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Det diskllteres fotballstil orn dagen. Det norske lar.rdslaget er siarr i-i: -r'. .. :.
en \M-kvalifisering, og lnan kan spøn'e seg onl det egentlig er nruiig i:,:. 

-llite land å kjempe seg til en plass blant de store fotballnasjoner.. Da kan rie-.
kanskje v<æ[e ell tr"øst (når det ser sour morkest ut) å minne om at en av rie
virkelig store nasjonene i fotballens historie er det lille landet uruguaJ/, sonr
til tross for størrelsen har en bernerkelsesverdig merittliste å vise til. og clen
stØrste bragden var kanskje seieren over Brasil i finalen under MM i 1950 - cla
det ble stille på N'Iaracanå stadior.r.
Hva skjer egentlig når rocken, seh,e s\ubolet på ungdonmelig opprør og
anti-institrrsjonell virksomhet, blir institusjonalisert og a\r alle ting ... plas-
seles på rnuseurn? Piassert i h141ene og lnolttlene sammelt rned andre lett
nedsfovede klenodier fra en s\runnell fortid, til vederkvegelse fbr forskere og
lett tidtro\.te en sondags formiddag for tilfeldige besøkencle (som kanskje
var på "rocke-konsert" kvelden før)? Det er noe lett absurd orrer dette feno-
nlenet, at alt skal på ntuseurrt lbr tiden, jo før jo bedre, og i stadig kjapper.e
l}ekr,ens. I en spenstig og ikke minst sr'.ert humoristisk artikkel tar oclcl GLrn-
nar skagestacl til ordet ibr at rocker-r er dod, og soln ell annen clinosaur klar
fol den mtrseale tih'ierelse. \ien mtrsikken leverl
Ellers kan dlr i dette' l lul lr lrerer al Historie blant annet lese onr norrone gra\!
f irnr-r på r' ikingova \lan, t-n lairg ug inniroldsrik artikkei onr l lelrik Ibserrs
rid sonr forfatrer og tearerregissor i Berger-i og om utn'ddelsen av kaiarene
og den oksitanskr'kuhrrren, en besilc,nher iorn i cl isse dager kan t 'eir-e et l i ie
hvggeli g attelirr nti lea r: j riLr iletun.
C'od lesningl

PortoTom far gaveiderrT Gi et abonnement på HISTORIE,
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^ttCIcKen ffir GØct

w åeve rock' 'droåå! ?

"Det er rokken sam spinner i stuen".

Slugtr t'ra r95o lallel, fremførl av "ralitfanlttmene" Kurl Foss og Reidur Boe,

kicnt t ' ra ulul l ige at 'spi l l inger i  "Øtrckkons(rl(n" pr1 ,\RK.
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Et munnhell sier at "Når Fanden blir
gammel, går han i kloster". Om rocken
kan det tilsvarende bemerkes at når den

blir gammel, sencles den på museum.

Museer er for mimring. Nostalgisk mim-
r ing over det sonr i ld<e ienger er.  Da pas-

ser det godt med et rocke-nuSeum. Ett,

-  e l ler  g jerne f lere.  Rocken oppstod som
et motstrØms kul turutLrykk på 1950-tal-
let .  Vår t ids f remvekst av rocl<e-nruseer '

er et annet og paradoksalt motstrøms
fenomen i  dagens norske museale v i r l<e-
l ighet.  Paradoksal t ,  forc l i  vår museums-

verden ior  øwig står i  nedbyggingens og
laser ingens tegn. Paradoksal t ,  men sam-

tidig forklariig - for rocken er død. Ikl<e

musikken, i all dens mangfold, men roc-

ken som musikalsk fellesnevner og som

sosio-kulturelt konsept.

Norsk museumspolitikk anno 2009 -

Tilbake til futurismen?

Blant de mange åremål som 2009 har å by
på, kan det være verdt  å minrtes at  det  nå

er 100 år siden futurismens grunnlegger

Filippo Marinetti formulerte parolene

Bretttt trtttseerte! og Ln oss drepe tnarrc-

skinnet! Det futuristiske manifest slo

aldr i  hel t  an i  Norge. Måneskinnsdrap og

museumsbrenni,- 'rg lrt" lor drøy l.oti f-

et nØkternt og veloppdragent folkeferd.

