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Forord 
Som gitarist med en lengre bakgrunn i sjangre som rock og jazz har en stigende interesse for 

country kommet gradvis med årene. Da jeg kjøpte min første banjo i en alder av 20 år fant jeg 

gjennom dette instrumentet også fort frem til bluegrass-sjangeren, og siden den gang har 

denne musikken i stor grad preget min musikalske retning. Arbeidet med denne oppgaven har 

krevd mye tid og innsatsvilje, men det har fremfor alt vært veldig inspirerende å kunne 

fordype seg enda mer i tematikken rundt denne musikksjangeren. 

 

Jeg vil gi en stor takk til Ragnhild Brøvig-Hanssen for kjempegod veiledning gjennom 

lærerike og opplysende samtaler, gode referanser og konstruktive tilbakemeldinger. Takk til 

Henrik Østgaard for korrekturlesing, og for mange interessante samtaler over en kaffekopp på 

Blindern. Takk til venner og familie for god støtte gjennom arbeidstiden med denne 

oppgaven, og for å ha måttet gjennomgå flere samtaler om både autentisitet, sjanger og 

bluegrass enn dere er vant til å måtte gjennomgå. Ikke minst, takk til Håvard Haugland og Ole 

Kristian Bekkevold for å være veldig gode samboere å ha under en tidkrevende prosess. 

 

 

Oslo, april 2017 

Eirik Jacobsen 
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Kapittel 1 

 

Introduksjon 

People would say things like, ‘cool so it’s bluegrass rock! Some kind of bluegrass/classical 
music monster!’ But that seems to be changing. Now people are starting to talk about the 
music in more liquid terms. I think that we’ll see the concept of ‘genre’ continue to die a slow 
and painful death. 

- Chris Thile, intervjuet av T. Cole Rachel for Interview Magazine, mars 2011 

 
Da bandet Bill Monroe and His Blue Grass Boys på 1940-tallet presenterte musikken som vi i 

dag kjenner som bluegrass for første gang, var dette forstått som en representasjon av 

amerikansk folkelig tradisjonsmusikk,1 men i en form som ingen hadde hørt tidligere. Med 

bakgrunn i såkalt “old-time string band music”2 var bluegrass “reconceived as a 

hyperenergized, virtuosic style” (Neal 2013: 95), og bar på mange måter videre gamle 

tradisjoner, men på en unik og original måte.  

At bluegrass er innovativ musikk er ett aspekt ved denne musikken. Et annet aspekt er 

musikkens tradisjonelle side – det som er interessant med dette aspektet er ikke bare at 

musikken blir oppfattet som tradisjonell, men at den av mange blir ansett som den originale 

og autentiske countrymusikken (Cantwell 2003: 73). Bluegrass ble ikke bare legitimert som 

tradisjonell musikk av det rurale publikummet som allerede hadde kjennskap til 

musikkulturen som bluegrass skulle representere, men også hos et bredere “utenforstående” 

publikum ble bluegrass et symbol på amerikanske tradisjoner og fortid (Ibid: 76). I dag finnes 

det mange artister og band som har innovert denne musikktradisjonen i en rekke nye og mer 

progressive retninger, men disse nyskapende retningene ser ut til å skape debatt om hvorvidt 

denne musikken kan forstås som bluegrass eller ikke.  

Et band som har blitt debattert i forbindelse med dette temaet er det amerikanske 

bandet Punch Brothers. Sitatet innledningsvis i dette kapittelet ble uttalt av frontfigur i Punch 

Brothers, Chris Thile, i etterkant av utgivelsen av deres album “Antifogmatic” i 2010. Punch 

Brothers, som i utgangspunktet var blitt forstått som et bluegrass-band, ble etter dette 

																																																								
1 Amerikansk “tradisjonsmusikk” kan være et utydelig og lite presist begrep. Jeg vil komme tilbake til 
en nærmere begrepsavklaring senere (se side 8). 
2 “String bands” refererer til en viss type musikkensembler som var vanlige i den sørøstlige delen av 
USA, særlig i fjellområdet kalt Appalachia (se side 8), og var ofte bestående av gitar, mandolin, banjo 
og fele (Neal 2013: 127). 
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albumets mer innoverende tilnærming til bluegrass-musikken kritisert av mange bluegrass-

entusiaster for nå å ha tatt avskjed med bluegrass-sjangeren (Stacks 2014: 8). 

Denne debatten gjør meg interessert i	å undersøke hvordan bluegrass blir forstått som 

en musikalsk sjanger. At bluegrass har blitt forstått som den originale og autentiske 

countrymusikken kan vise at det ligger en sterk ideologi tilknyttet denne musikken – en 

ideologi som forstår bluegrass som tradisjonell musikk. Med en slik ideologi som grunnlag 

kan man da spørre seg hvorvidt en videre utvikling av denne musikken kan bli forstått 

innenfor rammene til bluegrass som en ensbetydende sjanger. Spenningen mellom tradisjon 

og nyskapning tilknyttet bluegrass og problematikken dette kan skape angående 

sjangerforståelsen til denne musikken danner grunnlaget for denne oppgavens problemstilling. 

 

Problemstilling, avgrensning og relevans 

På grunnlag av det spenningsfylte forholdet mellom tradisjon og innovasjon i bluegrass-

musikken stiller jeg følgende spørsmål for denne oppgaven: Hvordan er bluegrass-musikken, 

og ideologien som ligger til grunn for denne, preget av spenningen mellom tradisjon og 

nyskapning, og hva slags påvirkning kan dette ha på forståelsen av bluegrass som 

musikksjanger? Gjennom to diskurser, sjanger og autentisitet, vil jeg undersøke nærmere 

hvordan (1) tradisjon og nyskapning påvirker bluegrass som ideologi (autentisitet); og (2) 

hvordan tradisjon og nyskapning påvirker bluegrass som musikk (sjanger). 

 Hvordan man skal forstå “sjanger” blir et spørsmål i seg selv – er sjangerbegrepet i 

ferd med å dø en “langsom og smertefull død” slik Thile spår i sitatet innledningsvis i dette 

kapittelet? Thiles band, Punch Brothers, er et band som på mange måter har tilknytning til 

bluegrass-tradisjonen, men som absolutt har valgt å trå utenfor tradisjonens avgrensninger 

med nye eksperimenterende uttrykk. Selv gir bandet uttrykk for at sjangerbegrepets 

rammeverk ikke er nyttig for å beskrive musikken deres, men bandet blir på tross av dette ofte 

omtalt med beskrivelsen “progressiv bluegrass” (Stacks 2014: iii). Med tradisjonell bluegrass-

instrumentering, og en besetning bestående av musikere som alle har bakgrunn i bluegrass-

tradisjonen, har gruppen tydelige musikalske trekk som peker mot bluegrass, selv om bandet 

på mange måter tøyer grensene til sjangeren – om man da mener at musikken i det hele tatt 

kan kategoriseres innen denne sjangeren. Band som Punch Brothers kan utfordre vår 

forståelse av musikalske sjangre, da de lager nyskapende og eksperimentelle uttrykk på 

grunnlag av allerede “etablerte” sjangre. Det jeg ønsker å argumentere for i denne oppgaven 

er nettopp at det stadig vil dukke opp nyskapende uttrykk siden musikk er i konstant 

utvikling, og vår forståelse av sjangerbegrepet bør ta dette faktumet i betraktning. Om 
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musikksjangre skal defineres i for stor grad vil det ikke være rom for en videre utvikling av 

den bestemte sjangeren, og en sjanger vil etter en slik definisjon kunne stagnere.  

I bluegrass står autentisitetsspørsmålet veldig sentralt, og et relatert spørsmål blir 

derfor i hvor stor grad det “autentiske” skal definere bluegrass som sjanger. Og hva er 

egentlig autentisk bluegrass? Både tradisjon og nyskapning var faktorer som “etablerte” 

denne musikken. Spenningsforholdet mellom nyskapning og tradisjon skaper ikke bare 

problematikk rundt spørsmålet om autentisitet i bluegrass, det problematiserer også 

forståelsen av bluegrass som en ensbetydende sjanger. Så lenge sjangeren bluegrass har 

eksistert har autentisitet vært et sentralt aspekt knyttet til musikken. Om man skal gå tilbake i 

historien til bluegrass vil man som regel høre at det hele startet med mandolinist og vokalist 

Bill Monroe, ofte omtalt som “the father of bluegrass” (Neal 2013: 128). Monroe skal selv ha 

brukt retorikk som at bluegrass får frem “ancient tones” (Cantwell 2003: 15), og at musikken 

er “the only true ‘country’ music” (Ibid: 205). På tross av Monroes vektlegging av 

bluegrassens røtter lot han seg selv inspirere av den moderne urbane musikken i sin samtid på 

1930-og 40-tallet, og som den amerikanske kulturforskeren Robert Cantwell (2003)3 

argumenterer for, har bluegrass i særlig grad et nært forhold til sjangeren jazz. Før bluegrass 

fikk sitt eget sjangernavn ble musikken kalt både “White Blues” og “Country Jazz”, og 

musikken har blant annet blitt omtalt som en kombinasjon av “[...] the ‘form’ of jazz to the 

‘content’ of hillbilly music” (Ibid: 70). Bluegrass-musikken, som ifølge noen av dens pionerer 

skulle representere tradisjon, gjorde selv et brudd med en rekke tradisjonstrekk i den kulturen 

den vokste ut av, og var på mange måter en moderne sjanger allerede i sitt opphav. “Bluegrass 

depends upon the microphone, and this fact has shaped its sound”, påpeker Rosenberg (2005: 

6). Han utdyper: “Most definitions, however, rarely linger on or even mention this point and 

instead dwell upon another and contrasting fact: bluegrass is performed on acoustic – 

nonelectric – string instruments” (Ibid). Bluegrass har, for eksempel, på flere måter blitt 

standardisert med tanke på både struktur og lyd-ideal, som eksempelvis gjennom det faktumet 

at musikken helst skal spilles på akustiske instrumenter som ofte er forbundet med den 

folkelige tradisjonsmusikken som bluegrass har sitt utspring i. Det finnes allikevel utøvere 

som har utforsket nye veier, slik som Punch Brothers, og det har senere oppstått et kategorisk 

skille innad i sjangeren der man skiller mellom “tradisjonell” og “progressiv”4 bluegrass, der 

																																																								
3 Se side 4-7 for en nærmere gjennomgang av litteratur og forfattere.  
4 Jeg vil komme tilbake til en nærmere redegjørelse for disse begrepene (se side 8-9) 
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den progressive varianten i større grad preges av mer avansert harmonikk, rytmikk og 

arrangementer, og hvor elektriske instrumenter ikke nødvendigvis er fraværende.  

Temaet som jeg vil diskutere i denne oppgaven angår hvordan bluegrass-kulturen 

forholder seg til ideologiske spørsmål rundt tradisjon og nyskapning, og hvordan dette kan 

skape utfordringer for forståelsen av musikken som tilhørende bluegrass-sjangeren, og for 

både “sjanger” som begrep og “bluegrass” som sjanger. Sjangerdiskursen er omfattende, og 

det må presiseres at selv om denne oppgaven tar for seg en diskusjon av sjangerforståelse så 

er det bluegrass som vil være mitt forskningsområde. Med dette mener jeg at jeg 

problematiserer musikksjanger som et viktig aspekt av bluegrass-diskursen, i stedet for at 

bluegrass kun fungerer som et eksempel i diskusjonen av musikksjanger. En mer omfattende 

forskning på sjanger ville krevd en grundigere komparativ studie av flere sjangre enn det 

denne oppgaven har til hensikt å ta for seg. Aspektet om autentisitet er allikevel ikke bare 

relevant for å bedre forståelsen av ideologien som ligger til grunn for sjangeren bluegrass; 

diskusjonene jeg tar for meg kan også ha overføringsverdi til andre sjangre. Definisjonen av 

musikksjangre er ofte litt diffus, og jeg anser det som nødvendig å problematisere begrepet 

gjennom “forståelsen av musikk som et uttrykk i konstant utvikling”. Selv om det nå har 

oppstått kategoriske skiller som “tradisjonell” og “progressiv” bluegrass, så trenger ikke dette 

nødvendigvis bety at den progressive bluegrass-musikken er noe mer innoverende i dag enn 

det den opprinnelige bluegrass-musikken var i sin egen samtid. Kanskje kan progressiv 

bluegrass anses som et naturlig resultat av en allerede progressiv sjanger. 

Gjennom denne oppgavens tematikk vil både Bill Monroe og Chris Thile være 

sentrale personer i diskusjonen. Bill Monroe and his Blue Grass Boys representerer på mange 

måter bluegrass-tradisjonens etablering og utgangspunkt, mens Chris Thile, med bandet 

Punch Brothers, på mange måter representerer innovasjon av denne musikktradisjonen. 

Debatten om hvorvidt Punch Brothers kan forstås som bluegrass eller ikke danner grunnlaget 

for diskusjonen om autentisitet- og sjangerforståelse i denne oppgaven. 

 

Metode og teori 

Denne oppgaven vil være en litteraturbasert studie av bluegrass musikk, knyttet til diskursene 

autentisitet og sjanger. Med dette utgangspunktet blir denne oppgaven en del av 

populærmusikkforskningsfeltet, samtidig som den også omfatter en studie av folketradisjoner. 

Populærmusikkforskning er av de nyere forskningsområdene innen musikkvitenskapen, og av 

den grunn er blant annet forskning på musikalske sjangre, slik vi forstår begrepet i en 

populærkulturell sammenheng, et relativt nytt felt. Forskning på folketradisjoner har vært 
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etablert i en lengre tid, og bluegrass har vært diskutert i akademisk sammenheng siden sitt 

opphav på 1940-tallet. Kildene jeg vil bruke i denne oppgaven er for det meste aktuell 

litteratur fra nyere tid, men jeg vil og ta i betraktning litteratur som strekker seg helt tilbake til 

starten av 1900-tallet.5 Denne tidlige litteraturen trenger selvfølgelig en hermeneutisk 

tilnærming for å kunne sees i relevans med dagens samtid. Litteraturen jeg vil basere min 

studie på vil i størst grad dekke områdene bluegrass, autentisitet og sjanger, der bluegrass vil 

være et gjennomgående diskusjonstema i kontekst av de to sistnevnte områdene. 

Neil V. Rosenberg, professor innenfor folklore, har forsket på bluegrass helt siden 

1960-tallet og frem til i dag, og gjennom alle disse tiårene har han fulgt bluegrass-musikkens 

utvikling og stadig jobbet med ny forskning rundt sjangeren. Rosenberg har på mange måter 

gjennom sitt arbeid bidratt til å etablere bluegrass som et akademisk forskningsområde, og 

flere av hans tekster gjennom tiårene vil være sentrale for min egen forskning. Ved The 

University of North Carolina i Chapel Hill, USA, har og forskning på countrymusikk og 

bluegrass etablert seg innen akademiene. En av de som har forsket mye på bluegrass her er 

Robert Cantwell. Cantwell (2003) ser gjennom et musikkvitenskapelig og sosiologisk 

perspektiv på hvordan bluegrass forholder seg til sine folkelige røtter, samtidig som han har 

studert nøye hvordan teknologisk utvikling, og det han omtaler som den “urbane” sjangeren 

jazz, har hatt innflytelse på musikken. Jocelyn R. Neal er nok en professor ved The University 

of North Carolina, hvis forskning jeg vil lene meg på. Hun har med sin bok Country Music: A 

Cultural and Stylisitc History (2013) tatt for seg hele countrymusikkens historie fra starten av 

1900-tallet og frem til i dag gjennom et historisk perspektiv, med fokus på stilistiske trekk og 

sosiokulturell kontekst. Hun har her redegjort for den sosiale og politiske spenningen mellom 

bluegrass og country, og forholdet mellom disse sjangrene som separate versus samlede 

kulturer.  

 Med utgangspunkt i bluegrass vil jeg som nevnt diskutere forståelsen av denne 

musikken innenfor forskningsområdene sjanger og autentisitet. I forbindelse med 

sjangerdiskursen vil blant annet den danske professoren Fabian Holt og hans bok Genre in 

Popular Music (2007) være en sentral kilde for min oppgave. Sjanger har i 

populærmusikkvitenskapelig forskning til en hvis grad vært ignorert i lang tid, selv om 

sjangerforskning innen andre estetiske studier har vært aktuelt lenge. Grunnen til dette, 

skriver Holt, er at det er mye vanskeligere å etablere gode og brukbare teorier rundt sjanger 

innen musikk enn innen andre kunstformer (Holt 2007: 4). Sjangerteorier har blant annet blitt 

																																																								
5 Eksempelvis: Barry Phillips (1909) 
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godt etablert innen filmstudier, men som populærmusikkforsker Robert Walser har uttalt, er 

det ikke noe sted hvor sjangergrenser er like flytende som i populærmusikk, der musikere 

uopphørlig blander og utvider populære sjangre (Walser 1993: 27). Noe av grunnen til at 

sjangergrenser er mer flytende i populærmusikk enn for eksempel i film, mener Holt, er fordi 

at i mye populærmusikk oppstår kreativitet og sjangerforhandling på et individuelt nivå, i 

forbindelse med en utøvende artist (Holt 2007: 4). Artister utøver i “sin egen” stil, de leter 

etter “sitt eget” uttrykk, og de blir av sine fans verdsatt for sin unikhet. Musikk er heller ikke 

like referensiell som for eksempel litteratur eller film, påpeker Holt; musikalsk lyd er en 

symbolsk form for representasjon, og “[...] does not have the precision of iconic or indexical 

representation even when it accompanies words” (Ibid: 5). Filmbildet er for eksempel på et 

vis produsert ved hjelp av en visualisering av “virkeligheten” den skal representere, mens, 

som Georgina Born har argumentert for, musikkens representerende mening trenger å bli 

etablert gjennom en sosiokulturell kontekst (Born 2000: 32).  

Som flere av forfatterne påpeker er ikke sjanger i musikk en diskusjon med de mest 

åpenbare svarene, da fenomenet musikk kan være veldig flytende. Jeg innser at det av den 

grunn kan være et utfordrende forskningsområde å ta for seg, men jeg vil allikevel prøve å 

trekke tråder mellom ulike perspektiver på sjanger og redegjøre for en forståelse av begrepet. 

Sjanger i musikk har allikevel i den siste tiden fått mer fokus, og noe grundigere 

arbeid innen dette feltet har blant annet blitt ledet av Franco Fabbri (1981), Simon Frith 

(1996), Jason Toynbee (2000), og som nevnt, Fabian Holt (2007), som alle vil være 

teorigrunnlag for min diskusjon av dette temaet. Sjanger i musikk har på mange måter blitt 

påtvunget av musikkindustrien, da musikk i innspilt format har blitt kategorisert for å treffe 

visse målgrupper. I denne konteksten vil også Keith Negus (1999) sitt arbeid rundt 

musikkselskapers forhold til musikksjangre være relevant å trekke inn i diskusjonen. 

Autentisitet er et tema som har vært sterkt debattert i musikkforskningen siden 1980-tallet, 

men Dorottya Fabian argumenterer for at denne forskningen allikevel ikke var noe nytt i 

musikkvitenskapen på denne tiden, da mange av de ideene som dukket opp på denne tiden 

allerede var redegjort for på 1950- og 1960-tallet av diverse akademikere (Fabian 2001: 153). 

Mine kilder vil uansett være basert på mer dagsaktuell litteratur innen temaet, og jeg vil i stor 

grad basere det generelle grunnlaget for teorien min på Allan Moore (2002) og forskningen til 

Hans Weisethaunet og Ulf Lindberg (2010). Tekstene til disse forfatterne presenterer 

forskjellige forståelser av autentisitet knyttet til musikk, som vil være relevant for en videre 

diskusjon av temaet. Hvordan forholdet mellom autentisitet og countrymusikk har utartet seg 

har sosiologen Richard A. Peterson redegjort for i sin bok Creating Country Music: 
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Fabricating Authenticity (1997) der han tar for seg sentrale musikere gjennom 

countrymusikkens historie, deriblant bluegrass-musikkens Bill Monroe. Petersons arbeid vil 

være svært relevant for denne oppgaven, i forbindelse med både autentisitetsdiskursen i seg 

selv, og i forbindelse med sjangeren bluegrass.  

 

Begrepsavklaring 

Flere av begrepene knyttet til temaet jeg vil ta for meg er ikke ensbetydende, og jeg vil derfor 

gjøre rede for min bruk av disse begrepene før jeg tar for meg metode og teori for oppgaven. 

Begreper som tradisjon, innovasjon, autentisitet og sjanger er særlig sentrale, og vil også få 

en mer grundig redegjørelse i sine respektive kapitler. Musikalske sjangernavn som er 

tilknyttet bluegrass-musikken vil og være relevant å klargjøre før en videre diskusjon av dette 

temaet. 

Med begrepet tradisjon mener jeg ganske enkelt det som kan regnes som 

representasjon av tidligere musikk og kultur, mens innovasjon derimot er det som bryter med 

disse tradisjonelle trekkene. Jeg vil forholde meg til det Anne Danielsen har forklart som 

nyskapninger i musikkfeltet, som hun påpeker tradisjonelt har blitt forstått som nyskapning på 

materialnivået (komposisjoner), som nye ideer (konsepter), eller som nyskapende bruk av 

(ny) teknologi (Danielsen 2016: 110). Angående autentisitet ønsker jeg å forstå dette begrepet 

i den grad som Eirik Askerøi har forklart autentisitet å være “an effect of performance and 

production within a specific context, rather an immanent quality of the music itself ” (Askerøi 

2013: 11). Jeg vil altså presisere at jeg forstår autentisitet som en konstruksjon vi tilskriver 

noe annet, snarere enn å være en iboende egenskap. Sjanger vil jeg og anse som et konstruert 

begrep, drevet av både sosiale, musikalske og økonomiske krefter. Det er viktig å skille 

mellom begrepene stil og sjanger, og i denne sammenhengen viser jeg til Danielsens skilnad 

da hun skriver at “det første [stil] viser til musikalske kjennetegn uavhengig av musikkens 

funksjon og dens omkringliggende kultur, mens det siste [sjanger] nettopp er et forsøk på å 

favne hele sjangerkulturen med estetikk, verdier, væremåter, klesstil, og også 

forretningsmodeller og industrikulturen inkludert (Ibid: 105-106). Angående musikalske 

sjangre kan det være en del betegnelser det vil være relevant å klargjøre i sammenheng med 

en diskusjon av bluegrass. 

 I forbindelse med bluegrass så vil jeg omtale denne musikken som en sjanger, selv om 

noen vil kunne argumentere for at det er en musikalsk stilretning innen country. Jeg skal ikke 

avskrive den siste påstanden, da bluegrass på mange måter er musikk som har kommet til 

gjennom den musikktradisjonen vi kaller country, men i den grad jeg vil diskutere forståelsen 
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av den kulturen som er knyttet spesifikt til bluegrass-musikken mener jeg at dette dreier seg 

om en distinkt sjangerkultur.  

Country har Neal forklart som “a commercial genre that claims a lineage from early 

twentieth-century, rural, white, mostly Southern, working-class popular music” (Neal 2013: 

xxi). Ved siden av å være kun en betegnelse for en sjanger, ser jeg også begrepet “country” 

som en bredere forståelse av en musikalsk tradisjon. Med denne tradisjonen viser jeg til 

musikk som har oppstått etter det kommersielle innspillingsformatet ble en realitet på 1920-

tallet, og som kan assosieres med den hvite rurale og folkelige musikkarven i USA. Jeg må 

understreke at da denne musikken assosieres med en hvit musikkarv, så er det jeg vil kalle 

den amerikanske folkelige musikken som ligger til grunne for country, en musikkarv som i 

like stor grad innebærer svarte musikere og tradisjoner som hvite. Da country er blitt en 

sjanger som assosieres med hvite, i motsetning til for eksempel jazz og blues som ofte er 

beskrevet som afroamerikansk musikk, så har alle disse musikktradisjonene rotfeste i den 

samme folkelige musikken i USA, som har utviklet seg gjennom sammenslåinger av både 

europeiske og afrikanske musikktradisjoner. Distinksjonen på country og blues var på starten 

av 1920-tallet det Toynbee viser til som en kunstig konstruksjon fra musikkindustriens side, 

for å skille mellom markedsføringen av innspillinger til svarte og hvite utøvere, som i 

realiteten på mange måter delte den samme musikken (Toynbee 2000: 118). Den folkelige 

musikken som bluegrass i stor grad har utviklet seg fra kan knyttes til det sørøstlige 

geografiske området av USA kalt Appalachia, som inkluderer fjellrike områder av Kentucky, 

Tennessee, North Carolina, Virginia og West Virginia (Neal 2013: 127). Da jeg referer til den 

amerikanske tradisjonsmusikken som bluegrass skal representere, er det den folkelige 

musikktradisjonen assosiert med dette området jeg viser til. 

 Da den første generasjonen med det vi i dag kaller country-musikk kom rundt 1920-

tallet, var ikke country i seg selv et begrep. Gjennom markedsføringskrefter ble denne 

musikken vist til som enten “hillbilly” eller “old-time”. Old-time ble et begrep som skulle 

vise til at musikken var rotfestet i en tid før det moderne samfunnet (Humphrey 2002: 2), 

mens hillbilly er et begrep som er tilknyttet en viss forestilling (ofte karikert) om country-

utøveren på denne tiden, som var forbundet med landlige-, sørstat- og arbeiderklasse-

assosiasjoner (Neal 2013: 19). I tråd med Neal vil jeg omtale country-musikken på 1920- og 

1930-tallet generelt for “hillbilly”, da som Neal presiserer, ikke all musikken på denne tiden 

assosierte seg med en forhistorisk tid, slik “old-time” viser til. 

Som tidligere nevnt har det oppstått et kategorisk skille innad i bluegrass-sjangeren 

mellom “tradisjonell” og “progressiv” bluegrass. Jeg vil forholde meg til disse uttrykkene i 
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lys av Cantwells definisjon på dem, der han omtaler bluegrass i lys av tre ulike musikkstiler. 

Dette er i første omgang musikken til Bill Monroe, som var et av mange forskjellige string-

bands som var å høre på countryscenen på 1940- og 1950-tallet, og som har gitt utspring til de 

to neste kategoriene, nemlig tradisjonell og progressiv bluegrass. Den “tradisjonelle 

bluegrass-musikken” er musikken til Monroes kollegaer, likemenn og imitatorer av Monroes 

stil; “progressiv bluegrass” er musikken på sitt mest tekniske nivå, strippet for mange av de 

karaktertrekkene som ofte assosieres med den tidligere musikken (Cantwell 2003: 70-71). 

Skillet mellom tradisjonell og progressiv bluegrass innebærer i stor grad den spenningen 

mellom tradisjon og nyskapning som er interessant for min videre diskusjon av autentisitets- 

og sjangertematikken angående bluegrass. 

 

Oppgavens struktur 

Kapittel 2, “Reelt og imaginært – aspektene rundt autentisitet”, vil ta for seg 

autentisitetsdiskursen i musikkfeltet. Jeg vil redegjøre for på hvilke måter autentisitet kan 

forstås, og diskutere begrepet i lys av både tradisjon og innovasjon. Gjennom to 

musikktradisjoner, folk-tradisjonen og jazz-tradisjonen, vil jeg eksemplifisere hvordan ulike 

ideologiske forståelser angående tradisjon og innovasjon kan manifestere seg i ulike 

sjangerkulturer. 

 I kapittel 3, “Bluegrass, tradisjon og konstruksjonen av autentisitet”, vil jeg redegjøre 

for begrepet tradisjon, og undersøke på hvilke måter bluegrass forholder seg til dette. Ved å 

nærmere studere musikktradisjonen som bluegrass er avstammende fra vil jeg siden 

undersøke hvordan bluegrass representerer karakteristiske trekk fra denne musikktradisjonen. 

Kapittelet vil og ta for seg hvordan forestillingen om bluegrass som tradisjonell musikk kan 

ha blitt konstruert gjennom diverse sosiokulturelle kontekster. 

 Kapittel 4, “Innovasjon i tradisjonens navn”, vil fokusere på det nyskapende aspektet 

ved bluegrass. Her vil jeg ta for meg hvordan bluegrass, til tross autentifiseringen som en 

tradisjonell musikkstil, på mange måter var innoverende allerede fra sin etablering som 

musikalsk sjanger. Jeg vil vise til hvordan teknologisk utvikling med stadighet vil skape 

innovasjoner i bluegrass, men at slike innoveringer med tiden og vil kunne autentifiseres som 

tradisjonelle. Jeg ønsker å vise til at bluegrass-kulturen også innebærer ideologiske 

oppfatninger om musikken som innovativ, og at slike ideologier med tiden har ført til mer 

progressive retninger av sjangeren. 

 Kapittel 5, “Forståelser av sjangerbegrepet”, vil ta for seg på hvilke måter 

oppfatninger av musikalske sjangre blir konstruert, og diskutere forståelsen av 



	 Introduksjon 

 10    
 

sjangerbegrepet i seg selv. Jeg vil argumentere for at en forståelse for sjangerbegrepet bør 

kunne omfatte det faktumet at musikk er i stadig utvikling, og at en sjangerforståelse definert 

av regler og avgrensninger da vil være problematisk. Jeg vil ta for meg musikkindustriens 

rolle i sjangerkategoriseringen, og diskutere hvorvidt spenningen mellom tradisjon og 

nyskapning i bluegrass kan skape problematikk rundt sjangerkategorisering knyttet til denne 

musikktradisjonen. I lys av den tidligere diskusjonen om en mer dynamisk sjangerforståelse 

vil jeg gjøre en kortere musikalsk analyse av sangen “Don’t Need No” av Punch Brothers, og 

drøfte hvorvidt denne sangen kan betegnes som bluegrass. 

 I kapittel 6, “En nyskapende sjanger i en tradisjonstro kultur”, vil jeg i lys av 

oppgavens diskusjon om autentisitet i bluegrass redegjøre for to ulike perspektiver på 

forholdet mellom tradisjon og nyskapning som jeg mener gjør seg gjeldende i denne 

musikktradisjonen. Jeg vil deretter gjennom en oppsummering av denne oppgavens tidligere 

diskusjoner drøfte forståelsen av bluegrass som en musikalsk sjanger. Avslutningsvis vil jeg 

på bakgrunn av hva jeg har funnet ut redegjøre for noen tanker om hvordan fremtidig 

forskning kunne utvidet forståelsen av tematikken som denne oppgaven har tatt for seg. 

 



	

Kapittel 2. 

 

Reelt og imaginært – Aspektene rundt autentisitet 
 

 
“Mandolin player and singer Chris Thile’s band Punch Brothers may have a standard 

bluegrass lineup also including a guitar, banjo, fiddle, and bass, but if their music fits into the 

bluegrass category at all, it’s only because of that instrumentation” (Ruhlmann 2010). Slik er 

William Ruhlmanns anmeldelse av Punch Brothers etter utgivelsen av deres album 

“Antifogmatic” fra 2010. Frontfiguren Chris Thile har fra han var kun åtte år gammel gjort 

seg kjent på bluegrass-scenen med trioen Nickel Creek sammen med søsknene Sara og Sean 

Watkins, og allerede fra han var tolv år gammel har han sluppet sine egne bluegrass-albumer 

(Miller 2015). Thile er med dette på mange måter en artist som er godt rotfestet innen 

bluegrass-kulturen, og det er derved ikke rart at man forventer bluegrass-assosiert musikk av 

bandet hans Punch Brothers. Punch Brothers benytter seg av en tradisjonell bluegrass-

instrumentering, og består av musikere som alle har en bakgrunn fra bluegrass-musikk. Thiles 

egne tanker rundt etableringen av bandet viser også til bandet som et bluegrass-band: 

We got together one night just to drop a ton of money, drink too much wine, eat steaks, and 
commiserate about our failed relationships. I knew I wanted to have a band [...], but I didn’t know 
if it would be a rock ensemble, an ambitious acoustic classical thing or a bluegrass band. We 
played, and there was a serious, instantaneous connection. Then I knew I wanted to put together a 
bluegrass band – one with a lot of range, but aesthetically a bluegrass band (Hinton 2006). 

Ifølge Thile sine egne ord her er Punch Brothers i sin estetiske form et bluegrass-band. Seks 

år etter dette sitatet har imidlertid Thile andre tanker angående bandets forhold til bluegrass: 

Even though I grew up around bluegrass, I was never obsessed with it to the exclusion of anything 
else. I’ve always loved it and it’s always been in the fabric of my life, but I’m just not super-
creatively invested in it. All the roles were so well defined by Bill Monroe, and the paradigm he 
created has been followed for almost 70 years now without changing much. Being in a band that 
calls itself a bluegrass band is just not interesting to me, because the modus operandi is to not be 
so creative that you could be called something other than a bluegrass band. You’re beholden to an 
aesthetic so limiting that it can be defined, and that’s just anathema to me. It feels like curating a 
museum, and if Bill Monroe had been beholden to the music that came before him, think how 
deprived we’d be. That’s what really riles me up. At this point, we’ve turned off all the bluegrass 
purists, so we don’t even have to think about it. But it still surprises me when people hear us and 
say, “One thing’s for sure, it’s not bluegrass.” Well of course it’s not. Damn it, if it was, we 
wouldn’t be doing our job (Berkowitz 2012: 37). 

