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Dylans broer
Musikalske og litterære variasjonsledd

Bjarne Markussen

I $"%& krysset Dylan populærmusikkens Rubicon. Han snudde 
ryggen til folksong-miljøet og «went electric». Fra akustisk til 
elektrisk gitar, fra solo- til bandformat, fra folk- til rockemusikk. 
Det var et point of no return. Om han senere har kommet tilbake 
til akustisk gitar og folkesanger i ulike varianter, har han ikke 
vendt tilbake til miljøet. I stedet har han fortsatt med å utforske 
nye musikalske landskap. 

På Highway !" Revisited innførte Dylan et nytt formledd i 
noen av sangene sine – en bro eller «bridge». Broen er et kon-
trastledd, den skiller seg ut fra verset og refrenget, og har vært 
brukt i populærmusikken siden $"'(-tallet. Ikke minst er sla-
gerfabrikken Tin Pan Alley kjent for sine sanger i AABA-form, 
altså vers–vers–bro–vers, som Arlen og Harburgs «Over the 
Rainbow», fremført av Judy Garland i #e Wizard of Oz fra $"!". 
Tjue år senere fant låtskriverduoen Jerry Leiber og Mike Stoller 
på å bygge ut A-leddet med et refreng, slik at formelen ble vers/
refreng – vers/refreng – bro – vers/refreng, som i «Poison Ivy», 
innspilt av )e Coasters i $"&". Det skulle bli en suksessoppskri* 
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i pop og rock. Men i folk-miljøet som Dylan tilhørte tidlig på 
$"%(-tallet, var slike former bannlyst:

)e AABA form was also encumbered with negative connota-
tions in the folk revival of the ‘&(s and ‘%(s in the United States, 
where it was considered taboo. Apparently, the AABA signi7ed 
a mass-produced commercial entertainment commodity and 
thus vitiated the claim to authenticity that they felt obligated to 
uphold. Instead, they wrote songs in the tradition of narrative 
ballads, blues, and early country in the AAA or «simple verse» 
form.8

Den tradisjonelle AAA-formen, også kalt stro7sk form, inne-
bærer at vers følger vers, uten avbrudd av andre formledd. Også 
Dylan holdt seg til stro7sk form de første årene av karrieren, 
selv om han o*e brukte omkved i versene. Men i $"%!–%9 kom 
de første sangene med refreng, som «A Hard Rain’s A-Gonna 
Fall» og «It Ain’t Me Babe», og i $"%& kom den første med bro: 
«Ballad of a )in Man», hvor sang-jeget i broen henvender seg 
direkte til Mister Jones: «You have many contacts / Among the 
lumberjacks / To get you facts / When someone attacks / Your 
imagination», osv. 

På Blonde on Blonde ($"%%) og særlig Nashville Skyline ($"%") 
har :ere av sangene AABA-form, og enda :ere den utvidede 
varianten AABAA.; Slik Beatles på begynnelsen av %(-tallet 
hadde kombinert rockemusikk med popstruktur, kombinerte 
Dylan på slutten av %(-tallet countrymusikk med popstruktur. 