Men et  l rø var sådd, en spire s lo rot .  og

med t id og stunder skul le beslekrede l<ul-

turpol i r iske ideer s lå ur i  b lomst.  Under '

nye merLelapper som post-str t rkt t t ra l is-

me og clekonstrulctiuisme har Marinet-

tis grunnholdninger manifestert seg i et

ideologisk prosjekt som har til hensikt å

brvte ned museenes funl<sjon som bera-

rere og ankerfester for det vi måtte ha

av clannelsestradis jon i  vårt  land. Cam-

meldags lo lkeopplysning erstal tes med

rirksomhet som t i ls ikter å bryte mad t i l -

uattte .forestillirtger, som en av prosjek-

lets f remste s l ra{eger,  daværende stats-



Rockor r:r ,lLr,/

sekretær Slettholm i Kulturdepartemen-
tet, formulerte det (Slettholm, artikkelen
"Nasjonalmuseet våger '  å tenke nvl t" ,
Aftenpo s ten 3. mars 2005).

Bevares, vi brenner ikke museer i Norge.
Våre metoder er nrer suht i le:  L ikvide-

ring av institusjor.rell identitet gjennom

strukturrasjonalisering og fusjonerin-
ger. Utslettelse av fvsisl< identitet gjen-

nom fraflyttinger og samlokaliseringer,
inn i  form- og sjel løse nybygg.Nedbrl -
t ing av anerklent og gjenkjennbar lag-
l ig l (ompeLanse gjerrnom oppløsning og
omorganisering av etablerte fagmiljøer.
Omdannelse av museenes oppgave, I ra
å La vare på rle .store fortellingarta son
utgjør vår kul turan t i l  å breldre dem tLpp
r t f l \ re l le t rds-,  sr tuaslons- og persona\ -
hengige småfortellinger. Omdannelse
av muscunes funl<sjon t i l  "opplerelses-

senlrer", arenaer for formidling av om-
kontekstualisert pjatt (hvern husker ikke
" Froslcett'?) .

Et av delprosjektene i så måte er Xlttse-

tnnsreformen.. Som statens operative

ledd i gjennomføringen av reformen er

det opprettet noe som heter "ABM-utvik-

l i r rg -  Statens senler for  i r rk iv,  b ib l iorek

og museum". Resul tatene har ikke lat t

rerr te på seg: I  løpeL av selve Mangfoldsa-

ret 2008 klarte l(ulturdepartementet den

bragden a redusere antal let  museer l rer

i  landct f ra uoO l i l  100. Depal ternenlet

Iastht-r l< jer  for tsat l  s in djelvc nrålsetr ing

om å drive antallet rddere ned i 60, - for-

modentlig et rirnelig håndt6rbart volurn

selv for  en etat  sorn ønsket å ha fær-

rest mulig aktører å fbrholcle seg til i sin

mal<tu tøvelsc.

Så larrgt  et t ,  meget iø1 nelal lencle- mange

vi l  s i  dysrel t  -  aspekt av dogen'  l<ul tu lpo-

litiske virkeiighet. NIen nolsk kulturpoli-

tikk- og museumspolitikken i særdelses-

het - ville ikke vært hva den er uten sitt

forunder l ige lanus-ansikt .  For best som

fusjoneringene og strukturrasjonalise-

lingene synes å ta knekken på det bestå-

ende, f temdyTkes et  l rvt t  ntuseal t  mang-

fold 1lå et  fe l t  som i  s i rL utspr ing og si t t

vesen var så fjernt fi'a museenes verden -

ja, så fiernt fra deres snmfunnsoppdrag -

som terrkes l<rrnne. Vi  snal<kerort t  ruckett ,

dette kulturfenomenet som i disse dager'

opplever en form for blomstring som få

hadde kunnet forestilt seg for et drø1''t

halvt  hundre ar s iden.

En ny kulturprovins til landet lagt:

We will rock you!

