
INNLEDNING 

Denne oppgaven tar for seg den musikkritikken som har etablert seg siden slutten av 1960-

tallet i forbindelse med rockemusikken. Min hypotese er at rockekritikken utvikler seg som en 

særegen sjanger, med egne normer og verdier, som skiller seg fra den generelle kunstkritiske 

utviklingen. Og videre at rockekritikken også skiller seg fra de allerede etablerte 

tilnærmingsmåtene for populærmusikken generelt. Jeg skal forsøke å vise at rockekritikkens 

essens er vesentlig lik essensen av den romantiske geniestetikken. Filosofen Immanuel Kant 

er essensiell for utviklingen og kanoniseringen av denne estetikken. Romantikkens tankegods 

bærer sterkt preg av denne delen av Kants filosofi; Kant legger premissene for romantikkens 

forståelse av kunst som geniets disiplin. 

 Oppgavens hovedpåstand er at det ikke bare finnes likheter mellom den romantiske 

estetikken og rockeestetikken slik den fremtrer i rockekritikken, men at det her eksisterer en 

reell forbindelse. Det er faktisk slik at de romantiske kunstidealene dukker opp igjen som 

følge av rockekritikken og utviklingen av en egen rockeestetikk. Min påstand er at 

rockekritikerne helt fra begynnelsen av har benyttet seg av en geniestetisk tilnærming til 

musikken; at en slik tilnærming etablerer seg som standard for hvordan rockekritikken skal se 

ut, og at denne standarden gjør seg gjeldende helt fram til i dag. Det eksisterer en forbindelse 

mellom den romantiske geniestetikken og den moderne rockekritikken. De ideene som 

utvikles omkring rockemusikken og dens utøvere er i større eller mindre grad hentet rett ut fra 

den romantiske geniestetikken. Dette skal jeg forsøke å vise i denne oppgaven. 

Rockekritikken formulerer et sett av kriterier for å bedømme rockemusikken. Et 

nedarvet forestillingsmønster gjør seg som følge av dette gjeldende i bedømmelsen av noe 

nytt. Her ligger det idehistoriske hovedpoenget i denne oppgaven. I resepsjonen av den nye 

musikken tas den gamle estetikken i bruk – de kriteriene som formuleres bærer et 

umiskjennelig romantisk preg. Den relativt problemfrie måten denne estetikken tas opp igjen i 

rockekritikken viser noe om hvor lenge det gamle faktisk varer – hvor levedyktig den 

romantiske kunstforståelsen er. De allmenne kunstoppfatningene har fremdeles sterke 

romantiske trekk. Selv om geniestetikken ikke lenger er legitim i forhold til den generelle 

kunstkritikken, holder den likevel stand i resepsjonen av en ny musikkform. Det faller naturlig 

for kritikerne av den nye musikken å hente impulser fra denne estetikken. Følgelig innehar 

rockeestetikkens grunnkriterier en romantisk essens. Det idehistoriske prosjektet i denne 

oppgaven blir å vise at dette faktisk er tilfellet – at rockekritikerne i forsøket på å gripe denne 
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musikkens vesen faktisk faller tilbake på den romantiske estetikken og de ideer som er 

tilknyttet denne. Dette viser seg som både bevisste og ubevisste føringer hos rockekritikerne. 

Det romantiske forestillingsmønsteret overlever denne distansen i tid – det danner på slutten 

av 1960-tallet faktisk grunnlaget for resepsjonen av rockemusikken. De gamle ideene lar seg 

tilpasse denne nye kunstformen, og legger føringer på hvordan rockeestetikken blir utformet. 

Den romantiske estetikken utgjør kjernen av rockekritikkens verdigrunnlag, og denne kjernen 

har holdt seg stabil fra slutten av 1960-tallet og fram til i dag. 

Følgende sitat, hentet fra det norske verket Larmen & Vreden (1999), er et eksempel på 

rockekritikernes geniestetiske tilnærming:

Tilsynelatende unnfanget i en kreativ ekstase over halvannet døgn, ble Astral Weeks 
meislet inn i rockemytologien som den optimale måten å lage musikk autentisk 
kreativitet hentet ut av løse luften uten innblanding fra omverdenen. At det skulle bli 
Van Morrison som la listen så uoppnåelig høyt, er ingen stor overraskelse; den 
ambisiøse iren formet raskt sin identitet etter den klassiske romantikkens idealer om 
guddommelig inspirasjon og sjelelivets renhet, der kunstneren fungerte som kanal for 
skaperverket. Og han gjorde det godt nok til at denne teorien på godt og vondt stadig 
nyter enorm respekt i rocksammenheng, der hardt arbeid og solid håndverk den dag i 
dag anses for å være suspekte greier1.

Forfatterne Torgrim Eggen og Sindre Kartvedt erkjenner her geniestetikken som 

grunnleggende for rockeestetikken, og de legger fram en teori om årsaken til dette. Samtidig 

som de påpeker at det er ”på godt og vondt” at geniestetikken har et slikt grep om 

rockekritikken, er de like fullt bundet av denne tilnærmingsmåten i sin kritikk. Artisten, Van 

Morrison, er faktisk et geni i romantisk forstand. Disse rockekritikerne er bevisste på 

rockekritikkens geniestetiske aspekter, men de tilnærmer seg like fullt rockemusikken på 

nettopp denne måten. Forholdet mellom det bevisste og det ubevisste i den rockekritiske 

tilnærmingen kommer derfor til syne i dette eksempelet. De nedarvede estetiske tendensene 

viser seg hos disse kritikerne, selv om de forsøker å operere med full åpenhet omkring 

rockeestetikkens romantiske preg. 

Denne oppgaven har tre deler. Del 1 innholder oppgavens teori. Første halvdel av del 1 tar for 

seg Kants geniestetikk spesifikt, og danner dermed et teoretisk grunnlag for resten av 

oppgaven. Den geniestetiske teorien er å finne i Kritikk av dømmekraften (1790). Etter å ha 

klargjort og lagt fram denne teorien, vil jeg så i andre halvdel av del 1, etter først å ha sett kort 

1 s 28 Eggen og Kartvedt 1999
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på genibegrepet før Kant, trekke hans ideer inn i selve romantikken. Jeg vil se nærmere på de 

vesentlige tenkerne som viderefører Kants ideer omkring geniestetikken. Dette vil jeg først og 

fremst gjøre i forhold til musikken. Jeg tar for meg de som knytter geniestetikken opp mot det 

musikalske geniet – de som verdsetter musikken som den kunstformen som geniet best kan 

uttrykke seg gjennom. Denne gjennomgangen vil slutte der geniet mister sin legitimitet som 

det vesentligste kunstkritiske kriteriet. 

Del 2 av denne oppgaven er oppgavens hoveddel – her skal forbindelsen mellom den 

romantiske estetikken og rockekritikken påvises. Rockekritikkens essensielle kjennetegn skal 

identifiseres. Jeg vil presentere de viktigste navnene innen denne kritikken, gi en kort 

historisk gjennomgang av kritikkens fødsel og videreutvikling, og så forsøke å skille ut de 

basale kjennetegnene. Det institusjonelle aspektet vil jeg tydeliggjøre ved å sette fokus på 

rockekritikerne som en del av et ”rock and roll community”, et samfunn der de romantiske 

kunstidealer på mange måter regjerer. Jeg vil benytte meg av eksempler fra rockekritikken, 

samt fra enkelte teoretikere som har studert denne sjangeren. Denne delen er oppgavens mest 

omfangsrike. Jeg skal blant annet forsøke å vise at rockekritikken er forbundet med den 

romantiske geniestetikken via de nært beslektede begrepene autentisitet, originalitet og 

kreativitet. Jeg vil også diskutere det problematiske ved denne estetikkens dominans innen 

rockekritikken. Dette er oppgavens viktigste del – den står og faller på at jeg her klarer å 

bevise at min tilnærming utgjør en relevant måte å forstå rockekritikken på. 

Del 3 skal vise at teorien som legges fram i del 2 stemmer i praksis. Denne siste delen 

består av ”verkanalyser” – jeg gjennomgår anmeldelser av genierklærte rockeartister, og viser 

at kritikerne faktisk forholder seg til materien slik jeg hevder er tilfelle i del 2 av oppgaven. 

Visse elementer av dette vil også være å finne i del 2, i form av kortere eksempler. De to 

første kapitlene i denne delen av oppgaven tar for seg et par genierklærte rockeutgivelser. Jeg 

vil vise hvordan disse utgivelsene blir behandlet av de fremste rockekritikerne, samt av de 

mer gjennomsnittlige anmelderne. Målet er å få fram at de ulike kritikerne i bunn og grunn 

benytter seg av samme type kriterier i sine anmeldelser. Det tredje og siste kapitlet i del 3 av 

oppgaven tar for seg rockekritikernes negative anmeldelser – hvilke geniestetiske utslag ser 

man i kritikernes slakt av artistene? Jeg vil vise at det geniestetiske ligger like mye til grunn 

for kritikernes vurderinger av musikk som dårlig som musikk som bra. 
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1 KANTS GENIESTETIKK OG DEN ROMANTISKE 

KUNSTFORSTÅELSE

1.1

Jeg vil nå ta for meg geniestetikken til Kant, slik den fremtrer i Kritikk av dømmekraften, og 

da først og fremst i paragrafene 40 – 54. Denne estetikken utvikles i sammenheng med hans 

refleksjoner omkring det kunst- og naturskjønne, og kommer etter hvert til å få stor 

gjennomslagskraft hos romantikerne og deres kunstoppfattelse. Kants geniestetikk er den mest 

kjente genitestetikken, og i tillegg den mest komprimerte. Og fremfor alt – den er den 

viktigste. Kritikk av dømmekraften har en voldsom resepsjonshistorie, noe som tyder på at 

dens sentrale posisjon innen estetikken. I nyere tid er gjerne geniestetikkdelen den delen av 

dette verket som det legges minst vekt på. Dette skyldes nettopp geniets framtredende 

posisjon – som følge av den generelle estetisk-teoretiske utviklingen framtrer nå denne 

estetikken som nærmest reaksjonær. Like fullt legger geniideen og de beslektede aspektene 

fremdeles føringer for måten man oppfatter kunst og kunstskapelse på. 

1.2

Gjennom geniet mener Kant å kunne finne den skjønne kunstens natur. Det er gjennom geniet 

at skjønn, eller stor, kunst i det hele tatt er mulig. I sin kritikk av rasjonalismen utelukker Kant 

at det skjønne eksisterer, og kan skapes, ved hjelp av regler. I paragraf 45 erkjenner Kant at et 

kunstverk bare kan kalles skjønt dersom det, til tross for at man erkjenner at kunstverket er 

skapt bevisst som nettopp et kunstverk, har et klart naturlig preg. Skjønn kunst skal altså 

framtre som natur. En kunstner skal kunne løsrive seg såpass mye fra regler og konvensjoner i 

sin skaperakt at verket mister sitt regelbundne preg, og fremtrer i mest mulig grad naturlig. 

Det som skiller skjønn kunst fra mekanisk kunst er nettopp geniet. Det er geniet som har det i  

seg å skape skjønn kunst - geniet gir kunstverket det naturlige preget, der form og innhold 

oppnår en slik balanse at det kunne vært naturskapt. Et mekanisk kunstprodukt er mekanisk 

nettopp fordi det ikke er skapt av et geni; kunstverket kan oppfylle alle krav til kunstartens 
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form, men likevel ikke fremstå som et skjønt kunstverk. Det er bare geniet som kan tilføre den 

balansegang mellom ånd og dømmekraft som skal til for å kunne kalle et kunstverk for skjønt. 

Geniet er et talent (en naturbegavelse) som gir kunsten regelen. Ettersom talentet, 
forstått som kunstnerens medfødte produktive evne, selv tilhører naturen, kunne man 
også uttrykke seg slik: Genialitet er det medfødte sjelelige anlegget (ingenium) 
gjennom hvilket naturen gir kunsten regelen2.

 

Genialitet er for Kant noe som ikke kan tilegnes, ettersom det er medfødt. Følgelig kan man 

ikke skape skjønn kunst ved å studere og perfeksjonere en kunstretning, dersom man ikke fra 

naturens side har grunnlaget som skal til. Genialitet er en naturbegavelse. Geniet er i besittelse 

av noe fra naturens side, som ikke kan forklares, og som ikke på noen måte kan læres videre 

til de som ikke har denne sjelelige gaven. Derfor finnes det egentlig ingen regler og 

tillegningsmåter som gjør en i stand til å skape skjønn kunst. Det er naturen som gir kunsten 

regelen gjennom geniet. ”Gjennom geniet foreskriver naturen kunsten – ikke vitenskapen – 

regler, og dette er bare i den grad kunsten skal være skjønn.”3Geniet skaper gjennom sitt 

banebrytende arbeid presedens for de naturbegavede som kommer etter, og står selv i 

takknemlighetsgjeld til de som gjennom sine kunstverk har vært delaktige i å vekke 

inspirasjonen i han selv. Kunstens regel ligger med andre ord nettopp i geniets kunstverk. Og 

det skjønne kunstverket er det det er fordi det er skapt av en naturbegavelse. 

Gjennom geniet mener Kant å kunne vise til en dynamisk historieutvikling innenfor 

kunsten, der geniet bryter med mye av det foregående, og legger grunnlaget for det som 

kommer etter innenfor kunstretningen. Kunsthistorien består ifølge Kant av store sprang fra 

geni til geni, der geniet ”forstyrrer” historiens gang gjennom sitt verk, og gjør at 

kunsthistorien starter på nytt, i en ny retning. Dette hevdes i det anerkjente idehistoriske 

verket The Fate of Art: Aesthetic Alienation from Kant to Derrida and Adorno(1997), skrevet 

av J. M. Bernstein, som jeg vil benytte meg av i denne delen av oppgaven. 

Det er verdt å merke seg at geniet, ifølge Kant, er en sjeldenhet:

For øvrig lar ikke geniets dyktighet meddele; dyktigheten tildeles geniet umiddelbart 
fra naturens hånd, og dermed dør den med han, helt til naturen skjenker begavelse til 
en annen på samme måte, slik at han bare trenger et eksempel for å la det talentet han 
er seg bevisst virke på en lignende måte.4

2 § 46, S. 187, Kritikk av dømmekraften, oversatt av Espen Hammer (1995)
3 § 46, s 187, Kritikk av dømmekraften
4 § 47, s189, Kritikk av dømmekraften
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Til enhver tid er det meget få som vil kunne gå inn under denne kategorien, ettersom dette 

medfødte talentet er noe som skjenkes de aller færreste. Geniet er derfor ikke til å stole på – 

geniets talenter dør med geniet, og man vet aldri når naturen vil skjenke verden et nytt et, som 

kan gi en ny regel for kunsten. ”Den skjønne kunstens mønstre er derfor det eneste middel til 

å overlevere disse ideene til ettertiden”5. Geniet skoleres og inspireres gjennom den skjønne 

kunstens mønstre, som ligger i de tidligere geniers arbeider. 

Kant ser kunsten i lys av originalitet og kreativitet – geniets potensial til å skape noe 

av en grensesprengende art ligger i hans besittelse av en kreativitet som overgår alle andre 

menneskers – denne kreativiteten unnlater seg også geniets egen kontroll. Geniet er til enhver 

tid originalt. Nettopp fordi det er en naturbegavelse, vil geniets verker alltid være i besittelse 

av en originalitet som ikke kan finnes i andres arbeider – det er naturen selv som kommer til 

uttrykk gjennom verket. Originaliteten skyldes at kunstverket i bunn og grunn unndrar seg 

enhver form for kontroll – verket er løsrevet fra geniets egen subjektivitet, på grunn av 

naturens tilstedeværelse. Derfor er det en nødvendighet for at et kunstverk skal være skjønt, at 

regelen som ligger bak verket er utilgjengelig for kunstneren selv og for publikum6. Samtidig 

er geniet alltid seg bevisst hvordan sluttproduktet ender opp: ”Geniet kan bare komme med 

rikt stoff til den skjønne kunstens produkter; bearbeidelsen og formen krever et skolert talent 

som anvender stoffet på en slik måte at det kan aksepteres av dømmekraften”7. Et uskolert 

geni vil ikke kunne omforme dette rike stoffet til et skjønt kunstverk.

Det skjønne kunstverket er det verket som kjennetegnes av en grunnleggende frihet.  

Verkets tilblivelse kan ikke forklares eller forstås på grunnlag av dets historiske ståsted eller 

ved å psykologisere opphavspersonen. ”With Kant [… ]to think creation is to think freedom 

in its most radical form”8. Friheten som eksisterer i et genis kunstverk, vises gjennom dets 

originalitet. Kunstverket er et sluttprodukt av en skapelsesprosess som er grunnleggende fri – 

geniet har intet annet mål med prosessen enn det endelige verket i seg selv. Friheten 

manifesterer seg i et skjønt kunstverk ved at naturen selv fremtrer i verket.

 Et skjønt kunstverk er vesensforskjellig fra et vitenskapelig produkt, i og med at det 

vitenskapelige produktet kan etterprøves og skapes på nytt, ettersom det er et produkt som er 

konseptbundet og skapt med hjelp av regler. Geniet er derfor også vesensforskjellig fra den 

begavede vitenskapsmann og forsker – forskeren gjør sine nyskapninger med hensyn til 

klarlagte lover og begreper, og kan med enkelthet lære videre hemmeligheten bak sine 

5 § 47, s 189, Kritikk av dømmekraften
6 s 91, J. M. Bernstein 1997
7 § 47, 190, Kritikk av dømmekraften
8 s 92 J. M. Bernstein 1997
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nyvinninger. Dette kan som sagt ikke geniet gjøre. ”[…] genialitet er et talent for å 

frembringe noe det ikke kan gis en bestemt regel for, og ikke bare en skikkethet for noe som 

kan læres ved hjelp av en regel. Følgelig må originalitet være geniets første egenskap”9. 

Ettersom et kunstverk likevel skapes som et bevisst produkt, om enn bare delvis, må det tilsi 

at det på ett eller annet vis er regelbundet. Geniets produkter må derfor være eksemplariske – 

de tjener som standard og bedømmelsesregler for andre, og de er ikke skapt ved etterligning. 

Et kunstverk er eksemplarisk dersom de skaper presedens for andre geniers arbeider. ”Snarere 

må regelen abstraheres fra handlingen, dvs. produktet, slik at dette kan tjene som mønster som 

andre utprøver sitt talent mot […]”10. Kant erkjenner at originalitet i seg selv ikke er nok – 

kunstneren som unndrar seg alle regler og konvensjoner i sin kunst fordi han eller hun ønsker 

å framtre som original, og dermed som et geni, vil ikke lykkes. Kants dynamiske forståelse av 

kunsthistorien tilsier at geniet tross alt står innenfor en historisk kontekst – kunstens regler, 

om man kan si det slik, står skrevet i de foregående geniers arbeider. I motsetning til det 

originale nonsens, som i bunn og grunn ikke kan bedømmes, fordi det på alle mulige måter 

unndrar seg kunstens normer og regler, og som derfor tyder på å være et arbeid utført av enten 

et umodent geni eller av en kunstner uten den medfødte naturbegavelsen, vil det 

eksemplariske kunstverket nettopp stå innenfor en tradisjon, og samtidig på en avgjørende 

måte være med på å fornye kunstens regler gjennom sin grunnleggende, men balanserte, 

originalitet. 

Kants erkjennelse av originalitet har både en konstruktiv og en destruktiv funksjon11. 

Dersom et kunstverk skal være eksemplarisk, og dermed sette nye regler for kunsten selv, må 

verket være destruktivt på den måten at det utfordrer og ugyldiggjør mange av kunstens regler 

og konvensjoner slik de har framstått til dags dato, om hva som er skjønt, og hvordan man 

skal framstille dette. Dette er nødvendig for at kunstverket skal kunne løsrive seg fra sine 

forgjengere, og dermed kunne sette en ny standard. Originalitetens konstruktive funksjon 

viser seg for Kant ved at det eksemplariske kunstverket faktisk bygger videre på de tidligere 

eksemplariske arbeider. Det er med andre ord ikke kun snakk om en kunstnerisk revolusjon, 

men også en reformasjon, der geniet på avgjørende måte skaper noe nytt og originalt gjennom 

sitt talent, og gjennom sitt studie av de tidligere geniers arbeider. Det konstruktive aspektet 

viser seg ved at det banebrytende arbeidet skaper nye muligheter for kunstretningen, som ikke 

ville vært til stede dersom dette kunstverket ikke var blitt skapt.

9 §46, s 187 Kritikk av dømmekraften
10 § 47, 189, Kritikk av dømmekraften
11 s 93 J. M. Bernstein 1997
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Kant skiller skarpt mellom autonomi og imitasjon – skjønn kunst har kun å gjøre med 

eksemplariske verker, skapt av genier:

På denne måten er et genis produkt (hva angår det som må tilskrives genialitet, og ikke 
en mulig skolering eller læringsprosess) et eksempel for et annet geni. Det er ikke et 
eksempel til etterligning (for da ville det geniale, som utgjør verkets ånd, gå tapt) men 
til et annet genis etterfølgelse, som derved får en følelse av egen originalitet12.

Dette reduserer det enkelte genis bidrag til å fornye kunstens regler til en eller i høyden noen 

få essensielle oppfølgere – nemlig de som selv har nok ånd i seg til å kunne benytte disse 

reglene til selv å skape noe banebrytende. ”An exemplary work begins a new movement of 

history, and will act as a constraining provocation to a latter genius”13. Det er kun geniet som 

har det i seg å gi et eksemplarisk svar til det foregående eksemplariske arbeidet. Den ånden 

som ligger i et skjønt kunstverk vil gå tapt nærmest i det øyeblikk verket imiteres. Det er kun 

geniet som kan starte ”a new movement of history”.

Det er i Kants genibegrep å spore en essensiell dobbelthet. På den ene siden er geniets 

kunstverk et intensjonelt produkt – kunstneren har med vitende og vilje begitt seg ut på en 

kunstnerisk skapelsesprosess, der han eller hun har hatt visse ideer om hvordan verket skulle 

skapes, og om hvordan sluttproduktet skulle være. På den andre siden er det eksemplariske 

kunstverket alltid noe mer enn kunstnerens intensjoner – det er alltid noe annet i tillegg til hva 

kunstneren bevisst ønsket å uttrykke gjennom dette kunstverket. Det som finnes i geniet og 

kunstverket som ikke kan forklares med hensyn til tradisjon, intensjoner, etc., er for Kant 

natur:”[…] ettersom et produkt likevel aldri kan kalles kunst uten en forutgående regel, så må 

naturen i subjektet (og det harmoniske samspillet mellom dets evner) gi kunsten regelen, dvs. 

skjønn kunst er bare mulig som geniets kunst”14.

Verket gir inntrykk av å være hensiktsmessig, til tross for at hensikten aldri lar seg 

identifisere. I likhet med naturproduktets hensiktsmessighet, som sier seg selv, men som 

likevel ikke lar seg forklare fullt ut, finner man i det eksemplariske kunstverket en naturlighet 

og en hensiktsmessighet som ikke kan gripes. Ved å erfare et skjønt kunstverk vil man 

oppleve at alt føles naturlig og ”slik det skal være” – alt føles hensiktsmessig. Slik er det også 

med naturens hensiktsmessighet. Man kan like fullt ikke fatte fullstendig hvorfor det er 

akkurat slik. Dette aspektet er betegnende for Kants filosofi generelt, og viser til at det er noe 

essensielt som man ikke kan gripe eller fatte ved hjelp av begreper. Zweckmassigkeit ohne 
12 § 49, s 199, Kritikk av dømmekraften
13 s 95, J. M. Bernstein 1997
14 § 46, s 187, Kritikk av dømmekraften
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Zweck – eller det hensiktsmessige som ikke kan identifiseres – gjelder for mer enn bare 

kunsten.

For Kant har den geniale kunstneren en helt egen evne til å kunne gi et kunstverk ånd, eller 

sjel. Det skjønne kunstverk består av noe vesentlig mer en det rent formmessige – i tillegg til 

at verket må inneha en eksemplarisk form, der den interne struktur tilfredsstiller alle formelle 

krav, er det essensielt at det har sjel (Geist). ”A work’s having soul is that in virtue of which it 

makes a demand upon its audience to respond to it intrinsically, without any further 

purpose”15.  Det skjønne kunstverket, som per definisjon har sjel, krever en autonom respons 

– tilskueren får en tilfredsstillelse i den rene bedømmelsen av verket, og ikke i form av en 

sanselig nytelse, som er tilfellet i erfaringen av mekanisk kunst. Verkets sjel ligger i dets 

hensiktsmessighet uten hensikt. Sjelen er dette udefinerbare som gjør det skjønne kunstverket 

til nettopp skjønt, og som geniet tilfører verket. Det som gir sjelen liv er ”[…] det som 

hensetter sjelsevnene i bevegelse på en formålstjenlig måte, dvs. i et spill som er 

selvopprettholdende og som styrker sjelsevnene i deres utøvelse”16. Ånd, som sjelens 

livgivende prinsipp, er dermed evnen til å fremstille estetiske ideer. ”An aesthetic idea, and 

what is and what is not an aesthetic idea, is not determined a priori but is rather a function of 

works of genius; they must mark out certain phenomena as ones which are determinative for 

our conception of ourselves as human beings”17. Evnen til estetiske ideer er et talent som 

tilkommer innbildningskraften. Og genialiteten viser seg i å fremsette eller uttrykke estetiske 

ideer.          

 Geniet har evnen til å uttrykke estetiske ideer gjennom sitt kunstverk på en slik måte at 

verket motstår en rasjonell tilnærming – kunstverkets ånd ligger i de estetiske ideene som 

verket formidler. De estetiske ideene ligger til grunn for den følelsen av allmenngyldighet 

som oppstår i møtet med et eksemplarisk kunstverk – geniets funksjon består i en produksjon 

av estetiske ideer, som i sin tur fremkaller en form for objektivitet knyttet til det geniale 

kunstverk. De inneholder et rikt materiale og de lar seg ikke begrepsfeste. Erfaringen av 

kunstverket lar en som mottager tenke utallige uutsigelige tanker og forestillinger, nettopp 

fordi de estetiske ideer som verket inneholder motstår en rasjonell fortolkning – fornuften 

kommer til kort når den står overfor denne typen ideer. I Kants erkjennelse av de estetiske 

ideer som geniets og det skjønne kunstverks essens finner man et av de første forsøk innen 

den moderne estetikken på å forklare kunstverkets ugjennomtrengelighet. Det 

15 s 95, J. M. Bernstein 1997
16 § 49, s 194 Kritikk av dømmekraften
17 s 96 J. M. Bernstein 1997
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ugjennomtrengelige finner man igjen i mange av de etterfølgende estetiske fortolkninger, og 

da særlig innenfor Romantikken. 

 For å kunne vurdere hva som er skjønt og hva som ikke er det, erkjenner Kant at man 

trenger smak. ”For bedømmelsen av skjønne gjenstander som sådanne, kreves smak. Men for 

den skjønne kunsten selv, dvs. for frembringelsen av slike gjenstander, kreves genialitet”18. 

Smaken er kun en bedømmelsesevne, og ikke en produktiv egenskap, slik innbildningskraften 

er det, som en produktiv erkjennelsesevne. Smaken er likevel essensiell: ”Smaken er, i likhet 

med dømmekraften overhodet, geniets disiplin (eller tukt); den stekker dets vinger og gjør det 

kultivert og avslepent”19. Det kreves av geniet at det innehar en helt særegen balansegang 

mellom sine produktive evner og bedømmelsesevnen – det er smaken som er bestemmende 

for hvordan de estetiske ideene skal fremstilles i kunstverket. Kant går så langt som å hevde at 

til syvende og sist er smaken viktigere for geniet enn den eksemplariske originaliteten i 

innbildningskraften. Den kunsten som først og fremst bygger på innbildningskraften kan 

kalles åndfull, men bare den som bygger på den estetiske dømmekraften kan kalles skjønn: 

”Idemessig rikdom og originalitet er mindre nødvendig for skjønnheten enn 

innbildningskraftens frie overensstemmelse med forstandens lovmessighet”20.

Smaken er for Kant en regulerende kraft som holder geniet i sjakk, ved å kanalisere de 

kreative kreftene slik at de blir styrt i riktig retning. Smaken har en disiplinerende funksjon – 

den estetiske dømmekraften gjør geniet i stand til på en gunstig måte å kunne fremstille de 

estetiske ideene, slik at de på best mulig vis vil kunne komme til uttrykk i kunstverket, og 

dermed være kommuniserbare i forhold til mottageren. Smaken rettleder geniet i 

skaperprosessen. ”Smaksdommen bestemmer sin gjenstand med henblikk på velbehag (som 

skjønnhet) med en fordring om alles tilslutning, som om den var objektiv”21. Geniet kan bare 

skape et eksemplarisk kunstverk ved å la seg regulere av sin smak på en slik måte at det 

oppstår en gunstig balansegang mellom innbildningskraftens kreativitet og den estetiske 

dømmekraftens disiplinerende funksjon. Bare på denne måten skapes det kunstverk som har 

potensiale til å ”fordres alles tilslutning”, ved at publikums smaksdom transcenderer sin 

subjektivitet i møtet med verket, og får en objektiv kvalitet. 

I møtet med et skjønt kunstverk vil man kunne oppleve en interesseløs tilfredsstillelse, 

der man feller en estetisk dom. Denne dommen over kunstverket forventer man at alle andre 

også vil felle, dersom de får oppleve verket. Grunnen til at man forventer at andre vil ha den 

18 § 48, s 191, Kritikk av dømmekraften
19 § 50, s 201, Kritikk av dømmekraften
20 § 50, s 200, Kritikk av dømmekraften
21 § 32, s 159, Kritikk av dømmekraften
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samme opplevelsen, er ifølge Kant at det i en slik estetisk dom ikke er noen personlig 

interesse involvert. I møtet med det skjønne vil alle kunne føle tilfredsstillelsen som ligger i 

innbildningskraftens frie spill. Derfor har geniets kunstverk en allmenn gyldighet, der 

publikum hver for seg vil felle en estetisk dom som de samtidig forventer er allmenngyldig – 

de tar det for gitt at alle andre vil ha mer eller mindre den samme opplevelsen. Den estetiske 

dommen gjør krav på universalitet. Ettersom universalitet ikke kan oppnås unntatt ved hjelp 

av begreper – ved logisk nødvendighet og rasjonell dømmekraft – må den estetiske 

dømmekraftens krav på universalitet være av en annen type for å kunne transcendere sin 

subjektivitet. Den estetiske dommens objektivitet kan derfor defineres som en subjektiv  

universalitet.22

Men med sensus communis må man tenke seg ideen om en sans som er felles for alle, 
dvs en bedømmelsesevne som, i sin refleksjon, tar hensyn til alle andres 
forestillingsmåte i tankene (a priori), for så og si å sammenligne sin dom med den 
kollektive menneskefornuft, og således unngå illusjonen som oppstår fra subjektive 
privatbetingelser som lett kunne tas for objektive og på uheldig vis påvirke dommen. 
Dette skjer ved at man sammenligner sin dom med andres mulige, snarere enn 
virkelige, dommer, og ved at man setter seg selv i alle andres sted gjennom å 
abstrahere fra begrensingene som på tilfeldig vis hefter ved ens egen bedømmelse23.

