampen mer urban og mer voldelig.    

 

Den 7. mars 1965 startet en ny og omfattende borgerrettsfeide i Selma, Alabama. Den siste 

store demonstrasjonen hvor borgerrettighetsbevegelsen framsto som en enhet. TV-bildene av 

politiets brutalitet sjokkerte landet. ”I don’t know how President Johnson can send troops to 

Vietnam . . . I don’t see how he can send troops to the Congo. I don’t see how he can send 
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troops to Africa, and he can’t send troops to Selma, Alabama,128 uttalte den hardt skadde John 

Lewis etter sammenstøtet. Politikere og journalister over hele landet krevde i etterkant av 

dramaet i Selma en ny stemmerettslov. Den 15. mars fulgte presidenten opp med en lengre 

tale til inntekt for borgerrettighetsbevegelsen. En ny protestmarsj fra Selma til Montgomery 

ble arrangert, og denne gang ble føderale politifolk sendt for å beskytte demonstrantene. Før 

de entret Montgomery holdt kjente folk-musikere konsert, blant dem Joan Baez, Odetta og 

Peter, Paul & Mary. Dylan holdt seg imidlertid langt borte. Forøvrig holdt også Cutis 

Mayfield og hans Impressions, sammen med musikere fra Motown, en samtidig konsert i 

Philadelfia, til inntekt for Selma-demonstrasjonen, den første store begivenheten hvor soul-

stjernene ga sin dirrekte støtte til borgerrettighetsbevegelsen. 

 

Selma-aksjonen åpenbarte imidlertid også den dype uenigheten mellom SNCC og National 

Association for the Advancement of Colored People (NAACP) og Martin Luther Kings 

Southern Christian Leadership Conferense (SCLC) angående hvilke metoder bevegelsen 

skulle ta i bruk. SNCC ble anklaget for radikalisme, både av media og av NAACP og SCLC. 

Men faktum var at en stadig større andel unge afroamerikanerne mente at 

likestillingsprosessen gikk for sent og at det var på tide å ta hardere virkemidler i bruk.  

Den nye stemmerettsloven, som gjorde det umulig for hvite å hindre svarte i å bruke 

stemmeretten, ble endelig vedtatt i august 1965. Nye lovvedtak ga likevel ikke 

afroamerikanerne den likestillingen de krevde. Allerede en uke etter vedtaket brøt det ut et 

større opprør i Watts-gettoen i Los Angeles. 34 mennesker ble drept og tusenvis ble arrester i 

løpet av de seks dagene det hele sto på. Det skulle også vise seg at Watts-opprøret bare var det 

første av mange.  
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Vietnamkrigen, the Ballad of the Green Berets 

I februar 1965, en måned før utgivelsen av Bringing it all back home, startet amerikanske fly 

sine bombetokt over Nord-Vietnam. I USA var fortsatt kommunismen roten til alt ondt. 

Landet hadde dermed “ikke noe valg” da Sør-Vietnam var i ferd med å falle i kommunistenes 

hender. ”If we don’t stop the Reds in South Vietnam, tomorrow they will be in Hawaii, and 

the next week they will be in San Fransico,”129 argumenterte president Johnson. Støtten til 

krigen var massiv. Både befolkningen og styresmakten regnet med at dette skulle kunne 

gjennomføres enkelt og raskt og uten store tap av menneskeliv. De som våget å kritisere sitt 

lands motiver ble regnet som avvikere og anti-amerikanske. Et unisont pressekorps var skjønt 

enige i at krigen var på sin plass. Heller ikke det store flertallet av de unge hadde på dette 

tidspunktet noen motforestillinger mot Vietnamkrigen. Som sine foreldre var de innprentet 

den kalde krigens terminologi. I krigens første to år var det først og fremst svarte, spesielt 

SNCC, og fattige hvite som var motstandere av krigen. Mot slutten av 1965 var bare 11 

prosent av amerikanerne for forhandlinger eller tilbaketrekning.130  

I denne settingen ble Staff Sergeant Barry Sadler USAs mestselgende artist i 1966. 

Barry Sadler var blant de første amerikanske soldatene som ble skadet i Vietnam. Under 

patruljering i mai 1965 gikk han i en felle med giftinfiserte bambusspisser. Sadler klarte seg 

imidlertid fint, og under rekonvalensperioden underholdt han ansatte og innlagte ved sykestua 

med selvskrevne sanger om soldatenes heltemot og patriotisme. Ved en tilfeldighet ble en slik 

opptreden filmet av et TVteam, hvilket førte til at Sadler ikke lenge etter ble hentet hjem til 

platekontrakt og påfølgende berømmelse. Ruset på ”suksessen” i Vietnam kjøpte 

amerikanerne sju millioner kopier av Staff Sgt Barry Sadlers LP The Ballads of theGreen 

Berets, utgitt i januar 1966.131 Singelen ”The Ballad of the Green Berets” solgte over to 

millioner eksemplarer i løpet av fem uker og ble den største singelen i USA i 1966. Låten ble 

også brukt i den første hollywoodfilmen om krigen, John Waynes patriotiske ”The Green 

Berets,” som kom ut i 1968.  

 

Bob Dylan hadde helt sluttet å skrive protestsanger som klart sa ifra hva han mente i poltitiske 

spørsmål. Og i intervjuer ga han kun ironiske svar eller avfeide alle spørsmål om hans rolle 
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som agitator. I låter som ”Tombestone blues,” som ble skrevet våren 1965, fantes det likevel 

hentydninger til hva Dylan mente om vietnamkrigen. 

 

Studier tilsier at ”politisk musikk,” som The Ballads of theGreen Berets, er dårlig egnet om 

man ønsker å få folk til å skifte mening. ”There is little, if any, concrete or empirical evidence 

thet song do in fact have an independent impact upon attitudes in the political arena,”132 

skriver sosiologen Serge Denisoff. Protestsanger hadde da også i tidligere tider blitt brukt av 

sosiale bevegelser for å skape samhold og for å bekrefte eksisterende holdninger heller enn til 

å øke tilslutningen utenfra. Den politiske effekten av protestrocken var først og fremst at den 

bidro til å skape konsensus omkring et standpunkt og skape samhold innad i en bevegelse 

eller en gruppe. Undersøkelser viser da også at en persons musikksmak kan si noe om hans 

tilhørighet, han sosiale klasse, han politiske holdninger og så videre.133  

Man kan altså anta at protestmusikken i stor grad gjenspeiler sitt publikum. I så måte 

er det interessant å se forskjellene mellom Bob Dylan og Barry Sadler i 1966. ”The Ballad of 

the Green Berets” bidro neppe til å ”omvende” krigsmotstanderne, men den kan ha forsterket 

den amerikanske patriotismen blant dem som allerede var patrioter. Sadlers enorme salgstall 

kan altså ha bidratt til å utsette anti-krigs-bevegelsens inntog. Flere demonstasjoner som ble 

arrangert mot vietnamkrigen i årene 1965/66 ble møtte motstand fra horder av sinte og 

voldelig patrioter. Samtidig som Sadler toppet hitlistene tidlig i 1966 nådde også hans rake 

motsetning, Bob Dylan, høyden av sin innflytelse. Selv om Dylan forholdt seg taus angående 

vietnamkrigen i intervjuer, hadde han i sine tilhengeres øyne allerede sagt det han trengte å si 

om saken på låter som ”Masters of War,” ”A Hard Rain Is A-Gonna Fall” og ”Chimes of 

Freedom,” og ”Tombestone blues.” Dylans renommé som samfunnskritiker var vel kjent da 

vietnamkrigen brøt ut. Bob Dylan var en ”radikal” artist, dette var noe USA visste. Logisk sett 

ble Dylans ”radikalisme” gjenspeilet i hans fans, jamfør tesen om at politisk musikk først og 

fremst appellerer til folk som allerede deler artistens standpunkt. En undersøkelse gjort blant 

selverklærte deltagere av motkulturbevegelsen bekrefter også dette. Hele 72 prosent svarte at 

de beundret og ble påvirket av Bob Dylan, et fullstendig uproporsjonalt tall sett i forhold til 

Dylans forholdsvis beskjedne salgstall. Svarene som gis av de tusen hippiene som deltok i 

undersøkelsen, som ble utført i 1979, tilsier at Dylan var en person denne gruppen så opp til 
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og beundret.  82% av ”political activists” svarer at de ”admired and were influenced by Bob 

Dylan,”134  

I løpet av 1966 økte antallet amerikanske soldater i Vietnam fra 180 000 til 385 000, 

uten at dette bidro til å forandre folkemeningen. Svært få torde å stille kritiske spørsmål til 

krigen. I løpet av denne perioden, årene 1965 – 66, utga Bob Dylan sine tre store rockealbum, 

LPene som gjorde ham til en av rockemusikkens største kultfigurer. Samtidig nådde flere 

coverversjoner av sangene hans top10 på Billboard. Samlet var Dylans salgstall likevel 

relativt beskjedne i forhold til The Ballads of the Green Berets. Tesen om at politisk rock først 

og fremst når ut til tilhengere av meningene som kom til uttrykk, understrekes dermed av 

forholdet mellom tilhengere og motstandere av vietnamkrigen i den amerikanske befolkning 

og salgstallene til Sadler og Dylan. Antagelig var begge artistene meget populære i sine 

kretser. Raddisene kjøpte Dylan. Patriotene, som var i klart flertall, kjøpte Sadler.   

Protestsangerens siste reise 

Sent i april 1965 dro Dylan igjen på turne til England, for å gjøre sine siste konserter som 

kongen av sosialt bevisst folk-musikk. Da Dylan med følge ankom England toppet The 

Freewheelin’ Bob Dylan, LPen som inneholdt ”Blowin in the Wind” og ”Masters of War,” 

den engelske albumlisten. Dette var første gang siden mars 1963 at noen andre enn the 

Beatles eller the Rolling Stones besatte førsteplassen. Alle Dylans akustiske LP-er hadde vært 

inne på top20 i løpet av det siste halvåret, og The Times They Are A-Changin’ og Another 

Side reenteret top10 da han nådde London.  

Engelske journalister oppførte seg akkurat som i USA. Bob Dylan var og ble en 

samfunnskritiker og et forbilde for en generasjon unge. Dylan hadde imidlertid lært seg å 

takle det han anså som utdaterte og uhippe journalister; ”Newspaper reporters, man, they’re 

just hung-up writers, frustrated novelists, they don’t hurt me none by putting fancy labels on 
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me,” forklarer han en journalist fra Sheffield University Paper. ”They got all these 

preconceived ideas about me, so I just play up to them.”135 Filmskaperen D.A. Pennebaker 

fulgte Dylan på hans lille englandsturne og fikk dermed fanget enkelte av intervjusekvensene 

på tape; “What is your real message?” blir Dylan spurt under en pressekonferanse. ”Keep a 

good head and always carry a lightbulb,”136 er hans nærmest hånlige svar.  

Selv om Dylan ikke lenger var den samme gamle protestsangeren som det engelske 

publikum kom for å se (blant disse alle de store fra den engelske rockescenen), var hans evner 

som utøvende artist ved det gamle. Fred Perry, hans engelske turnemanager, som hadde lang 

fartstid i bransjen, fortalte at han aldri hadde sett noe lignende det han opplevde da Dylan 

inntok scenen; “The audience acted as if they were going into a church.”137 Forskjellen fra the 

Beatles halvtimes-konserter foran hylenede tenåringsjenter var enorm. Dylanpublikumet satt 

musestille i en og en halv time og lyttet til hvert ord han sang. Også media var begeistret for 

den lille rare amerikaneren. “There are better singers, better guitarists, better hamonica 

players and better poets. But there is no other 23-year-old who does all these things with even 

a semblance of the power, the originality, or the fire,”138 skrev The Daily Telegraph. 

 

Da Dylan returnerte fra englandsturneen tidlig i juni 1965 toppet The Byrds Billboards pop 

songs-liste med sin elektriske versjon av ”Mr. Tambourine Man.” Dette ble innledningen på 

en tre år lang periode hvor sanger som mediene kategoriserte som “folk rock” dominerte hit-

listene. Folk-rocken blandet stilarter som blues, rock’n’roll, country og folk-musikk, en 

kombinasjon som skulle vise seg svært salgbar i disse årene. Artistene var stort sett folk-

musikere som hadde tatt i bruk elektrisk gitarer. Seriøsitet og autentisitet ble dermed 

nøkkelord også i folk-rocken. Media tegnet et bilde av folk-rocken som en musikkstil av og 

for unge samfunnskritikere. Bob Dylan ble ansett som stilens frontfigur.  

                                                                                                                                                         
sjelden medfører seriøse resultater. Jeg mener likevel undersøkelsen antagelig viser tilstanden omtrent slik den 
var. Hele 69 prosent svarer forøvrig at de siterte Bob Dylans sanger. 
135 Jenny De Yong og Peter Roche, ”Bob Dylan,” Sheffield University Parer, mai 1965, i: Younger than that 
now. The collected intervews with Bob Dylan (New York, 2004) 51    
136 D.A.Pennebaker, Bob Dylan: Dont look back, (DVD) (New York, 1999) 
137 Shelton 1997: 292-293  
138 ibid. 
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Kunstnerens konfrontasjon med sitt publikum, Newport Folk Festival 
1965 

Etter englandsturen, i mai 1965, var Dylan lei hele artist-tilværelsen. I intervjuer har han 

fortalt at han faktisk vurderte å legge hele karrieren på hylla. Låten som fikk ham til å skifte 

mening skrev han bare et par uker etter at han angivelig hadde lagt opp. ”Like a Rolling 

Stone” etablerte Dylan som ”pop star of the first order” også i USA. Sangen ble utgitt i juli 

1965, like før Newport Folk Festival, og ble Dylans største singel-hit. Den nådde nr. 2 på 

Billboard, og snudde opp ned på alle regler for hva en hitlåt skulle være. Først og fremst fordi 

den varte i seks minutter, nesten tre ganger så lenge som det som var normalt, og fordi 

sangteksten var lang som en liten bok og inneholdt poesi som populærmusikkens hitlåter aldri 

tidligere ikke hadde vært i nærheten av. I 2004 ble låten kåret til den viktigste rockelåten 

gjennom alle tider av det engang så banebrytende musikkmagasinet Rolling Stone139. “This 

was the song that shouted out a generations deepest anxieties and most glorious dreams,” 

mener Charles Kaiser. “To me, it’s lyrics meant: Trust yourself . . . To everyone else, they 

meant everything else.”140 ”The song needs no interpretation, since it speaks so directly to 

every person who hears it,”141 påstår Paul Williams. Sikkert er det i hvert fall at sangen 

utvidet populærmusikkens grenser, dens ringvirkninger var enorme. 