En rekke bver er i ferd med å virkeliggjøre

ambisiøse planer orn å bigge t idsr ikt ige

oppleveisesinstitusjoner med rock på

vinvl  og pa bolcs,  rock på pidestal lcr ,  rot ' l<

på arkir ,  rock i  skuffer,  skap og i  g lass og

ramnle.

Mens Trondheim, Os1o, Namsos, Halden

og Stavanger i  årene 2005-2007 l<ranglet

om å få noe som ble omtalt som "det

nasjonale opplevelsessenteret fol rock

og pop", er det nå øyensynlig samarbeid

som gjelder (se art ik l<elen "Rockehrål<

ble museumsidyll", AfLenposten 4. mai

2009). Og her er myc på gang, sprlrnget

ut av lokal foretaksomhet og ekte beva-

r i  ngsån d:

Det nye kul tursenteret  Schous Kul t r t t ' -

brygger i  på Cr i i r rer  løkla i  Oslo er plan-

Iagt åpnet i fØrste haivdel av 2010, Sen-

teret er etablert av Oslo konrmune, og

sl<al  inrrelrolde et  såkal t  "PopsenLer" i

tillegg til Øvingshotellet, Riksscenen for

fol l<emusikk og I(ul tu lst i rs jonen lor  barn

og urlg,e. Altettpostctt  krrrrne al lerccle

25. november 2007 presentere nyheten

under overskriften "Oslorocken samles".

Som rett og rimelig måtte være, lbr her er

det rock det skal  dreie seg om. Rock som

ingrediens i et "opplevelsessenteL", men

fremfor alt rock som museumsobjekt.

Samtidig planlegger rockebyen Nam-

sos et "Rock City", med visjon om å bli

Noldens ledende kreat ive møteplass for

underholdrr ingsindust l ierr  -  l ikeledes

med err  tung mrrseal  komponent.  Rock

City har en kostnadsramme på ca. 60

mi l l ioner '  l<roner,  og cr  et  spleiselag rnel-

lom stat, kommune, fylke og næringsliv.

I  Halden planlegges et  regionnl t  ressurs-

og kompetansesenter for pop og rock

i  Østfold.  Her jobber man blant annet

rned å samle al l  ØsLlolds rockprodul<sion

gjennorn prosjel<tet  "Elvhis-Østfoldrock

2007".  Senteret  ef  tcnl( l  lagt  inn under

Kulturhuset Sarnfundet, og en ny regio-

nal kuitursal vil fungere som utstillings-

og konsertlokaie for vandreutstillinger

fra nasjonale og regionale sentra.

Slavanger v i l  ikke r  ære dår l igere:  Her

arbeidel  rnan med et  prosjel<t  som skal

kunne t i lb l  u l  i l<e opplevelsesutst i l l ingcr.

Dette skal  b l i  en del  av musik l<- og l i l rn-

bibl ioteket Sølvberger i  Stavanger kul tur-



hus, hvor man nyl ig har åpnet Rogalyd.

no, -  e l  d ig i ta l t  musikkar lc iv i  lyd og bi lder

for al l  pop og rock fra Rogaland.

I(r ist iansand planlegger et  regional t  roc-

kearkiv og senter i  regi  av Universi tetet  i

Agder og Fakul tetet  for  kLrnst fag. Dette

bl i r  t i l ret te lagt  lbr  forskere,  og det v i l  b l i

ur lyst  st i l l inger som doktorgradsst ipen-

diater i  r i lkny, tn ing t i l  senteret .  Musikk-

avdelingen ved Bergen ol-fentl ige bibl io-

rek vi l  bevare og t i lgjengeliggjøre den

bergenske populærnrusikkens histor ie.

Og i  Tromsø vi l  Kompetarsesenteret lor

rocl< være et senter for musiklcbransjen i

Nord-Norge.