Følger vi Dylans bruk av sangformer gjennom karrieren – 
og med form mener jeg den overordnede strukturen i sangen 
–, oppdager vi at sanger med bro ikke kommer jevnt og trutt, 
men i faser.< Disse fasene synes å være knyttet til de sjangrene 
Dylan til enhver tid orienterer seg mot. Som nevnt 7nner vi ingen 
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broer i folksong-perioden $"%$–%9, og det gjør vi heller ikke i 
den gospel-inspirerte perioden $"#"–+$. Her er det stro7sk form 
eller vers/refreng-form som gjelder. Motsatt kommer de mest 
utpregede bro-albumene i to perioder. Den første perioden er 
$"%%–#(, med Blonde on Blonde, Nashville Skyline og New Mor-
ning. Det skjer i kjølvannet av «the British Invasion», Dylans 
elektriske vending og hans inkorporering av sjangertrekk fra 
rock og country. Det er verdt å merke seg at de tre albumene er 
produsert av samme mann, Bob Johnston. Han kan ha hatt en 
7nger med i spillet. Den andre perioden er $"+&–"(, med Empire 
Burlesque, Oh, Mercy og Under the Red Sky. Hvorfor broene igjen 
:orerer her, er ikke lett å si, men det kan være en reaksjon på de 
foregående gospelpregede albumene, et ønske om formmessig 
fornyelse. Her :ørter Dylan med $"+(-tallets pop-estetikk, hvor 
lydbildet var preget av synthesizere og elektriske trommer, og hvor 
broer og prechorus var populære form-elementer.? Produsenten 
7kk dessuten en viktigere rolle, og i Chronicles vier Dylan et helt 
kapittel til innspillingen av Oh, Mercy, med Daniel Lanois bak 
spakene. Samlet sett har '( til '& prosent av Dylans sanger en 
bro (min opptelling).

Når det er interessant å undersøke Dylans broer, har det selv-
sagt også med tekstene å gjøre. Sanglyrikken er mer «modul-
basert» enn skri*lyrikken. De lyrisk-musikalske modulene vi 
kaller vers, refreng, bro osv. har ulike funksjoner i sangen, for 
eksempel å fortelle en historie, repetere et poeng, føre sangen 
inn på et nytt spor eller dra publikum med på allsang.@ Når det 
gjelder broen, har populærmusikkforskningen for lengst slått 
fast at den er et musikalsk kontrastledd.A Men spørsmålet om 
hvilken litterær funksjon broen har, har knapt vært stilt. Hva 
gjør broen med sangteksten? Danner den en kontrast til verset, 
og i så fall på hvilken måte? Skal man undersøke dette, er Dylans 
sanger det beste stedet å begynne. 
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Mitt hovedpoeng er at selv om det ikke er noen nødvendig 
sammenheng mellom den musikalske og lyriske siden ved broen 
(de kan være skrevet helt uavhengig av hverandre), vil det i sang-
lyrikken være en tendens til at det skjer noe nytt i teksten når 
det skjer noe nytt i musikken. Det ligger i sakens natur, dvs. i 
samspillet mellom tekst, musikk og fremføring. Som musikalsk 
kontrastledd inviterer broen til en vending i teksten, for eksempel 
en perspektivendring, en re:eksjon eller et sprang i tid. Dersom 
denne invitasjonen besvares, føres teksten inn på en nytt spor – 
og deretter tilbake til hovedsporet i det påfølgende verset eller 
refrenget. For sangskriveren blir broen et incitament til å utvide 
eller utdype perspektivet. Jeg skal gi noen eksempler på hvordan 
Dylan gjør det. Men først en avklaring av begrepet.

Hva er en bro?

Begreper som «vers», «refreng», «bro», «prechorus» og 
«postchorus» er relasjonelle, de må forstås i sammenheng med 
hverandre. De to siste betegner formledd som kommer hen-
holdsvis før og etter refrenget, eller «chorus» på engelsk.B Når 
det gjelder vers og refreng, har disse som regel ulik melodisk og 
harmonisk struktur, men dette er ikke i seg selv nok til å avgjøre 
hva som er hva. Hovedforskjellen er at verset nesten alltid har 
ny tekst for hver gang den musikalske sekvensen gjentas, mens 
refrenget har samme tekst. I versene skjer det en litterær utvik-
ling, de driver sangen fremover, for eksempel ved å fortelle en 
historie eller skildre en tilstand. Refrenget på sin side bremser 
den fremadskridende bevegelsen, repeterer et sentralt poeng og 
lø*er sangen opp mot et klimaks. 