 

Til Newport Folk Festival 1965 ankom Dylan som superstjerne. I etterkant innrømmet også 

hardbarkede folk-entusiaster at han antagelig var større enn festivalen selv.142 Forventningene 

var enorme. Publikum kom for å se og høre Bob Dylan. Til tross for erfaringene fra året i 

forveien ble dette på nytt tungt å svelge for arrangøren, som ønsket at folk-musikken og det 

kollektive samholdet i skulle stå i forgrunnen. Dylan ble et symbol på alt som var i ferd med å 

gå tapt for folk-bevegelsen. Da han endelig dukket opp i Newport så han anderledes ut. Han 

                                                 
139 Etter at Rolling Stone ble startet sommeren 1967 vokste dette som det første store populærmusikkmagasinet i 
verden seg enormt i løpet av svært kort tid. Rolling Stone, Crawdaddy og flere andre rockemusikkmagasiner 
bidro sterkt til at rocken fra slutten av 1960-tallet ble en del av kulturdebatten.  
140 Charles Kaiser, 1968 in america. Music, politics, chaos, counterculture, and the shaping of a generation 
(New York, 1988) xxiv 
141 Paul Williams, Bob Dylan, performing artist 1960 – 1973, the early years (London, 1994) 153 
142 David A. de Turk and A. Poulin, jr , “I Will Show You Fear in a Handful of Songs,” i: The american folk 
scene. Dimensions of the folksong revival, David A. De Turk og A. Poulin, jr (red), Laurel utg. (New York, 
1967) 271-280 
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hadde solbriller, og en hip rødprikket skjorte, 143 et hån mot alle dem som tok folk-musikkens 

uskrevne kleskodeks på alvor.  

Dylans opptreden med fullt rockeband ble legendarisk. Ikke fordi den var en stor 

musikalsk opplevelse, men fordi den så åpenlyst viste hvor såre store deler av folk-bevegelsen 

var for at han hadde ”sviktet dem.”  Tilrop og buing haglet mot scenen da lyden av de 

elektriske gitarene kom skrikende ut av det overanstrengte høytaleranlegget. Pete Seeger skal 

visstnok ha forsøkt å kutte hovedstrømkabelen med en øks. Mens det hele sto på kranglet 

både publikum og arrangører seg i mellom. Var dette en fantastisk ny greie, eller var det et 

hån mot alt folk-musikken sto for?  

For Dylan kom publikums mottagelse som en stor overaskelse, og buingen gjorde 

naturligvis inntrykk på ham. Han hadde nettop fylt 24 år, han var uten tvil festivalens 

hovedatraksjon, han hadde sin nyeste LP inne på Billboards top10. Mange hadde kommet for 

se og høre nettop ham, og likevel ble han pepet av scenen. Det var neppe bare det at han spilte 

elektriske instrument som plaget mange av tilhørerne, Johnny Cash hadde opptrådt med fullt 

band allerede året i forveien. Store deler av folk-publikumet så noe mer i Bob Dylan. Han var 

deres profet, mannen som sang ut alt det mange i hans generasjon ønsket å si. Det var noe i 

Dylans uttrykk og stil på newportfestivalen 1965 som gjorde at mange fikk følelsen av at han 

hadde sviktet. Han sang personlige sanger og kledde seg som han var en simpel hedonist.  

Den delen av publikum som buet Dylan av scenen mente muligens de fikk sin 

oppreisning da gamle venner etter opptredenen overbeviste Dylan om å returnere til scenen og 

spille et par akustiske sanger. Alene med gitaren sang han først ”Mr. tambourine man,” som 

bare uker i forveien hadde toppet listene i The Byrds elektriske versjon, og til slutt ”It’s all 

over now, baby blue,” som et farvel til alle som fortsatt ikke hadde skjønt hvilken vei vinden 

blåste.  

Under Newport-festivalene som ble arrangert senere på 1960-tallet var fokuset ekstra 

sterkt på det kollektive. ”Den store scenen” ble fjernet. Folk-rockens superstjerner ble aldri 

invitert. Det skulle gå nesten 40 år før Dylan returnerte til Newport. 

  

Til tross for kontroversene var Dylan fast bestemt på å fortsette å spille konserter med fullt 

band. Istedenfor å dvele ved fortiden dannet han fortropp for alle folk-artister som ønsket å 

                                                 
143 På denne tiden vanket faktisk Dylan en del i kretsen rundt Andy Warhol. Selv Warhol beundret Dylan for 
måten han poserte, eller anti-poserte, på. Høsten 1965 forærte Warhol Dylan en av sine berømte silketrykk av  
Elvis Presley. Dylan var imidlertid ikke videre imponert over bildet og byttet det noen uker senere mot Albert 
Grossmanns sofa. I 1987 solgte Grossmans enke bildet for 750 000 dollar. 
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bytte ut kassagitaren. Selv Joan Baez og Pete Seeger spilte senere inn album med elektriske 

instrumenter, men dette var ikke før i 1968, på en tid da Dylan faktisk hadde returnert til et 

akustisk lydbilde. Ian Tyson i bandet Ian and Sylvia fortalte senere om stemningen i folk-

miljøet etter den britiske invasjonen og Dylans knefall for elektriske gitarer; ”The Beatles shut 

us down . . . We didn’t know how to play with electric instruments. . . . All us folkies were 

just standing there with egg on our faces. The only one who had the guts to challenge the rock 

’n’ roll guys on their own terms was Dylan. He just jumped in.”144  

Pete Seeger fikk forøvrig et mindre sammenbrudd etter kontorversene på Newport 

sommeren 1965. Alt han sto for og drømte om hadde gått galt. Britisk rockeinvasjon, 

Vietnamkrig, SNCCs radikalisering og utestengning av hvite sympatisører, og til slutt 

læregutten Dylans elektriske overtramp under Newport Folk Festival.145  

Bare fire dager etter opptrinnet på Newportfestivalen gikk Dylan i studio og spilte inn 

sin definitive farvel og adjø-sang til folk-musikken, ”Positively 4th street.” Sangen var et 

brutalt angrep på hele folk-miljøet. ”And now I know you’re dissatisfied/ With your position 

and your place/ Don’t you understand/ It’s not my problem,”146 sang han. Midt i folk-rock-

boomen nådde singelen, som ble utgitt i september 1965, nr. 7 på Billboard. 

 

Til journalister som fortsatte å konfrontere ham med hans politiske holdninger forsøkte han 

gang på gang å forklare sitt standpunkt, nemlig at han overfor offentligheten rett og slett ikke 

hadde et. Til en journalist i Los Angeles september 1965 påsto han at han fulltstendig hadde 

mistet troen på at sangene hans hadde noen betydning; “The protest thing is old. And how 

valid is it anyway? Is it going to stop anything? Is anybody going to listen? People think this 

helps . . . But songs aren’t gonna save the world.”147 En rekke ganger, som i L.A.Free Press i 

mars 1965, forklarte Dylan at han ikke hadde noen planer om å være ”the Great Cause 

Fighter” 148, slik mange tydeligvis mente han burde være. Det var ikke Dylan som hadde 

kreert den rollen han spilte, derfor følte han heller ikke noe ansvar overfor alle som trodde han 

kunne gi dem løsningen på tidens problemer. 

 

                                                 
144 Ronald D. Cohen, Rainbow quest. The folk music revival and american society, 1940 – 1970 (Amherst, 2002) 
262 
145 Dunway, David. How Can I Keep From Singing: Pete Seeger, (New York, 1990) 245- 249 
146 Dylan 2000: 211 
147 Shelton 1997: 286 
148 Paul J. Robbins, “The Paul J. Robbins interview,” L.A. Free Press, mars 1965, i: Younger than that now. The 
collected intervews with Bob Dylan. (New York, 2004) 39 
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Årsaken stilte seg avvisende til hele politisk agitator-rollen var neppe bare et innfall av den 

nyttesløsheten han hadde gitt uttrykk for de siste årene. Antagelig forsto han godt at hans 

begrensede forståelse og interesse for politikken gjorde ham uegnet til å bli titulert og omtalt 

som han ble. I et større intervju med Playboy i februar 1966 harselerer han med hele 

protestbegrepet:  

Why have you stopped composing and singing protest songs? DYLAN: I’ve 
stopped composing and singing anything that has either a reason to be written or a 
motive to be sung. Don’t get me wrong, now. “Protest” is not my word. I’ve never 
thought of myself as such. The word “protest,” I think, was made up for people 
undergoing surgery. It’s an amusement-park word. A normal person in his 
righteous mind would have to have the hiccups to pronounce it honestly.149

Verdensturné som utskjelt rockestjerne 

Tilfeldighetene gjorde at den 28. august ble en særdeles viktig dato i Dylans karriere. I 1963 

spilte han for 200 000 borgerrettighetsaktivister ved Lincoln Memorial i Washington. Året 

etter hadde han sitt første møte med the Beatles. Den 28. august 1965 startet han sin første 

turne med fullt elektrisk rockeorkester på Forrest Hills stadion i New York foran 15 000 

tilskuere. Dette var den første konserten han spilte etter begivenhetene på Newportfestivalen, 

og han hadde definitivt tatt lærdom av den hendelsen. Han hadde tatt seg tid til å øve inn en 

del låter med det kanadiske bandet The Hawks, og han var også bedre mentalt forberedt på 

publikums buing og tomatkasting da stratocasterne ble plugget inn. Han hadde også slått seg 

til ro med at kontroversene rundt ham tross alt bidro til å selge billetter. 

 

I oktober 1965 entret albumet Highway 61 Revisited Billboards album-liste. Der ble det 

værende under hele Dylans USA- og verdensturne, til juni 1966. Dylan mente at Highway 61 

Revisited var det beste han noensinne kunne klare å lage. Og skaperen selv er ikke alene i sin 

hyllest til denne LPen. Albumet tok folk-rocken enda et steg videre, og regnes som et av de 

viktigste i populærmusikkens historie. Men selv om også Highway 61 Revisited solgte meget 

                                                 
149 http://www.bjorner.com/Interviews_60s.pdf, (10. mars 2005)
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bra, fortsatte publikums mishagsytringer gjennom hele turneen, også under konsertene i 

Australia og Europa.  

Hvorfor publikummere verden over buuet mot Dylan og rockebandet hans vanskelig å 

fastslå. Det at Dylan hadde forlatt folk-musikken er helt klart ett element. Men hvorfor skulle 

australienere og europeere være så opptatt av at Dylan ikke var tro mot sitt amerikanske folk-

miljø? Et annet element er at Dylan ikke lenger skrev fingerpekende protestviser. Men heller 

ikke på Highway 61 Revisited var det vanskelig å finne linjer som lyste av politisk protest. 

Hovedforklaringen må rett og slett være at publikum mente at Dylan gjennom sitt stilskifte og 

sin motvilje mot å uttale seg i politiske spørsmål hadde sviktet dem som forbilde og som 

”talsmann for sin generasjon.” 

Til tross for buingen og pipingen var alle Dylan-konsertene utsolgt. Det ble nærmest 

en attraksjon å oppleve publikums reaksjoner når bandet ble hentet opp på scenen før siste 

halvdel av konsertene. Gitaristen Robbie Robertson har i etterkant påpekt at det var en rar 

måte å tjene til livets opphold på; reise verden rundt, spille for utsolgte arenaer, bli overøst av 

mishagsytringer fra publikum, pakke sammen, reise videre til neste by hvor alt sammen 

gjentok seg.  

Filmskaperen D.A. Pennebaker var med også på denne turneen, og han kunne berette 

om store inntak av narkotika, med påfølgende brutale humøsvingninger. ”Bob was taking a lot 

of amphetamines and who-knows-what-else, and he was scratching all the time. He was very 

edgy, very uptight, and he stayed up for days on end, without sleep.”150

 

Mellom konsertene, i løpet av februar og mars 1966, hadde Dylan rukket å spille inn enda et 

album, denne gang blant briljante studiomuskere i country-hovedstaden Nashville, Tennessee. 

Musikerne i Nashville hadde aldri opplevd noe lignende det de fikk oppleve under 

innspillingen av Blonde og Blonde. Låtene varte gjerne tre ganger så lenge som de var vant til. 

De kunne sitte timesvis å spille kort mens Dylan skrev en ny sang eller jobbet med et 

arrangement. Plutselig entret han studio og begynte å spille. Studiomusikerne hang med som 

best de kunne. Med utgivelsen av dobbelt-LPen Blonde on Blonde utvidet Dylan igjen 

grensene for hva populærmusikk kunne være. Den vakre avslutningslåten ”Sad eyed lady of 

the lowlands” varte i 11 minutter og opptok en hel LPside. Bare klassiske musikkstykker 

kunne vise til noe lignende. 

 

                                                 
150 Clinton Heylin, Bob Dylan, behind the shades: take two. (London, 2001) 250 
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Da Dylan kom hjem til sitt nye husvære i Woodstock etter verdensturneen i slutten av mai 

1966 var han fullstendig nedkjørt av narkotiske stoffer og av tempoet og presset han var utsatt 

for. Hjemme ventet hans kone, Sara Lowndes, som han hadde giftet seg med i november 

1965. I nærmere to måneder vandret ektemannen rundt som et spøkelsesaktig vesen før han 

den 29. juli 1966, bare uker etter utgivelsen av Blonde on Blonde, ramlet av sin Triumph 650 

Bonneville motorsykkel på vei over en bakketopp hjemme i Woodstock. Ryktene om hva som 

hadde hendt fikk store proporsjoner. Noen meldte at Dylan var død, andre at han var blitt 

fullstendig lemlestet, lå i koma og aldri igjen kom til å opptre.  

I virkeligheten var ikke ulykken særlig alvorlig. Den ga imidlertid Dylan et sårt 

tiltrengt påskudd til å ta seg sammen, bryte inngåtte avtaler om nye konserter, bokutgivelse og 

nye album. Ulykken ble et påskudd til å gjemme seg bort fra offentlighet, og slå seg til ro med 

sin hustru som han nesten ikke hadde sett siden de giftet seg. Bob Dylan skulle aldri vende 

tilbake til rockens sentrum. Da han flere år senere returnerte til scenen var det igjen en ny 

Dylan verden fikk se. 

Rock og motkultur 

I ”Staten” skriver Platon om at; ”the guardians must beware of changing to a new form of 

music, since it threatens the whole system. As Damon says, and I am convinced, the musical 

modes are never changed without change in the most important of a city’s laws.”151 Det har 

vist seg at Platon overdrev musikkens slagkraft en hel del, men at musikk påvirker mennesker 

er det liten tvil om. Våre musikalske preferanser blir en ”identitetsmarkør,” en måte å markere 

oss på overfor ”de andre,” mener Even Ruud. Rockemusikken på 1960-tallet spilte helt klart 

en slik rolle. Rocken var av og for de unge. Det var først og fremst de unge som definerte 

rockemusikken som en høyverdig kunstform, en definisjon media og til dels også høykulturen 

tok til seg.   