Men hvor l rodig det enn spirer og gror f ra

syd t i l  nord:  lngen av disse kul tur inst i tu-

s jonel le nyskapningene kommer l ikevel

op-p moT Det nasjonale oppleuelsessettle-

rel Ior rock og pop. som etter alt  å dømme

vil bli alle roclcetnuseers ,zor. Allerede i

oktoher 20()5 fasis lo den nyr i l r rådte kul-

turminister Trond Giske at  inst i tusjonen

skul le legges r i l  Trondheim (el ler  Tlond-

hjæm, som kul turministeren -  lorståel ig

nok -  velger å ut ta le St i f tsstadens ret te

navn),  og kul turministerens ønskemål

ble raskt  stadfestet  av Stort inget.  Ciskes

trønderske prest is ieprosiekt ,  som har

fått navr.rer "Rockheim", ble med otf isi-

e l l  brasl< og blam åpnet 19. august i  år .

Rockheim ble i  2007 kosl.nadsberegnet

t i l  90 mi l l ioner kroner tden endel ige

pl is lappen er ennå ukjent) ,  og får  et  net-

toareal  på 3325 kvadratmeter.  Anlegget

skal  b lant annet romme et v i r tuel t  rocke-

museum. medierek og kunnskapsbasen

Rockipedia.  Her,  i  byens gamle mel lager,

v i l  man blanr annel  l inne en vi tenskaps-

og arkivdel ,  som vi l  "systemat isere den

norske rockehistor ien".
, , . . ,  t  

,  , t  t , : . i : : .  . r l : . : . ,  i ,  : : , t , . , .  '  , r r . , : , . r i . . l  .  .  :  r : l

Dermed skulle vi være sikret at vår nasio-

nale beat, tæl og trøld< kan bevares ri l

opplysning og vederkvegelse lor de kom-

mende generasjoner.  Vår umistel ige

nasjonalarv endel ig t rygt  forvart l

Rocke-mausoleum

At rocl<en før el ler  s iden måtte havme på

museum, var bare el  t idsspørsmål.  Det

er bl i t t  sagt om vårt ledreland at i  Norge

er al t  enten forbudt,  e l ler  så har det stats-

stØtte.  Rock'n '  ro l l  var på 1950-tal let  et

skummelt  samfunnsnedbryrende feno-

men, som måtte bekjempes. \ /åre øwig-

heters maktmidler -  l<r ingkast ing,  k i rke

og skoleverk -  b le sat t  inn i  kampen mot

uhumskheten og sedløysa. Men al lerede

20 år senere var s i tuasjonen st ikk mot-

sal . t :  I  I970-årene ble rocl<en innlemmet i

det  utv idede kul turbegrep, og måt le der-

lor få offentl ig størte. Sl ik må detvære i  et

land hvor kul tur  er  def inert  som al l  akt i -

v i let  som utØ\erne el ler  deres publ ikum

ikke ønsker å betale for  selv.  Dermed er

kulturen også ufarl iggjort.  Rocken er for-

lengst bl i t t  I rygt  inst i tusional isert  g ien-

nom statsstØl rede rockefest ivaler. Uun n-

gåel ig logikk I i lsa at  deI  neste skr i t t  mårte

bl i  et  museum. Endestasionen for dino-

saurer og al t  annet som er sreindødt.

Selvsagt ble det str id.  Ikke om museums-

prosjel<ter som sådant,  nei .  Ddt har øyen-

synl ig værr hel l  ukontroversiel t .  Der imot

l ikk vi -  som al l t id når store, offentl ige

prosjekLer skal real iseres - en klassisl<

lolca I iser i n gsd eba t t. En sol id gienganger

i  skjæringspunktet  mel lom nasionsbyg-

gingsprosjektet og norsk distr iktspol i t ikk.

- sl ik har det værl.  så lenge Norge har hatt

noen histor ie.  (Histor isk in l .eresserte v i l

v i te at  fenomenel tok av for  a lvor et ter

Halvdan Srartes tragiske drukningsdød

i Randsf lorden ca. år 860, da distr iktene

ikke kunne enes om et passende gravsted

l-or fel leskongen. Utfal let ble som kjent

en del t  løsning).

Og sl ik er del  nå engang i  pol i t ikkens

verden at makta rår. Derfor måtte det gå

som det gikk,  samme hvor mye Riksho-

vedsl.adens bypoliLikere - uansetI par-

t i farve - sutret og freste. Oslo, l i l<esom

Namsos, Halden og andre provinsbyer,

Rtcken er dø,I
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Rocken er død

får riktignok fbrtsatt lov til å stelle med

sitt. lnnsamling avmemorabilia og effek-

ter, til minne om henfarne artister og

konsertlokaler hvor de engang huserte.