Fra disse sitatene kommer det tydelig fram at Thile har tenkt en god del over 

autentisitetsspørsmål knyttet til bluegrass, men det kan allikevel tyde på at hans egen 
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forståelse av dette kan være noe ambivalent. Retorikken hans viser i første sitat til Punch 

Brothers som et bluegrass-band i sin estetiske form, men allikevel et bluegrass-band med et 

stort omfang. I det neste sitatet tar han avstand fra å skulle betegne bandet som bluegrass, og 

presiserer at estetikken i bluegrass er så begrensende at den kan bli ekskluderende. Punch 

Brothers presser muligens grensene for hva som kan anses som autentisk eller “korrekt” 

innenfor sjangeren bluegrass, men dette kommer an på hvordan man definerer det 

“autentiske” i denne sjangeren. Denne diskusjonen åpner opp for spørsmål angående hvilken 

rolle autentisitet spiller innen musikk og sjangerkategorisering – for på hvilke måter er 

musikk påvirket av autentisitet, og på hvilke måter blir autentisitet legitimert? I dette 

kapittelet vil jeg ta for meg autentisitetsbegrepet og presentere ulike aspekter av og 

perspektiver rundt dette. Jeg vil drøfte hvordan autentisitet kan ha betydning både som 

tradisjonsbevarende og innoverende med to utvalgte musikktradisjoner som eksempler, 

henholdsvis folk-tradisjonen og jazz-tradisjonen. Dette kapittelet vil ta for seg en generell 

forståelse av autentisitetsbegrepet knyttet til musikk, for så å videre diskutere dette i relevans 

til bluegrass i senere kapitler – både i perspektiv av tradisjon og innovasjon. 

 

Autentisitetsbegrepet og diskursen rundt dette 

Å definere begrepet autentisitet kan være problematisk. Det er et omdiskutert tema blant 

akademikere, med ulike tolkninger og perspektiver. “Typically, it [authenticity] is taken to 

mark out the genuine from the counterfeit, the honest from the false, the original from the 

copy, roots from surface”, skriver Richard Middleton (2006: 200). Ord som “ekte”, “naturlig” 

og “ærlig” er ord som typisk blir assosiert med dette temaet – ord som igjen vil være like 

problematiske å definere. Allan Moore skriver at autentisitet er et spørsmål om tolkning, og at 

bestemte tolkninger er skapt og kjempet for innenfor en kulturell og historisert posisjon 

(Moore 2002: 210). Middleton spør om autentisiteteffektene vi ser muligens bare er 

mystifikasjoner eller manifestasjoner av nostalgi eller solipsisme (Middleton 2006: 204). 

Autentisitet kan i begge disse sammenhengene se ut til å bli forklart som en sosiokulturell 

konstruksjon, og dette kan igjen føre til spørsmålet om ideologi, som Middleton også påpeker 

(Ibid: 205). Slavoj Žižek skriver i artikkelen “The Spectre of Ideology” at “we are within 

ideological space proper the moment this content – ‘true’ or ‘false’ (if true, so much better for 

the ideological effect) – is functional with regard to some relation of social domination 

(‘power’, ‘exploitation’) in an inherently non-transparent way” (Slavoj Žižek 2012: 8). Om 

man skal anse autentisitet som ideologisk så er da nødvendigvis ikke innholdet, som Žižek 

forklarer det, “ekte”. Det er i denne sammenhengen heller snakk om en autentisitetseffekt, 
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som muligens vil stå sterkere om innholdet faktisk skulle vise seg å være sant. Når det gjelder 

musikk kan man spørre seg om det det i det hele tatt går an å skille mellom hva som er “ekte” 

og hva som er “falskt”. Om autentisitet bygger på en kulturell konstruksjon av virkeligheten 

så vil uansett effekten av autentisitet være ekte.  

Autentisitet i musikk har blitt presentert gjennom flere perspektiver. I sin tekst 

“Authenticity as Authentication” (2002) presenterer Moore det han kaller førsteperson-

autentisitet, andreperson-autentisitet og tredjeperson-autentisitet. Førsteperson-autentisitet, 

eller “authenticity of expression”, oppstår når en komponist eller utøver lykkes i å gi et 

inntrykk av at det han eller hun formidler er en ytring med integritet, og at det representerer et 

forsøk på å kommunisere med et publikum på en ufiltrert måte (Ibid: 214). Andreperson-

autentisitet, eller “authenticity of experience”, oppstår etter Moores ord når en utøvelse lykkes 

i å formidle til en lytter at lytterens erfaring i livet blir validert, og at musikken forteller det 

“som det er” til lytteren (Ibid: 220). Tredjeperson-autentisitet, eller “authenticity of 

execution”, oppstår når en utøver lykkes i å gi et inntrykk av at han eller hun formidler en 

presis representasjon av andre ideer, forankret innen en tradisjon eller stil (Ibid: 218). Alle 

disse perspektivene legitimerer autentisitet gjennom ulike kanaler, og autentisitet i musikk blir 

på denne måten et komplekst og sammensatt bilde.  

  Det Moore forklarer som førsteperson-autentisitet omhandler en tolkning av det 

uttrykket en utøver formidler til et publikum. Om uttrykket blir forstått som autentisk kommer 

an på om utøveren klarer å overbevise sitt publikum om at uttrykket er av integritet, om det 

kan oppfattes som “ekte”. I forhold til dette har det gjennom historien oppstått skiller mellom 

hva som forstås som det “ufiltrerte og ekte” i motsetning til det kommersielle og “kunstige”. 

Hvor mye prosessering som er gjort i innspillingsprosessen av en låt vil for eksempel kunne 

ha en innvirkning på hvor “autentisk” uttrykket vil oppfattes å være, da prosesseringen 

filtrerer uttrykket og kan sees i sammenheng med den kommersielle verden. Hva som er 

autentisk er allikevel skiftende. Dette kan eksemplifiseres av countrymusikken, da forståelsen 

av det “autentiske” innen country på 1960-tallet var relatert til en motbevegelse til det 

kommersielle, mens denne motbevegelsen var nærmest fraværende på 1980-tallet, og 

autentisiteten innen country også omfavnet det kommersielle pop-uttrykket (Ibid: 212-214). 

 Andreperson-autentisitet blir en annen tilnærming til legitimeringen av musikkens 

autentisitet, der lytteren gjennom lytteopplevelsen vil føle en form for tilhørighet, og på den 

måten kan “autentifisere” seg selv (Ibid: 220). Lawrence Kramer påpeker at “Music meant to 

be listened to with a degree of focused attention addresses itself to an actual or virtual subject 

position that the listening subject ventures to fill” (Kramer 2001: 157). I denne 
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autentiseringsprosessen blir lytterens subjektivitet sentral, der både identifisering og 

personifisering gjennom musikken finner sted. Middleton presenterer og en teori i forhold til 

det subjektive i lytteopplevelsen: i møte med ulike musikalske stiler mener han at vi står 

ovenfor et spekter som strekker seg fra appropriasjon i den ene enden til avvisning i den 

andre, med mildere former som aksept, toleranse og likegyldighet plassert i mellom. 

Musikken vi ser som autentisk er, ifølge Middleton, musikken vi selv approprierer (Middleton 

1990: 247). 

Tredjeperson-autentisitet vil tilsi å legitimere seg som autentisk gjennom en 

representasjon av “en annen”. Dette aspektet rundt autentisitet kan for eksempel ses i 

bluesrock-bevegelsen på 1960-tallet, som bygger på stilen blues – en sjanger som har fungert 

som tradisjonsmusikk siden starten av 1900-tallet. Blues, med sitt opphav i den rasistiske og 

økonomisk belastede Mississippi-deltaen, stammer fra en så hard realitet at det, ifølge Moore, 

opplevdes som om den harde realiteten i seg selv var nedfelt i stilen. Når bluesrock-

bevegelsen da tok denne stilen inn i en ny sosial kontekst, legitimerte de seg allikevel som 

autentiske bluesmusikere gjennom å ideologisk ære stilens opphavsmenn (Moore 2002: 215). 

Bluesrock-bevegelsen representerte ideer forankret innen en allerede eksisterende tradisjon, 

og legitimerte seg med dette gjennom det Moore har kalt tredje person autentisitet. 

Moores fremstilling av autentisitet har blant annet blitt kritisert for at hans 

førstepersonsperspektiv ikke tar i betraktning muligheten for at autentisitet kan være tilknyttet 

artister eller band hvor kunstighet er en del av selve det musikalske uttrykket (Askerøi 2013: 

8).6 En utvidet forståelse av aspekter knyttet til autentisitet har blitt presentert av flere, blant 

annet Ulf Lindberg og Hans Weisethaunet. De har en noe annen vinkling rundt de ulike 

forståelsene av autentisitet, men det må presiseres at denne inndelingen på mange måter 

overlapper med Moores tredelte inndeling. Lindberg og Weisethaunet presenterer i teksten 

“Authenticity Revisited: The Rock Critic and the Changing Real” det de kaller “folk 

authenticity”, “authenticity as self-expression”, “authenticity as negation”, “authentic 

inauthenticity”, “body authenticity”, og “authenticity as transcendence of the everyday” 

(Lindberg og Weisethaunet 2010: 467). De påpeker også at autentisitet er, i tillegg til 

kategoriene nevnt ovenfor, nært tilknyttet spørsmål angående forfatterskap. Spørsmål rundt 

forfatterskap kan være problematiske når det gjelder musikk, da musikkutøvere ofte bygger 

på tidligere utøvelser og derfor fremkaller spenninger mellom de musikalske faktorene som 

																																																								
6 Dette vil jeg komme tilbake til i min diskusjon av “authentic inauthenticity” senere i dette kapitlet. 
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allerede er etablert gjennom historien til den bestemte kulturen, og det som er nytt og originalt 

i enhver ny fremførelse (Ibid: 468). 

Det Lindberg og Weisethaunet kaller “folk authenticity” er basert på at språk, 

tradisjoner, kokekunster, kreative stiler og andre kulturelle fenomener som gir en gruppe 

mennesker en distinkt kulturell identitet, utgjør kjernen for det autentiske (Ibid: 469). Her 

ligger det autentiske nettopp i arbeidet til tidligere utøvere, og jo nærmere man kommer 

røttene til en tradisjon, desto mer autentisk er det. En viktig bemerkning angående denne 

formen for autentisitet er dens representasjon av et helt fellesskap. Videre er denne formen for 

autentisitet ikke nødvendigvis eksklusivt for “folk”-fellesskapet, men kan ha overføringsverdi 

til ethvert felleskap (Ibid: 471). 

I kategorien “authenticity as self-expression” blir “sannhet” vurdert og oppfattet i 

forhold til den graden en representasjon gir tilgang til den indre verdenen til et bestemt 

subjekt (Ibid). Dette er rotfestet i ideer fra Romantikken, der oppfatningen av artisten eller 

komponisten som geni var gjeldende. Ideologien har senere blitt moderert gjennom 

popkunsten, og står sentralt hos artister som John Lennon, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Van 

Morrison, Patti Smith, Björk, Morissey og Bono (Ibid). Originalitet knyttet til forfatterskap er 

særlig viktig i denne formen for autentisitet, og Lindberg og Weisethaunet påpeker at i tillegg 

til at det kunstneriske materialet er originalt blir også individuelt uttrykk gjennom utøvelse 

særlig vektlagt (Ibid). 

Angående “authenticity as negation” blir forståelsen av det autentiske etablert 

gjennom det musikken definerer seg selv imot, som for eksempel kommersialisering og 

standardisering (Ibid: 472). Dette skriver Keith Negus om i boken Music Genres and 

Corporate Cultures, der han blant annet påpeker at musikkindustrien innen countrymusikk 

jobber for å markedsføre artister som et identifiserbart og jordnært subjekt for fanbasen. 

Artisten skal skape en “genuin” og “autentisk” identitet mellom seg selv og fansen –  en “en 

av oss”-illusjon, nærmest strippet for kommersiell og økonomisk suksess (Negus 1999: 127-

128). Populærmusikkforskeren Simon Frith argumenter blant annet for at det nettopp er Bruce 

Springsteens forakt for suksess som gjør han suksessfull (Frith 1988: 95). Selv om man er klar 

over at Springsteen er en av de mest økonomisk suksessfulle artistene som finnes, så 

representerer ikke Springsteen dette bildet. Han kler seg som den “vanlige mannen på gata”, 

med slitte jeans, singlet, og pannebånd for å holde håret vekk fra ansiktet. Springsteen har et 

anti-kapitalistisk uttrykk, og han oppfattes gjerne som autentisk i den grad det autentiske 

defineres som det motsatte av kunstferdighet. Frith skriver: 
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It’s as if he [Springsteen] can’t be seen to excessive or indulgent except on our behalf, as a 
performer for an audience. For there is no division between work and play, between the ordinary 
and the extraordinary. Because the constructed ‘Springsteen’, the star, is presented plain, there can 
never be a suggestion that this is just an act (as Elvis was an act, as Madonna is). There are no 
other Springsteens, whether more real or more artificial, to be seen (Ibid: 96). 

En motsetning til Springsteen i denne sammenheng er Garth Brooks. Når Garth Brooks uttaler 

at han har mer penger enn til og med barnebarna hans noen gang kommer til å trenge, og at 

han vil pensjonere seg snart om ikke han selger flere album (Negus 1999: 129), forsvinner 

illusjonen om Brooks som en “vanlig mann i gata”. Selv om man i utgangspunktet vet at 

Brooks har stor kommersiell og økonomisk suksess, så kan selve autentifiseringseffekten til 

Brooks ligge i at den faktiske “mannen på gata” kan relatere og identifisere seg med imaget 

som Brooks skaper. Vi er nok ikke så naive i virkeligheten at vi tror på en slik fremstilling av 

artister, men selv om vi vet at virkeligheten er mer kompleks kan allikevel 

autentifiseringseffektene få oss til å tenke i slike baner. Når Brooks bryter med denne 

illusjonen vil han også stå i fare for at denne formen for autentisitetseffekt brister. 

Johan Fornäs hevder at autentisitet ikke direkte er det motsatte av kunstferdighet, 

siden autentisitet kan anses som en konstruksjon og noe vi tilskriver det vi opplever (Fornäs 

1995: 275). Når det kommer til forholdet mellom autentisitet og kunstferdighet så er det som 

blir kalt “authentic inauthenticity” særlig interessant, et begrep introdusert av Lawrence 

Grossberg. “The logic of authentic inauthenticity” går, ifølge Grossberg, ut på at “the only 

possible claim to authenticity is derived from the knowledge and admission of your 

inauthenticity. […] Authentic inauthenticity says that authenticity is itself a construction, an 

image, which is no better and no worse than any other” (Grossberg 1993: 206). Denne formen 

for autentisitet ble sentralt i sjangre som glam rock og punk på 1970-tallet, der kunstige 

elementer i seg selv ble en del av uttrykket (Lindberg og Weisethaunet 2010: 474). Gjennom 

denne formen for autentisitet legger man ikke skjul på det konstruerte, og det konstruerte blir 

en del av det autentiske i seg selv. Da David Bowie fremførte sine sanger i rollen som den 

fiktive karakteren Ziggy Stardust prøvde han på ingen måte å legge skjul på det konstruerte; 

det var konstruksjonen i seg selv som stod i fokus. Bethany Usher og Stephanie Fremaux 

påpeker at da mange artister prøver å fremstille seg selv som “ekte” for sitt publikum 

undergraver Bowie denne autentifiseringsprosessen ved heller å prøve og autentifisere sine 

fiktive karakterer (Usher og Fremaux 2013: 393).  

De to siste kategoriene til Lindberg og Weisethaunet, “body authenticity” og 

“authenticity as transcendence of the everyday”, dreier seg om fysiske og psykiske kroppslige 

opplevelser. “Body authenticity” baserer seg på to kilder: (1) den fysiske tilstedeværelsen en 
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utøver har, der det autentiske blir validert på grunnlag av den utseendemessige presentasjonen 

utøveren gir i forhold til stilen han eller hun representerer; og (2) rytme og lyd, der 

musikalske kvaliteter som forfører lytteren til å imitere, og eventuelt interagere fysisk og 

kroppslig med musikken, er sentralt (Lindberg og Weisethaunet 2010: 475). Den andre 

kategorien, “authenticity as transcendence of the everyday”, dreier seg om det psykiske, der 

musikk fungerer som en mental reise ut av det hverdagslige, og hvor musikken befinner seg 

imellom binariteter som arbeid og fritid, og realitet og drøm (Ibid: 476).  

Autentisitetsdiskursen er kompleks, og det er mange perspektiver å ta hensyn til med 

tanke på hvordan det autentiske blir legitimert i musikk. De ulike autentisitetskategoriene 

skissert av henholdsvis Moore og Lindberg og Weisethaunets viser at autentisitet kan bli 

legitimert gjennom mange forskjellige perspektiver og av ulike grunner. Som Middleton, 

Žižek og Fornäs påpeker (Middleton 2006: 205; Žižek 2012: 8; Fornäs 1995: 275) kan 

autentisitet anses som en ideologisk effekt, og om innholdet er “ekte” eller “falsk” blir da 

mindre relevant. Dette perspektivet vil stå sentralt i den videre diskusjonen der jeg redegjør 

for autentisitet i forhold til to ulike musikktradisjoner, nemlig folk-tradisjonen og 

jazztradisjonen. Selv om jeg ønsker å eksemplifisere disse tradisjonene i kontrasterende 

perspektiver av autentisitet, i den forstand at autentisitet i mer eller mindre grad er knyttet til 

enten tradisjon eller innovasjon, så vil jeg presisere at jeg anser disse perspektivene som mer 

ideologiske, og at det i begge tilfellene i realiteten finnes klare nyanser av både tradisjon og 

innovasjon.  

 

Forholdet mellom autentisitet og tradisjon, og tilfellet med folk-musikk 

I forhold til autentisitet legitimert gjennom representasjon av tradisjon tar både Moore og 

Lindberg og Weisethaunet opp folk-tradisjonen i autentisitetsdiskursen, der Lindberg og 

Weisethaunet til og med har navngitt en av sine autentisitetskategoriseringer “folk 

authenticity”. Folk-tradisjonen kan være et godt sted å starte diskusjonen om forholdet 

mellom autentisitet og tradisjon, da dette på mange måter er en sterkt tradisjonsbevarende 

kultur. 

Moore skriver at når det gjelder autentisitet i folk-tradisjonen så står det autentiske 

(folkesanger) ofte i motsetning til det kommersielle (populærmusikk), og dette perspektivet 

har heller ikke forlatt diskusjonen rundt autentisitet den dag i dag (Moore 2002: 210). Det 

autentiske som motpol til det kommersielle har i grunn vært en del av autentisitetsdiskursen 

rundt folk-musikk i lengre tid. For eksempel skal den respekterte komponisten og 

musikkprofessoren Hubert Parry ha uttalt allerede på starten av 1900-tallet at folkesangere 
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hadde “[...] no sham, no got-up glitter, and vulgarity”, i motsetning til “the ‘insidious... 

repulsive... rowdyism... the musical slang’ of the ‘common popular songs of the day”’ (Parry 

sitert i Middleton 2006: 217). Om autentisitet er et spørsmål om tolkning, konstruert og 

kjempet for innenfor en kulturell og historisert posisjon, som Moore har påpekt (2002: 210), 

vil tolkningen av autentisitet i denne sammenheng være nært knyttet til en idealisering av 

røttene til den bestemte musikken. Philip Bohlman hevder at identifikasjonen av “det 

autentiske” krever en konsistent representasjon av opphavet til en stil; når nærværet av det 

ikke-autentiske skaper ubalanse med det autentiske kan for eksempel folkemusikk slutte å bli 

oppfattet som nettopp folkemusikk, og krysse grensen over til populærmusikk i stedet 

(Bohlman 1988: 10-11). I folk-tradisjonen ser autentisitet ut til å være fremstilt gjennom en 

“ekte” og “naturlig” representasjon av opphavet til en stil, mens modernitet og kommersialitet 

blir destruktive faktorer for det autentiske. 

I etterkrigstiden skjøt den teknologiske utviklingen fart, og rock´n roll ble den store 

kommersielle musikksjangeren. En motbevegelse til dette som vokste til i løpet av 1950- og 

1960-tallet var den såkalte “folk revival”-bevegelsen, som ikke bare var en musikalsk 

bevegelse, men også en venstrevridd politisk opposisjon til kapitalistiske og kommersielle 

krefter (Neal 2013: 144). Lee Marshall, som har tatt for seg forholdet mellom Bob Dylan og 

autentisitet i folk-tradisjonen, påpeker at denne bevegelsen på mange måter var en 

reproduksjon av de oppfatningene av autentisitet som hadde oppstått da folkloristen Cecil 

Sharp hadde forsket på engelske folkesanger omtrent førti år tidligere (Marshall 2006: 21). 

Forståelsen av det autentiske var i denne sammenhengen ganske definert og avgrensende, og 

Sharp satte klare kriterier for hva som kunne regnes som autentiske folkesanger: ingen sanger 

fra byer av særlig størrelse, sanger fra fabrikkarbeidere, eller sanger fra konserthaller, var for 

eksempel tillatt. Utfallet av Sharps aktiviteter, og det Marshall kaller den mest innflytelsesrike 

“feilen” med The Folk Revival, var at den var opphengt i “folkesangen”, som på mange måter 

nå ble et artefakt fra fortiden, og som ble æret som den ekte representasjonen av det som 

kunne anses som “folk”. Folkesangen sluttet å være en levende enhet – en del av en pågående 

dynamisk kultur – og ble i stedet en del vår kulturelle fortid (Ibid: 22). 

I en slik tolkning av autentisitet kan aspektet rundt nyskapning bli problematisk, da de 

autentiske verdiene tilhører kulturens fortid og ikke kulturens samtid. Dette reflekterer godt 

Moores aspekt rundt tredjeperson-autentisitet, der han skriver at dette utarter seg “when a 

performer succeeds in conveying the impression of accurately representing the ideas of 
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another”7 (Moore 2002: 218). Det autentiske kan i et slikt perspektiv bli ganske statisk, og 

med lite rom for subjektivitet. Ifølge Marshall preget blant annet motstridende 

autentisitetsaspekter i denne sammenhengen forholdet mellom Bob Dylan og folk-kulturen. 

Dylan legitimerte seg innad i folk-kulturen, men var ikke fortrolig med alle de autentiske 

aspektene tilhørende denne kulturen. I folk-bevegelsen stod det kollektive mer sentralt enn det 

enkelte individet, og Dylans musikk representerte ofte det subjektive (Marshall 2006: 25). I 

beskrivelsen av “authenticity as self-expression” skriver Weisethaunet og Lindberg følgende: 

“Truth is conceived in terms of the degree to which a representation is taken to offer access to 

the inner world of an exceptional subject” (Weisethaunet og Lindberg: 471). I kontrast har 

Marshall følgende beskrivelse av autentisiteten i folk-bevegelsen, som han eksemplifiserer 

gjennom Dylans problematiske forhold til denne kulturen: “In general, Dylan’s work sits 

uneasily with the rest of the folk movement’s canon because of the significance of individual 

experience, of feeling, of subjectivity within it. In the folk movement’s fetishized folk and 

folk songs, by contrast, there is little room for individual subjectivity” (Marshall 2006: 25). 

Det er fortsatt viktig å poengtere at Dylan, tross de motstridende autentisitetsaspektene, var 

ansett av mange som en legitimert autentisk folk-artist, noe som viser at disse 

autentisitetsaspektene i virkeligheten er mer komplekse.  

Dette kan i hvert fall sies å ha vært tilfellet helt frem til den 25.juli, 1965; denne 

datoen er kjent som dagen da Dylan “forrådte” sitt folk-publikum ved å ty til elektriske 

instrumenter (Ibid), og bare ett år senere blir han kalt “Judas” under en konsert i Storbritannia, 

der han turnerte med sitt elektriske band (Frith 1986: 263-264). Da Dylan “went 

electric” representerte han på et vis nettopp det folk-bevegelsen ønsket å stå imot politisk: 

massekultur og kommersialitet. Marshall påpeker at Dylans bruk av den elektriske gitaren ble 

en symbolsk gest, da det representerte forhøyelsen av individet over kollektivet, kunstigheten 

av det kommersielle livet og kapitalismens seier (Marshall 2006: 29). Ifølge folk-artisten 

Oscar Brand var den elektriske gitaren “the antithesis of what the festival was...the electric 

guitar represented capitalism” (Sounes 2001: 221).  

Selv om det er tydelig at elektriske instrumenter og teknologiske nyvinninger ofte har 

blitt oppfattet som å representere kapitalisme og massekultur, og på den måten ikke er 

autentisk for folk-kulturen, er det er flere aspekter knyttet til dette forholdet som er verdt å 

nevne. Frith tar for seg debatten rundt teknologi og autentisitet, hvor han påpeker at en 

implikasjon som er utbredt innenfor noen musikkulturer (for eksempel folk-tradisjonen) er at 

																																																								
7 Sitatets trykklegging er min egen. 
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teknologi på en eller annen måte forfalsker musikk og dermed gjør den mindre autentisk 

(Ibid: 265). Han presenterer tre argumenterer i denne debatten som vil være relevante for 

musikkulturer som mener at teknologi står i motsetning til det autentiske.  

Det første er at teknologi står i et motsetningsforhold til det naturlige. Dette utsagnet 

kan sees i sammenheng med debatten rundt “crooning”8 på 1930-tallet, der BBC forbød alle 

former for denne sangstilen på sine TV-stasjoner, hvor argumentasjonen var begrunnet med at 

crooning var unaturlig siden den baserte seg på mikrofon-bruk. Legitimerte operasangere 

kunne for eksempel underholde publikum med stemmen sin alene, mens lyden av crooners 

var konstruert og kunstig (Ibid: 264). 

Det andre argumentet i debatten rundt teknologi og autentisitet er, ifølge Frith, at 

teknologi står i et motsetningsforhold til fellesskap, hvor han eksemplifiserer dette med at 

elektrisk amplifikasjon blir oppfattet som å fremmedgjøre utøverne fra sitt publikum (Ibid: 

265). Dette illustrerer den tidligere nevnte autentisitetsproblematikken fra folk-kulturen, der 

Marshall påpeker at “[a] crucial element of folk authenticity is that performers are understood 

to be part of the group they represent, part of the folk [...]. As such, the folk movement was 

essentially collective and each singer was merely one representative of the people” (Marshall 

2006: 28). Da Dylan “went electric” var han ikke lenger “part of the folk”, da han i folk-

publikummets øyne hevet seg selv som individ gjennom det Frith beskriver som en 

omfavnelse av massekulturens kvaliteter, av både berømmelse, kommersialitet og 

manipulasjon (Frith 1986: 265). 

Det tredje argumentet som Frith nevner er at teknologi står i et motsetningsforhold til 

kunst. Dette argumentet baserer seg på at teknologi forhindrer musikerens selvuttrykk eller 

selvutfoldelse. Ifølge dette argumentet vil en trommemaskin-programmerer ikke være en 

musiker i den grad en trommeslager er det, og en synthesizer vil ikke gi rom for individuell 

“feel” eller “touch” i den grad et akustisk instrument gjør (Ibid: 264-265). 

Ifølge Frith har disse politiske påstandene som ble særlig gjeldene på 1960-tallet, og i 

stor grad er forbundet med folk-bevegelsen, blitt ansett som å motsette ideologi med teknologi 

(Ibid: 277). Den ideologiske tanken om at teknologi og modernitet ødelegger det “ekte” og 

“autentiske” kan være vanskelig å følge opp i praksis i en stadig teknologisk utviklende 

verden. Mikrofoner og annen amplifikasjon, innspillingsteknologi, og ikke minst akustiske 

instrumenter i seg selv er en form for avansert teknologi. Middleton har påpekt at “the effects 

																																																								
8	Crooning var en form for synging, gjort mulig gjennom utviklingen av den elektriske mikrofonen. Vokalen 
kunne nå høres mykt og dempet, til forskjell fra tidligere da stemmen måtte være kraftig nok alene for å nå hele 
publikum (Peterson 1997: 107).	
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and constraining characteristics of the electronic technologies, in their specific social-

historical forms, have become virtually inescapable” (Middleton 1990: 88). Med dette mener 

han at vi forventer en lydlig kvalitet og karakteristikk av musikken som er betinget av av 

mikrofoner, amplifikasjon og de innspillingsmulighetene som definerer musikkulturen i den 

samtiden som vi selv lever i (Ibid). Folk-sanger, slik som for eksempel Cecil Sharp oppsøkte, 

har vokst frem fra en muntlig musikkultur, der musikken i utgangspunktet ble presentert i en 

“ufiltrert” form, i den forstand at den ble fremført uten noen form for amplifikasjon eller 

prosessering annet enn de faktiske instrumentene som ble benyttet, 9 og musikken ble tillært 

muntlig fra generasjon til generasjon. Musikken til folk-bevegelsen på 1960-tallet, for 

eksempel, benyttet seg allikevel av det innspilte formatet, noe som i seg selv kanskje kan 

kalles for en del av “modernitetens unaturlighet”. Den “autentiske” folk-musikken i dag blir 

presentert med hjelp av høyteknologisk nyvinning som lever opp til dagens standard, i 

motsetning til hvordan “autentisk” folk-musikk ble presentert, for eksempel, under Folk 

Revival-tiden på 1960-tallet. Den “autentiske” folk-musikken som ble presentert på 1960-

tallet belaget seg på moderne teknologiske midler som var tilgjengelig i sin tid. Selv om 

elektriske instrumenter ikke er ansett som “autentisk” i folk-kulturen betyr ikke det at andre 

moderne nyvinninger ikke er tilstedeværende, som for eksempel de akustiske instrumentene i 

seg selv, mikrofonene, og innspillingsmulighetene artister benytter seg av. Den store 

folkloristen Alan Lomax innså selv at opptaksindustri og teknologi var viktige midler for 

musikalsk kommunikasjon og benyttet seg av dette i sitt arbeid, til tross sitt syn på modernitet 

som ødeleggende for det autentiske (Lindberg og Weisethaunet 2010: 469).  

Den tradisjonsbevarende autentiske modellen kan og bli problematisk med tanke på 

Lindberg og Weisethaunets nevnte sammenkobling mellom autentisitet og forfatterskap. I 

selve etymologien til ordet autentisitet finner vi betydningene “autoritet” og “originalitet” fra 

det greske ordet authentikos (Middleton 2006: 206). Med tanke på denne tvetydige 

betydningen av begrepet autentisitet kan det ideologiske perspektivet i folk-kulturen se ut til å 

være mer fokusert rundt det “autoritære”, og i størst grad vektlegge den tradisjonen som 

tidligere “forfattere” har etablert. Jeg skriver her ideologisk fordi det som faktisk vil anses 

som autentisk folk-musikk i stor grad og vil innebære originalitet. At Bob Dylan kunne bli 

ansett som en legitim folk-artist, selv med sitt fokus på det subjektive som brøt med de 

“autentiske” verdiene i denne kulturen, viser også kompleksiteten i spenningen mellom 

realitet og ideologi. 

																																																								
9 Det må presiseres at instrumenter i og for seg også kan anses som et filter. 
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Forholdet mellom autentisitet og innovasjon - tilfellet med jazz 

Jazz er en sjanger som ofte har blitt omtalt som både moderne og eksperimenterende musikk 

(Cantwell 2003: 67, Perry 2004, Neal 2013: 76, Peterson 1997: 69), og kan være et eksempel 

på en musikktradisjon der autentisitet i stor grad kan legitimeres gjennom innovasjon og 

nyskapning. Selv om innovasjon ofte assosieres med jazz, står tradisjon også sentralt i 

jazzmusikken. Som Middleton har påpekt bygger intervensjoner i musikk alltid på 

bevisstheten rundt allerede eksisterende forhold (Middleton 1990: 90) – nyskapning i musikk 

kan ikke skje uten en tradisjon i grunnen som kan innoveres. Selv om jazz ofte vises til som 

innoverende musikk, så vil jeg også i denne delen peke på at dette perspektivet rundt 

jazzmusikken ikke er en universelt delt mening, og at det er flere som anser jazz også som 

sterk tradisjonsbundet musikk.  