 

                                                 
151 Platon,  Republic, bok iv, i: Plato, Complete works, (Indianapolis-Cambridge, 1997) 1056 

 75



Populærmusikk har alltid vært knyttet til temaet romantikk. Undersøkelser viser at det store 

flertallet av hitlåtene både på 50-, 60- og 70-tallet var rene kjærlighetssanger.152 Men 

populærmusikken har likevel alltid hatt en eller annen form for opprør i seg. I 1957 var Jerry 

Lee Lewis ”Shake it, baby, shake it” et uanstendig og umoralsk forslag, som ble ansett som et 

opprør mot konvensjonelle verdier. Også klesstilen som preget rock’n’rollen, jeans, t-skjorte 

og svart lærjakke, var en viktig del av opprøret. Senere ble imidlertid disse rene moteplagg, 

og Lewis forslag om ”shake it, baby, shake it” var ikke like rebelsk ti år senere. Det opprøret 

Bob Dylan brakte inn i populærmusikken har imidlertid vist seg å være av en langt mer varig 

karakter.  Låter som ”Masters of war”153 og ”The times they are a-changin’ ” står seg fortsatt, 

40 år etter at de ble skrevet. Ved å direkte kritisere establishmentet gjennom sine sangtekster 

ga Bob Dylan populærmusikken en ny dimensjon. Det var ikke lenger bare staffasjen, 

bekledningen eller den obskøne hoftevrikkingen på scenen, som hos Elvis Presley, som var 

opprøret. I rocken kunne opprøret også ligge i ordene artistene sang.  

Rocken ble en ”identitetsmarkør” for den brede og lite homogene ungdomsbevegelsen. 

Rocken skapte et felles fundament og en referanseramme for motkulturbevegelsene. Rocken 

uttrykte ingen ideologi, men den bidro til å skape en tilhørighetsfølelse i den brede 

motkulturbevegelsen. For eksempel svarte 69 prosent av hippiene i Weiner og Sillmans 

undersøkelse at de siterte Bob Dylans sanger.154  

Om 1960-tallets protestrock utøvde noen direkte politiske eller sosial påvirkningskraft 

er imidlertid tvilsomt. Serge Denisoff gjennomførte i 1965 en undersøkelse basert på låten 

”Eve of Destruction,” som var den første protestsangen som nådde helt til topps på Billboard, 

i august 1965. Resultatene viste at bare 36 prosent greide å tolke den forholdsvis enkle teksten 

til ”Eve of Destruction” riktig. Selv i det gryende flower power-området rundt San Fransisco 

Bay var det svært mange studenter som ikke skjønte det forholdsvis enkle budskapet i sangen. 

Denisoffs konklusjon ble dermed at protestrocken neppe var spesielt effektive som 

agitasjonsvåpen.155 Det faktum at en rekke av protestrockens sanger ble store hitlåter viser i 

seg selv at de heller fungerte som underholdning en som agitasjon.  

 

 

                                                 
152 Paul Friedlander, Rock and roll, a social history. (Boulder, Colorado, 1996) 8 
153 Denne sangen frambrakte nok engang debatt da Dylan framførte den under Grammy Awards i 1991, midt 
under den første gulfkrigen. 
154 Rex Weiner and Deanne Stillman, Woodstock census. The Nationwide Suvey of the Sixties Generation (New 
York, 1979)  
155 Denisoff 1972: 136 - 146  
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Kap 4  

Love That Country Pie, 1966 - 1969 

The Beatles forvandling 1965 - 1967 

I den forvandlingen populærmusikken gjennomgikk fra midten av 1960-tallet var det igjen the 

Beatles, og da spesielt John Lennon, som spilte hovedrollen. Uten the Beatles’ transformasjon 

fra simpelt rock’n’roll-orkester til rockekunstnere ville populærmusikken neppe fått den 

statusen og betydningen den fikk i siste halvdel av 1960-tallet. The Beatles var utvilsomt 

verdens største og viktigste band, og Bob Dylan var en av hovedmennene bak den 

forvandlingen bandet gjennomgikk.  

 

Inntil møtet med Dylan hadde the Beatles tekster vært nesten hjelpeløst enkle i form og 

innhold. Men fra slutten av 1964 hadde spesielt Lennon forsøkt å skrive dypere tekster. I 

1965/66 kom resultatet i form av selvransakende tekster som ”I’m a Loser”, ”Help!”, ”In My 

Life” og ”Nowhere Man”. Det store skillet settes ofte til utgivelsen av albumet Rubber Soul i 

desember 1965. Inntil da hadde the Beatles i høy grad vært et band som bare pøste ut 45 rpm-

singler. LPene som ble utgitt var sjelden annet enn tilfeldige sammensetninger av disse 

singlene.  

Fra og med Rubber Soul var the Beatles hovedsakelig et album-band, hvilket var helt i 

tråd med utviklingen av populærmusikken forøvrig. LP-en symboliserte seriøsitet og 

integritet, mens singler gjerne ble sett på som dansemusikk og underholdning. Målet med 

Rubber Soul var å skape et enhetlig kunstverk, for første gang fantes det en plan bak en 

albumutgivelse, dette var lyttemusikk, ikke dansemusikk. Ikke bare tekstene, men hele 

lydbildet var forandret. Harmoniene var mer avanserte og instrumenteringen var i høyere grad 

akustisk. Også bandets image forandret seg kraftig i løpet av perioden 1965 - 1967. The 
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Beatles var ikke lenger fire glade og bekymringsløse arbeiderklassegutter. De framsto som 

reflekterte unge menn. ”I want to hold your hand”-tiden var definitivt over.  

Mot slutten av tiåret begynte også beatlene, som rockeartister flest, å gi uttrykk for 

sine politiske meninger. Bandet sa for eksempel klart i fra at de var mot USAs krigføring i 

Vietnam, helt i tråd med rådende verdier og holdninger i motkulturen. Da det nye venstre tok 

en voldelig vending mot slutten av tiåret sa imidlertid ”sjefsideolog” Lennon i fra om at dette 

var noe han ikke ville være med på. I ”Revolution,” som ble utgitt som singel bare dager før 

sammenstøtene mellom politiet og aksjonistene startet under demokratenes nominasjonsmøte 

i Chicago i august 1968, synger han at ikke kan regnes med hvis det kommer til noen 

revolusjon. Den pasifistiske Lennon var negativ til de stadig sterkere røstene i det nye venstre 

som ropte på væpnet opprør. ”Forvent ikke at se mig på barrikaderne, med mindre det er med 

blomster,”156 var hans beskjed til alle som så ham som en ”opprører.” 

 

Den mer seriøse innstillingen til musikkarrieren etter Rubber Soul betydde blant annet slutten 

på konserter foran hylende tenåringsjenter. Blant de få opptredene bandet gjorde i sine siste år 

sammen var verdens første satelittoverførte TVshow. I juni 1967 fulgte 350 millioner seere 

framførelsen av ”All You Need Is Love,” under verdens første sattelittoverførte TV-sending, 

Our World.. John Lennon ble senere kritisert av blant andre Martin Luther King for sine 

naivistiske politiske strategier, men i all sin banalitet var låter som ”All You Need Is Love”, i 

hvert fall i USA sommeren 1967, ”the summer of love,” en klart politisk ytring. Krig var galt 

fred og kjærlighet var riktig, hippieideologiens banale fundament.  

 

Dylanbiograf Howard Souness skriver at den virkelig store og viktige samtalen mellom Dylan 

og the Beatles kan spores til en mainatt i 1966. Dylan hadde spilt konsert i Londons Royal 

Albert Hall og sjokkert publikum med sitt elektriske sound og et lydnivå svært få hadde 

opplevd tidligere. Under den påfølgende festen på Mayfair hotell manet Dylan beatlene til 

seriøsitet, spesielt når det gjaldt det musikalske. Souness går så langt som til å påstå at 

Liverpool-bandet gikk inn på hotellet som merseybeat-bandet the Beatles, og morgenen etter 

kom ut som fire enkeltstående kunstnere.157

 

Da The Beatles ble oppløst i 1969 fortsatte medlemmenes karrierer som soloartister. Spesielt 

                                                 
156 Ian MacDonald, The Beatles, revolution i hovedet. The Beatles’ indspilninger & tresserne (Århus, 1995) 278 
157 Howard Sounes, Forellinger om Bob Dylan, (2001) 220. Det er Dylans produsent Bob Johnston som er 
Sounes’ kilde til denne fortellingen. 
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ble Lennon en sentral ordsmed for flower power-generasjonen i overgangen til et nytt tiår. 

Med enkle politiske paroler i låter som ”Give Peace a Chance” (1969), ”Power to the people” 

(1971) og ”Imagine” (1971) laget han slagere for restene av 1960-tallets motkulturbevegelse.  

Weiner og Stillmans undersøkelse av motkulturen viser at blant en rekke politikere, 

forfattere, musikere og så videre troner The Beatles på toppen i kategorien ”admired and was 

influenced by.” Hele 76 prosent mener at de ble påvirket av the Beatles, mot 72 prosent av 

Bob Dylan. Forøvrig deler 1960-tallet kanskje to mest berømte skikkelser, John F. Kennedy 

og Martin Luther King,  ”3.-plassen” med 62 prosent.158 Hvor seriøst man skal ta slike 

undersøkelser kan diskuteres, men at the Beatles hadde en sentral posisjon i livene til mange 

mennesker på 1960-tallet, spesielt i motkulturmiljøene, synes i hvert fall sikkert.  

Antikrigsbevegelsen  

1960-tallet viste at populærkulturen i enkelte tilfeller kan få betydning utover dens intenderte 

rammer. Ved siden av Bob Dylan er Muhammad Ali det mest åpenlyse eksempelet på dette 

fenomenet. USAs sosiale bevegelser trengte ”rollemodeller,” og Dylan og Ali var begge 

åpenbare valg.   

To uker etter at han svært overraskende slo ut den formidable Sonny Liston og vant 

verdensmestertittelen i profesjonell tungvektsboksing, i februar 1964, tok den 22 år gamle 

Casius Clay det muslimske navnet Muhammad Ali. Et større tabu fantes neppe for en svart 

amerikaner i 1964. Hans vennskap med den beryktede Malcolm X gjorde ham ikke mindre 

forhatt blant USAs hvite establishment. Til tross for iherdige forsøk på å bringe ham til 

taushet forble imidlertid Ali en høylydt skrythals som ikke lot seg kue av uskrevne normer og 

regler for svarte boksere. Og hans evner som atlet ble mer åpenbare for hver seier i 

bokseringen. Som profilert medlem av det kontroversielle Nation of Islam frontet han også 

stolthet over at han var svart på en måte svært få afroamerikanere hadde gjort før ham.  

I februar 1966 ble Ali innkalt til militærtjeneste, hvilket i praksis ville si krigstjeneste i 

Vietnam. ”Man, I ain’t got no quarrel with them Vietcong,” var mesterens spontane svar. Før 
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antikrigsbevegelsen i det hele tatt kunne kalles en bevegelse sto Muhammad Ali, en av landets 

mest berømte menn, fram og stilte det mest grunnleggende spørsmålet omkring krigens 

legitimitet. Mike Marqusee argumenterer i sin Muhammad Ali og frigjøringskampen på 

sekstitallet for at Alis standhaftighet mot krigen definitivt er verdt mer enn den fotnoten den 

vanligvis får i redegjørelsene for antikrigsbevegelsens framvekst, og det er vanskelig å ikke gi 

ham rett i dette. Avisene og den store majoriteten av hans hvite publikum hånte ham, men Ali 

sto fast; ”Keep asking me, no matter how long/ On the war in Vietnam, I sing this song/ I ain’t 

got no quarrel with the Vietcong.”159 Mens akademikere og maktmennesker diskuterte 

metoder for å få gjennomført krigen i Vietnam raskest mulig, innså altså ”Muhammad Ali – 

denne bokseren som knapt kunne lese, denne eksentriske skrythalsen, dette enmannssirkuset – 

at noe var grunnleggende galt.”160 I april 1967 ble Ali fratatt verdensmestertittelen fordi han 

nektet å la seg innrullere. Den symbolkraften han hadde som forbilde for den gryende anti-

krigsbevegelsen kunne imidlertid ingen gjøre noe med. Ved siden av Dylan er Ali den som 

best har vist den videre betydningen populærkulturen fikk i 1960-årene.  

I sin bok om Bob Dylan er derimot Marqusee mer avholdende angående 

hovedpersonens rolle som forbilde for anti-krigsbevegelsen. I intervjuer avviste Dylan rett og 

slett temaet fullstendig. Da journalister konfronterte ham med vietnamkrigen, svarte han enten 

at han ikke hadde noen meninger, eller ironisk at han forholdt seg apatisk til den. 

  

I april 1967 holdt Martin Luther King sin første store tale mot krigen. Som representant for 

borgerrettighetsbevegelsen hadde han lenge ment han at hans fokus måtte være på de svartes 

frigjøringskamp, men i sin tale i riversidekirken i New York kom hans holdninger til krigen 

endelig fram, for; ”a time comes when silence is betrayal,”161 som King uttrykte det. Krigen 

var både en politiske og moralsk feiltagelse, mente han. Noen dager senere marsjerte han 

sammen 100 000 mennesker mot krigen i New York. 

En rekke kjendiser, forfattere, krigsveteraner og religiøse ledere begynte nå å markere 

sin motstand mot krigen. Et slags klimaks ble nådd med marsjen til Pentagon i oktober 1967. 

Demonstrasjonen sjokkerte mange fordi den viste at antikrigsbevegelsen nå også besto av helt 

vanlige amerikanere, ikke bare ”illeluktende hippier og forvirrede studenter” slik media ofte 

hadde framstilt dem.  