Dagens Nolge har råd r i l  å koste på seg et

syrnbolsk knefall for vårt politisk korrek-

te mantra:  Vis jonen om det desentral i -

serte demokrati. Men det er i Tlondheim

at vårt nasjonale mausoleum - unnskyld,

museum - til rockens ære skal reises. Det

er i Trondheim at Åge Aleksandersens

røde BO-tallsbriller skal stilles ut. Det er

i Trondheim, byen som allerede huser

vårt nasjonalklenodium Nidarosdomen,

at rocken skal bti stedt til hviie. Iler skal

den konserveres og preserveres på skat-

tebetaiernes bekostning. Sikkert like greit

der som noc'annet sted.

Rock 'n' roll på frimerker

Etableringen av Rockheirn er ikke bare

en popkulturell jippo og en kulturhisto-

risk milep:el, det er kanskje fremfor alt en

nasjotral  begirenhet av første rang'  Om

noen skulle ha vært i tvil, har Postverket

(eller Posten Norge AS, som denne riks-

institusjonen nå kaller seg) sØrget for å

markere begivenheten med en særskilt

frimelkeutgivelse: Den 21. august 2009

utkom serien "Rock'n' roll på frimerker"

hvor man samtidig hedret  "de f i re store

rockepionerene" Rocke-Pelie, Per "Elvis"

Granherg,  Roald Stensby og lan Rohde'

Om det er gjel't å havne på museurn, er

det jevngodt - minstl - å bli avbildet på

vårt fornemste nasjonale visittkort. Å

havne på frimerke betyr: at man får iko-

nisk status på linje med Riksvåpenet. A

havne på frimerke betp å bli kategorisert

som fortidsminnesmerke, sorn f'remtidig

objekt for historikeres studieprosjekter

og filatelisters samlertrang. Slik innlem-

mes vår rotnorske rock i vårt nasjonale

anegalleri i selskap med andre historiske

godbiter som Roald Amundsens Sydpol-

ferd,  Rikslorsaml ingen på Lidsvol l  og s la-

get på Sr i ldestad.

På sporet av den taPte tid

Det var ikke alltid sIiI<. Lokalisering,s-

debattert har vi nå - stort sett - kunnet

legge bak oss, men hva med roclcen? Den

begynte så lovende på 1950-tallet. Da het

den forresten rock'n' roll, og ble sett på

som et uttryld< for det såkalte ungdoms-

opprØret. Et uttrykk i pakt med tidsånden

-spennende på kanten avhva de rådende

konvensjoner til da hatlde tillatt. Musild<

lor en t id som dyrket l rustrert  tenar inS,s-

forelskelse rled tøff fasade, brylkrem i

håret, skinnjaldcer, kubikk-sjarrnører og

eksosryper. Og dertil skikkelig dansemu-

sild<: Høyt lydvolum, fart, rytme, testos-

teron, trøld< og tæl. Ekstase? A nei, slikt 1å

ildce for traust norsk ungdom, men med

eggende takter i godfoten kunne man all-

tids slå seg løs, sånn bitte lite grann...

Hrror nyskapende var rock'n'roll egent-

ligi mtLsikalslc l-renseende? I ettertid har

mange søkt å l remst i l le denne musi l< l<-

sjangeren som et ektefødt barn av

rlrythm'n bbLes (i våre dagelhelst benevnt

"Å & B'). Andre, inkludert undertegne-

de, har heller frernhevet at rock'n'loil i

hovedsak oppstod som en direkte vide-

reutrrildirrg av boogie-utoogie, - litt rØffere

i kantene, litt mer stakkato i synkope-

ringen, men forøwig med urniskjenne-

lige slektskapstreld(. Når rock'n'roll på

midten av 1950-tallet likevel ble opplevd

som noe nl,'tt og skjellsettende, skyldtes

det imidlertid ikke f'ørst og lremst selve

musikken, men dens assosiasjoner til

utagerende adferd - på og utenfor dan-

segulvet.