Når man feller en estetisk smaksdom tar man det samtidig for gitt at andre vil felle den samme 

dommen. Den estetiske nytelsen som oppnås ved bedømmelsen av et eksemplarisk kunstverk 

bringer med seg en følelse av objektivitet. Det er dette som er sensus communis, eller den 

subjektive universalitet. Det ligger i den estetiske dommens natur at den ikke bygger på 

begreper, og at den derfor aldri vil bevege seg fra innbildningskraftens frie spill, til en 

forståelse på rasjonelt grunnlag. Den estetiske nytelsen dreier seg om det evigvarende forsøket 

på å bevege seg fra innbildningskraften over til forståelsen, uten noen gang å komme dit 

hen24. Forståelsens uendelige forsøk på å begrepsfeste det estetiske som kommer fra 

innbildningskraften vil aldri lykkes, men denne prosessen gis aldri opp. Derfor er det slik at 

den estetiske nytelsen alltid vil fornye seg, og dette er årsaken til at det eksemplariske 

kunstverket er uten bunn – man vil aldri kunne begrepsfeste den estetiske opplevelsen man 

har av verket, og vil derfor ikke ha noen referanser å vende tilbake til når man neste gang står 

overfor det. Man vil på grunnlag av dette aldri bli lei av et skjønt kunstverk, delvis fordi man 

aldri nøyaktig kan fastslå hva verket dreier seg om. Dette hindrer ikke at man vil fortsette å 

22 s 29, The German Aesthetic Tradition, Kai Hammermeister 2002
23 § 40, 172, Kritikk av dømmekraften
24 s 30, Kai Hammermeister 2002
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forsøke å forstå, og gi uttrykk for hva som er kunstverkets essens, men ingen av forsøkene på 

å komme til bunns vil i seg selv være tilfredsstillende og endelig. 

Det er egenskaper i subjektets sinn som er bestemmende for hva som er skjønt og hva 

som ikke er det, og det er de kunstverk som klarer å sette dette sinnet i en tilstand av 

interesseløst velbehag, som vil bli erklært som skjønn kunst. Likeledes er det hos subjektet at 

de egenskaper ligger, som gjør at det skjønne kunstverk er ugjennomtrengelig. Subjektet vil 

aldri kunne oppnå en rasjonell forståelse av de estetiske ideer slik de presenteres i et skjønt 

kunstverk, ettersom det ikke har grunnlag for å kunne gjøre dette. Den estetiske 

dømmekraften som subjektet innehar gjør han eller henne i stand til å gi en dom om hvorvidt 

et kunstverk er skjønt eller ei, men den er ikke i stand til å fullt og helt trenge gjennom det 

skjønne kunstverket – det er ikke mulig. 

1.3

Musikken har en marginal plass innenfor Kants estetikk. Han setter av en relativt liten plass til 

å omhandle de skjønne kunstarter spesifikt. Etter Kant dukker det opp fortolkninger av hans 

estetikk der musikken får en langt mer framtredende plass – den går fra å inneha en 

ambivalent posisjon innenfor de skjønne kunstarter til å innta førsteplassen, som den kunsten 

som geniet best kan uttrykke seg gjennom. Kant danner seg et hierarki av de forskjellige 

kunstarter, der enkelte kunstretninger er bedre egnet enn andre til å kunne gi verden skjønn 

kunst enn enkelte andre retninger. ”Music – Tonkunst – occupies a confusing place in the 

division leading Kant to an ambigious evaluation”25.

I Kritikk av dømmekraften innehar musikken som kunstform en ambivalent status – i 

Kants evaluering skifter musikken til stadighet status, fra å være en kunstart med et 

eksemplarisk potensial, til å bli devaluert til en noe lavere kunstform, med åpenbare 

svakheter. En av musikkens store svakheter, ifølge Kant, er at den ikke inviterer til refleksjon. 

Han inndeler de skjønne kunstene i tre: de talende kunster, de bildende kunster og kunsten for 

fornemmelsenes spill (som ytre sanseinntrykk), og musikken inngår i den sist nevnte kategori. 

”Som den tredje typen kunst, kan ikke fornemmelsens skjønne spill (som frembringes utenfra, 

men likevel lar seg allment meddele) angå annet enn proporsjoner mellom de forskjellige 

25 s 254, Kant on Music and the Hierarchy of the Arts, Herman Parret 1998

12



grader av stemthet i sinnet (spenning) som fornemmelsen tilkommer, dvs. dens tone”26. Kant 

setter musikken høyt når det gjelder pirring og sinnsbevegelse – det er kun diktekunsten som 

vurderes høyere. ”For om den [tonekunsten] riktignok taler gjennom fornemmelser alene, uten 

begreper, og dermed ikke, som diktekunsten, lar noe bli igjen til ettertanke, så beveger den 

likevel sinnet på en mer mangfoldig og inderlig måte, om enn bare forbigående”27. 

Tonekunsten har altså en sterk innvirkning på sinnet, men denne innvirkningen er bare 

midlertidig – den taler kun gjennom fornemmelser, og inviterer derfor ikke til refleksjon. 

Musikken har mer å gjøre med nytelse enn kultur, ettersom den har denne mangelen på evnen 

til å vekke refleksjon, som gjør at den fra fornuftens ståsted er den minst verdifulle blant de 

skjønne kunster. Selv om den har potensialet til å bevege sinnet på en måte som bare kan 

sammenlignes med diktekunsten, lar den ikke noe bli igjen til ettertanke. Stemtheten i sinnet 

som man oppnår gjennom musikken, er bare forbigående, noe som gjør at det varige aspektet, 

som er essensielt for skjønn kunst generelt, ikke i samme grad kjennetegner tonekunsten.

Musikken innehar immidlertid en sjarme som Kant setter høyt. Ethvert språklig 

uttrykk i en kontekst har en tone som svarer til uttrykkets betydning. Tonen betegner en affekt 

hos den talende, som frembringes hos den hørende. Denne affekten fremkaller hos lytteren 

”den ideen som uttrykkes i språket med den angjeldende tone”28. Tonekunsten innehar dermed 

et allment forståelig fornemmelsesspråk, som Kant kaller et affektspråk, og dette språket 

meddeler allment de estetiske ideer, gjennom assosiasjoner med de forskjellige toneartene, og 

deres mulige kombinasjoner. ”Music is the language of the affects and it communicates to 

everyone the aesthetic ideas, more than any other form of art”29. Disse affektene har en 

spontan kommuniserbarhet, som Kant verdsetter. Musikken er språket for det man ikke kan 

snakke om. Dette blir i alle fall den allmenne oppfatning i tiden etter Kant. 

Kant erkjenner at de estetiske ideene uttrykkes som et sammenhengende hele i 

musikken ved hjelp av den proporsjonerte overensstemmelsen mellom fornemmelser (som er 

sammensatt av harmoni og melodi), og består av en uutsigelig tankefylde, som samsvarer med 

musikkens tema, og utgjør dens affekt30. Denne uutsigeligheten fører til at musikkens 

fornemmelser ikke kan fattes ved hjelp av begreper, og utgjør en tankefylde som til syvende 

og sist er den estetiske ideen selv. Det synes som om det for Kant er tonefallet, eller 

modulasjonen, som ligger til grunn for musikkens universelle kommuniserbarhet. Det er 

gjennom modulasjonen at affektene er til stede i musikken, og som gjør dem tilgjengelige for 
26 § 51, s 206, Kritikk av dømmekraften
27 § 53, s 210, Kritikk av dømmekraften
28 § 53, s 210, Kritikk av dømmekraften
29 s 255, Herman Parret 1998
30 § 53, s 210-211, Kritikk av dømmekraften
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lytteren. Musikkens kommuniserbarhet skyldes delvis modulasjonens behagelige effekt. 

Derfor plasserer Kant musikken øverst blant de skjønne kunster som den kunstarten som i 

størst grad er behagelig.. 

Det manifesterer seg to grunnleggende svakheter ved musikken, som svekker den i 

forhold til det kulturelle aspektet som de skjønne kunster bør ha i seg. Det dreier seg for det 

første om musikkens mangel på varighet – ifølge Kant er det nærmest umulig for 

innbildningskraften å erindre et musikkstykke i sin helhet etter å først ha hørt det. Dette tyder 

på at musikken mangler den egenskap av å kunne gi et varig inntrykk. For det andre mangler 

musikken urbanitet. Musikken sprer seg nærmest som en parfyme, uten å ta hensyn til den 

eventuelle lytterens interesse av å høre den. Disse to aspektene gjør at musikken har en 

tendens til å ”forsvinne” – gjennom dens midlertidighet, og ved dens evne til å spre seg 

ukontrollerbart. Musikkens svakheter gjør for Kant at den nødvendigvis må få en lav 

plassering med hensyn til de skjønne kunsters kultur. Musikken inviterer i bunn og grunn ikke 

til refleksjon, som til syvende og sist er kulturens essens.31

Geniet har den særegenskapen at han gjennom sine kunstverk på særskilt vis klarer å 

fremkalle refleksjon hos publikum. Men det musikalske geni vil for Kant ikke inneha denne 

kompetansen, nettopp på grunn av musikkens natur. Samtidig kan geniets musikk bevege 

sinnet på en måte som de andre skjønne kunster ikke kan, ved dets evne til å fremstille 

estetiske ideer gjennom de musikalske affekter. ”The composer is not the creator of new 

semantics but of new organizations of sound, which demands an adaptation or transformation 

of our modes of perception”32. Det eksemplariske musikkstykket vil bestå av nye 

kombinasjoner av toner, og vil som følge av dette kommunisere nye estetiske ideer. Følgelig 

setter stykket krav til publikum om å delvis fristille seg fra sine etablerte forestillinger om 

musikk, for å kunne nyte den nye musikken. Stykkets universelle egenskaper – dets 

kommuniserbarhet – gjør det mulig å vekke i publikum den uutsigelige tankefylden som 

”ligger” i stykkets estetiske ideer. H. Parret hevder i artikkelen Kant on Music and the 

Hierarchy of the Arts at følgende ligger latent i Kants estetikk: ”a musical work is…a work of 

genius – it optimally realizes the free play of the faculties, and ideally establishes the free 

communicability of the sentiments by inviting, with an irresistible power, universal 

agreement”33.

31 s 256, Herman Parret 1998
32 s 260, Herman Parret 1998
33 s 261, Herman Parret 1998
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1.4

Det motsatte av oppfatningen av geniet som skaperen av ekte kunst er å betrakte kunst som 

håndverk – geniet er motstykket til håndverkeren, kunstskaperen som opererer etter strengt 

klarlagte regler og konvensjoner. Geniet kan i motsetning til håndverkeren transcendere disse 

reglene uten dermed å trå feil, og ved å gjøre dette skape noe helt nytt. Romantikken har som 

tidligere nevnt ofte fått æren for å ha innført genibegrepet innenfor kunsten. Oppfattelsen av 

kunst som håndverk er først og fremst å finne i den barokke tidsalder og tidligere – 

håndverkersbegrepet mister mye av sin legitimitet innen kunsten når geniet ”tar over”. 

Samtidig vil et slikt skille aldri være problemfritt å sette opp. Genibegrepet dukker ikke opp 

fra intet hos Kant – begrepet har en virkningshistorie som starter mye tidligere i historien. 

Edward E. Lowinsky påviser i sin artikkel Musical Genius: Evolution and Origins of a 

Concept34 at genibegrepet i musikken ikke har sitt opphav i Romantikken, men at det lenge 

lever side om side med håndverkerbegrepet under barokken. Da den anerkjente kritikeren og 

musikeren E. T. A. Hoffmann (1776-1822) skrev følgende om komponistgjerningen, 

framviser han ideer som var meget tidstypiske, samtidig som de peker tilbake til en 

oppfattelse av musikkskapelsen som også delvis var gjeldende før Romantikken: ”To touch 

us, to move us mightily, the artist himself must be deeply affected in his own heart. Effective 

composition is nothing but the art of capturing with a higher strength, and fixing in the 

hieroglyphs of tones, what was perceived in the mind’s unconscious ecstasies”35. 

De barokke komponistene komponerte aldri autonome verk på linje med for eksempel 

Beethoven, som av Finn Benestad i Musikk og tanke (1976) hevdes å være ”historiens første 

virkelige frie musikerpersonlighet, ubundet av stat, fyrstemakt og kirke, og helt frigjort fra 

stavnsbåndets og de sosiale mønstres lenker.”36 Det skjer en rivende utvikling innen musikken 

fram mot begynnelsen av 1800-tallet, der musikken etter hvert får en mer sekulær karakter, og 

der komponistene i stadig større grad er selvstendige i forhold til verden for øvrig. 1600-

tallets komponist tjener fremdeles på en grunnleggende måte formål utover selve musikken. 

Musikkteoretikerne kunne umulig forholde seg uavhengige til denne rivende 

musikkutviklingen. Det er delvis som følge av musikkens stadig mer autonome preg at det 

mer svermeriske genibegrepet utvikler seg. 

Ifølge Lowinsky går ideen om komponisten som håndverker på mange måter går hånd 

i hånd med ideen om det geniale i den tiden der man tradisjonelt sett har gått ut fra at 
34  The Musical Quarterly, vol 50, No 3, jul 1964
35  s. 323, Edward Lowinsky, 1964 
36 s 213, Finn Benestad, 1976
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oppfatningen av håndverkermusikeren har regjert fullstendig. Mange musikkteoretikere som 

opererer i tiden før de romantiske estetiske idealer gjør seg gjeldende, har en forståelse av at 

det innen musikken finnes aspekter som ingen kan lære seg bare ved hjelp av studier av 

musikken og dens teorier og tradisjoner.

Nevertheless, the connection between the concept of genius and that of an expressive 
style of music is so close – we have found it in the 19th, 18th, and 17th centuries – that 
we can now almost postulate the idea of genius to have originated at the same time 
when the idea of musical expression came into being. And this is indeed the case37.

Følgelig daterer Lowinsky genibegrepets opprinnelse innen musikken til tiden mellom ca 

midten av 1500-tallet og starten på det påfølgende hundreår. Forestillingen om komponisten 

som håndverker utelukker det kreative og originale aspektet fra musikkens verden. Mange har 

erkjent at visse aspekter ved musikken vanskelig kan tilskrives en håndverkervirksomhet. Det 

nyskapende i musikken må på en grunnleggende måte skyldes komponister som klarer å 

skape noe helt nytt, først og fremst gjennom sitt talent, og i mye mindre grad gjennom å føye 

seg til tradisjonen.

1.5

Hos Kant har musikken i beste fall en ambivalent status, men etter han kommer de som 

plasserer musikken langt høyere, tenkere som i det estetiske gjerne var sterkt påvirket av 

Kants filosofi. Jeg vil til å begynne med vende tilbake til E. T. A. Hoffmann. Han tilskrives å 

ha benyttet begrepet romantikk for første gang i musikalsk sammenheng, og for han var 

Beethoven den store romantiker. ”Romantikeren er individualisten fremfor noen. Han er aldri 

en av mange, han er alltid eneren, den originale kunstner for hvem all slags uniformitet er 

bannlyst”38. Dette sitatet representerer ifølge Finn Benestad Hoffmans syn på den musikalske 

skaperen. Som musikkritiker har han høye tanker om sitt virke: ”Den romantiske smak er 

sjelden, enda sjeldnere enn det romantiske talent. Derfor finnes det så få som kan anslå den 

lyre hvis toner lukker opp romantikkens vidunderlige rike”39. Musikken har for han en helt 

annen kraft enn for Kant, og innehar den mest fremtredende plassen blant kunstartene. 

37 s 340, Edward Lowinsky, 1964
38 s 228, Finn Benestad, 1976
39 s 250, Finn Benestad, 1976

16



Musikken kan artikulere, eller sette ”ord” på, det som ikke kan representeres gjennom språket, 

og viser til de aspekter ved menneskets sjelsliv som ikke lar seg gripe eller kan komme til 

uttrykk gjennom konsepter, og viser derfor også at menneskets sjelsliv aldri kan reduseres til 

det konseptsmessige.

Musikken har inntatt posisjonen som den kunstformen som griper høyest – den har det 

største potensialet av alle de forsjellige kunstartene, og ikke bare det: for flere stiller musikken 

sterkere enn både filosofien og vitenskapen i forhold til å kunne gripe det absolutte, de evige 

sannheter. ”In Romanticism the truth lies in what language cannot say”40. Ettersom språket 

kommer til kort når det gjelder å gripe denne sannheten, ser flere mot musikken som den 

uttrykksformen som best kan gjøre dette. Man ser også en utvikling, der den ”språkløse”, 

instrumentale, musikken etter hvert får høyere status enn den musikken som kombinerer tekst 

og musikk. Hoffmann erkjenner språkets begrensninger, og ser derfor mot musikken for å få 

innsikt i de skjulte sannheter – i det uutsigelige. Musikken som vektlegges av Hoffmann, er 

den absolutte musikken – det autonome musikalske verket, som er uavhengig av verden for 

øvrig, og som ikke referer til annet enn seg selv. Ideen om den absolutte musikken utvikler 

seg som en følge av en kreativ blomstringsperiode, der musikken utvikler seg gjennom 

enkelte komponisters essensielle bidrag, og det er vanlig å betrakte Beethoven og hans 

komposisjoner som denne utviklingens kreative høydepunkt. Denne kreative epoken innen 

musikken henger sammen med den troen som hersker blant mange komponister og skribenter 

på musikkens vegne. Musikken som skapes av Beethoven og hans likemenn virker inn på den 

allmenne måten man betrakter musikk på. Det finnes ingen grenser for hvor dypt de 

musikalske geniene kan trenge gjennom sine komposisjoner. Følgelig får musikken en 

fremtredende plass innen kunstverdenen, og musikkens teoretikere hyller dens autonomi og 

dens evne til å gripe det uutsigelige, gjennom geniet. De store, geniale komponistene setter 

presedens for det generelle kunstverkets natur som autonomt gjennom sine banebrytende 

bidrag til musikken. Konsertmusikkens ”objektive” egenskaper blir en målestokk for det 

generelle kunstverkets autonome potensial. Knyttet tett opp mot ideen om det autonome 

kunstverket, er oppfatningen av kunstverket som ugjennomtrengelig. Kant bringer selv dette 

på banen, gjennom de estetiske ideene som kommer til uttrykk i skjønne kunstverk, og som 

aldri fullt ut kan gripes av forstanden, slik at man aldri kommer til bunns i et slikt verk. Denne 

ugjennomtrengeligheten er et gjennomgangstema under Romantikken, og fester seg som 

kunstverkets essens. 

40 s 203, Aesthetics and Subjectivity, Andrew Bowie, 1995
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Schelling erkjenner at et kunstverk kan tolkes i det uendelige uten at man dermed 

kommer til bunns i det, som om verket: ”[…] contained an infinity of intentions, whereby one 

can never say whether this infinity lay in the artist himself or just in the work of art”41. Han 

kobler her sammen kunstverkets uutgrunnelighet med kunstneren, og hans eller hennes skjulte 

dybder. Dette er igjen et gjennomgående tema ved ideen om geniet slik den utvikler seg – de 

store kunstverkenes mange tolkningsmuligheter forplanter seg i kunstneren selv, og en myte 

etablerer seg om kunstnerens egen uutgrunnelighet. Ideen om kunstverkets 

ugjennomtrengelighet har tette bånd til musikken slik den utvikler seg på denne tiden, og til 

den nye bevisstheten omkring musikken. Musikkens frihet, i og med at den aldri kan gripes 

fullt ut grunnet dens uendelige tolkningsmuligheter, samt dens evne til å unngås å festes 

gjennom begreper – dens ”non-representational character”42 – gjør at mange setter musikken 

høyest, og gjør den til en norm for de andre kunstartene. Schelling vektlegger musikken i 

sterkere grad enn Kant, og for han ”blir den menneskelige kunst geniets verk, en genial 

gjengivelse av urbildet [… ] som et motbilde til den guddommelige ide, som en dennesidig 

konkretisering av denne ide, som naturens fullendelse og høyeste potens”43. Ånd konkretiseres 

i et materielt produkt – kunstverket – gjennom geniet, og dette er både en bevisst og ubevisst 

virksomhet. Den ubevisste virksomheten skjer nødvendigvis instinktivt, ettersom kunstneren 

her makter å fremstille noe oversanselig, noe forstanden ikke kan. 

Arthur Schopenhauers (1788-1850) ideer om musikken skulle få stor 

gjennomslagskraft, både for musikkteorien og for dens fremføring. Gjennomslagskraften kom 

først og fremst etter hans egen produksjonsperiode. Richard Wagner ble for eksempel sterkt 

påvirket av Schopenhauer og hans teorier. Det er få som plasserer kunsten generelt, og 

musikken spesielt, like høyt som Schopenhauer, og han står i en særstilling når det gjelder å 

sette fokus på spørsmålet om hvordan musikken kommuniserer så kraftig til mennesker som 

den faktisk gjør. Gjennom kunsten har mennesket en mulighet til erkjennelse som når høyere 

enn fornuftens erkjennelsespotensial. Schopenhauers kunstbegrep har flere likhetstrekk med 

Kant. Schopenhauer vektlegger i likhet med Kant geniet som kunstens skaper. Geniet har en 

kapasitet til objektivitet, som gjør at han kan se tingenes essens, deres ide, uten å bli distrahert 

av relasjoner til objektet. Og geniet kan uttrykke seg best gjennom musikken: ”The invention 

of melody, the disclosure in it of all the deepest secrets of human willing and feeling, is the 

work of genius, whose effect is more apparent here than anywhere else, is far removed from 

41 s 199, Andrew Bowie, 1995
42 s 203, Andrew Bowie, 1995
43 s 252, Finn Benestad, 1976
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all reflection and conscious intention, and might be called an inspiration”44. Gjennom 

musikken kan geniet trenge inn i menneskets innerste vesen, og gi uttrykk for de drifter og 

følelser som ikke lar seg artikulere eller komme til bunns i ved hjelp av refleksjonen og 

fornuften. Komponisten gjør dette på en måte som han ikke kan gjøre rede for, ettersom 

komposisjonen først og fremst er et resultat av inspirasjon, og bare sekundært er et produkt av 

reflekterte handlinger. Musikken behandler i motsetning til de andre kunstarter ikke ideer, 

men kan sees på som et direkte uttrykk for det Schopenhauer kaller Viljen – 

legemliggjørelsen av den indre natur i alle fenomener. 

Schopenhauer vektlegger menneskets intuisjon når det gjelder produksjonen og 

forståelsen av kunst – forstått som kontemplasjon – evnen til å gripe objektet uten å på 

forhånd forstå det ved hjelp av fornuftens begreper. Og ettersom han erkjenner at de høyeste 

sannheter er å finne i kunsten og ikke i vitenskapen, vil det si at det intuitive er essensielt for i 

det hele tatt å kunne oppnå innsikt i disse sannhetene. Musikken har et matematisk grunnlag – 

den må komponeres i henhold til fastlagte regler som ikke kan brytes hvis det skal kunne 

oppfattes som musikk. Den matematisk konstruerte komposisjonen oppnår mening hos 

lytteren, gjennom geniets kreative, og følgelig intuitive, skapelsesakt innenfor disse reglene. 

Som lytter trenger man på ingen måte å kjenne disse reglene – man vil på en naturlig måte 

høre om reglene er overholdt eller ikke. Gjennom sin basis i matematikken, oppnår den 

absolutte musikken via geniet direkte tilgang til det menneskelige følelsesliv, dets lidenskaper 

etc. ”The composer reveals the innermost nature of the world, and expresses the profoundest 

wisdom in a language that his reasoning faculties does not understand”45. Komponisten vil 

aldri kunne forstå fullt ut hvordan han skaper sine verk, og hvorfor sluttproduktet blir som det 

blir. Likeledes vil det være fåfengt å forsøke å forklare musikkens magi til omverdenen – det 

er umulig å forklare til andre det man ikke forstår selv. Når komponisten avslører ”..the 

innermost nature of the world”, gjennom sine komposisjoner, skjer det først og fremst 

gjennom sitt naturgitte talent, og dermed gjennom intuisjonen, og ikke ved bevisste valg. 

Da Richard Wagner (1813-1883) i 1867 avslutter arbeidet på Die Meistersinger, er 

ideen om det musikalske geniet utbredt. I dette verket presenterer han prototypen på det 

romantiske geniet, i karakteren Walter. Walter er en idealisering av geniet, og stilles opp mot 

karakteren Beckmesser, som er en karikatur av kunstnerhåndverkeren. I dette verket setter 

med andre ord Wagner opp den klassiske motsetningen mellom den konvensjonelle 

regelrytteren og den geniale kunstneren, hvis kreativitet hviler på inspirasjon og intuisjon. Det 

44 s 156, The World as Will and Representation, Vol 1, section 52 (i Aesthetics – the classic readings, 1997)
45 s 156, The World as Will and Representation, Vol 1, section 52(i Aesthetics – the classic readings, 1997)
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hersker ingen tvil om hvor Wagner plasserer seg selv i forhold til disse to motpolene. Han 

forsøkte gjennom sin musikk å skape en ny mytologi i den hensikt å erstatte religionens plass 

i verden, der musikken skulle ha den mest fremtredende plassen, som den mest høytgripende 

kunstformen. Wagner iscenesatte seg selv som en slags kunstnernes Cæsar – genienes geni – i 

og med at han selv skulle skape denne nye mytologien og dermed danne en ny orden i verden, 

mer eller mindre. Med seg på lasset hadde Wagner den unge Nietzsche (1844-1900), som var 

en ivrig tilhenger av hans musikk og ideer.

Tragediens fødsel (1872) ble skrevet i den perioden Nietzsche var sterkest knyttet til 

Wagner, og den var til og med dedikert til han. Bokas hovedpoenger fører til syvende og sist 

til et forsvar av Wagner, og hans musikalske ambisjoner om å skape en ny mytologi. 

Nietzsche ga selv uttrykk for at han hatet den Romantiske ideologien, men hans kunstfilosofi 

innehar like fullt mange fellestrekk med Romantikken, noe som i alle fall delvis skyldes hans 

forbindelse til Schopenhauer. Hans antirasjonalisme, og hans hyllest til kunstneren og ”the 

tragic hero,” tyder på dette. Han ønsket å trenge dypere inn i grunnlaget for det å kunne skape 

kunst enn noen før hadde gjort – hva ligger bak impulsene for kunstskapelsen? Nietzche 

benekter den kunstoppfatning som vektlegger lytterens dømmekraft i møtet med musikken. 

De normgivende faktorer finnes bare i den kunstnerisk skapende bevissthet, og følgelig settes 

fokuset på den skapende kunstneren. Han ironiserer over troen på den guddommelige 

inspirasjon – det er først og fremst arbeid og refleksjon som gir kunstverket form, og ikke 

natur og inspirasjon. Kunstnerens arbeidsmåte kan sammenlignes med vanlige menneskelige 

erfaringer. Det romantiske geniet får seg med andre ord en knekk i møte med Nietzche; geniet 

mister sin overmenneskelige kraft og trekkes ned på et allmennmenneskelig plan. ”Hos 

kunstneren er imidlertid de menneskelige egenskaper utviklet med en ensidig styrke slik at 

han får et overskudd som hever han over mengden og gjør han til en ener”46. Blant mennesker 

er like fullt den begavede kunstneren enestående – de menneskelige egenskaper, som 

grunndriftens voldsomhet og maktviljens intensitet, finnes her i ekstrem grad. ”Kunstneren 

former verden i sitt bilde; han betvinger den ytre virkelighet til den gjenspeiler hans egen 

makt… kunsten er ingen lek med følelser og former, men en livsvirksomhet med alvor”47. 

Kunstneren har det i seg å omforme den ytre virkelighet slik at den reflekterer han selv. 

Kunstneren må i sin skapervirksomhet omforme det dionysiske begjær – livsviljen – i 

kunstverket. Blant kunstartene er musikken mer enn noen annen en dionysisk kunstart – den 

har en enestående utrykkskraft, og åpenbarer begjæret og livsviljen. ”I musikken finner man 

46  s 261, Finn Benestad, 1976
47 s 261, Finn Benestad, 1976
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den klanglige manifestasjonen av livsviljen”48. Med musikk menes først og fremst 

instrumentalmusikk, og Nietzche var en sterk motstander av oppfatningen av musikk som et 

følelsesspråk. Han er dermed på sett og vis en forkjemper for den autonome 

musikkestetikken, der utenommusikalske aspekter ikke skal spille noen rolle.

 Kants selvstendiggjøring og isolering av den estetiske opplevelsen har på 

musikkestetikkens område skapt et grunnlag for en autonom musikalsk betraktningsmåte. En 

av de viktigste forkjemperne for denne estetikken er Edvard Hanslick (1825-1904), som 

hevder at musikkens skjønnhet er spesifikt musikalsk – skjønnheten skyldes 

toneforbindelsene og ikke noen utenommusikalsk tankesfære. Mulig det skal være en 

sammenheng mellom komponistens stemningsverden og musikken, men det eneste man kan 

få noen sikker viten om er de rent musikalske faktorer. Benestad sier følgende om Hanslicks 

syn på komponisten og hans musikk: ”Estetikeren vil nok i Beethovens symfonier høre 

gjenlyden av en sterk ånds heftige indre kamper, men at komponisten skal være republikaner, 

ugift, døv etc., er uvedkommende for den estetiske analyse”49. For musikkens del finnes intet 

forbilde i naturen, og denne faktoren skiller musikken fra andre kunstarter. Hanslick erkjenner 

som følge av dette at: ”komponisten kan slett ikke omdanne, han må skape alt fra nytt av. Hva 

maleren eller dikteren finner i beskuelsen av det naturskjønne, det må komponisten utarbeide 

ved konsentrasjon av sitt indre[…]”50. Komponisten må med andre ord i større grad inneha 

geniets egenskaper enn kunstnere innen de andre sjangrene. Både geniet og musikken har som 

følge av dette en autonom karakter: ”Komponisten dikter og tenker, kun dikter og tenker han i 

toner, løst fra enhver ytre realitet”51.

Den romantiske geniestetikken ender med Nietzche, og det svermeriske ved 

genibegrepet forsvinner som følge av han. Mange aspekter av denne estetikken overlever og 

dukker opp igjen senere, men dens teoretiske forkjempere blir vesentlig færre og mindre 

viktige for den generelle estetiske diskurs.

48 s 261, Finn Benestad, 1976
49 s 307, Finn Benestad, 1976
50 s 309, Finn Benestad, 1976
51 s 310, Finn Benestad, 1976
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1.6

Filosofen Charles Taylors Autentisitetens etikk tar for seg autentisitetsetikken, og hevder at 

den er noe forholdsvis nytt og særegent for moderne kultur. Det autentiske er en romantisk 

kategori – det er i Romantikken at denne kategorien får fotfeste og sprer seg som et allment 

ideal. Det eksisterer en analogi mellom menneskelig selvoppdagelse og kunstnerisk skapelse; 

kunstneren står fram som forbildet på hvordan mennesker kan definere seg selv. Det er snakk 

om en ekspressiv individualisme. Det å være tro mot seg selv vil si å være tro mot sin egen 

originalitet, og denne kan man bare oppdage og artikulere selv. Kant er i høyeste grad med på 

å kanonisere dette autentisitetsidealet – i likhet med at skjønnhet har sitt eget indre formål 

kom også autentisitet til å bli forstått på en parallell måte, som sitt eget formål. Autentisitet og 

kunst er med andre ord nært forbundet. Taylor erkjenner at ”[…] autentisiteten(A) involverer 

(i)skapelse og konstruksjon så vel som oppdagelse, (ii)originalitet, og ofte (iii) opposisjon mot 

samfunnets regler, og til og med potensielt det vi anerkjenner som moral”52. Taylor kobler her 

autentisitet med originalitet og kreativitet. Det autentiske er med nødvendighet tett knyttet 

opp mot begge disse begrepene.