 Scott DeVeuax skriver i artikkelen “Constructing the Jazz Tradition: Jazz 

Historiography” at fra jazzens utvikling fra 1920-tallets New Orleans-jazz til i dag, så er det et 

spørsmål om tro at en eller annen essens som vi kaller jazz har holdt seg konstant gjennom de 

enorme transformasjonene av stiler og uttrykk som har resultert i dagens moderne jazz 

(DeVeaux 1991: 528). Men vi omtaler tross alt fortsatt musikken som jazz. Selv om 

innovative krefter har banet vei for en mengde ulike retninger innen jazz, kan det allikevel 

argumenteres for at det er sentrale aspekter ved musikken som må kunne kalles for 

tradisjonsbevart, da vi fortsatt omtaler den ved samme navn. Likevel er det som kan omtales 

som jazz ikke lenger bare 1920-tallets dixieland-jazz – det omfatter alt fra swing, modaljazz, 

bebop, jazzrock og fusion, og i jazzhistorien er det gjerne nyskapere som Miles Davis som 

blir hedret (Baker 1980: 10). Hver eneste fremføring innen jazz skal gjerne være unik, hvor 

improvisasjon og kommunikasjon mellom musikerne står sentralt. Originalitet og egenart kan 

se ut til å være en veldig viktig faktor for det autentiske innenfor denne sjangeren. For 

eksempel siterer Middleton saksofonisten Art Pepper, som har uttalt at “jazz musicians really 

only play themselves, [...] if you don’t play yourself you’re nothing” (Middleton 2006: 209). 

Denne uttalelsen kan sees i sammenheng med Lindberg og Weisethaunets “authenticity as 

self-expression”, der utøveren fremstår som autentisk gjennom å fylle det musikalske 

uttrykket med subjektivitet og særegenhet (Lindberg og Weisethaunet 2010: 471). Som 

Marshall har argumentert for i forbindelse med autentisitet i folk-kulturen skal utøveren her 

representere “en av folket” (Marshall 2006: 28). I denne sammenhengen kan man 

argumentere for at verdien av den “autentiske” jazz-utøveren på et vis står i kontrast med den 

“autentiske” folk-utøveren, da jazz-utøveren på sin side skal høynes som et individuelt geni. I 

et slikt perspektiv kan jazz-utøveren fremstilles som en musiker som forventes å skulle 
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innovere, mens folk-utøveren forventes å skulle representere folket og det tradisjonelle. 

Denne kontrasterende fremstillingen av det autentiske i tilfellet av folk og jazz er veldig 

forenklet, da en nyansering av både tradisjon og innovasjon er å finne i begge tilfeller. 

Musikere innen folk-bevegelsen som Pete Seeger and the Weavers, som ifølge Jocelyn R. 

Neal blant annet “polished up the sound of folk music to widespread appeal” (Neal 2013: 

144), må for eksempel på sitt vis også kunne kalles for innovatører.  

I artikkelen “Jazz Innovation: How the Jazz Culture Fosters Creativity” (2004) 

argumenter Jeff Perry for at innovasjon er en sentral del av jazzkulturen: 

In fact, when you examine the world of jazz you will find a culture and a model that has been, and 
remains a hot bed of innovation. Reflecting the definition above [innovate - To begin or introduce 
something new; be creative], jazz musicians have a long history of introducing new ideas, new 
forms, and new styles. Jazz musicians have found new ways to play their instruments, establish 
unique identities, and have both expanded and re-invented their roles. Improvisation, the 
cornerstone of the music, demands spontaneous creativity, or "instant innovation" (Perry 2004). 
 

Ifølge Perrys uttalelse kan innovasjon se ut til å være selve grunnlaget for autentisitet i denne 

sjangeren. Et viktig spørsmål blir da hvor langt nyskapning kan gå innenfor en sjanger og 

samtidig bli karakterisert som den samme sjangeren.10 

 Innenfor jazz blir dette også et reelt spørsmål. For eksempel finnes det jazz-

entusiaster som mener at nyere stiler som fusion og avant garde er jazzens “wrong turn” eller 

“dead end” (DeVeaux 1991: 528). Argumenteringen ligger her i at disse stilartene inneholder 

forandringer som ikke har klart å bevare essensen av hva som kan anses som jazz. Selv om 

jazz er preget av en streben etter innovasjon står også dens tradisjon sentral, og for noen er 

jazzens historiske røtter vel så viktig for dens autentisitet som dens innoverende side. Den 

såkalte neoklassisistiske bevegelsen, med Wynton Marsalis i spissen, omfavner jazzens 

musikalske røtter og er for noen jazzens redning fra utryddelse (Ibid: 527). Perrys ovennevnte 

sitat kan vise til jazz som en sjanger som på mange måter er basert på ideen om innovasjon, 

men for Marsalis og hans likesinnede handler det i like stor grad om å ta vare på det 

tradisjonelle. Dette tydeliggjør ikke bare at autentisitet er svært komplekst, men også at hva 

som faktisk oppfattes som autentisk kan i stor grad variere innad i en kultur.  

 

Reelt og imaginært - Autentisitetsaspektenes kompleksitet 

Autentisitet er noe vi konstruerer og som derfor består av en kompleks sammensetning av 

ulike aspekter og tolkninger. Tittelen på dette kapittelet antyder at autentisitet kan anses som 

																																																								
10 Dette vil jeg diskutere nærmere i kapittel 5. 



	 Reelt og imaginært – aspektene rundt autentisitet 

 24    
 

både reelt og imaginært. Med dette mener jeg at autentisitet kan innebære kvaliteter vi 

tilskriver musikken som ikke nødvendigvis er basert på det reelle, men heller er basert på en 

imaginær virkelighet rundt musikken. Dette betyr likevel ikke at autentisitet er imaginært, da 

effektene av autentisitet er veldig reelle. At virkeligheten i musikk er en kulturell 

konstruksjon kan gjenspeile det som blant andre Middleton har omtalt som 

autentisitetseffekter (Middleton 2006: 204). Eirik Askerøi argumenterer for at “[the 

authenticity effect] must be linked to the way in which a given text, and all of its stylistic, 

generic and sonic peculiarities, relates to a contextual framework”, og at “the changing myth 

of authenticity depends as much upon time and context as upon the musical triggers that 

signal it” (Askerøi 2013: 10). Autentisitet blir i denne oppfatningen en kvalitet vi tillegger 

musikken, og ikke en iboende kjernekvalitet i musikken i seg selv. Før jeg avslutter dette 

kapittelet ønsker jeg å ta for meg forholdet mellom det reelle og imaginære gjennom et 

eksempel av autentisitet i hip-hop, hvor autentisitet også ofte er omtalt som “realness”.  

 “Keepin’ it real”, eller “true to the game”, er uttrykk som av flere har blitt ansett som 

helt avgjørende å stå inne for i hip-hop. I hip-hop er såkalt “real talk” selve budskapet om 

autentisitet, og dette kan dominere hele sanger, albumer og karrierer, ifølge Michael P. 

Jeffries (2011: 120). “Realness”, det fundamentale for autentisitet i denne kulturen, er ofte 

basert på erfaring og kjennskap til det afroamerikanske urbaniserte livet, der harde livsvilkår 

og kriminalitet står sentralt. “Realness” er forklart av Jeffrey O. G. Ogbar som følgende:  

At its most fundamental level, “realness” in hip-hop implies an intimate familiarity with the 
urban, working-class landscapes that gave rise to hip-hop in the 1970s. Additionally, it recognizes 
that the conditions in the South Bronx around 1974 are not unfamiliar to poor urban communities 
elsewhere. Implicit in this spatial notion is a class consciousness that is inextricably connected to 
race. It implies (somewhat narrowly) that black communities are synonymous with poor 
communities. A brash intimacy with crime has also been assumed within the dominant definition 
of hip-hop authenticity during the last decade. Conversely, middle-class status, suburban living, 
and whiteness have been further removed from hip-hop authenticity psychically, spatially, and 
culturally (Ogbar 2007: 39).  

For å illustrere hvordan autentisitet i sin helhet vil være sammensatt av flere ulike aspekter, 

kan man for eksempel i forbindelse med “realness” ta utgangspunkt i Moores tredelte 

autentisitetsperspektiver. Gjennom førsteperson vil artisten legitimere seg selv gjennom ekte 

erfaring fra det som blir ansett som de representative afroamerikanske samfunnene (forstått 

som urbane fattige samfunn); artisten vil represente andreperson ved å fortelle lytteren 

hvordan det faktisk er; og artisten vil representere tredjeperson gjennom en representasjon av 

de afroamerikanske verdiene og det afroamerikanske samfunnet.  

Autentisitetsspørsmålet rundt “realness” kan i realiteten være ganske komplekst, noe 



	 Reelt og imaginært – aspektene rundt autentisitet 

 25    
 

for eksempel et tilfelle med hip-hop-artistene Eminem og Ice Cube viser. Eminem er en hvit 

rapper som har vokst opp i et dysfunksjonelt hjem i flere fattige afroamerikanske nabolag, og 

har gjennom sin gangster-rap forsøkt å anerkjenne seg selv som legitim i forhold til de 

autentisitetsverdiene som er knyttet til hip-hop. Til tross for sin legitime erfaringsmessige 

bakgrunn har Eminem blitt konfrontert med spørsmål angående sin autentisitet til sjangeren 

(Ibid: 58), i motsetning til den afroamerikanske gangster-rapperen Ice Cube, som aldri har 

blitt debattert i samme grad, tross sin bakgrunn i en funksjonell middelklassefamilie og sitt 

plettfrie rulleblad (Ibid: 63). Autentisitetsverdier viser at musikkens estetikk alene ikke er 

avgjørende nok i seg selv for å legitimere musikk som “autentisk”, da eksempelvis Eminem 

og Ice Cube leverer et lignende uttrykk, både musikalsk og tekstlig. Ifølge de autentiske 

“kriteriene” i hip-hop innfrir verken Eminem eller Ice Cube, da Eminem har den 

erfaringsmessige bakgrunnen, men feil etnisitet, mens Ice Cube representerer etnisiteten, men 

mangler erfaringen. Her kan man trekke inn ideen om autentisitet som en ideologisk effekt, og 

som Žižek har påpekt (2012: 8) er det ikke i denne sammenhengen nødvendigvis det “sanne” 

som står i fokus. Som Askerøi har påpekt må forståelsen av autentisitetseffekter ta i 

betraktning både tid og sosiokulturell kontekst (Askerøi 2013: 10). Tilfellet av 

autentisitetskonflikten mellom Eminem og Ice Cube kan sees i kontekst av hip-hop på 1990-

tallet, der denne musikkformen på mange måter representerte et opprør for afroamerikanere 

mot hvit dominans. I denne konteksten kan en afroamerikansk rapper som Ice Cube bli lettere 

å autentifisere enn en hvit rapper som Eminem, selv om musikken i begge tilfeller 

tilsynelatende kan være av den samme estetikken. 

 Dette tilfellet viser at forståelsen av autentisitet i stor grad er påvirket av sosiale og 

kulturelle innvirkninger. For å forstå hvordan autentisitetseffekter blir til er det mer en 

musikkens estetikk alene som må tas i betraktning, musikkens estetikk må forstås i 

sammenheng med en samtids sosiale og kulturelle kontekst. Som Moore har skrevet: 

“[authenticity] is ascribed, not inscribed. [...] Whether a performance is authentic, then, 

depends on who ‘we’ are” (Moore 2002: 210). 

 

Konklusjon 

Å finne en ensbetydende definisjon av begrepet autentisitet kan se ut til å være en umulighet, 

men begrepets effekt og verdi er uansett avgjørende for musikk. Jacob Golomb bemerker at 

fordi “autentisitet” har betydninger på mange ulike måter, også i sin filosofiske forstand, vil 

termen så godt som motstå en definisjon (Golomb 1993: 7). Autentisitet vil være relativt i 

forhold til bestemte kulturers kollektive syn, og av enkeltindividers subjektivitet. Som tilfellet 
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mellom hip-hop-artistene Ice Cube og Eminem viser kan autentisitet anses som like avhengig 

av et kontekstuelt rammeverk som av de estetiske musikalske faktorene. Som vist gjennom 

Moore og Lindberg og Weisethaunets presentasjoner av autentisitet er det autentiske satt 

sammen av en kompleksitet av ulike perspektiver og forståelser eller tolkninger. Autentisitet-

oppfatninger kan på mange måter se ut til å være ideologisk betinget, og dermed bestemt av 

dominante sosiale krefter. Det foregår med andre ord en kanonisering og konstruering av 

ideologier innenfor kulturer og tradisjoner. På den andre siden vil enkeltindividets 

subjektivitet være grunnleggende for autentifiseringsprosessen, med tanke på legitimering av 

musikk gjennom for eksempel det Moore har kalt andre person-autentisitet, eller det Lindberg 

og Weisethaunet har kalt “authenticity of self-expression” og “authenticity as transcendence 

of the everyday”. Disse perspektivene på autentisitet kan det være svært relevant å ta med i 

betraktningen av autentisitetsdiskursen, da Lindberg og Weisethaunet påpeker at en viktig del 

av begrepets mening og betydning er knyttet nettopp til det moderne subjektet i sin søken 

etter selv-realisering (Lindberg og Weisethaunet 2010: 481). Man kan da kanskje si at 

autentifiseringsprosesser foregår i et spenningsfelt mellom kollektive forståelser innenfor en 

kultur og individuelle tolkninger på et subjektivt plan. Selve autentisitetseffektene kan videre 

forstås som å foregå i spenningen mellom det reelle og imaginære, der innholdet kan være en 

sosial konstruksjon, mens effekten derimot er virkelig. 

 Jeg har gjennom eksempler på to ulike musikktradisjoner vist at autentisitet kan ha 

ulik betydning i forhold til tradisjon og nyskapning. I den mer konservative folk-tradisjonen 

kan det tilsynelatende se ut til å være hedringen av de stilistiske elementene fra tradisjonens 

opphav og røtter som er grunnlaget for det autentiske, mens innovasjon på mange måter ser ut 

til å stå sentralt i jazztradisjonen. Allikevel finner man eksempler på det motsatte i begge 

tilfeller, som eksemplifisert gjennom Bob Dylans tilnærming til subjektivitet i folk-

tradisjonen, og Wynton Marsalis sin tradisjonsbevarende tilnærming i jazz-tradisjonen. Som 

Middleton har påpekt vil intervensjoner i musikk alltid bygge på bevisstheten rundt allerede 

eksisterende forhold (Middleton 1990: 90), og i tilfeller av begge de diskuterte 

musikktradisjonene kommer denne nyanseringen av både tradisjon og nyskapning til syne. I 

selve etymologien til autentisitet finner vi begrepene “autoritet” og “originalitet”, som på sin 

måte kan oppfattes som et gjensidig forhold mellom “tradisjon” (originalitet) og “innovasjon” 

(autoritet).   

I introduksjonen av dette kapitlet nevnte jeg to ulike oppfatninger av Punch Brothers, 

som kan anses som et bluegrass-ensemble som presser grensene for sjangeren. Den ene var 

Thile, som anser bandet for å være et bluegrass-band – et bluegrass-band “with a lot of 



	 Reelt og imaginært – aspektene rundt autentisitet 

 27    
 

range”. Den andre oppfatningen var Ruhlmann, som ikke er overbevist av annet enn 

instrumenteringen, og Thile selv, som senere har tatt avstand fra å skulle betegne bandet sitt 

som bluegrass. For å argumentere for om band som Punch Brothers kan forstås som autentisk 

innen sjangeren bluegrass eller ikke, kreves en redegjørelse for aspekter angående tradisjon, 

innovasjon og sjangerforståelse rundt bluegrass. Med dette kapittelet som grunnlag, og dets 

redegjørelse for kompleksitetene knyttet til autentisitet, vil denne oppgaven i de neste 

kapitlene ta for seg de ovennevnte tematikkene, gjennom en tilnærming til bluegrass-

musikken. 

 



	

Kapittel 3. 

 

Bluegrass, tradisjon og konstruksjonen av autentisitet 
 

The biggest job of blue grass is to keep out what don’t belong in it. 

- Bill Monroe, intervjuet av Doug Benson for Radio McGill, november 1966 (sitert 

i Ewing 2000: 37). 

 

Bluegrass er musikk som av mange blir ansett som tradisjonsbevarende. Det innledende 

sitatet i dette kapittelet viser til at Bill Monroe mener det er nettopp det som er bluegrass sin 

viktigste rolle – å ekskludere det som ikke tilhører denne tradisjonen, og derved bevare 

tradisjonen som den er. I dette kapittelet vil jeg undersøke hva den ideologiske forestillingen 

om tradisjon i bluegrass innebærer. 

Monroe har selv forklart bluegrass som “the old southern sound, that was heard years 

ago, many, many years ago in the backwoods, at country dances”, (Monroe, sitert i Cantwell 

2003: 14). Monroes band the Blue Grass Boys var bandet som revolusjonerte den 

karakteristiske spillestilen til bluegrass, og som ga sjangeren sitt navn. Navnet hadde Monroe 

brukt som en nostalgisk referanse til hjemstaten sin Kentucky, kalt “the bluegrass state”, og 

navnet har senere blitt sittende igjen for å representere musikken vi i dag kjenner som 

bluegrass. Monroes beskrivelse av bluegrass som “the old southern sound” viser tydelig et 

ideal om å representere en gammel tradisjon, med sitt rotfeste i rural folkelig musikk. The 

Blue Grass Boys oppstod ikke tidligere enn i 1939 (Neal 2013: 129), så selv om dette er 

musikk som i sitt ideal skal representere en fortid, er det allikevel en sjanger som har kommet 

til i en mer moderne verden. Musikken dette bandet stod for har blitt forstått som “the 

‘original and authentic’ country music” (Cantwell 2003: 73), og dette gjør det interessant å 

undersøke hvordan bluegrass-musikk forholder seg til tradisjon, og på hvilken måte den blir 

forestilt å gjøre det. 

I dette kapittelet vil jeg starte med å redegjøre for en forståelse av begrepet tradisjon, 

og i hvilken grad tradisjon er knyttet til begrepet om kulturell identitet. For å forstå hvordan 

autentisitetskvaliteter knyttet til bluegrass kan ha blitt etablert vil jeg videre ta for meg det 

kontekstuelle rammeverket av samtiden til bluegrass-musikkens opphav, før en videre 

redegjørelse av den tradisjonsmusikken som bluegrass, forstått som en tradisjonsbevarende 

musikkultur, skal representere. Jeg vil undersøke i hvilken grad bluegrass-musikken bærer 
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musikalske tradisjonstrekk fra sine foregående musikktradisjoner videre, og i hvilken grad 

sosiale, politiske og populærkulturelle forhold kan ha preget forestillingen om bluegrass som 

tradisjonell musikk. Avslutningsvis vil jeg se nærmere på hvordan og hvorfor flere av 

fremstillingene som blir oppfattet som autentisk i bluegrass er konstruert. 

 

Tradisjon og kulturell identitet 

John Wyatt Martin skriver at “tradisjonell” musikk, som definert av folklorister, er musikk 

som er lært bort ansikt til ansikt gjennom instruksjon og demonstrasjon, av en person som er 

født og oppvokst innen den bestemte tradisjonen (Martin 2010: ix). Dette er den tradisjonelle 

musikken sett i et historisk perspektiv, da han erkjenner at i en moderne verden så finnes det 

flere medier å benytte seg av i tillæringen av denne musikken (Ibid). Tradisjon er selvfølgelig 

et altomfattende begrep som kan dreies rundt all kunst, og ikke bare rundt folkloristenes 

definisjon på hva som kan betegnes som tradisjonell musikk – all musikk er i en eller annen 

grad basert på tradisjon. I sin tekst “‘Our Tradition is a Very Modern Tradition’: Popular 

Music and the Construction of Pan-Yoruba Identity”, viser Christopher A. Waterman til ideen 

om å representere en bestemt kultur da han omtaler begrepet om tradisjon (Waterman 1990: 

367). Det finnes flere problematiske sider ved dette, blant annet det Waterman kaller den 

etnomusikkvitenskapelige klisjéen “the continuity of change” (Ibid). Dette dreier seg om 

hvordan man skal kunne forholde seg til representasjonen av en kultur da både kulturer og 

samfunn er i konstant utvikling. Martin tar også opp denne problemstillingen og stiller seg 

spørsmålet om tradisjon og innovasjon er motsetninger, eller om innovasjon kan være en del 

av tradisjonen. Hans svar er klart: “Innovation is not opposed to tradition; in fact, innovation 

sustains tradition. The story of any tradition is the story of change, not stagnation” (Martin 

2010: 51). Med utgangspunkt i Martins konklusjon trenger da ikke tradisjon nødvendigvis å 

anses som noe statisk og konservativt, men heller som en kulturell prosess som innebærer en 

kombinasjon av tydelig forankring og forandring. 

 En annen side av tradisjon kan forklares gjennom det Waterman kaller “the invention 

of tradition”, som viser at selv om en tradisjon skal representere en eldre kulturform så kan 

selve ideen om denne tradisjonen være moderne. I et eksempel på dette viser Waterman til 

Yoruba-folkegruppen i Vest-Afrika, som i stor grad har bestått av en rekke ulike lokale 

samfunn og kulturer, særlig i Nigeria. Yoruba-folket har ikke hatt en felles forståelse av sin 

egen tradisjon før i moderne tid, etter at internasjonale krefter har hatt sin påvirkning på 

samfunn og politikk i landområdet. Folkegruppen har deretter forent de ulike lokale kulturene 

til en felles forståelse av sin tradisjon, i søken etter en egen kulturell identitet i et ellers 
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voksende globalisert verdenssamfunn (Waterman 1990: 367-376). I lys av Watermans 

argumentasjon kan det her tydes en vesentlig forskjell på tradisjon og det tradisjonelle, der det 

vises at en tradisjon som en felles forståelse kan være moderne, samtidig som den kan bygge 

på ikke-moderne tradisjonelle kulturarver. Det som også er å tyde her er at Yoruba-folkets 

behov for å definere sin tradisjon står tett knyttet opp til deres behov for å definere sin 

kulturelle identitet. I teksten “Rytmenes politikk – Salsa Cubana og kubansk nasjonalisme” 

viser og Kjetil Klette Bøhler at aspektene rundt tradisjon og kulturell identitet kan være nært 

tilknyttet. Her skriver han at etter bruddet med Sovjetunionen i 1991 har Cuba jobbet med å 

skape en egen kubansk identitet og fellesskap blant det kubanske folket. Her blir dyrkingen av 

fortiden og fedrelandet brukt for å forme en felles forståelse av nåtiden, og den tradisjonelle 

musikken salsa cubana har blitt en av de mest populære kubanske musikkstilene i denne 

prosessen (Bøhler 2013: 99-101).  

Tradisjon og kulturell identitet er helt klart avgjørende for nasjonalisme, noe salsa 

cubana ser ut til å ha vært en viktig bidragsyter for når det gjelder den kubanske 

nasjonalismen. Angående nasjonalisme har Benedict Anderson skrevet at nasjoner og 

samfunn innad nasjoner er imaginære fellesskap. Folk flest i disse fellesskapene vil aldri møte 

eller høre om hverandre, men allikevel vil de i tankene være enige om at de tilhører det 

samme fellesskapet. Anderson mener at det interessante med imaginære fellesskap ikke er om 

de er falske eller genuine, men nettopp hvordan og hvorfor de er forestilt (Anderson 1983: 

16). Waterman refererer til Anderson og mener at tradisjon kan fungere på samme måten, der 

tradisjonen lever gjennom et imaginært fellesskap som ikke er basert på tradisjonens faktiske 

falskhet eller genuinitet, men gjennom forestillingen om tradisjonen, og om ekthet og falskhet 

(Waterman 1990: 377). Med andre ord kan man kanskje si at dette er snakk om tradisjonens 

autentisitet, og at det autentiske ikke angår hva som faktisk er ekte eller falskt, men heller 

felles ideologiske aspekter og forestillinger om hva som er ekte og falskt – og forestillinger 

om at disse forestillingene er ekte og genuine. 

 

Barn Dance, nostalgi og amerikansk identitet 

I denne seksjonen vil jeg se hvordan idealet om tradisjon kan ha påvirket ideologien tilknyttet 

bluegrass som tradisjonell musikk allerede i musikkens opphav. Jeg vil ta utgangspunkt i det 

kontekstuelle rammeverket i samtiden da musikken begynte å markere seg som en distinktiv 

musikkstil, da særlig med tanke på Monroes band The Blue Grass Boys. Det var ikke før i 

1945 at dette bandet bestod av en besetning musikere som mange har valgt å kalle “the 

Original Bluegrass Band”, med Lester Flatt på gitar, Earl Scruggs på banjo, Chubby Wise på 
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fele og Cedric Rainwater på bass (Rosenberg 1967: 143). Den musikalske retningen bandet 

tok med denne besetningen av musikere var inspirasjon til å gi denne musikken et eget navn, 

men ble fortsatt ansett som musikk representativ for tradisjonelle verdier. For å forstå hvordan 

autentisitet i bluegrass kan knyttes til idealer rundt tradisjon vil det være vesentlig å forstå 

konteksten av samtiden og den musikkulturen som bluegrass vokstre frem i.  

Rundt 1930-tallet var Bob Millers “Leven Cent Cotton and Forty Cent Meat” en 

populær sang, og den omhandler at det bønder har å selge nærmest er ubrukelig, enda det de 

må handle er dyrt. Denne sangen illustrerte på mange måter realiteten for mange amerikanere 

i USA på 1930-tallet. Prisene på landbruksprodukter hadde sunket drastisk i løpet av 1920-

tallet, og da det store børskrakket på Wall Street kom i november 1929, forverret dette 

tilstandene for et allerede økonomisk deprimert ruralt samfunn. Krisen rammet hele USA, noe 

som blant annet gikk ut over underholdningsbransjen. Tidligere underholdningsmedier som 

Vaudeville ble for eksempel for godt kuttet ut av musikkindustrien på begynnelsen av 1930-

tallet.11 Radio ble da en viktig kilde for underholdning da dette ble en form for gratis 

underholdning for forbrukere, og det var gjennom nettopp dette mediet at countrymusikken 

gjorde stor suksess, særlig i format av såkalte “Barn Dance Shows” (Peterson 1997: 97).  

Barn Dance var i løpet av 1920-tallet blitt et ukentlig radio-fenomen, hvor disse 

programmene hver lørdag forsøkte å etterligne atmosfæren av en typisk rural “låvefest”. Dette 

innebar musikalske innslag fra hillbilly-utøvere, “square dance”-opptredener, snakket 

komedie, og utspilte sketsjer, alt fremført for et live-publikum i tillegg til radiokringkastingen 

(Neal 2013: 12-13). Barn Dance viste seg å være såpass populært at en mengde radiokanaler 

startet egne Barn Dance-show, men det mest populære av alle disse showene ble radiokanalen 

WSM sitt “The Grand Ole Opry” (Ibid: 12). Siden den gang og til i dag har The Grand Ole 

Opry vært en veldig sentral scene for countrymusikken, ikke bare i USA, men over resten av 

verden også (Tassin & Henderson 1975: 16).  

I løpet av 1930-tallet hadde Monroe turnert rundt for ulike radiokanaler og gjort seg 

særlig populær gjennom en duett med sin bror, sammen kjent som The Monroe Brothers. Det 

som er viktig å ta i betraktning, påpeker Robert Cantwell, er at på tiden Monroe startet sin 

profesjonelle musikkarriere var hillbilly-musikere særlig verdsatt for sin evne til å 

representere og fremkalle fortiden, i det ellers økonomisk deprimerte USA (Cantwell 2003: 

48). Under en ellers vanskelig tid kunne hillbilly-musikeren frembringe en nostalgi til en 

																																																								
11 Vaudeville var en form for musikalsk teater som var veldig populært fra omtrent 1880-tallet. (Kibler 
1992: 7).   
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enklere og bedre realitet. Et eksempel på hvordan Barn-Dance-showene og radioen påvirket 

folks liv kan hentes fra et sitat av Elmer Bird, som har fortalt Charles Wolfe om hvordan det 

var å være åtte år i 1930 i Putnam County, West Virginia: 

Uncle Walter had the first radio in that part of the country, and he had it rigged up to run off a car 
battery. As we got up to the top of the hill he would start hooking up the radio. Meanwhile, other 
people would begin arriving from other directions; some of them would walk three or four miles 
to get up there, up where we could get good reception. And we’d gather in. And the different ones 
of us that played different instruments liked the different acts… and some just liked to hear the 
jokes of old Judge Hay, the man who ran it. All of us would sit up there under the stars and listen 
to it until it went off the air after midnight. It was fine (Bird, sitert i Wolfe 1994: 41). 

Det er tydelig at hillbilly-musikken og Barn Dance-showene som var å høre på radioen var 

viktig for den rurale befolkningen da de på et vis representerte deres egen kultur, og det er 

også tydelig at musikken skapte samhold. Som Cantwell bemerker ble allikevel ikke disse 

radioprogrammene bare kjent i de rurale delene av USA, men viste seg å ha stor appell i de 

urbane områdene også. Radiokanalen WBAP, som var stasjonert i Texas, kringkastet blant 

annet helt til både New York og Canada, og etter at et program på en og en halv time med 

“square dance music” kunne kanalen meddele at de hadde fått flere telegrammer og 

telefonanrop enn stasjonen hadde mottatt siden sin åpning (Cantwell 2003: 44).  

På samme måte som Bøhler har vist at salsa cubana kunne skape en forståelse av en 

felles kulturell identitet på Cuba gjennom å dyrke fortiden i det som ellers var en vanskelig 

politisk tid i landet, kan hillbilly-musikken ha hatt den samme effekten under det økonomisk 

deprimerte USA. Hillbilly-musikerens evne til å fremkalle en nostalgi til en bedre amerikansk 

og forhistorisk tid er noe både rurale og urbane amerikanere kunne verdsette. 

 Det var under disse omstendighetene at bluegrass-musikken tok form. Da The Monroe 

Brothers i 1938 oppløstes etter en heftig krangling mellom de to brødrene, bestemte Bill 

Monroe seg for å samle sammen sitt eget band og prøvespille for The Grand Ole Opry. Dette 

bandet ble starten for The Blue Grass Boys, og i 1939 fikk de en fast jobb på denne scenen 

(Neal 2013: 129). Bandet skiftet besetning opptil flere ganger, og i 1945 var besetningen 

bestående av det som senere har blitt kalt The Original Bluegrass Band. I starten var The Blue 

Grass Boys kun ansett som et av de mange populære string-bandene på denne tiden, men nå 

fikk bandet en mer distinkt karakter. “Bluegrass began in 1945”, har folkloristen Alan Lomax 

observert, da han viser til at Monroe rekrutterte en “brilliantly orchestrated” hillbilly-kvintett 

som sto i sterk kontrast til de andre “originally crude” hillbilly-orkestrene (Lomax, sitert i 

Cantwell 2003: 62). Et interessant spørsmål blir da på hvilken måte denne “brilliantly 

orchestrated” hillbilly-kvintetten symboliserte en amerikansk forhistorie og tradisjon.  
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 Bluegrass kom til i kjølvannet av den store depresjonen i USA, der forestillingen om 

at hillbilly-musikken var representativ for en amerikansk tradisjon allerede var blitt konstruert 

over en lengre tidsperiode. Jeg vil nå nærmere undersøke denne musikktradisjonen som 

bluegrass kan sies å representere, før jeg videre redegjør for hvordan bluegrass har ført denne 

tradisjonen videre. 

 

Bluegrassens røtter – instrumentering og stiltrekk 

Bluegrass har blitt forstått som tradisjonell musikk, og er ifølge Cantwell musikk som bærer 

lyden av “the old southern sound, that was heard years ago, many, many years ago in the 

backwoods, at country dances” (Cantwell 2003: 14). Hva “the old southern sound” kan 

innebære blir da et annet spørsmål. I denne delen vil jeg ta for meg hva som menes med den 

amerikanske folkemusikken og undersøke noen av de musikalske elementene som kan 

tilknyttes bluegrass fra de eldre musikktradisjonene i USA.  

Begrepet om den den amerikanske folkemusikken, kan være omfattende. Amerika har 

ikke en lang musikkhistorie sammenlignet med andre land i verden, foruten 

musikktradisjonen til de innfødte amerikanerne. Begrepet amerikansk folkemusikk kan også 

omfatte denne musikktradisjonen, men det som ofte refereres til med dette uttrykket er den 

musikktradisjonen som har oppstått i USA etter at europeere og afrikanere brakte sin 

musikalske arv til landet. Det er også verdt å legge merke til at “amerikansk” folkemusikk 

refererer spesifikt til USA, da andre regioner på de amerikanske kontinentene har mer 

spesifiserte geografiske tilnavn, som “latin-amerikansk” musikk (refererer generelt til det 

søramerikanske kontinentet) eller Cubansk musikk (refererer spesifikt til landet).12 

Amerikansk folkemusikk viser ofte til musikken som har vokst til i de rurale områdene i 

USA, og er en fusjon av europeiske folkesanger og afrikansk musikkarv. Mye av musikken 

har utviklet seg gjennom såkalte “railroad songs”, “chain-gang songs”, “Negro Spirituals”, og 

ellers folketradisjoner som er mer eller mindre direkte ankomne fra Europa, særlig fra 

engelske, skotske og franske kilder (Rich 1938: 451).13  

En vesentlig forskjell på den amerikanske og den latin-amerikanske folketradisjonen 

er det større fraværet av trommer i den amerikanske folkelige musikken. Afrikansk musikk er 

																																																								
12	Dette kan sees i eksempel i retorikken hos en rekke kilder som referer til USA gjennom uttrykket 
“amerikansk” i motsetning til andre spesifikke regioner på de amerikanske kontinentene, blant annet 
hos: Neal (2013), Bøhler (2013), Cantwell (2003). 
13 Grunnen til at musikktradisjonene fra nettopp disse landene overlevde i Nord-Amerika, mener Rich 
er fordi språket var dominerende ovenfor andre europeiske språk (Rich 1938: 451). 
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i stor grad rytmisk, og i motsetning til den latin-amerikanske musikktradisjonen der afrikansk 

trommemusikk har fått blomstre, har trommer i den amerikanske musikktradisjonen i lang tid 

vært mer fraværende og blitt erstattet med melodiske instrumenter, og da særlig europeiske 

melodiske instrumenter. Cantwell påpeker følgende: “One wonders, indeed, if the general 

absence of drums in country music does not somehow ultimately go back to the slave owner’s 

fear of the African talking drum and its power to inspire insurrection” (2003: 97).  