Kultuleliten betraktet helst fenomenet

med et nedlatende skråblikk' som noe

smakløst tØv. Enkelte tillot seg riktignok

å spøke litt med disse greiene, - noen vil

kansicje huske forfattelen Odd Eidems

elleville og tr:effsikre parodi "ltøkk og rull

på Ring" fra 1957. Men i det stole og hele

ble rock'n'roll ansett som altfor useriøst

til å verdiges oppmerksomhet.

Noen anså også rock'n'roll som en boble,

- døgnfluemusikk, som man sa den gan-

gen. Storhetstiden valte fra 1955 til 1959.

Vi opplevde Bill Haley & llis Comets

med "Rock around the Clock". Dessuten

Buddy Holly med "That r'vill be the Day",

lerry Lee Lervis med "Gleat Balls of Fire"

og Ray Charles med "l'ell me rvhat'd I

say". Og vi opplevde selvsagt The l(ng:

Elvis Presley, - mannen som l}emfor

noen personifiserte denne farlige, spen-

nende og besnærende musikken og den

livsstilen som fulgte med.

Men hva skjedde sai

Rncliepione Per "Elvis"'



Rocken tr, lod

Rocken blir alt

På 1960-tal let  snakket v i  om rocl< 'n '  ro l l

som noe som hørte for t iden t i l .  Vi  opp-

levde popmusikkens blomstringstid - en

epoke preget av et  stadig økende mang-

fold. Vi fild< proteswise-bølgen, med

lrontf igurer som Bob Dylan. Samtidig

vant betegnelsen rock r iasrc gradvis inn-
pass som et samlebegrep på vidL iorskjel-

l ige sr i l retninger som et ler  hvert  skul le

omfarte nærsag{ al t  og ingent ing.  Vi  f ikk

Br i tpop-fenomenef -  $upper som The

Beat les,  The Rol l ing Stones, The Kinks

og The Hollies, som alle - hver med sin

dist in l<re st i l  -  f remførte melodiøse bal-

lader,  garnert  med t idsr ikt ige "piggtråd-

gi tar"-harmonier.  Rytmer,  iavel  -  men

ikke rock'n '  ro l l .  Og Li lsvarende l ra den

andre siden av Atlanteren: Smektende

bal lader med amerikansk klang fra The

Beach Boys og The Mamas & the Papas,

et ter  hvert  også Simon & Carfunl<el ,

mens Tamia Motown i  Detroi t  vartet  opp

med soul ,  rhy ' thrn 'n '  b lues og superar-

t is t - r ivalene Diana Ross & the Supremes

og Martha Reeves & the Vandellas. Og

masse. masse annet.  Glory days!

Etter toppårel  1967 og den pålølgende

n nådde ldimakspsyKeoer lsKe DØlgen, sol

med Woodstock-t'estivalen i auguSt I969,

fulgte tiår på tiår med et stadig mer glo-

baiisert og institusjonalisert pop-rock-

bilde: Ingen virkelig fornyelse å snakke

om, men en formidabel  lydteknis l< utv ik-

ling, samt utvilding i bredden og spe-

sial iser ing i  ut t rykksmangfoldet.  Bølger

kom crg gikk - new wave, pønk, funk.

disco, grunge, synth, hear'y metal, black

metal, reggae, afrosound, crossover,

world music, puddel-rock, techno - you

name'em. Frenetisk fråtsing i lydeffekter.

Vidt  forskiel l igartede supergrupper som

Bee-Gees, Creedence Clearwaler Revi-

val ,  Pinl< Floyd, Abba, a-ha, Dire Strai ts,

Oasis og U2 videreførte, hver på sin

måre, den melodiøse bal ladetradis lonerr

-  en musikkform mecl  rØtter t i lbake fra

tiden før uttrykket rock'n' roll oppstod.

l )et  samme gjorde soloar l is ter  som Elron

Iohn, Rod Stewart, David Bowie, Bruce

aidoe* w"
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Springsl .een, Madonna og St ing.  Det gjør '

de fortsatt.