                                                                                                                                                         
158 Weiner og Stillman 1979: 79
159 Mike Marqusee, Muhammad Ali og frigjøringskampen på seksitallet (Oslo, 2004) 198 
160 ibid. : 255  
161 A call to conscience. The landmark speeches of Dr. Martin Luther King, Jr., Clayborn Carson og Chris 
Shepard (red.), (New York, 2001) 140 

 80



 

Det store gjennombruddet for antikrigsbevegelsen kom paradoksalt nok med den storstilte 

offensiven Vietcong og Nord-Vietnam satte inn den 30. januar 1968. Under Tet-offensiven 

ble både amerikanske utposter og en rekke byer og landsbyer under sør-Vietnams kontroll 

angrepet. President Johnson hadde i lang tid fortalt sitt folk at de var i ferd med å vinne 

krigen. Tet offensiven viste noe annet. Angrepet ble slått tilbake, men for USA ble Tet-

offensiven et stort psykologisk nederlag. Gjennom hele 1967 hadde folket fått høre fra sine 

representanter at man nå så lyset i enden av tunnelen. Folk følte seg lurt. Hvis motstanderen 

hadde kraft nok til å ta seg fram til den amerikanske ambassaden i Saigon var de neppe nær 

undergangen. I mars 1968 viste en meningsmåling at hauker mot duer, for og mot krigen, var 

42 mot 41 prosent, mens den før Tet-offensiven var på 60 mot 24 prosent. Bare 26 prosent 

hadde tiltro til presidentens styring av krigen.162

 

Bob Dylan holdt seg imidlertid langt unna antikrigsbevegelsen. Joan Baez, som fikk en  

pressedekning fordi hun nektet å betale de 60 prosent av skatten hun mente gikk til 

krigsmaskineriet, var blant dem som mente han burde returnere til offentligheten og gjøre sin 

plikt som opprørsikon. ”Do you hear the voices in the night bobby/ their crying for you/ see 

the children in the morning light bobby/ their dying,”163 synger hun i sin ”To Bobby.” 

Black Power 

Den 6. juni 1966 ble James Meredtih, som noen år tidligere hadde blitt den første svarte 

studenten ved Universitetet i Mississippi, skutt da han ledet ”marsjen mot frykt” fra Memphis 

til Mississippis hovedstad, Jackson. Da Meredith ble innrullert ved universitetet i Mississippi i 

Oxford fire år tidligere, og guvernør Ross Barnett personlig hadde stilt seg opp foran 

inngangsporten for å hindre at ”niggeren” skulle slippe inn, hadde Dylan spontant satt seg ned 

for å skrive en sang om hendelsen. I juni 1966 lå imidlertid Dylan fullstendig utkjørt hjemme i 
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Woodstock. Etter intens turnering fra september 1965 til mai 1966, hadde han ikke mer å gi. I 

tre år forsvant Dylan fullstendig fra offentlighetens lys. 

Borgerrettighetsbevegelsen samlet seg forøvrig en siste gang for å fullføre den marsjen 

Meredith hadde påbegynt, og for å vise at undertrykkelsen av svarte ikke kunne vedvare. 

Martin Luther King hadde i lengre tid forsøkt å roe gemyttene i bevegelsen, men de radikale 

kreftene i bevegelsen kunne ikke lenger stagges. Både SNCC og CORE hadde allerede skiftet 

ut lederskapet.  

Da demonstrantene nådde Greenwood ble Stokeley Carmichael, SNCCs nye leder, 

fengslet grunnet åpenbart rasistiske motiver. Siden Dylan hadde besøkt stedet tre år tidligere 

hadde de svarte innbyggerne vunnet sin konstitusjonelle frihet, men i praksis fortsatte 

undertrykkelsen mer eller mindre som før.  

Da Carmichael slapp ut av fengselet klatret han opp på lasteplanet av en bil som sto 

parkert foran folkemengden, strakk sin høyre hånd i været, og holdt sin spontane tale om svart 

makt;  

This is the twenty-seventh time I have been arrested – and I ain’t going to jail no 
more! The only way we gonna stop them white men from whuppin’ us is to take 
over. We been saying freedom for six years and we ain’t got nothin’. What we 
gonna start saying now is Black Power!164  

Dagen etter var Black Power i medienes overskrifter landet over. Fordømmelse av bruken av 

svart makt-begrepet var unison. Uttrykket ble tolket til å bety utstrakt bruk av vold, men som 

Carmichael forklarte med utgivelsen av Svart Makt i 1967, hadde de svarte i sin 

frigjøringskamp forsøkt å spille etter de hvites regler i hundre år, og lite hadde blitt gjort for å 

forbedre deres situasjon. Svarte måtte begynne å ta ansvar for sin egen situasjon, og ikke la 

seg styre av de hvite, var Carmichaels enkle budskap.165

 

Black Power var en helt ny innfallsvinkel på borgerrettskampen. De svarte stolte ikke 

lenger på at liberale hvite kunne hjelpe dem, de skulle ta kontroll selv. På SNCCs nasjonalråd 

i New York i desember 1966 viste det seg å være et klart flertall for at alle hvite offisielt 

skulle ekskluderes fra organisasjonen. De få hvite som fortsatt var tilknyttet SNCC og deltok 

på møtet ble bedt om å forlate lokalet.166  

Fra og med sommeren 1966 eskalerte voldsbruken blant svarte demonstranter. Slagene 

mot en stadig voldeligere politimakt sto ikke lenger i det rurale Mississippi, men i de store 
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byene. De svarte bydelenes unge var ikke villige til å vende de andre kinnet til. For dem var 

det heller den avdøde Malcolm X enn Martin Luther King som var helten; ”Don’t turn the 

other cheek, stand tall,”167 var Xs filosofi. 

Mellom 1966 og 1968 opplevde alle større amerikanske byer voldelige opprør i de 

svarte gettoene. Sommeren 1967 har i popkultursammenheng fått tilnavnet ”the summer of 

love,” for de urbane svarte ble den ”the long hot summer.” I over hundre byer ble det 

utkjempet kamper mellom demonstranter og politi. På landsbasis døde over 90 mennesker i 

kampene, 43 av disse i Detroit. Opptøyene førte forøvrig til at Berry Gordy valgte å flytte sitt 

legendariske Motown, selskapet som siden 1960 hadde satt svarte artister på kartet, fra 

motorbyen Detroit til Los Angeles.  

 

Den triste ”avslutningen” på borgerrettighetskampen kom den 4. april 1968, da Martin Luther 

King ble myrdet i Memphis, Tennessee.  I graven sammen med King gikk også siste rest av 

borgerrettighetsbevegelsens ikke-voldslinje. Mange følte at King var det siste svarte håpet. 

Drapet ble etterfulgt av en ny bølge voldelige opprør over hele landet. Sommeren 1968 ble 

opptøyene større enn noen gang. Resultatet ble 21 000 arrestasjoner, 3000 sårede, og 46 døde. 

Den en gang så samlede borgerrettighetsbevegelsen var nå splittet i en lang rekke 

fraksjoner. Mot slutten av 1968 var SNCC dødt, CORE var døende, og Martin Luther Kings 

SCLC mer eller mindre oppløst. Men Kings bortgang, og de umiddelbare følgene av den, 

bidro også til at Fair Housing Act ble vedtatt i kongressen. Lik behandling ved leie og kjøp av 

hus ble påbudt ved amerikansk lov. Åtte år etter at borgerrettighetsbevegelsen ble født i 

Greensboro, North Carolina, var den institusjonelle rasismen i USA borte. 

Musikk fra et kjellerdyp 

Det tok omkring ti måneder fra motorsykkelulykken til Dylan igjen begynte å produsere 

musikk. I april 1967 begynte han og medlemmene i the Hawks å samles i et stort hus som 
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bandet hadde leid bare noen kilometer fra Dylans bolig i Woodstock. På grunn av tidens 

politiske begrepsapparat, kampen mellom hauker og duer, for og mot vietnamkrigen, valgte 

forøvrig the Hawks å skifte navn til the Band. I kjelleren i Big Pink, som huset ble kalt, spilte 

Dylan og the Band musikk som var så langt fra den innovative rockemusikken de hadde spilt 

under verdensturneen året før som man kunne komme. Gitaristen Robbie Robertson sa senere 

om det enorme låtmaterialet Dylan kom opp med at; ”He would pull these songs out of 

nowhere. We didn’t know if he wrote them or if he remembered them. When he sang them, 

you couldn’t tell.”168 Dylan ønsket å framstå som en del av den amerikanske musikkarven, 

mener rockekritiker Greil Marcus. Akkurat som da han stjal gamle folk-melodier til sine 

tidlige folk-sanger gjorde han nærmest krav på de gamle sangene han spilte i kjelleren i big 

pink som om de skulle vært hans egne.  

Dylans kjennskap til den amerikanske musikktradisjonen stammet i første rekke fra 

Harry Smiths store samling Anthology of American Folk Music som ble utgitt av Folkways i 

1952. Antologien hadde vært selve bibelen under folk revival. Samlingen besto av en rekke 

tradisjonelle sanger innen blues, gospel, country og folk-musikk. Dylan har stjålet fritt fra 

disse trad-låtene gjennom hele sin karriere. Men fordi han er den han er, fordi han allerede 

tidlig i sin karriere fikk høy status innen amerikansk musikk, har han gang på gang har sluppet 

unna med sine musikalske ran. Dylan har heller aldri vist noen anger eller vært betenkt 

grunnet dette faktum. At han skal kunne låne fra den arven han er en del av var helt naturlig 

for ham.  

En rekke av sangene fra big pink ble foreviget via en båndopptager the Band hadde 

lånt hos Columbia. Greil Marcus mener disse sangene representerte ”the old weird America,” 

et USA før Elvis Presley, rock’n’rollen og fjernsynet.  

So much of the basement tapes are the purest free speech: simple free speech, 
ordinary free speech, nonsensical free speech, not heroic free speech. Cryptic free 
speech, and thus what Raymond Chandler described as “the American voice”: 
“flat, toneless, and tiresome,” the tone of “Clothesline Sage” and “Lo and 
Behold!” a voice that can say almost anything while seeming to say almost 
nothing, in secret, with music that as it was made presumed no audience but its 
players and perhaps its ancestors, a secret public.169

 

Dette var altså en enorm forandring fra “folk-rocken” Dylan hadde reist verden rundt med året 

i forveien. Nå skulle musikken være så gammeldags, jordnær og ekte amerikansk som 
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overhodet mulig. Nærmest for å bevise for alle og enhver at til tross for stilskiftene han hadde 

vært i gjennom var det her de dylanske røttene hadde ligget hele veien. I låtene han skrev på 

denne tiden fantes det ingen kommentarer til utviklingen i borgerrettskampen eller 

vietnamkrigen. Den epoken av Dylans karriere var over.  

John Wesley Harding 

Etterspørselen etter Dylan forsvant ikke selv om mannen selv hadde gått i eksil fra 

offentligheten. I mars 1967 valgte Columbia å utgi Bob Dylans greatest hits, for å 

imøtekomme etterspørselen etter en ny Dylan-LP. Hva Dylan faktisk hadde drevet med 

gjennom året 1967 ble imidlertid ikke kjent før tidlig i 1968, da det ble kjent at han hadde 

spilt inn en rekke nye låter i big pink. The Byrds, Peter, Paul & Mary og Manfred Mann 

hadde spilt inn coverversjoner av enkelte av disse sangene, og som våren 1968 entret de top 

10 både i USA og i England. I juni samme år krevde Rolling Stone at ”Dylan’s Basement 

Tapes” måtte utgis. Året etter kom sangene ut på verdens første bootleg, The Great White 

Wonder. Sangene fra kjelleren var imidlertid langt fra det svaret på den psychedeliske 

rocken170, mange hadde håpet og trodd de skulle være. For midt i hippienes ”summer of love” 

1967 hadde ikke Dylan hatt noen behov for å følge musikkens nye trender. I steden dyrket han 

den ”utdaterte,” ”uhippe” amerikanske musikkarven. Ikke bare søkte Dylan selv tilbake til 

sine musikalske røtter denne sommeren, han ga også uttrykk for at han ikke likte den siste 

utviklingen populærmusikken hadde gjennomgått. Han kritiserte blant annet the Beatles 

ekperimentering med opptagningstekologi på Sgt. Peppers Loneley Hearts Club Band, og 

uttalte seg kritisk om den nye stilen og det nye soundet rocken hadde fått. ”I didn’t know how 

to record the way other people were recording, I didn’t want to,” forklarte han senere.171  

                                                 
170 Psykedeliske rock var en løs samlebetegnelse for band som Greatful Dead, Big Brother and the Holding 
Company, Jefferson Airplane, the Jimi Hendrix Experience, m.fl. Band som ble forbundet med hippiekulturen 
som blomstret i California fra 1966-68. De fleste av disse bandene ble for alvor kjent for et stort publikum under 
den berømte Monterey Pop Festival i juni 1967. Når det gjelder Dylan var nok de fleste hippiene mer interessert 
i narkotika-metaforene hans enn av protestvisene. Hippiefilosofien var å bryte opp fra A4-samfunnet og “frike 
ut,” hvilket i høy grad betød å røyke marihuana og ta LSD og digge psykedeliske rock. 
171 Clinton Heylin, Bob Dylan, behind the shades: take two (London, 2001) 284 
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Istedenfor å forsøke å ta i bruk de teknologiske nyvinningene med flersporsteknikk og 

lydeffekter, dro Dylan i oktober 1967 igjen til countryhovedstaden Nashville, Tennessee for å 

spille inn sitt nye album. Musikerne var i stor grad de samme som hadde bidratt på Blonde on 

Blonde, og disse ble svært overrasket over forvandlingen Dylan hadde gjennomgått. I løpet av 

et og et halvt år hadde han forandret seg fra en manisk neddopet vagabond som laget lange 

nyskapende sanger, til en velstelt, rolig og profesjonell musiker. Også den flytende 

surrealismen i tekstene var borte. Ifølge Dylan selv ville han nå si mer med færre ord. Hver 

linje skulle bety noe. Dette var visstnok noe han hadde diskutert med Allen Ginsberg. ”There 

was to be no wasted language, no wasted breath. All the imagery was to be functional rather 

than ornamental.”172

Sommeren 1967 skulle vise seg å være Dylans siste produktive låtskriverperiode på 

mange år. Slutten på denne perioden ble markert med utgivelsen av John Wesley Harding like 

før nyttår 1967. Etter Dylans ønske ble albumet utgitt med minimalt med publisitet. Albumet 

var svært enkelt produsert, helt i utakt med rockemusikkens eksperimentelle preg på slutten 

av 60-tallet. Men folk hadde ventet så lenge på et nytt dylanalbum at da det endelig ble utgitt 

nådde det nr. 2 på Billboards albumliste. Dette til tross for at John Wesley Harding altså brøt 

fullstendig med tidens populærmusikalske trender. Albumet var det stikk motsatte av hva folk 

må ha forventet av Bob Dylan i 1968. Her fantes ingen spor etter nymotens lag på lag-teknikk 

eller eksperimentelle lydeffekter. Låtene var enkle viser med enkel akustisk instrumentering, 

med bass, trommer, og akustisk gitar, samt Dylans innslag på munnspill. Til og med coveret 

hadde et minimalistisk preg. Her var ingen fargesprakende psykedeliske bilder, men et enkelt 

svart hvitt bilde av Dylan og besøkende musikere.  