Av de mange afrikanske instrumentene som ikke overlevde ferden til USA er banjoen 

et unntak. Cantwell kaller banjoen for Amerikas eneste innfødte folkeinstrument, da den 

afrikanske varianten av instrumentet gjennom flere hundre år med transformasjon i USA har 

utviklet seg til det unike instrumentet vi i dag kjenner, og som har gjort seg sentral i den 

amerikanske folkemusikken (Cantwell 2003: 92). Ved siden av banjoen har fele vært et mye 

brukt instrument i den amerikanske folkemusikken, særlig i forbindelse med fest og dans. 

Fela har europeiske bosettere tatt med seg, sammen med ulike tradisjoner knyttet til dette 

instrumentet. Den første dokumenterte felekonkurransen i USA fant sted i 1736 (Humphrey 

2002: 5), og de såkalte “fiddle tunes” som ble fremført bestod som regel av et repertoar av 

blant annet jig, reel og strathspey som kan spores tilbake til Skottland på 1700-tallet 

(Goertzen 1988: 108). Gitar og mandolin ble vanlige instrumenter på 1800-tallet da 

instrumentmakere på denne tiden begynte å selge dem som billige masseproduserte produkter, 

og disse instrumentene gjorde seg særlig gjeldende i Appalachia-regionen, da den ellers 

fattige befolkningen i dette området nå hadde rå til å ta de i bruk (Humphrey 2002: 6). 

Debby McClatchy har påpekt at Appalachia var et fjellrikt område som var vanskelig å 

bosette seg i, og at området av den grunn tiltrakk seg en fattigere befolkning som var på 

utkikk etter billig eller uønsket (gratis) jord (McClatchy 2000). Grunnet det ulendte terrenget i 

dette området oppstod det isolerte samfunn, der familie, lokalt samhold og religion stod sterkt. 

De fleste bosetterne i dette området var av irsk og britisk opprinnelse, og av den grunn er den 

tradisjonelle musikken fra Appalachia hovedsakelig basert på Anglo-Keltiske folkeballader 

og instrumentale danselåter. Tematikk fra de britiske balladene med kjærlighetsaffærer og 

tragedier preget også musikktradisjonen i Appalachia, men da samfunnene i dette området var 

dypt religiøse ble mye av innholdet sensurert, og fikk en kristen-moraliserende vinkling. 

Salmer og gospel var av denne grunnen også svært utbredt. Ornamenteringen og 

improvisatoriske stiler som var å finne i mange keltiske ballader kan ha ledet til den nasale 

kvaliteten som er foretrukket av mange tradisjonelle sangere i Appalachia, men man skal 

heller ikke utelukke den innflytelsen afroamerikanere har hatt på denne musikkulturen. 

Improvisatoriske stiler og kollektiv sang med mye “call and response” som slavene bragte 
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med seg har også influert sangstilen i Appalachia, og ikke minst har afroamerikanernes 

rytmiske spillestiler preget det instrumentale. Den instrumentale tradisjonen i Appalachia 

startet som Anglo-Keltiske danselåter, og har siden blitt omformet av afroamerikanske rytmer 

og den gradvise tilgangen til nye instrumenter (Ibid). 

I en tekst fra 1909 har Phillips Barry, en tidligere akademiker og samler av 

folkesanger, analysert harmonikken i det han kaller “the American folk-song”, som i stor grad 

er basert på utviklingen av sanger med opphav fra de britiske øyene har hatt i USA. Han har 

funnet ut at ren dur er den tonearten som går mest igjen, og da særlig i den sekulære 

musikken. Ellers var det moder med lav septim som var mest vanlig, som eolisk, dorisk, 

mixolydisk, og til sjeldenhet frygisk (Barry 1909: 72-73). Cantwell påpeker at en ofte brukt 

harmonikk også innebar såkalte “gapped scales”, som bare består av fem eller seks toner. 

Kvarten var ofte utelatt i disse skalaene, og en slik skala som går igjen i mye amerikansk 

tradisjonell folkemusikk er den dur-pentatoniske skalaen. Denne skalaen er også kalt 

“afrikansk durskala”, da den ble mye brukt av afroamerikanske musikere (Cantwell 2003: 

120). Melodier er ofte sirkulære, ifølge Barry. Det vil at den samme melodien ofte går igjen 

runde etter runde, med fravær av en tonalsentrisk avslutning i enden av melodien, sånn at den 

alltid ledes videre til neste runde. Ikke før siste runde avsluttes melodien på tonalsenteret 

(Barry 1909: 77). På denne måten passer musikken utmerket til dans, da musikerne kan spille 

over det samme akkordskjemaet og melodien så lenge det måtte passe seg å fortsette. Både 

afrikansk musikk med sine såkalte “blåtoner”, og europeisk folkemusikk med sine naturtoner, 

har en tonalitet som ikke passer inn i det tempererte systemet. Dette er særlig merkbart med 

den nøytrale tersen og septimen, som verken er stor eller liten. Innflytelsen fra denne 

tonaliteten kan høres i old-time musikk, da en låt ofte inneholder både den store og lille 

tersen, og både den store og lille septimen. Dette harmoniske fundamentet er tydelig i gamle 

tradisjonelle låter som “Little Maggie”, hvor en liten ters blir lagt til i en mixolydisk 

harmonikk. 

 Både europeisk og afrikansk innflytelse har vært med på å forme den amerikanske 

folkemusikken som har blitt utviklet over et stort geografisk og historisk spenn i USA. I 

denne delen har jeg bare redegjort for en liten del av hva denne musikktradisjonen innebærer, 

og jeg har avgrenset omfanget til et redusert geografisk område, siden jeg anser denne 

avgrensningen som mest hensiktsmessig for å forstå bluegrass musikken. Musikktradisjonen 

som har vokst til i Appalachia-regionen har ofte blitt beskrevet som idealet for hva bluegrass 

skal representere, som blant annet kommer til uttrykk i Monroes uttalte referanser til de 
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såkalte “ancient tones” (Cantwell 2003: 15). Jeg vil nå ta for meg hvordan bluegrass forholder 

seg til disse eldgamle tonene. 

 

Musikalske tradisjonstrekk i bluegrass 

Tross innflytelsen fra både europeiske og afrikanske musikktradisjoner har bluegrass blitt en 

musikkretning som er dominert av hvite musikere, mens for eksempel blues på sin side blir 

ansett som afroamerikansk musikk. Jeg vil i denne delen ta for meg i hvilken grad bluegrass 

representerer sin foregående tradisjonsmusikk, og jeg vil starte med å vise til hvordan 

bluegrass (hvit musikk) og blues (afroamerikansk musikk) på mange måter har bragt med seg 

flere felles tradisjonstrekk fra sine foregående tradisjoner. 

 Hadde ikke omstendighetene hatt det til at Monroe spilte mandolin, ville han 

antakeligvis blitt bluesgitarist i samme stil som gitaristen Arnold Schultz, ifølge Monroe selv 

(Cantwell 2003: 32). Både blues og bluegrass deler mange av de samme musikalske røttene, 

og begge musikkretningene deler mye av den karakteristikken som var å finne i tidligere 

amerikansk folkemusikk. Dette gjelder blant annet det harmoniske: Begge musikkstilene er 

preget av spenningen mellom å være musikk formet rundt det tempererte systemet, og å ha 

røtter i musikk som ofte har en tonalitet utenfor dette systemet. Selv om bluegrass-musikken 

som regel opererer innenfor det tempererte systemets rammer, betyr det ikke at blåtoner ikke 

forekommer – akkurat som man vil høre en bluesgitarist dra en tone opp til semitonen over, 

vil man også høre en banjoist i et bluegrass-band gjøre det samme. Likhetstrekkene mellom 

blues og bluegrass-musikk er flerfoldige, og Monroe skal selv ha uttalt at “[i]f you listen to 

my work [...] you see that there’s blues in it” (Ibid: 126). Som Richard Middleton påpeker ble 

blues også fra starten omtalt som “old-time” (Middleton 2007: 52), og med felles røtter og 

utvikling er det ikke unaturlig å finne likheter mellom blues og bluegrass. Bluegrass-

vokalister tenderer å synge i høyt register med nasal stemme, og har en slående likhet med 

sangteknikken i afroamerikansk musikk kalt “hollering”, ofte forbundet med deltablues-

musikere som Leadbelly og Howling Wolf (Cantwell 2003: 128). I bluegrass blir 

sangteknikken kalt “high lonesome”, oppkalt etter Monroes stemme, som lå i et usedvanlig 

høyt leie (Neal 2013: 128). 

Bluegrass har ofte konsistente rytmemønstre og akkordvendinger, der en mengde 

tradisjonelle folkesanger er en del av repertoaret, påpeker Neil V. Rosenberg (2005: 8). 

Instrumenteringen består av tradisjonelle instrumenter som var vanlige i den amerikanske 

folkemusikken i Appalachia, da den standardiserte bluegrass besetningen er bestående av 

banjo, mandolin, fele, akustisk gitar og bass. Selve lyden, karakteren og klangfargen i disse 
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bestemte instrumentene kan i seg selv vekke assosiasjoner og nostalgi til den tradisjonelle 

folkemusikken. Om instrumentene i bluegrass har Cantwell skrevet: 

The structure of bluegrass admits each of these instruments into the foreground, where they are 
played in a fashion that somehow captures the peculiar timbre of old-time music and the special 
character of the instruments themselves. We must have, for instance, the steady bass runs of the 
guitar, the characteristic snap or twang of the banjo strings, the mournful wail of the fiddle 
constantly before us. One has merely to hear the banjo’s strings touched, or one double stop 
drawn out on the fiddle, to recognize the sense in which the meaning of bluegrass begins quite 
simply with what these instruments essentially are (Cantwell 2003: 203).  

Eirk Askerøi har med det han kaller “sonic markers” forklart at “even the subtlest signifiers – 

the sound of an acoustic guitar, or the virtual space created by digital reverb – connote 

principal narratives of authenticity and authorship as well as gender, sexuality, space and 

place” (Askerøi 2013: 2-3). Da hva Cantwell beskriver som “the characteristic snap or twang 

of the banjo strings” eller “the mournful wail of the fiddle” er lyder som vi gjenkjenner som 

“old-time”, kan lydene i seg selv skape forestillinger om bluegrass som autentisk 

tradisjonsmusikk.  

Cantwell kaller bluegrass en romantisk sjanger som baserer seg på lengsel og nostalgi, 

med en tematikk som går forbi det ordinære livet (Cantwell 2003: 226). I motsetning til 

kommersiell countrymusikk, tar bluegrass sjelden opp aktuelle sosiale, politiske og innenriks 

problemer. I stedet for direkte å håndtere problemene det urbane livet byr på, responderer 

bluegrass med kontrasterende låter som omhandler en lykkeligere og simplere tilværelse, i det 

Rosenberg kaller for “down home”-tematikk (Rosenberg 2005: 8). På denne måten har 

bluegrass fungert som en symbolsk sjanger, utdyper Rosenberg videre. Man vil kunne lytte til 

bluegrass på samme måte som man ville lyttet til en opera sunget på et språk man ikke forstår, 

og nyte musikken rent som den kunstformen den er. Rosenberg mener at siden innholdet i 

bluegrass er så tydelig symbolsk, i stedet for å være rettet mot nåværende bekymringer, så har 

musikken blitt mer tilgjengeliggjort for folk fra ulike kulturelle miljøer, som kan relatere til 

bluegrass gjennom symbolismen sjangeren representerer (Ibid). Dette betyr at selv om 

musikken har en tydelig symbolsk tematikk som typisk omhandler fortidens rurale samfunn, 

så når musikken også ut til et moderne urbant publikum, så vel som til det rurale 

publikummet. I artikkelen “From the Sound Recordings Review Editor: Bluegrass Today” 

(1992) trekker Rosenberg frem kritikk av Cantwells Bluegrass Breakdown (1984), der det blir 

beskrevet at Bill Monroes publikum var dominerende ruralt. Rosenberg mener bluegrass-

musikere, inkludert Monroe, alltid har vært påvirket av en gentrifisering av publikummet, i 

den forstand at en urban middelklasse har hatt en viktig rolle i publikumets sammensetning 
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(Rosenberg 1992: 468).  

Det som er verdt å merke seg er at selv et mer “urbant” og “moderne” publikum 

verdsetter bluegrass, og det kan tenkes at noe av det de verdsetter er nettopp musikkens evne 

til å symbolisere det tradisjonelle. Jeg vil nå ta for meg hvordan dyrkingen av forestillingen 

om bluegrass som symbol på tradisjonelle og rurale verdier har blomstret i kontekst av 

sosiale, politiske og populærkulturelle forhold. 

 

Bluegrass i kontekst av sosiale, politiske og populærkulturelle forhold 

Et interessant aspekt ved bluegrass som tradisjonsbærer for den landlige folkemusikken i 

USA er at urbane sosiale krefter har vært involvert i denne prosessen fra bluegrass-musikkens 

opprinnelse. At urbane krefter kan ha påvirket forestillingen om bluegrass som autentisk, 

tradisjonell musikk er noe jeg vil undersøke nærmere i denne delen. Dette er gjeldende både i 

sosiale, politiske og populærkulturelle forhold. 

 Bluegrass gikk mer eller mindre hånd i hånd med country til å begynne med, men har 

siden gått sin egne separate vei, og omdefinert seg som egen sjanger. Det er måten bluegrass 

har definert seg på som muligens for folk til å assosiere bluegrass med en eldgammel, 

erkeamerikansk musikkstil. Dette bildet kommer frem hos Jocelyn R. Neal, da hun skriver: 

Today, many listeners think of bluegrass as an ancient mountain tradition that dates back to some 
primitive time in Appalachian history. In fact, the music known as bluegrass came into existence 
for the first time after World War II. In the mid-1940s, this new style was a youthful, energized, 
and thoroughly modern transformation of older string band music. [...] Bluegrass became 
associated with notions of old-time, traditional, backwoods, and antimodernist perspectives, and 
the music began to function more as a distinct genre that was separate from, rather than part of, 
country (Neal 2013: 127). 

En viktig bemerkning når det gjelder den sosiale påvirkningen på bluegrass og dets forhold til 

tradisjon er hvordan “Folk Revival”-bølgen var med på å forme bluegrass-kulturen. Da Alan 

Lomax i 1959 beskrev bluegrass som en inkarnasjon av de gamle folketradisjonene og kalte 

musikken “folk music with overdrive”, ble bluegrass legitimert hos folk-bevegelsen (Neal 

2013: 145). Den nye populærmusikken “Rock n’roll” gjorde det vanskeligere å livnære seg 

som bluegrass-musiker på 1950-tallet, men dette endret seg under Folk Revival-tiden på 

1960-tallet, som Cantwell påpeker ble et stort oppsving for bluegrass (2003: 65). Dette ble 

også et politisk veiskille mellom country og bluegrass. USA var i etterkrigstiden preget av 

den kalde krigen, og en heksejakt på kommunister oppstod – den såkalte “Red Scare”. Mange 

kunstnere, særlig i folk-bevegelsen, ble svartelistet og arrestert da de ble anklaget for å ha 

bedrevet anti-amerikanske aktiviteter. Selv om country og folk har samme røtter, distanserte 
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country seg nå fra all folk-assosiasjon og forsterket en patriotisk posisjon som fremmet både 

amerikanske familieverdier og en kapitalistisk livsstil (Neal 2013: 101). Bluegrass har 

allikevel toppet country-listene i ettertid, med blant annet “Rocky Top” i 1967 av the Osborne 

Brothers, som anses å være bluegrass sitt inntog tilbake i populærkultur (Ibid: 150). Den 

sosialistisk-politiske påvirkningen på bluegrass har på et vis skapt en tilhørighets-spenning i 

sjangeren, da musikken på en måte har en tilhørighet til countrymusikken med sine felles 

røtter, og på en annen måte har tatt avstand fra denne tilhørigheten. Neal kaller på sin side 

bluegrass både langhåra hippy-musikk, og konservativ tradisjonalistisk musikk, som har 

utviklet seg både som en del av countrymusikken, og som en selvstendig sjanger (Ibid: 155).  

Den urbane Folk Revival-bevegelsen har preget og forsterket idealet om tradisjon i 

bluegrass. Denne politiske bevegelsen tok sterk avstand fra alt som hadde med 

masseproduksjon og kapitalisme å gjøre, og anså blant annet elektriske instrumenter som 

inautentiske. Bluegrass med sin akustiske, anti-moderne og tradisjonelle karakteristikk passet 

derfor perfekt for denne bevegelsen. Bevegelsen ga friskt liv til bluegrass og de tradisjonelle 

verdiene denne musikken stod for, i en tid hvor det i skyggen av den populære rock’n roll-

musikken hadde vært vanskelig å livnære seg som bluegrass-musiker (Cantwell 2003: 65).  

 På starten av 2000-tallet fikk bluegrass nok en gjenoppvåkning i populærkulturen, 

denne gangen i etterkant av utgivelsen av filmen, O Brother Where Art Thou?. Filmen, som er 

regissert av brødrene Joel og Ethan Coen i 2000, er en gjenfortelling av Homers Odysseen, 

satt til 1930-tallets rurale USA. Med blant annet George Clooney, John Turturro og Tim 

Blake Nelson i hovedrollene, er filmen en reise gjennom det landlige Mississippi i et USA 

preget av den store depresjonen, hvor “old time”-musikk var en veldig sentral del av 

handlingen. Selv om filmen var suksessfull ble det tilhørende soundtracket nesten enda mer 

suksessfullt (Neal 2013: 436). Musikken var satt sammen av en variasjon av gamle 

innspillinger og nyinnspillinger av etablerte artister innen country, bluegrass og folk, som 

Alison Krauss, Emmylou Harris og Dan Tyminski. Blant annet fikk bluegrass-sangen “Man 

of Constant Sorrow”, fremført av det fik, stor oppmerksomhet. Denne filmen fikk folk som 

aldri hadde hørt på bluegrass, country eller old-time musikk til å kjøpe CDen som kom med et 

tilhørende klistremerke som erklærte den som “the ultimate American roots music 

collection”.14 I kjølvannet av CDens suksess kunne det merkes store skifter innen country-

sjangeren. Flere artister ble påvirket til å endre stilen sin mot en mer akustisk-orientert 

																																																								
14 En diskusjon av sjangerforståelse i forholdet mellom “roots music” og “bluegrass” vil bli redegjort 
for i kapittel 5. 
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“roots”-retning, for å tilfredsstille en lyttergruppe som ønsket å finne mer lignende musikk 

som den de hadde hørt gjennom filmen (Ibid: 436-438). Effekten denne filmen hadde på 

bluegrassens popularitet har blitt kalt O Brother-fenomenet (Ibid). Den amerikanske 

journalisten og forfatteren Chris Willman har medelt at “ever since the O Brother; Where Art 

Thou? phenomenon took off in 2001, bluegrass has had a huge following among the high-

income, post-collegiate urban set, as well as with rural Appalachian folk (who still claim it as 

their birthright) and conservative country fans (who like the music’s traditional and often 

religious messages)” (Willman 2005: 107). Bluegrass hadde nok allerede et publikum innen 

alle de sosiale klassene Willman beskriver, men med O Brother-effekten utvidet dette 

publikummet seg. 

Middleton merker seg tre aspekter rundt effekten av O Brother; Where Art Thou?-

filmen. Det første er “revival”, eller vekkelse: fortiden er brakt til samtiden og rekonfigurert. 

Det andre er at denne fortiden er en “folk”-fortid: det som er brakt frem til samtiden er 

tradisjon, “a home that has been lost”. Det tredje er et raseaspekt: filmen trekker tydelig på 

svarte røtter – “only to find [...] a white investment already in place, right back down home” 

(Middleton 2006: 48). Fremstillingen av bluegrass gjennom denne filmen kan på mange måter 

bidra til å konstruere en forestilling om hva bluegrass er, og som Middleton viser til kan 

denne forestillingen på mange måter se ut til å være fokusert rundt fortid og tradisjon. En hvit 

fortid og tradisjon vel og merke. Det er flere ting å merke seg rundt både filmen og 

musikkalbumet når det kommer til representasjonen av et autentisk uttrykk av tradisjon og 

fortid. Om album-coveret til O Brother, Where Art Thou? skriver Neal: “the soundtrack’s 

cover art, with a sepia-toned sky, open fields of rural America, and a light hidden over the 

horizon, spawned many imitations in both album covers and music videos” (Neal 2013: 437). 

Det er tydelig at albumet er ment å gi assosiasjoner til det landlige og gamle, med fargetoner 

som gir bildet et mer antikt uttrykk. Til og med om fargetonene i selve filmen skal 

filmfotograf, Roger Deakins, ha uttalt at de ønsket å få filmen “to look very dry and dusty and 

have a sort of feel of an old picture book” (Deakins, sitert i Holt 2007: 34). Randy Starr, en av 

innehaverne i selskapet Cinesite som bidro med fargelegging av filmen, skal videre ha uttalt 

at den digitale teknologien som manipulerte bildet i etterkant bidrar til å fange tidsepoken som 

filmen skal representere; det fanger varmen i lufta, og det fanger svetten på kroppen til 

karakterene (Ibid). Fabian Holt ser problematisk på denne uttalelsen og skriver at: 

On the one hand, this statement represents the realist view that there is a truth to be captured  
and that history is infinite. On the other hand, technology is praised for its ability to transform and 
connect. Starr imagines a kind of metamorphosis of technical material into living nature and 
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implies a correspondence between emotional power and historical authenticity. He is essentially 
talking about creating a more realistic image of reality by using more advanced technology, and 
that turn most thinking about authenticity on its head (Ibid: 34-35). 

Om autentisitet i denne sammenhengen er ensbetydende med å representere virkeligheten 

gjennom det “ekte” og “naturlige”, slik eksempelvis det tidligere diskuterte aspektet om “folk 

authenticity” representerer, da blir selvfølgelig Starrs uttalelse om bruken av teknologi for å få 

til dette paradoksal. Starr er nok selv klar over at virkeligheten på 1930-tallet ikke var preget 

av en mer sepia-farget realitet, men vår forestilling om det forhistoriske kan derimot bære 

preg av slike assosiasjoner. 

Det som i alle fall er klart er at ønsket om å presentere innholdet i filmen og musikken 

er gjennom representasjonen av fortid og tradisjon, men at kunstig manipulering ikke blir 

unngått for å konstruere dette. Dette tar meg til neste seksjon, der jeg vil undersøke nærmere 

hvordan fremstillingen av det autentiske i bluegrass kan se ut til å være konstruert når det 

gjelder flere aspekter. 

 

Bluegrass og konstruksjonen av autentisitet 

O Brother, Where Art Thou? er ikke den første filmen til å presentere bluegrass i et perspektiv 

der musikken symboliserer det rurale, forhistoriske og tradisjonelle. Helt siden 1960-tallet har 

bluegrass blitt brukt i TV og film, og musikken har som regel vært forbundet med visse 

stereotypier. I 1962 ble “The Ballad of Jed Clampett”, innspillt av Flatt and Scruggs, brukt 

som temasang for TV-serien “The Beverly Hillbillies”, som spiller på sterke kulturkollisjoner, 

da en hillbilly-familie gjør seg rike og flytter til Beverly Hills, California. I denne serien blir 

ofte de urbane høyklasse-familiene til slutt latterliggjort, og viste til at det var mye verdi også 

i en forenklet og høyt stereotypisert rural kultur. Et annet innflytelsesrikt eksempel er filmen 

Deliverance fra 1972, der en forretningsmann fra Atlanta kommer over en tilsynelatende 

tilbakestående og fysisk unormal lokalgutt i en avsidesliggende “hillbilly”-region. Gjennom 

en duett med forretningsmannen på gitar og den lokale hillbilly-gutten på banjo ble sangen 

“Dueling Banjos” symbolsk for resten av filmen. Neal mener filmen antyder at middelklasse-

amerikanere forstod den landlige Appalachia-kulturen som å ha en mørk og fordervet side, og 

at bluegrass gjennom denne filmen representerte noe eksotisk, fremmed og urovekkende – 

men allikevel amerikansk og forlokkende (Neal 2013: 154). Gjennom ulike filmer opp 

gjennom tiden er bluegrass tilsynelatende fremstilt i kontrast med det moderne, og heller 

brukt representativt for det landlige og forhistoriske. Fremstillingen av bluegrass gjennom 

film og TV kan se ut til å bidra til og konstruere visse forestillinger og assosiasjoner tilknyttet 
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denne musikken. I denne delen vil jeg ta nærmere for meg hvordan noen av disse 

fremstillingene kan ha blitt til i utgangspunktet, og undersøke i hvilken grad forestillinger om 

autentisitet tilknyttet bluegrass kan anses som konstruerte. 

 Det som er verdt å merke seg i country og bluegrass er at utøvere ofte bærer distinkt 

bekledning. At utøvere ofte bærer hatt og boots er kanskje det mest påfallende å legge merke 

til, der imaget kan minne om en slags sammenslåing av en bonde og en cowboy. “I may look 

like a city slicker, shinin’ up through me shoes”, synger den etablerte country og bluegrass-

artisten Ricky Skaggs i sangen “Country Boy”, utgitt i 1985. Her portretteres han i 

musikkvideoen som en forretningsmann med dress og slipps, i det hans “Uncle Pen” (spilt av 

Bill Monroe) entrer kontoret hans og forteller ham at “I heard you was bad boy, but I didn’t 

know you’d sank to this”. Uncle Pen er selv ikledd skjorte og cowboyhatt (kombinert med 

dressjakke og koffert) og illustrerer kontrasten mellom den urbane forretningsmannen og den 

mer rurale hillbillyen. “Underneath I’m just a cotton picker, pickin’ out a mess of blues”, 

konkluderer sangteksten fremført av Skaggs.  

 “Country Boy” spiller på kontrastene mellom country som et symbol på det landlige i 

motsetning til det moderne urbane livet, der Skaggs karakter er “just a cotton picker”. Hvor 

dette imaget har sitt opphav blir da et relevant spørsmål. Den 29. desember 1926 ble 

“hillbilly” beskrevet i magasinet Variety, der det stod følgende: 

The “hillbilly” is a North Carolina or Tennessee and adjacent mountaineer type of illiterate white 
whose creed and allegiance are to the Bible, the chautauqua, and the phonograph. The talking 
machine’s relation to the show business interests most. The mountaineer is of “poor white trash” 
genera. The great majority, probably 95 percent, can neither read nor write English. Theirs is a 
community all unto themselves. Illiterate and ignorant, with the intelligence of morons, the sing-
song, nasal-twanging vocalizing of a Vernon Dalhart or a Carson Robison on the disks, reciting 
the banal lyrics of a “Prisoner’s Song” or “The Death of Floyd Collins” (biggest hillbilly song-hit 
to date), intrigues their interest (Green 1965: 221). 

Hillbilly blir her fremstilt gjennom et veldig nedlatende syn, og beskrevet som ikke noe annet 

enn “poor white trash”. Richard Peterson har allikevel funnet ut at av de utøverne som 

opptrådde på The Grand Ole Opry i 1928 på ingen måtte var rekruttert fra det rurale “poor 

white trash” som senere har blitt karikert i TV-serier som “The Beverly Hillbillies”. I 1925 

var en betydelig mengde av de som senere skulle bli regelmessige Opry-utøvere ikke en gang 

rurale borgere, men heller sønner av bønder og lignende, nå bosatt i større byer med fast 

arbeid (Peterson 1997: 75). Om ikke utøverne på The Grand Ole Opry var faktiske hillbillyer, 

hvem fremstilte da dette imaget, og til hvilken hensikt, spør Peterson seg. Peterson påpeker at 

på 1920-tallet var det viktig at utøvere, enten i film eller i forhold til live-musikk, både 

opptrådde og visuelt fremstilte sin rolle på en måte som ville bli akseptert som autentisk (Ibid: 
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70-71). Til og med radioprofiler ikledde seg i samsvar med den “rollen” de “spilte” i radio, 

der for eksempel BBCs nyhetsopplesere kom på jobb iført smoking. “From the outset, country 

music was seen as a rustic alternative to urban modernity”, meddeler Peterson. Gjennom 

1920- og 1930-tallet søkte dermed countrymusikken etter “a look that, to be seen as authentic, 

had to fit the image implied in the music, in the lyrics, and most important, in the expectations 

of audiences” (Ibid: 55). Det stereotypiske bildet på hillbilly var allerede konstruert gjennom 

omtalelser i blant annet aviser, og det var også omtalt i sammenheng med den folkelige 

musikken som blant annet var å høre på The Grand Ole Opry. Da country-musikk viste seg å 

være musikk med potensiell kommersiell suksess, ønsket George Hay, mannen bak The 

Grand Ole Opry, å bruke det stereotypiske bildet av hillbilly for å autentifisere musikken etter 

den forestillingen mange hadde av kulturen rundt denne musikken (Ibid: 75). Fremstillingen 

av et slikt stereotypisert bilde hadde vist seg å være svært suksessfullt i tidligere teatralske 

formater som for eksempel Vaudeville. Autentisitet i Vaudeville-formatet må sies å være klart 

dreid rundt oppfatningen av den kunstige konstruksjonen, og det samme kan sies om Barn-

Dance showene, som og på mange måter var et tydelig teatralsk format. Forestillingene om 

den tradisjonen disse stereotypiserte konstruksjonene representer kan derimot være veldig 

ekte. Waterman argumenterer for at det han kaller “stereotypic reproduction” tar i betraktning 

at “supposedly fatual accounts” aldri kan bli helt separert fra “mythical-persuasive 

elaborations” (Waterman 1990: 377). “Like fictions, they [stereotypes] are created to serve as 

substitutions, standing in for what is real”, har forfatteren Bell Hooks påpekt (Hooks 1997: 

170). 

 Fremstillingen av hillbilly-figuren, og dens lignende søsken-karakter “cowboyen”, blir 

forklart av Peterson som følgende: 

Both hillbilly and cowboy suggest a self-reliant (most often male) child of nature, unfettered by 
the constraints of urban society – an image that has been a distinctive element of American 
fictional heroes at least since James Fenimore Cooper’s Last of the Mohican was published in 
1826. Both depend of friends and family rather than on written law and officialdom. Both find 
little use for formal education in their environment, relying on knowledge that comes from a 
oneness with nature and its creatures. Finally, both feel at a loss in an urban environment, not only 
unschooled in its appropriate ways of behavior, but also unrefined in dress, speech, and manners 
(Peterson 1997: 67). 

Ved siden av å være musikk som representerte tradisjonelle verdier ble hillbilly gjennom sin 

popularitet også kommersiell musikk, som viste seg å kunne tjene store penger for en 

musikkindustri. I denne sammenhengen ble hillbilly-imaget, med alle sine assosiasjoner, et 

symbol på hva musikken representerte: en landlig og “enklere” kultur, og amerikansk fortid 

og tradisjon. 
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Den kommersielle suksessen lå nettopp i musikkens evne til å representere tradisjon, 

og Cantwell påpeker at dette påkrevde at til og med selve hillbilly-utøveren måtte utforske og 

i en viss grad “gjenopprette” sin egen tradisjon (Cantwell 2003: 48). I denne sammenhengen 

kan Watermans begrep angående “the invention of tradition” være relevant, der en tradisjons 

kontinuitet fra fortiden kan være en kunstig konstruksjon gjennom idéer fra samtiden 

(Waterman 1990: 377). For hillbilly ble det viktigere enn noen gang å bygge videre på 

forestillingen om den fortiden som musikken representerte. Cantwell beskriver hvordan den 

kommersielle suksessen til Barn Dance-showene bidro til denne konstruksjonen: 

By presenting southern, rural, and traditional music in conjunction with old-fashioned sentimental 
and popular songs – what had become, in effect, the “folksongs” of the urban north – the Barn 
Dance seemed to reconstitute the rural music as a popular or national form, while at the same time 
effacing under its influence the bourgeois quality of the old poplar songs and bestowing upon 
them a faintly rustic or bucolic character (Cantwell 2003: 44-45). 