Hva så med broen? Den skiller seg fra de andre formleddene 
både musikalsk og tekstlig. Den «tar av» fra et vers eller et 
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refreng, gjør noe annerledes og leder deretter frem mot et nytt 
vers eller refreng. Derfor ender broen vanligvis ikke på grunnto-
nen, men på skalaens femte trinn, dominanten. Walter Everett 
skriver i #e Foundation of Rock:

Most pop songs have a bridge, a section that provides greatest 
contrast to the verse. If the chord changes are simple in the  verse, 
they may become complex in the bridge, and similar contrasts 
may hold true for other musical qualities: texture may thin out, 
melody may move to a diCerent register, the key may change, the 
lyrics may become deeply introspective or begin to reach out more 
desperately. Sometimes the bridge re:ects a singer’s consideration 
of an alternative view to that expressed in the song’s main thrust. 
)e bridge nearly always builds up to an anticipatory V or Vm#, 
in a retransitional motion ending an open phrase group with a call 
for the return of I in a verse or chorus, sometimes with an exciting 
vocal spilling-over […].D  

Den siste setningen betyr at broen nesten alltid ender på domi-
nanten, enten i form av en dur-akkord (V) eller en moll-akkord 
med den syvende tonen i tillegg (Vm#). Det er her man 7nner 
ledetonene som bringer oss tilbake til grunntonen, «the return 
of I in a verse or chorus».E 

Sangteksten kan ifølge Everett enten bli mer introspektiv 
eller mer ekspressiv i broen, som åpner for nye perspektiver og 
gir anledning til vokal intensivering. Det mest kjente eksem-
plet hos Dylan er slutten av broen i «Ballad of a )in Man»: 
«to tax-deductible charity organisatioooooooons». Appen og 
Frei-Hauenschild skriver at broens kontrastfunksjon «may be 
encapsulated in the lyrical content through a change of per-
spective or subject, through commentary of any kind, through 
exempli7cation, irony, or other literary means. In narrative songs, 
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the bridge may contain the decisive turning point in the story.»8F 
Også Charles O. Hartman bemerker at den lyriske modusen 
kan endres: «the lyrics turn more abstract, shi* tense, abandon 
detachment for pleading, and so on.»88 Og i boka Songwriting. 
Essential Guide to Lyric Form and Structure skriver Pat Pattison 
følgende om broen: 

$. It is a DEVELOPMENTAL section.
'. It develops a new perspective or contrasting idea.
!. It unbalances the section by moving away from established 

structures, creating structural tension.
9. It is resolved by a return to previously established structures,

)us, &. It is frequently the lyric’s most unbalanced section.8;

Kontrast, forandring, spenning, ubalanse: Med slike nøkkelord 
omtales broen i populærmusikkforskningen. 

Hvilke litterære funksjoner har broen?

I noen sanger er broen utelukkende et musikalsk variasjonsledd, 
mens teksten fortsetter i samme spor uanfektet av endringene i 
musikken. Det kan for eksempel skje når teksten er skrevet først 
og musikken lagt på i ettertid. I andre (og trolig :ere) tilfeller vil 
tekst og musikk være tilpasset hverandre. Da vil det musikalske 
variasjonsleddet invitere til en tekstlig endring eller omvendt: 
En kontrasterende strofe vil invitere til en musikalsk variasjon. 
Broens litterære funksjon er å bringe teksten inn på et nytt spor. 
Når den deretter vender tilbake til hovedsporet, ser vi situasjonen 
med en dypere forståelse eller et utvidet perspektiv. At teksten 
bringes inn på et nytt spor, betyr at det skjer en betydnings-
full endring i den fortellingen, situasjonen eller tilstanden som 
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skildres i versene, eller i den talehandlingen som utføres der. 
Det kan dreie seg om: 

• Innskutte re:eksjoner over de omtalte hendelsene
• Kontekst og bakgrunnsinformasjon 
• Forskyvninger i tid, f.eks. i form av minner 
• For:ytninger i sted, f.eks. fra byen til naturen
• Endring av situasjonen, f.eks. fra trygghet til utrygghet 
• Endring av synsvinkel, f.eks. fra jegets til du-ets perspektiv
• Endring av sinnstilstand, f.eks. følelsesmessig intensivering
• Endring av talehandling, f.eks. fra fortelling til bekjennelse
• Endring av grammatisk eller retorisk form

Listen er ikke utfyllende, for i broen kan alle språkets mulig-
heter tas i bruk. Flere av endringene kan dessuten forekomme 
samtidig. Poenget er at broen gir anledning til å vri og vende på 
tekstens forløp. Siden den er et formledd som skaper en vending, 
kan den kalles en sanglyrisk trope, av gresk tropos, «vending», 
«dreining». 