 Romantikken skaper en autentisitetsetikk som gjør seg gjeldende fremdeles. Taylor 

erkjenner at store deler av oss er et produkt av nettopp de romantiske erfaringsmønstrene – de 

har satt sine spor. Den ekspressive individualismen er en erfarings- og erkjennelsesmåte som 

sitter dypt i mennesket i dag. Følgelig kan man hevde at den romantiske estetikken også sitter 

dypt – at denne estetikkens aspekter oppfattes som naturlige. Man bærer med seg visse 

oppfatninger om kunst og kunstskapelse som har sitt opphav i romantikken, og som er et 

resultat av noen av de samme romantiske erfaringsmønstrene. Dette gir seg utslag i en 

geniestetisk forståelse og tilnærming til kunsten. Det at slike føringer lever videre er 

overførbart til denne oppgavens idehistoriske prosjekt. Som Taylor, hevder denne oppgaven at 

romantiske forestillingsmønstre fremdeles i stor grad gjør seg gjeldende. Geniestetikken 

ligger til grunn for den estetikken som oppstår i forbindelse med rockemusikken, og dette 

skyldes at den romantiske estetikken fremdeles lever på en eller annen måte. Det er naturlig 

for rockekritikerne å formulere et sett av romantiske kriterier når de vil gripe denne 

musikkens essens. Dette tyder på at det romantiske tankegodset på dette området ikke er dødt.

 Taylors sitat viser at autentisitetsestetikken har nære forbindelser til den romantiske 

geniestetikken – geniet er med nødvendighet autentisk. Autentisitetsbegrepet har en meget 

sentral plass innenfor rockemusikkdiskursen. Taylor er i så måte til hjelp i å operasjonalisere 

geniestetikken i forhold til en rockekontekst. Hans ideer omkring det autentiske vil fungere 

52 s 77, Autentisitetens Etikk, Charles Taylor, 2000
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som en retningssnor for hva jeg skal fokusere på i neste kapittel. Koblingen av begrepene 

autentisitet, originalitet og kreativitet er essensiell for rockeestetikken, og peker direkte mot 

den romantiske estetikken. 

1.7

I denne delen av oppgaven har jeg forsøkt å vise, etter å først ha lagt fram Kants geniestetikk, 

at sentrale aspekter av denne estetikken lever videre hos de umiddelbare etterfølgere. I ulike 

skikkelser dukker de respektive ideene om et slags naturens primat, og geniets forrang, opp 

hos tenkere som Schelling og Scopenhauer. Det som kommer til, på helt avgjørende vis, i 

årene etter Kant, er en forøkning av kunstens status. Hos de post-kantianske filosofene blir 

kunsten til et filosofisk hovedproblem, og får en status innenfor den vestlige filosofiske 

tradisjon den ennå ikke har mistet. Med den nye statusen får også kunstneren, dvs. geniet, en 

radikalt ny stilling. Hos de sentrale tenkerne får musikken økt status, som den kunstarten som 

geniet best kan uttrykke seg gjennom. I den romantiske perioden innvilges kunstneren en 

status han aldri tidligere hadde hatt. Opphøyelsen av den geniale kunstner til noe i retning av 

en frelser når sitt klimaks i og med Wagners nær sagt stormannsgale fantasier om et 

”gesamtkunswerk” som skulle frembringe en slags åndelig gjenfødsel – et substitutt for den 

uthulte kristentroen. Kunsten skulle bli den nye religion, og geniet skulle være dens 

yppersteprest. 

Syntesen, eller rettere sagt en mulig syntese av alt dette, kan sies å utgjøre det man 

kaller for den ”romantiske kunstforståelsen”. Det er denne abstraksjonen – ikke Kant, eller 

Schopenhauer, eller Wagner – som må sies å danne rockekritikkens estetisk-teoretiske 

utgangspunkt. Det er ikke slik at rockekritikerne henter sitt teoretiske grunnlag fra 1800-

tallets musikkteori, eller fra konkrete 1800-talls-estetikere. Det de benytter seg av i 

bedømmelsen av den nye musikken, er nettopp denne abstraksjonen. Og abstraksjonen har 

mye av sitt grunnlag i nettopp Kants geniestetikk. Følgelig eksisterer det en forbindelse 

mellom denne estetikken og de romantiske forestillingsmønstrene som ligger til grunn for 

rockekritikkens estetikk. Eller for å ta det ett skritt videre: det er grunnlag for å påstå at 

rockekritikkens kunstforståelse er forbundet med Kant. 

Denne romantiske kunstforståelsen knyttes som sagt i stor grad opp mot musikken i 

løpet av 1800-tallet. Når disse ideene på slutten av 1960-tallet får nye levevilkår som 

23



”offisiell” estetikk er det igjen i forbindelse med musikk. Rockemusikken er på mange måter 

vesensforskjellig fra 1800-tallets konsertmusikk. Like fullt dreier det seg i bunn og grunn om 

musikk. Det man kan spørre seg om, og som jeg vil komme tilbake til i neste del av denne 

oppgaven, er om den romantiske estetikken på en eller annen måte innehar en særskilt 

forbindelse med musikken som objekt?
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2 ROCKEKRITIKKEN OG DEN ROMANTISKE ESTETIKK

2.1

Den første seriøse rock og pop-journalistikken oppstod i tidsrommet mellom midten og 

slutten av 1960-tallet – først og fremst i USA, men også i mindre grad i England. I denne 

perioden begynner sentrale rockeskribenter sin journalistiske løpebane – skribenter som 

kommer til å være toneangivende for sjangeren i lang tid framover. Faktisk er flere av de som 

startet opp da fremdeles aktive. Den seriøse rockekritikken fikk sin første spede begynnelse i 

England, i populærmusikkmagasiner som allerede var etablerte før rockemusikken. Det er 

derimot de amerikanske kritikerne, som dukker opp i kjølvannet av de britiske, som kommer 

til å være mest essensielle for rockekritikken som sjanger slik den former seg, og slik denne 

kritikken kommer til å se ut helt fram til i dag.

Før midten av sekstitallet eksisterte det egentlig ikke noen form for kritikk innen rock 

og pop-diskursen. Det som fantes før denne tiden var først og fremst ukritiske hyllinger av 

artister og band, på plateomslag og i diverse reklamesammenhenger, og i tillegg den 

uforbeholdne negative ”kritikken” som kom fra høykulturelt hold. Med disse nye skribentene 

oppstod det en helt annen tilnærming til rockemusikken. For første gang tar man musikken 

seriøst nok til å tillate seg å tilnærme seg den på en kritisk måte – man går i dybden på de 

enkelte artister og plateutgivelser, og kritikerne danner seg en form for standard i forhold til 

hva som kjennetegner bra og mindre bra musikk. ”The outcome was both a construction of 

rock music as different from and more valuable than other popular music and a parallell 

construction of criticism itself as a ”serious” business”53.

Hvis man innenfor rockekritikken kan tale om en kanon, dreier det seg om de 

amerikanske kritikerne, og da først og fremst de som har drevet på mer eller mindre siden 

sjangerens fødsel. Dersom anmeldere i dag refererer til tidligere skribenter, så er det disse 

klassikerne det refereres til, både deres tidligere arbeider, og det de har produsert i senere tid. 

Rockekritikerne som i avgjørende grad har vært med på å prege denne sjangeren, har bedrevet 

mye av sin kritiske virksomhet i rockemagasiner, som etablerer seg som en egen nisje i 

markedet mot slutten av sekstitallet. Det mest kjente og lengstlevende av disse er Rolling 

Stone Magazine (etablert i 1967), som enda kan påstås å være toneangivende for det som 

foregår i rockeverdenen.

53 s 4, Rock Criticism From the Beginning, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet (2005)
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England har en lengre tradisjon for populærmusikalske publikasjoner, i magasiner som 

Melody Maker og New Musical Express (NME). Disse eksisterte begge før rockemusikken 

etablerer seg som en egen sjanger, og de tar etter hvert til seg den nye musikkformen. Melody 

Maker hadde ved rockens inntog en etablert jazzkritikk, der jazzmusikken ble behandlet som 

en seriøs musikkform. Dette førte ikke dermed automatisk til at rockemusikken fikk samme 

behandling. Generelt er det slik at den seriøse britiske rockekritikken kommer etter den 

amerikanske – det er først og fremst de amerikanske kritikerne som etablerer rockekritikken 

som en egen sjanger. Og det også blant disse at man finner de mest kjente navnene og til dels 

de mest kjente og toneangivende arbeidene. 

De fleste av de kjente kritikerne har i større eller mindre grad vært innom Rolling 

Stone Magazine. Robert Christgau (f. 1942), som man trygt kan si er en av de mest 

fremtredende innen denne sjangeren, har gjort sitt arbeid hovedsakelig andre steder, som for 

eksempel Village Voice, men hans skriverier dukker likevel opp fra tid til annen i dette 

magasinet. Greil Marcus (f. 1945), som har skrevet noen av rockekritikkens mest betydelige 

bøker, blant annet Mystery Train, var dypt involvert i dette bladet, ettersom han i en periode 

var redaktør der. Han fikk etter hvert sparken ettersom han ikke fulgte magasinets 

retningslinjer – hans innfallsvinkler var ansett for å være for radikale. Jon Landau (f. 1946), 

som skrev en av rockekritikkens mest brukte sitater i 1974, dog ikke i dette magasinet, 

nemlig: ”I saw rock ’n’ roll future, and its name is Bruce Springsteen”, var jevnlig innom 

Rolling Stone. Dave Marsh (f. 1950) og Nick Torsches (f. 1949), som også regnes blant de 

store, skrev her. Selv Lester Bangs (1949-1982), rockekritikkens store rebell, som gjerne 

opererte på et helt eget vis, og som er kjent for sine euforiske, nærmest ”stream of 

consciousness”-anmeldelser, dukket av og til opp i Rolling Stone. Den mest kjente av de 

britiske skribentene, Simon Frith, som i senere år har utgitt flere akademiske, sosiologiske, 

arbeider om populærmusikk og rock, har skrevet her. Med andre ord har alle de mest 

betydningsfulle skribentene skrevet for Rolling Stone i kortere eller lengre perioder. Dette 

viser hvilken fremtredende plass dette magasinet har hatt for rockekritikken, men det viser 

også at det til enhver tid ikke har eksistert veldig mange publikasjoner der man har behandlet 

rockesjangeren seriøst. Alle de som er nevnt ovenfor, har dog også skrevet betydelige arbeider 

andre steder enn i dette magasinet. Christgau, Landau, Marcus, Marsh og Bangs hevdes i 

Rock Criticism From the Beginning å være de sentrale navnene i rockekritikkens startfase: 

“The founding fathers agreed to an astonishing extent on their evaluation of rock history and 

its canon”54. 

54 s 190, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
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2.2

Jon Landau gir i følgende sitat uttrykk for synspunkter som er representative for den allmenne 

oppfatningen blant rockekritikere, og som viser at det ligger romantiske føringer til grunn for 

deres grunnholdninger: ”to me the criteria of art in rock is the capacity of the musician to 

create a personal, almost private, universe and to express it fully”55. Bak dette sitatet ligger det 

en idé om rockemusikken som noe autentisk – rocken skiller seg fra andre typer kommersiell 

musikk gjennom dens kunstneriske kvaliteter. I rocken har den kreative musikeren en 

mulighet til å uttrykke noe grunnleggende personlig – rocken er en kunstform der geniet kan 

komme til uttrykk. Landau gir gjennom sitt utsagn uttrykk for et viktig aspekt ved ”The 

Ideology of Rock.”56Denne rockeideologien utvikler seg i løpet av sekstitallet, ettersom 

musikken etter hvert får en mer seriøs karakter, og ved at bevisstheten rundt musikken og 

dens utøvere gradvis vokser. Og denne økte bevisstheten, som gjelder for både publikum og 

for utøverne innen sjangeren, har sammenheng med at rockekritikken i dette tidsrommet 

begynner å utvikle seg til å bli en seriøs kritikk. Rockemusikken utvikler seg i øynene til både 

journalistene og tilhengerne i løpet av sekstitallet til å bli progressiv. Musikken får en mer 

seriøs karakter – den skiller seg fra den kommersielle popmusikken ved sine kunstneriske og 

politiske ambisjoner. 

Dette skyldtes blant annet folk-musikkens inntog i rocken. Simon Frith erkjenner at: 

” […] it was on the basis of its folk conventions that rock developed its claims as a”high” art 

form”57. Folk-musikken var på grunnleggende vis antikommersiell, og skilte deg derfor 

kraftig fra populærmusikken. Denne musikken hentet sin autentisitet fra sin påståtte 

nedstamming fra folkedypet opp gjennom historien, og musikken bar preg av tradisjonelle 

folkelige sjangere. Artistene innen denne sjangeren ga gjennom sin musikk derfor uttrykk av 

noe autentisk, og samtidig av noe grunnleggende felles – derav navnet folk music. Bob Dylan 

ble i starten av sin karriere tatt til inntekt for denne sjangeren. Og da han gradvis nærmet seg 

rockemusikken, trakk han med seg sentrale folk-verdier inn i rocken. I og med at denne 

autentiske folk-sangeren gikk over til å spille rock, førte dette til at det oppstod en idé i rocken 

om den seriøse, autentiske utøveren innen en i utgangspunktet kommersiell musikksjanger. 

”Bob Dylan became the symbol for the new argument […] He was valued for his individual 

genius, his personal insights, his unique voice and style”58. Autentisitetsbegrepet endrer på et 

grunnleggende vis betydning fra folkmusikk-autentisiteten:

55 s 23, Rock Music: Culture, Aesthetics and Sociology , Peter Wicke, 1990
56 s 92, Peter Wicke, 1990
57 s 30, Sound Effects, Simon Frith, 1981
58 s 30, Simon Frith, 1981
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[…] works are appreciated as ”authentic” because they deviate from a tradition, 
reducing it to the background against which an individual makes appear his or her own 
subjective vision[…]”folk” truth comes from the underdog, ”art” truth from the unique 
qualities of a gifted mind59.

Geniestetikken begynner med andre ord å gjøre seg gjeldende i en rockemusikksammenheng. 

Det unike individet som bryter med tradisjonen og skaper noe banebrytende nytt gjennom 

sine naturfødte egenskaper, dukker opp i rockemusikken. Rockemusikkens ”new argument” 

manifesterte seg i den gryende rockekritikkens idealer, og etter hvert også i bevisstheten til 

vanlige rocketilhengere. Bob Dylan er sentral når det gjelder denne overgangen til en mer 

seriøs rockemusikk, men han er langt fra den eneste som hadde en finger med i spillet i denne 

utviklingen. Det er her snakk om en gradvis utvikling, der folkmusikken utgjør ett av flere 

aspekter. Det er vanskelig å unngå å nevne The Beatles i denne sammenheng, som utviklet 

seg fra å være en typisk popgruppe, til å bli progressiv i større og større grad, der den 

kunstneriske utviklingen kunne leses fra plate til plate, eller fra sang til sang, mer eller 

mindre. Men deres progresjon var igjen påvirket av Dylan.

 Når det gjelder femtitallsrocken var der ingen seriøs rockejournalistikk som kunne ta 

for seg denne musikken der og da, men i og med framveksten av denne typen kritikk på 

sekstitallet hadde dette en tilbakeførende virkning på femtitallets artister – de representerte 

tross alt rockens fødsel. Man gikk tilbake og fant fram igjen de artistene som representerte 

den autentiske rocken, og plasserte disse i den rockekanon som begynte å ta form. I denne 

sammenheng er det verdt å nevne et av de tidligste rockekritiske verkene av en viss lengde 

som kom på markedet, nemlig Nick Cohns Awopbopaloobop Alopbamboom: The Golden Age 

of Rock, fra 1968. Denne boka tok for seg alle sentrale artister som ble sett på som essensielle 

for utviklingen av rock fram mot det tidspunkt da boka ble utgitt. Rockeartister ble da plassert 

innenfor en kontekst som samsvarte med forfatterens verdier for hva som tilsvarte ekte rock, 

og de artistene som ikke falt inn under denne kategorien ble utelatt. En slik kanonetablering 

av rockens tidlige fase vil nødvendigvis ha en avgjørende effekt på hvilke artister som blir 

vektlagt i ettertiden.

Kriteriene som ble vektlagt for musikken fra denne fasen var noe forskjellige fra de 

som gjaldt utover på sekstitallet, i og med at femtitallsrockens musikalske og tekstmessige 

kompleksitet sjelden var av spesielt utviklet art. Rockepionerene fra dette tiåret ble vurdert og 

verdsatt ut fra kriterier som for eksempel det følelsesmessige aspektet – hvilke følelser de 

59 s 45, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
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faktisk klarte å meddele gjennom deres i utgangspunktet nokså begrensede musikalske 

uttrykk. De banebrytende artistene fra denne tiden, som for eksempel Chuch Berry, Elvis 

Presley, Little Richard etc., hadde startet fra scratch, og kunne dermed sees på som 

eksemplariske naturtalenter, som skapte sin musikk, og sin sjanger, ut fra ingenting. Disse 

artistene blir vurdert på lignende vis den dag i dag – i og med deres musikalske uttrykk, og 

deres pionerarbeid innenfor det som var på vei til å forme seg til en ny musikalsk sjanger, blir 

de sett på som natural savages, som gjennom sin urkraft og sine naturgitte talenter skaper noe 

grunnleggende nytt. De ideene som knytter seg til disse artistene får betydning for 

rockemusikken slik den utvikler seg videre, fram til i dag. Dette naturbegavelses- og 

autentisitetsaspektet er noe av det viktigste geniestetiske trekket ved rocken som sjanger, og 

får fornyet relevans hver gang det dukker opp nye rå talenter. 

Det ligger et vesentlig begrepsmessig skille i forskjellen mellom rock ’n’ roll og rock, 

og dette skillet ble i stor grad skapt av rockekritikerne. Når Jon Landau sier at ”[…] the 

Beatles, the Stones and Dylan were the first inductees to rock’s (as opposed to rock and roll’s) 

pantheon […]”60, viser han til en allmenn oppfatning blant kritikere og fans. Rock ’n’ roll-

begrepet dekker femtitallsrocken – den enklere og gjerne råere musikken som kom før 

musikken blir progressiv, og dermed før musikernes og fansens bevissthet omkring det 

musikalske blir større. Følgende sitat fra Nick Tosches viser noen av kjennetegnene som 

gjerne tilskrives overgangen fra femtitallsrocken til det som kommer utover på sekstitallet: 

It was indeed, the dawn of the new musical age. Rock ‘n’ roll had once been the 
domain of blessed idiot savants who howled unaware of their own powers, ignorant as 
to the nature of their magic. Now spontaneity and raw emotion were being structured 
by craft, and thus carried to their fullest. The meaning of modern music was becoming 
similar to that of poetry: vivid feeling, passion, tempered and heightened by the 
technical skills of art. Magic and technology were meeting at their farthest points61.

Tosches fremviser her en bevissthet omkring den romantiske estetikken, og kobler den opp 

mot rockemusikken. Det rå talentet og det uferdige geniet får gjennom en grunnleggende 

skolering muligheten til å gi et fullkomment kunstnerisk uttrykk. De første rockeartistene 

gjorde noe grunnleggende nytt, og de var ikke fullt ut klar over hva de drev med. Utover på 

sekstitallet får det potensielle geniet større mulighet for å uttrykke seg, ved at den kreative 

spontaniteten i større grad blir hjulpet i riktig retning – rocken som kunstform etableres. På 

sekstitallet blir rockemusikken som sagt progressiv, og kriteriene som legges til grunn for 

60 s 8, Rhythm and Noise – an aesthetic of rock, Theodore Gracyk, 1996
61 s 132, Dangerous Dances, Nick Tosches, 1985
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musikken utvikler seg i sammenheng med denne utviklingen. Rockens kompleksitet skiller 

den fra den kommersielle popmusikken, og samtidig fra femtitallsrocken. ”A sharp dividing 

line was now drawn between rock music, released from every suspicion of commercial 

motivation, and the usual chart-style pop music, and the justification for this division was 

provided by the professional rock criticism which arose at the time”62. Det er et samspill 

mellom musikken slik den utvikler seg og hvordan den oppfattes av dens utøvere, og den 

profesjonelle kritikken, som stiller krav til hvordan bra rock skal være, og som sprer sine ideer 

til rockepublikumet. Rockekritikken legitimerte de ideene om rockemusikken og dens utøvere 

som utviklet seg på denne tiden. Simon Frith sier følgende om musikerens selvoppfattelse på 

denne tiden: ”Rock musicians combined an emphasis on skill and technique with the romantic 

concept of art as individual expression, original and sincere”63. Og dette sammenfaller på 

mange måter med hvordan rockekritikerne generelt så på saken. Frith har forsket på de 

britiske kunstskolenes innvirkning på rockeestetikken slik den utvikler seg. Veldig mange av 

de engelske rockeartistene har nemlig en bakgrunn i disse skolene:” [ …] how in the 1960s art 

school students became rock and roll musicians and in doing so inflected pop music with 

bohemian dreams and Romantic fancies and laid out the ideology of”rock” – on the one hand 

a new art form, on the other a new community”64. Ifølge han spiller disse skolene en viktig 

rolle i innføringen av rockeestetikken. Dersom man kjøper denne teorien kan man gå ut fra at 

rockekritikerne indirekte henter mange av sine ideer fra disse skolene. 

Rocken ble, i motsetning til popmusikken, assosiert med ærlighet, autentisitet, kunst, 

og antikommersielle hensyn. Og den skilte seg fra rock ’n’ roll ved å ha større kunstneriske 

ambisjoner og en større musikalsk kompleksitet. Rocken ble et samlebegrep som omfattet de 

forskjellige musikalske retningene som spredte seg ut fra femtitallsrocken. ”Rock music is 

largely unified by an intellectual framework in which ”high art” categories have been 

appropriated and deployed in the creation and consumption of popular music”65. Disse “high 

art”-kategoriene, som oftest manifesterte seg i et romantisk tilsnitt, hadde i avgjørende grad 

med rockekritikkens inntog å gjøre. Rockejournalisten var med på å definere rocken, som 

gjennom en modningsprosess hadde tatt steget fra i utgangspunktet å være en 

ungdomsmusikk, til å bli en seriøs kunstform. 

62 s 93, Peter Wicke, 1990
63 s 92, Peter Wicke, 1990
64 s 73, Art into Pop, Frith, Simon / Horne, Howard, 1987
65 s xi, (preface) Theodore Gracyk, 1996
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2.3

I den første seriøse rockekritikken finner man en tilnærming til musikken – eller til kunsten, 

om man vil – som kjennetegnes av en ”naivitet” som gjerne viser seg i en slik kunstkritisk 

startfase. Det er i det hele tatt snakk om at man begynner å skille klinten fra hveten – man 

begynner å gjøre seg bevisst kvalitetene og forskjellene som eksisterer innen kunstsjangeren, 

og man begynner å feste bestemte knagger til det man oppfatter som sjangerens essenser – til 

det man ønsker å vektlegge innenfor, i dette tilfellet, rockemusikken. ”Adapting aesthetic 

criteria from other fields in varying degrees, they all think that an important part of their job is 

to distinguish good rock music from bad rock music”66. Det ”naive” i geniestetikken ligger 

nettopp i geniets fremtredende posisjon i denne estetikken – det naturbegavede talentet er 

avgjørende for skapelsen av ekte kunst – og i det ekstreme fokus på den enestående 

kunstneren som dette nødvendigvis medfører. Det skapes en presedens for hvordan musikken 

tilnærmes, som aldri har sluppet sitt tak på rockekritikken. I rockekritikkens startfase fantes 

det ingen form for relevant musikologi å forholde seg til i kritikernes forsøk på en seriøs 

tilnærming til stoffet. I og med den naturlige vektleggingen av denne musikkens fremførelse, 

og dermed også dens artister, er det fristende å påstå at den romantiske estetikken lå til rette 

for kritikerne i deres beskrivelser av rocken. 

Oppfatningen av kunstneren som geni er en allmenn idé som de fleste kjenner til – 

Romantikkens genibegrep har forplantet seg i folks bevissthet, og de fleste kjenner derfor til 

beslektede aspekter som autentisitet, originalitet og kreativitet. Derfor vil det i en 

kunstkritikks startfase være naturlig å sette fokus på kunstneren – produsenten av det estetiske 

objektet. De første rockekritikerne hadde åpenbart en klar idé om hva som kjennetegnet bra 

musikk, og hva som derfor skilte kvalitetsrocken fra den mindre bra musikken i sjangeren. 

Dette er i det hele tatt en av hovedårsakene til at disse skribentene gikk i retningen av en 

musikkritikk – de ønsket å etablere en seriøs diskurs, der de kunne gi uttrykk for og dermed 

spre sine synspunkter videre. Og denne kritikken manifesterte seg i en romantisk-estetisk 

holdning til materialet, noe som i alle fall delvis skyldes mangelen på et etablert 

begrepsapparat innen sjangeren, og at man derfor ikke hadde noe konkret å ta utgangspunkt i 

når man skulle bedømme og beskrive det musikalske. Derfor gjorde flere av romantikkens 

idealer seg gjeldende, både bevisst og ubevisst, når de etablerte sin kritikk. 

Rockeopplevelsen synes for rockekritikeren på en avgjørende måte å være ikke-

reduserbar. Musikken kan ikke gripes fullt og helt – på et punkt stopper kritikeren opp i sin 

kritikk av det musikalske, og går over til å feste egenskaper ved artisten. De generelle 

66 s 189, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
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oppfatningene om kunstverket er allerede romantiske, og de romantiske kunstaspektene setter 

sitt preg på rockekritikernes tilnærming til rockemusikken. Rockekritikken innehar ikke 

musikkritiske grep som kan gripe essensen i rockemusikken, unntagen ved hjelp av 

romantikkens begrepsapparat. Rockemusikken kommuniserer for rockekritikerne på en måte 

som mer eller mindre ikke lar seg fange opp, og de faller tilbake på de romantiske kategorier. 

Når rockekritikeren står overfor sin egen overveldende rockeopplevelse, ligger problemet i å 

fange essensen av denne opplevelsen. Dette ikke-reduserbare har klare likhetstrekk med Kants 

begrep om kunstnerisk skjønnhet – det skjønne.

Rockekritikken har aldri forlatt denne kunstkritiske fasen. Dette viser seg igjen og 

igjen, i anmeldelser og artikler i diverse aviser, magasiner etc. Sjangeren har aldri fått etablert 

noen form for skole, der en diskurs omkring det kritiske aspektet har kunnet foregå i større 

grad. Dette skyldes blant annet at denne sjangeren i utgangspunktet er noe løst sammensatt: 

”Rock criticism draws on a number of sources, British as well as American: film criticism as 

well as jazz criticism, discourse on folk art as well as on high art, the Frankfurt school as well 

as New Journalism”67. Det stilles sjelden store teoretiske krav til sjangerens skribenter, og 

rockekritikken er i tillegg fragmentert – de ulike skribenter opererer i større eller mindre grad 

uavhengig av det som ellers foregår i feltet. Samtidig er det slik at denne kritikken har funnet 

sin nisje, og denne befinner seg innenfor den romantiske idéverdenen. Rockemusikkens teori 

hentes derfor også delvis derfra, selv om dette er en uoffisiell praksis. Bevisstheten omkring 

dette varierer veldig fra kritiker til kritiker.

The embryonic rock field has acquired ”semiautonomous” status. This means that 
more or less authorized standards, arbiters of taste, investments (in styles and artists), 
symbolic gains (recognition as artists or critics), educational institutions, attempts at 
canon formation and the like may be distinguished68.

Noe av det som kjennetegner flere av rockekritikerne er at de etter hvert forsøker å tilnærme 

seg musikken på en mer oppdatert kunstkritisk måte. De følger derfor i fotsporene til 

estetikken slik den har utviklet seg innenfor den etablerte kunstkritikken, og forsøker på 

denne måten å bevege seg videre fra den romantisk-estetiske tilnærmingen til musikken. 

Problemet de møter er at de som oftest ikke kommer noe nærmere en rent musikalsk 

tilnærming til den musikken de ønsker å skrive om. Noen kritikere forsøker bevisst å fjerne 

seg fra fokuset på det autentiske og originale, men støter ofte på de samme problemene når de 

67 s 6, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
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tilnærmer seg musikken på annet vis – rock og pop gripes ikke lettere gjennom å forholde seg 

til for eksempel sosiologi enn gjennom en romantisk tilnærming. Dave Marsh viser tegn til 

selvinnsikt hos seg og sine kolleger når han sier at: ”little rock criticism is concerned with 

music, because most rock critics are less concerned with sound than sociology”69.

Et innlysende eksempel på nettopp dette er Simon Frith, som er sosiolog i tillegg til å 

være rockeskribent med lang fartstid i gamet. Han hevder at man for å kunne gripe 

rockemusikken på en måte som fanger opp dens essensielle aspekter, må ty til sosiologiske 

metoder – man må se videre fra selve musikken og til dens nedslagsfelt i samfunnet. 

Musikken forstås først når man forstår det spillet som foregår mellom mottagerne og 

skaperne, kritikerne etc. Et viktig poeng i forhold til dette aspektet er at det absolutt ikke bare 

er i rockekritikken at man benytter seg av sosiologiske innfallsvinkler i forhold til musikken – 

det sosiologiske contra det rent musikalske er i det hele tatt et generelt problem som hefter 

ved musikken som gjenstand. Og det sier seg nærmest selv at dette problemet aldri har blitt 

løst.

Greil Marcus bedriver sin rockekritikk som en kulturkritikk – hans inngående 

kjennskap til rocken beskrives gjerne gjennom en tilnærming der de største verkene innen 

rocken skal gi uttrykk for en kritikk av samfunnet og kulturen for øvrig. Rock er kunst dersom 

den klarer å gi uttrykk for noe av dette. Det er påfallende at Marcus, og andre innenfor den 

rockekritiske kanon, likevel holder fast ved en eller annen form for hylling av 

rockemusikkens artister i sine fremstillinger. Jon Landau, som har en naturlig plass innen 

denne kritikerkanon, sier for eksempel: ”The concern has always been with the search for the 

author in rock music, the search for the source behind the music[…]”70. Marcus erkjenner 

følgende i et intervju fra 2004: ”The idea that I had at the very beginning was that music was 

a gift from one person to another, and within that gift there was a secret[…]”71. Begge leter de 

etter musikkens ”hemmeligheter”, som ligger i skaperen av denne musikken – enkeltindividet 

og kunstneren.  