Samtidig som hillbillymusikk representerte tradisjonell musikk, viser Cantwells sitat at 

forestillingen om hva det “tradisjonelle” innebar var mer konstruert i samtiden, da mer 

“borgerlige” kvaliteter i musikken ble visket ut til fordel for en vektlegging av den landlige 

karakteren. Det kan tenkes at spenningene mellom det tradisjonelle og det kommersielle kan 

ha preget selve tilnærmingen Monroe hadde til hillbilly-musikk. For eksempel har Cantwell 

beskrevet bluegrass som musikk Monroe “designet” for å spille old-time i en moderne verden 

(Ibid: 70). 

Det neste kapittelet vil utforske disse spenningene nærmere, men da i kontekst av 

hvordan bluegrass kan bli forstått gjennom aspektet av innovasjon. 

 

Konklusjon 

All musikk er basert på tidligere tradisjoner, og Waterman beskriver begrepet tradisjon som å 

representere en bestemt kultur (Waterman 1990: 367). Hvordan en tradisjon blir forstått som 

autentisk er ikke nødvendigvis basert på falskhet eller genuinitet, men på våre forestillinger 

av hva som er falskt og genuint. Autentisitet blir ikke konstruert på grunnlag av disse 

forestillingene alene, men også på grunnlag av en ideologi om at disse forestillingene er ekte. 

Faktumet at samfunn og kulturer er i konstant utvikling kan utfordre vår forståelse av 

tradisjon. Waterman kaller dette for den etnomusikkvitenskapelige klisjéen, “the continuity of 

change” (Ibid). Askerøi har argumentert for at “the changing myth of authenticity depends as 

much upon time and context as upon the musical triggers that signal it” (Askerøi 2013: 10). 

Man kan dermed argumentere for at gjennom “the continuity of change” endres også 

forståelser av tradisjoner med tiden.  
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 Bluegrass ble utviklet i en tid da hillbilly-musikere ble verdsatt for sin evne til å 

frembringe en nostalgi til fortiden og en bedre tilværelse i et ellers økonomisk deprimert 

USA. Bluegrass, som vokste ut av hillbilly string-band-musikken, representerte en mengde 

musikalske tradisjonstrekk fra foregående musikktradisjoner og kunne symbolisere idealer 

som ble forstått som autentisk tradisjonelle. Folk-bevegelsen på 1960-tallet dyrket de 

tradisjonelle aspektene ved musikken, og kan dermed ha hatt en viktig rolle i forbindelse med 

å konstruere en tradisjonsbevarende ideologi knyttet til bluegrass-musikken. Folk-bevegelsen 

hadde også en viktig innvirkning på bluegrass-musikkens popularitet, og fremstillingen av 

bluegrass som tradisjonsbevarende musikk kan i denne sammenhengen ha nådd ut til et større 

publikum. I kontekst av populærkulturelle medier, som for eksempel film, har bluegrass blitt 

fremstilt som landlig og forhistorisk, noe som kan ha opprettholdt og muligens også forsterket 

forestillingene om autentisitet i bluegrass som knyttet rundt tradisjonelle kvaliteter. Flere av 

de autentisitetsverdiene som er assosiert med bluegrass, blant annet “hillbilly”-imaget og flere 

rustikke kvaliteter, kan uansett sies å være konstruerte i kontekst av det kommersielle 

formatet bluegrass-musikken har utviklet seg i. 

 Forståelsen av autentisitet i forholdet mellom bluegrass og tradisjon dreier seg rundt 

oppfattelsen av bluegrass som tradisjonell musikk, mer enn hvordan musikalske elementer i 

seg selv forholder seg til tradisjonsverdier. Monroe har uttalt at den største jobben til 

bluegrass er å ekskludere det som ikke hører hjemme der, eller, med andre ord, å bevare sin 

tradisjon. Bluegrass var imidlertid selv et resultat av eksperimentering og nyskapning og kan 

med dette også bli forstått gjennom aspektet innovasjon. Martin har som nevnt uttalt at 

historien til enhver tradisjon er historien om forandring, ikke stagnering (Martin 2010: 51). 

Dette fører meg videre til det neste kapittelet, der jeg vil ta for meg forståelsen av bluegrass i 

kontekst av aspektet innovasjon. 

	



	

Kapittel 4. 

 

Innovasjon i tradisjonens navn 

 
Da radiokringkastingen ble utbredt på 1920- og 1930-tallet var dette en innovasjon som fikk 

enorm betydning for musikkindustrien. Med stadig bedre innspilling- og 

krinkastingsmuligheter kunne en mengde musikk spres til et bredere publikum over større 

landområder. Da enkelte radiokanaler på starten av 1930-tallet fikk såkalt “clear channel”-

status, betyende at de ikke ble forstyrret av andre radiosignaler, kunne musikken snart spres 

fra bygd til by, og fra kyst til kyst. Ifølge Jocelyn R. Neal førte denne utviklingen til at 

countrymusikk gikk fra kun å være et landlig fenomen, med sine hillbilly-assosiasjoner, til 

også å bli en egen “amerikansk” musikksjanger, delt over hele landet (Neal 2013: 63). 

Spredningen av musikk førte i seg selv til fusjoneringen av ulike sjangre. Blant annet oppstod 

stilen “Western Swing” som et resultat av krysninger mellom jazz og country. Countryscenen 

var bygget på tradisjonell musikk, og en viss spenning oppstod da denne scenen (delvis av 

forretningsmessige grunner) nå også ble okkupert av nye populære musikkstiler. 

Musikkscenen og radioprogrammet The Grand Ole Opry, som var en av de viktigste 

plattformene for countrymusikere både den gang og i dag, kunne merke denne spenningen 

mellom tradisjonsmusikk og de nye progressive musikkstilene, da det nå tidvis kunne dukke 

opp popgrupper på det ellers tradisjonsbaserte repertoaret. De mest populære radiostjernene 

innen hillbilly-musikken på denne tiden var allikevel de som dyrket tradisjon og den såkalte 

“Old Time”-musikken, og som kunne representere en nostalgi til en “bedre” fortid under den 

ellers økonomisk vanskelige samtiden i USA på 1930-tallet (Ibid: 64-65). Det var i denne 

konteksten bluegrass-musikken vokste til, der musikken selv representerte nostalgien til en tid 

før moderniteten.  

 Som jeg vil diskutere i dette kapittelet var ikke nødvendigvis bluegrass-musikken som 

representerte det tradisjonelle, tradisjonell i seg selv. Da Bill Monroe presenterte sin 

bluegrass-musikk på 1940-tallet, presenterte han en musikkstil verden aldri hadde hørt før. En 

rekke musikere har tatt denne “tradisjonen” med seg videre,15 der de stadig tilfører nye 

innoverende idéer og retninger innen bluegrass. I dag kan man høre musikere som Béla Fleck 

briljere på elektrisk banjo, akkompagnert av trommer, elektrisk bass og saksofon. Et vesentlig 

																																																								
15 Musikere som kan nevnes er blant annet Béla Fleck, Chris Thile, Sam Bush, David Grisman, Tony 
Rice, Mark O´Connor, Jerry Douglas og Noam Pikelny. 
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spørsmål blir da om dette kan kalles bluegrass. I dette kapittelet vil jeg likevel argumentere 

for at innovasjon kan ansees som et fundamentalt element i sjangeren bluegrass. Jeg vil starte 

med å diskutere begrepet innovasjon, for så å se bluegrass i kontekst av både musikalsk og 

teknologisk innovasjon. Deretter vil jeg diskutere hvordan progressiv bluegrass kan være et 

naturlig resultat av utvikling innen en allerede “progressiv” sjanger. 

 

Innovasjon 

Innovasjon er et begrep man ofte knytter til entreprenørskap og “business”, men begrepet er 

på ingen måte begrenset til kun dette området. Innovasjon kan enkelt forklares som 

nyskapning eller forandring, ifølge Finn Ørstavik for Store Norske Leksikon (Ørstavik 2015). 

Jeff Perry mener innovasjonsprosessen i musikksammenhenger innebærer å stille seg selv 

spørsmål som “hvordan kan vi komme opp med noe som er annerledes enn det alle andre 

gjør?”; “hva kan vi tilby som for øyeblikket ikke finnes men som folk vil ha?”; eller “hvordan 

kan vi skille oss ut fra likemenn eller konkurrenter og bli gjenkjent som unike?” (Perry 2004). 

Om man skal kunne bruke en altomfattende definisjon på begrepet kan Ørstaviks definering 

være treffende, da han forklarer innovasjon som en betegnelse på “menneskeskapt endring av 

verdiskapende aktiviteter” (Ørstavik 2015). Endring krever selvsagt at det allerede ligger noe 

i grunn som kan endres på, og sånn sett er man avhengig av et foreliggende grunnlag for å 

kunne være innoverende. Angående musikk har, som tidligere nevnt, Richard Middleton pekt 

på nettopp det samme. Middleton påpeker at intervensjoner i musikk alltid vil bygge på 

bevisstheten rundt allerede eksisterende forhold (Middleton 1990: 90). Musikk vil med andre 

ord være nyskapende gjennom modifiseringer av de musikalske forholdene som allerede 

ligger til grunn. John Wyatt Martin har også forklart innovasjon som en “forlengelse av 

tradisjon” (Martin 2010: 51), og tradisjon og innovasjon står da i gjensidig relasjon til 

hverandre. Uten innovasjon vil tradisjonen stagnere, og uten tradisjon vil innoverende krefter 

aldri kunne eksistere.  

 Perry tar for seg prosessen å innovere, og nevner i denne sammenhengen tre aspekter 

han mener er vesentlig. Disse tre aspektene er bestående av prosessen bak fusjonering, 

nytolkning og improvisering. Det må nevnes at Perry i utgangspunktet skriver om innovasjon i 

kontekst av jazz, men innovasjonsprosessen han beskriver kan omfatte musikk generelt. Om 

fusjonering skriver Perry: 

While the process of fusion generally stays the same, the practice of it varies with the individuals 
seeking new sources. By seeking the sources that are of most interest, players combine these 
influences in personal ways that contribute to finding their sound. As Peter Drucker says, “to 
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innovate, search intentionally for opportunity.” The process of fusion is the intentional searching 
for opportunities from other traditions and finding ways to incorporate them into your sound to 
advance your uniqueness (Perry 2004). 

Prosessen bak fusjonering handler, ifølge Perry, om å kunne rette øynene mot mer enn én 

tradisjon i letingen etter inspirasjon, for deretter å inkorporere disse tradisjonene til ett felles 

uttrykk.  

Perrys neste punkt, nytolkning, er rettet mot den prosessen som innebærer å gå inn i de 

musikalske faktorene den bestemte tradisjonen består av, for ikke bare å kunne imitere dem, 

men gjenskape dem i et nytt format. Reana Rossouw er omtalt som en ledende ekspert innen 

entrepenørskap i Sør-Afrika, og hun kan meddele at: “The best companies may look to the 

past as a source of inspiration, but they don’t allow it to become an excuse for imitation. They 

look to history for continuity but not for repetition” (Rossouw 2010). Dette utsagnet resonerer 

igjen Martins påstand om innovasjon som en forlengelse av tradisjon (Martin 2010: 51).  

Perrys siste punkt, improvisasjon, står sterkere i enkelte musikktradisjoner enn andre. I 

jazz og bluegrass står det blant annet særlig sterkt, og er en del av disse sjangrenes musikalske 

uttrykk og særpreg, men improvisasjon kan være en del av selve innovasjonsprosessen til 

sjangre som selv ikke bruker improvisasjon i det endelige uttrykket. Improvisasjon kan 

forklares som å skape noe gjennom spontanitet, og kan sies å være en viktig egenskap når det 

kommer til innovering. Improvisasjon i musikk forklarer Perry som bestående av to viktige 

elementer, nemlig teknikk og konsept. “Without a concept or vision, you have nothing to use 

your technique for. Improvisation is […] the chance to communicate your personal ideas” 

(Perry 2004). Gjennom improvisasjon vil man handle spontant, ofte uten noe ferdig innøvd og 

fastsatt, og på den måten frigjøre seg innenfor musikkens rammer. Frihet er, som Perry 

skriver, det som leder til innovasjon, både om det er innenfor musikk eller i bedrifter og 

næringsliv (Ibid).  

Som nevnt i denne oppgavens introduksjonskapittel, har Anne Danielsen påpekt at 

nyskapning i musikkfeltet tradisjonelt har blitt forstått som nyskapning på materialnivået 

(komposisjoner), som nye ideer (konsepter), eller som nyskapende bruk av (ny) teknologi 

(Danielsen 2016: 110). Videre utdyper hun at når det angår tradisjonsmusikk skjer 

nyskapning sjelden i form av nye komposisjoner: “I den grad nyskapning er en relevant verdi, 

er det snakk om nyskapning på tolkningsnivå eller nyskapende performative aspekter” (Ibid: 

111). Det kan sies om den tradisjonelle bluegrass-musikken også at det ikke var 

komposisjonene i seg selv som var nyskapende, da repertoaret på mange måter er basert på 

eldre sanger (Rosenberg 2005: 8). I tråd med Danielsens sitat er det heller snakk om 
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nyskapende performative aspekter. Nyskapning på materialnivået ble allikevel mer vanlig 

etterhvert, og er særlig forbundet med den progressive bluegrass-retningen. Videre i dette 

kapittelet vil jeg undersøke hvordan bluegrass i sitt utgangspunkt var preget av innovasjon, og 

hvordan innovasjon har preget bluegrass videre.  

 

Bluegrass som innoverende musikk 

Da Monroe introduserte sin innovative hillbillymusikk på 1940-tallet, med låter som “Blue 

Moon of Kentucky” og “Bluegrass Breakdown”, satte dette standarden for hva som skulle bli 

betegnet bluegrass. Musikken som tok utgangspunkt i en folkelig musikktradisjon ble 

allikevel ikke presentert i et tradisjonstro format; musikken var heller, som Cantwell 

presiserer, en representasjon av tradisjonsmusikken (Cantwell 2003: 71). Forholdet mellom 

tradisjon og nyskapning kan bli innviklet og problematisk i bluegrass, da bluegrass anses som 

et brudd på en rekke stilistiske og tradisjonelle trekk med sine røtter samtidig som den også 

anses som autentisk tradisjonsmusikk. 

På 1940-tallet kunne Monroe anses som en artist i et kommersielt format som skulle 

representere tradisjonell musikk. Cantwell mener det anspente forholdet mellom det 

tradisjonelle og kommersielle skapte spenninger for Monroes forhold til sin egen musikk: 

He [Monroe] was […] commercially exploited, a situation which pulled him in contrary 
directions: it required that he remain alert to changes in popular taste; but it required, too, that he 
concentrate with a new intensity upon his own music, seeking to cultivate it in ways directed by 
its own character which now, having always taken it for granted, he must set out to discover. A 
musical style may be secure, even in the presence of many outside influences; but a traditional 
musician offering his music commercially as traditional music cannot hope to supply his 
commercial repertoire from his own background alone (Cantwell 2003: 48). 
 

Monroe skulle ikke bare presentere tradisjonell musikk; han skulle representere tradisjonell 

musikk. I det kommersielle formatet Monroe befant seg i er det mye som tyder på at hans 

fremstilling av tradisjonell musikk er influert av musikalske trekk fra annen populærmusikk 

fra samtiden.  

 Da jeg i forrige kapittel har vist til hvordan bluegrass representerer tradisjonstrekk fra 

de folkelige musikktradisjonene i Appalachia, vil jeg her redegjøre for at mange av de 

karakteristiske musikalske trekkene ved bluegrass kan ha kommet til gjennom fusjonering av 

andre musikktradisjoner. Bluegrass har på mange måter rettet oppmerksomheten mot de 

historiske røttene bak musikken, og det kan derfor være lett å overse hvilken påvirkning 

samtiden kan ha hatt på sjangeren. Det er kjent at den mer progressive bluegrass-retningen 
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blant annet fusjonerer bluegrass med jazz, men som jeg vil argumentere for kan musikalske 

trekk fra både jazz være integrert selv i den opprinnelige tradisjonelle bluegrass-musikken. 

 Peter G. Christenson og Jon Brian Peterson presenterer en kategorisk inndeling av 

sjangre som skal vise hvorvidt sjangrene har en rural eller urban tilhørighet. I denne 

inndelingen kategoriseres blant annet country og bluegrass som rural, mens jazz blir 

kategorisert som urban (Christenson og Peterson 1988: 284). Bluegrass blir på mange måter 

oppfattet som det motsatte av urbanitet og modernitet, men har allikevel mange fellestrekk 

med den urbane og moderne sjangeren jazz. Påvirkningen jazz hadde på Monroe er for 

eksempel tydelig å se i blant annet at Monroe fikk musikk fra det populære 

jazzbandensemblet New Orleans Rhythm Kings omskrevet til sine egne 

mandolininstrumentaler. Den New Orleans-orienterte Dixieland-jazzen på 1920-tallet bestod i 

stor grad av kollektiv improvisering, men da band som New Orleans Rhythm Kings begynte å 

forme det som blir kalt Chicago-jazz, ble den kollektive improviseringen i større grad erstattet 

med enkelt-instrument-soloer, og dyrkingen av den individuelle virtuose musikeren ble satt i 

fokus (Cantwell 2003: 47). I bluegrass ble instrumentale låter med vekslende soloer mellom 

instrumentalistene, akkurat som i jazz, et klart stilistisk skille fra den sørøstlige String-Band-

musikken som bluegrass stammer fra (Rosenberg 2005: 7).  

Kompositorisk var ikke den tradisjonelle bluegrass-musikken i særlig grad 

nyskapende, da musikken ofte baserer seg på et eldre og standardisert repertoar (Ibid: 8). 

Integreringen av elementer fra jazz var i større grad nyskapning på et tolkningsnivå, gjennom 

nye ideer og konsepter. Jazz er en musikksjanger som har tydelig forankring i den 

afroamerikanske musikktradisjonen, og for å forstå den innvirkningen jazz kan ha hatt på den 

konseptuelle tilnærmingen til musikken i bluegrass kan det være relevant å vise til en 

definisjon som komponist og musikkviter Olly Wilson har gjort seg på afroamerikansk 

musikk: 

the essence of the black music tradition consists of “the common sharing of a core of conceptual 
approaches to the process of music making and, hence, is not basically quantitative but 
qualitative. The particular forms of black music which evolved in America are specific 
realizations of this shared conceptual framework which reflects the peculiarities of the American 
black experience. As such, the essence of their Africaness is not a static body of something which 
can be depleted, but rather a conceptual approach, the manifestations of which are infinite. The 
common core of this Africaness consists of the way of doing something, not simply something 
that is done” (Wilson 1983: 2-3).  

 
Wilson understreker allikevel at det er problematisk å definere afroamerikansk musikk, på 

samme måte som det er problematisk å definere noen form for etnisk kultur i Amerika, da 

amerikansk musikk i stor grad er påvirket av innflytelse fra mange ulike kulturer (Ibid: 2). 
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Hans definisjon tar allikevel for seg sentrale kjennetegn som går igjen i en stor andel 

afroamerikansk musikk, og som han påpeker har dette å gjøre med grunnleggende 

konseptuelle tilnærminger til å skape musikk. Vijay Iyer har med utgangspunkt i Wilsons 

definisjon redegjort for hva disse konseptene innebærer: 
 
a connection between music and physical body movement; a principle of rhythmic contrast; a 
tendency towards rhythmic stratification; the concept of antiphony (i.e. “call and response”); a 
high degree of percussivity; a continuum between speech and song; a heterogeneous sound ideal, 
in which musical space is filled up with a variety of contrasting timbres; and a concept of music 
as meaningful “in motion”, that is, as part of everyday life (Iyer 2002: 397).  

Påvirkningen disse konseptene kan ha hatt på bluegrass er i størst grad gjeldende i forbindelse 

med det performative aspektet til bluegrass. I forhold til tidligere hillbilly og old-time var den 

improvisatoriske tilnærmingen til musikken i bluegrass unik. Det som skulle skille bluegrass 

fra sine forgjengere er, som Neal påpeker, måten instrumentene interagerte og kommuniserte 

med hverandre på (Neal 2013: 131). Den afroamerikanske tilnærmingen til musikk blir 

beskrevet som sterkt vektlagt rundt rytmiske aspekter, og som jeg vil vise kan dette ha hatt 

stor innflytelse på bluegrass. 

Mandolin var i utgangspunktet kun et akkompagneringsinstrument i hillbilly-musikk, 

men ble med Monroe også et soloinstrument. Med mandolinen stakk Monroe seg frem i 

lydbildet med en intens og aggressiv spillestil som ingen hadde hørt i countrymusikk før. 

Mandolinen, med sin korte hals, små bånd og doble sett med strenger, er vanskeligere å 

opprettholde resonans på enn for eksempel en banjo eller gitar, og ble derfor sjelden brukt til 

å spille melodi. Monroe løste dette “problemet” ved å gå bort fra å forsøke og produsere rene 

diskrete toner, til heller å slå an flere strenger samtidig med all sin kraft i kontinuerlige raske 

anslag, beskrevet nærmest som meteor-nedslag (Cantwell 2003: 50).  

På samme måte har banjodrivet som Earl Scruggs introduserte til Monroes band av 

mange blitt karakterisert som et “definerende” element for bluegrass-musikken. Neal har 

skrevet at “the importance of his initial contribution, the three-finger roll style of banjo 

playing that came to define bluegrass, cannot be overstated” (Neal 2013: 137). I teksten “An 

Introduction to Bluegrass” har L. Mayne Smith skrevet: 

Bluegrass is the only full-fledged string band style in which the banjo has a major solo role, 
emphasizing melodic over rhythmic aspects. The basic bluegrass banjo style was first played by 
Earl Scruggs in 1945 when he was one of Bill Monroe’s Blue Grass Boys, and is named after him. 
Every bluegrass band includes a banjo played in “Scruggs style” or some derivative thereof 
(Smith 1965: 246). 



Innovasjon i tradisjonens navn 

	 52 

Smiths oppfatning av bluegrass i 1965 var at hvert eneste bluegrass-band hadde en banjo som 

spilte noe som kunne ligne på den såkalte “Scruggs style”. Neil V. Rosenberg påpeker at 

Scruggs sitt bidrag til Monroes band var viktig, men kritiserer allikevel Smith for å kreditere 

Scruggs med all ære for å gjøre bluegrass til en populær og distinkt musikkstil (Rosenberg 

1967: 143). Scruggs musikalske stil består av en kontinuerlig strøm av sekstendeler, der 

melodiske linjer blir plassert mellom arpeggioer, ofte i en synkopert stil, og en av strengene 

på banjoen ofte fungerer som en drone. Monroes band The Blue Grass Boys var, før Scruggs 

ankomst, et string-band med mye tettpakket aksentuering. Cantwell mener at den konstante 

underdelte rytmen i banjodrivet som Scruggs introduserte til musikken bidro til å fordele de 

rytmiske oppgavene mellom de ulike instrumentene. Den rytmiske fordelingen var da 

bestående av metronomiske linjer til bass, puls til gitar, ubetonte slag (offbeat) til mandolin, 

mens fele, mandolin eller banjo vekslet på å improvisere melodiske linjer over disse rytmiske 

lagene (Cantwell 2003: 100-101). Det som er interessant med denne rytmiske fordelingen er 

at selv om bluegrass idealiserte en akustisk besetning, ikke bestående av perkussive 

instrumenter, så minner på mange måter interaksjonen mellom instrumentene om 

interaksjonen mellom de ulike elementene på et trommesett. 

 Trommesettet er et instrument som ble pionert av afroamerikanere på 1900-tallet, og 

som Iyer påpeker er den såkalte “backbeat”-rytmen sterkt forbundet med dette instrumentet 

(Iyer 2002: 405). Backbeat ble populært på midten av 1900-tallet, og består av en fire 

firedels-rytme med betoning av basstromme på slag en og tre, og en skarptromme på slag to 

og fire, mens hi-hat ofte markerer en underdelt rytme. I bluegrass-kulturen blir trommesettet 

ofte ansett som et ikke-autentisk instrument (Rosenberg 1992: 460), men den rytmiske 

strukturen fra dette instrumentet ser ut til å ha påvirket bluegrass-rytmen. Backbeat-rytmen er 

en markant musikalsk faktor i bluegrass, og den er skapt gjennom interaksjonen mellom 

musikerne i bluegrass-ensemblet. Der bassisten markerer slag en og tre svarer mandolinen på 

slag to og fire, mens gitar og banjo fungerer som en hi-hat, med underdelinger over denne 

rytmen.  

 Som Neal påpeker er bluegrass av mange “associated with notions of old-time, 

traditional, backwoods, and antimodernist perspectives” (Neal 2013: 127). Til tross denne 

ideologiske forestillingen er det mange musikalske trekk som tyder på at bluegrass er påvirket 

av moderne og urbane musikk fra samtiden. Cantwell skriver at “unlike most hillbilly string 

band music, bluegrass music, with its prominent upbeat rhythm, its tight ensemble integration, 

and improvised solo parts, conspicuously displays the influence of an urban and popular 

music – jazz” (Cantwell 2003: 67).  
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 Bluegrass-musikken ser tilsynelatende ut til å ha blitt mytologisert som tradisjonell 

musikk så snart musikken nådde inn i den populærkulturelle bevisstheten. Som jeg har vist 

her, hadde musikken tross dette en rekke musikalske trekk som brøt med sine foregående 

tradisjoner. Kort oppsummert innebar dette blant annet en rytmisk interaksjon mellom de 

ulike instrumentgruppene, vekslende soloer mellom musikerne, og nye spilletekniske 

tilnærminger til de ulike instrumentene. William E. Lightfoot peker på dette “problematiske” 

forholdet mellom innovasjon og tradisjon i bluegrass, og skriver at “bluegrass, in its early 

days a startling departure from tradition, has itself now become ‘traditional’, allowing 

distinctions between traditional bluegrass and such forms as folkgrass, popgrass, newgrass, 

dawgrass, and spacegrass”16 (Lightfoot 1983: 195). Bluegrass har tradisjonelle forløpere, men 

har også skapt sine egne tradisjoner. En del av de helt grunnleggende musikalske elementene 

som i dag anses som tradisjonelt i bluegrass var til å begynne med stilistiske brudd fra 

tidligere tradisjoner, og det er i dette perspektivet at vi kan snakke om den tidlige bluegrass-

musikken nyskapende. 

  

Teknologisk innovasjon og autentisitet 

Til nå har jeg diskutert hvordan det ideologiske perspektivet på bluegrass i stor grad forstår 

musikken som tradisjonell og forhistorisk rural musikk, selv om musikken hadde flere 

nyskapende aspekter og stilistiske brudd med sine foregående tradisjoner. Som jeg diskuterte i 

forrige kapittel ser autentisitet i bluegrass ut til å bli formet rundt oppfatningen av det 

“naturlige” i motsetningen til det “kunstige”, og denne ideologien kan se ut til å ha blitt særlig 

forsterket gjennom tilknytningen bluegrass fikk til folk-bevegelsen på 1960-tallet. Som Frith 

(1986) har vist, vil en ideologi tilknyttet et slikt perspektiv på autentisitet ofte anse teknologi 

som autentisitetens antitese. Rosenberg har tidligere påpekt at forholdet bluegrass har til 

teknologi ofte er en oversett faktor i en beskrivelse av sjangeren, da man ofte heller 

vektlegger musikkens akustiske aspekt (Rosenberg 2005: 6). Allikevel presiserer han at 

teknologi har vært med på å forme selve musikken. I denne delen vil jeg undersøke dette 

temaet grundigere.  

 Jeg har tidligere vist til at bluegrass på mange måter ble til i radioformatet. Bluegrass 

representerte på et vis det rurale og umedierte, men innenfor rammene til et kommersielt og 

mediert format. Timothy D. Taylor har tatt for seg den teknologiske utviklingens innvirkning 

på musikk og påpeker at retorikkbruken om radio på 1920-tallet viser at oppfatningen av radio 

																																																								
16	Jeg vil komme tilbake til denne distinksjonen senere i kapittelet.	
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var fanget opp i det ideologiske synet av modernitet (Taylor 2005: 246). Den teknologiske 

moderniteten innebar også en rekke andre nyvinninger, som for eksempel film, fonografen, 

bilen, og flyet, og radioen blir i dette synet en del av det høyteknologiske samfunnet. Dette 

kan skape friksjon i forhold til autentisitetsspørsmålet i bluegrass, da musikken på mange 

måter havner i en dragning mellom det moderne og nyskapende, og det rurale og 

tradisjonelle: 

The radio […] not only formed the basis of Monroe’s early professional career, but on the Barn 
Dance, a program which only partook of a national mood, gathered together the audial images of 
that past which lay in the opposite shore of a history divided by world war, swift industrialization, 
and rural to urban migration. Monroe entered professional music at a juncture in his life at which 
his personal past had slipped irretrievably behind him, into the rural world which was itself in 
decay and to which he could not return except in his music (Cantwell 2003: 47).   

Musikken til Monroe, som skulle representere en tid før moderniteten måtte uansett tilpasses 

det moderne radioformatet. I radioformatet måtte musikerne forholde seg til mikrofonen. 

Peterson forteller hvordan tidlige utøvere på The Grand Ole Opry, som “Uncle Dave Macon”, 

tok lite hensyn til mikrofonen på scenen, da han var vant til å skulle underholde publikummet 

i salen, og kun dette publikummet alene: “To the delight of studio audiences and the horror of 

radio engineers, Macon would kick over microphones, and the radio audiences heard hilarious 

laughter accompanying what sounded like a violent fight on stage” (Peterson 1997: 106).  

Ifølge Cantwell tilpasset Monroe musikken sin i radioformatet i forhold til tre 

publikumer samtidig: det var musikk spilt for det sørøstlige rurale publikummet, som anså 

musikken som sin egen kulturelle skatt; det var musikk for publikummet som faktisk var 

sittende i salen under fremføringen, som krevde et visst musikalsk engasjement fra scenen; og 

det var musikk for radiopublikummet, som krevde at musikken var hørbar og forståelig 

(Cantwell 2003: 76). Ifølge Cantwell formet Monroe musikken sin etter disse forholdene, og 

for å overføre kompleks musikk over en enkeltkanal forutsatt av kringkastingsmikrofonen, 

måtte musikken pakkes inn i det Cantwell beskriver som “solo breaks supported by a 

backdrop of steady metrical pulsing and a carefully discriminated instrumental response” 

(Ibid: 76-77). På denne tiden var det begrensede muligheter for amplifikasjon, og det var 

normalt å bruke én mikrofon med kulekarakteristikk (“omnidirectional”), som var stående 

foran ensemblet. Slike mikrofoner er lydsensitive i alle retninger, og kunne på den måten få 

med hele besetningen i opptaket. Bandet ville så rullere på hvem det var som stod fremst mot 

mikrofonen ut ifra hvem det var som spilte solo (Neal 2013: 132). Rundt mikrofonen skiftet 

også musikernes instrumentelle roller, i det Cantwell kaller “multiple parts in continual 

interaction” (Cantwell 2003: 67). Ut ifra hvor den enkelte musikeren var plassert i lydbildet 
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kunne dette påvirke selve spillestilen på instrumentet. 

I sammenhengen med radioformatet og mikrofonbruken er det på et vis snakk om en 

friksjon mellom det antimoderne og det moderne i forhold til bluegrassens autentisitet. 

Bluegrass representerte en tidsepoke før det moderne samfunnets tid, men benyttet seg 

allikevel av modernitetens høyteknologiske anordninger. Spenningen dette skapte for 

spørsmålet om autentisitet i bluegrass kan blant annet sees i eksempel da Monroe senere skal 

ha nektet den kjente duoen “The Osborne Brothers” å bruke elektriske pickuper på 

instrumentene sine i et forsøk på å bevare den tidligere teknologiske “tradisjonen” rundt 

mikrofonbruk (Neal 2013: 132). I dette perspektivet ser bluegrass ut til å bli forstått som 

tradisjonell musikk som kunne benytte seg av de teknologiske nyvinningene fra samtiden da 

musikken ble utviklet, men at teknologisk innovasjon ut over dette ikke er autentisk. Å skape 

egne tradisjoner som binder seg til én tids teknologiske utgangspunkt blir problematisk, da 

Middleton, som tidligere nevnt, har påpekt at vi forventer at musikken i vår egen samtid skal 

inkludere lyden som er betinget av karakteristikken til den teknologien som er tilgjengelig i 

samtiden vi lever (Middleton 1990: 88). Eirik Askerøi påpeker at kvaliteten av autentisitet kan 

sees i sammenheng med den gradvise kulturelle tilegnelsen av teknologisk utstyrs 

ekspressivitet og skiftende affektive kvaliteter innen pop-produksjon (Askerøi 2013: 10-11). 

Da vi kan bli vant til lyden preget av ny teknologi, kan dette bli det nye “naturlige”. Bluegrass 

fra i dag er ikke gjenkjent av karakteristikken av et band som alle rullerer rundt en og samme 

mikrofon, men inneholder derimot karakteristikken av dagens mikrofonteknologi. 