Æt dette ble pussig nok (kanskje som

følge av fraværet av en sentral, autorita-

tiv definisjonsmakt?) kalt rock. Musikk

som ikke hadde stort  mer t i l  fe l les enn at

den ble fremført av artisier og utgitt av

plateselskaper som opererte innenfor en

staclig mer usammenhengende musilik-

tradisjon, hvor merkelappen rockvar det

sosio-kulturelle ankerfeste og samlebe-

8rep.

Rockens sosiale forutsetning

Nettopp den sosio-kul turel le dimensjon

har nå i over et halr't hundre år vært for-

rr t  t i l  å beskr ive,slasegpaernes I n nrailsp(

forklare og kategorisere denne musikk-

sjangeren. Sr ikkord som ungdomsopp-

rør,  oppgjør med besleborger l ige verdier,

seksuell frigjorthet, spontanitet, energi

og l ivsut lb ldelse.  d i f fus samlunnskr i t isk

radikalisme, alternativ tivsstil, uartiku-

lerte lengsler og drømmer.

En skikkelig smørjel Og en motsetnings-

fylt sosio-kulturell arv som musikkens

utØvere et ter  hvert  s l (u l le streve stadig

mer kramoakt is med å leve opp t i l .  En

arv som etter hvert størknet i stadig ster-

kere betoning av )'tre elfekter på bekost-

ning av musikaUtet.  Ytre ef fekter med

vekt på angivelig provoserende adferd,

med ingredienser som stort stØyvolum,

rare klær, sminke og hårsveis. Og nar-

kot ika.  Dyrkelsen av el  svett ,  s l<i t tent  og

rølpete image. Et kulturuttrykk basert på

en l i turgi  og dramaturgi  med kl imaks i

møtet  på scenekanten mel lom idolene og

deres ti lbederskarer, hylende fans som

gir  seg massesuggesjonen i  vold.  Ri tualer

med dramaturgi og scenografi som oser

av kitsch. Ælerede fra den spede begyn-

nelsen av bar rocken i seg spiren til å bli

en karikatur av seg selv.

Men under den stereorype og degene-

rerte overflaten, en ubrutt utvikling og

fremvekst av et musikalsk mangfold med

noe fol  enhver smak. Og mangfold er da

bra? Her står vi overfor et utviklingsbilde

nred paradoksale t rekk.  Knapt noen vi l

bestr ide at  v i  har låt t  masse l lot t  popmu-

sik l< å hygge oss med i  de s is{e 40 årene.

Men rock som begrep er blitt stadig mer

meningsløst - et stØrknet konsept hvor

innholdet kan være alt og intet - med

eller uten slektskap til I 950-tallets rock'n'

ro l l .  Og cla er det på t ide å set te spøkelset

på museum. Der hvor dinosaurene bor.
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Museer er for mimring

- Nei ,  s lopp l i t t j  hører jeg l<r ' i t i l<erne inn-

vende, -  drrhar misforståt t  fu l ls te l )d ig:  Et

museum i  våre dager e|  i ld<e en oppbeva-

r ingsanstal t  lor  døde t ing,  s l i l< det kanskje

var lØr i  r iden. Lt  moclerne museum et 'et

opplau?lse.\t  i lbutt og et kontpetattscs(,n-

l , r ' .  En levende og d) namisk inst i tusjon.

I  le l  skal  der hl i  øvingslokaler for  hapefrr l -

le unge artistspirer, og interaktivitet for

alle perrga! Bare tenk hva folk som Elvis

og Beat les l<unne ha dlevet det t i l  om de

hadde hatter s l ikr  r i lbudi

Javel, men behøver man et museum for

sl ikt ,  da? Museer er lbr  rn i rnr ing.  Nos-

talgi :k mimring over det som ikke len-

ger er. Steder hvor vi kan søke kunn-

skap om slikt som en gang var, som ikke

lenger er I iv  laga, men som det er grei t  å

kunne kjenne tii. Som f.eks. å vite hvor-

dan lock'n ' ro l l  på 1950-tal let  nådde ut

r i l  fo lkct  -  t i l  ungdommen dengang: Sin-

gelplate|  i  v inyl  med 45 omdrcininger,

avspi l t  på batrer idreven l<ornbinerr  re ise-

radio og grammofon l ra Radionette.  El ler

sniklyting på radioen, om kvelden når

dcr var rnØrkt  nok t i l  å fa inn Radio l .ux

hel l  yt terst  pa nrel lombølgcn. Rocl<'n '

roll var knapphetsvare. Tilførselen var

reg,ulert  av den t ids reknologi  og forval-

tet av et omsorgsfulll autoritært statlig

kringkastingsmonopol. Det var en virke-

t igher som dagens ungdom - og dt '  f lcste

rol<srre med -  l<napt kan l t - r rest i l le seg.