Dette kan ha flere årsaker – for det første inviterer rockesjangeren til en slik 

tilnærming. Den fremførende artisten, eller bandet, som gjerne komponerer musikken sin selv, 

har siden rockens begynnelse vært et naturlig hovedfokus for fans og skribenter. Bare i 

enkelte tilfeller har andre innenfor musikkskapelsesprosessen fått samme type fokus på seg, 

enten det er snakk om låtskrivere som ikke fremfører musikken selv, produsenter eller 

lignende. Dette har igjen sammenheng med at rockeindustrien inviterer til en slik tilnærming 
69 s 12, Simon Frith, 1981
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til musikken, gjennom måten de presenterer musikken og den eller de som står bak. Noe det 

tradisjonelt sett har blitt lagt liten vekt på når det gjelder den kreative prosessen som ligger 

bak en rockelåt eller plate, er produktets, i de aller fleste tilfellene, nødvendigvis kollektive  

karakter. I populærmusikken generelt er det ofte liten konsekvens mellom de faktiske forhold 

og det som blir presentert for publikum, når det gjelder hvor mange som står bak musikken.

 Innen rockemusikken er den originale musikken den som er innspilt. Fremførelsen av 

musikken representerer den originale rocketeksten. Det ligger ingen komposisjonstegning bak 

selve lydinnspillingen som representerer stykkets idé. Selv om mange verk innen rocken er 

komponert før de spilles inn, endrer ikke dette det faktum at det er fremførelsen som gjelder 

som det originale og opprinnelige for verket. Theodore Gracyk, som er professor i filosofi, og 

ikke en rockekritiker i streng forstand, sier i Rhythm and Noise – an Aesthetic of Rock: 

”Insofar as there can be a rock aesthetic, a general theory about rock music as an object of 

critical attention, I propose that it must focus on recorded music”72. Lydinnspillingen er både 

enklest og mest naturlig å forholde seg primært til – innen rocken snakker man gjerne om 

originalversjoner og innspillinger av den og den låten. Dersom gamle sanger blir spilt inn på 

nytt av nye artister, blir disse versjonene målt opp mot den originale innspillingen. 

Gjennom dette skiller rockemusikken seg kraftig fra 1900-tallets konsertmusikk, der 

komposisjonen, og notene, står for å være det originale i forhold til musikken. De ulike 

fremførelsene er i denne sjangeren bare forskjellige varianter, og tolkninger, av den originale 

teksten. Og den originale teksten innen klassisk musikk kan enkelt og uproblematisk føres 

tilbake til verkets komponist – det er sjelden noen tvil om hvem geniet er i forhold til de 

klassiske verkene. Det skal dog påpekes at det som følge av kommersialiseringen av den 

klassiske musikken tidlig utviklet seg ideer om geniet som fortolker av de klassiske 

komposisjoner – at det fantes grunnleggende forskjellige versjoner av for eksempel 

Beethovens verker, som skyldtes fortolkeren. 

Peter Wicke erkjenner i boka Rock Music at det innen rocken alltid vil være 

problematisk å forholde seg til musikken på et individualistisk grunnlag. Selv om forholdet 

mellom det enkelte musikkstykke og dets skaper gjerne fremstilles som uproblematisk og 

enkelt, er dette sjeldent tilfelle: ”In spite of all the changes within the composition process the 

songs were still taken as personal expressions of their creator, even though the term 

“composer” was nothing more than a legal title which secured the intellectual property rights 

in the musical idea”73. Komponisten innen klassisk musikk fungerer fremdeles som 

72 s ix, (preface) Theodore Gracyk, 1996
73 s 21, Peter Wicke, 1990 
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prototypen på hvordan musikk skapes og hvem som står bak, selv om dette sjelden er tilfellet 

innen populærmusikken. Dette tyder på at det ligger en oppfattelse om hvordan rockemusikk 

skapes til grunn som ofte ikke samsvarer med virkeligheten. Enten det gjelder en enkelt artist 

eller et band, er det til enhver tid flere enn en person med på å i avgjørende grad prege et 

rockestykkes sluttprodukt, som en lydinnspilling. I tillegg til at det ofte er flere enn én 

låtskriver involvert, har gjerne bandet for øvrig en viktig rolle for hvordan sluttproduktet 

høres ut. Produsenten, lydteknikere etc., har som regel også en avgjørende finger med i spillet. 

”Rock is collaborative to a degree rare since Western art embarked on its glorification of the 

individual artist in the Renaissance”74.

 Enkelte produsenter har fått status som den viktigste brikken i denne prosessen, og 

følgelig blitt omtalt som den egentlige artisten, på sett og vis – produsenten som geniet. Det 

beste eksemplet på dette er Phil Spector, som på sekstitallet, først og fremst, produserte en 

rekke hits med mange forskjellige band og artister, og gjorde dette på en så særpreget og 

nyvinnende måte, at det var han, og ikke artistene, som fikk æren for musikken som ble skapt. 

I ettertiden kobler man automatisk låtene, og ”sounden”, med Spector, mens de færreste 

husker artistene som faktisk spilte dem inn. I mangelen på noe bedre ble genimerkelappen satt 

på produsenten. Dette har ikke noe å gjøre med Spector personlig, som åpenbart var svært 

begavet, men produsentrollen innen populærmusikken er selve beviset på denne musikkens 

kollektive karakter. Man kan her snakke om at Spector iscenesatte seg selv som det 

naturbegavede geniet, først og fremst av markedsmessige hensyn. Og dette er en tradisjon 

som kan føres helt tilbake til Beethoven, som sannsynligvis var blant de første som måtte 

forholde seg til et i noen grad fritt marked når han skapte sin musikk. Iscenesettelsen av geniet 

vil da hjelpe komponisten i sin markedsføring. Innen rocken er det like fullt vanligvis en eller 

flere i den kreative prosessen som vil stå fram som den skapende kraften i forhold til 

musikken og omverdenen. Og Spector-tilfellet representerer på ingen måte normalen i forhold 

til dette. Det er vanlig at låtskriveren vektlegges, og da først og fremst hvis denne (eller de) 

personen(e) faktisk er med i produksjonen, som medlem av bandet el. l.

Det ligger i rockekritikkens natur å kunne synse seg fram til hvem som faktisk er den 

kreative kraften i en rockeproduksjon – og det har hele tiden vært av stor viktighet å kunne 

gjøre dette, ettersom det fra rockepublikumet sin side har eksistert et krav om å få vite hvem 

som står bak musikken. Kritikerne har i denne oppgaven fått god hjelp fra rockeindustrien, 

som gjennom sin erkjennelse av at musikken som en salgsvare vil være mer attraktiv dersom 

man fremhever enkelte i den kreative prosessen, alltid markedsfører musikkutgivelsene 

74 s 95, Theodore Gracyk, 1996
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gjennom å fokusere på de enkelte kunstneriske enerne i prosessen. Her har man igjen å gjøre 

med en iscenesettelse. Dette fører til at kritikeren i møtet med musikken allerede har gjort seg 

opp en idé om hvem som er skaperen av verket. 

Noe av det mest problematiske ved bruken av geniet innenfor en pop og rock-kontekst 

er geniestetikkens nødvendigvis individualistiske natur. Geniet slik Kant fremstiller det er på 

en grunnleggende måte grunnet i enkeltindividet – det geniale ligger hos den enkelte 

kunstnersjel i det man ikke kan forklare ved å vise til skolering, regler etc. Det geniale er gitt 

fra naturens side, og geniet kan ikke lære sine ekstreme ferdigheter videre. Selv om 

rockemusikken på mange måter er av en kollektiv art, er det innefor denne typen musikk, som 

innen andre former for musikk, enkeltindivider som utmerker seg på forskjellige måter i det 

kreative feltet, individer som har noe ekstra å by på. Disse vil fremheves på naturlig vis i 

forhold til de andre. Dave Marsh erkjenner følgende: ”Making music is most often the product 

of intense collaborations, in which powerful personalities play leadership roles but can’t hog 

all the action […] Bob Dylan, rock’s first arty loner, indisputably made his greatest records 

working with bands”75. Det er med andre ord rom for geniet i rockemusikken, selv om 

musikken som oftest er et resultat av samarbeid. For rockekritikerne er det fordelaktig å sette 

fokus på den ene kunstneren, i forbindelse med en kritikk av et rockeband. Man slipper på 

dette viset å forholde seg til det som i virkeligheten mest sannsynlig er et mer komplisert 

forhold når det gjelder de forskjellige personene som har vært med på å prege den enkelte 

utgivelsen. Marsh påpeker i følgende sitat det misforholdet som gjerne gjør seg gjeldende i 

kritikernes tilnærming til musikken og den eller de som står bak: ”David Bowie, the prototype 

of the progressive Genius, might one day see his recording quality grasped precisely on the 

basis of how well the strengths and weaknesses of collaborators like Toni Visconti, Nile 

Rodgers, and Brian Eno match his own inclinations”76. I dagens rockekritikk står genimyten 

fremdeles i veien for at en slik tilnærming skal kunne etablere seg i større grad, ifølge Marsh. 

David Bowie er i utgangspunktet den skapende artisten i denne sammenhengen, og er 

fremhevet i ekstrem grad i forhold til de andre i produksjonsprosessen. Å fremheve 

samarbeidspartnerne i større grad vil undergrave Bowies status. Jeg vil i del tre av oppgaven 

vise at Dave Marsh selv bærer preg av det geniestetiske, selv om han her tar et oppgjør med 

noen av disse elementene i rockemusikken. 

 Det er på mange måter en lite spennende måte å forholde seg til rocken på, å se forbi 

artistene i sin søken etter opphavspersoner – å fokusere på denne musikkens kollektive 

75 Introduction, The heart of rock and soul – the 1001 Greatest singles Ever Made, Dave Marsh, 1999
76 Introduction, Dave Marsh, 1999
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karakter vil delvis gjøre de skapende musikernes rolle mer diffuse, og dette vil igjen 

sannsynligvis gjøre rockekritikernes skriverier mindre spennende og interessant lesning for 

rockepublikummet generelt. 

Samtidig eksisterer det en oppfatning blant rockekritikere om at det geniale kan 

komme til uttrykk i det kollektive, gjennom et rockeband. I følgende sitat forholder Simon 

Frith seg til det geniale på et slags kollektivt grunnlag. Han kommer dog fram til at grunnlaget 

for Rolling Stones musikk ikke ligger i det geniale, men i det håndverksmessige: ”Which 

means, for a start, that the Stones are not musical geniuses. They’re solid and insistent (the 

best rhythm section in rock) but their talent is hard-working rather than magical; theirs are 

craftsmen’s skills, with craftsmen’s loving knowledge of the tools of the trade”77. Kritikeren 

kjenner her åpenbart til skillet mellom det geniale og det håndverksmessige, og er bevisst i sin 

bruk av begge disse tilnærmingene innenfor en rockesammenheng. Han har en idé om at det 

geniale kan manifestere seg i det kollektive, selv om dette ikke er tilfellet med Rolling Stones. 

2.4

Theodore Gracyk påpeker følgende: 

Those who link Romanticism and rock sound like earlier writers on jazz, who found in 
jazz the same characteristics that are now attributed to rock, particularly the 
uncompromised and spontaneous nature of the performance and the freedom and 
instinctive self-expression of the performer78.

Jazzmusikken har siden femtitallet befunnet seg i en mellomposisjon i forhold til 

populærkulturen og det høykulturelle, og dens kunstneriske pretensjoner har som regel vært 

større enn rockens. Like fullt har denne musikkformen hatt mer enn ett ben godt plantet i 

populærkulturen. Derfor er det mulig å sammenligne disse to musikkformene, og å påpeke 

likhetstrekkene som finnes i tilnærmingsmåtene til musikken og artistene. I sammenheng med 

dette hevder Gracyk at: ”[…]most opinions about music sound like some aspect of 

Romanticism, if only because of the general presumption that music is pre-eminently 

concerned with the expression of emotion”79. Denne forklaringen er åpenbart ikke den eneste 

77 s 30, Stranded, Greil Marcus (ed.), 1996
78 s 196, Theodore Gracyk, 1996
79 s 196, Theodore Gracyk, 1996

37



årsaken til at man finner likheter mellom rock og jazzskriverier, men den har likevel noe for 

seg. Jazzkritikken etablerer seg på begynnelsen av femtitallet. Jazzen blir kunst idet kritikerne 

dukker opp. Dette har sammenheng med bebopens gjennombrudd få år tidligere – en jazzform 

som var mindre tilgjengelig og mer krevende, både for utøvere og lyttere. Jazzkritikernes 

posisjon, da de i startfasen forsøkte å tilnærme seg musikken på en kritisk måte, var relativt 

lik rockekritikerens posisjon. De tilnærmet seg musikken uten å inneha noen etablert form for 

kritikk. De beskrivelsene som ble gjort ble dermed til dels preget av den type tilnærmingsmåte 

som også kjennetegner rockekritikkens forhold til musikken. I denne sammenhengen påstås 

det at: “in many respects the rock criticism emerging at MM [Melody Maker] from 1964 

onward was not so much a break with the tradition of jazz criticism as a prolongation of it”80. 

Det seriøse aspektet ved jazzen smittet over på rockemusikken og måten man tilnærmet seg 

den på. Rocken får etter hvert status som mer seriøs enn andre former for populærmusikk, noe 

som allerede hadde skjedd for jazzens vedkommende. Gracyk konkluderer på følgende måte: 

”It might be better to regard romanticist aesthetics as a generalization to all the arts of 

assumptions that had long been held of music, in which case rock has no special connection to 

Romanticism”81.  

Den romantiske estetikken har med andre ord ikke ligget død fram til rockeskribentene 

tar den i bruk på sekstitallet. Innenfor populærmusikken har den vært benyttet, innen 

jazzkritikken, før rockekritikken blir etablert. Mens mye av det som har vært skrevet om for 

eksempel blues og folkmusikk har vært knyttet relativt tett opp mot selve rockekritikken, er 

dette ikke tilfellet når det gjelder jazzkritikken. Derfor kan det synes plausibelt når Gracyk 

poengterer er at den romantiske estetikken ikke har en særegen kobling til rocken. Like fullt 

eksisterer det en sterk kobling her. Den romantiske estetikken ligger godt til rette for å kunne 

tilnærme seg musikk på, uansett sjanger. Dersom det i utgangspunktet ikke eksisterer en 

utarbeidet musikkteori for en spesifikk musikksjanger, vil det være fristende å ta i bruk denne 

estetikken, ettersom den lett vil kunne passe inn i det meste av musikk. I møtet med en ny 

musikk vil det være naturlig å falle tilbake på de romantiske kategorier. Den generelle 

vanskeligheten ved å gripe den musikalske essensen gjør denne estetikken velegnet – man 

slipper dermed på sett og vis å gripe essensen av det rent musikalske, og kan sette fokus på 

andre aspekter. Musikkens noe vage, og lite håndfaste natur, som også Kant påpeker, gjør den 

velegnet for nettopp den estetikken Kant etablerer.

80 s 88, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
81 s 197, Theodore Gracyk, 1996
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2.5

Det finnes flere rockeskribenter, som gjennom sin kjennskap til den generelle kunsthistorien 

bevisst forsøker å forbinde rockemusikken med Romantikken og dens idealer, og følgende 

sitat, som er tatt fra boka Dancing in the Dark, er et godt eksempel på dette:

In part because of its contradictions, the best way to understand rock and roll is to see 
it as a twentieth- century popular expression of Western Romanticism. In fact, rock 
may even be the last grasp of romanticism in this anxious materialistic and scientific 
age. More than any other contemporary cultural form, rock captures the central 
elements of the romantic spirit: its individuality, freedom, and rebellion …its 
exultation of emotion, physicality, and imagination, and its relish of contradictions, 
extremes, and paradoxes82.

Rocken fanger Romantikkens mest sentrale elementer på en måte som ingen andre av dagens 

kunstneriske sjangere har mulighet til. Og dette til tross for at musikken i utgangspunktet er 

av en grunnleggende kommersiell art. Rockens essens hever seg over dette kommersielle 

aspektet, og kan sammenlignes med ”the romantic spirit”, ettersom den innehar mye av det 

som kjennetegnes som den romantiske essensen. Rockesamfunnets verdier kan spores tilbake 

til Romantikkens idealer – man vil finne at det er mer som er likt enn ulikt dersom man 

ønsker å sammenlikne. Theodore Gracyk er nok noe mer moderat når han sier at: ”The genius 

of rock music has been to maintain musical creativity within a commercial framework”83. 

Greil Marcus erkjenner at dersom rocken bare dreier seg om det kommersielle aspektet, om 

“profit and loss”, vil musikken ikke ha noen verdi, og “ought to be killed”84. 

Noe de foregående sitatene har til felles, er at de anerkjenner rockemusikken som en 

enklave innenfor populærmusikken der den frie kreativiteten kan blomstre – rocken er ikke 

fanget av de mekanismene som gjør popmusikken for øvrig så strømlinjeformet og 

grunnleggende uoriginal. Gjennom rockemusikken har den enkelte uttøver ved sine kreative 

egenskaper muligheten til å skape noe originalt – noe av en kunstnerisk verdi – og det 

kommersielle aspektet vil ikke spille inn på samme måte her som for popmusikken ellers. 

Rockemusikkens ”romantic spirit” manifesteres i artisten som geni. Det er på bakgrunn av 

dette at det innen rocken alltid har eksistert en trussel og en fare for å gi etter for de 

kommersielle kreftene, noe som vil føre til at man som artist vil miste den troverdigheten som 

er nødvendig for å kunne framstå som autentisk artist, hos kritikere og blant fansen. Ettersom 

82 s 164, Dancing in the Dark, Quentin B Schultze, 1991
83 s 193, Theodore Gracyk, 1996
84 s 194, Theodore Gracyk, 1996
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man forventer å finne noe ektefølt og personlig i den autentiske rockeartistens produkter, vil 

et brudd ved dette aspektet bli sett på som en form for manipulasjon – å bli stemplet som en 

”sellout” blant kritikerne er noe av det verste som kan skje en artist. En artist som bryter med 

disse konvensjonene representerer en fornærmelse mot kritikernes forventinger, og deres syn 

på autentisk rockemusikk.  

Robert Pattison påstår i boka The Triumph of Vulgarity (Rock Music in the Mirror of  

Romanticism) at rocken er en unik integrering av den romantiske mytologi og den 

amerikanske bluesen. Han mener å kunne vise at artistene selv har adoptert doktrinene til 

romantikken slik den utspilte seg på 1800-tallet. Rockens estetikk er ifølge Pattison en 

vulgarisert form av Romantikkens idealer, og denne vulgariserte romantiske estetikken utgjør 

rockens kulturelle kjerne. ”[...]and the Sex Pistols come to fulfill the prophecies of Shelley”85. 

Det vulgære i rocken ligger i det musikalske uttrykket – i det primitive. Han trekker linjen 

direkte fra den britiske romantiske poeten til syttitallets punkrock, og viser at Sex Pistols 

fullbyrder noe av det Shelley la grunnlaget for gjennom sin diktning, dog nødvendigvis i en 

vulgarisert versjon. Han erkjenner at Sex Pistols uttrykk gjenspeiler noen av aspektene ved 

rockens essens, og at det derfor kan sammenliknes med Shelley, og det romantiske uttrykk 

den gang da. Selv om Sex Pistols kan påstås å ha et mer vulgært, og primitivt, uttrykk enn 

Shelley, så prøver de likevel å gi uttrykk for noe av det samme. Denne direkte koblingen 

mellom rockeartister og romantikkens poeter kan også spores i The Rolling Stone Illustrated 

History of Rock and Roll, når Paul Evans skriver om artisten Prince at han: ”[…]through 

joining Christian passion to erotic heat, unites flesh and spirit in a vision so unsettling that 

only William Blake and his tension of innocence and experience provides any psychic 

antecedent”86. For å finne en åndsfrende til Prince må man altså se vekk fra rockesjangeren, 

og trekke linjene helt tilbake til slutten av 1700-tallet, og de genierklærte romantiske poetene. 

Å trekke en linje fra Prince til William Blake er uproblematisk for Evans – den romantiske 

ånd finnes hos dem begge. 

Det finnes mange eksempler på at rockeartistene selv bevisst modellerer seg på de 

romantiske kunstnere og bohemer. Den mest benyttede av disse er muligens den franske 

poeten Arthur Rimbaud (1854-1891), som dog levde etter romantikkens storhetstid, men som 

like fullt kan kalles en romantisk kunstner. Og hans liv har inspirert i like stor grad som hans 

litterære produksjon. Det kan trekkes mange paralleller mellom Rimbaud, som stod i 

opposisjon til det meste, og som var en destruktiv person, og rockerebellen, slik denne har 

85 s. xi, The Triumph of Vulgarity: rock music in the mirror of Romanticism, Robert Pattison, 1987
86 s 626, The Rolling Stone Illustrated History of Rock and Roll, 1992
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utviklet seg. I rockegenimyten ligger det et destruktivt aspekt. Dette destruktive står i 

motsetning til det kreative og det skapende. Av de mest kjente rockemusikerne som bevisst 

har latt seg inspirere av Rimbaud kan man nevne Jim Morrison, som både ønsket å skape og å 

leve som han, med katastrofale følger, og Patti Smith, som først og fremst hentet litterær 

inspirasjon.

2.6

Den norske forfatteren Herman Willis erkjenner følgende i sin bok Instant Karma (2001): 

”For den geniale popkunstneren Prince var hele 1980-tallet en eneste sammenhengende 

skapende rus, der han drysset ut perler og diamanter i et helt uhørt omfang […]”87. Videre sier 

han: ”Essensen i fenomenet Prince summeres opp på Sign O’ The Times, og viser 

spennvidden i et talent som er dypt originalt og samtidig ytterst tilgjengelig”88. På dette 

albumet har Prince lagt vekk noen av sine mest radikale tendenser, og ender opp med en 

utgivelse som fanger opp det essensielle ved hans musikk, og som samtidig er tilgjengelig for 

den jevne lytter. Likevel er albumet et ”utbrudd” av en skaperkraft som er av ”eruptiv art”89. 

Willis forsøker her å fange opp noe av det essensielle i rockens potensial – nemlig koblingen 

mellom det tilgjengelige og det originale. Og mange av rockens store artister er jo nettopp 

ytterst tilgjengelig, for eksempel Elvis og Beatles, samtidig som de innehar en autentisitet og 

originalitet som få innad i rockesamfunnet vil benekte. 

Rockens muligheter for originalitet og kvalitet skyldes blant annet dens kobling til de 

autentiske musikkstiler som rocken i utgangspunktet skal bygge på, som for eksempel blues- 

og folk-musikken. De primitive kildene representerer rockemusikkens autentiske alibi. Et av 

rockejournalistikkens mest fremtredende verk er Greil Marcus sin bok Mystery Train, som 

først kom ut tidlig på syttitallet, og som fremdeles ofte refereres til av dagens rockeskribenter. 

Marcus trekker i denne boka linjer fra noen av rockens mest fremtredende artister tilbake til 

andre artister som kommer før disse i tid, og som ikke tilhører rockemusikken. Han mener å 

kunne vise at de beste rockeartistene viderefører en tradisjon innen amerikansk musikk, hvis 

essens er lik uavhengig av tid. Han hevder på grunnlag av dette at det finnes enkelte artister 

som i de ulike tidsepokene har evnen til å gripe denne essensen, og gjennom dette å videreføre 

det grunnleggende i denne musikken. Og det vil til enhver tid ikke være mange som har evnen 
87 s 571, Instant Karma, Herman Willis, 2001
88 s 573, Herman Willis, 2001
89 s 573, Herman Willis, 2001
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til å kunne gjøre dette. Denne essensen handler ikke kun om det musikalske, men om noe 

grunnleggende amerikansk, som enkelte innenfor rocketradisjonen makter å videreføre. 

By demonstrating that rock is firmly rooted in American culture of the past and 
present, revitalizing and re-interpreting some of its central themes, Marcus is at the 
same time legitimizing rock as an important contribution to American culture and 
making it a part of the national heritage90.

Marcus leter etter en form for opprinnelse for rocken. Og han beveger seg derfor bakover i 

tid, til de mer primitive kildene. De beste rockerne er de som klarer å beholde noe av det 

autentiske uttrykket, og som kan gi uttrykk for noe av det samme som de som utmerket seg 

før rockens inntog. Men hva er denne essensen? Det amerikanske uttrykket vil nødvendigvis 

være en herlig blanding av det som i utgangspunktet er flere uavhengige kilder. Derfor er det 

til enhver tid vanskelig å gripe en evigvarende essens. Marcus har likevel et ønske om å gripe 

noe essensielt, som videreføres i rocken. Som følge av dette synes det som om det eksisterer 

en ”platonisk” idé om denne essensen, som finnes i mange former. De beste rockerne bringer 

denne essensen fra de tidligere musikkformer videre. En ny rockeartist i en ny rockesjanger 

tar med seg essensen av den viktigste rockearven og gir den et nytt uttrykk, etc. Samtidig er 

det vanskelig å gi uttrykk for hva denne essensen faktisk består av. Denne platoniske ideen er 

knyttet sterkt opp mot det autentiske.

”[...] the influence from ”folklore” discourse – and not least the construction of the 

African-American bluesmen as living legends – illuminates certain ideas of”authenticity” that 

were central to the burgeoning rock discourse”91. Det er først og fremst rockekritikerne som 

innfører geniet i bluesmusikken – fram mot sekstitallet fantes det få seriøse skribenter med 

bluesen som hovedfelt, og dermed ikke så mange som kunne trekke fram i lyset og hylle dens 

foregangsmenn. Rockejournalistene setter søkelyset på de utøverne som synes å ha en direkte 

innvirkning på rockens aktører, og trekker linjer, ofte relativt uproblematisk, mellom for 

eksempel blueslegenden Robert Johnson, som opererte på tjue og trettitallet, og inspirerte 

gitarvirtuoser i rockemusikken på sekstitallet. Blant rockekritikerne er det gjerne visse 

aspekter som vektlegges når det gjelder bluesens utøvere, hvis man ser dette i sammenheng 

med romantikkens kunstoppfatninger. Simon Frith ser dette som en konsekvens av den 

generelle rockekritikkens ofte ukompliserte skille mellom svart og hvit musikk: ”Black music, 

as ”body music”, is therefore ”natural”, ”immediate”, ”spontaneous” […] Art, by contrast, is 

something deliberately created, self-consciously thought, and involves, by definition, 
90 s 161, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
91 s 92, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
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complexity and development”92. Det er den progressive rocken på sekstitallet som vil kunne 

kategoriseres som “art” - ”Rock music ”progressed”, and in doing so, began to derive its 

cultural importance form the nonblack elements in its vocabulary”93. Bluesartistene inngår i 

en annen kategori – deres musikk kjennetegnes av en kroppslighet og naturlighet, der 

musikken skapes gjennom en spontanitet, der refleksjon ikke inngår i noen særlig grad. Disse 

egenskapene finner man, som jeg tidligere har vist, igjen i femtitallsrockens artister, sett med 

rockekritikernes øyne. 

Rock music had to be honest and a direct expression of the personality and 
individuality of the musician […] Behind the criticism of commerce, which was seen 
as the opposite of creativity and communication, lay the Romantic appeal to the 
autonomy of the artist, an ideal of honesty, upright behaviour and directness94.

Rocken utvikler seg med god hjelp fra rockekritikerne til å bli en ideologisk kategori i løpet 

av sekstitallet, der det autentiske uttrykket skilte seg fra det kommersielle. Jon Landau 

uttrykker dette nokså typisk når han sier at: ”Within the confines of the media, these 

musicians articulated attitudes, styles and feelings that were genuine reflections of their own 

experience and of the social situation which had helped to produce that experience”95. Landau 

erkjenner her at rockeartister har muligheten til å skape noe originalt og autentisk innenfor 

kommersielle rammer. Med artisten som utgangspunkt for sine refleksjoner, ser Landau at det 

i rocken finnes uante muligheter for den som har det i seg til å skape noe originalt og 

autentisk. Dette er synspunkter som går igjen gjennom rockekritikkens historie. 

Romantikkens hylling av kunstneren og geniet var delvis en bevisst reaksjon på 

datidens samfunn, og den gryende industrialiseringen og kapitaliseringen. Samtidig kunne 

ikke for eksempel Beethoven overse det faktum at han, i motsetning til mange av de store 

komponistene som kommer før han, i avgjørende grad var avhengig av den framvoksende 

samfunnsstrukturen – han skriver musikken for et marked. Dette kan sammenlignes med 

rockeartistens verden, ettersom han eller hun bestandig vil ha i alle fall ett ben godt plantet i 

det kommersielle samfunnet. En erkjennelse av dette vil hos de som triumferer rocken som en 

seriøs kunstform gjerne føre til at man vil finne måter å omgå dette på. ”[…] rock re-creates 

Romanticism’s contradictions […] when the ideology of artistic freedom comes up against the 

92 s 21, Simon Frith 1981
93 s 21, Simon Frith 1981
94 s 99, Peter Wicke, 1990
95 s 99, Peter Wicke, 1990
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reality that the musicians are engaged in a commercial enterprise”96. Dette sitatet av Jon 

Landau er et godt eksempel på nettopp dette – han erkjenner at de autentiske rockeartistene 

omgår sin egen sosiale situasjon, i og med at de makter å gi et ekte og ærlig kunstnerisk 

uttrykk som reflekterer dem selv som artister og det samfunnet de er en del av. Geniet vil ikke 

la seg fange av kommersielle interesser og en vanskelig sosial posisjon. Det er i vesentlig grad 

rockekritikerne som gjenskaper ”romanticism’s contradictions” – de ønsker å skape et 

verdigrunnlag for rockemusikken der de nedprioriterer de aspekter som setter den skapende 

artisten i et dårlig lys. Det er både et bevisst og et ubevisst foretagende at kritikerne former 

rockeartistene med den romantiske kunstneren som mal. 

2.7

”Even when rock was first treated as an art form, in the late 1960’s, its listeners were more 

interested in content than form, in what was revealed about experience and feeling, rather than 

how it was revealed”97. Rockepublikumet har visse forventninger til hvordan musikken bør 

tilnærmes, og deres grunnleggende konservatisme i forhold til mange av rockens verdier gjør 

at kritikerne må være varsomme med hva de foretar seg. Å bevege seg fra musikkens innhold 

til dens form vil fremmedgjøre mange lesere. Det har vært gjort forsøk på det man kan kalle 

rene verkanalyser innen rockekritikken, der man fokuserer fullt og helt på selve verket, enten 

det dreier seg om en låt eller en plate, og ingenting utover dette. På denne måten har man 

forsøkt å unngå rockekritikkens tradisjonelle tilnærmingsmåte, og dermed sette full fokus på 

selve musikken. Dette har sjelden vært noen stor suksess, og har aldri fått fotfeste – 

verkanalysene får heller status som særtilfeller, som i bunn og grunn har lite å gjøre med det 

som egentlig foregår innen rockekritikken. Rockepublikummet har fra starten av hovedsakelig 

vært opptatt av innhold, og ikke form. Og musikalske verkanalyser har tradisjonelt sett alltid 

vært knyttet opp mot form heller enn innhold. Rent teknisk sett ville en formanalyse sette 

rockemusikken i et heller dårlig lys, ettersom det musikalske innen denne sjangeren ofte er 

preget av repetisjoner og liten progresjon. 