Ved siden av radioformatet har også det innspilte formatet hatt stor påvirkning på 

bluegrass-musikken. Innspillingsmulighetene i mellomkrigstiden var begrensede. 

Innspillinger ble gjort på voksdisker kalt “masters”, som bare kunne lagre innspillinger opptil 

omtrent tre minutter, som igjen resulterte i at de fleste låter på denne tiden aldri var lenger enn 

omtrentlig tre minutter (Neal 2013: 41). Uten redigeringsmuligheter av innspillingen ble alt 

gjort i ett opptak. Som i det tidlige radioformatet var den begrensede opptaksteknologien med 

på å forme uttrykket også i innspillingssammenheng. Plasseringen av de ulike instrumentene 

var vesentlig i studioet for å få riktig balanse i lydbildet, og, som Cantwell påpeker, kan man 

undres på om Monroes aggressive mandolin-teknikk i utgangspunktet var et forsøk på å bli 

hørt (Cantwell 2003: 50). Det som er interessant i forhold til det innspilte formatet var at en 

stor andel av den kommende generasjonen av musikere på 1930-tallet lærte sitt “håndverk” 

gjennom å lytte til og imitere de innspilte sangene som var tilgjengelig på denne tiden 

(Peterson 1997: 114). Som tidligere nevnt imiterte selv Monroe innspillinger i samtiden, blant 

annet populære jazzsanger. Den folkelige tradisjonen som bluegrass representerer var en 
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muntlig musikktradisjon der musikk var lært fra en person til den neste fra generasjon til 

generasjon, men gjennom innspillingsformatet fikk musikere nå en ny og innoverende 

tilnærming til innstuderingen av musikk.  

Etterhvert som innspillingsteknologien har utviklet seg har dette også preget 

musikken. Etter andre verdenskrig ble innspillinger gjort på magnetisk tape, som ga nye 

muligheter for redigering og lengre spilletid (Middleton 1990: 85-86). Utviklingen innen 

vinyl-platene gjorde at innspillinger nå kunne bli lengre, og gjennombruddet med 

“flersporinnspilling” (multitrack recording) tillot å spille inn lyder på separate spor og 

behandle disse individuelt i etterkant (Neal 2013: 100). Ifølge Cantwell bruker bluegrass og 

old-time band, etter flersporinnspilling ble innført, alle ressursene fra miksebordet og annet 

utstyr for å rekonstituere utøvelsene sine som selvstendige kreasjoner (Cantwell 2003: 183). 

På samme måte som skaperne av O Brother, Where Art Thou? brukte teknologi for å skape en 

mer “autentisk” fremstilling av filmens “realitet”, kan man kanskje her trekke parallell også til 

bruken av teknologi i sammenheng med det innspilte lydformatet og bluegrass. Ved hjelp av 

teknologisk utstyr vil man prøve å fremstille naturligheten og selvstendigheten i hvert enkelt 

instrument. Akkurat som “crooning” vokste frem fra den teknologiske utviklingen og 

forandret det sangtekniske hos en mengde artister i løpet av 1920- og 1930-tallet (Taylor 

2005: 260), har det sangtekniske også med tiden utviklet seg i bluegrass. Monroes nasale og 

skingrende “high lonesome”-sangteknikk var sterkt assosiert med den tidligere bluegrass-

musikken, og er et musikalsk element som også stammer fra de foregående 

musikktradisjonene til bluegrass (Neal 2013: 133). Om man lytter til store artister innen 

bluegrass i dag, som for eksempel Alison Krauss, som allerede i 1992 var omtalt som en av de 

nye “superstjernene” innen bluegrass (Rosenberg 1992: 462), vil man høre at skingrende og 

nasal stemmebruk ofte har blitt erstattet med en mer “neddempet” og “sentimental” 

stemmebruk. Askerøis bemerkning om at autentisitetskvaliteter kan være et resultat av 

skiftende affektive kvaliteter innen pop-produksjon (Askerøi 2013: 10), kan forklare hvorfor 

nye vokaluttrykk i bluegrass, slik som i tilfellet med Krauss, i dag kan legitimeres som 

autentisk. Krauss sitt vokaluttrykk er et uttrykk vi i dag er vant til å høre i en mengde 

populærmusikk, og Krauss har selv blitt hedret av bluegrass-entusiaster for å gjøre musikken 

appellerende hos et større publikum (Rosenberg 1992: 460).  

I dag vil man nok sjelden se et bluegrass-band rullere rundt én mikrofon, og 

innspillinger er som regel gjort i moderne studioer. Det vil være nærmest umulig å bevare en 

teknologisk standard innenfor en tradisjon i en stadig teknologisk utviklende verden. 

Teknologien som fantes i samtiden da Monroe spilte bluegrass på 1940-tallet kan ha vært med 
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på å forme musikkens uttrykk, og dette uttrykket har siden utviklet seg gjennom nye 

teknologiske formater og nyvinninger. I likhet med at den teknologiske konteksten rundt 

bluegrass ikke har vært statisk siden musikkens opphav på 1940-tallet, har heller ikke den 

musikalske konteksten vært statisk. Dette er et tema jeg vil ta for meg nærmere i den neste 

seksjonen, hvor jeg vil diskutere dette i sammenheng med den progressive bluegrass-

musikken. 
 

Progressiv bluegrass og autentisitet 

Bluegrass tok i sitt utgangspunkt i bruk den teknologien som var tilgjengelig i samtiden og 

med tiden har det blitt legitimert nye teknologiske tilnærminger. Samtidig har teknologi i 

form av elektriske instrumenter derimot vært et mer omdiskutert tema innen 

autentisitetsdiskusjonen i forhold til bluegrass. At dette er en følelsesladd tematikk i 

bluegrass-kulturen kan sees i sammenheng med følgende vits laget av Ricky Skaggs: “How 

many bluegrass musicians does it take to change a light bulb? One, and three to complain 

because it’s electric!” (Skaggs, sitert i Rosenberg 2005: 6). Det er ikke uten grunn at slike 

vitser har dukket opp da det, som tidligere vist i denne oppgaven, er en sterk ideologi 

tilknyttet det akustiske aspektet ved bluegrass. Dette betyr likevel ikke at det ikke finnes 

bluegrass-musikere som har eksperimentert med elektriske instrumenter, men de som har 

gjort dette har ofte blitt forbundet med såkalt “progressiv bluegrass”. Ved siden av å ha en 

alternativ instrumentering til den tradisjonelle bluegrass-instrumenteringen, blir progressiv 

bluegrass ofte forbundet med en innoverende kompositorisk tilnærming til musikken og 

fusjonering med andre musikksjangre.  

Progressiv bluegrass ble særlig stort på 1970-tallet, og Cantwell mener dette kan sees i 

sammenheng med rockens storhet på 1960-tallet og innvirkningen den kan ha hatt på 

bluegrass-musikere (Cantwell 2003: 171). Som Neal viser til hadde folk-bevegelsens 

ideologier, med sin politiske aktivisme og filosofiske perspektiv på verdiene av “old-time”-

kultur, begynt å skape et skille mellom tradisjonalister og innovatører innad i bluegrass-

miljøet allerede på slutten av 1960-tallet (Neal 2013: 232). En særlig ideologisk vektlegging 

hos tradisjonalistene var det akustiske formatet, og en distinkt forskjell mellom “tradisjonelle” 

og “progressive” utøvere kunne sees i hvem som valgte å benytte seg av elektriske pickuper 

og instrumenter, og hvem som holdt seg tro til det akustiske idealet.  

Lester Flatt og Earl Scruggs representerer dette skillet tydelig. De var begge pionerer i 

“the original bluegrass band”, og var sentrale i etableringen av bluegrass som sjanger også i 

ettertiden, som duoen Flatt and Scruggs. Da duoen oppløstes i 1969 på grunnlag av ulike 
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musikalske meninger fortsatte Flatt i det tradisjonelle formatet til bluegrass, mens Scruggs 

gikk i en mer innoverende retning (Ibid: 234). 

Scruggs har med sin innoverende tre-finger banjo-stil blitt beskrevet av mange som en 

helt avgjørende bidragsyter i formingen av den tradisjonelle bluegrass-musikken (Neal 2013: 

137, Cantwell 2003: 100-101, Smith 1965: 245-246, Rosenberg 1967: 145). Allikevel gikk 

Scruggs etterhvert bort fra det tradisjonelle hel-akustiske formatet til bluegrass. På 1970-tallet 

eksperimenterte han med bluegrass i formater influert av både rock, folk-rock og andre 

hybrid-stiler, noe som resulterte i at han mistet oppmerksomheten fra “the hard-core bluegrass 

audience” (Neal 2013: 137). Han formet sammen med sine egne sønner bandet “The Earl 

Scruggs Revue”, som ved siden av Scruggs og hans banjo inkluderte elektrisk gitar, elektrisk 

bass, piano og trommer. Rosenberg poengterer at selv om noen bluegrass-fans ikke var 

fornøyd med Scruggs sin nye tilnærming til bluegrass-musikken, så var det mange både unge 

og eldre “southerners”, og folk ellers i landet, som satte pris på bluegrass i dette innovative 

formatet. “After all, bluegrass music had not been a static form in 1948, it had been an 

innovation. After twenty-five years, it was time for further innovation” (Rosenberg 1975: 

271). 

Den progressive bluegrass-retningen har fått mange tilnavn (“spacegrass”, “popgrass”, 

“jazzgrass”, “dawgrass”), men det kanskje mest kjente tilnavnet som blir brukt for å beskrive 

den mer progressive retningen er “newgrass”, etter gruppa New Grass Revival, etablert i 1971 

(Cantwell 2003: 170). En slående forskjell fra tidligere bluegrass musikk var deres 

inkorporering av lange improvisatoriske passasjer innad i sangene sine. Dette var et element 

som også ble vanlig i den progressive rocken på 1970-tallet (Rosenberg 2005: 298). 

Kompositorisk var også musikken mer innlysende innovativ i forhold til tidligere bluegrass, 

da de i større grad gikk bort i fra det tradisjonelle repertoaret bluegrass har forholdt seg til, og 

komponerte låter som var mer influert av formen i rock-låter. I instrumental-låter som “Seven 

by Seven” (1986) kan bandet blant annet briljere med bluegrass-rytmer og virtuose melodiske 

linjer, satt til en 7/8 taktart. Cantwell beskriver det kompositoriske ved New Grass Revival i 

det følgende: 

With its long strings of complicated and subtle chord progressions, its lush and ethereal vocal 
harmonies, its gradual linear evolution, its consistent use of bridges, vamps, and other structural 
devices such as modulation, a plastic, programmatic use of rhythm, and a thoroughgoing 
orchestration, the music of the New Grass Revival is unquestionably original, self-conscious, and 
commercial, though it resonates with the rural and traditional textures belonging to the bluegrass 
instruments, whose various voices stand out in sharp relief (Cantwell 2003: 171). 

Denne beskrivelsen kunne på mange måter vært en beskrivelse av Monroes “originale” 
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bluegrass-musikk på 1940-tallet. Likevel mistet New Grass Revival, som så mange andre 

progressive bluegrass-band, bluegrass-publikumet som idealiserte musikkens tradisjonelle 

sider (Rosenberg 2005: 298). Dette er på ingen måte betyende med at progressive bluegrass-

band mistet hele bluegrass-publikummet, og det er viktig å ta i betraktning musikkens appell 

hos et bredere publikum. Neal viser til at den progressive bluegrass-musikken gjennom tiden 

har funnet sitt nisje-publikum både hos bluegrass, rock og jazz-fans (Neal 2013: 233). 

Som argumentert for i dette kapittelet, var bluegrass i utgangspunktet et resultat av 

innovasjon, som på sin nyskapende musikalske måte representerer en tradisjon. Bluegrass har, 

som Rosenberg argumenterer for, “gradually created its own traditions” (Ibid: 6). Og som 

Lightfoot tilføyer: innoverende musikalske elementer som i utgangspunktet var “a startling 

departure from tradition, has itself now become traditional” (Lightfoot 1983: 195). Slavoj 

Žižek har påpekt at sterke ideologier står i relasjon til sosial dominans (Žižek 2012: 8), og i 

forhold til bluegrass ser sterke sosiale krefter ut til å ha konstruert en oppfatning av at 

autentisitet er knyttet til den “tradisjonelle” bluegrass-musikken. Men autentisitet er ikke et 

ensbetydende begrep, i den forstand at det innad i bluegrass-kulturen også vil finnes ulike 

forståelser av autentisitet, både kollektivt og subjektivt. Utøvere innen den progressive 

bluegrass-retningen vil muligens ha en annen oppfatning av autentisitet i bluegrass enn 

utøvere i den tradisjonelle stilen. Scruggs, for eksempel, omfavnet det innovative aspektet ved 

bluegrass og valgte å eksperimentere videre med musikken, og hadde derved tilsynelatende et 

annet perspektiv angående hva som var autentisk for bluegrass enn for eksempel Flatt. Både 

Flatt og Scruggs var innovative i sin tid, og viste i samtiden den tekniske rekkevidden i sine 

instrumenter og potensiale i musikken, og beviste på mange måter at bluegrass allerede fra 

start av var progressiv musikk. Der Flatt tilsynelatende ønsket å bevare det innovative 

utgangspunktet som bluegrass hadde i sin tidlige tid, ønsket derimot Scruggs å innovere 

musikken videre.  

Skillet mellom tradisjonell og progressiv bluegrass illustrerer tydelig de ideologiske 

forskjellene i bluegrass-kulturen, og tilfellet mellom Flatt og Scruggs eksemplifiserer at det 

også lå til grunne ideologiske forskjeller hos pionerene innen denne musikkretningen. 

Karrierene til Flatt og Scruggs kan metaforisk representere bluegrass: de sluttet seg sammen 

for å etablere musikken som en stil, og skilte veier da bluegrass selv gikk i flere ulike 

musikalske retninger.  
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Konklusjon 

Innovasjon er fortsettelsen av en tradisjon, som Martin har påpekt (2010: 51). Selv om 

bluegrass allerede i sitt opphav var et resultat av en mengde musikalske innovasjoner betyr 

ikke det at bluegrass ikke kan regnes som tradisjonell. Da bluegrass ble etablert forholdt 

musikken seg til et tradisjonelt repertoar, men det var den performative tilnærmingen til dette 

repertoaret som skulle gjøre bluegrass til en nyskapende sjanger. Selv om bluegrass 

avstammer fra en rural og folkelig musikktradisjon har musikken selv blitt formet i urbane og 

kommersielle omgivelser. Påvirkning fra populærmusikk fra samtiden kan se ut til å ha hatt 

stor innflytelse på musikken, og det er særlig flere musikalske paralleller å trekke til sjangeren 

jazz, som vokste og utviklet seg parallelt med bluegrass.  

 Bluegrass ble formet rundt det teknologiske utgangspunktet på 1940-tallet, og ble 

særlig formet i konteksten av radioformatet. I takt med teknologisk utvikling har bluegrass 

selv utviklet sitt uttrykk. Allikevel er det en sterk ideologi knyttet til det akustiske formatet til 

bluegrass, og en stor andel av bluegrass-publikummet legitimerte av den grunn ikke de 

progressive retningene av bluegrass som oppstod rundt 1970-tallet, som blant annet tok i bruk 

elektriske instrumenter. Den progressive bluegrass-musikken var i tillegg nyskapende på et 

kompositorisk plan, og integrerte i større grad musikalske elementer fra både rock og jazz. 

Selv om mange innenfor bluegrass-kulturen så den progressive bluegrass-musikken som 

inautentisk ble den også omfavnet av et bredere publikum, da musikken fant sitt publikum 

både hos bluegrass-, rock- og jazz-fans.  

Det har stadig kommet nye musikere som har modifisert sjangeren med nye teknikker 

og tilnærminger, og flere av dem har vært medlemmer av Monroes band The Blue Grass 

Boys. Som Cantwell påpeker har stilistisk påvirkning, innovasjon, og eksperimentering alltid 

vært en del av bluegrass (Cantwell 2003: 170). Det som blir kalt progressiv bluegrass er ikke 

nødvendigvis mer innovativt i dag enn det tradisjonell bluegrass var i sin tid. Men selv om 

den progressive bluegrass-retningen i utgangspunktet ikke var noe mer innovativ enn den 

tradisjonelle bluegrass-musikken, så legitimerer ikke denne påstanden tradisjonell og 

progressiv bluegrass som “autentiske” i samme grad. Da autentisitet kan anses som en 

kulturell konstruert kvalitet, snarere enn en iboende egenskap i selve musikken, viser 

autentisitetsdiskursen angående den progressive bluegrass-musikken at forståelsen av denne 

musikken som “autentisk” bluegrass er relativ i forhold til både ulike kollektive og subjektive 

ideologiske oppfatninger.		

	



	

Kapittel 5. 

 

Forståelser av sjangerbegrepet 
 

Om sjanger skal frontfigur i bandet Punch Brothers, Chris Thile, ha uttalt at “They’re 

arbitrary distinctions that have just sort of been sprayed on all sorts of music by people who 

know how to make money. It helps them sell things, I guess. But I meet very few 

accomplished musicians who are excited about putting any sort of label on what they do” 

(Thile, sitert i Stacks 2014: 8). Ifølge Thile er det altså få musikere som ønsker å kategorisere 

musikken sin til en satt sjanger, men allikevel vil man støte på sjangerkategorisering i de 

fleste musikalske sammenhenger. Går man inn i en platebutikk vil man finne musikken sortert 

etter sjanger; man vil sjelden kunne gå på en konsert uten at konsertpromotøren har 

markedsført musikken i en sjangerkategorisk sammenheng, og man vil til og med finne egne 

konsertscener som har spesialisert seg på bestemte sjangre (ta for eksempel de utallige 

jazzscenene rundt om i verden, countrymusikkens Grand Ole Opry, BB King’s Blues Club, og 

så videre). Søker man etter musikk i strømmetjenester kan man filtrere søket etter sjanger, og 

laster man inn musikk på datamaskinen vil sporet ikke bare inneholde informasjon som navn 

på sang og artist, men også hvilken sjanger sangen hører til. Man finner også egne 

radiokanaler og magasiner som har dedikert seg fullt og alene til bestemte sjangre, og 

musikkprisutdelinger blir gitt ut i enhver musikalsk kategori, inkludert sjanger-kategorier. 

Med andre ord, sjangerinndeling forfølger oss i de fleste musikalske sammenhenger. 

 I dette kapittelet vil jeg diskutere forståelsen av sjangerbegrepet i musikk. Jeg er 

spesielt interessert i å forstå hvordan sjangerbegrepet kan bli forstått som en betegnelse på 

relativt stabile kategorier, på tross av at musikken assosiert med sjangerbegrepet ofte er i 

stadig utvikling. Jeg vil starte med å ta for meg fem regler om sjanger som musikkforskeren 

Franco Fabbri har redegjort for som på mange måter belyser ulike aspekter ved 

sjangerdiskursen. Da jeg anser det som problematisk å forstå musikalske sjangre gjennom 

definisjoner og regler, vil jeg videre foreslå en forståelse av konseptet sjanger som omfatter 

det faktum at musikk er dynamisk og i stadig utvikling. Jeg vil deretter diskutere 

musikkindustriens innvirkning på konstrueringen av sjangerforståelser, før jeg tar for meg 

hvordan spenningen mellom tradisjon og nyskapning kan skape problematikk i forhold til 

sjangerkategorisering. I lys av den tidligere diskusjonen om forståelsen av sjangerbegrepet vil 
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jeg med en gjennomgang av sangen “Don’t Need No” av Punch Brothers, argumentere for at 

denne sangen kan forstås som bluegrass. 

 

Fabbris fem regler 

Fabbri var tidlig ute på 1980-tallet med å presentere en rekke regler som han mente styrte 

enhver sjanger, en modell som senere har blitt kritisert av både Simon Frith og Jason 

Toynbee.17 Både Frith, Toynbee og Fabian Holt argumenterer for at det kan være 

problematisk å definere sjangre i for stor grad, da det kan føre til ekskluderende modeller. 

Som Holt skriver, ønsker han heller å forstå sjangre i stedet for å definere dem (Holt 2007: 8), 

og det er i den retningen sjangerforskning innen musikk har gått den siste tiden, heller enn 

systematiske teoretiske analyser. Fabbri gjorde likevel pionerende arbeid innen 

sjangerforskningen, og la grunnlaget for videre forskning på dette området. Jeg vil nå starte 

med å redegjøre for de fem reglene Fabbri presenterte rundt sjanger, før jeg går inn på en 

videre diskusjon rundt temaet.  

“A musical genre is ‘a set of musical events (real or possible) whose course is 

governed by a definite set of socially accepted rules’” (Fabbri 1981: 52). Slik er Fabbris 

definisjon på musikksjanger. I denne sammenhengen presiserer han og at “musical events” 

kan defineres som “any type of activity performed around any type of event involving sound” 

(Ibid). Musikk kan da være nesten hva som helst, så lenge det innebærer lyd og en form for 

utøvelse. Det som da blir vanskeligere å avgjøre er hvordan de utallige formene for 

lydutøvelse skal kunne sammenlignes, og dermed adskilles eller sammenkobles i egne 

kategorier. Likeledes er hans definisjon av musikk sjangre også ganske altomfattende. Et 

kjennetegn angående sjanger, som både Toynbee, Frith, Holt og Fabbri beskriver i enighet 

angående temaet, er at en sjanger er formet rundt en form for fellesskap, eller “community”.18 

Toynbee påpeker at man kan anse sjanger som en sosial prosess (Toynbee 2000: 103), og Holt 

har en lignende beskrivelse, da han redegjør for at sjanger blant annet kan sees på gjennom 

“the interconnected processes of musical and social specialization” (Holt 2007: 21). Sosiale 

formasjoner, eller “communities”, er selve grunnlaget for en musikksjanger og de kodene som 

en sjanger består av, og dette gjelder også i Fabbris eksempel. Fabbri argumenterer for at en 

musikksjangers eksistens vil tilsi “that a given community had agreed on a certain set of rules 

																																																								
17 Se Toynbee (2000: 106), og Frith (1996: 93) 
18 “Community” kan kanskje best oversettes til enten “fellesskap” eller “samfunn” på norsk, men 
ordet har en rikere betydning på engelsk. Jeg velger derfor til tider å bruke det engelske ordet fremfor 
en norsk oversettelse, da jeg mener det er mer representativt for ordets betydning.  
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relative to the course of musical events (real or possible) (Fabbri 1981: 53). De musikalske 

begivenhetene til en musikksjanger blir da i mer eller mindre grad styrt av de sosialt 

aksepterte reglene innad i det bestemte fellesskapet. Fabbri argumenterer videre for at disse 

reglene kan grupperes inn i fem ulike kategorier. “A system so examined would appear like a 

matrix with rows of rules and columns of genres”, skriver Fabbri (Ibid: 54), og presiserer at 

det ikke finnes en spesifikk hierarkisk rekkefølge på de gitte reglene. Det finnes, ifølge 

Fabbri, derimot en form for “hyper-rule”, som på den måten etablerer et hierarki i den gitte 

sjangeren. Denne såkalte “hyper-rule” kan også enkelt kalles “ideologien” til den bestemte 

sjangeren (Ibid: 55).  

 Den første kategorien av regler Fabbri presenterer er formelle og tekniske regler.19 

Disse reglene kan for eksempel gå på musikkens form, og kan bli videreført gjennom enten 

muntlige tradisjoner eller kompositoriske verker (Ibid). Frith oppsummerer disse reglene på 

følgende vis: 

These are the rules of musical form [...] which include playing conventions – what skills the 
musicians must have; what instruments are used, how they are played, whether they are amplified 
or acoustic; rhythmic rules; melodic rules; the studio quality; the relation of voice to instruments 
(whether there’s a voice at all); the relationship of words to music; and so forth (Frith 1996: 91). 

De formelle og tekniske reglene er de reglene som omfatter de rent auditive karakteristikkene 

til en sjanger, og som dermed gjør at vi for eksempel organiserer lyden av techno og country i 

to ulike kategorier. 

 Den andre kategorien er det Fabbri har valgt å kalle semiotiske regler. Disse reglene 

angår hva slags mening det musikalske innholdet uttrykker, og hvordan musikken 

kommuniserer følelser og ekspressivitet. Som eksempel nevner Fabbri narrativitet i musikken, 

blant annet i den grad sangtekster spiller en rolle (Fabbri 1981: 56). Forskjellige sjangre vil ha 

ulike konvensjoner når det det kommer til det sangtekstlige innholdet.  

 Den tredje kategorien kaller han for atferds regler (Ibid: 58). Dette omhandler hvordan 

utøvelse utarter seg fra sjanger til sjanger, i kombinasjonen med hvordan musikalske 

ferdigheter og teknikker på den ene siden, og musikalsk personlighet på den andre siden, blir 

vist. “[..C]ompare a Bruce Springsteen and a Kraftwerk concert, for example”, skriver Frith 

(1996: 92) i sin kommentar til Fabbris begreper. Det blir veldig tydelig at det er helt andre 

regler, normer og forventninger for hvordan en rock-artist skal te seg i utøvelsen enn for 

																																																								
19 Navnet på Fabbris kategorier av regler er min egen oversettelse. Uttrykkene Fabbri selv har brukt 
er: formal and technical rules; semiotic rules; behaviour rules; social and ideological rules; economical 
and juridical rules. 
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eksempel en electronica-artist. Fabbri eksemplifiserer også hvordan ulike utøvere ter seg ulikt 

fra sjanger til sjanger: 

Traditional and sophisticated singers are in their element on television; their gestures are no 
different to those of the presenters (whom they often replace). The pop singer is in his element 
too, but tends to overdo the smiles and raised eyebrows which reveal his underlying anxiety to 
please. The rock singer and the cantautore are uncomfortable on television: the former because 
television is too bourgeois, and is too small for his exaggerated gestures, and the second because 
it is too stupid; anyway the cantautore must always give the impression of being uncomfortable in 
front of his audience, because privacy is his “true” dimension. In either case nervous tics are 
acceptable. The singer for children has no specific image: in some cases he is a cantautore who 
decides to write children's songs, but in most cases he is an anonymous singer who records the 
theme song of an afternoon television programme; but who does not appear in public, not even on 
television. The political singer hardly ever appears on television, and the gestures associated with 
him are those of the participant in a political meeting, though he is also permitted a degree of the 
“privacy” of the cantautore (Fabbri 1981: 70). 

Det er blitt gjort mye studier rundt psykologiske aspekter knyttet til musikere, påpeker Fabbri, 

og viser til at det har blitt funnet mange regulariteter når det kommer til hvordan musikere ter 

seg i sceneutøvelsen fra sjanger til sjanger. Men publikum har også sine egne kodifiserte 

reaksjoner når det kommer til psykologi og atferd (Ibid: 58). Igjen ville publikummet til 

Bruce Springsteen og Kraftwerk oppført seg ganske forskjellig fra hverandre.  

 Fabbris fjerde kategori er sosiale og ideologiske regler (Ibid). Dette omfatter hvordan 

det sosiale felleskapet (community) rundt sjangeren er med på å påvirke og influere sjangeren. 

Toynbee har påpekt at sosiale formasjoner er svært relatert til musikksjangre, og at sosiale 

formasjoner “may invest them [genres] with intense cultural significance” (Toynbee 2000: 

103). Det er nettopp dette Fabbri mener med denne kategorien også, da han skriver: 

[…] there are cases in which this sociological information becomes a part of the set of rules for a 
genre: it is by no means unusual for sociological analysis to be anticipated by the precise 
awareness, on the part of participants in a musical event, of the social meaning and structure of 
that in which they are participating. For example, the division of labour typical to a genre is also a 
rule, and again, the link between a genre and certain age groups or social classes can become a 
rule, even to the point where single individuals can deny their group or class by the adoption of a 
certain genre (Fabbri 1981: 58).  

Sosiale faktorer som etnisitet, kjønn, sosial rang og så videre, blir da viktige faktorer som kan 

reflektere de idealene som musikken gjenspeiler.  

 Den siste kategorien til Fabbri er kommersielle og juridiske regler (Ibid: 59). Disse 

reglene referer til spørsmål angående eierskap, copyright, finansielle belønninger, og så 

videre. Forskjellige sjangre vil for eksempel forholde seg til ulike plattformer når det kommer 

til finansielle belønninger. Enkelte sjangre vil være mer avhengig av radio enn andre, mens 

andre vil forholde seg mer til bestemte konsertscener, andre på CD-formatet, og så videre 

(Ibid: 72-73). 
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 Fabbris kategorisering av regler gir et godt overblikk over viktige faktorer som er med 

på å skape og forme musikksjangre. Med sine teorier viser Fabbri tydelig likheter og 

forskjeller i kodene fra sjanger til sjanger. Om viktigheten til hver enkelt regel mener Fabbri 

at dette varierer fra sjanger til sjanger, der en type “hyper-rule” eller “ideologi” for den 

bestemte sjangeren, er med på å skape en slags hierarkisk modell av reglene. Problemet med 

denne modellen, merker Toynbee seg, er at den tar oss til en veldig deskriptiv tilnærming til 

sjanger: “Instead of a collection of traits we have a predominating, even essential, genre 

characteristic in the guise of the “hyper-rule”. It seems that despite having set up a system of 

difference based on the distribution of rules across classes, Fabbri cannot help but return to a 

notion of the characterful and singular genre” (Toynbee 2000: 106). Frith deler en lignende 

oppfatning, og skriver: “The problem of such a schematic overview (as Fabbri emphasizes) is 

that it implies a static picture of genres with clearly defined boundaries, whereas, in fact, 

genres are constantly changing” (Frith 1996: 93). Kommentarene til både Toynbee og Frith 

tar meg videre i diskusjonen, der jeg ønsker å se hvordan man kan forstå sjanger som noe 

“levende” og “utviklende”, i stedet for noe “statisk” og “stillestående”. Fabbri belyser en 

rekke viktige områder når det kommer til forståelsen av sjanger, problemet blir heller 

perspektivet rundt disse kategoriene som “definerte regler”. Jeg vil nå forsøke å tilnærme meg 

sjanger som en prosess som er i stadig utvikling, i det jeg har valgt å kalle den “dynamiske” 

sjangeren.  

 

Den “dynamiske” sjangeren 

På samme måte som det er mye problematisk rundt forståelsen av sjanger som noe statisk er 

det også mye som er problematisk rundt en forståelse av sjanger som noe dynamisk. Blant 

annet bringer det frem spørsmål angående hvor langt en sjanger kan utvikle seg før man vil 

kalle det fremveksten av en ny sjanger. Når musikalske sjangergrenser er så flytende som de 

er, med fusjonering av ulike musikkstiler og utvikling i så mange retninger, hvordan skal man 

da kunne vite sikkert i hvilken bestemte bås man skal kategorisere musikken? Det ville nok 

bare skapt enda mer forvirring om man skulle merket hver enkelt unike musikkstil med 

underkategoriske sjangerbeskrivelser i det havet som finnes av musikk i dag, og det ville 

kunne føre til at noen band kunne satt en egen merkelapp på hver enkelt låt på albumet sitt. 

“Løsningen” kan da bli å finne en forståelse av sjanger som innebærer balansen av å være 

inkluderende nok til å ta i betraktning at musikk er flytende og dynamisk, men ekskluderende 

nok til å kunne differensiere mellom ulike sjangre. 
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 Et sted å starte redegjørelsen for en slik forståelse er hos Toynbee, som aviser at 

sjanger er et statisk system av klassifisering. Sjanger må bli forstått som en prosess, der 

spenningen mellom repetisjon og forskjell er regulert, mener han, og skriver videre: “Genre 

functions to control repetition and difference in such a way that desire is maintained across 

texts within a certain range of variation” (Toynbee 2000: 106). Om jeg for eksempel skal 

beskrive bluegrass-sjangeren er det mye typisk karakteristikk jeg kan nevne, som: akustiske 

instrumenter, banjo-driv, back beat-rytme, nasal vokal i høyt register, raskt tempo, tradisjonelt 

repertoar, og så videre. Dette ville være en veldig generell beskrivelse av sjangeren gjennom 

det Fabbri ville kalt formelle og tekniske regler, men det ville på langt nær beskrevet all den 

musikken som kan bli forstått som bluegrass. Allikevel er den karakteristikken jeg har nevnt 

ovenfor ofte den karakteristikken som først nevnes da man skal beskrive sjangeren: 

“bluegrass is performed on acoustic – nonelectric instruments. That […] is usually the first 

characteristic which bluegrass followers mention in defining the genre”, skriver for eksempel 

Neil V. Rosenberg (2005: 6). Videre nevner han: “bluegrass is characterized by very high-

pitched singing. […] Just as bluegrass singing tends to be at a generally higher pitch than that 

of most country music, so its average tempo is faster” (Ibid: 7). Jocelyn R. Neals beskrivelse 

av sjangeren nevner lignende karakterisitikk: 

Classic bluegrass relies on five instruments [banjo, mandolin, fiddle, acoustic guitar, acoustic 
bass] and a distinctive style of singing for its musical identity. […] The vocal style of bluegrass is 
often called “high lonesome” singing. […] It refers to a thin, clear, and high-pitched vocal sound, 
usually a straight tone without any vibrato, and often nasal. […] The rhythmic characteristics of 
bluegrass include the rapid, repeated notes heard in the mandolin and the syncopated patterns that 
come out of three-finger banjo style (Neal 2013: 131-133). 