 

John Wesley Harding ble utgitt idet USA gikk inn i det sagnomsuste året 1968. Hippiene og 

motkulturen nærmet seg toppen av sin utbredelse, i Vietnam snudde Tet-offensiven opp ned 

på amerikanedrnes bilde av krigen, Martin Luther King og Robert Kennedy ble myrdet, og 

borgerrettighetsbevegelsen og studentbevegelsen gikk mer eller mindre i oppløsning. 

Opprørsikonet Bob Dylans bidrag var altså et album som tilsynelatende var blottet for 

tidstypiskhet og samfunnskritiske bemerkninger. Mike Marqusee er blant dem som mener det 

var overraskende at ingen kommentatorer så hvor politisk John Wesley Harding egentlig var. 

Dylan nevnte verken Vietnam eller borgerrettigheter, derimot fortalte han historier om 

immigranter, om landstrykere, om rike og fattige, om forbrytere og om eiendomsbaroner. Den 
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amerikanske venstresiden var blitt så opptatt av krigen og borgerrettskampen at de var blitt 

ufølsomme overfor de gamle klassespørsmålene. I et intervju med Sing Out! i 1968 ble Dylan 

bedt om å kommentere hvorfor sangene hans ikke var så politiske som før. ”Probably that is 

because no one cares to see it the way I’m seeing it now, whereas before I saw it the way they 

saw it,”173 var svaret.  

Dylans image som protestsanger var imidlertid så innarbeidet at mange lyttere likevel 

tilla John Wesley Harding de egenskapene de forventet at det skulle ha, først og fremst mot 

vietnamkrigen. I sin anmeldelse i Crawdaddy skriver Jon Landau;   

Dylan manifests a profound awareness of the war and how it is affecting all of us. 
This doesn’t mean that I think any of the particular songs are about the war or that 
any of the songs are protests over it. All I mean to say is that Dylan has felt the 
war, that there is an awareness of it contained within the mood of the album as a 
whole.174

Til tross for at Dylan hadde forholdt seg fullstendig taus i nesten to år og aldri hadde hatt noe 

med anti-krigsbevegelsen å gjøre, var det utvilsomt fortsatt mange unge rebeller som søkte 

trøst i Dylans aforismer. I juli 1968, ikke lenge etter at Luther King og Robert Kennedy ble 

myrdet, valgte Dylan å gi et intervju i Sing Out! Men det var ikke for å oppklare sine 

synspunkter på samtidens dramatiske hendelser at Dylan valgte å la seg intervjue. Isteden ga 

han uttrykk for at hele denne store ”protestgreia” ikke var ekte. Ifølge Mike Marqusee ble 

Dylans ”nøytralitetsholdning” nærmest pervers. På slutten av 1960-tallet var hans 

beskyttelseslag tykkere enn noen gang. Det frustrerende er, som Marqusee skriver, ikke at 

Dylan framsto som forvirret over situasjonen, men at han nektet å gå inn på 

problemstillingene. Dylan ytret i stedet full resignasjon, han overga seg til uløseligheten i 

problemene. ”He did turn away and pretend that he just didn’t see . . . Out of his disdain for 

fashion, for simplistic dualities, out of  anxieties about getting it wrong and finding himself 

out of his depth . . . he turned away.”175

Fansen mente likevel Dylan for lengst hadde fortalt hva han mente om krigen gjennom 

sin tidligere produksjon. Og mot slutten av 1968 nådde Jimi Hendrix’ versjon av ”All Along 

the Watchtower,” en sang soldatene i Vietnam umiddelbart tolket til å omhandle dem, 

nummer to på Billboard. Dermed fikk allmennheten nok en ”bekreftelse” på at Dylan fortsatt 

var populærmusikkens ukronede opprørsleder.  
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Presidentvalget 1968 

Til tross for at tet-offensiven tok knekken på den siste rest av establishmentets kredibilitet 

overfor motkulturens unge, valgte likevel de aller fleste å fortsette å spille etter reglene heller 

enn å gå til fysisk til angrep på systemet. Det store håpet i 1968 ble senator Eugene 

McCarthys kamp for å vinne demokratenes presidentnominasjonen. Krigsmotstanderen 

McCarthys valgkamp ble i sin helhet drevet av studenter. 

Den 31. mars 1968, etter en sjokkerende knapp seier over nykomlingen McCarthy  i 

primærvalget i New Hampshire, annonserte president Johnson først en midlertidig stans i 

bombingen av Nord-Vietnam og deretter at han ikke ville søke en ny periode som president 

for Amerikas Forente Stater. På dette tidspunktet hadde også Robert Kennedy, den tidligere 

presidentens yngre bror, annonsert at han ville utfordre Johnson til demokratenes 

presidentnominasjon. 

Både McCarthy og Kennedy drev kampanjer som kritiserte den rådende kaldkrig-

mentaliteten og USAs rolle som verdenspoliti. Situasjonen så lys ut for alle som ønsket 

forandring. Men så, den 5. juni 1968, like etter at han hadde fått vite at han hadde slått 

McCarthy knepent i det avgjørende primærvalget i California, ble Robert Kennedy skutt og 

drept. For mannen i gata ble det, etter drapene på Martin Luther King og på mannen som 

antagelig ville blitt demokratenes presidentkanditat, uunngåelig å spørre seg hvorfor USA var 

så voldelig.   

I kaoset som fulgte maktet ikke McCarthy-kampanjen å samle trådene. Så da 

demokratenes nominasjonsmøte skulle avholdes i slutten av august hadde han, til tross for at 

han var den av kandidatene som hadde fått klart flest stemmer i nominasjonsvalgene, i 

realiteten ikke en sjanse. Bare dager før nominasjonsprosessen startet hadde Sovjetunionen 

invadert Tsjekkoslovakia, hvilket på ny ga haukene i det demokratiske partiet vann på mølla. 

Hele Chicago var også mer preget av politiets voldelige behandling av de frammøtte 

antikrigsdemonstrantene enn av at et stort politisk møte skulle avholdes. Fredsinitiativet og 

McCarthy hadde aldri noen reel sjanse. Nominasjonen falt på visepresident Hubert Humprey. 

Da Charles Kaiser i 1985 spurte Dylan om hans syn på hendelsene i 1968 uttrykte han 

fortsatt bare apati og gjorde ingen større forsøk på å forklare det hele;  

All those things like that deaden you. They kill part of your hope. And enough of 
those blows to your hope will make you deader and deader and deader, until a 
person is existing without rally caring anymore . . . Yevtuschenko, the Russian 
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poet, told me an interesting thing: He said what unites people is broken hope; 
broken hope unites people rather than hope because broken hope people have 
experienced, and hope they haven’t really experienced.176  

Dylan og studentbevegelsen 

For den amerikanske studentbevegelsen kom vietnamkrigen svært beleilig. Organisasjonen 

trengte en ny kampsak,  ERAP hadde vist seg å være en feiltagelse og radikaliseringen av 

SNCC hadde gjort hvite sympatisører overflødige. Uten krigen ville SDS og 

studentbevegelsen antagelig forsvunnet ut i intet, mener Terry Anderson. Det var 

vietnamkrigen som gjorde 1960-tallet til noe mer, til et større og mer dyptpløyende opprør, til 

”the Sixties,” skriver han.  

Den første betydelige demonstrasjonen mot krigen ble arrangert av SDS allerede i 

april 1965. Til stor overraskelse møtte så mange som 25 000 mennesker opp til markeringen, 

som bidro sterkt til å gjøre SDS nasjonalt kjent. I media ble organisasjonen omtalt som den 

dominante i en større studentbevegelse. I løpet av 1965 gikk SDS fra å ha 2500 medlemmer 

ved noen få universiteter, til å bli et landsomfattende nettverk med 10 000 medlemmer og et 

stort antall ikke-registrerte sympatisører.  

SDSerne så fra begynnelsen av på Bob Dylan som et forbilde, som en som talte deres 

sak. Etter Bringing it All Back Home og vietnamkrigens utbrudd ble spesielt låten ”It’s all 

over now Baby Blue” flittig diskutert. Ifølge Todd Gitlin tolket mange i SDS denne ”baby 

blue” til å være Amerika selv, hvilket alt nå så ut til å være over for.177  

 

I oktober 1968 identifiserte 750 000 studenter seg med ”det nye venstre.”178 Til tross for at 

dette ikke utgjorde mer enn cirka 10 prosent av studentmassen mener Todd Gitlin at resultatet 

viste at potensialet for samfunnsopprør var stort. Studentbevegelsens størrelse var imidlertid 

også det som tok knekken på den. Den var spredt utover landet og det fantes ingen klar 
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ideologi som hele ”det nye venstre” stilte seg bak. Mot slutten av tiåret var nok langt flere av 

SDSsympatisørene interessert i å røyke marihuana og distansere seg fra systemet, enn å mane 

til revolusjon. Store uenigheter om ideologi og virkemidler splittet etter hvert SDS i 

fraksjonene, og i løpet av 1969 forsvant de siste restene av det som hadde vært den 

opprinnelige organisasjonen.  

Den av SDS-fraksjonene som fikk mest oppmerksomhet var en gruppe som tok navnet 

the Weathermen, etter Dylan-linja ”You don’t need a weatherman to know wich way the wind 

blows.”179 Mellom september 1969 og mai 1970 utførte voldelige grupperinger som kunne 

knyttes til det nye venstre, hvorav the Weathermen var den mest kjente, omkring 250 

bombinger eller bombeforsøk.180 Selv om værmennene aldri telte mer enn noen få hundre 

medlemmer fikk de stor oppmerksomhet i mediene. De øvrige restene av SDS nærmest ble 

spilt utover sidelinja, og disse endte stort sett med å krangle seg imellom om de skulle følge 

the Weathermens eksempel eller om de skulle avvise dem. ”You don’t needa rectal 

thermometer to know who the assholes are,”181 ble Wisconsin SDSs slagord. Ved Berkeley 

ble det dannet en gruppe med navn “the fishermen,” som tok slagordet: “You don’t need a 

fisherman to know something’s fishy.”182 Ved tiårets ende var i det minste studentbevegelsen 

enige om at Dylan-aforismene var til for å brukes.  

 

Det myteomspunne året 1968 kulminerte med at Humphrey tapte presidentvalget for 

republikanernes Richard Nixon. For ungdomsbevegelsen symboliserte Nixon alt som var galt 

med establishmentet, og ble dermed det siste av mange store nederlag for dem som håpet på 

politiske forandringer i sosialistisk retning.  

Ungdommen trengte ikke lese Paul Goodmans Growing up absurd for å skjønne at 

verden ikke hang sammen slik de hadde blitt fortalt, skriver Terry Anderson. De trengte bare å 

leve gjennom 1960årene, vurdere establishmentets oppførsel, og lytte til motkulturens ideer 

og til den nye rocken.183 Våren 1968 var det ungdoms- og studentopprør også i Frankrike, 

Korea, England, Tyskland, Hellas, Japan og Tsjekkoslovakia.  
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Allerede fra vårsemesteret 1967 var det tydelig at også den jevne student var blitt mer radikal 

og var villige til å provosere fram konfrontasjoner med autoriteten. Mange studenter kalte 

også på revolusjon. Revolusjonen var imidlertid retorisk, og aldri reelt begrunnet, mener Todd 

Gitlin. Selv om bevegelsen reiste en rekke spørsmål var den aldri i stand til å gi noen reelle 

svar; ”If there was a road to power we had no map for it.”184 Gitlin har imidlertid blitt 

kritiserte av andre sentrale SDSere for å ha gitt en for myk framstilling av ”det nye venstre.” 

Ifølge David Horrowitz var det opprinnelige SDS langt mer radikalt enn det Gitlin gir 

inntrykk av i sin framstilling. Etter hvert som studentbevegelsen vokste seg stor ble det 

imidlertid klarere og klarere at det nye venstre ikke var enig med seg selv om verken 

målsetninger eller ideologiske holdepunkter.  

 

Det som gjorde 60-tallets unge til en bevegelse, var i stor grad en forståelse av at noe var galt 

med systemet, samt en felles kulturell referanseramme, hvor rockemusikken var det viktigste 

elementet. Arthur Marwick mener populærkulturen på 1960-tallet ble en kultur hvor publikum 

ikke bare passivt konsumerte, men aktivt deltok. For de unge ble rockemusikken et slags 

”universelle språk.”185 Sosiologen Simon Frith beskriver miljøet han møtte da han entret 

Berkeley-universitetet i 1967 som en kultur hvor rock og politikk, musikk og ”bevegelse”, 

fornøyelse og handling var knyttet uatskillelig sammen.186 For de unge selv var 

rockemusikken langt fra noen kommersiell masseindustri. Rocken hadde en klar agenda om å 

være seriøs og meningsfull.  

Mot slutten av 60-tallet passerte LPen singlene i omsetning. Mye av årsaken var 

publikums felles forståelse av at rock var album og seriøsitet, mens singlene symboliserte 

popmusikk og higen etter listesuksess. Rockeartistene skulle også strebe etter å ”gjenspeile 

sitt publikum,” de skulle være en del av det store bildet. Det fantes en rockeideologi, og den 

var uttrykkelig antikommersiell, mener Simon Frith. I rockemusikken skulle det være nærhet 

mellom artist og publikum, et element som var nedarvet fra folk-musikken. Til en viss grad 

var denne nærheten mellom publikum og artist også en realitet. Frith mener at på slutten av 

60-tallet fikk en stor del av artistene utøve sin kunst fritt. Til en viss grad fikk også artistene 

selv kontroll over industrien. Mye av årsaken til dette var rett og slett at industrien oppdaget at 

unge rockemusikere var bedre til å forutsi hva som ville selge enn plateselskapenes etablerte 
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PR-folk, og så lenge man solgte plater var sjefene fornøyde. Hvis markedet ønsket seg 

rockekunstnere og protestrockere, så var det dette plateselskapene forsøkte å produsere.187 I 

1968 brukte for eksempel Columbia slagordet ”revolutionaries of rock” for å fremme artister 

som Janis Joplin, Santana, Blood, Sweat and Tears, og Leonard Cohen.188 Rockerevolusjon 

solgte plater. 