Strengt tatt er det ingen av de store kritikernavnene som har forsøkt seg på egentlige 

verkanalyser, dersom man med dette mener analyser som kan sammenlignes med de som 

gjøres innen klassisk musikk. Samtidig finnes det flere eksempler på at kritikeren setter 

96 s 198, Theodore Gracyk, 1996
97 s 14, Simon Frith, 1981
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fokuset på selve verket på bekostning av artisten. I boka The Heart of Rock and Soul: The 

1001 Greatest Singles Ever Made forsøker Dave Marsh å styre det rockehistoriske fokuset i 

retning av enkeltlåter som han mener utgjør rockens (og soulmusikkens) kjerne. Slik får 

såkalte one-hit-wonders en like fremtredende plass i rockehistorien som kanoniserte artister 

og rockealbumet. Det er enkeltlåtene som er rockens grunnelementer, og det er gjennom disse 

låtene at man kan lese rockens historiske utvikling, låt for låt. Verkanalyser i klassisk forstand 

er dette likevel ikke: Det Marsh velger å fokusere på endrer seg fra låt til låt; han forholder 

seg ikke til noen fastlagt mal i sin tilnærming til de 1001 sangene.

A basic, though unspoken, motivation for rock critics and historians following the 
progressive rock […] model in recent years is that there, writing, performing, and 
producing tend to merge as roles occupied, in whole or substantial part, by single 
individuals […] Anti-romantic as it may be to say so, the poetic individual creating in 
solitude has virtually no place in rock and roll; not only the most but the best of it has 
always been created through a combat among wills[...]”98.

 Ved å flytte fokuset fra rockeplater til enkeltlåter mener Marsh at man beveger seg vekk fra 

den herskende rockeideologien, som vektlegger det kunstnerisk mer ”dyptpløyende” 

rockealbumet, og den skapende artisten. Samtidig er hans tilnærmingsmåte på langt nær 

revolusjonerende – det viser seg at rockekanon også her får en fremtredende posisjon. Og 

geniestetiske aspekter skinner likevel gjennom fra tid til annen, selv om han ønsker å bevege 

seg vekk fra en slik tilnærming, som det foregående sitatet tilsier. I samme kapittel som det 

foregående sitatet erkjenner han at rockealbumet faktisk er det formatet som gir geniet den 

beste muligheten til å uttrykke seg: ”True, albums are pop music’s most effective vehicle for 

expressing complexity of style and personality”99. 

2.8

”While many today bridle at the elitism of Kant’s appeal to genius, it often makes its way into 

rock by way of the corollary ideas of unique expression and authenticity”100. Kritikerne 

påvirkes av romantiske elementer av typen det autentiske og originale, både bevisst og 

ubevisst. Det elitistiske elementet ved geniestetikken – at svært få som følge av denne 

98 Introduction, Dave Marsh, 1999 
99 Introduction, Dave Marsh, 1999
100 s 215, Theodore Gracyk, 1996
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estetikken kan drømme om å skape noe av virkelig kunstnerisk verdi – har tilsynelatende 

mindre utbredelse og viktighet for rockeestetikken enn den hadde i romantikken. 

Genierklæringsfrekvensen varierer veldig fra kritiker til kritiker – Greil Marcus synes å mene 

at er relativt få innen rocken som makter å videreføre musikkens essens. I den allmenne 

kritikken synes tendensen gjerne å gå i motsatt retning.

 Theodore Gracyk påpeker at selv om det er i den postmoderne epoken at kunsten 

forkaster modernismens umulige krav om autentisitet, trenger ikke disse ideene inn i 

rockemiljøet i særlig grad: ”But rock musicians and critics reveal little or no crisis of belief in 

the authenticity of self-expression […] The ideology of authenticity is not on the wane in the 

rock community”101. Rockekritikerne forventer å finne en eller annen link mellom musikken 

og artisten(e). I de tilfellene der man hevder å ikke kunne finne denne linken – der det synes 

klart at følelsene som kommer til uttrykk i musikken ikke kan føres tilbake til de som 

fremfører den – vil bestandig spørsmålet om autentisitet, om ektheten ved produktet, dukke 

opp igjen. Greil Marcus har i flere år jevnlig publisert en liste, kalt ”Real Life Top Ten”, der 

han, dog noe spøkefullt, lister opp de artistene som for tiden markerer seg som i særlig grad 

autentiske, i motsetning til de som utmerker seg i stikk motsatt retning, som falske, kunstige 

og kommersielle. 

På en eller annen måte vil det autentiske dukke opp i de aller fleste rockekritiske 

arbeider: ”Authenticity” is probably simultaneously the most invisible and most opaque of the 

concerns that occupy popular-music critics, yet it is referred to or implied in almost all 

popular-music criticism”102. Dette er et romantisk ladet begrep. Bevisstheten om hva det 

innebærer varierer mye fra kritiker til kritiker. Autentisitetsbegrepet fører med seg en etisk 

dimensjon til rockeestetikken – autentisk, og dermed god, musikk er nødvendigvis sann, og 

ekte.

The strong status of the term and its synonyms in the critical discourse on rock, as 
compared to the negligible part it plays in more established fields of cultural 
production, reveals the weak autonomy of the field. In rock, “authenticity” appears 
constantly under threat from the Other of commercialism, against which it defines 
itself103.

“The weak autonomy of the field” viser seg ved at det autentiske igjen og igjen brukes som 

målestokk for hva som er bra og dårlig musikk. Det har etablert seg som en uoffisiell 

standard, der den enkelte kritiker velger å forholde seg til ulike aspekter ved dette begrepet, 

101 s 221, Theodore Gracyk, 1996
102 s 31, Pop Music and the Press, Steve Jones (ed), 2002,
103 s 44, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
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alt eller som. ”Authenticity is a notoriously slippery term”104. Det autentiske er i 

utgangspunktet langt fra et ukomplisert begrep – en artist som har et ærlig uttrykk, rett fra 

sjela, er dermed ikke nødvendigvis autentisk, dersom man skal bruke en standard definisjon 

av begrepet. ”Authentic artists are supposed to have their own style and viewpoint; we look to 

them to ”make it new”, to use their unique perspective and experience to confront us with the 

ambigious and unexpected”105. Skillet mellom det ærlige og det autentiske er i det hele tatt 

uklart for mange rockekritikere. Samtidig ligger noe av grunnideen tilbake, slik den 

fremstilles i sitatet overfor. Det autentiske innen rocken er tett knyttet opp mot det unike 

individet, som er den som skaper og/eller fremfører musikken: ”The unifying thread in these 

cases is an assumption that the unique individual is basic to authenticity”106. Gracyk hevder at 

dette er tilfellet innenfor en rockekontekst. Og som han videre sier: “An emphasis on 

”authentic subjectivity” is intimately associated with conventional or bourgeois musical 

reception”107. Denne konvensjonelle musikkresepsjonen er igjen nært forbundet med 

Romantikkens ideer omkring dette.

De mest fremtredende navnene innen rockekritikken, som Marcus, Marsh, Christgau 

og Frith, står for den mest gjennomtenkte og dyptpløyende rockekritikken, og derfor vil 

autentisitetsfokuset hos disse være av en mer subtil art: ”Although all these writers adhere to a 

paradigm of authenticity, their attempts to illuminate authenticity within popular culture not 

only contain important individual variations but are far too sophisticated to be written off as 

the ”romantic primitivism” of an Authenticity cult”108. Likefullt spiller autentisitet og 

originalitet en viktig rolle hos alle disse. De har alle utviklet det man i større eller mindre grad 

kan kalle for teorier omkring rockemusikken. Selv om de befinner seg innenfor 

autentisitetsparadigmet, er deres teorier såpass gjennomtenkte og sofistikerte at paradigmets 

kjennetegn ofte er ”kamuflert” som noe annet, som for eksempel Marcus og hans ideer om 

den amerikanske musikkens essens. De har inkorporert det autentiske på forskjellig vis i deres 

rockeestetikk, slik at dette aspektet ikke nødvendigvis ligger på overflaten. Hos den 

gjennomsnittlige rockekritiker vil utslagene i denne sammenhengen nødvendigvis være større, 

og bevisstheten omkring disse begrepene som regel mye mindre.

At denne “authentic subjectivity” fremdeles i høyeste grad er til stede i rocken bryter 

med tanken om det postmoderne tankegodset har tatt over hegemoniet når det gjelder 

104 s 44, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
105 s 29, A companion to aesthetics, 1997
106 s 220, Theodore Gracyk, 1996
107 s 220, Theodore Gracyk, 1996
108 s 194, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
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kunstforståelsen generelt – i rockesamfunnet er troen på muligheten for enkeltindividets 

autentiske uttrykk enda sterk. Derfor skiller rocken seg, slik den oppfattes av rockekritikerne, 

kraftig fra de fleste andre kunstarter, og deres kritiske tilnærming. Rockekritikken har aldri 

hengt med på den utviklingen som har skjedd i den generelle kunstverdenen, og den 

nedvurderingen som har skjedd på vegne av det autentiske subjektet i andre kunstarter har 

ikke skjedd for rockens del. Noe av årsaken til dette kan finnes i sjangerens unge alder – den 

har ikke rukket å komme seg gjennom de tidlige stadiene i den estetiske vurderingsprosessen. 

Samtidig er det noe i denne musikkens natur som ikke innbyr til å nærme seg den mer 

videreutviklede kunstkritikken. Man skal ikke nedvurdere det faktum at rocken som 

uttrykksform befinner seg midt i den kommersielle kulturen, og at man derfor kan se på 

fokuset på det autentiske subjektet som en overlevelsesmekanisme midt oppi det hele. ”As a 

cultural space in which the concept of ”art” burrows into popular culture, rock seems to be the 

bastion of Enlightenment about the self”109. Alt i alt utgjør flere umoderne aspekter kjernen av 

”The Ideology of Rock”, hvis man ser det i lys av utviklingen av kunstkritikken generelt. 

Rocken, som en ”bastion of Enlightenment about the self”, tviholder på det autentiske 

subjektet, og det kreative på et individuelt plan, mens disse aspektene er utdøende innen andre 

kunstarter. Fredric Jameson har foreslått at kunstutviklingen fra det moderne til det 

postmoderne kan sees på som: ”[…] the movement away from a ”deep” aesthetic of unique 

personal style to a ”flat aesthetic of pastiche and the multiplication of styles”110. 

Rockeestetikken har ikke fulgt denne utviklingen. Den subjektive autentisiteten har et såpass 

godt tak på rockeideologien, at en slik utvikling vanskelig lar seg gjennomføre. Rocken har 

vist tendenser i retning av det Jameson peker på, i det rent musikalske i alle fall, men 

grunnelementene for sjangerens selvforståelse gjør at ideene om nettopp dette subjektive og 

autentiske består. 

Samplingsfenomenet (dvs. at man stjeler lydsekvenser direkte fra andres låter og 

inkorporerer dette i sitt eget materiale) har spredt seg kraftig siden ca åttitallet, uten at dette 

har skapt alt for mye debatt rundt autentisitetsspørsmålet. ”[...] one indicator of this 

postmodern pop sensitivity whose breakthrough was facilitated by the sampling technique [...] 

It became possible to compose (or rather, edit), playing directly on the listeners associations 

to the older musics”111. Genierklæringene har haglet omkring de banebrytende innen dette 

feltet, og problemstillingen rundt selve samplingene blir løst ved å peke på at artister alltid har 

109 s 226, Theodore Gracyk, 1996
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stjålet når de har skapt noe nytt. Og rent praktisk har alt ordnet seg dersom man kunne betale 

for de lyddelene man faktisk tok, ettersom lover og regler etter hvert utviklet seg med hensyn 

til dette fenomenet. Det kreative aspektet får overordnet betydning – den som sampler skaper 

samtidig noe nytt. Gjennom å stjele andres lyder klarer artisten å skape et autentisk og 

personlig uttrykk, på lik linje med de tradisjonelle rockeartistene. Originaliteten i 

samplingverket viser seg i måten artisten velger å gjøre dette på, og skiller det fra andre, mer 

uoriginale verk innen samme sjanger. Samtidig må det påpekes at det innen klassisk musikk 

finnes eksempler på lignende fenomener, som for eksempel hos komponisten Stravinsky, som 

stjal musikalske elementer fra de fleste, og som det ene øyeblikket hørtes ut som Grieg, og i 

det neste som en helt annen komponist. Dette hindret han likevel ikke fra å bli genierklært.

Sampling-eksemplet viser at rockemusikken på enkelte områder har beveget seg i en 

postmoderne retning. Dette har uten tvil gitt rockekritikerne muligheten til å revurdere sine 

estetiske kriterier – den samplingbaserte musikken er for eksempel vesensforskjellig på flere 

punkter. Musikken inviterer dermed til en ny, og mer relativistisk tilnærming – en tilnærming 

med likhetstrekk til den generelle kunstkritikkens utvikling. Enkelte vil påstå at det er slående 

gammeldags, at rockekritikken i disse tilfellene faktisk velger å forholde seg til den 

romantiske estetikken, og dermed ikke tar imot invitasjonen. Dette viser også hvor fastlåste 

kritikerne er i sine tilnærmingsmåter. Den generelle kunstkritikkens forkjempere ville 

muligens kalt dette for reaksjonært. Simon Frith erkjenner følgende om rockeestetikkens 

forståelse av samplingfenomenet og den elektroniske musikken: ”Learning music ceases to be 

a social activity, a matter of experiment with one’s instrument and fellow musicians, and 

becomes ‘an essentially solitary discipline, whose concerns are primarily “objective” and 

quantitative’. Hence the new sort of alienated ‘art’ musician”112.

Det kreative aspektet har hatt avgjørende betydning for den autentiske subjektiviteten, 

og hvordan denne har vært med på å prege hele rockehistorien. ”It [kreativiteten] legitimized 

the individualism of a bohemian artist’s world, bound art to personality, individuality and 

lifestyle, but at the same time made it possible to see in art the liberation of man by reminding 

him of his inner potential”113. Dette sitatet påpeker den nære linken mellom kreativitet og 

autentisitet/originalitet. Innen rockekritikken er det slik at benytter man seg av ett av disse tre 

begrepene, så er det inneforstått at man da med nødvendighet knytter det tett opp mot de to 

andre. For rockekritikeren utfyller begrepene hverandre på en slik måte at de ikke bør, eller 

kan, skilles fra hverandre. Forsøker man på dette vil man automatisk utfordre rockeestetikken. 

112 s 173, Frith / Horne, 1987
113 s 98, Peter Wicke, 1990
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”The original idea of rock authenticity came from a straightforward Romantic ideology of 

creativity”114. Simon Frith påpeker her at romantikkens kreativitetsforståelse ligger til grunn 

for ideen om det autentiske i rocken. 

 Det kreative aspektet legitimerer genitilnærmelsen fra rockekritikernes side, ettersom 

det binder sammen enkeltindividet og skapelsen av kunst. Denne linken er essensiell for 

genisestetikken, og i The Creative Imagination sies det om Kant og kreativitet at: 

”Imagination is the one original and creative faculty […] Art is the expression of aesthetic 

ideas, and the artistic genius possesses these ideas along with an extraordinary imagination to 

transform them into matter, colour, sound, shape, and texture”115. I geniestetikken er denne 

“extraordinary imagination” forbeholdt enkeltindividet. Innen rockemusikken ligger noe av 

det autentiske nettopp i det å kunne gi et musikalsk uttrykk som passer best mulig til det 

artisten ønsker å meddele. Den originale artisten vil gjøre dette på en grunnleggende 

personlig, og samtidig ny, måte – hans eller hennes iboende kreativitet vil lede artisten i riktig 

retning i denne sammenhengen.   

2.9

The rock and roll community viser til det noe udefinerte rockesamfunnet, som består av 

artistene, lytterne (eller fansen), og rockekritikerne, og de sistnevnte sementerer og binder 

dette samfunnet sammen gjennom sin formidling mellom de to andre partene. De store 

navnene innenfor den amerikanske rockekritikken hadde i startfasen følgende kritierier til 

felles: ”They all felt a need to improve the music (and the writing), win recognition for rock 

[...] and, what is most important in the beginning, help the rock community to grow”116. De 

hadde med andre ord en misjonerende funksjon, idet de ønsket å spre rockens budskap til 

verden for øvrig, og dermed legitimere den. Ved å gjøre dette ville de også hjelpe 

rockesamfunnet i å vokse. 

Rockesamfunnet er bygd opp rundt de store artistene og bandene, og er av en 

konservativ karakter. Rockens kanon er etablert på grunnlag av disse artistene, og denne 

kanons muligheter for revurderinger er relativt liten. Derfor er rockekritikerne i sin tilnærming 

til musikken låst på den måten at rockesamfunnet for øvrig forventer en viss type tilnærming 
114 s 148, Frith / Horne, 1987
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til musikken. Å forsøke å tilnærme seg, og skrive om, musikken på en annen måte vil derfor 

være problematisk, ettersom man da vil plassere seg utenfor den rockekritiske konteksten for 

øvrig, og også fordi man vil ha store problemer med å komme på trykk og å bli lest, rett og 

slett. Rockekritikere som våger å ta et oppgjør med rockens kanon, gjør dette innenfor de 

gjeldende lover og regler. Det er her snakk om små justeringer, der man velger å vektlegge 

enkelte artister eller band som man mener har fått ufortjent liten oppmerksomhet, eller man 

setter fokus på artister som kanskje tradisjonelt sett har blitt behandlet for snilt, og som 

dermed må justeres ned noen hakk. Dette viser igjen dette samfunnets konservative 

holdninger – de aller fleste er lite villige til å justere sine synspunkter og sine grunnholdninger 

generelt til musikken og dens skapere. 

Dette har mye å gjøre med det noe vage men viktige begrepet kred, som brukes innad i 

rockeverdenen. Kred er en forkortelse for kredibilitet, eller det kredible, og viser til de 

normgivende funksjoner i rocken. Å ha kred vil si å kunne vise sin fortreffelighet innenfor 

rockesamfunnets normer og regler for musikken og dens utøvere, og er noe som er viktig å 

inneha dersom man ønsker å framstå som troverdig og dermed kunne bli tatt alvorlig. Å miste 

sin kred gjennom å totalt feilvurdere en rockeplate i forhold til de gjeldende normer og regler 

kan være karriereødeleggende for en rockekritiker – Greil Marcus mistet sin jobb i Rolling 

Stone da han slaktet en Bob Dylan-plate det ikke gikk an å slakte (jeg vil komme tilbake til 

dette eksemplet i del tre av oppgaven). Denne kredibiliteten er knyttet opp mot 

konservatismen som preger dette samfunnet.

Følgende sitat forteller noe om hva dette samfunnet dreier seg om: ”What Springsteen 

saw, felt, and displayed in his songs – which he performed with a paradoxical mix of abandon 

and precision – resonated with deep feelings in his audiences: hurt, joy, fear, hope, despair, 

claustrophobia, lust, nostalgia, and so on”117. De fremste rockeartistene skal ifølge den vanlige 

oppfatningen som regjerer innen the rock and roll community ha det i seg til å gjøre det som 

Bruce Springsteen her hevdes å kunne gjøre, nemlig å overføre det følelsesmessige til 

publikum gjennom sin musikk, eller heller, å vekke til live det følelsesregistret som ligger 

latent i de enkelte lytterne. Rockekritikernes oppgave er å fremheve de artistene som har 

potensialet til å gjøre nettopp dette. Derfor utfører kritikerne en rolle som voktere av den gode 

smaken, der de bestemmer hvem som er verdige til å kunne representere rockepublikumet, 

gjennom sin musikk. Deres smak og kunnskaper innen rocken, som manifesteres gjennom 

deres profesjonelle stilling som rockekritiker, gjør dem berettiget til dette. Det skjer mer enn 

ofte at kritikerne er i utakt med lytterne på dette punktet, og at band som får generelt dårlig 

117 s 102, Quentin B Schultze, 1991
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kritikk omfavnes av publikum, og omvendt. Derfor finnes det begreper av typen kritikerband, 

som refererer til dette fenomenet. 

Eksemplene er mange på slike kritikerfavoritter – flerfoldige artister og band har fått 

en oppmerksomhet hos kritikerne som ikke korresponderer med den populariteten, eller 

mangelen på popularitet, blant rockepublikummet. Disse artistene har gjerne i kritikernes 

øyne en viktig rolle i rockens utvikling, i utformingen av en ny rockesjanger etc., og fanges 

ikke nødvendigvis opp av publikum. Som eksempel kan man ta band som Velvet 

Underground og The Stooges, som er allment akseptert som en del av rockekanonen. Disse 

bandene solgte knapt en plate i sin levetid, men deres påvirkningskraft på andre band som 

kommer etter, som følge av deres eksperimentelt nyvinnende plater, gjør at disse to bandene 

for mange kritikere har en like stor stjerne som andre kanonband, som hadde en mye større 

popularitet. Ifølge Rock Criticism From the Beginning markerte Velvet Undergrounds 

debutplate et paradigmeskifte, ettersom den nærmest ikke solgte noen eksemplarer, samtidig 

som den fikk god kritikk:

Within a few years (the mid-to late 1960s) quality criteria were formed that competed 
with sales numbers. Before the appearance of Velvet Underground, there was no 
necessary conflict between large-scale and small-scale production. It was part of the 
doxa that good rock sold well […]118.

Dette er med andre ord et vesentlig skille i rockehistorien når det gjelder rockekritikerens 

rolle. Det er først nå kritikernes normgivende funksjoner virkelig trer fram – de kan se vekk 

fra popularitetsfaktoren, og bedømme musikken fullt og helt i forhold til deres ideer om hva 

som er god og dårlig musikk. Deres makt i forhold til god og dårlig smak, og i forhold til 

rockekanonen, økes betraktelig, ettersom de nå kan se vekk fra kriterier som gjelder for annen 

populærmusikk – kritikeren bestemmer selv om musikken er god, uavhengig om den er 

populær eller ei.  

 I Larmen & vreden, som lister opp de hundre viktigste rockealbumene, sies det i 

innledningen at: ”Det har vært vel så viktig å få med nyskapende og banebrytende utgivelser 

som vedtatte ”mesterverk”. Ikke bli overrasket om det skulle dukke opp plater eller artister du 

aldri har hørt om”119. Mye av det som er nyskapende og banebrytende vil med andre ord ikke 

fanges opp av det allmenne rockepublikummet. Rockekritikerens kunnskaper og smak gjør 

derimot han eller henne i stand til å oppdage, og forstå, verdien av disse utgivelsene. Dette har 

likhetstrekk med den romantiske myten om geniet som misforstås og ignoreres av sin egen 

118 s 338, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
119 s 10, Eggen og Kartvedt, 1999
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samtid, der bare enkelte klarer å tyde kunstnerens arbeider riktig – i dette tilfellet 

rockekritikeren – og som fører til at anerkjennelsen først kommer senere, hvis i det hele tatt.

Rockekritikerne har en avgjørende rolle for hvordan en rockekanon oppstår og utvikler 

seg. Og en slik kanon består av universelt anerkjente artister av typen Springsteen, men også 

av band og artister som vil falle inn under kategorien kritikerfavoritter. Artister som til tross 

for universell kritikerslakt oppnår suksess vil ikke kunne havne i en slik kanon, noe som gjør 

at kritikerne ofte innehar en ambivalent status blant rockefansen. Når kritikerne latterliggjør 

artister som har stor støtte hos publikum vil de selv bli uglesett av de mange som har et 

personlig forhold til disse artistene. Hva er det kritikerne hører som ikke vi hører selv? De 

utfører like fullt en viktig oppgave i å danne en kanon, med eller uten det generelle publikums 

uforbeholdne støtte. I den grad kritikerne ikke er samstemte med lytterne, har de potensialet  

til å skape debatt i rockesamfunnet omkring deres felles verdier.  

Dette aspektet kan sammenlignes med Kants subjektive universalitet. Både kritikerne 

og lytternes estetiske bedømmelse og opplevelse av musikken gjør krav på objektivitet. 

Rockekritikerne gjør krav på å bli hørt og fulgt i sine anbefalinger og musikalske preferanser. 

I rockesamfunnet er mye til enhver tid opplest og vedtatt – mange aspekter er hevet over 

enhver form for diskusjon, og kritikerne utøver en essensiell rolle i denne sammenhengen. 

Kritikerne har et verdigrunnlag som preger deres kritikk, og som ikke er åpen for en 

revurdering i revolusjonerende grad. Dette verdigrunnlaget er grunnet i det ekte og genuine. 

Den gjennomsnittlige lytter har på samme måte en grunnleggende følelse for hva som er bra 

musikk, og vil ha relativt liten forståelse for et avvikende syn fra kritikernes side. Og det ekte 

og genuine spiller en like stor rolle her. Men kritikerne innehar evnen til å gjennomskue de 

eventuelle feiloppfatninger av hva som går for å være ekte og genuint hos lytterne. Derfor 

eksisterer det mange band og artister med store mengder lojale lyttere, som gjennomgående 

får elendig kritikk – kritikerne vet bedre. Kritikerens i utgangspunktet nødvendigvis 

subjektive bedømmelse av musikken skaper presedens for hvordan den bedømmes i 

rockesamfunnet for øvrig, og gjør derfor krav på en viss form for objektivitet.

 Innen rockesamfunnet, som i den klassiske musikkens verden, eksisterer det en form 

for sensus communis. Det finnes kriterier for hva som er god og dårlig musikk – kriterier som 

er allment aksepterte og som har spredt seg i samfunnet over tid. Rockefellesskapet samles 

rundt verdier som er oppleste og vedtatte. Hvordan disse verdiene faktisk gir seg utslag i den 

enkelte kritikers og lytters musikkbedømmelse varierer selvsagt veldig. Sensus communis-

reglene gjør seg gjeldende i rockesamfunnet både som bevisste og ubevisste føringer. Dette 

fellesskapet insisterer på det ekte/genuine som målestokk, og forvalter dermed et verdisystem. 
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Rockekritikerne er voktere av en autentisitet. De utøver til enhver tid en radarvirksomhet, der 

de skanner og vurderer allmenntilstanden i rockeverdenen. De påpeker hvilken musikk som er 

riktig og hvilken som er ikke er det, og hvilke oppfatninger omkring denne musikken som er 

riktige og hvilke som er gale. Denne autentisiteten gir seg utslag i en noe merkelig form for 

elitisme som preger rockefellesskapet som helhet. Rockemusikken er i utgangspunktet lite 

elitistisk – det finnes få eller ingen formelle krav som stilles for å kunne nyte eller utøve 

denne musikkformen. Likevel er det i rockesamfunnet en elitisme som er knyttet til 

autentisitet, kreativitet, originalitet. Disse føringene gjennomsyrer rockekritikernes 

vurderinger, og sprer seg til resten av rockefellesskapet. Denne elitismen er knyttet opp mot et 

relativt vanlig kulturkritisk grep – det å skille mellom de som vet og de ikke gjør det. De som 

liker (ikke-autentisk) popmusikk er konsumenter, og følgelig fremmedgjorte. Den autentiske 

rocken hever seg over dette aspektet – rock er resepsjon, og ikke konsum.

Autentisitetselitismen omfavner visse typer sjangere innen populærmusikken, og er 

der til evig forargelse for de som måtte verdsette de sjangrene som ikke omfavnes av 

kritikernes føringer. Dave Marsh erkjenner at sjangere som pop, country, R&B og 

dansemusikk delvis faller utenfor: ”One reason I’m writing all this is that the albums-only 

orientation of rock historians and critics has effectively marginalized such styles even though 

within them exists what I believe to be the most creative and compelling body of work in all 

popular music”120. Sjangrene Marsh kjemper for å få med i en rockekanonisk diskurs holdes i 

større eller mindre grad utenfor, ettersom de tradisjonelt sett vektlegger enkeltlåter og singler, 

og ikke album – med andre ord skapes det ikke verk som kan inngå i en rockekanon. Ifølge 

den gjennomsnittlige rockekritiker uttrykker rockeartister seg best gjennom rockealbum. 

Rock journalists tend to write from the limited perspective of personal ideals, hopes, 
and dreams. Their views are rarely objective. They frequently take freeze-frame events 
– a single song, one album, or a major concert appearance – and extrapolate boundless 
meaning about an artist. This is not an indictment; it is an accurate description of a 
literary trade that faces tight publication deadlines and a volatile audience that craves 
subjectivity and firm black- and white judgments121.

Rockepublikumet stiller med utgangspunkt i deres tidligere erfaringer med rockepressen krav 

til hvordan kritikerne skal håndtere artistene og musikken, og de aksepterer og anerkjenner 

den typen tilnærming som har standardisert seg som normalen for rockekritikksjangeren. 

Rockekritikerens subjektive bedømmelse gjør krav på å bli hørt. De skriver sine anmeldelser 

ettersom de har et ønske å lede rockepublikumet i en viss retning – i retning av den musikken 
120 Introduction, Dave Marsh, 1999
121 s 33, Rock Music in American popular culture, Cooper, B. Lee / Haney, Wayne S. 1995
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som de selv mener representerer den beste og gjerne den mest nyskapende rocken som finnes 

for øyeblikket. Rockekritikeren står relativt fritt til å ta sine egne valg og gi sine egne 

anbefalinger. Minstekravet er at verdier som det ekte og genuine ligger til grunn for de 

valgene som blir gjort: ”But there is no such thing as ”pure” rock criticism; there never was 

and it never will be. Rock criticism is no more or less ”pure” than the music it takes as its 

subject”122. Rockepublikummet sitter ikke inne med en mal for hvordan kritikerne skal gi 

uttrykk for sine meninger, bortsett fra deres tidligere erfaringer med rockepressen. Derfor 

forventer de at autentisitetsidealet blir opprettholdt. Det finnes normer og regler som har 

etablert seg over tid, og som de fleste kjenner til. I artikkelen ”Re-writing Rock Writing”123 

påpeker forfatterne at man i de aller fleste rockekritikerne finner ”[…] the desire to legitimate, 

destroy, shape, and savage”124. De hevder også at: “[…] there are structural limits to the 

practice of popular-music criticism, and there may not be an endlessly renewable stock of 

symbolic capital for critics to use”125. De strukturelle begrensningene som rockekritikken 

bærer preg av er et resultat av den retningen som denne kritikken har tatt allerede fra 

begynnelsen av. Koblingen til det autentiske og originale fører nødvendigvis til at kritikken 

får et visst preg, og at enkelte tilnærmingsmåter til musikken umuliggjøres. Den symbolske 

kapitalen som rockekritikerne benytter seg av bærer derfor preg av mange likheter uavhengig 

av tid og sted.

På grunnlag av dette kan man si at flertallet av kritiske arbeider innen 

rockejournalistikken vil ha flere likhetstrekk enn ulikheter, både når det gjelder form og 

innhold. De fleste kritikerne benytter seg av virkemidler som lytterne er godt kjente med 

gjennom deres tidligere erfaringer med denne journalistikken. Og den relativt svart/hvit-

holdningen som preger mange anmeldelser gjør det relativt enkelt for lytterne når det gjelder å 

tolke den enkelte kritikerens intensjoner. 