Både Rosenberg og Neal nevner selvfølgelig en rekke andre karakteristikker også, men 

poenget mitt er at det ofte finnes et ganske klart og stereotypisk bilde på hva slags 

karakteristikk som kjennetegner en bestemt sjanger.20 Rock kunne for eksempel blitt 

beskrevet med vreng-gitarer og tunge rytmer, jazz med swing-rytme og improviserte soloer, 

blues med tolvtakts-skjema og blåtoner, og så videre. Det ville derimot oppstått mye 

problematikk om disse kjennetegnene skulle definert disse sjangrene. Jo mer presis og 

avgrensende man er i definisjonen av en sjanger, påpeker Toynbee, jo mer avviser man 

“avvikene” i den gitte sjangeren (Toynbee 2000: 105). Man vil finne mye bluegrass som ikke 

passer under de nevnte karakteristikkene, akkurat som man vil finne mye rock, jazz og blues, 

																																																								
20 Det må nevnes at verken Rosenberg (2005) eller Neal (2013) mener at de karaktertrekkene de 
beskriver definerer bluegrass, de er kun ment som typiske kjennetegn på sjangeren. Rosenberg 
påpeker til og med på et punkt at dette er typisk hva “bluegrass followers” beskriver sjangeren som.	
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som ikke passer til under mine veldig forenklede sjangerbeskrivelser nevnt ovenfor. Toynbee 

viser eksempelvis en enkel analyse av sjangeren “hardcore”, 21 hvor han nevner en rekke 

sjangerkarakteristiske kjennetegn. Et av disse er for eksempel det han kaller “the thick-buzzy 

guitar sound”, som han presiserer heller kan kalles en del av sjangerens estetiske praksis enn 

som en del av sjangerens definisjon (Ibid: 107). Om man da skal følge Toynbees forslag om å 

se sjanger gjennom de mest fremtredende dimensjonene av repetisjon og variasjon, så vil man 

kunne se hva som ofte går igjen i bestemte sjangre angående det “formelle og tekniske”, men 

uten at dette blir definert som regler. Det vil da også åpne opp for variasjon rundt disse 

kjennetegnene. Akustiske instrumenter, høy og nasal vokal, høyt tempo, og et tradisjonelt 

repertoar kan da heller sies å være en del av bluegrass-sjangerens estetiske praksis, heller enn 

å være definerende elementer for sjangeren. Om man for eksempel hører på en av de store 

ledende skikkelsene innen bluegrass i dag, Alison Krauss, vil man kunne høre at Krauss sin 

estetiske praksis ofte verken innebærer en høy nasal stemme eller et høyt tempo med mye 

driv. Det kan til og med til tider forekomme instrumenter som piano og trommer (her med 

utgangspunkt i Krauss sitt tredje album, “I’ve got that Old Feeling”), som ikke er ansett som 

typiske instrumenter i sjangeren. Til og med sangtekstene til Krauss kan ha en annen estetisk 

tilnærming enn hva som blir ansett å være “typisk” bluegrass, men musikken til Krauss blir til 

tross dette allikevel anerkjent av bluegrass-tilhengere (Rosenberg 1992: 460). Det betyr at det 

fortsatt er en estetisk praksis ved Krauss sin musikk som forstås som bluegrass, selv om denne 

praksisen nødvendigvis ikke er helt treffende for det “typiske” bildet som ofte beskriver 

sjangeren. 

 Det er selvfølgelig andre aspekter enn kun det formelle og tekniske å ta hensyn til i 

forståelsen av sjanger. Holt mener at for å kunne utforske sjanger i sin helhet så kan man 

skille mellom det han kaller “nettverk” og “konvensjoner”. Nettverk innebærer de 

kommunikative relasjonene mellom de mange ulike agentene som skaper og opprettholder en 

sjangers identitet (Holt 2007: 20). Holt utdyper med: 

The network of an individual genre remains broad and fluid, interwoven in complex cultural 
textures. Its connections have been established in social and historical moments through the 
articulation of both strong and week affiliations between different groups of people across vast 
territories. Not all parts of the network are in direct communication with one another, and some 
parts are remote and may not feel as though they are part of a larger whole. But if they identify 
with the genre, they share some ideas about this particular kind of music and are familiar with 

																																																								
21 Hardcore er en musikksjanger som har vokst frem fra punk-rock-scenen, og kan beskrives som en 
mer “aggressiv” variant av punk (Blush 2016). 
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some of the same recordings and artists. Each network is different in size, structure, and power. 
The role of discourse is also different from one genre to another (Ibid: 20-21). 

På et vis reflekterer Holts tanker om nettverk Fabbris teorier rundt sjanger og “communities”, 

ikke minst med tanke på Fabbris kategori angående sosiale og ideologiske regler. Men en 

vesentlig forskjell er derimot at der Fabbri mener at i hver enkelt sjanger er det enkelte regler 

som er viktigere enn andre (Fabbri 1981: 55), så kaller Holt dette en forskjell i diskurs. For 

eksempel har kritikk hatt en begrenset rolle i country musikk for eksempel, i forhold til 

sjangre som jazz og rock, hvor grupper med kjernekritikere har formet diskursive nettverk 

med spesialiserte fan-lesere, påpeker Holt (2007: 21). 

 Nettverk består av det Holt kaller kollektiver og senterkollektiver. Kollektiver omfatter 

alt fra intime relasjoner mellom bare noen fans eller et band, til større samfunn og scener. 

Senterkollektivene har posisjonert seg som kjernen og innsidere av sjangeren, og blir 

anerkjent som autoriteter og eksperter som på et vis gir retning til det større nettverket. 

Senterkollektivene kan inkludere innflytelsesrike fan-fellesskap, kritikere, plateprodusenter, 

og ikoniske artister som anses som “ledende” figurer (Ibid). Som Holt også peker på, så er det 

viktig å ta i betraktning senterkollektivene da de selvfølgelig er innflytelsesrike for resten av 

sjangeren, men det er og viktig å kunne se forbi dem og ikke blindt akseptere deres 

hegemoniske diskurs. Også i dette aspektet kan vi ta i betraktning Toynbees forslag om å 

sjanger gjennom de mest fremtredende dimensjonene av repetisjon og variasjon; selv om 

senterkollektivene i en sjanger kan være hegemoniske og skape mønster av repetisjon innad 

en gitt sjanger, så må vi og kunne ta i betraktning variasjonene i et større bilde av sjangeren. 

Selv om senterkollektiver kan forme en sjangerkultur er ikke dette ensbetydende med at de 

former sjangerkulturen i sin helhet, og det ville derfor blitt problematisk og skulle anse deres 

ideologiske syn og innflytelse på sjangeren som regler, slik Fabbri mener de kan ha (Fabbri 

1981: 58). 

 Holts andre aspekt rundt sjanger er konvensjoner, som innebærer koder, verdier og 

praksisene i en gitt sjanger. Dette kan man anse som de konseptuelle tilnærmingene som 

former nettverkene i den gitte sjangeren. En sjanger er ikke bare definert av sine 

avgrensninger – altså av hva den ikke er – men også av sitt indre innhold. Men å skulle lage 

kataloger av konvensjoner for de ulike sjangrene vil være banalt og høyest reduktivt, 

poengterer Holt – eksklusive definisjoner er problematisk da det er vanskelig å finne noe i en 

sjanger som ikke også oppstår i andre sjangre (Holt 2007: 22).  

 Å beskrive en kode i en musikalsk betydning kan være vanskelig, og Holt skriver: 
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In structural linguistics, the concept of code implies a relatively strong and fixed convention that 
can be identified in concrete correlations between discrete entities in the communication process. 
A cultural code exists in the socially sanctioned correlation between a linguistic, visual, or aural 
sign, for instance, and a concept thereof. […] Musical signification is far more complex than this, 
of course. Many aspects of music are hard to describe even in native language, and music 
terminologies are very language and culture specific. Music involves polymorphous semantic 
textures and multisensory experiences that highlight limitations of language in general and 
concepts such as structure and sign in particular (Ibid). 

Strukturalistiske og semiotiske tilnærminger kan være nyttig for å utforske konvensjoner når 

det angår distinkte musikalske elementer, som for eksempel at visse tolv bars-skjemaer kan 

identifiseres med blues, visse vokalteknikker med soul, visse vrenggitar-lyder med rock, og 

steel-gitar med country. Disse elementene kan allikevel forekomme i flere sjangre, og de kan 

forekomme i bare noe av musikken innen den sjangeren som de er assosiert med. Derfor 

mener Holt at sjanger kan bli ansett som en kultur med karakteristikken av et system eller 

systemiske funksjoner, men selv om sjangre har systemfunksjoner er de ikke strengt tatt ikke 

systemer, og absolutt ikke en mekanisk eller bundet enhet (Ibid: 22-23).  

 Angående konvensjonene til sjangre så innebærer dette også å identifisere de delte 

verdiene i den gitte sjangeren. I denne sammenhengen blir autentisitet en nødvendig kritisk 

verdi, påpeker Frith, og utdyper med at “one listens to the music for clues to something else, 

to what makes the genre at issue valuable as a genre in the first place” (Frith 1996: 89). Den 

musikalske bedømmelsen vil da bli basert på om musikken forstår sjangeren, mens et annet 

interessant spørsmål selvsagt er hvordan de ulike verdikriteriene har dukket opp i 

utgangspunktet. En måte å se dette på er gjennom forståelsen av at konvensjoner kan 

inkludere ideologiske verdier som er plassert i kjernesubjekter. Afroamerikanere er for 

eksempel “autentiske” subjekter i afroamerikanske sjangre, og derfor blir for eksempel 

kanoen i hip-hop mer eller mindre utelukkende identifisert med afroamerikanske artister, 

skriver Holt; i kontrast til dette er ikke afroamerikanere særlig velkommen i sjangre som for 

eksempel country (Holt 2007: 23-24). Men angående spørsmål knyttet til autentisitet og dets 

verdirolle i sjanger, byr dette på vanskeligheter; Frith kan blant annet meddele at hva som 

skjer med en sjanger over tid er avgjørende for meningen som blir lagt i den gitte sjangeren, 

samtidig som at selvbevisstheten i en sjanger i utgangspunktet stammer fra en beretning om 

sjangerens egen fortid (Frith 1996: 89).  

Hva skjer for eksempel da med autentisiteten i en afroamerikansk sjanger når hvite 

artister og musikere trer inn i den? Jazz er for eksempel blitt anerkjent som afroamerikansk 

musikk med tydelige afroamerikanske røtter, men er samtidig også i dag anerkjent som en 

universell sjanger (Pinson 2014: 114). I dag vil man finne et mangfold av jazzmusikere innen 
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alle etnisiteter, gjerne i det samme ensemblet også, med unntak av ensembler som Wynton 

Marsalis sitt band, der du kun vil finne afroamerikanske musikere. Marsalis er en av de mer 

tradisjonstro jazzmusikerne, og blir ofte sett på som en ledende rolle i den såkalte 

neoklassisistiske bevegelsen innen jazz (DeVeaux 1991: 527). Marsalis sine handlinger og 

ord har ofte blitt tolket som om han mener at kun afroamerikanere kan spille jazz, men det 

han har ment er at den historiske kultiveringen av jazz ligger utelukkende i bidragene til 

afroamerikanske personer. Som Heather Pinson påpeker, har Marsalis rett i den grad at jazz 

kommer fra afroamerikanske samfunn, men at kubanske, brasilianske og europeiske utøvere 

også har bidratt i å forme jazz blir i dette bildet oversett (Pinson 2014: 114). Poenget til 

Marsalis er uansett at hvem som helst kan utøve og nyte jazz, så lenge man har en dyp 

forståelse for den afroamerikanske arven i musikken. Marsalis mener blant annet at jazz skal 

holde seg nærme sine afroamerikanske forbindelser, og at musikk som trer for langt unna den 

klassiske jazzen ikke følger opp disse røttene (Ibid). 

  Om jeg skal følge den samme argumentasjonen som jeg har gjort i hele denne 

seksjonen så er det at sjanger er en dynamisk prosess, og at det derfor er problematisk å skape 

grenser og regler rundt denne prosessen. Det samme vil da gjelde angående autentisitet; det er 

viktig at det autentiske ikke blir ansett som noe absolutt og skaper regler for den gitte 

sjangeren. Det er viktig å ta i betraktning at sjanger skaper sin mening både gjennom 

forståelsen av sin egen fortid, og gjennom utviklingen som skjer i sjangeren over tid. Hva som 

blir ansett som autentisk i en sjanger har selvfølgelig stor innvirkning på forståelsen av 

sjangeren, men på samme måte som Holts eksempel om senterkollektiver i en sjangers 

nettverk (Holt 2007: 21), er det også viktig å se forbi dette og ikke blindt akseptere dets 

hegemoniske diskurs. Autentisitet blir på mange måter et spørsmål om verdi, og et spørsmål 

om verdi blir på mange måter et spørsmål om subjektivitet, selv om delte verdier i dominante 

sosiale fellesskap kan ha stor objektiv innflytelse angående en sjangerkultur. Det er nok 

mange jazzmusikere som deler et annet perspektiv på autentisitet i jazz enn det Marsalis og 

hans likesinnede gjør, ikke minst jazz fusion-musikere. Forholdet mellom autentisitet og 

etnisitet viser også at autentisitetsforståelsen stadig er i utvikling, da det som i utgangspunktet 

var ansett som “afroamerikansk” musikk nå er legitimert som “universell” etnisk musikk. Til 

og med i sjangre som hip-hop, med en sterk afroamerikansk kanon, ser man i dag den samme 

utviklingen, da hvite utøvere så vel som svarte kan legitimeres i hip-hop-kulturen (se kapittel 

2). Det som blir ansett som autentisk for en sjanger vil nok skape mønstre av repetisjon i den 

gitte sjangeren, men det betyr ikke at det ikke vil forekomme variasjoner rundt dette også.  
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 Før jeg avslutter denne seksjonen skal jeg ta for meg Holts siste kategori når det angår 

konvensjoner i sjanger, nemlig praksis. Musikk og sjanger kan ikke bare bli oppfattet 

gjennom “innholdet” av hva som blir spilt, men også av hvordan musikk blir skapt, utøvd og 

opplevd. Her trekker Holt inn nettopp det som er Toynbees argument angående perspektivet 

rundt repetisjon og variasjon i sjangerforståelsen:  

Ritual and performance aesthetics are part of the regulatory matrix of a genre. They inform 
interpretations of aural and visual materials and negotiations of boundaries. […] Studying musical 
practice allows us to see how genre elements are in play and how the dialectic between repetition 
and change is negotiated at particular moments (Holt 2007: 24).  

Musikk er som forstått veldig flytende, men når det skal teoretiseres, beskrives og forstås, så 

kan det som i utgangspunktet er en kompleks og ikke håndfast prosess forenkles til en mer 

begripelig og avgrenset forklaring. Når man opplever musikk i praksis så vil man muligens 

oppleve at musikken i seg selv kan utfordre de forventningene man har til en kategorisk 

sjangerinndeling, da musikk i seg selv er mer komplekst enn det en kategorisk forklaring på 

den gitte musikken vil være. Det er selvfølgelig allikevel repeterende kjennetegn angående 

musikalsk praksis som man kan se fra sjanger til sjanger, for eksempel i relasjonen mellom 

komposisjon og improvisasjon. Soloimprovisasjon er minimal i sjangre som disko, mens det 

er vanligere i rock, og helt sentralt i jazz. I rock er det vanlig å fremføre egne komposisjoner, 

mens sjangre som blues, jazz, og bluegrass, ofte henter sanger fra et tradisjonelt repertoar. I 

rock jobber også ofte musikere sammen i grupper med en bandidentitet, mens i jazz kan 

musikerne jobbe rundt som individuelle freelance-musikere i ulike grupper og prosjekter. 

 Med “den dynamiske sjangeren” mener jeg at man bør kunne forstå sjanger som en 

prosess i stadig utvikling, og at absolutte regler og grenser er problematisk for en slik 

forståelse. Dette gjelder ikke bare det rent musikalske, men også de sosiale 

sammensetningene og deres verdier, ideologier og forståelser, som er med på å skape og 

opprettholde en sjanger. Det er fortsatt et viktig element angående kategoriseringen av sjanger 

som jeg enda ikke har diskutert, nemlig rollen musikkindustrien spiller i forbindelse med 

dette. 

 

Industri innen kultur vs. kultur innen industri 

Frith skriver at “popular music genres are constructed – and must be understood – within a 

commercial/cultural process; they are not the result of detached academic analyses or formal 

musicological histories” (Frith 1996: 88-89). Med dette mener Frith at sjanger blir brukt til å 

organisere hvordan det lages, høres og selles musikk (Ibid: 88). Keith Negus har tatt for seg 
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dette perspektivet rundt musikksjanger i boka Music Genres and Corporate Cultures (1999), 

hvor han i stor grad diskuterer forholdet mellom artister og musikkindustrien. Et sentralt tema 

hos Negus er at industri produserer en kultur og at kultur produserer en industri. Hvordan 

denne spenningen i forholdet mellom en musikkultur og en musikkindustri er med på å forme 

en sjanger er det jeg vil ta for meg i denne seksjonen.  

Med utsagnet om at en industri produserer en kultur, mener Negus at “[...] 

entertainment corporations set up structures of organization and institute distinct working 

practices to produce identifiable products, commodities and “intellectual properties”” (Negus 

1999: 14). Hvordan sjanger er konstruert kan blant annet sees rundt strukturen til 

plateselskaper, det kategoriske oppsettet i platebutikker, i konstitusjonen av musikkmagasiner 

og i formateringen til radiostasjoner, skriver Toynbee (2000: 115). I stor grad handler dette 

om at musikkindustrien har et ønske om hvordan markedet skal se ut i forhold til å maksimere 

sin egen profitt, og da kan en grov og enkel kategorisering ofte være det beste. I 

musikkindustriens organisering av salgsprosessen vil det være klare bilder på hvordan hver 

enkelt sjanger ser ut, og A&R-agenter som jobber for de store selskapene vil lete etter artister 

eller band som kan passe inn i disse klare bildene. Å forstå hvordan karakteristikkene til en 

sjanger i dette bildet har blitt satt sammen til å forme nettopp den bestemte sjangeren, er 

gjennom forståelsen av å lese markedet, skriver Frith (1996: 76). For musikkindustrien betyr 

forandringer i markedet økonomisk usikkerhet, og musikkindustrien vil derfor benytte seg av 

bedriftsstrategier som sikter seg inn på å få kontroll og orden over uforutsigbare sosiale 

prosesser og mangfold i menneskelig adferd (Negus 1999: 31). Dette er betyende at 

musikkindustrien ønsker kontroll og orden over produksjon og konsum i forhold til de 

forventningene som skapes hos markedet i forbindelse med dette. Dette innebærer engstelse 

angående om eksisterende og nye artister vil fortsette å produsere og levere det som er 

forventet, og spørsmål angående om forbrukere vil kjøpe musikken, og i så fall for hvor mye 

lenger (Ibid). Prince skal visstnok blant annet ved flere anledninger ha opptrådt med ordet 

“slave” skrevet i over sin egen panne, da han følte at han var fanget mellom kommersialitet 

og kreativitet under sin kontrakt med Warner, som da selv ønsket å ta kreativ styring i Prince 

sin karriere (Wikström 2013: 29).  

Musikkselskaper og industrien de fører har vært en stor kraft rundt å standardisere og 

popularisere sjangre. En klassisk strategi av popularisering har vært å tilpasse sjangre til 

“mainstream”, gjennom for eksempel å skape krysninger fra en sjanger mot det som er 

“mainstream”, så artister skal kunne selge til et så bredt marked som mulig (Holt 2007: 25). 

Hva mainstream er kan i seg selv være et problematisk spørsmål. Sarah Thornton mener 
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begrepet bærer et ideologisk preg, da blir brukt av subkulturer for å stille seg i mot en masse, 

og på den måten autentifisere seg selv (kjernen) i motsetning til de andre (massen) (Thornton 

1997: 207-208). Toynbee mener på sin side at mainstream ikke nødvendigvis bare er en 

ideologisk term, da han argumenterer for at det er det mest illustrerende begrepet for å 

beskrive den dominante institusjonen i Angloamerikansk popindustri (Toynbee 2000: 122). 

Gjennom modernisering og globalisering kan musikken i dag nå ut til et verdensomspennende 

marked, og dette byr på paradoksale situasjoner mener Toynbee. Han argumenterer for at 

“musical communities” er selve basisen for sjanger-markeder, men gjennom en global 

markedsføring av sjangre så må musikken nå vekk fra sin hjembane og markedsføres til et 

fremmed publikum og kultur. Gjennom “mainstream” og masseprodusering av musikk har 

musikkindustrien bidratt til å konstruere musikalske fellesskap, gjennom å kommersielt 

utnytte seg av ønsket om å finne en felles identitet i musikk (Ibid: 116-117). Populariseringen 

av sjangre har utvidet deres kulturelle rom, men har samtidig også skapt motbevegelser innad 

i sjangre, mener Holt. Kjernekollektiver har ofte blitt sterkere i deres kamp om overlevelse 

mot “popversjoner” og “sellouts”, eller gjennom sitt forsvar av “the real thing” eller å skulle 

“keeping it country” (Holt 2007: 24-25). På den måten kan det muligens argumenteres for at 

gjennom globalisering og mainstream-kultur så kan det også oppstå et enda større ønske om 

autentisitet i kjernen av sjangerkulturer, som et motsvar til populærkulturelle trender. 

Det som da blir viktig å se i denne konteksten, er at selv om musikkindustrien på 

mange måter ønsker å manipulere markedet for sin egen profitt så har de på ingen måte 

fullstendig kontroll over det, og må selv tilpasse seg i samsvar med markedet. Her kommer 

Negus sin andre merknad angående forholdet mellom kultur og industri inn i bildet, nemlig 

ideen om at kultur produserer en industri. Negus forklarer: 

[…] production does not take place simply “within” a corporate environment structured according 
to the requirements of capitalist production or organizational formulae, but in relation to broader 
culture formations and practices that are within neither the control nor the understanding of the 
company (Negus 1999: 19). 

Med dette mener Negus at musikkindustrien og dens organisasjoner alltid er påvirket av en 

omliggende kontekst, og alltid er i prosessen av å oversette og mediere de kulturelle 

karakteristikkene til denne konteksten, som på den måten former musikkindustrien gjennom 

bestemte arbeidsformer (Ibid: 82). Musikkulturer er ikke et resultat av en musikkindustri, men 

en musikkindustri er et resultat av en musikkultur; musikkindustrien har i dag stor innflytelse 

på hvordan musikk selges, høres på og spilles, men er til slutt bare en brikke i en større 

kulturell kontekst. Massive salg av et produkt er ikke betyende at det musikkindustrien 
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produserer er av høy kulturell verdi. Det er åpenbart at rommet for musikalsk mangfold er 

begrenset når mer enn åtti prosent av den globale handelen av musikk er i hendene til bare fire 

store plateselskaper, påpeker Holt (2007: 27).  

Igjen blir spørsmål om verdi en viktig i faktor i sjangerdiskursen, og som jeg allerede 

har pekt, på kan populærkultur og masseproduksjon skape enda sterkere bånd rundt autentiske 

verdier i kjernekollektivene til en sjangerkultur. Dette ble blant annet tydelig i 

kjernekollektivet til bluegrass på starten av 2000-tallet. Da O Brother Where Art Thou?-

soundtracket gjorde seg populært på denne tiden ble musikken identifisert som bluegrass i 

populærkulturen, og kategorisert som såkalt “roots”-musikk. Holt viser til at folk med sterk 

bakgrunn i bluegrass allikevel ikke kunne identifisere mer enn en eller to av sangene fra 

albumet med bluegrass, og påpekte at “roots”-kategoriseringen var noe de assosierte med 

massekultur og forbrukersamfunnet (Holt 2007: 37). Thorntons perspektiv på mainstream kan 

bli relevant i denne sammenhengen, der bluegrass-purister distanserte den populærkulturelle 

O Brother-musikken fra den “ekte” og “autentiske” bluegrass-musikken, som de selv 

identifiserte seg med. Sosiologen Pierre Bourdieu har gjennom sin teori om den kulturelle 

kapitalen vist til det finnes en allment akseptert dominerende “høy” smak i samfunnet, som 

man kan beherske i større eller mindre grad (Bourdieu 1984: 1-2). Det blir i denne 

fremstillingen skapt et sosialt hierarki som skiller mellom “høykultur” og “lavkultur”. 

Bluegrass er, i Peter Townshends fremstilling, musikk som ikke bærer særlig mye verdi i 

kontekst av den kulturelle kapitalen, i motsetning til for eksempel opera (Townshend 2000: 

172). Thorntons presentasjon av den subkulturelle kapitalen forklarer allikevel at det innad i 

en bestemt kultur, høykulturell eller lavkulturell, også finnes et sosialt hierarki (Thornton 

1995: 11-12). Da O Brother-musikken viser seg å bli forstått som å være laget av og for det 

Holt kaller “the general rock/pop domain of mainstream popular culture” (Holt 2007: 39), kan 

det gjennom teorien om den subkulturelle kapitalen vise seg å influere det sosiale hierarkiet 

innad i bluegrass-kulturen. Det kan på denne måten skapes en sterkere ideologi rundt 

autentisitet i kjernekollektivet til kulturen, da de anser seg selv som besittende med en høyere 

kulturell kapital, i motsetning til “mainstream” bluegrass-publikumet. 

Musikkindustrien har enorm innflytelse på forståelsen sjanger, og som jeg har vist til 

kan musikkindustrien i stor grad generere oppfatninger av autentisitet i sjangerkulturer. I den 

neste delen vil jeg diskutere problematikken rundt sjangerkategorisering i bluegrass, med 

tanke på spenningen mellom tradisjon og nyskapning. 
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Bluegrass og problematikken rundt sjangerkategorisering 

Den såkalte “newgrass”-musikken er død, skrev Rosenberg i 1992, og nye ledende stjerner 

som Alison Krauss, er artister som igjen ser tilbake på de første generasjonene med bluegrass-

utøvere for inspirasjon (Rosenberg 1992: 461-462). Lederen fra bandet New Grass Revival, 

Sam Bush, spilte nå i det akustiske bandet til Emmylou Harris, og den innovative banjoisten 

Béla Fleck, frontet nå sin egen jazz-gruppe, Béla Fleck and the Flecktones (Ibid: 461). For 

Rosenberg er Fleck fortsatt ansett som en innovativ bluegrass-utøver, men han mener 

musikken til Flecktones ikke kan anses som bluegrass, da den har krysset sjangergrensen over 

til jazz. Fleck selv er mer skeptisk til å kategorisere musikken som en bestemt sjanger. Flecks 

beskrivelse av musikken er i større grad knyttet rundt hvilke musikktradisjoner musikken kan 

rotfestes i: “I think the Flecktones are a mixture of acoustic and electronic music with a lot of 

roots in folk and bluegrass as well as funk and jazz” (Fleck, sitert i PBS 2001). Thile selv har 

som tidligere nevnt uttalt at: “I think that we’ll see the concept of ‘genre’ continue to die a 

slow and painful death” (sitert i Rachel 2010: 88).  

 Toynbee argumenterer på sin side for at man ikke kommer unna sjanger-forankring, 

gjennom det han kaller “the inevitability of genre” (Toynbee 2000: 108). Dette uttrykket 

eksemplifiserer han i kontekst av fri improvisert musikk, der musikernes ideal er å utøve helt 

uavhengig av noen stil eller sjanger. Han viser til at fri-improvisatorer omtaler et “bredt brukt 

improvisatorisk vokabular”, og at tidligere musikalske erfaringer bidrar til å skape “balanse 

og styring” i konteksten av den frie improviseringen. Med utgangspunkt i sitt forslag om å 

forstå sjanger gjennom de mest fremtredende dimensjonene av repetisjon og variasjon mener 

Toynbee at fri-improvisatorer har et ideal om å oppnå maksimum variasjon, men at de 

allikevel har en trang til å forholde seg til det som er familiært og felles (Ibid: 108-109). Fri-

improviserende musikere deler også tre gjennomgående idealer i sammenheng med sin 

fornektelse av sjanger, mener Toynbee. Dette er: (1) en ekstrem versjon av ekspressiv 

individualisme; (2) en sterk vektlegging av innovasjon og absolutt variasjon; og (3) en 

benektelse av å orientere seg etter et publikum, da musikkens verdi er uavhengig av andre 

mottakeres oppfatning (Ibid: 108). Det som kommer til uttrykk her er en forståelse av kvalitet 

som er omtrent utelukkende basert på autentisitet av første person og et selvstendig uttrykk. 

Toynbee har allikevel påpekt at forankring til det kjente er uunngåelig (Ibid: 109). 

 I forhold til sjangerforståelse viser Anne Danielsen til tre verdier som kan beskrive 

kvalitet i musikk, nemlig “nyskapende”, “sterkt uttrykk” og “godt håndverk”. Om disse har 

hun skrevet at “nyskapning er den moderne kunstens kjerneverdi, mens uttrykkskraft er en 

typisk romantisk kvalitet. [...] Godt håndverk har en mindre klar musikkhistorisk forankring, 
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men har ikke minst vært viktig i vurderingen av klassisk musikk og tradisjonsmusikk” 

(Danielsen 2016: 106). Disse begrepene har ulike verdier innenfor ulike stiler og sjangre, og 

det er derfor viktig å kunne se disse verdiene i kontekst av den musikktradisjonen det er snakk 

om. Uttrykk i bluessjangeren handler for eksempel om noe annet enn uttrykk i singer-

songwriter-tradisjonen, og nyskapning i indie er noe annet enn nyskapning i klassisk 

komposisjonsmusikk (Ibid: 112).  

Thile har uttalt at “being in a band that calls itself a bluegrass band is just not 

interesting to me, because the modus operandi is to not be so creative that you could be called 

something other than a bluegrass band” (sitert i Berkowitz 2012: 37). Det Thile forstår som 

kvalitet i Punch Brothers er noe annet enn han forstår som kvalitet i bluegrass, og nyskapning 

og kreativitet utgjør i stor grad denne forskjellen. Thile har tatt avstand til at musikken til 

Punch Brothers skal sjangerkategoriseres, men som Toynbee har vist til, vil selv fri-

improvisatorer ikke komme unna “the inevitability of genre” (Toynbee 2000: 108).  

Da jeg jeg i denne oppgaven har argumentert for at det angående bluegrass finnes 

ulike forståelser av autentisitet, vil jeg og hevde at kvalitetsforståelser kan ha ulike verdier 

også i kontekst av én enkelt sjanger. For å kunne forstå en sjanger har Toynbee argumentert 

for at man må se på de mest fremtredende dimensjonene av repetisjon og variasjon i stedet for 

å skape en komplett analyse over sjangeren (Ibid: 107). I lys av dette vil jeg gjøre en 

redegjørelse for hvordan sangen til Punch Brothers, “Don’t Need No”, fra albumet 

Antifogmatic (2010), kan forstås i kontekst av bluegrass, med tanke på de mest fremtredende 

dimensjonene av repetisjon og variasjon. 

 

En gjennomgang av “Don’t Need No” i lys av en dynamisk sjangerforståelse 

Det var i etterkant av da Punch Brothers slapp albumet Antifogmatic i 2010 at Thile kom med 

sin kommentar om sjangerkonseptets død. Av albumets ti sanger finner jeg særlig sangen 

“Don’t Need No” til å gjøre seg interessant for analysering, da sangen innebærer mye 

rytmiske og harmoniske kompleksiteter. I lys av diskusjonen om en mer dynamisk 

sjangerforståelse vil jeg i denne delen argumentere for at “Don’t Need No” også kan forstås 

som bluegrass. 

Eirik Askerøis definisjon på sonic markers tilsier at “sonic markers, in short, are 

musical codes that have been historically grounded through a specific context, and that, 

through their appropriation, serve a range of narrative purposes in recorded music” (Askerøi 

2013: 17). Som vist i kapittel 3 kan selve lyden av instrumentene i bluegrass-besetningen 

være noe vi assosierer med sjangeren, en forestilling som også populærkulturen med tiden har 
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opprettholdt. I “Don’t Need No” kan man høre den standardiserte bluegrass-besetningen, 

bestående av gitar, bass, banjo, fele og mandolin, og lydbildet til Punch Brothers kan dermed i 

seg selv forankres i musikktradisjonen til bluegrass. Form og innhold i sangen er allikevel 

ganske så progressivt i forhold til den tradisjonelle bluegrass-musikken. Bluegrass, som i 

utgangspunktet tok i bruk mye av repertoaret fra den amerikanske tradisjonelle 

folkemusikken, har ofte en kortere melodi og enklere akkordskjema, som så repeteres om 

igjen og om igjen, mens musikerne veksler på å improvisere solo over dette (Neal 2013: 133). 