 Mye av årsaken til at publikum og artister i høyere grad styrte utviklingen i 

populærmusikkindustrien var at det etter fjernsynets inntog ble enklere for nye og mindre 

aktører å etablere seg i markedet. De store plateselskapene dominerte ikke like mye på 1960-

tallet som de hadde gjort det før rock’n’rollens frambrudd. I løpet av 1955 hadde bare 14 

forskjellige plateselskap artister inne på Billboard top10. De fire største av dem sto bak hele 

74  prosent av disse låtene. I 1967 var 35 selskap innom top10, og de fire største sto bak bare 

40 prosent av hitlåtene.189 Populærmusikkindustrien var bredere og mer mangfoldig enn den 

tidligere hadde vært. 

Woodstockfestivalen, august 1969 

I april 1969 utga Dylan et rent countryalbum, Nashville Skyline, noe som gjorde ham til 

gjenstand for publikums forargrelse. Den unge profet hadde denne gang hengitt seg til det 

mange anså som USAs mest konservative musikkstil. New York Times mente at ”Dylan is 

businessman first and a prophet some time later.”190 Sangene på Nashville Skyline bærer da 

heller ikke preg av å være skrevet av en talsmann for sin generasjon. De gjenspeilet derimot 

godt det verdenssynet Dylan i virkeligheten hadde på denne tiden. ”Love is all there is, it 

makes the world go ’round,/ Love and only love, it can’t be denied,”191 synger han på ”I 

Threw It All Away.” Bob Dylan var ikke lenger ung og sint, han var familiefar med hus på 

landet. 
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Det fantes likevel mange som nektet å innse at profeten ikke var noen profet likevel. 

Tidligere SDS-leder Carl Oglesby tolket Nashville Skyline dithen at Dylan vendte seg mot de 

samme problemene som han mente bevegelsen hadde gjort. 

I could see Nashville Skyline as nothing other than Dylan becoming interested in 
the white working class at the same time the Movement did. As the Movement 
was getting turned on to the alienated, displaced white hillbillies in Northern cities 
. . .  he comes along with Nashville Skyline which says in so many words that the 
problem from now on is to talk to America. It’s a move to working class 
language.192

 

Til tross for at Nashville Skyline antydet noe helt annet, forventet mange at Dylan skulle gjøre 

comeback som rockens store protestsanger under Woodstock-festivalen som ble arrangert i 

august 1969. Enkelte har faktisk hevdet at hovedårsaken til at gigantfestivalen ble lagt til 

nettopp Woodstock, var at Bob Dylan bodde der. Men Dylan selv var langt fra villig til å 

spille rollen som hippie-profet. Den siste tiden han bodde i Woodstock hadde det vært stor 

tilstrømming av fans som invaderte hans private sfære. Unge mennesker fra fjern og nær 

reiste til Woodstock for å få et glimt av sin store helt. ”New York was a heavy place. 

Woodstock was worse, people living in trees outside my house, fans trying to batter down my 

door, cars following me up dark mountain roads.”193   

Under Woodstock-festivalen valgte Dylan å reise bort. Han hadde takket ja til et 

oppdrag i England, nærmest som en unnskyldning for å komme seg bort mens ”love and 

peace-festivalen” pågikk utenfor hjemmet hans. Men også hans opptreden under Isle of Wight 

festivalen, hans første virkelige konsert på over tre år, medførte ubehagelig oppmerksomhet. 

For selve konserten ble langt fra den opplevelsene de 200 000 tilskuerne hadde forventet seg. 

Britiske medier hadde omtalt Dylans retur til konsertscenen i store ordlag. Publikum ble mer 

eller mindre lovet en tre timer lang konsert med scenebesøk fra flere av beatlene og andre 

britiske rockestjerner. Det publikum i virkeligheten fikk, var en Bob Dylan med fullskjegg og 

cowboyhatt, som under den timeslange konserten oppførte seg mer som crooner194 enn som 

en rockeprofet. John Lennon, som var tilstede på konserten forsøkte etterpå å forsvare sin 

gamle venn som han mente hadde gjort en helt OK jobb; ”men det folk ventede på var Godot 

– en slags Jesus,”195 mente han. Bob Dylan besvarte forøvrig kritikken med å fortelle at han 
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aldri ville sette sine ben i England igjen. Det skulle gå over fire nye år før han i det hele tatt 

vendte tilbake til en større scene. Hva angikk Woodstock-festivalen omtalte Dylan den senere 

som ”the sum total of all this bullshit.”196

Bare noen måneder etter den fredelige festivalen i Woodstock viste forøvrig også 

rockekulturen sitt janusansikt. Under festivalen i Altamont i desember  1969 var det alt annet 

enn fred og kjærlighet-stemning som rådet. Det hele toppet seg da vakter fra Hells Angels 

stakk ned og drepte en tilskuer mens Rolling Stones spilte sin ”Sympathy for the Devil.” 

Rocken som en musikksjanger mistet forøvrig sin videre sosiale betydning ved 

overgangen til 1970-tallet. Populærmusikken ble på ny inkorporert i musikkindustriens 

etablerte former. Magasinet Rolling Stone, som i noen år hadde beskrevet rocken som en 

kritisk kommentar til establishmentet, ble på 70-tallet til et streit musikkmagasin preget av 

forbrukerveiledning, styrt av industrien.  
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Kap 5 

Avslutning 

Hvorfor begynte Dylan å skrive protestsanger, og hva formet innholdet i 
dem? 

Innholdet i Bob Dylans fingerpekende protestsanger, som han skrev i årene 1962/63, 

gjenspeilet de rådende verdier og holdninger i folk-bevegelsen. Bob Dylan var svært påvirket 

av tidene og miljøet han levde i. Den politiske oppvåkningen Dylan opplevde i løpet av 1961, 

var i høy grad et produkt av det livet han levde i Greenwich Village. Folk-bevegelsen 

sympatiserte sterkt med borgerrettighetsbevegelsen, og var et av få miljøer hvor den 

amerikanske kaldkrig-kulturen ble kritisert. ”What politics I ever learned, I learned in the 

streets, because it was part of the enviroment,”197 har Dylan selv uttalt. Han kom imidlertid 

aldri i nærheten av å henfalle til noen spesiell ideologi, til det var hans politiske interesse rett 

og slett for laber. Men at hans verdenssyn ble sterkt påvirket av det venstrepolitiske folk-

miljøet i the Village synes sikkert.  

Da han først bestemte seg for å skrive dagsaktuelle sanger, sanger som tok opp temaer 

i samtiden, var det nærmest en selvfølge at holdningene og meningene som ble ytret viste seg 

å stemme overens dem som dominerte i folk-bevegelsen. Fra våren 1962 skrev Dylan en 

rekke sanger som kritiserte atomvåpenpolitikken, den amerikanske rasismen og kald-krig-

kulturen. 

De som kjente ham beskriver den Bob Dylan som vanket i New Yorks folk-miljø 

tidlig på 1960-tallet som ”en svamp.” Han sugde til seg alt han kunne av lærdom. Og det var 

ikke bare, som biografiene vektlegger, musikalsk lærdom Dylan tok til seg, han lærte også av 
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de politiske holdningen som dominerte i miljøet. Dylan var verken særlig belest eller spesielt 

sosialt engasjert da han ankom New York. Det er derfor naturlig å tro at folk-miljøet i New 

York formet hans politiske holdninger i meget høy grad.  

 

Til tross for at folk-miljøet i New York besto av sosialt og politisk engasjerte mennesker, var 

det svært uvanlig for folk-artister i det hele tatt å forsøke å skrive egne sanger. Som jeg har 

belyst i kapittel 2 var det å skrive sangtekster som tok opp dagsaktuelle tema, var nærmest 

bannlyst av folk-puristene, i hvert fall for unge og urutinerte artister som Dylan. Det var klare 

og stramme regler for hva som var lov og hva som ikke var lov for folk revivals artister. Den 

entusiastiske mottagelsen Dylans første protestsanger fikk hos mange må derfor ha kommet 

som en overraskelse. Da mottagelsen av ”The death of Emitt Till” ble som den ble var det 

imidlertid logisk for Dylan å fortsette i samme bane. Han har flere ganger uttalt at 

protestsangene bare en stilart han utnyttet for å oppnå berømmelse, men som jeg har vist i 

denne oppgaven er det uvisst hvor seriøst man kan tolke et slikt utsagn. I 1962/63 fantes det 

helt klart enklere måter for artister å oppnå berømmelse enn gjennom samfunnskritiske folk-

sanger.  

Hva som fikk Dylan til å begynne å skrive sine protestsanger, sanger som han må ha 

skjønt at bare var spiselige for en liten del av befolkningen, har ingen enkel forklaring. 

Kjæresten Suze Rotolo nevnes alltid som en utslagsgivende faktor for forløsningen av Dylan 

låtskrivertalent, og det er godt mulig at det var for å imponere henne at Dylan skrev sine 

første protestsanger.  

Dylan ble også inspirert til å skrive protestsanger av det sosiale engasjementet som 

rådet i Greenwich Village og av tidens store politiske hendelser og sosiale bevegelser. 

Spesielt ble Dylan engasjert i borgerrettighetsbevegelsen. Da Bob Dylan besøkte Greenwood, 

Mississippi, sommeren 1963, for å vise sin støtte og for å sette fokus på den pågående 

velgerregistreringskampanjen, møtte han og konverserte med flere sentrale SNCCere, 

deriblant Bob Moses, Julian Bond, Bernice Johnson og James Foreman. Møtet med grasrota i 

de svartes frigjøringskamp satte ifølge Mike Marqusse dype spor i Bob Dylan. Det finnes 

flere referanser i Dylans senere arbeider hvor han viser sin respekt for disse menneskene. 

Dylan snakket også om James Foreman som en god venn da han ble intervjuet av Nat Hentoff 

fra New Yorker, sommer 1964, i sammenheng med at han beklaget seg over det gamle 

venstres oppførsel under ECLC-tilstelningen da han mottok Tom Paine-prisen;  
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You know, they were talking about Freedom Fighters that night. I’ve been in 
Mississippi, man. I know those people on another level besides civil-rights 
campaigns. I know them as friends. Like Jim Forman, one of the heads of SNCC. 
I’ll stand on his side any time. But those people that night were actually getting 
me to look at colored people as colored people. I tell you, I’m never going to have 
anything to do with any political organization again in my life.198

 

Dylans nærkontakt med borgerrettighetsbevegelsen satte et spesielt sterkt preg på flere 

av de sangene han skrev høsten 1963. LPen The Times They Are A-Changin’ inneholder 

Dylans alvorligste og mest dypfølte sanger, sanger som ga inntrykk av at Dylan var en sosialt 

engasjert mann som ønsket en dypere rettferdighet for de svake og undertrykte. Albumet 

inneholder blant annet borgerrettighetssanger som ”The lonesome death of Hattie Carroll” og 

”Only a pawn in their game,” i tillegg til tittelsporet, som Dylan senere har omtalt som 

”definetly a song with a purpose.”199 Dylan har også uttrykt at han var bevisst på at folk-

bevegelsen og borgerretttighetsbevegelsen kjempet en felles sak da han skrev denne sangen200  

Flere forfattere har imidlertid overdrevet Dylans betydning for 

borgerretighetsbevegelsen. Blant annet er det påstått at ”Blowin’ in the Wind” ble blant 

borgerrettighetsbevegelsens viktigst hymner, nærmest på linje med ”We Shall Overcome”. 

Dette er en stor overdrivelse. For de svarte i sørstatene, gikk folk-musikkens 

renessanseperiode nesten ubemerket forbi. Folk rival var en renessanse for urban hvit folk-

musikk i nord og langs kystene. Før Dylan ble nasjonal kjendis fra midten av tiåret var det få i 

borgerrettighetsbevegelsen som visste hvem han var. Dylans bidrag var at han brakte 

oppmerksomhet til borgerrettighetskampen ved å bringe temaet inn på hitlistene. Han spilte 

også en viktig rolle ved å trigge soulartister som Sam Cooke, Ray Charles, Curtis Mayfield og 

James Brown til å endelig berøre borgerrettighetstemaet i sine sanger. Som jeg har beskrevet i 

denne oppgaven hadde altså verken soulmusikken eller Motowns artister noen 

samfunnskritisk brodd før Bob Dylan viste vei gjennom sine protestviser. Som tidligere nevnt 

bemerket faktisk den store gospel og soul-sangeren Sam Cooke at det var flaut for svarte 

artister at det var en ung hvit mann den som ble den første som torde å ta opp rasespørsmålet i 

populærmusikken.201 I desember 1964, like før han døde, spilte Cooke inn ”A Change Is 
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Gonna Come,”202 den første i en lang rekke sosialt bevisste soul-låter, låter som bidro til den 

økende stoltheten blant afroamerikanere på 1960-tallet. Det varte forøvrig til sommeren 1966 

før ”Blowin’ in the wind” virkelig ble kjent i  det svarte USA, da Stevie Wonder nådde top10 

med sin versjon av låten.  

Hvordan ble Dylan gjort til en ”politisk agitator”? 

Hvis Bob Dylan kun hadde vært ute etter ære og berømmelse, fantes det enklere veier å gå 

enn gjennom folk-musikken og protestsang. På den annen side viste det seg altså å være et 

marked for disse protestsangene, et marked Dylan satte seg som mål å erobre. Serge Denisoff 

mener Dylan i sin tidlige karriere var en blanding av folk-entreprenør, en som søkte rikdom 

og suksess, og ”idealist,” som uttrykte meninger som brøt med den store majoritetens 

holdninger og verdier.203 Folk-puristene kritiserte ham for det første, mens han i media i høy 

grad ble framstilt som en ung mann med noe ektefølt å si.  

 Dylan beveget seg inn i ukjent farvann da han begynte å skrive sangtekster hvor han 

tok standpunkter i politiske kontroversielle saker. Innen populærmusikken var det svært få 

som hadde gjort dette før ham. Både Guthrie, Seeger og flere andre hadde tatt opp sosial 

urettferdighet i sine sanger tidligere, men Dylan gjorde det altså på en tid da den kalde krigen 

nådde sitt klimaks og de svartes frigjøringskamp dominerte det amerikanske nyhetsbildet. 

Han gjorde det også på en mer radikal måte enn det Guthrie og Seeger hadde gjort. Dylan lot 

det skinne gjennom hvem som var de gode og hvem som var de onde. Han la absolutt 

ingenting i mellom i sin kritikk av systemet. Denne tidvis banale oss mot dem retorikken 

bidro helt sikkert både til at media stigmatiserte ham, og til at publikum begynte å anse ham 

som et symbol på opprør mot establishmentet.  

Til tross for at the freewheelin’ Bob Dylan var et meget kontroversielt album, både 

fordi Dylan sa rett ut til verdens krigsherrer at ”I hope that you die/ And your death’ll come 

                                                 
202 Dylan framførte forøvrig denne låten under en minnekonsert for Cooke våren 2004. 
203 Denisoff 1972: 18 
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soon,”204 og fordi den typen låtskriving Dylan drev med langtfra var stuerent i folk-miljøet. 