122 s 13, Steve Jones (ed), 2002
123  Steve Jones, Kevin Featherley,  Pop Music and the Press, 2002
124 s 21, Steve Jones (ed), 2002
125 s 20, Steve Jones (ed), 2002
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2.10

Robert Christgau, med tilnavnet ”the dean of American rock critics”, har vært med på å sette 

preg på denne sjangeren helt siden starten, og er fremdeles aktiv. Han var en av de aller første 

til å utvikle en egen teori som omhandlet rockekritikken, og, som det sies i ”Re-Writing Rock 

Writing”: ”his vision certainly has helped define the mainstream approach to popular-music 

criticism as it now exists”126. I boka Any Old Way You Choose It (2000) legger han fram deler 

av denne teorien. Christgau har en særegen stil som på mange måter kolliderer med den 

gjennomsnittlige rockekritikers, men likevel ligger det elementer i hans teori som kan brukes 

for å fange de generelle særtrekk i denne sjangeren, som for eksempel i følgende sitat: 

My understanding was that criticism should invoke total aesthetic response […] The 
richest and most useful kind of criticism respected the work as it was actually 
perceived , by people in general […] Any critic who wrote about the music as if he/she 
were no longer a fan – or who was no longer a fan – was shirking all the fun127.

Han påpeker her kritikerens dobbeltrolle – som både profesjonell og som fan – og han hevder 

samtidig at denne rollen er ønskelig og nødvendig. Dette fører til at det bestandig vil være en 

glidende overgang mellom lytterne og kritikerne, og at det rent smaksmessige ikke kun går i 

en retning – fra kritikerne til publikum – men også i stor grad motsatt vei, ettersom Christgau 

her sier at den beste kritikken må reflektere hvordan musikken oppfattes av lytterne generelt. 

Kritikeren må respektere og følge de retningslinjene som dikteres av rockepublikummet. 

Rockekritikken får dermed med nødvendighet visse føringer. 

Kritikerens rolle som fan tilsier et forhold til musikken og dens utøvere preget av 

entusiasme og subjektivitet. I tillegg tilsier det et forhold som preges av relativt liten distanse 

til musikken – dette er noe av grunnen til mange kritikeres veldige tilstedeværelse i sine 

skriverier – deres rolle som fan ”ødelegger” for en nøytral tilnærmelse til materialet. Denne 

fan-rollen, med den subjektivitet som det innebærer, peker mot en tilnærmingsmåte til 

rockemusikken som umuliggjør den utviklingen som den generelle kunstkritikken har 

gjennomgått på 1900-tallet. Mye av det som foregår innenfor den legitime kunstens kritikk 

krever en distanse til materialet som rockekritikeren gjerne ikke har, og som kanskje heller 

ikke er ønskelig å inneha. Robert Christgau erkjenner jo selv at en slik distanse til musikken 

vil ødelegge mye av moroa, og at man gjennom en slik tilnærming ikke vil kunne oppnå en 

fullverdig rockekritikk. Moroa består i den autentiske erfaringen – opplevelsen av det 

udefinerbare som utgjør det autentiske objektet. Dette ikke-reduserbare i den autentiske 
126 s 27, Steve Jones (ed), 2002

127 s. 7-8, Any Old Way You Choose It, Robert Christgau, 2000
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rockeerfaringen kan ikke gripes gjennom en ”objektiv” tilnærming til materialet. ”[…] he is 

convinced that rock criticism is qualitatively different from academic literary criticism”128. 

Christgau synes å mene at man innen rockekritikken faktisk innehar de grep og metoder som 

skal til for å finne essensen i rockemusikken. Og essensen er nettopp moroa som kommer ut 

av den autentiske erfaringen av musikken. Rockekritikken har utviklet seg som egen sjanger 

og funnet sine metoder som følge av den musikken denne kritikken ønsker å komme til bunns 

i. Derfor er rockejournalistikken vesensforskjellig fra for eksempel den akademiske 

litteraturkritikken. 

Greil Marcus har også blitt anklaget for å ha for liten distanse til den musikken og de 

artistene han skriver om. I en anmeldelse av hans bok Lipstick Traces kritiserer anmelderen 

Marcus for å bevege seg ”[…] toward the hyperbolic, myth-making tone of the rock journalist 

elevating his idols to world historical importance”129. En kunstkritisk tilnærming til materialet 

som har elementer av det geniestetiske i seg, vil på en eller annen måte bevege seg i den 

retningen Marcus her anklages for å bevege seg i – geniet vil nødvendigvis ha potensialet til å 

skape noe av ”world historical importance”, altså noe banebrytende og nyskapende, som 

setter standarden for det som vil komme etter. Dette er med andre ord ikke bare en kritikk av 

Marcus, men av rockekritikken generelt, og dens tilnærmingsmetoder. Denne anmelderen 

(Jon Erikson) står utenfor den generelle rockediskursen, og reagerer på hvordan man innenfor 

diskursen håndterer materien – at tendensen går i retning av å sette hovedfokus på artisten,  

den som skaper musikken. Anmelderen er skeptisk til det faktum at Marcus på en og samme 

tid opererer som kritiker, og som tilhenger og entusiast. Denne typen subjektiv tilnærming 

kjennetegner alt det Marcus har produsert. Og med tanke på at han samtidig representerer noe 

av den mest gjennomførte og profesjonelle rockekritikken som finnes, innser man at det innen 

rockekritikerstanden generelt eksisterer en subjektiv holdning til materialet. Marcus 

akademiske legning hindrer han ikke i å finne moroa i den autentiske rockeerfaringen. Og 

denne erfaringen finner han i det som mer eller mindre er den generelle rockekritiske 

tilnærmingen. ”He has had tremendous influence in terms of raising the standards of rock 

writing and probably made the greatest contribution of any rock critic to making rock and 

rock criticism respectable”130.

De fleste kritikerne vender stadig tilbake til forestillinger av typen det autentiske, det 

skapende geniet, det mytiske aspektet ved rocken etc. ”Many rock critics find authenticity 

suspect as a concept, but it nevertheless seeps into their writing – even of those identified as 
128 s 152, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
129 s 143, Steve Jones (ed), 2002
130 s 169 Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
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anti-authenticists”131. Det eksisterer med andre ord føringer som både bevisst og ubevisst 

påvirker rockekritikerne. Selv for de som er seg bevisst disse føringenes påvirkningskraft er 

det vanskelig å unnslippe dets klør. ”[…] I distrustred the counterculture fascination with 

”authenticity” as well”132. Her gjør Christgau det klart hva han synes om 

autentisitetskonseptet. Like fullt spiller det en vesentlig rolle hos han som hos de andre store 

rockeskribentene. Greil Marcus sier følgende: ”To the purist who prizes”authenticity” over 

individual vision, the poor are art because they sing their lives without mediation and without 

reflection”133. Her viser Marcus en klar bevissthet omkring det autentiske og det geniestetiske. 

I del tre av oppgaven vil jeg vise at han i sine anmeldelser er preget av nettopp disse 

aspektene. Man kan påstå at Marcus og Christgau befinner seg på det man kan kalle for den 

anti-autentiske siden av den generelle rockekritikken. Men deres skriverier bærer likevel et 

sterkt preg av nettopp det originale og autentiske.

Christgau og Marcus må begge være seg bevisste på at de som rockekritikere ikke 

innehar et begrepsapparat som står fullt og helt på egne bein – deres akademiske bakgrunn 

nærmest nødvendiggjør en klar bevissthet omkring dette. Rockekritikken deres består derfor 

av et ”spill”, der de låner fra den romantiske estetikken, samtidig som de kjenner farene med å 

gjøre nettopp dette. De er neddynget i tradisjonen i forhold til rockemusikken og dens 

estetikk, og har få referansepunkter som peker i andre retninger enn det autentiske og 

originale – derfor er de så avhengige av nettopp disse begrepene. Dette spillet mellom det 

bevisste og ubevisste forholdet til denne estetikken er noe som kjennetegner rockekritikken på 

sitt beste – kritikerne som makter å legge visse dempinger på sine ubevisste romantisk-

estetiske føringer klarer å få fram den mest gjennomførte rockekritikken.

2.11

På åttitallet dukket det i England opp en ny betegnelse innen populærmusikkdiskursen, som i 

løpet av det siste året har fått nytt liv i USA. Begrepet forsøker å gripe noe av det essensielle 

ved rockeestetikken og dens uskrevne normer og konvensjoner. Dette begrepet er rockism, og 

viser til det eliteelementet som ligger til grunn for mye av det som skrives innen 

rockekritikken. Kelefah Sanneh erkjenner følgende i sin artikkel ”The Rap Against Rockism”:
131 s 104,  Steve Jones (ed), 2002
132 Music, Food, & the Idea of the “Folk” Contra Les Blank, Robert Christgau, 1979
133 S. 28, The Old, Weird America, Greil Marcus, 2001
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Rockism means idolizing the authentic old legend(or underground hero)while 
mocking the latest pop star; lionizing punk while barely tolerating disco; loving the 
live show and hating the music video; extolling the growling performer while hating 
the lipsyncher […] Over the past decades, these tendencies have congealed into an 
ugly sort of common sense134.

Rockism-begrepet forsøker med andre ord å gripe genimytens konsekvenser for rockens 

selvoppfattelse – denne myten har ført til en ”common sense” som preger rockeskribentene. 

”If you write about music, you’re presumed to be a rock critic”135. Dersom man skriver om 

populærmusikk, er det inneforstått at man tilnærmer seg musikken på en rockekritisk måte, 

med idealet om det autentiske, originale, og det kreative som grunnlag. Dette gjelder også 

dersom man skriver om de sjangrene som ikke innbefattes av rockegenimyten. Dette har 

selvsagt sammenheng med at det var rockekritikerne som først begynte å skrive kritisk om 

populærmusikken. Deres verdigrunnlag har derfor satt sitt preg på 

populærmusikkjournalistikken generelt. Dette er særlig merkbart i de senere år, ettersom dette 

verdigrunnlaget mer enn før ikke stemmer overens med dagens populærmusikalske 

virkelighet. 

Rock ’n’ roll doesn’t rule the world anymore, but lots of writers act as if it does […] 
The rules, even today, are: concentrate on making albums, not singles; portray 
yourself as a rebellious individualist, not an industry pro; give listeners the 
uncomfortable truth, instead of pandering to their tastes136.

Rockemusikken, som sjanger, har en svakere posisjon i populærmusikken i dag enn for ti-tjue 

år siden. Sjangere som hip-hop og rap tar over stadig større deler av pop-markedet. Disse 

sjangrene har på mange måter lite felles med rockemusikken, både musikalsk og ideologisk. 

Likevel er det fremdeles rockens idealer som i høy grad gjør seg gjeldende i 

musikkjournalistikken. Dersom genimyten forvrenger mye av det som faktisk er tilfellet innen 

selve rockemusikken, er det i desto større grad et misforhold mellom den generelle tilstanden 

innen populærmusikken i dag, og måten den gjerne tilnærmes, av dagens kritikere. Og dette 

skyldes at rockekritikkens idealer enda gjør seg gjeldende i stor grad. Det er vissheten om 

dette som har skapt rockism-begrepet – det viser til en konservatisme som preger 

kritikerstanden generelt, og som har sitt utspring i rockeideologien.

Good critics are good listeners, and the problem with rockism is that it gets in the way 
of listening […] To obsess over old-fashioned stand-alone geniuses is to forget that 

134 s 130, Kelefah Sanneh 2005
135 s 131, Kelefah Sanneh 2005
136 s 132, Kelefah Sanneh 2005
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lots of the most memorable music is created despite multimillion-deals and spur-of-
the-moment collaborations and murky commercial forces[…] We should stop taking it 
for granted that music isn’t as good as it used to be, and it means we should stop being 
shocked that the rock rules of the 1970’s are no longer the law of the land137.

Denne artikkelen forsøker å ta et oppgjør med rockekritikkens normer og konvensjoner. 

Forfatteren innser at dette er en meget vanskelig oppgave, ettersom rockeidealenes grep om 

populærmusikkjournalistikken enda er meget sterkt. Artikkelen spør seg dog ikke hvorfor  

rockism-begrepet har det innholdet det faktisk har – linjene trekkes bare tilbake til den tiden 

da rockemusikken regjerte fullstendig, og at dermed dens verdier ble rådende. Den forsøker 

ikke å finne ut av hvorfor rockeverdiene er slik de faktisk er. Den bare konstaterer at det er 

slik det er. 

Dersom man ikke trekker linjer fra rockeestetikken videre til den romantiske 

estetikken vil man gå glipp av et viktig poeng – et poeng som jeg tidligere i denne delen av 

oppgaven nevner i forbindelse med Theodore Gracyk – nemlig det faktum at den romantiske 

estetikken på mange måter er velegnet for musikk, uansett sjanger. Derfor er det problematisk 

å hevde at rockeestetikken som sådan har presset seg inn på andre populærmusikalske 

sjangeres kritikker. Rockekritikken har utøvet sin påvirkningskraft mye på grunn av at dens 

sentrale verdier lett lar seg overføre til andre musikksjangere – noe som hovedsakelig skyldes 

at disse verdiene har et sterkt romantisk preg. At man den dag i dag forbinder mange av disse 

verdiene med rockemusikken og rockekritikken, skyldes først og fremst at rocken lenge har 

hatt en dominerende posisjon innen populærmusikken. Utviklingen i senere tid viser at selve 

rockemusikken har mistet noe av sin status og markedsandel, mens estetikken lever videre i 

beste velgående, både innenfor rockesjangeren, og innenfor nye sjangere innen 

populærmusikken. Den ”common sense” som i dag preger kritikerne innenfor 

populærmusikken stammer derfor muligens like mye fra den generelle romantiske estetikken, 

som fra rockens særegne estetikk. 

137 s 134, Kelefah Sanneh 2005
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3 KONKRETE EKSEMPLER FRA ROCKEKRITIKKEN

3.1

I del to har jeg vist at det ligger et verdisystem til grunn for rockekritikken. Denne tredje 

delen av oppgaven skal vise normen i praksis – at kritikken faktisk er slik den påstås å være i 

forrige oppgavedel. Jeg skal se på utvalgte anmeldelser av to kanoniserte rockeutgivelser. 

Gjennom dette utvalget vil jeg vise at rockekritikkens verdisystem legger føringer for hvordan 

kritikerne tilnærmer seg disse rockealbumene, uavhengig av når og hvor anmeldelsene er 

skrevet. De to eksemplene jeg skal forholde meg til viser to ulike rockekritiske 

tilnærmingsmåter, som begge har den romantiske kunstforståelsen som grunnlag. I det første 

eksemplet vektlegges det tidløse, varige aspektet. Dette rockealbumet innehar noe av evig 

verdi, et kunstverk som til syvende og sist er ugjennomtrengelig for kritikerne. Alt dette peker 

tilbake på geniet som har skapt denne musikken. Det andre eksemplet legger vekt på geniet 

som barometer – artisten som har det i seg på et eksemplarisk vis å ta tiden på pulsen. Til slutt 

vil jeg vise hvordan rockeestetikkens (og dermed også den romantiske kunstforståelsens) 

normer kommer til uttrykk i forbindelse med slaktet – hvordan kritikerne reagerer når 

genierklærte artister ikke lever opp til forventningene. 

3.2

Rockealbumet Astral Weeks, av den nordirske rockesangeren Van Morrison, ble utgitt i 

november 1968, og har etter hvert fått en naturlig plass innenfor rockekanonen. Den solgte 

lite i tiden etter at den ble utgitt, og vil derfor gå under betegnelsen kritikerfavoritt. ”På 

tampen av 1968 dukket Morrison opp med Astral Weeks, universelt anerkjent som et 

mesterverk”138. Denne plata betegnes som et konseptalbum, der alle sangene i større grad enn 

på plater flest inngår i en organisk helhet. En slik type rockeplate er typisk for den utviklingen 

rockemusikken går gjennom på denne tiden – musikken er moden og seriøs – rocken har blitt 

voksen.  I forbindelse med dette albumet vil jeg se nærmere på to anmeldelser. Den ene er av 

Lester Bangs, utgitt som en del av boka Stranded (1979), redigert av Greil Marcus, der 

138 s 62, Eggen og Kartvedt 1999
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utvalgte rockekritikere velger en plate de må ha med seg på en øde øy. Om Bangs sies det at 

han ”[…] has been for 30 years the greatest legend of rock criticism and in many ways its 

most influential writer”139. Den andre anmeldelsen jeg vil forholde meg til er norsk, og hentet 

fra Larmen & Vreden(1999). Boka er skrevet av Torgrim Eggen og Sindre Kartvedt, som 

”[…] sammen har nærmere 30 års fartstid som rockskribenter […]”, og som ”[…] har valgt ut 

100 album som representerer rockens larmende historie i all sin velde”140. Disse to omtalene 

av dette albumet har blant annet det til felles at de begge er skrevet i ettertid – det er allerede 

opplest og vedtatt at Astral Weeks tilhører den essensielle rockekanon og at den følgelig har 

klassikerstatus, lenge før disse anmeldelsene, som dog skilles av tjue år, publiseres. Følgelig 

har de begge en bekreftende funksjon i forhold til rockens normer og regler, til tross for at i 

alle fall Lester Bangs ellers var kjent for å røske opp i den etablerte kanon. Jeg vil til slutt se 

på hvordan Van Morrsion omtales av Dave Marsh. 

Dette rockealbumet omtales i begge disse tilfellene som unik i en rockesammenheng. 

Den skiller seg ut fra alt annet gjennom sine kunstneriske kvaliteter, kvaliteter som på mange 

måter har mer til felles med klassisk kunst enn med rockemusikk å gjøre. Eggen og Kartvedt 

påpeker at: ”De musikalske resultatene var uten sidestykke i sin skjønnhet”141. Lester Bangs 

erkjenner at: ”So, as timeless as it finally is, perhaps Astral Weeks was also the product of an 

era”142. Begge disse sitatene synes ved første øyekast å være uttalelser rettet mot noe annet 

enn rockemusikk, mot noe mer ”seriøst”. Skjønnhet og tidløshet er kvalitetskriterier som 

peker mot en ”high art”-estetikk. Og det er i stor grad disse kriteriene som ifølge disse 

rockekritikerne gjør denne utgivelsen helt eksepsjonell. Lester Bangs’ oppdagelse av at dette 

kunstverket faktisk også kan være et uttrykk for noe i sin egen tid, er en kunstoppfatning som 

har sine røtter i romantikken. Bangs hevder også at: ”What Astral Weeks deals in are not facts 

but truths”143. Dette er med andre ord snakk om et kunstverk med dybde, som har i seg noe 

essensielt – rockealbumet omhandler sannheter som transcenderer det vanlige og ordinære. 

Det ekstraordinære ved Astral Weeks påpekes av Eggen og Kartvedt: ”Ingenting av dette 

burde vært mulig på papiret, og ingen andre har gjort noe egentlig forsøk på å gjenta 

Morrisons unike genistrek […]”144. Van Morrison har skapt en musikk som egentlig ikke 

skulle ha vært mulig å skape, noe som vil si at han ved å gjøre noe grunnleggende nytt, og 

dermed ved å bryte med det konvensjonelle, har klart å få fram en skjønnhet uten sidestykke. 

139 s 176, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
140 Baksiden, Eggen og Kartvedt 1999
141 s 63, Eggen og Kartvedt 1999
142 s 179, Stranded, Greil Marcus (ed), 1996
143 s 182, Greil Marcus (ed), 1996
144 s 64, Eggen og Kartvedt 1999
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Denne rockeplatas skjønnhet har tilsynelatende mer til felles med den klassiske 

musikken enn med dens kvaliteter som rockemusikk: ”Her, som på tittelkuttet, ”Cypress 

Avenue” og ”Ballerina”, tumler Morrison lekent rundt med sin egen kreativitet og det som 

later til å være flere århundrers musikalske kulturarv”145. Med hjelp av sin kreativitet kan Van 

Morrison uproblematisk forholde seg til denne musikkarven, og benytte seg av ulike 

elementer alt etter som. ”Isteden drar Morrison sammen musikalske elementer fra 

folkemusikk, klassisk, jazz og blues, og messer åndeløst sin inspirerte lyrikk over den 

flytende og organiske bakgrunnen”146. Vokalisten forener disse forskjellige musikalske 

tradisjonene i sin egen person, med hjelp av sin inspirasjon og kreativitet – musikkens 

organiske kvalitet skyldes kvaliteter i artisten selv. 

Lester Bangs velger Astral Weeks som sin øde øy-plate fordi den representerer et 

lyspunkt i en ellers destruktiv rockehverdag: ”But in the condition I was in, it assumed at the 

time the quality of a beacon, a light on the far shores [… ] it was proof that there was 

something left to express artistically besides nihilism and destruction”147. Albumet peker bort 

fra rockens destruktive uttrykksmåter, og har i seg kvaliteter til å forandre livet til lytteren. 

Lytteropplevelsen går for seg som følger: ”And, of course, it’s sensational: our guts are 

knottet up, we’re crazed and clawing for more, but we damn well know we’ve seen and felt 

something final”148. Det er med andre ord en estetisk opplevelse som setter sitt spor i lytteren. 

Det er i det hele tatt umulig å ikke bli berørt på en eller annen måte. Og for Bangs gjenspeiler 

denne estetiske opplevelsen kunstneren selv, og hans mentale tilstand i skaperprosessen: 

It sounded like the man who made Astral Weeks was in terrible pain, pain most of Van 
Morrison’s previous work had only suggested. But like the later albums by the Velvet 
Underground, there was a redemptive element in the blackness, ultimate compassion 
for the suffering of others, and a swath of pure beauty and mystical awe that cut right 
through the heart of the work149.  

Musikken tolkes av Bangs i retning av Van Morrisons åndelige smerter, som kommer til 

uttrykk på dette rockealbumet. Smertene har gjort dette kunstverket mulig, og kommer til 

uttrykk gjennom en perfekt balansegang mellom Morrisons kreativitet og kunstneriske 

dømmekraft. Musikken kjennetegnes av en fullkommen skjønnhet. Hans geni har vist seg 

glimtvis ved tidligere anledninger, men det er først nå at det kommer fullt til uttrykk. ”It’s the 

great search, fuelled by the belief that through these musical and mental processes 
145 s 28, Eggen og Kartvedt 1999
146 s 28, Eggen og Kartvedt 1999
147 s 178, Greil Marcus (ed), 1996
148 s 179, Greil Marcus (ed), 1996
149 s 178, Greil Marcus (ed), 1996
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illumination is attainable, or may be at least glimpsed”150. Van Morrisons kunstneriske søken 

kommer til fullbyrdelse på Astral Weeks, der han endelig på en uanstrengt måte kan la sin 

åndelige inspirasjon komme til uttrykk i noe fullstendig nytt og originalt. 

Eggen og Kartvedt hevder at: ”Fra begynnelse til slutt fortoner Astral Weeks seg som 

en drøm, der den ene ideen tar den andre i dansen, uten å bli stoppet av verken tyngdekraft 

eller spilleregler”; og videre: ”Det låter Gud hjelpe meg som om Van rett og slett finner opp 

dette på stedet, i en slags organisk, romantisk og ubevisst tilstand himmelsk opplysthet”151. 

Astral Weeks fortoner seg med andre ord som det romantiske geniets kunstverk. Verket bærer 

preg av en organisk naturlighet som setter alle kunstens gjeldende lover og regler til side. Van 

Morrison hever med dette kunstverket standarden for kunstformen til et nivå som de aller 

fleste ikke vil ha mulighet til å komme opp på: ”At den guddommelige nåden i de flestes 

tilfelle uteble, er ikke Van Morrisons feil. Ei heller kan vi klandre mannen for å ha satt en 

standard sågar Morrison selv, langt mindre noen andre, skulle få vansker med å tangere”152. 

Her ligger det implisitt at kunsten, for disse kritikerne, fornyer seg og beveger seg videre fra 

geni til geni, og at det derfor nødvendigvis ikke er mange som kan svare på Van Morrisons 

utfordring. 

Både Lester Bangs og de to norske kritikerne henviser til det religiøse aspektet i sin 

beskrivelse av artisten og til selve musikken. Eggen og Kartvedt påpeker følgende: ”Kjernen i 

det Van Morrison forsøker å formidle, gjennom sine skrik og sine hvisk, sine stønn og sine 

rop, handler til syvende og sist om en overgivelse. Om en hengivenhet og en vilje til å slippe 

seg ut i det tomme intet som bare har sin parallell i religiøs tro”153. Bangs benytter seg av et 

par sitater fra Van Morrison selv, der artisten forteller at han selv ikke vet hva musikken hans 

betyr – at han er ”mystified”. Selv sier Bangs at: ”[…] you’re in trouble anyway when you sit 

yourself down to explicate just exactly what a mystical document, which is exactly what 

Astral Weeks is, means”154. Verket er et mystisk dokument, og følgelig ugjennomtrengelig, 

både for skaperen selv og for lytterne. Kunstverkets ugjennomtrengelighet er et romantisk 

konsept, og peker til syvende og sist tilbake på geniets egen uutgrunnelighet. Og det 

uutgrunnelige ved Van Morrison har et religiøst preg. Astral Weeks beskrives som om verket 

innehar noe grunnleggende og essensielt, selv om man ikke kan påpeke akkurat hva dette er. 

Når Morrison overgir seg til musikken skapes det kunst som når de store høyder, som gir deg 

følelsen av noe uendelig, men som ikke kan beskrives fullstendig med ord. ”Astral Weeks er 
150 s 181, Greil Marcus (ed), 1996
151 s 28, Eggen og Kartvedt 1999
152 s 28, Eggen og Kartvedt 1999
153 s 64, Eggen og Kartvedt 1999
154 s 182, Greil Marcus (ed), 1996
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så godt som unik i enhver henseende, idet dets tunge, innadvendte tåkebanke av mystikk, 

mytologi og drama […] faktisk er ugjennomtrengelig, selv med de mest kyniske ører. Her, og 

her alene, er intet lenger utenkelig”155.

Van Morrison har sin helt særegne måte å uttrykke seg musikalsk på, som ikke kan 

sammenlignes med noen andre: ”He repeats certain phrases to extremes that from anybody 

else would seem ridiculous because he’s waiting for a vision to unfold […]”156. ”When he 

tries for this he usually gets it more in feeling than the Revealed Word [...]”157. Det er 

gjennom denne teknikken at han har muligheten til å oppnå  “[…] øyeblikk av genuin frelse 

[…]”158. Og denne ”frelsen” kommer gjennom følelsene som kommer til uttrykk i musikken, 

og ikke først og fremst som følge av den teksten som faktisk synges: ”For det finnes kanskje 

sangere som kan gi uttrykk for ord og lyrikk bedre enn Van Morrison – men ingen kan 

uttrykke det som ligger hinsides ordenes rekkevidde bedre enn han”159. Morrisons ”[…] 

virkelige geni ligger i de lydene han lager – i hans grynt, stønn, hvisk og rop – i hans forsøk 

på å finne en forløsning fra en altfor begrenset virkelighet”160. Men å uttrykke seg på denne 

måten er ikke bare enkelt: ”Å lete etter frelse og en myk landing i en tilværelse hinsides ord 

og rasjonalitet vil nødvendigvis resultere i atskillig knall og fall”161. På Astral Weeks  kom han 

nærmest denne ”frelsen”, og som Bangs erkjenner: ”And no wonder, too, that Van Morrison 

never came this close to looking life square in the eye again […] in Astral Weeks […] he 

confronted enough for any man’s lifetime”162. Van Morrison er i besittelse av en “[…] 

precious and terrible gift […]”163 – en gave som de aller færreste blir tildelt, og som gjør han i 

stand til å skape dette ekte kunstverket. Denne gaven som er han tildelt fra naturens side er 

ikke udelt positiv, ettersom kunstneren får innsikt i essensen av livets destruktive sider. Derfor 

makter ikke Van Morrison å gjenskape Astral Weeks’ magi senere i karrieren – å gjøre dette 

bare en gang er tøft nok. Geniet kan ikke styre sin inspirasjon og sin kreativitet selv, ettersom 

dette er noe som kommer til han eller henne, i større grad enn det kunstneren har kontroll over 

selv. 

Morrison er en ung mann når han skaper denne musikken. Hans genialitet gjør han 

likevel i stand til å skape noe av stor kunstnerisk verdi. Han overskrider sin unge alder ved 

155 s 28, Eggen og Kartvedt 1999
156 s 180, Greil Marcus (ed), 1996
157 s 181, Greil Marcus (ed), 1996
158 s 64, Eggen og Kartvedt 1999
159 s 62, Eggen og Kartvedt 1999
160 s 62, Eggen og Kartvedt 1999
161 s 64, Eggen og Kartvedt 1999
162 s 186, Greil Marcus (ed), 1996
163 s 182, Greil Marcus (ed), 1996
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hjelp av den gaven han har fått tildelt: ”Fact: Van Morrison was twenty-two or twenty-three-

years old when he made this record. He sounds ageless [...] Certainly this is not a young 

man’s record: there are lifetimes behind it”164. Astral Weeks gjenspeiler på ingen måte 

artistens relativt unge alder, men bærer i stedet preg av innsikter i den menneskelige natur 

som de færreste har, uansett alder. Innsikten og visdommen som kommer til uttrykk på dette 

albumet må skyldes noe som ikke er tillært, og likeledes måten dette uttrykkes musikalsk. Alt 

må skyldes egenskaper i artisten selv – egenskaper som ikke kan tilegnes, selv etter å ha levd 

en ”lifetime”.

Astral Weeks innehar et potensial for oss lyttere til å oppnå en grunnleggende innsikt i 

livets essens: ”Maybe what it boils down to is one moment’s knowledge of the miracle of life, 

with its inevitable concomitant, a vertiginous glimpse of the capacity to be hurt, and the 

capacity to inflict that hurt”165. Dette peker tilbake på de mentale og musikalske anstrengelser 

Van Morrison selv går gjennom i skapelsesprosessen, som gir resultater i selve kunstverket, 

og som lytterne dernest kan fordype seg i. Og denne innsikten er: ”transfixed between rapture 

and anguish”166. Et kunstverk av en slik dybde må med nødvendighet gjøre noe mer enn å 

behage – det må sette sitt preg på lytteren og berike han eller henne. Måten Bangs her 

beskriver musikken på kan sammenlignes med beskrivelser av musikk i romantikken, og de 

teoretiske oppfatninger som rådet den gang da om musikkens muligheter for innsikter, og for 

å uttrykke det som man ikke kunne si med ord. Morrisons musikk krever noe av lytteren. For 

å kunne ta inn over seg Astral Weeks må lytteren være av en viss natur: ”Muligens ligger noe 

av paradokset mellom Vans musikk og person i den sårbarheten hans evangelium avkrever av 

både utøver og lytter”167.

Van Morrison er i rockesammenheng nærmest alene om å skape kunst på lik linje med 

de store, seriøse kunstnerne. Selv om rock er noe annet en for eksempel litteratursjangeren, er 

det viktig for forfatterne å få fram dette poenget:

I sine første leveår hadde rock n roll vært en uttrykksform preget av aktualitet, trender 
og umiddelbarhet. Sammen med Dylan og The Beatles torpederte Van Morrison denne 
definisjonen med Astral Weeks, og fant samtidig seg selv som kunstner i den evige, 
tidløse essens av dette mesterverket. Den unge villstyringen var ikke den eneste 
rockartisten, da eller nå, som hentet inspirasjon fra litteratur- og kulturtungvektere som 
William Blake eller W. B. Yeats – men han var så godt som alene om å ha tangert sine 
forbilder i forsøket på å skape uforgjengelig, universell kunst168.