Så hvor lbr  i l< l<e hi lse velkolnmt 'n etable-

r ingcn av inst i tusjoncr som l<an ar h je lpe

vår t i l tagende histor ic løshetz I  så måte

vil de nye lockemuseene, med riksin-

stitrisjonen Rockheim i spissen, ha en

meningsly l t  misjon. I ld<e som ankerfesrer

lor definisjonsmakten - d6n er forlengst

pulver isel t  og dcmokrat isert  av markeds-

krel tenes dynarniske spi l l .  L, i  hel lcr  som

aienaer for allehånde "opplevelses"-

aktiviteter, men som konservative og

konsenrererrde etahl issementer hvor det

t i lbakeskuende publ ikum karr  dyrke og

utdlpe sine kunnskaper om en stadig

fjernere fortid.

Tilbake lil fremtiden

I dag er vi omgitt av rnusikk - innbefattel-

a l le lbrmer '  lor  såkal t  rocl .  -  hvor v i  cnn

går og star.  Krrapphe{ert  cr  avløst  av en

grenseløs overf lod,  enten det er i  de luscn

hjern el ler  i  del  o l fent l ige rom. Sl<ul le

stillheten bli påtrengende, er det bare

a trykke på en knapp -  og du kan velgc

og vrake blant dine yndlingslåter. Den

musilcken som folk Ønsker å spille eller

høre, vil bli spilt, enten noen vil sende

derr  på in.r i tu ' jon el ler  e i .  Her,  som cl lers

i l ivets t i lsk ikkelser ' ,  er  deL rrrarkedets

lovcr som gjelder.  Ti lbut l  og et terspØr-

se1. Det gjelder også de beste sviskene lra

rock'r  r '  ro l l  -epokerr .

Vår nye digitate virkelighet innebærer

at aktørenc i nrarkedet * konsumentcne

såvel  som produserr tene, samt ik l (e nr insl

distributørene - kan og må forholde seg til

nve rnul ighetel  og ut lordr inger (s l i ld(ord

nedlasr ing,  f i ldel ing,  opphavsret t igheter

m.v.) .  At  det  gjenstår n avl<lare spør 'smål

av juridisk og vederlagsmessig art, er vik-

tig nok, men i foreliggende sammenheng

irrelevant. Uansett er det et taktum at vi

på alle kanter er omgitt av en ubegrenset

tilgjengelighet som definerer vårt lorhold

til musikk og lydprodukter i sin almin-

rrel ighet,  helundel  også al le ut t rykk som

måtte fallb.vs trnder merkelappen "lock".

Iidligere tiders barribrer - tekniske, øko-

nomiske, sosiale, kultutel le - er borte.

Det gjelder endog rockens opprinnelige

identitetsdefinerende egenart.

De forutsetningene som gav liv til begre-

pet rock, er en saga blott. At man institu-

s jonal iserer et  lenomcn sorn i  s i r r  opp-

l i r rnelse og vesen er så grunnleggende

anti-institusjonelt, kan synes ikke bare

paradoksalt, men direkte komisk. Det er

likevel ikke uten et snev av logikk. Roc-

kerr  er  død -  det  være sep, som rt t r ts i l<alsk

lel lesnevrrer el ler  sorn sosio-kul t r r re l t

konsept. Et skrømt som høler hjemme

på museum, - gjerne i Trondheim. Rock-

muscct er cndcslasjorren. hvor lcvnirrge-

ne vil kunne observeres, stucleles og ana-

lyscres av dcm sorn har Iegrr ing lbr  s l ikr .

Men musi[<ken lever.