Broen som re:eksjonsrom: «Everything 
Is Broken», «I )rew It All Away»Gog 
«Man in the Long Black Coat»

Én type vending skjer når sangen tar en pause fra den handlingen 
som skildres i versene, og begynner å re:ektere over begivenhe-
tene. Her kan det også forekomme sammenfatninger og genera-
liseringer, som i «Everything Is Broken» fra Oh, Mercy ($"+"). 
Sangen er bygd over et bluesskjema, men har også to broer, hver 
på 7re takter: AABABA. Det er en såkalt list song eller catalog 
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song, hvor oppramsinger brukes som virkemiddel, gjerne på en 
humoristisk måte. Hos Dylan er det ødelagte ting som listes 
opp, både fysiske («Broken dishes, broken parts»), emosjonelle 
(«Streets are 7lled with broken hearts») og språklige («Broken 
words never meant to be spoken»). Oppramsingene uttrykker 
et forgjengelighetsmotiv. Her er det tilsynelatende ikke noe håp, 
alt er ødelagt. Det eneste lyspunktet ligger i språket selv, i det 
viddet og overskuddet som rimene og den 7nurlige sidestillingen 
av ulike virkelighetsområder skaper.  

I kontrast til versenes opplisting av partikulære ting har broene 
generaliserende helsetninger. De er som variasjoner over Mur-
phys lov.8< I den første broen innføres et (allment) du: «Seem 
like every time you stop and turn around / Something else just 
hit the ground.»8? I den andre dukker det i tillegg opp et jeg, 
og da kan du-et forstås som en bestemt person, kanskje en kjæ-
reste. Det antydes at det er du-ets $avær som får verden til å rase 
sammen: «Every time you leave and go oC someplace / )ings 
fall to pieces in my face.» Her får forgjengelighetsmotivet en 
psykologisk dimensjon. I «Everything Is Broken» er det i bro-
ene at re:eksjonen foregår, mens versene leverer råstoC i form 
av virkelighetsfragmenter. 

«I )rew It All Away» fra Nashville Skyline er en av de en-
klere Dylan-sangene, i alle fall tilsynelatende, for det er vanskelig 
å si hvor oppriktig Dylan bruker country- og pop-klisjeene. Hele 
albumet har et lekende, kanskje til og med ironisk, preg, med 
utstrakt bruk av AABA-form. Slik også i «I )rew It All Away», 
hvor jeget i de to første versene bebreider seg selv for å ha skuslet 
bort kjærligheten: «I was cruel / I treated her like a fool»; «I 
must have been mad / I never knew what I had / Until I threw 
it all away». I broen stanser fortellingen brått og slår over i en 
re:eksjon over kjærlighetens betydning i livet:



9(&

=630.> 4/5-/

Love is all there is, it makes the world go ’round
Love and only love, it can’t be denied
No matter what you think about it
You just won’t be able to do without it
Take a tip from one who’s tried

Her formulerer Dylan en kjærlighetsmetafysikk. Det er den 
ene kra*en som «makes the world go ’round», om ikke i fysisk 
forstand, så i alle fall sosialt og eksistensielt. Hva man tenker om 
den, spiller ingen rolle, for man kan likevel ikke klare seg uten. 

I siste vers er vi tilbake på det konkrete, mellommenneskelige 
planet, men nå :yttes perspektivet fra fortid til fremtid. Re:ek-
sjonen skal omsettes i praksis og investeres i fremtidige forhold. 
Men noe lø*e om bot og bedring får vi ikke, det er ikke Dylans 
stil. I stedet gjør sangen nok en vending, en forskyvning fra jeg 
til du: «So if you 7nd someone that gives you all of her love / 
Take it to your heart, don’t let it stray» (min kursiv). Dette du-et 
kan også inkludere jeget, men det er først og fremst et du som 
lytteren kan identi7sere seg med. Dermed plasserer jeget seg i en 
belærende posisjon, mens lytteren bare kan nikke samtykkende. 
Slik turnerer Dylan et velkjent tema på en elegant måte.  