Likevel solgte albumet over 200 000 eksemplarer, et svært høyt tall for en ung og ukjent folk-

artist. At kontroverser og presseoppslag selger har imidlertid aldri vært noen hemmelighet. Og 

det tok heller ikke lang tid for den folk-bevegelsen å innse at protestsangen kunne være en 

måte å få ut deres samfunnskritiske synspunkter på.  

I oktober 1963 var Dylan hovedsak i folk-magasinet Sing Out!. I artikkelen skryter Gil 

Turner uhemmet av Dylan; “Bob Dylan, touching the nerve centers of our own time with the 

measureless flights of the poet who speaks for his generation.”205 “Talsmann for sin 

generasjon” –rollen var dermed etablert.  

På denne tiden uttrykte Dylan flere ganger sitt personlige engasjement omkring sosial 

urettferdighet, og han viste en genuin tiltro til protestbølgen i folk-musikken. Dylan til New 

Yorks Daily Mail i oktober 1963: “Why are we in the midst of a folk music boom?” asked 

Dylan . . . Because the times cry for the truth . . . and people want to hear the truth and that’s 

what they’re hearin’ in good folk music today.”206

 

Albumet The Times They Are A-Changin’, som ble utgitt i januar 1964, var det albumet som 

forseglet Dylans skjebne som en ”politisk artist.” Både media og publikum ble etter dette 

albumet overbevist om at Dylan var en ung mann med noe stort å si. Dylan var satt i båsen 

”protestsanger,” og ut derfra skulle det vise seg svært vanskelig å unnslippe.  

For Dylans karriere var imidlertid medienes ikoniseringen av ”opprøreren Bob Dylan” 

mer positivt enn negativt. Dylan ble en nyhet utover selve musikken. Framstillingen av ham 

som en artist med et budskap, gjorde ham til noe mer enn en vanlig artist. Om Dylans 

protestsanger hadde blitt forbigått i stillhet er det lite trolig at han ville fått noen lang karriere 

som musiker. For Dylan personlig ble imidlertid stigmatiseringen av ham en tung bør og 

bære. Som Tom Wilson, Dylans produsent, uttalte under innspillingen av Another side of Bob 

Dylan var Dylan bare en fyr som sang om sin bekymring for vanlige mennesker. Tittelen 

”protestsanger” var derfor misvisende.207 Som jeg har beskrevet i denne oppgaven gjorde 

Dylan de kommende årene en rekke forsøk på å fortelle media og publikum om at han ikke 

hadde noen agenda utover det å være en artist, en kunstner. Likevel gikk det knapt en eneste 

pressekonferanse eller intervju hvor Dylan ikke ble spurt om hva hans budskap var.  

                                                 
204 Dylan 2000: 56 
205 Robert Shelton,  No Direction Home: The Life and Music of Bob Dylan,, Da Capo utg. (1997) 191 
206 ibid. 
207 Nat Hentoff, “The crackin’, shakin’c breakin’, sounds,”  The new yorker, 24. oktober 1964, i: Younger than 
that now. The collected intervews with Bob Dylan (New York, 2004) 18 
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Før Bob Dylan var det nærmest utenkelig at media skulle ha interesse av hva en ung 

popartist mente politisk. Men borgerrettighetsbevegelsen og de gryende motkulturene hadde 

skapt et behov for unge forbilder. ”Dylan opprørslederen” ble dermed en like stor nyhet som 

”Dylan musikeren.” 

Medias og publikums bilde av Bob Dylan, den unge politiske agitator 

Fra og med 1965 ble det utviklet en vidtrekkende undergrunnspresse, som mot sluttet av tiåret 

hadde en samlet opplag på nærmere fem millioner.208 Disse undergrunnsavisene, som The 

Berkeley Barb og The East Village Other kombinerte politisk engasjement og interesse for 

popkultur. Den nye rocken, med dens anti-establishmentholdninger og nære tilknytning til 

motkulturbevegelsen, var viktig stoff for disse avisene. Dylan ble hauset opp som den største 

av de store. Mye av årsaken til at han i de kommende årene vokste seg virkelig stor i 

motkulturmiljøene, var hans status i undergrunnspressen, der han fra begynnelsen av ble sett 

på som et kultikon.209 Undergrunnspressen bidro dermed til motkulturens misoppfatning at 

rockemusikken hadde en ”uavhengig” politisk slagkraft. “Music conveyed the message of the 

counter-culture so powerfully that 62 % of our political activists were inclined to believe 

during the sixties that rock and roll was a revolutionary political force,”210 skriver Weiner og 

Stillman i sin studie av woodstockgenerasjonen.  

 

1960-tallets virkelige revolusjon var imidlertid ikke en ideologisk revolusjon. Det 

revolusjonerende var at ”de unge” torde å stå opp og si i fra når de mente noe var galt med 

establishmentet. Det var i høy grad selve opprøret som var revolusjonerende. At unge 

mennesker langt unna maktens korridorer skulle skrike ut sitt ”anti-autoritære” budskap var 

nærmest utenkelig før 60-tallets ungdomsopprør. Før 68er-genrasjonen hadde establishmentet 

vært nærmest immunt mot kritikk. Denne forestillingen avgikk med døden i løpet av 1960-

                                                 
208 Terry Anderson, The movement and the sixties. (New York, 1995) 245 
209 Marqusee, Chimes of Freedom, The Politics of Bob Dylan’s Art. (New York, 2003) 135 
210 Rex Weiner and Deanne Stillman, Woodstock census. The Nationwide Suvey of the Sixties Generation, (New 
York, 1979) 
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tallet. Det revolusjonerende var rett og slett at ”det etablerte samfunds guddommelige rett, ble 

punktert,” 211 mener Ian MacDonald. For mange ble Bob Dylan selve symbolet på denne 

omveltningen. Her ligger også hovedårsaken til at bildet av Dylan som en politisk agitator har 

blitt stående. 

 

Ved tiårets utløp, under pressekonferansen før hans lenge påventede comeback under Isle of 

Wight festivalen sent i august 1969, kommer det tydelig fram at selv etter tallrike avvisninger 

av ”hva er ditt egentlige budskap-spørsmål” og tre års taushet levde myten om ”agitatoren 

Dylan” i beste velgående; 

Burns [BBC journalist]: You used to, I believe, make public pronouncements on 
your views on things, like Vietnam, and it has been noticed in certain quarters you 
haven’t been doing that recently, making your views known on big political and 
international issues. Is this deliberate policy on your part? 212

Dylan avviser hele påstanden og ber høflig journalisten sjekke kildene sine en gang til. 

Likevel fortsetter intervjuet i samme retning. Til slutt kommer det sedvanlige spørsmålet; ”Do 

you have a personal message for the kids today? Dylan: Take it easy and do your job well.”213 

Dylan gikk tidlig lei alle ”hva er ditt egentlige budskap”-spørsmålene. Svarene han ga var 

dermed stort sett av det ironiske slaget. Intervjuene ble dermed ofte ikke annet enn 

humoristiske ordleker fra Dylans side; 

Reporter: Are you trying to accomplish anything? Bob Dylan: Am I trying to 
accomplish anything? Reporter: Are you trying to change the world or anything? 
Bob Dylan: Am I trying to change the world? Is that your question? Reporter: 
Well, do you have any idealism or anything? Bob Dylan: Am I trying to change 
the idealism of the world? Is that it? Reporter: Well, are you trying to push 
idealism to the world? Bob Dylan: Well, what do you think my ideas are? 214

 

I Dylans tidlige protestsanger var det ikke vanskelig å fastslå hans politiske holdninger. Han 

var mot raseskillelovene, tok parti med de svake i samfunnet og syntes kaldkrig-kulturen og 

den påtatte frykten for kommunistene var tåpelig. Men fra og med 1964 uttalte Dylan seg 

ytterst sjelden i politiske saker. Tekstene hans ble mer surrealistiske, ofte satt sammen av 

usammenhengende bilder og metaforer. ”His attitude towards politics has moved from 

curiosity through rejection as irrelevant to outright hostility,” 215 skriver Tor Egil Førland i sin 
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artikkel om Dylans utenrikspolitikk. Førland finner to tydelige politiske standpunkt hva angår 

Dylans utenrikspolitikk; mot krig og for isolasjonisme216.  

Bob Dylan var en fri kunstner, en artist uten forpliktelser til andre enn seg selv. Både 

publikum og media hadde imidlertid store problemer med å akseptere dette; ”The press has 

always misrepresented me. They refuse to accept me for what I am and what I do,”217 klaget 

Dylan i et intervju med TV Guide Magazine i 1976.  

Dylans audiens hos høykulturen – populærkulturens ”gjennombrudd” 

Bob Dylan var mannen som brakte poesi inn i popsang-teksten, og dermed inn i millioner av 

hjem. Samtidig vant hans kunst anerkjennelse også i høykulturelle kretser. Dylan bidro 

dermed ikke bare til å forandre selve populærmusikken, men også til å minske forskjellen 

mellom det ”høy” og ”lav”-kulturelle. Før Bob Dylan var det nærmest utenkelig at sangtekster 

ble gjenstand for poesidebatt i media og på universiteter. Sammen med noe få andre samtidige 

popkultur-ikoner, som James Brown218, Muhammad Ali219 og Tommie Smith220, tvang han 

den intellektuelle eliten til å ta populærkulturen alvorlig. 

                                                                                                                                                         
Journal of American Studies 26 (1992), 3 
216 Denne delen av Dylans politikk var noe verken media eller publikum bet seg fast i. I ”North country blues”  
hevder han at USA burde sikre egne industriarbeidsplasser heller enn å importere billige varer fra 
lavkostnadsland. Denne holdningen kommer også til uttrykk i enkelte av hans senere sanger, spesielt ”Union 
sundown,” fra 1983. 
217 Neil Hickey, “The TV guide interview,” TV guide, 11. september 1976. I: Younger than that now. The 
collected intervews with Bob Dylan, (New York, 2004) 103 
218 Fra midten av 1960-tallet spilte Brown en viktig rolle som ”representant for USAs svarte samfunn.” Han 
møtte blant annet visepresident Hubert Humphrey og flere andre viktige politikere. Da opptøyer brøt ut etter 
drapet på Martin Luther King jr. i april 1968 ble Brown ”innkalt” og bedt om holde en tale. Establishmentet 
hadde innsett at det var større håp om at de svarte i gettoene ville lytte til fornuft hvis det var James Brown som 
talte den. 
219 Ali mistet merkverdig nok sin tittel som ”verdensmester” pga et indre amerikansk politisk anliggende, krigen 
i Vietnam. Han vant senere tilbake tittelen etter det klassiske oppgjøret mot George Foreman i Kongo i 1974. 
Omtrent samtidig innså USAs hvite establishment at Ali ikke kunne kues, og begynte derfor å framstille ham 
som ”en god amerikaner” igjen. 
220 Smith vant gull for USA på 200 meter sprint under Olympiske Leker i Mexico oktober 1968. Under 
seierssermonien sto han og bronsemedaljevinner John Carlos med hodet bøyd og gjorde black power-hilsen – 
knytten hånd og den ene armen i været. USAs indre raseproblemer ble i noen uker igjen et stort tema, også 
utenfor landetss grenser. Både Smith og Carlos ble mer eller mindre tvunget til å avbryte sine idrettskarrierer 
grunnet hendelsen. 
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Det var i høy grad Dylans fortjeneste at seriøsitet og ikke minst poesi fikk en plass i 

den nye rockemusikken. ”It was an artistic challenge to see if great art can be done on a 

jukebox. And he proved it can,”221 uttalte Allen Ginsberg etter at ”Like a Rolling Stone” 

nådde nr 2 på Billboard. Allerede fra midten av tiåret ble Dylan gjenstand for litteraturdebatt 

på amerikanske universiteter. Mange avfeide ham som en ulærd skinnpoet, men de fleste så 

likevel at den unge rebellen hadde klare kvaliteter. Poeten selv valgte å avfeie den tidvis 

opphetede ”er Dylan en poet”-debatten. Ved flere anledninger har han imidlertid gitt uttrykk 

for at han selv foretrekker det “lave” foran det “høye,” som på innsideteksten på Bringing it 

all back home.  

the fact that the white house is filled with / leaders that’ve never been t’ the apollo 
/ theater amazes me. why allen ginsberg was / not chosen t’ read poetry at the 
inauguration / boggles my mind/if someone thinks norman / mailer is more 
important than hank williams, / that’s fine. i have no arguments an’ i / never drink 
milk. i would rather model har- / monic holders than discuss aztec antropology/ / 
english literature. or history or the united / nations. i accept chaos. I am not sure 
whether / it accepts me 222

I ”I Shall Be Free No. 10” fra 1964 slenger han ut følgende frase i forbindelsen sin gryende 

status. ”Yippee! I’m a poet, and I know it./ Hope I don’t blow it.”223

Rockemusikkens publikum mente at rockemusikken var kunst like høyverdig som 

Shakespear og Rembrandt. Mot slutten av tiåret kulminerte denne forestillingen i en kaotisk 

miks av det ”høye” ”lave” med såkalte rockeoperaer, som ”Hair” og the Whos ”Tommy.” At 

elementer fra opera skulle blandes med populærmusikk var utenkelig før populærmusikken 

forandret status på midten av 1960-tallet. 

 

Debatten om Dylan kunne regnes som en poet startet i amerikanske medier for alvor i 1965. 

Biograf Robert Shelton siterer en del av argumentene som verserte. Alt fra ”Anyone who calls 

Dylan ’the greatest poet in the U.S. today’ has rocks in his head,” 224 til tituleringer som “the 

Brecht of the jukebox” og  “Homer in Denim” verserte i aviser og magasiner. New York Times 

utførte i 1965 en undersøkelse blant engelsk hovedfagsstudenter ved tre av USAs 

eliteuniversitet. Konklusjonen ble at Dylan var disse studentenes nålevende favorittforfatter.  

We don’t give a damn about Herzog’s angst or Mailer’s private fantasies. We’re 
conserned with things like the threat of nuclear war, the civil rights movement and 
the spreading blight of dishonesty, conformism and hypocrisy in the United States 
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. . . and Dylan is the only American writer dealing with theese subjects in a way 
that makes any sense to us.225

Dylan selv stilte seg forøvrig avvisende til hele debatten. I mai 1972 ble han oppringt 

av Esquire som skrev en artikkel om Dylans poesi, og spurte hva han selv syntes Bob Dylan 

var en poet. ”’Well, how do you see me?’ he responded. ‘Well, as a kind of human metaphor 

at the end of a corporate funnel,’ we answered. ‘Well, that ain’t bad,’ he said, and hung 

up.”226  

Faktum er i hvert fall at Dylan har fått en rekke tilhengere også høyt oppe i den 

”litterære elite.” Han har blitt tildelt æresdoktorat for sin diktning ved Princeton universitet, 

han har fått den franske ”Commandeur des arts et des lettres”-tittelen, og han har vært 

nominert til nobels litteraturpris. I 2003 ble han også beæret med en lengre avhandling skrevet 

av den anerkjente litteraturprofessor Christopher Ricks. ”This centurys greatest user of 

words,” har Ricks kalt Dylan.  