164 s 182, Greil Marcus (ed), 1996
165 s 182, Greil Marcus (ed), 1996
166 s 182, Greil Marcus (ed), 1996
167 s 64, Eggen og Kartvedt 1999
168 s 28, Eggen og Kartvedt 1999
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Geniet kan gjøre seg gjeldende innen rocken som innen klassisk kunst, og det uforgjengelige 

og tidløse er kvaliteter som kan brukes for å beskrive det aller fremste innen rockemusikken. 

Sitatet ovenfor viser også at det her eksisterer en følelse av underlegenhet fra Eggen og 

Kartvedts side som rockekritikere i forhold til den legitime kunsten – det er ikke mye 

rockemusikk som har mulighet for å komme opp på det nivået som for eksempel Blake og 

Yeats befinner seg på. Lester Bangs synes også å dele noen av disse norske kritikernes 

oppfatninger – han hevder jo at Astral Weeks handler om evige sannheter. Det mest 

interessante med det foregående sitatet er at forfatterne åpenbart er seg bevisste 

geniestetikkens inntog i rockesammenheng. De erkjenner at Van morrison delvis med vilje 

var med på å innføre geniet i rocken, samtidig som de flerfoldige ganger benytter seg av 

denne geniestetikken, både i sine beskrivelser av Van Morrison og av mange andre artister 

som omtales i deres verk. Det er derfor fristende å påstå at deres geniestetiske tilnærming er 

like mye ubevisst som bevisst. De erkjenner at geniestetikken på godt og vondt gjør seg 

gjeldende innen rocken, og følgelig må de da mene at man ikke helt ukritisk kan benytte seg 

av denne estetikken i beskrivelsen av rockemusikken, skulle man tro. Likevel er den i stor 

grad tilstede i deres skriverier. Om deres teori om at Van Morrison var avgjørende for 

innføringen av genibegrepet i rockeestetikken stemmer, kan i høyeste grad diskuteres. Det 

interessante er likevel at de faktisk selv faller inn under geniestetikkens føringer, selv om de 

er seg bevisste dens grep om rockens selvoppfattelse. Følgende sitat er ett av flere eksepler på 

dette: 

Og her, i denne romantiske myten, ligger også noe av svaret på mysteriet som har fulgt 
Van Morrison siden Thems endelig. Nemlig hvordan det kan være mulig for en mann 
som både i privat og offentlig sammenheng later til å ha den sosiale intelligensen du 
finner i et rabies-befengt pinnsvin, å samtidig skape noe av den vakreste og mest 
åndelige musikken verden har hørt siden vår sivilisasjon ble badet i 
Hiroshimasmellet169.

Svaret på hvordan Van Morrison kan skape sin åndelige musikk, ligger nettopp i den 

romantiske myten om geniet, ifølge Eggen og Kartvedt. Genimyten er den eneste forklaringen 

på hvordan denne typen musikk kan skapes, rett og slett. Denne Artisten ”[…] påberope[r] 

seg kunstnerisk geni-immunitet […]”170men sett i sammenheng med den musikken han 

skaper, er dette på ingen måte ubegrunnet. Det er musikkens vakre og åndelige kvaliteter som 

peker i retning av en genial skaper. Disse kvalitetene i Van Morrisons musikk blir ifølge 

169 s 64, Eggen og Kartvedt 1999
170 s 64, Eggen og Kartvedt 1999
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Lester Bangs også løftet opp av en annen musiker på Astral Weeks: ”For one thing, what it 

means is Richard Davis’s bassplaying, which complements the songs and singing all the way 

with a lyricism that’s something more than just great musicianship: there is something about it 

that’s in the realm of the miraculous”171. Denne musikerens instrumentering overstiger det 

rent håndverksmessige – “musicianship”-elementet – og beveger seg i retning av noe 

vesentlig mer.

Om Lester Bangs sies det følgende: ”In his own way he insists on authenticity 

understood as individual expression rooted in a community; he does not care about the 

conventions of rock but is more concerned about artistic honesty”172. Den ærlige og autentiske 

artisten står sentralt i Bangs artikkel om Astral Weeks. Alt dreier seg om at Van Morrison 

følger sin egen indre stemme, eller sine indre demoner, når han skaper denne musikken. Han 

ser livet ”square in the eye” på dette albumet, og resultatet er som følger. Artistens indre 

smerter får her et utløp, og gis et slikt uttrykk at disse anmelderne får en estetisk opplevelse 

av de helt sjeldne. For Bangs er Van Morrison, via denne utgivelsen, en reddende engel, som 

gjennom sitt autentiske uttrykk snakker direkte til han og forandrer hans liv. Selv om Lester 

Bangs personlig ble “reddet” av Van Morrison og dette albumet, innser han at dens magi ikke 

bare gjelder for mennesker som er langt nede: “I don’t really think there’s anything guiding it 

to people enduring dark periods”173. Albumet har en universell appell, og snakker til hver 

enkelt lytter på forskjellig vis: ”[...] whether you’ve heard it or not it wouldn’t be fair for me 

to impose my interpretation of such lapidarily subjective imagery on you, and because in 

many ways I don’t really know what he’s talking about”174. På Astral Weeks uttrykker Van 

Morrison noe subjektivt – hans personlige og autentiske kunst har ulik innvirkning på 

forskjellige mennesker. Likevel vil erfaringen av denne musikken bære med seg en følelse av 

noe grunnleggende objektivt.

Astral Weeks er et skjønt kunstverk, og kan derfor i bunn og grunn ikke gripes. Dette 

skjønne aspektet innebærer at det er ikke-reduserbart. Kritikerne stopper på et punkt opp i 

sine beskrivelser av musikken, og går over i det man kan betegne som nesegrus hylling av 

artisten. Kritikerne kneler foran sin sine egne erfaringer av musikken – en type erfaring som 

ikke kan gripes på annet vis en å vise til Van Morrison, artisten som står bak musikken. 

Kritikerne dyrker på en og samme tid sin egen og kunstnerens erfaring. Verket kommuniserer 

171 s 182, Greil Marcus (ed), 1996
172 s 177, Rock Criticism From the Beginning
173 s 179, Greil Marcus (ed), 1996
174 s 181, Greil Marcus (ed), 1996
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på en måte som ikke kan fanges av en kritikk, uten å dumpe ned i romantikkens metaforer, 

ettersom den generelle oppfatningen om kunstverket allerede er romantisk. 

Dave Marsh forsøker til en viss grad å styre det rockekritiske fokus vekk fra den 

skapende artisten. Han legger til grunn enkeltlåter for rockehistoriens utvikling. På denne 

måten unngår han å vektlegge de enkelte artistene, og deres musikalske utvikling, i særlig 

grad. Hans omtalelser av Van Morrison har likevel likheter med de beskrivelsene som er gitt 

av Lester Bangs og Eggen og Kartvedt. Det som ifølge Marsh kjennetegner Van Morrison, og 

som skiller han fra alle andre innen rockesjangeren, er: ”The virtually literary air of mystery, 

evocation of spiritual connections as a form of psychic radio, powerhouse drive, and generally 

philosophical air are the things Van uniquely contributed”175. Det er med andre ord visse 

aspekter ved Morrisons musikk som er grunnleggende unike og følgelig originale. ”[…] 

Morrison has the stuff to pull it off, not only because his singing is the ideal blend of blarney 

and blues but because his spirit and vision demand both the brightest and the darkest images 

that can be found”176. Van Morrisons “spirit and vision” manifesterer seg i sangene, og gjør 

disse til unike i enhver sammenheng. Hans beste plater bærer følgelig preg av dette: ”In any 

event, Morrsion’s Mercury debut LP, Into The Music, was one of his strongest and strangest, 

a record utterly out of synch with fashion made by a man completely in tune with his soul and 

his sound”177. Det beste av Van Morrisons musikk gjenspeiler artisten selv og hans indre liv. 

Og Morrison er på ingen måte i takt med tiden, noe som også gjenspeiles i musikken – den 

innehar evige kvaliteter. 

Dave Marsh innehar visse geniestetiske elementer, enten han vil eller ikke. I likhet 

med Eggen og Kartvedt erkjenner han at han er seg bevisst denne estetikkens grep om rocken. 

Dette har jeg vist tidligere i oppgaven. Hans prosjekt er et forsøk på å tilnærme seg 

rockemusikken på en annen måte. Han faller likevel tilbake på den romantiske estetikken når 

han skal beskrive en artist som Van Morrison. Om han er seg bevisst dette er selvfølgelig 

vanskelig å si. Som de to norske kritikerne ender Marsh opp med å fremstille Morrison i 

romantiske termer. Bevissthetsgraden omkring dette aspektet i Lester Bangs artikkel om 

Astral Weeks vites ikke, ettersom han her ikke sier noe eksplisitt. I Rock Criticism from the 

Beginning påpekes det at: ”[…]it was Bangs who became the master expressing the 

uncontrollable spirit of rock in his writing”178. Rockemusikkens essens reflekteres i måten 

Bangs skriver på. Kanskje denne “uncontrollable spirit” best kommer til uttrykk nettopp 

175 s 138, The Heart of Rock and Soul – The 1001 Greatest Singles Ever Made
176 s 477, The Heart of Rock and Soul – The 1001 Greatest Singles Ever Made
177 s 518, The Heart of Rock and Soul – The 1001 Greatest Singles Ever Made
178 177, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
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gjennom en tilnærming til musikken der forestillinger om det autentiske og originale ligger til 

grunn? Det foregående sitatet synes i alle fall å tyde på dette. 

3.3

Jeg vil nå ta for meg artikkelen Sly Stone: The Myth of Stagger Lee av Greil Marcus, som er å 

finne i hans bok Mystery Train(1975). Jeg har tidligere i oppgaven nevnt denne boka, og om 

dens status sies det følgende:  

The book was immediately received with enthusiasm; it has remained almost 
constantly in print and by many colleagues it is regarded as the most important book 
ever written about rock […] Before Mystery Train the only books on rock were 
anthologies, compilations of articles and rock histories179.

Jeg skal se på kapittelet som omhandler det amerikanske bandet Sly and the Family Stone, og 

deres plate There’s a Riot Goin’ On, som ble utgitt i 1971. I et annet kapittel i Mystery Train, 

der Marcus skriver om Elvis, kommer det i følgende sitat fram noe av grunnlaget for hvordan 

forfatteren forholder seg til de store artistene, og følgelig til en viss grad hvordan han står i 

forhold til geniestetikken: 

The question of history may have been settled on the side of process, not personality, 
but it is not a settlement I much appreciate. Historical forces might explain the civil 
war, but they don’t account for Lincoln; they might tell us why rock ‘n’ roll emerged 
when it did, but they don’t explain Elvis any more than they Little Peggy March. What 
a sense of context does give us, when we are looking for someone in particular, is an 
idea of what that person had to work with; but for myself, it always seems inexplicable 
in the end anyway180.  

Det uforklarlige ligger for Marcus i enkeltmennesket, i skaperen av kunstverket. Den sosiale 

og historiske konteksten i forhold til kunstskapelse kan sikkert forklare mye, men kan til 

syvende og sist ikke gi noen fullverdig forklaring på hvordan kunstneren kommer fram til sitt 

produkt. Uansett hvordan man vrir og vender på dette, forblir det ”inexplicable”.

There’s a Riot Goin’ On har en naturlig plass i de fleste rockekritikeres kanon, og det 

er følgelig opplest og vedtatt at dette er en klassiker. Det som kjennetegner mange kritikeres 

tilnærming til og beskrivelser av denne utgivelsen, er fokuset på den geniale hovedpersonen i 
179 s 160, Lindberg / Gudmundsson / Michelsen / Weisethaunet, 2005
180 s 128, Mystery Train, Greil Marcus, 1997
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dette bandet, Sly Stone. Han tar på dette albumet fullstendig kontroll over resten av bandet, og 

There’s a Riot Goin’ On skiller seg fra deres tidligere utgivelser ved at det kan tolkes fullt og 

helt som Sly Stone’s personlige kunstneriske uttrykk. Greil Marcus tilnærming bærer preg av 

dette. Jeg vil ha hovedfokuset på Marcus og hans artikkel, men vil også se litt nærmere på en 

omtale av There’s a Riot Goin’ On i det anerkjente engelske rockemagasinet Mojo i august 

2001, skrevet av Joel Selvin. Mojo, som oppstod på 90-tallet, er kjent for å ta rockemusikken 

og dens historie på alvor, og for å være lojal til den tradisjonelle rockekanon i sine skriverier. 

Greil Marcus begrunner sitt utvalg av band og artister i boka slik:

 

The performers that I have written about appeal to me partly because they are more 
ambitious and because they take more risks than most. They risk artistic disaster (in 
rock terms, pretentiousness), or the alienation of an audience that can be soothed far 
more easily than it can be provoked […] This book, then, is an exploration of a few 
artists, all of whom seem to me to have found their own voices; it is rooted in the idea 
that these artists can illuminate those American questions and that the questions can 
add resonance to their work181.

Marcus velger altså å ta for seg artister som har funnet sine egne stemmer, og som gjennom 

sine talenter og ambisjoner beveger seg i et område der de risikerer å ikke bli forstått og 

akseptert av publikum. Artistenes autentisitet vises ved at de følger sine indre visjoner og 

stemmer på tross av den risikoen dette innebærer. Disse artistene:” […] share unique musical 

and public personalities, enough ambition to make even their failures interesting, and a lack of 

critical commenting extensive or committed enough to do their work justice”182. Det er unike 

aspekter ved disse musikerne, blant annet Sly Stone, som gjør at selv deres mislykkede 

prosjekter har i seg noe av stor kunstnerisk kvalitet. Og rockekritikken har til en viss grad 

neglisjert det essensielle ved denne musikken. Dette essensielle kan muligens finnes i 

følgende sitat: 

In the work of each performer there is an attempt to create oneself, to make a new man 
out of what is inherited and what is imagined; each individual attempt implies an ideal 
community, never easy to define, where the new man would be at home, where his 
work could communicate easily and deeply, where the members of that ideal 
community would speak as clearly to the artists as he does to them183.

Artistene skaper “seg selv” og sin kunst ved å benytte seg av det som er “inherited” og 

“imagined”. Det er i miksen av disse to aspektene det uforklarlige i kunsten ligger – hvordan 

181 s 4, Greil Marcus, 1997
182 s 5, Greil Marcus, 1997
183 s 6, Greil Marcus, 1997
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kunstneren omformer sin fantasi og sin empiri til kunst. Artistene søker etter et ”ideal 

community” der deres kunst faktisk blir forstått i samme grad som de forstår samfunnet, noe 

som kanskje ikke er mulig. Denne konflikten mellom kunstneren og publikum er viktig for 

Marcus: 

If the audience demands only more of what it has already accepted, the artist has a 
choice. He can move on, and perhaps cut himself off from his audience; if he does, his 
work will lose all the vitality and strength it had when he knew it mattered to other 
people. Or the artist can accept the audience’s image of himself, pretend that his 
audience is his shadowy ideal, and lose himself in his audience. Then he will only be 
able to confirm; he will never be able to create. The most interesting rock ‘n’ rollers 
sometimes go to these extremes; most don’t, because these are contradictions they 
struggle with more than resolve184. 

For å ha muligheten til å kunne skape noe av kunstnerisk verdi innser Marcus at kunstneren 

må fornye seg, og stadig bevege seg videre. Når kunstneren gjør dette risikerer han samtidig å 

miste sine fans, ettersom de da gjerne ikke får sine forventninger innfridd om mer av det 

samme. De største, og mest interessante, rockeartistene, blant annet de Marcus tar for seg i 

Mystery Train, beveger seg alle i denne retningen. Samtidig vil publikum bestandig spille en 

viss rolle i forhold til disse store rockeartistene: 

The tension between community and self-reliance, between distance from one’s 
audience and affection for it; between the shared experience of popular culture and the 
special talents of artists who both draw on that shared experience and change it – these 
things are what make rock n roll at its best a democratic art […]185.

De største artistene har det i seg å kunne forandre og fornye de estetiske opplevelser som er 

mulig via populærkulturen. Dette skyldes de enkelte kunstnernes talenter, og deres evner til å 

bearbeide denne ”shared experience of popular culture”. 

Sly and the Family Stone er et band som ifølge Marcus forandrer og fornyer 

muligheten for populærkulturelle estetiske opplevelser, gjennom sin grensesprengende 

musikk. Og dette skyldes i stor grad grad bandets leder, Sly Stone. Det er verdt å merke seg at 

Marcus i løpet av sin anmeldelse av There’s a Riot Goin’ On bruker mer plass på å omtale Sly 

Stone enn på bandet som helhet, selv om han gjør det klart at dynamikken i selve bandet er 

meget viktig for hvorfor albumet er så bra som den er. Sly Stone er også den sentrale 

karakteren for Marcus i forhold til den amerikanske myten han velger å benytte seg av i 

forbindelse med denne plateomtalen. Jeg velger å ikke gå for mye inn i selve denne myten, 

184 s 6, Greil Marcus, 1997
185 s 6, Greil Marcus, 1997
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men kan nevne at det dreier seg om en myte som har gjort seg gjeldende i den fargede delen 

av Amerika opp gjennom tidene, og som tar for seg en lovløs, destruktiv skikkelse – Stagger 

Lee – som gjør som han vil og som brenner lyset i begge ender:

”Stagger Lee shot Billy […] ”The lines echoes from Lloyd Price’s rock ’n’ roll hit 
through fifty years of black culture, passing, on its way back to its hidden source, 
thousands and thousands of Staggerlees and Billys. There is an echo for Jimi Hendrix, 
a star at twenty-four and dead at twenty-seven; for Sly Stone, “not”, as was said of 
Bob Dylan once, “burning his candle at both ends, but using a blow torch in the 
middle”[…]186.

Rockegeniet som destruktiv rebell gjør seg med andre ord i høyeste grad gjeldende her. Dette 

aspektet får en avgjørende plass i mange anmeldelser, blant annet i Mojo. Artikkelen har fått 

navnet “Lucifer Rising”, og det sies blant annet at: ”With There’s a Riot Goin On Sly and the 

Family Stone swapped their sunshine soul for a drug damaged world of PCP, paranoia and 

attempted murder”187. Og videre: “Sly was the unquestioned despot, drug-addled to the point 

of dementia”188. There’s a Riot Goin’ On bryter med den musikken som bandet hadde skapt 

tidligere, og dette har mye å gjøre med den personlige utviklingen til bandets leder. ”Making 

an album was only of incidental interest to Sly. There was already a riot going on and it was 

his life”189. Denne turbulente livssituasjonen setter sitt preg på musikken i positiv forstand, 

ettersom musikken blir så banebrytende som den faktisk blir. Ifølge Joel Selvin gjør han det 

meste alene: “Musically, Sly was moving away from the sound he refined to near-perfection 

over the course of the band’s first three albums. For one thing, he wasn’t even recording with 

the band anymore”190. Bandets tidligere plater hadde også vært svært gode utgivelser, men 

denne utgivelsen skiller seg vesentlig fra disse. Dette skyldes for det første at Sly Stone tar 

over kontrollen fullt og helt, og for det andre at han går gjennom visse prosesser i livet som 

manifesterer seg i musikken.

Greil Marcus erkjenner også at Sly and the Family Stones tidligere musikk skiller seg 

vesentlig fra den som er på There’s a Riot Goin’ On. I beskrivelsen av musikken som kommer 

før denne utgivelsen sier Marcus blant annet at: ”[…] Sly was less interested in crossing racial 

and musical lines than in tearing them up. In the manner of the very greatest rock ’n’ roll, Sly 

and the Family Stone made music no one had ever heard before”191. Sly Stones ambisjoner 

186 s 68, Greil Marcus, 1997
187 s 80, Mojo, august 2001, Joe Selvin
188 s 81, Mojo, august 2001
189 s 81, Mojo, august 2001
190 s 81, Mojo, august 2001
191 s 70, Greil Marcus, 1997
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stod i stil med resultatet – musikken skulle være ny og banebrytende, og slik ble den også. 

Marcus forsøker i denne forbindelsen å sette fokuset på bandet som helhet, som når han 

hevder at: ”There was an enormous freedom to the band’s sound”192. Men rett etterpå går han 

over til å beskrive hovedpersonen i bandet:

Sly’s real triumph was that he had it both ways. Every nuance of his style, form the 
razzle-dazzle of his threads to the originality of his music to the explosiveness of his 
live performance, made clear he was his own man. If the essence of his music was 
freedom, no one was more aggressively, creatively free than he193. 

Det levnes liten tvil om hvem som egentlig står bak musikken. Originalitets- og 

kreativitetsaspektet kobles her til Sly Stone personlig. Ifølge Marcus lå Sly Stones musikk i 

forkant av det som ellers ble skapt i populærmusikken, og følgelig satte han nye standarder 

for musikken: ”Sly was a winner. It seemed he had not only won the race, he had made up his 

own rules”194.

Men så erkjenner Marcus følgende: “But something went wrong”195.  Når den nye 

plata endelig kom på markedet, var den på ingen måte slik lytterne ventet at den skulle være. 

”The record was no fun. It was slow, hard to hear, and it didn’t celebrate anything. In fact, it 

was distinctly unpleasant, unnerving”196. Musikken var et oppgjør med den grunnleggende 

positive og livsglade musikken bandet hadde skapt før: “The new music called all the old 

music and the reasons for claiming it into question”197. Den nye musikken skyldes i enda 

større grad Sly Stone personlig – det er hans kreativitet og visjoner som ligger til grunn for 

There’s a Riot goin’ On.  Og disse visjonene manifesterte seg som følger: ”There’s a Riot 

Goin’ On was an exploration of and a pronouncement on the state of the nation, Sly’s career, 

his audience, black music, black politics, and a white world”198. Denne plata tok tiden på 

kornet. Musikken gjenspeiler essensielle aspekter ved denne tidsepoken i USA, samtidig som 

den ser innover, mot Sly selv, og hans egen utvikling i denne epoken. 

The best pop music does not reflect events so much as it absorbs them. If the spirit of 
Sly’s early music combined the promises of Martin Luther King’s speeches and the 
fire of a big city riot, Riot represented the end of those events and the attempt to create 
a new music appropriate to new realities199.

192 s 70, Greil Marcus, 1997
193 s 71, Greil Marcus, 1997
194 s 71, Greil Marcus, 1997
195 s 71, Greil Marcus, 1997
196 s 72, Greil Marcus, 1997
197 s 72, Greil Marcus, 1997
198 s 72, Greil Marcus, 1997
199 s 78, Greil Marcus, 1997
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Sly Stone absorberer de store forandringene som skjer i samfunnet, og transformerer dette til 

et banebrytende kunstverk. Musikken forandrer seg fra slik den låt tidligere, og skaper derfor 

forvirring og splittelse blant bandets mange tilhengere. Mange makter ikke å henge med i 

svingene når en ny standard for kunsten blir satt. Den nye virkeligheten, og den nye 

musikken, setter spørsmålstegn ved det som kom før - There’s a Riot goin’ On er på mange 

måter en kritikk av bandets tidligere musikk, som nå virket falsk og utopisk. 

Instead of merely orchestrating his confessions, Sly transformed them into a 
devastating work of art that deeply challenged anyone who ever claimed to be a part of 
his audience, a piece of music that challenges most of the assumptions of rock ’n’ roll 
itself. In an age when politics succeeds by confusing and obscuring matters of life and 
death, the strongest artists must claim those things as their own and act them out. Not 
many will ever have the nerve or the vision to do it, but at least for as long as it took to 
make Riot, Sly did200.

Det levnes her ingen tvil om at det er Sly Stone personlig som har ”the nerve and the vision”, 

og ikke bandet som helhet. Han er en av de ytterst få artistene som makter å omskape sine 

visjoner og følelser til et banebrytende kunstverk med dybde og helhet. De sterkeste artistene 

har en plikt til å inkorporere politiske og sosiale aspekter i sin kunst når verden synes å gå av 

hengslene. Dette gjør da også Sly Stone, og på en slik måte at han på et perfekt vis gir uttrykk 

for tidens essensielle problemer. Ettersom denne nye musikken kan sies å ryste ved 

grunnvollene til rockemusikken, er det ikke overraskende at mange av Sly and the Family 

Stones tidligere fans nå følte seg fremmedgjorte. Ifølge Marcus ligger noe av grunnen til at 

dette albumet skremte vekk mange av bandets tidligere tilhengere i at man på her fikk et 

innblikk i hovedpersonens sjelsliv: ”With Riot Sly gave his audience – particularly his white 

audience – exactly what it didn’t want. What it wanted was an upper, not a portrait of what 

lay behind the big freaky black superstar grin that decorated the cover of the album”201. Selv 

om bandets tidligere utgivelser har vært både nyvinnende og fulle av kvalitetsmusikk, er det 

først på There’s a Riot Goin’ On at Sly Stone virkelig går innover i seg selv i forsøket på å 

skape slik musikk. ”All through Riot turned on himself”202. Og resultatet var skremmende, 

både for lytterne, og for Sly Stone selv. Den sjelelige prosessen han gjennomgår i forbindelse 

med skapelsen av dette albumet kommer til å sette varige spor, også i han selv: 

200 s 72, Greil Marcus, 1997
201 s 77, Greil Marcus, 1997
202 s 77, Greil Marcus, 1997
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What makes Riot truly bleak, after all, is not that Sly ever resists the role Staggerlee 
has carved out, not that he shrinks from its momentum, but that he cannot survive it. 
And it was this truth that made Riot so different from all the other records, no matter 
how good they were203.

Det faktum at Sly Stone faktisk setter sitt eget liv på spill i produksjonen av dette albumet – at 

han trenger så dypt ned i sitt eget indre at det går på helsen løs – gjør at There’s a Riot Goin’  

On fremstår som noe særegent og autentisk, og får de fleste andre rockeplater til å virke falske 

og uvesentlige: ”Riot is the real thing: scary and immobile. It wears down other records, 

turning them into unintentional self-parodies. The negative of Riot is though enough to make 

solutions seem trivial and alternatives false, in personal life, politics, or music”204. Den 

virkeligheten som ligger i bunnen av There’s a Riot Goin’ On fører nødvendigvis til at andre 

rockeutgivelser fremstår som trivielle og uviktige i forhold. Den autentiske opplevelsen 

lytterne opplever i møtet med dette albumet vil sette sitt preg på lytternes liv for øvrig, 

ettersom musikkens pessimistiske virkelighetsframstilling nødvendigvis vil sette lytternes liv i 

et nytt perspektiv. 

Joel Selvin påstår at:”with There’s a Riot Goin’ On, Sly pushed the boundaries of soul 

music past the horizon”205. Han tar med andre ord denne sjangeren et sjumilssteg videre bare 

med denne ene utgivelsen, og utsletter gjeldende normer og regler, samtidig som han på egen 

hånd definerer et sett helt nye lover for musikken. ”Sly was in total charge now”206. Musikken 

er et direkte uttrykk for Sly Stone personlig. ”His vocals are scary. Recorded largely without 

effects, Sly sings naked fear, anxiety, anger and paranoia. He lets his voice roam free […] 

Nobody ever sang like this on records before”207. Som Marcus fremhever også denne 

artikkelen hvor skremmende denne utgivelsen faktisk er. Dette er delvis et resultat av at Sly 

Stone her for første gang slipper seg helt løs, og måten han synger på er et eksempel på dette. 

Alle effekter og virkemidler er fjernet, og igjen er Slys nakne stemme, som forsterker det 

estetiske inntrykket av musikken. Selvins idé er at man som følge av dette kommer nærmere 

et autentisk kunstnerisk uttrykk. ”The vocals sounded as if Sly was singing over your 

shoulder, straight into your ear”208. Lytterne får dermed inntrykk av at artisten henvender seg 

til dem personlig. Ellers vektlegger artikkelen de kaotiske forholdene under innspillingen av 

dette albumet. Sly Stone er kunstneren som skaper sitt mesterverk nærmest tilfeldig, like mye 

ubevisst som bevisst: ”So many different songs were being worked on at any one time, all in 
203 s 88, Greil Marcus, 1997
204 s 79, Greil Marcus, 1997
205 s 89, Mojo, august 2001
206 s 89, Mojo, august 2001
207 s 89, Mojo, august 2001
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different stages, it’s doubtful that anyone knew what was going on. Especially Sly […] No 

one was immune to the madness”209. ”Lucifer Rising” forteller med andre ord historien om en 

artist som tar fullstendig kontroll over sitt orkester, og som skaper et musikalsk mesterverk. 

Dette gjør han til tross for, og kanskje også på grunn av, at både hans liv og hans omgivelser 

er preget av kaos – selve skapelsesprosessen er fullstendig kaotisk. Dette kaoset tilsier at 

There’s a Riot Goin’ On først og fremst er et resultat av et musikalsk genis kreativitet slik 

denne kreativiteten manifesterer seg i geniets mer eller mindre ubevisste handlinger. 

For Greil Marcus er dette tilfeldige aspektet ikke framtredende i like stor grad. Sly 

Stone er seg bevisst hvorfor og hvordan han lager denne musikken:

Sly created a moment of lucidity in the midst of all the obvious negatives and the 
false, faked hopes; he made his despair mean something […] He was clearing away 
the cultural and political debris that seemed piled up in mounds on the streets, in the 
papers, in the record stores; for all the darkness of what he had to say and how he said 
it, his music had the kind of strength and the naked honesty that could make you start 
over210.

Sly stone tar egenhendig et oppgjør med det politiske og kulturelle forfallet. Musikkens 

autentiske uttrykk – ”strength and naked honesty” – skaper i seg selv nytt håp og liv. Det 

synes som om Marcus her mener at Sly er den eneste artisten på denne tiden som er 

fullstendig ærlig med seg selv og med tidens tilstander. Han er i alle fall den eneste som har 

det i seg å kunne gi sin egen og kulturens krisetilstander et fullkomment estetisk uttrykk. 

Nettopp derfor har han også i seg å kunne forandre på disse tilstandene, gjennom sin kunst. 

”These events and Sly’s understanding of his own career came together, as most likely they 

never will again, to form a music of extraordinary depth and power”211.  There’s a Riot Goin’ 

On er et engangstilfelle; Sly Stone trenger hjelp fra omstendigheter utover seg selv for å 

kunne skape et kunstverk av en slik dybde og kraft. Disse omstendighetene er samfunnets 

generelle krisetilstander, som virker inn på geniets liv, og får han til å skape en musikk som 

reflekterer disse omstendighetene, og på samme tid kritiserer de. Sjansen er minimal for at 

enten Sly Stone, eller noen andre, skal kunne skape noe lignende igjen, ettersom denne 

musikken er fullstendig original og unik. Dette skyldes igjen delvis omstendigheter utenfor 

geniets egen kontroll. Sly and the family Stones neste utgivelse, Fresh, var også en god plate, 

men manglet flere av elementene som gjorde There’s a Riot Goin’ On så enestående. ”The 

209 s 87, Mojo, august 2001
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music was good, but it lacked the fire of Riot”212. Det ekstreme med There’s a Riot Goin’ On 

var ifølge Marcus ikke mulig å gjenskape, eller videreføre: ”Sly clearly could not push Riot 

much farther, not without releasing a whole album of silence; and not, perhaps, without losing 

the audience he had worked to win”213. På Riot hadde Sly Stone krevd maksimalt av sine 

lyttere; musikken var samtidig så udiskutabelt bra at mange av disse lytterne ikke snudde han 

ryggen. 