Formen på “Don’t Need No” kan ikke sies å være like repetitiv som denne standardiserte 

formen. Sangen har en lengre intro, bestående av flere ulike deler, der arrangementet er 

komplekst og gjennomkomponert; instrumentene har tydelige selvstendige roller når det 

kommer til presentasjon av tema, der det for eksempel tidvis veksles på hvilket instrument 

som spiller melodi, mens de resterende instrumentene akkompagnerer med komplekse 

rytmiske roller. Etter introen endres både tempo og rytmisk følelse, og sangen følger nå et noe 

mer repetitivt skjema, men med stadige kompliserte rytmiske markeringer.  

I denne forbindelsen kan det være relevant å vise til det Andrew Chester, i sin tekst 

“Second Thoughts on a Rock Aesthetic” (1970), anser som to ulike former for musikalske 

konstruksjoner. Det han kaller “extensional development” baserer seg på at tematikk, 

variasjoner, kontrapunkt og tonalitet, som brukt i klassisk komposisjon, “are all devices that 

build diachronically and synchronically outward from basic musical atoms” (Chester 1970: 

75). Denne formen for musikalsk konstruksjon står i motsetning til det han kaller “intensional 

development”, der han forklarer at: 

the basic musical units (played/sung notes) are not combined through space and time as simple 
elements into complex structures. The simple entity is that constituted by the parameters of 
melody, harmony and beat, while the complex is built up by modulation of the basic notes, and by 
inflection of the basic beat (Ibid). 

Denne formen for musikalsk konstruksjon beskriver i større grad musikken som bygger på 

den afroamerikanske musikktradisjonen, men som Chester poengterer, innebærer også denne 

musikken en kombinasjon av de to ulike formene (Ibid). Toynbee påpeker at de to formene 

ikke kan anses som motstridende, da all form for musikk består av en kombinasjon av de to 

(Toynbee 2000: 107). I sammenhengen med “Don’t Need No” kan man si at sangens 

tematiske oppbygging i større grad er mer “extensional” enn den standardiserte bluegrass-

musikken. 

Harmonisk sett vil tradisjonell bluegrass ofte bestå av små modulasjoner, der både 

stort og lite tredje og syvende trinn gjør seg gjeldende. Sangen “Bluegrass Breakdown” av 
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Bill Monroe & his Blue Grass Boys for eksempel, indikerer raskt G-jonisk som toneart, der 

F# tydelig indikeres som ledetone til G-dur. En mixolydisk vending til en F-dur akkord, viser 

allikevel bruken av både liten og stor septim, et karakteristisk harmonisk trekk ved bluegrass-

musikken. “Don’t Need No” har en mer avansert form for harmonikk. Introen spiller for 

eksempel på kromatikk rundt tonalsenteret E, mens da sangen ledes over i vers har tonalsenter 

blitt byttet til G-moll, gjennom en rekke modulerende vendinger. Allikevel er det noen trekk 

som kan sees i sammenheng med den typiske harmonikken i tradisjonell bluegrass-musikk, 

der for eksempel den kromatiske melodien i starten av introen, ser ut til å spilles rundt en E7-

akkord, der den lave septimen og store tersen markeres. Dette skjer med både stor septim og 

liten ters som gjennomgangstoner. Verset, som nå har modulert til G-moll, har en 

akkordvending til H-dur, der og både den store tersen H, og store septimen F#, gjør seg 

gjeldende i forhold til tonearten G-moll.  

Vokal i bluegrass, “the high lonesome sound”, blir ofte beskrevet som høy, skjærende 

og nasal (Rosenberg 2005: 7). Thiles vokal bærer ikke det samme nasale og rungende 

særpreget til “the high lonesome sound”, men stemmen har en tendens til å bygge opp mot 

høye liggende toner, hvor man kan høre Thiles anstrengelse for å opprettholde tonen. 

Cantwell mener at vokalen i bluegrass er sunget omtrent i en slik grad at det skal høres 

“vondt” ut, som om han driver “livskraften” ut av seg (Cantwell 2003: 209-210). Vokalen i 

“Don’t Need No” kan til tider beskrives i en lignende grad, men effekten som skaper dette 

kan også tilknyttes en tett harmonisering av korstemmer. Der tradisjonell bluegrass-musikk 

ofte er bestående en vokal akkompagnert av harmonier i tette treklanger (Rosenberg 2005: 7), 

er korstemmene i “Don’t Need No” også utvidet til å innebære en mengde harmonisk 

spenning i form av koring i sekund-intervaller. Den tette korharmonikken inntreffer som regel 

i det Thiles vokal når en klimatisk høyde, noe som kan resultere i en effekt av anstrengt 

følelse i vokalstemmen.  

Uten trommer i besetningen baserer Punch Brothers seg også på den rytmiske 

strukturen som er å finne i tradisjonelle bluegrass-ensembler, der en backbeat-rytme blir 

etablert gjennom interaksjonen av de ulike instrumentene. Denne rytmen er derimot ikke 

gjennomgående i sangen og blir ikke etablert før verset starter, etter omtrent et minutt lang 

intro. Rytmen er vektlagt uten det karakteristiske bluegrass-drivet, ofte skapt av underdelinger 

i banjo og gitar. Rytmen avbrytes også tidvis av synkrone melodiske løp, markert av hele 

ensemblet. Selv om sangen “Don’t Need No” ikke har det jevne gjennomgående bluegrass-

drivet, så er musikken så absolutt preget av fordelingen av de rytmiske lagene, og 

spilleteknisk benytter musikerne seg av idiomatiske bluegrass-spilleteknikker.  



Forståelser av sjangerbegrepet 
 

 79 

I den dominante ideologiske forestillingen om hva bluegrass innebærer kan det være 

ganske klare beskrivelser av hva som er karakteristisk ved bluegrass-musikken. Musikken til 

Punch Brothers har på noen måter karakteristikk som er treffende med disse beskrivelsene, 

men på andre måter er det klare avvik. Med et sjangerbegrep som tar i betraktning 

fremtredende dimensjoner av både repetisjon og variasjon vil jeg da argumentere for at 

“Don’t Need No” kan betegnes som bluegrass. 

 

Konklusjon 

I dette kapittelet har jeg redegjort for at forståelsen for et sjangerbegrep som innebærer regler 

og definisjoner kan være problematisk, da det ikke tar i betraktning at musikk er dynamisk og 

i stadig utvikling. Fabbri har gjennom sin teori om sjanger belyst mange av de aspektene som 

konstruerer vår forståelse av sjanger, noe som blant annet innebærer det formelle og tekniske 

rundt musikalsk innhold, sosiokulturelle faktorer, og juridiske og kommersielle faktorer 

(Fabbri 1980: 52-81). Det problematiske med Fabbris teori er at han omtaler disse aspektene 

som å være definert av regler og grenser. Gjennom det jeg har valgt å kalle den “dynamiske” 

sjangeren, har jeg, med grunnlag i Toynbees sjangerteori, argumentert for at forståelsen av en 

sjanger bør ta i betraktning både fremtredenheten av repetisjon og variasjon i den gitte 

sjangeren. Gjennom en slik forståelse av sjangerbegrepet har jeg etter en kortere analyse 

hevdet at sangen “Don’t Need No” av Punch Brothers kan betegnes som bluegrass, tross 

bandets egen distansering til sjangerkonseptet.  

 Musikalske sjangre er allikevel ikke konstruert rundt det musikalske alene, men kan 

sies å være konstruert rundt sosiale gruppers ideologiske oppfatninger av det musikalske. Holt 

har vist til at musikalske sjangre består av både det han kaller kollektiver og senterkollektiver, 

som i ulike grader påvirker sjangeren. Senterkollektiver kan ha større innflytelse på 

forståelsen av en sjanger, da de kan anses som autoritære roller i den gitte sjangeren. Da man i 

kontekst av Bourdieus (1984) teori om den kulturelle kapitalen kan diskutere musikalske 

sjangre i sammenheng med en hierarkisk kvalitetsmodell, kan man i kontekst av Thorntons 

(1995) teori om den subkulturelle kapitalen også diskutere et slikt hierarki innad i en bestemt 

sjanger. Man kan da muligens si at senterkollektiver er den sosiale gruppen i en sjangerkultur 

som tilegnes størst kulturell kapital, men selv om senterkollektiver er innflytelsesrike på en 

sjanger påpeker Holt at man også må kunne se forbi dem (Holt 2007: 21). Thile har uttalt at å 

spille bluegrass kan føles ut som å kuratere et museum, da bluegrass-sjangerkulturen består av 

en mengde bluegrass-purister som kan ha en konservativ og tradisjonsbevarende oppfatning 

av musikken (Berkowitz 2012: 37). Gjennom Holts sjangerforståelse blir det da også viktig å 
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kunne se forbi disse puristenes ideologier, da en sjangerkultur i sin helhet vil innebære flere 

nyanseringer enn kun de mest dominante ideologiske oppfatningene. 

 Vår forståelse av sjanger kan ofte innebære en rekke overfladiske karakteristikker 

som vi bruker til å skille en sjanger fra en annen, noe som på et vis kan være begrensende i 

forhold til de musikalske mulighetene en musiker da vil ha å jobbe med innenfor den 

bestemte sjangeren. En hver sjanger bygger på en viss tradisjon, og hvis man da tar i 

betraktning Martins oppfatning av en dynamisk tradisjon i konstant utvikling (Martin 2010: 

51) bør også omfanget av forståelsen for en musikalsk sjanger kunne utvides med tiden. 



	

Kapittel 6. 

 

En nyskapende sjanger i en tradisjonstro kultur 

 
No such thing as pure bluegrass exists. 

- William Henry Koon, sitert i Rosenberg (2005: 5) 

 
Denne oppgavens utgangspunkt har vært å studere spenningen mellom tradisjon og 

innovasjon i bluegrass. Med dette utgangspunktet har fokuset vært å undersøke hvordan 

denne spenningen kan prege ideologien rundt musikken, samt hvordan dette kan ha 

påvirkning på forståelsen av bluegrass som en musikalsk sjanger. Jeg har sett at selv om 

bluegrass kan anses som nyskapende i sitt opphav, så har musikken allerede fra sin etablering 

i stor grad blitt forstått som tradisjonell. Ideologiske oppfatninger rundt musikken som 

“autentisk amerikansk folkemusikk” har tilsynelatende skapt et ideal om tradisjonsbevaring i 

bluegrass-kulturen. Så lenge bluegrass har eksistert har det allikevel vært innovatører som har 

eksperimentert med musikken i nye retninger, noe som har resultert i friksjoner i 

autentisitetsforståelsen av denne sjangeren. Innovatører av musikk som kan tilknyttes 

bluegrass, ser i dag ut til i større grad å ta avstand fra å skulle kategoriseres som bluegrass. 

Chris Thile, vokalist, mandolinist og frontfigur i gruppa Punch Brothers, mener at rollene i 

bluegrass er “so well defined”, og at det av den grunn ikke er mulighet for videre kreativitet i 

sjangeren (Berkowitz 2012: 37). Selv har han uttrykt at han ikke ønsker at Punch Brothers 

skal kategoriseres i noen bestemt sjanger, og har videre spådd sjangerkonseptets “langsomme 

og smertefulle død” (Rachel 2010: 88). 

 I fotsporene til Simon Frith, Fabian Holt og Jason Toynbee, har jeg i kapittel 5 

foreslått å forstå sjanger som “dynamisk”, og ikke et statisk konsept konstruert av regler og 

definisjoner. Gjennom Toynbees forslag om å beskrive en sjanger gjennom de mest 

fremtredende dimensjonene av repetisjon og variasjon (Toynbee 2000: 107) har jeg 

argumentert for at forståelsen av bluegrass som sjanger også kan utvides til å ta i betraktning 

avvikene fra gjennomgående karakteristiske sjangertrekk. I en slik fremstilling hevder jeg at 

også Punch Brothers kan anses som bluegrass. En musikalsk sjanger er allikevel ikke kun 

grunnet i det musikalske alene, men er konstruert rundt sosiale fellesskap og de ideologiske 

oppfatningene som manifesteres i disse fellesskapene. Som jeg har vist til i kapittel 2 er ikke 
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musikkens estetikk alene nok til å konstruere oppfatninger av autentisitet – det innebærer en 

større kompleksitet som omfatter både tid og sted i en sosiokulturell kontekst.  

 I dette kapittelet vil jeg starte med å redegjøre for to ulike perspektiver på forholdet 

mellom tradisjon og innovasjon i bluegrass som jeg mener har gjort seg gjeldende i 

diskusjonen om autentisitet i denne sjangeren. Jeg vil deretter drøfte forståelsen av bluegrass 

som sjanger, før jeg avslutningsvis vil ta for meg noen tanker om sjanger og bluegrass i 

fremtiden, og redegjøre for hvordan fremtidig forskning kan belyse denne oppgavens 

tematikk i større grad. 

 

Innovasjon som tradisjon 

“Innovasjon som tradisjon” mener jeg er et uttrykk som kan forklare et perspektiv på 

oppfatningen av bluegrass, der innovasjon forekommer gjennom idealet om å representere 

tradisjonelle verdier. Uttrykket beskriver blant annet tilfellet da den tidlige bluegrass-

musikken til Bill Monroe & his Blue Brass Boys på 1940-tallet gjennom innovative 

tilnærminger til hillbilly-musikken allikevel ble forstått som tradisjonell. At musikken til tross 

sine innovative sider ble forstått som tradisjonell må sees i kontekst av samtiden da musikken 

fremkom, da et økonomisk deprimert USA kunne verdsette musikkens fremkallelse av 

nostalgi til en enklere og bedre fortid (Neal 2013: 63), og anse musikken som symbolsk for en 

felles amerikansk kulturarv (Rosenberg 2005: 8). Bluegrass kan i denne konteksten knyttes til 

Christopher A. Watermans begrep, “the invention of tradition”. Waterman viser her til at selv 

om en tradisjon skal representere en eldre musikkform så kan selve ideen om denne 

tradisjonen være en moderne ide (Waterman 1990: 377). Tradisjonen trenger derimot ikke av 

den grunn å bli oppfattet som moderne, da en tradisjon eksisterer gjennom en forestilling om 

hva tradisjonen innebærer. 

Autentisitet i tredjepersonsperspektiv gjør seg viktig i dette perspektivet, der det 

autentiske er konstruert rundt oppfatningen av at musikken representerer et større fellesskap 

eller tradisjon. Autentisitet kan og anses å være konstruert gjennom det Lindberg og 

Weisethaunet har kalt “authenticity as negation”, der forståelsen av det autentiske blir etablert 

gjennom det musikken definerer seg selv imot (Lindberg & Weisethaunet: 472). Forståelsen 

av det autentiske i bluegrass ser gjennom denne oppfatningen ut til å definere seg imot 

kommersialisering. Som vist til i kapittel 3 kan blant annet folk-bevegelsens forhold til 

bluegrass ha påvirket og forsterket dette idealet i bluegrass-kulturen, da denne bevegelsen 

stilte seg i mot både massekultur, kapitalisme og kommersialisering, hvor blant annet 

elektriske instrumenter symboliserte disse verdiene (Sounes 2001: 221). Dikotomien mellom 
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oppfatningen av det inautentiske og det autentiske kan sees i perspektiv av et klassisk 

eksempel Holt viser til, der det kan skilles mellom “commercial popular music produced for 

‘the people’ and authentic folk music created by ‘the people’ (Holt 2007: 31).  

 Da jeg har valgt å kalle dette uttrykket innovasjon som tradisjon, kan dette også sees i 

kontekst av at det som oppfattes som tradisjonelt og stadig er i utvikling. Som vist til i kapittel 

2, har Waterman påpekt at man i studeringen av en tradisjon ikke kommer utenom dilemmaet 

“the continuity of change” (Waterman 1990: 367) – en tradisjon er tilhørende en 

sosiokulturell kontekst, og samfunn og kulturer er i konstant utvikling. Eirik Askerøi har 

påpekt at autentisitetskvaliteter endres i takt med både tid og sted (Askerøi 2013: 10), og det 

“tradisjonelle” i bluegrass kan da sies å stadig innoveres, om ikke i en mindre intensjonell 

grad.  

 

Innovasjon som innovasjon 

Et annet perspektiv på oppfatning av bluegrass er det jeg har valgt å kalle “innovasjon som 

innovasjon”. Den markante forskjellen på denne oppfatningen er at innovasjon i denne 

sammenhengen blir forstått intensjonalt som innovasjon, med en hensikt om å gjøre 

nyskapninger som distanserer seg fra tradisjonstrekk. Dette uttrykket beskriver blant annet de 

tendensene som oppstod under de mer progressive retningene i bluegrass-kulturen på 1970-

tallet, der utøvere intensjonelt gjorde klare distanseringer til det som ble oppfattet som 

tradisjonelle trekk. Band som New Grass Revival tydeliggjør blant annet gjennom sitt navn at 

de er forankret i bluegrass, men at de også representerer musikken på nyskapende vis. 

I for eksempel sammenheng med Toynbees forslag om å se sjanger i kontekst av 

fremtredenheten av både repetisjon og variasjon, så kan variasjon sies å være vektlagt i dette 

perspektivet. Autentisitet kan i denne sammenhengen i større grad bli tilknyttet et 

førstepersonsperspektiv, og konstruert rundt oppfatninger om selvuttrykkelse. Som Richard 

Middleton har påpekt vil intervensjoner i musikk allikevel alltid bygge på bevisstheten rundt 

allerede eksisterende forhold (Middleton 1990: 90), og i denne sammenhengen kan da 

autentisitet i tredjepersonsperspektiv til en viss grad være uunngåelig. Dette gjenspeiler 

problematikken Lindberg og Weisethaunet har tatt opp i forbindelse med forfatterskap i 

musikk, da musikalske utøvelser alltid vil bygge på tidligere utøvelser, og det da kan bli 

vanskeligere å sondre mellom originalitet og det som allerede er etablert (Lindberg og 

Weisethaunet 2010: 468). Toynbee viste blant annet i et eksempel av utøvere innen fri 

improvisert musikk, at selv med et ideal om å oppnå maksimum variasjon, så ble utøvelsen 

allikevel grunnet i det familiære (Toynbee 2000: 109). 
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Jeg vil hevde at bluegrass ikke utelukkende blir forstått gjennom perspektivet av 

“innovasjon som tradisjon” eller “innovasjon som innovasjon”, men gjennom 

sammensettelsen av disse perspektivene. Det er heller snakk om i hvilken grad man forstår 

autentisitet i bluegrass gjennom disse perspektivene, heller enn gjennom hvilket av 

perspektivene. 

Innovasjon og tradisjon er gjensidig avhengig av hverandre. En tradisjon er ikke 

statisk, men en dynamisk prosess – innovasjon, intensjonelt eller ikke, sørger for at en 

tradisjon lever videre gjennom det uunngåelige “continuity of change”. Bluegrass-tradisjonen 

har vært i utvikling helt fra sin etablering på 1940-tallet og frem til i dag. I den neste delen vil 

jeg drøfte forståelsen av bluegrass som sjangerbegrep. 

 

Forståelsen av sjangeren bluegrass 

I teksten “Constructing the Jazz Tradition: Jazz Historiography”, skriver Scott DeVeaux om 

hvordan jazzhistorien på et vis mangler en konsensus i sin fremstilling av de ulike stilene og 

uttrykkene som har utviklet seg fra dens opprinnelse og frem til i dag (DeVeaux 1991: 526-

527). Noen mener at de nyere stilene som “fusion” og “avant garde”, er jazzens “wrong turn” 

eller “dead end”, argumentert med at dette var forandringer i musikken som mislyktes i å 

bevare essensen av hva som kan anses som jazz (Ibid: 528). Dette bringer i så fall opp 

spørsmål angående hva det er som kan anses som jazz, og om nyskapning innen denne 

tradisjonen kan ha tøyd grensene for denne forståelsen for langt. Danielsen har vist til at 

nyskapning i musikkfeltet kan bli forstått som nyskapning på materialnivået (komposisjoner), 

som nye ideer (konsepter), eller som nyskapende bruk av (ny) teknologi (Danielsen 2016: 

110). Jazzhistorien har fra sin opprinnelse, til de mangfoldige stilene og uttrykkene som 

finnes i dag, gått gjennom enorm nyskapning på alle disse områdene. DeVeaux skriver at “it 

is an article of faith that some central essence named jazz remains constant throughout all the 

dramatic transformations that have resulted in modern-day jazz” (DeVeaux 1991: 528).  

På samme måte kan man spørre seg hva som er bluegrass. William Henry Koon, som 

har studert sjangeren bluegrass, har kommet frem til følgende konklusjon: “[...] no such thing 

as pure bluegrass exists” (Koon, sitert i Rosenberg 2005: 5). Å skulle forstå hva bluegrass er 

blir muligens, som DeVeaux har påpekt om jazz, “an article of faith”. Men allikevel, for å 

sitere Rosenberg: “we all believe there is such a thing as bluegrass” (Ibid). Uttrykket 

“bluegrass” er derimot blitt mer brukt av fans og akademikere enn musikere selv, påpeker 

Rosenberg (Ibid). I bluegrass-historiografien ser begrepet bluegrass ikke ut til å være et 

sjangerbegrep man mener har gått gjennom den samme utvikling rundt nyskapning som det 
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jazz kan sies å ha gjort; i forbindelse med sjangerbegrepet bluegrass dreier det seg som regel 

om en eller annen form for tilknytning til fortiden. Selv om det kan nevnes at musikken har 

tatt mer progressive retninger med en rekke innovative utøvere, så dreies begrepet “bluegrass” 

sjeldent rundt forestillinger om det moderne. Historiografien rundt den progressive bluegrass-

musikken i seg selv, ser tilsynelatende ut til å beskrive de nyskapende trendene som oppstod i 

bluegrass-kulturen på 1970-tallet. I dagens samtid er det tilsynelatende mer debatt om 

hvorvidt eksperimenterende musikk med forankring i bluegrass i det hele tatt kan knyttes til 

progressiv bluegrass. 

Til tross mange akademikeres vektlegging av viktigheten rundt bluegrass som 

innoverende musikk i sitt opphav på 1940-tallet er bluegrass i dagens samtid tilsynelatende 

omtalt i mindre grad i forbindelse med innovasjon. Bluegrass-musikk i dag kan heller sies å 

være forbundet med musikk som representerer den innovative musikken som dukket opp på 

1940-tallet i større grad. På starten av 2000-tallet ga blant annet O Brother-fenomenet 

bluegrass en oppvåkning i populærkulturen, og i en større populærkulturell sammenheng ble 

det populært å etterligne den tradisjonelle bluegrass-musikken (Neal 2013: 438, Middleton 

2007: 47, Willman 2005: 107). Enkelte bluegrass-purister påpekte til og med at selv ikke 

denne musikken representerte det de anså som “ekte” bluegrass, da de så musikken som et 

kommersielt og “mainstream” produkt (Holt 2007: 37). Oppfattelsen av bluegrass i dag ser 

derfor i stor grad ut til å innebære ideologiske forståelser rundt bluegrass som 

tradisjonsbevarende musikk. 

DeVeaux viser til at enkelte mener jazz-fusion er jazzens “dead end” (DeVeaux 1991: 

528) – kan progressiv bluegrass sies å være bluegrass-musikkens “dead end”? En vesentlig 

forskjell på det som har blitt beskrevet som progressiv bluegrass i dag, i motsetning til de 

progressive tendensene som oppstod i sjangeren rundt 1970-tallet, er at de progressive 

utøverne som fremkom rundt 1970-tallet tydelig viste til en tilhørighet i bluegrass-sjangeren. 

Rosenberg påpeker at uttrykket “grass” var blitt brukt av både musikere og fans siden tidlig 

1960-tallet for å referere til bluegrass (Rosenberg 2005: 298), og band som New Grass 

Revival, eller album som “Dawg Jazz/Dawg Grass” (1983), 22 viser tydelig til en 

annerkjennelse av musikken som bluegrass. En slik anerkjennelse av progressiv musikk med 

rotfeste i bluegrass ser ut til å være mindre tilstedeværende i dag. Rosenberg har erklært 

progressiv bluegrass for død (Rosenberg 1992: 461), og i en mangel på en konkret 

																																																								
22 “Dawg Jazz/Dawg Grass er et album av mandolinisten David Grisman, også kalt “Dawg”. 
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sjangerbeskrivelse på musikken til Punch Brothers har Thile i alle fall uttrykt følgende: “one 

thing’s for sure, it’s not bluegrass” (Thile, sitert i Berkowitz 2012: 37).  

 Hovedmålet med denne oppgaven har vært å undersøke på hvilken måte tradisjon og 

innovasjon preger oppfatningen om autentisitet i bluegrass, og hvordan dette påvirker 

forståelsen av bluegrass som en musikalsk sjanger. I kapittel 2 argumenterte jeg for at 

autentisitetseffekter kan anses å foregå i spenningen mellom det reelle og imaginære. I et 

eksempel av Eminem og Ice Cube påpekte jeg at det på et vis fantes mangler av 

representasjon for det som kunne anses som autentiske verdier i hip-hop-sjangeren på 1990-

tallet hos begge utøvere. Allikevel var det mer debatt rundt autentifiseringen av Eminem enn 

av Ice Cube, da det kan vise seg at Ice Cube tilsynelatende passet bedre inn i forestillingen om 

autentisitet i hip-hop på denne tiden. Forståelsen av autentisitetseffekter må ta i betraktning 

både tid og sosiokulturell kontekst (Askerøi 2013: 10), og vi kan da anse innholdet av 

autentisitet som en sosial konstruksjon. Effekten av autentisitet er på sin side virkelig. Hva 

som kan anses som “autentisk” bluegrass må derfor sies å være en sosial konstruksjon, mens 

effekten av denne oppfatningen derimot er reell. Thiles avstand fra å omtale Punch Brother 

som bluegrass kan da sees i lys av denne effekten, der Thiles forståelse av kvalitet i Punch 

Brothers musikk ikke overstemmer med hans forståelse av kvalitet i bluegrass.  

Band som Punch Brothers står i dag i periferien til en sjangerbeskrivelse, og det kan 

tyde på at forståelsen av sjangerbegrepet “bluegrass” er oppfattet gjennom klare definisjoner 

og avgrensninger. Jeg har på min side argumentert for at det finnes flere ulike oppfatninger av 

bluegrass og musikkens forhold til tradisjon og innovasjon. Forestillingen om autentisitiet i 

bluegrass har blant annet blitt konstruert gjennom musikkindustrien og populærkulturen, da 

jeg i kapittel 3 har vist at bluegrass gjennom tiden har blitt fremstilt i assosiasjon med rurale, 

forhistoriske og tradisjonelle verdier, gjennom diverse medieformater. I kapittel 4 viste jeg 

derimot til at selv pionerer innen sjangeren som Earl Scruggs så musikken i et innovativt 

perspektiv. Jeg har i kapittel 5 foreslått en “dynamisk” sjangerforståelse, som ved siden av å 

omfatte karakteristiske sjangerassosiasjoner også legger til rette rom for utvikling av disse 

karakteristikkene. 

Musikalske sjangre er allikevel konstruert rundt sosiale formasjoner og ideologier. I 

kapittel 5 viste jeg også til Holt, som har forklart det han kaller “senterkollektiver” som et 

kollektiv av mennesker som har posisjonert seg som kjernen og innsidere av en sjanger. 

Senterkollektiver kan bli anerkjent som autoriteter og eksperter som på et vis gir retning til 

det større nettverket (Holt 2007: 21). Slavoj Žižek har påpekt at ideologiske oppfatninger ofte 

står i relasjon til sosial dominans (Žižek 2012: 8), og senterkollektiver kan da med sin sosiale 
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dominans innad i en sjanger ha enorm påvirkning på den ideologiske forståelsen av den gitte 

sjangeren. I bluegrass kan senterkollektivet, eller det Thile omtaler som “the bluegrass 

purists”, skape en oppfatning av at å spille bluegrass, etter Thiles ord, “feels like curating a 

museum” (Berkowitz 2012: 37). Som Holt påpeker er senterkollektiver innflytelsesrike for 

resten av en sjanger, men det er også viktig å kunne se forbi dem og ikke blindt akseptere 

deres hegemoniske diskurs (Holt 2007: 21).  

Koon har på sin side påstått at det ikke eksisterer noe slikt som “pure bluegrass” 

(Koon, sitert i Rosenberg 2005: 5). Som jeg konkluderte med i kapittel 2 kan man si at 

autentifiseringsprosesser foregår i et spenningsfelt mellom kollektive forståelser innenfor en 

kultur og individuelle tolkninger på et subjektivt plan – en “objektiv” forståelse av en sjanger 

er noe som bare kan sies å tilhøre det imaginære.  

Avsluttende for denne oppgaven vil jeg kort redegjøre for noen tanker angående 

sjanger og bluegrass i fremtiden. 

	
Sjanger og bluegrass i fremtiden 

I denne oppgavens introduksjonskapittel presiserte jeg at sjangerforskning i populærmusikken 

har vært et mer ignorert felt i lengre tid. Dette er blant annet grunnet i at det er vanskeligheter 

rundt å etablere gode og brukbare teorier rundt musikalske sjangre, da sjangergrenser i 

populærmusikken i stor grad kan være flytende. Som professor i etnomusikkvitenskap, Paul 

D. Greene påpeker, fører stadig nye teknologier til en stadig mer homogenisering av verdens 

musikk og utøvelser (Greene 2005: 3). Bluegrass var musikk som fremkom i radioformatet, 

og tilgjengeliggjøringen av musikk gjennom dette formatet skapte allerede på 1920- og 1930-

tallet til mer fusjonering av musikalske sjangre (Neal 2013: 63). Gjennom nettbaserte 

delingstjenester står vi i dag ovenfor en enda større tilgjengeliggjøring av musikk, og 

sjangergrenser flyter muligens mer sammen enn noen gang før. Thile ønsker selv ikke at 

sjangerkategorisering skal kunne beskrive musikken til Punch Brothers, og har uttalt at “now 

people are starting to talk about the music in more liquid terms” (Thile, sitert i Rachel 2011: 

88). Flere og flere ser i dag ut til å omfavne en ideologi om musikk uten kategorisering, 

påpeker også Holt (2007: 180).  

Musikalske sjangre sier oss allikevel ikke bare noe om det musikalske, men sier oss 

også mye om sosiale formasjoner. Selv med mer flytende sjangergrenser vil sosiale 

formasjoner rundt ulik musikk bestå. I stedet for å forkaste sjangerkonseptet kan man heller 

omfavne det faktum at sosiale formasjoner vil være preget av spenningen mellom tradisjon og 

nyskapning, og at med sosiale formasjoner kommer også friksjoner mellom ulike ideologiske 
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oppfatninger. Det er dette som også gjør sjangerkonseptet levende og dynamisk. “If we ignore 

genre”, skriver Holt, “we also ignore a part of social reality” (Ibid: 180).  

 I denne oppgaven har jeg undersøkt spenningsforholdet mellom tradisjon og 

innovasjon i bluegrass. Jeg har med dette forsøkt å gjøre rede for hvordan denne spenningen 

preger forståelsen av autentisitet i denne sjangeren, og hvordan dette påvirker oppfatningen av 

bluegrass som en musikalsk sjanger. Denne oppgaven har diskutert temaet om tradisjon og 

nyskapning i bluegrass gjennom en litteraturbasert studie av sjangeren. Oppgavens omfang er 

begrenset i den grad at den baserer seg rundt en teoretisk diskusjon om temaet i kontekst av et 

avgrenset utvalg av eksemplifiseringer angående artister og band. En empirisk studie som i 

større grad tok for seg et større mangfold av både bluegrass-utøveres, bluegrass-

publikummere – og utenforståendes, oppfatning av sjangeren, kunne belyst denne oppgavens 

tematikk i enda større grad. Særlig interessant kunne det være å debattere Peter Townshends 

bemerkning om bluegrass som en sjanger bestående av en lavere kulturell kapital (Townshend 

2000: 172). Bluegrass stammer fra en landlig folkekultur i en amerikansk forhistorisk tid, og 

gjennom tidenes fremstillinger av musikken har det muligens blitt skapt assosiasjoner rundt 

bluegrass som “bygdemusikk”. Men bluegrass er en høyst virtuos og profesjonell sjanger, og 

som Cantwell viser til kan bluegrass i dag høres på både musikkonservatorier og 

konsertlokaler som Lincoln Center,23 så vel som på låvefester og lokale barer (Cantwell 2003: 

146).  

 Som avsluttende for denne oppgaven, og som en mulig kommentar til Koons 

innledende sitat i dette kapittelet, viser jeg til et sitat av Béla Fleck: “you can’t characterize it 

as one thing. Bluegrass is very rich” (Fleck, sitert i PBS 2001). 

 

 

 

																																																								
23 “Lincoln Center for the Performing Arts” er et kultursentrum på Manhattan i New York, som blant 
innehaver The Metropolitan Opera, The New York City Ballett, og The New York Philharmonic 
Orchestra. 
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