Dylan står fortsatt som en av svært få som har fått annerkjennelse som poet både i 

akademiske og popkulturelle kretser. Allerede på slutten av 1960-tallet var tekstene hans blitt 

pensum på universiteter og college. Bob Dylan nådde dermed ut til et publikum svært få 

popmusiker kom i nærheten av. 

Musikk og identitet – hadde rockemusikken noen dypere betydning? 

Musikken former vår identitet, vår oppfatning av vårt indre selv, mener Even Ruud. Ruud 

understreker hvor viktig det er at musikken man identifiserer seg med framstår som noe 

genuint; ”For er det noe som synes sentralt ved valg av artister og utformingen av selvbilde, 

så er det faktorer som vedgår ”ekthet”, ”troverdighet” og ”autentisitet”.227 Få artister har evnet 

det å framstå som troverdig og autentisk som Bob Dylan. Disse faktorene har utvilsomt spilt 
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en viktig rolle hva angår fansens ”dyrking” av ham. Uten å legge skjul på det har Dylan helt 

fra begynnelsen av sin karriere stjålet fritt fra en bred amerikansk musikktradisjon.  

Det å bygge sin musikk på tradisjon og dermed framstå som en autentisk artist har 

alltid vært viktig for Dylan. Så sent som i februar 2005, i programmet til sin USA-turne, 

rakket han ned på dagens artister, som han mente verken var kjent med eller bevisst på sine 

musikalske røtter. ”I know there are groups at the top of the charts that are hailed as the 

saviours of rock’n’roll and all that, but they are amateurs. They don’t know where the music 

comes from,”228 påstår han. At Dylan framsto som en autentisk musiker, som en som hadde 

noe ektefølt å si, har nok gjort sitt til at Dylanmyten lever videre.  

Amerikanske studier viser at en persons musikkpreferanser kan indikere noe om både 

sosial klasse, rase, alder og kjønn; ”the music expressed and reinforces who one is . . . it tells 

others who a person is and what group he or she belongs to.”229 For ”politiske artister” som 

Bob Dylan viste undersøkelser at man også så sammenhenger i publikums politiske 

preferanser. En undersøkelse utført blant 700 college-studenter tidlig på 1970-tallet viste at 52 

prosent av de ”liberale” likte såkalt protestmusikk, mens bare 17 prosent av de ”konservative” 

svarte det samme.230 Altså sier ens musikkpreferanser en hel del om hvem man er og hva man 

tror på. Som jeg har belyst i denne oppgaven kan man anta at Dylans publikum på 1960-tallet 

i USA kan avgrenses både når det gjelder alder og politiske preferanser.  

 

”Anybody that’s got a message is going to learn from experience that they can’t put it into a 

song . . . it’s just not going to come out the same message,”231 uttalte Dylan til Playboy i 

1966. Talsmann-rollen og alle ”hva er budskapet ditt”-spørsmålene var som tidligere nevnt en 

belastning for ham. Hans måte å distansere seg fra dette på var å bruke ironi og ved å avfeie at 

sangene hans kunne overbevise noen om noe som helst. Men som jeg har vist i denne 

oppgaven var det forbildet Bob Dylan de unge hadde behov for, ikke budskapet hans.  

Flere studier av publikums forståelse og holdninger til ”protestsanger” viser imidlertid 

at Dylans utsagn om at sanger ofte blir mistolket i høy grad er riktig. Den jevne lytter forstår 

rett og slett ikke i budskapet i sangene.232 At popsanger like gjerne kan brukes helt motsatt av 
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forfatterens intensjoner finnes det også flere eksempler på. Det grelleste er undersøkelsen av 

studenters tolkning av Bruce Springsteens ”Born in the USA.” Verken et flertall blant eldre 

high school-elever eller blant college-studenter var i stand til å forstå disilusjonen i teksten. 

Selv president Reagan og hans stab misset Springsteens poeng, nemlig det at det verken var 

særlig enkelt eller spesielt hyggelig å vokse opp i Amerikas Forente Stater på 1960- og 70-

tallet. Reagan brukte like godt linja ”I was born in the USA” som sitt slagord under sin 

presidentkampanje i 1984, året låten toppet de amerikanske hitlistene. Som de fleste andre 

brukte han sangen som propaganda for hvor godt det var å være født i USA.  

Konklusjon  

I denne hovedoppgaven om Bob Dylan og det amerikanske 60-tallet har jeg forsøkt å belyse 

både hvordan Dylans karriere ble formet av miljøet og tiden han levde i, og hvorfor publikum 

og media tolket ham som de gjorde. Dylan ble særlig påvirket av borgerrettighetskampen og 

av folk-miljøet i New York. For media ble protestsangene hans og det at han hadde et 

budskap en nyhet. Hans unge publikum hadde behov for et ungt forbilde. Dylan sang ut sin 

galle mot establishmentet og framsto som ung og uredd. Dermed ble han en mange unge 

amerikanere så opp til. 

 

Bob Dylan utga i perioden 1962 – 1966 sju LPer. De fire første etablerte ham som kongen av 

sosialt engasjert folk-musikk. De tre siste bidro sterkt til å forandre populærmusikkens status, 

og gjorde Dylan til en av rockemusikkens superstjerner.  

De protestsangene Dylan skrev i perioden 1962/63 har i høy grad definert Bob Dylan 

som artist. For sitt publikum, i stor grad bestående av studenter og unge, framsto Dylan som 

en sint ung mann som ikke la noe i mellom da han sang ut mot krigshissere og sosial 

urettferdighet. Media bidro til at Dylan ble hauset opp til en lederskikkelse for de unge 

rebeller.  

Dylans reelle fotavtrykk på det amerikanske 60-tallet var imidlertid først og fremst av 

kunstnerisk art. Hans rocketrilogi bidro sterkt til å forandre både populærmusikkens innhold 
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og dens status. Både blant menigmann og de høykulturelle så populærmusikken med nye 

øyne.  

Overgangen, der populærmusikken ”forvandles” til en egen kunstform, til noe seriøst 

og innholdsrikt i motsetning til masseindustri og underholdning, kan tidfestes til den 22. mars 

1965, utgivelsen av Bob Dylans Bringing it all back home. De fleste 

populærmusikkanalytikere synes også enige i at det er Dylans overgang til elektrisk musikk 

som startet hele rockemusikksjangeren. Rocken stjal nesten hele sin filosofi og ideologi fra 

folk-musikken. Ideen om antikommersialisme og artistens nærhet til sitt publikum var i stor 

grad noe som fulgte Bob Dylan fra folk-musikken til rocken. Simon Frith understreker at 

rockebegrepets innhold i høy grad ble skapt ut fra det faktum at det fra midten av 1960-tallet 

ble stilt krav til artistenes individuelle kreativitet,233 og det er liten tvil om at 

foregangsmannen var Bob Dylan. 

 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å vise at fremstillingen av Bob Dylan som en politisk 

agitator og et symbol på ungdomsopprøret på 1960-tallet i USA var forståelig. Dylan var rett 

mann på rett sted til rett tid. Han havnet midt i borgerretighetskampen, folk revival, 

rockemusikken og ungdomsopprøret. Sjelden har det vært så klare sammenhenger mellom 

store sosiale bevegelser og utviklingen av populærmusikken som på 1960-tallet i USA. At 

Dylan ble et forbilde for mange fremmedgjorte amerikanske ungdommer, og at media 

framstilte ham som de gjorde, er ikke spesielt merkelig sett i lys av Dylans produksjon og 

utviklingen i det amerikanske samfunnet. At Dylan avviste hele agitator-rollen skyldtes i høy 

grad at han følte seg ukvalifisert og lite forberedt på den. Mer merkverdig er det at dette bildet 

av ham overlevde til tross for at han gang på gang poengterte at det var fullstendig 

missvisende. Men, som Dylan selv sier det når Playboy i 1978 spør ham hva han synes om at 

folk fortsatt tror han har svaret; ”No, listen: If I wasn’t Bob Dylan, I’d probably think that 

Bob Dylan has a lot answers myself.”234 Myten om Bob Dylan som den syngende politiske 

agitator vokste seg utover 1960-tallet så sterk at den etter hvert levde sitt eget liv, uavhengig 

at hovedpersonens innvendinger. ”For a time each new Dylan album was greeted as a 

prophecy,”235 påstår Weiner og Stillman.   

 

                                                 
233 Simon Frith, Rocksociologi, (Kjøbenhavn, 1980) 165 
234 Ron Rosenbaum, ”The Playboy interview,” Playboy, mars 1978, i: Younger than that now. The collected 
interviews with Bob Dylan (New York, 2004) 155 
235 Rex Weiner and Deanne Stillman, Woodstock census. The Nationwide Suvey of the Sixties Generation. (New 
York, 1979) 
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I min oppgave om Bob Dylan har jeg også vist at den langt fra homogene ungdomsbevegelsen 

hadde behov for et ungt forbilde, et forbilde man kunne tolke og bruke omtrent som man ville. 

At mange valgte Dylan som helteskikkelse er derav ikke mer enn rett og rimelig. For Dylan 

personlig ble imidlertid rollen han måtte spille utover sin rollen som forbilde for de unge både 

tung og problematisk. I et intervju med the New York Times i 1974 uttrykte han lettelse over 

at hans dager som “kult hero” var over, men innser samtidig at; “It had to be somebody, and it 

happened to be me. I just picked this suit of cards – or it was handed to me,”236 påsto han. At 

det bare var tilfeldigheter som gjorde Dylan til et symbol på det ungdommelige opprør er 

imidlertid en overdrivelse. Dylan hadde talentet og drivkraften som skulle til. Hans rolle i 

ungdomsopprøret var nok likevel ikke viktigere enn at den kunne og ville blitt spilt av andre 

dersom Dylan ikke hadde dukket opp.  

 

I Store norske Leksikon står det i artikkelen om Bob Dylan at ”med politisk engasjerte viser 

som Blowin’ in the Wind, Masters of War og The Times They are A-Chaningin’, fikk han 

betydning for den gryende bevisstgjøringen hos amerikansk og vest-europeisk ungdom.”237 

Påstanden om hans betydning for ”den gryende bevisstgjøringen hos amerikansk ungdom” er 

ikke dirrekte feil, men årsaken til dens gyldighet er altså ikke at Dylan var en artist som også 

hadde en politisk agenda. Det kan stilles store spørsmålstegn ved hans påvirkningskraft. Som 

jeg har vist i kapittel 3 finnes det lite som tyder på at 1960-tallets protestsanger hadde noen 

stor evne til alene å overbevise folk til å forandre sitt politiske standpunkt. Dette var også noe 

Dylan messet om i sine stadig mer desperate forsøk på å unngå agitator-stempelet. ”I’ve never 

written a political song. Songs can’t save the world. I’ve gone through all that,”238 sa han til 

Newsweek i september 1965. 

 Sangene som ramses opp leksikonartikkelen ble også utgitt på plater som kom ut flere 

år før ”ungdomsopprøret” virkelig satte inn. Det var først gjennom Dylans rocketrilogi, 

Bringing it all back home, Highway 61 revisited, og Blond on blonde, og de mange 

coverversjonene av sangene hans, at han ble kjent for et virkelig stort publikum og ble et 

forbilde for mange amerikansk ungdommer. Det finnes ingen rene protestsanger, sanger som 

ga uttrykk for tydelige politiske standpunkt, på disse LPene. For dem som lette etter 

samfunnskritiske aforismer som med letthet kunne tolkes i den retningen man ønsket var det 

                                                 
236 John Rockwell, “Tour’s roaring ovations leave Dylan quietly pleased,” The New York Times, 8. januar 1974, 
i: Younger than that now. The collected intervews with Bob Dylan, (New York, 2004) 94 
237 Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Del – Fak, Peter Henriksen (red.), (Oslo, 1996) 245 
238 Shelton 1997: 311 
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derimot nok å ta tak i. Opprørsikonet, myten om den politiske agitatoren, Bob Dylan kunne 

derfor leve videre. Som tidligere nevnt trengte ungdomsbevegelsen et ungt forbilde, ikke en 

ideolog. Men at Dylan i rollen som forbilde ga noe stort bidrag til bevisstgjøringen av 

amerikansk ungdom, er tvilsomt. Andre ville nok kunne overtatt hans rolle uten at det hadde 

gitt nevneverdige utslag på ungdomsbevegelsen.  

Hver generasjon ungdom vil gjøre sin egen greie, uavhengig av tradisjon og tid og 

sted, heter det. Også 1960-tallets ungdomsopprør ville nok gått sin gang uten den nære 

tilknytningen til tidens populærmusikk. Man kan imidlertid spørre seg om opprøret ville sett 

annerledes ut uten rockemusikken som identitetsmarkør. Jeg har i denne oppgaven belyst 

rockemusikkens sentrale posisjon i motkulturene. Og Dylans rolle for utviklingen av 

rockemusikken synes såpass viktig at det er godt mulig at populærmusikken ville sett 

annerledes ut om han ikke hadde vært der. I den grad Dylan faktisk hadde noen betydning for 

”den gryende bevisstgjøringen hos amerikansk ungdom,” er dette heller i form av hans 

betydning for forandringene innen ”populæmusikk-kunsten” enn den direkte politiske 

påvirkningen av hans protestsanger. Måten Bob Dylan revolusjonerte populærmusikkens 

status på, først ved å bringe protestsanger og poesi inn på hitlistene og deretter ved å bidra til 

å øke rockemusikkens anseelse, har hatt varig virkning.  

 

I denne fremstillingen av Dylan og 1960-tallets USA har jeg forsøkt å kaste lys over Bob 

Dylans rolle som ”talsmann for sin generasjon.” I min fortelling har jeg forsøkt å vise hvordan 

og hvorfor Dylan ble den han ble og hvorfor publikum og media tolket ham til å være noe 

ennå mer. Jeg har også vist at Dylans videre betydning er av kunstnerisk heller enn polisk og 

samfunnsmessig karakter. Som det stadig poengteres i rockelitteraturen: enhver utøvende 

populærmusikkartist etter 1965 skylder noe til Bob Dylan. 
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