Mer uutgrunnelig er «Man in the Long Black Coat», som 
Dylan vier mye plass til i Chronicles. Den ble åpenbart viktig 
for innspillingen av Oh, Mercy, som Daniel Lanois produserte: 

I had a feeling about it and so did he. )e chord progression, the do-
minant chords and the key changes give it the hypnotic eCect right 
away – signal what the lyrics are about to do. )e dread intro gives 
you the impression of a chronic rush. )e production sounds deser-
ted, like the intervals of the city has disappeared. It’s cut out from 
the abyss of blackness – visions of a maddened brain, a feeling of 
unreality – the heavy price of gold upon someone’s head. Nothing 
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standing, even corruption is corrupt. Something menacing and 
terrible. )e song came nearer and nearer – crowding itself into the 
smallest possible place. We didn’t even rehearse the song, we began 
working it out with visual cues. Before the lyrics even came in, you 
knew that the 7ght was on. )is is Lanois-land and couldn’t have 
been coming from anywhere else. )e lyrics try to tell you about 
someone whose body doesn’t belong to him. Someone who loved 
life but cannot live. Any other instrument on the track would have 
destroyed the magnetism. A*er we had completed a few takes on 
the song, Danny looked over to me as if to say, )is is it. It was.8@

Dylans skildring av den skjebnetunge atmosfæren er i seg selv 
fascinerende, men samtidig en påminnelse om at det kan være 
langt mellom dikterens og lytterens idé om hva som foregår. 
Sangteksten sier ikke et ord om at hovedpersonen er «someone 
whose body doesn’t belong to him», eller at han «loved life but 
cannot live». At den mystiske mannen med den lange, svarte 
kappen er en plaget sjel, er det likevel ikke tvil om. Det er noe 
unheimlich over ham, kanskje har han også diabolske trekk. 

Oh, Mercy ("%&%).
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Noe av atmosfæren kan tilskrives rytmen, en litt vuggende %/+ 
takt. Når det gjelder Dylans «chord progression, the dominant 
chords and the key changes», beveger disse seg innenfor et stan-
dard tonika–subdominant–dominant-mønster, med en stadig 
veksling mellom parallelltoneartene A-dur og fH-moll. Den hyp-
pige bruken av forbindelsen tonika–dominant er imidlertid 
uvanlig hos Dylan.8A Slik er åpningslinjene: 

  fHm              A                   E               cHm                    
 Crickets are chirpin’, the water is high, 
                             fHm             A                    E                    fHm
 )ere’s a so* cotton dress on the line hangin’ dry. 

FH-moll og A-dur er tonika i sine respektive tonearter, mens 
cH-moll og E-dur er dominanter. Faktisk forekommer det ikke 
en eneste subdominant i versene. De kommer først i broen og 
endrer stemningen slik at man skulle tro at sangen ski*er toneart, 
noe den ikke gjør. 

Formen er AAABA, og omkvedet forteller om mannens 
dragende kra* på kvinnen som har spurt om han vil danse: «She 
gone with the man in the long black coat», «)ere was dust on 
the man …», «She gave her heart to the man …», osv. Mannen 
selv beskrives delvis gjennom vitneutsagn. «Somebody» har 
sett ham streife rundt utenfor dansehallene, og «somebody» 
sier at han siterer fra Bibelen. I tredje vers forfølges den bibelske 
linjen, for her dukker det opp en predikant som sier: «Every 
man’s conscience is vile and depraved / You cannot depend on 
it to be your guide / When it’s you who must keep it satis7ed.» 
Hva betyr det? Ideelt sett skal vi følge vår samvittighets røst, men 
siden den er fordervet, er den en dårlig guide. Hvilken moralsk 
guide skal vi da følge? Predikanten vil nok svare Bibelen, og 
det ville kanskje også Dylan ha gjort ti år tidligere. Men nå, i 
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$"+", nøyer fortelleren seg med denne kommentaren: «It ain’t 
easy to swallow, it sticks in the throat.» Det er hardt å svelge at 
vi ikke er så samvittighetsfulle som vi burde være, men å innse 
det er likevel en begynnelse. Så kommer broen, som består i en 
fortettet re:eksjon over livets feiltakelser:

)ere are no mistakes in life some people say
And it’s true sometimes you can see it that way
But people don’t live or die, people just :oat
She went with the man in the long black coat

Når dette synges, og ikke bare leses, får den andre linjen en enjam-
bement-eCekt. Først høres det ut som om «it’s true sometimes» 
bekre*er påstanden om at det ikke 7ns feiltakelser i livet, men så 
oppdager man at det er en aksept av at man noen ganger «can see 
it that way», hvilket er noe annet. Hva mener «some people» 
med at det ikke 7ns feiltakelser i livet? De kan enten mene at 
alle handlinger er forutbestemte eller determinerte av faktorer 
utenfor vår kontroll, slik at de ikke kan unngås. Da kan de ikke 
være gale, moralsk sett. Eller de kan mene at såkalte «mistakes» 
er nødvendige for at vi skal kunne lære og utvikle oss. Da har de 
en positiv eCekt. Det ser ut til at fortelleren erkjenner dette som 
mulige synspunkter, uten å bekre*e dem. I stedet lø*es disku-
sjonen fra et moral7loso7sk til et eksistens7loso7sk nivå: «But 
people don’t live or die, people just :oat.» Dette forklares heller 
ikke nærmere, men en mulig tolkning er at enkeltmenneskets 
liv og død, dets dygder og feiltakelser, må sees som en integrert 
del av en evig :yt, en stadig bevegelse mellom vekst og forfall. 
Det er i så fall en påstand som kan tangere mange religiøse og 
7loso7ske posisjoner, både arkaiske, kristne, hegelianske og vi-
talistiske. Kanskje er det denne «:yten» kvinnen er i når hun 
«went with the man in the long black coat»?
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Etter dette intermessoet vender sangen tilbake til hovedsporet. 
Siste vers antyder at hengivelsen har vært skjebnesvanger. De to 
har forsvunnet, hun har ikke gitt lyd fra seg, og det eneste sporet 
etter dem er et uhyggelig landskap med tåke over vannet, veltede 
trær og en vibrerende, destruktiv kra*: «Somebody is out there 
beating on a dead horse.» Det er nærmest en horror-avslutning, 
og hadde det ikke vært for broens eksistens7loso7ske lø*, ville 
sangen vært lite annet enn en grufull fortelling. I stedet blir 
fortellingen en klangbunn for re:eksjoner om samvittighet og 
feiltakelser, begjær og død.

Broen som tidsmaskin: «Oh,GSister» 
og «You’re Gonna Make Me 
Lonesome When I Go»

En annen form for vending er for:ytninger i tid og sted. I «Oh, 
Sister» fra Desire ($"#%) skjer det et sprang fra nåtid til fortid. 
Sangen har AABA-form, om vi ser bort fra de mange for- og mel-
lomspillene, som går over versets akkordskjema. Den musikalske 
signaturen er møtet mellom Dylans munnspill og Scarlet Riveras 
7olin, som gir assosiasjoner til romani-musikk og bidrar til det 
omstreifende imaget Dylan bygget opp i denne perioden, ikke 
minst gjennom Rolling )under-turneen, hvor Rivera var med. I 
versene bidrar Emmylou Harris med en andrestemme, slik at man 
får inntrykk av at både mannen og kvinnen i teksten stemmer i. 
Men man oppdager raskt at det er mannens perspektiv som gjelder. 