Sly returned to the pop arena at a time when black music had remade itself on terms he 
had defined; he damned those terms and invented new ones. He recognized the 
expectations of his audience, and moved to subvert them. If after a time he allowed his 
audience to subvert his work, or simply played on and followed where his music led, 
There’s a Riot Goin’ On stands as a quiet, bitter, open act of rebellion. It is a rebellion 
the resolution of which depends as much on the audience as it does on Sly Stone, and a 
rebellion which as music or politics is not likely to work itself out for a long time214.

Sly Stone setter med There’s a Riot Goin’ On standarden for musikken for andre gang minst.  

Albumets revolusjonære tendenser gjelder ikke bare for det musikalske aspektet – det er også 

et politisk og kulturelt opprør. Publikum står sentralt i dette opprøret – Sly Stone tar initiativet 

og trykker på startknappen, ved å skape denne plata. Musikken peker, på en og samme tid, 

utover mot verden og innover i artistens sjel: ”Sly’s work was deeply personal and 

inescapably political; innovative and though in its music; literate and direct in its words; a 

parody of the past and an unflinching statement about the present that its present has hardly 

contained”215. Sly Stone makter å ta samtidens tendenser til de grader på kornet, og 

kombinerer dette med et dyptpløyende og pessimistisk portrett av seg selv og sin situasjon. 

Dette er tøff kost for mange av lytterne. ”The pessimism of Riot is not the romantic sort we 

usually get in rock ’n’roll”216. Pessimismen som There’s a Riot Goin’ On presenterer er, i mye 

større grad enn den man finner i rocken generelt, ekte og reel. Det finnes ikke noe romantisk 

ved de mørke sidene i denne musikken. Dette fordi denne pessimismen er så virkelig, og fordi 

den peker tilbake på de mørke sidene i Sly Stones eget sinn. Å oppnå innsikt i dette sinnet er 

på ingen måte en vakker opplevelse. 

Dave Marsh hevder følgende: ”As a musical genius, Sly Stone had no trouble meeting 

the demands of his time (it would take years for the dope to eat the talent)”217. Han erkjenner 

212 s 90, Greil Marcus, 1997
213 s 90, Greil Marcus, 1997
214 s 94, Greil Marcus, 1997
215 s 94, Greil Marcus, 1997
216 s 79, Greil Marcus, 1997
217 s 137 Dave Marsh 1999
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at Sly er et musikalsk geni. Det er først senere, etter There’s a Riot Goin’ On, at hans 

utflytende livsstil kommer til å ødelegge for hans skaperkraft. På dette albumet er artisten på 

sitt kreative høydepunkt i karrieren, og han skaper med hjelp fra tidens generelle sykdomstegn 

og kanskje også kjemiske stimuli, et banebrytende kunstverk. 

Når ting kommer til stykket setter alle de omtalte kritikerne full fokus på Sly Stone. 

Bandet for øvrig forsvinner ut i periferien, uten at dette blir bemerket i særlig grad. Det viser 

seg at det musikalske lettere lar seg gripe ved å fokusere på geniet. For kritikerne fører 

rockens ikke-reduserbarhet til at de beveger seg i denne retningen enten de vil eller ikke. 

Marcus rockeestetiske teori ”unnslipper” aldri geniestetikken, selv om den muligens gjør krav 

på å være noe helt eget. Teorien er spesialdesignet for rockemusikken, og bærer derfor nær 

sagt nødvendigvis sterkt preg av den romantiske estetikk. At han selv må inneha en klar 

bevissthet omkring dette synes klart, selv om han ikke sier noe eksplisitt. Dette på grunn av 

hans akademiske bakgrunn innen kultur og estetikk. Det er i det hele tatt vanskelig å unngå å 

se forbindelsen mellom rocke- og geniestetikken i mange tilfeller, som for eksempel i tilfellet 

Mystery Train og Sly Stone The Myth of Stagger Lee. 

3.4

Ved å sette fokuset på rockekritikernes negative kritikker i stedet for de anmeldelser der deres 

nesegruse beundring kommer til skue, vil man få en annen innfallsvinkel. Jeg skal se på noen 

anmeldelser som kan karakteriseres som rene slakt, der kjente og ellers anerkjente artister får 

gjennomgå. Ved å gjøre dette ønsker jeg å få fram andre aspekter ved den romantiske 

estetikkens innvirkning på rockekritikken. Hvordan reagerer kritikerne når oppleste og 

vedtatte genier ikke lever opp til de forventningene som stilles til dem? Den dårlige kritikken 

skyldes til dels en provokasjon mot kritikernes forventninger og deres ideer om hva de 

gjeldende artistenes musikk skal bestå av. Kritikerne er i høyeste grad med på å danne de 

kriteriene for hvordan artistenes musikk skal låte, og de reagerer dersom det ikke er samsvar 

mellom forventningene og musikken. Kritikernes forventninger og kriterier baserer seg først 

og fremst på deres egne rockeopplevelser, og deres oppfatninger om hvordan de ulike 

artistene som følge av dette bør høres ut. Disse slaktanmeldelsene belyser andre aspekter ved 

de normer og regler som styrer rockekritikerne. Det som er dårlig er dårlig fordi det ikke lever 

opp til en norm skapt av kritikerne, som baseres på geniets tidligere produkt. Det ligger en 
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”felle” i den geniestetiske tilnærmingen, der det genierklærte produktet skaper forventninger 

om noe som ikke lar seg gjenskape. En slakt av en genierklært artist kan ikke sammenlignes 

med andre typer slakt – når for eksempel Bob Dylan ikke leverer varene er dette en personlig 

fornærmelse mot den kritiker som forventer og forlanger et nytt mesterverk.

Greil Marcus slaktet i 1970 Bob Dylans seneste plate Self Portrait i Rolling Stone. 

Denne anmeldelsen førte til at Marcus fikk sparken som redaktør for magasinet. Å angripe en 

av rockekanonens grunnpilarer på denne måten var uhørt i bladet, og fikk følgelig 

konsekvenser. For Marcus er denne utgivelsen uambisiøs, og en stor skuffelse sett i 

sammenheng med Dylans tidligere utgivelser: ”Because of what happened in the middle 

sixties, our fate is bound up with Dylan’s whether he or we like it or not. Because Highway 

61 Revisited changed the world, the albums that follow it must – but not in the same way, of 

course”218. Self Portrait er ikke, som Dylans tidligere utgivelser, banebrytende og viktig. 

Anmelderen føler han har rett til å stille ekstremt store krav til denne artisten, og når han gir ut 

dårlige plater oppleves dette som en provokasjon: 

Dylan has a vocation if he wants it; his audience may refuse to accept his refusal 
unless he simply goes away. In the midst of that vocation there might be something 
like a Hamlet asking questions, old questions with a bit of magic in them, but hardly a 
prophet, merely a man with good vision219.
 

 Marcus nekter å godta Dylans “refusal” om å ikke leve opp til sitt talent og sine visjoner. Det 

hadde vært bedre å ikke gi ut ny musikk i det hele tatt, enn å gi ut dette albumet. For 

anmelderen føles det som om Dylan med vitende og vilje velger å gi ut dårlig musikk. 

Albumet blir utgitt først og fremst for å gi fansen et nytt ”produkt”: ”The purpose of  Self  

Portrait is mainly product and the need it fills is for product – for ”a Dylan album” […] the 

album promises to be more than it is rather than less. But its title alone, Self Portrait, makes 

claims for itself as the definitive Dylan album […]”220. De som kjøper denne musikken blir 

med andre ord svindlet – utgivelsen gir inntrykk av å være et selvportrett av artisten selv, men 

er i virkeligheten bare et”produkt” som er gitt ut for å selge og intet mer. Man finner ikke 

Dylans sjel i denne musikken, slik man gjør på hans tidligere plater. Marcus spør derfor: 

”You wouldn’t steal Self Portrait? It wouldn’t steal you either. Perhaps that’s the real tragedy, 

because Dylan’s last two albums were art breaking and entering into the house of the mind”221

. Albumet mangler fullstendig kraft til å trollbinde lytteren, og dette skyldes at Dylan enten 

218 s 560, The Da Capo Book of Rock & Roll Writing, 2000
219 s 562, The Da Capo Book of Rock & Roll Writing, 2000
220 s 557, The Da Capo Book of Rock & Roll Writing, 2000
221 s 561, The Da Capo Book of Rock & Roll Writing, 2000
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ikke ønsker, eller makter, å gi musikken den magiske signaturen som kjennetegner hans 60-

talls-utgivelser. Derfor er det kanskje best å tilnærme seg Self Portrait som et selvportrett av 

en artist som har mistet sin magi og sin gnist: ”Dylan did not become a figure whose every 

movement carries the force of myth by presenting desultory images of his own career as if 

that was the only story that mattered – he did it by taking on the world, by assault, and by 

seduction”222. På denne utgivelsen makter Dylan ikke dette. 

Lester Bangs tar også et oppgjør med Bob Dylan. Dette gjør han i forbindelse med 

Desire, som av mange blir ansett for å være blant hans beste utgivelser. Bangs er ikke blant de 

som mener dette, og han begrunner sitt slakt i ikke-musikalske kriterier, først og fremst: ”[…] 

Desire is a sham and a fakeout”223. Desire er en fullstendig uærlig plate, noe som skyldes 

Dylan selv, som ikke er ærlig med seg selv, og som følgelig presenterer sanger som ikke 

forteller sannheten: ”[…] I do think that if you are going to assert that a piece of music is the 

unburdening of your soul down to the personal pronouns, then you should tell the truth”224. På 

denne utgivelsen forteller ikke Dylan sannheten, og han benytter seg ikke av sin egen sjel som 

referansepunkt. Følgelig forsvinner musikkens autentiske aspekt. ”[…] all I care about is Bob 

Dylan, and whether he is straight with me or not. I don’t think he is, anywhere, and I think 

you can find all the evidence you need in Desire’s longest cut […]”Joey””225. Denne sangen 

representer: “Dylan’s most transparent dishonesty […]”226. Bangs går i dybden på denne 

sangen, og kommer fram til at den lyver, rett og slett. Sangen presenterer ifølge Bangs en 

slags gangster fra virkeligheten som en martyr og en folkehelt. Anmelderen har som følge av 

denne sangen forsket på låtens hovedperson, og finner ut at Dylans hylling er fullstendig 

ubegrunnet – denne personen var pil råtten. Det faktum at Dylan her ikke forteller sannheten, 

men heller skaper en falsk myte omkring sangens helt, setter hele Dylans livsverk i et dårlig 

lys. Dersom han lyver her, hva med resten av sangene hans? Og det er først og fremst på 

grunn av denne ene sangen at hele Desire-albumet får så dårlig kritikk. Anmelderen tolererer 

ikke at en artist som Dylan, som på mange måter er selve prototypen på den autentiske 

rockeartisten, gir ut slik uautentisk musikk, og dermed lyver lytterne rett opp i ansiktet. ”So 

all that remains is the question to Bob Dylan: Why?”227 Hvorfor gjør Dylan dette? 

Anmelderen krever en forklaring, på vegne av seg selv og på vegne av alle de som hittil har 

222 s 565, The Da Capo Book of Rock & Roll Writing.2000
223 s 65, Mainlines, Blood Feasts, and Bad Taste - sa Lester Bangs Reader, 2002
224 s 65, Lester Bangs, 2002
225 s 67, Lester Bangs, 2002
226 s 68, Lester Bangs, 2002
227 s 77, Lester Bangs, 2002
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tatt hans sanger for god fisk. Ligger forklaringen i at Dylan aldri har skapt sin musikk med 

utgangspunkt i sin egen sjel og sin naturlige kreative impulser? 

Lester Bangs store helt, Iggy Pop, blir slaktet for sin plate The Idiot, som kom i 1977. I 

motsetning til hos Bob Dylan skyldes dette i mindre grad Iggy Pop selv, som på denne 

utgivelsen opptrer på samme vis som han alltid har gjort: ”As for the performer himself, he 

carries that hurt like spikes in his heart, but there is simultaneously a strong element of 

unconsciousness in his art, which is one of the main reasons why it’s so beautiful and so 

intense”228. Hovedårsaken til at denne utgivelsen får dårlig kritikk skyldes at en annen kjent 

person har kommet inn i bildet, og denne personen har forsøkt å temme Iggy Pops frie 

utfoldelse: ”That’s why David Bowie is twerping around, trimming the dementia here and 

there with neat little clips, and that’s why The Idiot, Iggy’s new album, (produced and 

influenced in every respect by Bowie…), rings so false”229.  Musikken er falsk og uautentisk, 

noe som skyldes at David Bowie har påvirket innholdet, og vannet ut Iggy Pops i 

utgangspunktet råe og autentiske uttrykk. 

Pitchforkmedia.com er en av de mest anerkjente internettsidene som tar for seg viktig 

og nyskapende rock i dag, og kommer daglig ut med nye anmeldelser. De har en tydelig 

rockekanonisk profil, der såkalt indierock (indie = independent = uavhengig) står for den 

viktigste aktuelle musikken: 

Pitchforkmedia.com has become the main arbiter of taste among independent music 
fans, a distinction once claimed by zines, college radio, and mainstream music mags 
[…] The news and reviews site has found its niche in catering to list makers, mp3 
traders, and kids who are determined to love and leave a band before you’ve ever even 
heard of them230.

Den (tidligere) indierockdronningen Liz Phair, som i 1993 ga ut det kritikerroste albumet 

Exile in Guyville, skuffer ifølge denne nettsiden stort med Liz Phair, som utgis ti år senere. 

Utgivelsen får 0,0 poeng av 10 mulige. Det er først og fremst på bakgrunn av den oppleste og 

vedtatte rockeklassikeren Exile in Guyville at hennes nye album dømmes såpass hardt – 

musikken er et svik mot det artisten selv har prestert tidligere: 

It (Exile in Guyville) still stands as a powerfully confrontational album, skirting 
convention yet market by Phair’s striking awareness of her own limitations [...] 
Unfortunately, it seems that Phair has spent the better part of her post-exile career 

228 s 207, Psychotic Reactions and Carburetor Dung, Lester Bangs, 1988
229 s 207, Lester Bangs, 1988
230 www.citypages.com , Lindsey Thomas, 2006
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trying to gloss over the very limitations that made her original statement so 
profound231.

Liz phair har med andre ord mistet sin rocke-kred. For anmelderen er det tydelig at artisten 

først og fremst ønsker kommersiell suksess, noe som fullstendig ødelegger for muligheten for 

autentisk musikk: ”Ten years on from exile, Liz has finally managed to achieve what seems to 

have been her goal ever since the possibility of commercial success first presented itself to 

her: to release an album that could have just as easily been made by anybody else”232. Liz 

Phair er en ”sell-out”, og hennes ønske om å selge mange plater har ført til at hun med vitende 

og vilje har lagt vekk alt av originalitet, kreativitet og autentisitet. Følgelig høres hennes nye 

musikk ut som om den kunne vært laget av hvem som helst, bare ikke Lix Phair for ti år 

siden. ”Even the songs on Liz Phair that could be considered ”shocking” or ”profound” are 

gratuitous and overdetermined, eschewing the stark and accusatory insights of Exile in favour 

of pointless f-bombs, manipulative ballads, and foul-mouthed shmeminism”233. De likhetene 

som finnes mellom hennes nye og hennes gamle musikk er bare tilsynelatende – den nye 

musikken er til syvende og sist uten dybde, noe som skyldes at artisten ønsker å manipulere 

lytterne til å kjøpe hennes nye plate. Sangene på utgivelsen er ikke sanne – de lyver i likhet 

med Bob Dylan på Desire, og det finnes bare glimt av noe autentisk på en enkelt sang: ”Only 

on”Little Digger” does Phair attempt to tackle subjectmatter unique to the circumstances of 

her own life as a 36-year-old single mother”234. I 2005 kom Liz Phair ut med en ny plate, 

Somebody’s Miracle, og Pitchforkmedia.com er fremdeles skuffet og provosert, ettersom de 

husker hennes ene fantastiske plate. Den nye utgivelsen får 2, 0 poeng: ”Now this is a terrible 

Liz Phair record. Somebody’s Miracle is mostly generic pop that any number of next-big-has-

beens could have cranked out, a useless piece of plastic poking a pointy heel in the eye of the 

carcass of the artist Liz once was”235.

Det er opplest og vedtatt at Neil Young har gjort mye av variabel kvalitet i løpet av sin 

musikalske karriere. Hans beste arbeider hører utdiskutabelt hjemme i den tidløse rockekanon, 

mens hans mislykkede plater kan få anmelderne til å se rødt. Han har dog aldri provosert i 

samme grad som Liz Phair gjør overfor i teksten. Han har aldri solgt seg, men har gitt ut flere 

utgivelser der han i kritikernes øyne er på feilspor rent kunstnerisk. Youngs plate Are You 

Passionate fra 2002 får terningkast to av Fredrik Wandrup i Dagbladet, og dette begrunnes 

231 Pitchforkmedia.com, 25. juni 2003, Matt LeMay
232 Matt LeMay, 2003
233 Matt LeMay, 2003
234 Matt LeMay, 2003
235 Pitchforkmedia.com, 3 oktober 2005, Amy Phillips
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som følger: ”[…] men sammenlignet med Young selv på det beste, eller med de siste par 

mesterverkene til Bob Dylan(Young bør tåle den sammenligningen) blir dette for sentimentalt 

og gjennomsiktig”236. Det kan her synes som Neil Young her bedømmes først og fremst i 

forhold til rockekanonen – både hans egne store verker og andre kanoniserte artister. Denne 

utgivelsen settes i et dårlig lys sett i sammenheng med den kunstneriske kvaliteten til den nye 

musikken til Bob Dylan, noe som kanskje i utgangspunktet høres merkelig ut. Men 

anmelderen forventer at Young skal kunne skape noe av like stor kvalitet. Skuffelsen er derfor 

stor når han ikke klarer dette: ”Det holder rett og slett et poetisk nivå som er betydelig lavere 

enn vi forventer av Neil Youngs formidable talent […] Det er bare å håpe og tro at vår mann 

kommer sterkere tilbake”237. ”Vår mann” gis ikke opp av anmelderen – det er bare å vente på 

neste utgivelse og håpe på at den skal samsvare mer med Youngs potensial og talent. 

Terningkastet som gis Are You Passionate må leses i lys av Youngs produksjon for øvrig, og 

også i forhold til den posisjonen han innehar i rockekanonen. Den dårlige kritikken som her 

gis kan derfor ikke sammenlignes med et terningkast to som gis en mer ukjent artist, for 

eksempel. 

Artisten Moby har av mange blitt genierklært for sin samplingsbaserte musikk som 

befinner seg i grenselandet mellom elektronisk musikk og rock. Sigrid Hvidsten hevder 

følgende i Dagbladet:

[…] men så har også Moby tradisjon for å skalte og valte med kvalitetsproduktene til 
andre folk. På supersuksessen ”play”(1999) og oppfølgeralbumet ”18”(2002) limte 
han gammel bluesvokal sammen med moderne elektrobeats. Resultatet var 
overraskende og annerledes, ja faktisk ganske nyskapende238.

Anmelderen har med andre ord ingen problemer med måten denne artisten skaper sin musikk, 

ved å stjele musikkbiter fra andre og inkorporere dette i sin egen musikk. Sitatet overfor er 

hentet fra anmeldelsen av Mobys plate ”hotel” fra 2005, som her får terningkast én, altså en 

real slakt. Slaktet begrunnes delvis i hvordan Moby har forvaltet sin tidligere musikk, etter at 

den ble gitt ut på plate: ”Rett etter albumutgivelsen kvelte han likevel musikkrevolusjonen 

ved å selge hver bidige låt til reklameindustrien. Uansett hvor nyskapende ”play” var, vil 

Moby nå alltid bli assosiert med Volvo”239. Anmelderen klarer ikke å ta Mobys nye album 

seriøst, ettersom hun kobler han opp mot reklameverdenen. Og det finnes ikke mye som er 

236 Dagbladet, 6. april 2002, Fredrik Wandrup
237 Fredrik Wandrup,  2002
238 Dagbladet, 15. mars, 2005, Sigrid Hvidsten
239 Sigrid Hvidsten 2005
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mindre autentisk enn nettopp reklamebransjen. Utgivelsen blir derfor avskrevet på forhånd, 

ettersom Moby har benyttet sin i utgangspunktet autentiske og nyskapende musikk til noe 

skittent og uakseptabelt, for en rockeartist. Musikken i seg selv er ingen ”sell-out”, slik den 

var det for Liz Phair, men artisten som står bak er det. 

Det meget anerkjente rockebandet Radiohead blir i Dagbladet den 25. mai 2001 tildelt 

terningkast to for deres plate Amnesiac. Utgivelsen er en stor nedtur sammenlignet med 

bandets store rockeplate OK Computer, og anmelderen Håkon Moslet begrunner sitt slakt 

delvis i dette: ”Fire år etter de presterte klassikeren OK Computer har de begått en plate som 

sterkt minner om kommersielt og musikalsk selvmord.”240Anmeldelsen handler mye om at 

bandet, og særlig den suverene frontfigur Thom Yorke, har beveget seg i helt feil retning 

musikalsk, og dette er noe de bevisst har gjort som følge av deres store suksess med de 

tidligere utgivelsene deres: 

[…] Yorke har så store problemer med sin egen status som idol og rockgeni at han helt 
har sluttet å lage stor og viktig rockmusikk. Det var nettopp ei stor og viktig plate 
Yorke og co. laget med OK Computer. En moderne klassiker som definerte sine egne 
regler, som kombinerte egenrådighet med melodisk treffsikkerhet, rockehistorie med 
innovative ideer og selvsikkerhet med det sårest tenkelige låtmaterialet241.

Deres nye musikk har blitt for vanskelig og sær, noe som skyldes at bandets hovedperson har 

latt seg påvirke i negativ retning av sin suksess. At Thom Yorke har hatt det tøft i etterkant av 

suksessen kan leses i den nye musikken: ”Som et uttrykk for en stor artists depresjon og 

desillusjon er Amnesiac effektiv nok, men det blir verken stor eller interessant samtidsrock av 

det”242. Håkon Moslet synes å mene at man kan tolke Yorkes sjelsliv ut i fra musikken. Men 

musikken er likevel ikke interessant nok. Dette begrunnes i at det nye sære materialet ikke er 

skapt på grunnlag av ekte kreativitet, men heller er et krampaktig forsøk på å være nettopp 

kreativ: ”Ønsket om å eksperimentere og grave dypere er der åpenbart, men mer i form av en 

selvpåført tvangstrøye enn noen visjonær skapertrang”243. Thom Yorkes eksperimentering må 

komme naturlig dersom den skal kunne gi fruktbare resultater, og dette er langt fra tilfellet 

her. Musikken er bare tilsynelatende nyvinnende og eksperimentell – i virkeligheten er det 

mangelen på kreativitet og originalitet som kjennetegner Amnesiac. Når Moslet snakker om 

bandet som helhet er det åpenbart at det er Thom Yorke han egentlig omtaler, Som når han 

erkjenner at: ”De har nektet å la seg ødelegge av bransjens higen etter helter og hits, men med 

240 Dagbladet 29. mai 2001, Håkon Moslet
241 Håkon Moslet, 2001
242 Håkon Moslet, 2001
243 Håkon Moslet, 2001
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stive skuldre, angst for omverdenen og et desperat behov for å være annerledes, utraderer de 

seg selv fra det musikalske landskapet”244. Dette må man gå ut fra skal stå i motsetning til det 

Moslet sier i anmeldelsen av OK Computer i 1997:

Radiohead-sjef Thom Yorke er blitt en liten mester hva låtskriving angår. Han er en 
fortvilet, nærmest desperat kunstner, som maler ut sine ”på kanten av 
stupet”-komposisjoner på en måte som får assosiasjonene til å gå i retning av gammel 
Pink Floyd […] Plata er noe av det nærmeste du kommer egenart i et rockeår der alle 
synes å ta det som en vedtatt sannhet at det er umulig å være original”245.

Eksemplene i denne delen av oppgaven viser hvordan rockekritikere takler det å bli skuffet og 

provosert av artister som i utgangspunktet sees på som i høyeste grad autentiske, originale og 

kreative. Slike artister straffes gjerne ekstra hardt dersom de gir ut noe av dårligere kvalitet, 

ettersom de på deres tidligere genierklærte utgivelser på sett og vis har gitt et løfte til 

kritikerne som de her ikke opprettholder. Å ikke leve opp til sitt naturgitte talent er en større 

skam enn å ikke besitte et slikt talent. Geniet har som oppgave å føre rockemusikken videre 

og fremover – dersom han eller hun ikke makter dette ser rockekritikerne sin rett til å reagere. 

De svake karakterene som gis i denne sammenhengen blir derfor gjerne ekstra svake, for å 

poengtere det faktum at geniet ikke lever opp til sitt potensial. 

244 Håkon Moslet, 2001
245 Dagbladet 17. november 1997, Håkon Moslet
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KONKLUSJON

En romantisk kunstoppfattelse finnes igjen i en helt gjenkjennelig skikkelse i rockekritikken 

fra den tiden denne kritikken blir etablert, på slutten av sekstitallet, og helt fram til i dag. 

Dette synes klart på bakgrunn av de eksemplene som er gitt i denne oppgaven. Det er ikke slik 

at den romantiske geniestetikken og rockeestetikken er to ulike fenomener som kun ligner på 

hverandre – de mange fellestrekk skyldes at det eksisterer noe grunnleggende felles. 

Rockekritikken har geniestetikken som selve grunnlaget for sin kritiske tilnærming til 

materialet. Dette skyldes blant annet at kritikken både bevisst og ubevisst modellerer seg etter 

denne estetikken. Samtidig er det noe i rockemusikkens natur, slik den gjerne oppfattes, som 

peker i retning av en romantisk tilnærming til den. Kritikerne spiller som kjent en viktig rolle 

i denne sammenhengen. Erkjenner man først at rockemusikken er en enklave i den ellers så 

kommersielle populærmusikken der noe ekte og kunstnerisk kan skapes, er veien kort til den 

romantiske estetikken – dette har vært tilfellet gjennom hele rockekritikkens historie. 

Rockekritikken har sjelden forsøkt å bevege seg videre, og vekk, fra denne estetikken. 

Det geniestetiske har et slikt tak på rocken at dette er vanskelig – det er et fåtall av kritikerne 

som synes å ha hatt planer om å bevege seg videre i retning en mer oppdatert kunstkritikk. 

Hvis man skulle peke på en ”svakhet” ved rockekritikken må det være at den i veldig liten 

grad har latt seg inspirere av den generelle kunstkritikken. Det er selvsagt forståelig at 

rockekritikken velger å kjøre sitt eget løp – at rockemusikken som kunstform krever en 

estetisk tilnærming som dagens kunstkritikk ikke kan tilby, i alle fall ifølge rockekritikerne. 

Dette synes å være en grunn for at rockekritikken holder fast ved den gamle estetikken. Men 

like fullt er det liten tvil om at rockekritikken kunne hatt godt av å hente visse impulser fra en 

mer oppdatert kunstkritikk.

 Til tider får man følelsen av at det åpenbart er noe som mangler i rockekritikken. 

Dette kommer for eksempel klart til syne i forbindelse med sampling-eksemplet som jeg 

nevner i del 2 av denne oppgaven. Her inviterer den nye musikken til en revurdering av den 

tradisjonelle rocketilnærmingen. Samplingmusikken innehar mange elementer som krasjer 

med geniestetikken, og produksjonsmetodene stemmer overens med en postmodernistisk 

tilnærming. Rockekritikerne overser like fullt disse aspektene, og kjører på med autentisitet, 

originalitet og kreativitet som grunnlag for måten de tolker musikken på. Det man da sitter 

igjen med er inntrykket av en kritikk som ikke innehar grepene for å ta for seg denne nye 

musikkutviklingen – noe mangler. Rockekritikken klarer ikke, eller ønsker ikke, å dra nytte av 
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utviklingen innen estetisk filosofi. Den sitter dermed igjen med en form for kritikk som på 

enkelte områder ikke er i takt med den musikken den skal gripe.

 Samtidig må det påpekes, og som jeg har vært inne på i del 2 av oppgaven, at 

rockekritikken via geniestetikken bestandig i større eller mindre grad har vært i utakt med 

rockemusikken, dersom man velger å fokusere på for eksempel hvordan denne musikken som 

oftest produseres. Men denne mangelen ved kritikken er mer slående i senere tid på grunn av 

selve musikkutviklingen, og noen av de nye retningene rocken har tatt. Det var lettere å kjøpe 

den geniestetiske innfallsvinkelen i forhold til de tradisjonelle rockeartistene enn i forbindelse 

med for eksempel den samplinsbaserte musikken. Man kan dog spørre seg hvor stor 

forskjellen egentlig er på hvordan Bob Dylan skaper sin musikk og for eksempel Moby. 

Begge stjeler de grovt fra den populærmusikalske historien – forskjellen er at man lettere kan 

lese hva Moby har stjålet i musikken, ettersom man hører direkte hva som er samplet. Begge 

artistene skaper i bunn og grunn ny musikk – rockeestetikkens kreative aspekt spiller her inn. 

Det kan dermed forsvares at rockeestetikken faktisk benyttes i forhold til den musikken som 

Moby lager, i alle fall dersom man godtar en geniestetisk tilnærming til Bob Dylan og hans 

musikk. 

Geniestetikken er meget tilpasningsdyktig – den lar seg anvende på mange forskjellige 

områder, og i forhold til musikk generelt, som jeg tidligere i oppgaven har vært inne på. Det 

er nærmest umulig å gi slipp på alle de geniestetiske aspektene i forhold til kunst. Visse 

aspekter av denne estetikken vil bestandig dukke opp igjen. Dette skyldes blant annet at den 

romantiske estetikken i meget stor grad er innarbeidet i den allmenne bevisstheten. Samtidig 

er det slik at denne estetikken inneholder flere aspekter som kan godtas av de fleste 

mennesker. Det er mulig at den generelle kunstteoretiske utviklingen har ført til at færre 

estetiske elementer ”sier seg selv”– at nyere estetisk filosofi i det store og hele er mindre 

forståelig for de uinnvidde. 

At den begavede kunstneren har en essensiell posisjon i kunstskapelsen er et aspekt 

som de aller fleste kan si seg enige i – spørsmålet er bare i hvilken grad man skal vektlegge 

akkurat dette. Innen rockekritikken er det opplest og vedtatt at fokuset i meget stor grad rettes 

mot denne kunstneren. Det samme er tilfellet i rockesamfunnet for øvrig, som en forlengelse 

av de verdier rockekritikken baserer seg på. En generell mangel på debatt innad i dette 

samfunnet omkring dets sentrale verdier kan bety at disse verdiene er der for å bli – det er lite 

som peker i retning av at noe revolusjonerende skal skje rundt rockekritikkens grunnleggende 

tilnærmingsmåter. Denne mangelen på debatt kan jo tyde på at en endring ikke er ønskelig – 

at rockekritikerne ikke ser noen grunn til å sette spørsmål ved sine sentrale verdier. Eller det 

88



kan tyde på en mangel på bevissthet omkring den romantiske estetikken som ligger til grunn 

for disse verdiene, og som ”styrer” kritikerne i deres tilnærming. Eller begge deler. Det er 

som tidligere nevnt mye som vitner om at kritikernes bevissthetsgrad varierer veldig, noe som 

bare er naturlig. Like fullt deler de alle de samme grunnverdiene. 

*
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