Sangen er en henvendelse fra et jeg til et du, og hvert vers 
begynner med «Oh, sister», noe som gir sangen et hymnisk 
preg. Selv kaller han seg «brother», og her er det ikke tale om et 
biologisk, men et religiøst slektskap med erotiske overtoner. Joan 
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Baez mente sangen handlet om henne, og ble sterkt provosert. 
Hun ga svar på tiltale i «O Brother!» året etter: «And would 
you kindly tell me, mister / How in the name of the Father and 
the Son / Did I come to be your sister?»8B

I versene prøver jeget å overtale du-et til å ta imot ham med 
åpne armer. Det synes han at han fortjener: «Oh, sister, when I 
come to lie in your arms / You should not treat me like a stranger»; 
«am I not a brother to you / And one deserving of aCection?» 
Lengselen er ekte, men tonen paternalistisk, med en veksling 
mellom forbud i første vers («You should not») og retoriske 
spørsmål i andre vers («am I not»). Han går ikke av veien for å 
advare mot Guds misnøye med hennes avvisninger: «Our Father 
would not like the way that you act / And you must realize the 
danger»; «is our purpose not the same on this earth / To love 
and follow His direction?» Det er kort sagt Guds vilje at de skal 
ligge sammen – et tvilsomt, men neppe uvanlig sjekketriks. I tredje 
og siste vers fortsetter overtalelsen. Hun vil utløse sorg («create 
sorrow») dersom hun snur seg vekk når han banker på døra, og 
dessuten kan det da være for sent: «Time is an ocean but it ends 
at the shore / You may not see me tomorrow.» Skal han dø, reise 
bort? Han spør ikke hva hun kunne tenke seg, det er nå eller aldri. 

Hva så med broen? Den ski*er toneart fra C-dur til G-dur 
og bringer oss tilbake i parets dramatiske forhistorie: 

We grew up together
From the cradle to the grave
We died and were reborn
And then mysteriously saved

Ikke bare har de vokst opp sammen, de er døde, gjenfødt og 
frelst, i hvert fall i åndelig forstand. Det er snakk om et skjebne-
fellesskap med langvarige, nære og sterke bånd. Da er det ikke 
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rart at et erotisk begjær gjør seg gjeldende, selv om måten begjæ-
ret uttrykkes på, har karakter av utpressing. Broen bringer oss 
imidlertid ikke bare tilbake i tid, men også over i en slags mytisk 
virkelighet, som minner om den Dylan omtaler i sin lovprisning 
av folk-musikken i Chronicles, en verden med «more archaic 
principles and values; one where actions and virtues were old 
style (…) – ideal and God-fearing».8D Gisle Selnes skriver i Den 
store sangen:

Ambivalensen sangen utstråler er både fascinerende og foruro-
ligende: Når sang-jeget sier at «our Father» ikke vil sette pris på 
måten hun avviser ham på – og oppfordrer henne til å tenke over 
risikoen hun dermed løper – er det umulig å si om dette er en 
uholdbar «erotisk» utpressing, eller om vi be7nner oss i en gam-
meltestamentlig allegori på linje med dem vi 7nner i «All Along 
the Watchtower» eller «Shelter from the Storm».8E 

Antakelig er det begge deler, og her bidrar broen både med et 
psykologisk forklarende tilbakeblikk og en forskyvning mot en 
«gammeltestamentlig allegori». Fra et feministisk perspektiv gjør 
det ikke saken bedre, men det er et åpent spørsmål om sangen 
står inne for jegets forføreriske strategier, eller om den blottlegger 
og avslører dem. Albumet heter tross alt Desire.

I «You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go» går 
bevegelsen motsatt vei – fra nåtid til fremtid. Denne sangen fra 
Blood On the Tracks ($"#&) blir fremført med gitar, munnspill 
og bass, og består av fem vers (med refrenglinje) og to broer: 
AAABABA. Den har tre tidsplan: En fortid med kon:iktfylte 
kjærlighetsforhold som kan sammenlignes med tidligere poeters 
(«Mine’ve been like Verlaine’s and Rimbaud»), en nåtid med 
et nærmest fullkomment forhold («)is time around it’s more 
correct / Right on target, so direct») og en foregrepet fremtid 
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hvor jeget er forlatt og ensomt («You’re gonna make me lonesome 
when you go»). I siste strofe nevnes dessuten tre stedsnavn som 
peker mot biogra7ske hendelser. Både Honolulu, San Francisco 
og Ashtabula er ifølge dylanologene byer hvor Ellen Bernstein 
har bodd. Hun var ansatt i Columbia Records, og i $"#9–#& 
hadde hun og Dylan et utenomekteskapelig forhold. Blood on 
the Tracks ble spilt inn da dette gikk mot slutten.;F 

Omkvedet «You’re gonna make me lonesome when you go» kan 
tolkes på :ere måter. Én mulighet er å lese «when you go» som 
en eufemisme for «når du dør». Erling Aadland legger vekt på 
den petrarkiske inspirasjonen og tolker sangen som en dødselegi: 
«Det petrarkiske innebærer (…) at den døde kjære inderliggjøres 
som oversanselig bilde.»;8 Dette 7ns det spor av i teksten, særlig 
i siste vers, hvor det heter: «But I’ll see you in the sky above / 
In the tall grass, in the ones I love.» Aadland skriver: «Hun 
lever altså videre både oppe og nede, ute og inne, i naturen og 
i menneskelig omsorg og kjærlighet. Da er det ikke uberettiget 
å si at hun er blitt oversanselig.»;; Sant nok, men hvis det er 

Blood On #e Tracks ("%'().
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hennes død som foregripes, må også linjen «Yer gonna have to 
leave me now, I know» i samme vers tolkes i retning av «Jeg vet 
at du kommer til å dø fra meg ganske snart». Men det er ikke 
noe i teksten som tyder på det, og det bryter dessuten med den 
relativt positive stemningen i sangen. En annen mulighet er å 
tolke «when you go» som «når du du gjør det slutt». Jeget vet 
at forholdet snart er over, selv om årsaken ikke blir nevnt. Det 
forhindrer ikke at du-et blir inderliggjort og idealisert. 

Et tredje alternativ er å tolke «you» som en allegorisk skik-
kelse. Det er nemlig ikke en kvinne som går forbi husdøra i 
åpningslinjene, men kjærligheten selv: «I’ve seen love go by my 
door / It’s never been this close before.» Vi får knapt et glimt 
av ansiktet hennes, bare «Crimson hair across your face», og 
attributtene er blomster, «Purple clover, Queen Anne’s lace». 
Allegoriseringer av kjærligheten 7nner vi også hos Petrarca, men 
i denne sangen er det vanskelig å holde det bokstavelige og det 
allegoriske atskilt. Kvinnen med det mørkerøde håret og den 
allegoriske skikkelsen felles inn i hverandre. En slik modernistisk 
«innfellingsteknikk» sporer den tyske litteraturforskeren Hugo 
Friedrich tilbake til Arthur Rimbaud, som også nevnes i sangen.;< 

Hva så med broene? De uttrykker to ulike sinnstilstander 
og to ulike tidserfaringer. Den første står i forlengelsen av den 
nyvunne kjærligheten som feires i de første versene. Her skjer det 
en forskyvning i sted, fra huset til et pastoralt landskap: 

Flowers on the hillside, bloomin’ crazy
Crickets talkin’ back and forth in rhyme
Blue river runnin’ slow and lazy
I could stay with you forever and never realize the time

Kjærlighetslandskapet har utsprungne blomster, snakkende 
gresshopper og en bedagelig strømmende elv. Det summer av 
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liv, men samtidig har naturen en stillestående kvalitet som kor-
responderer med opplevelsen av at også tiden står stille: «I could 
stay with you forever and never realize the time.» Et trokeisk 
versemål dominerer i de første linjene («Flowers on the hillside, 
bloomin’ crazy»), men løser seg opp i en friere språkrytme idet 
elva nevnes.;? Naturen har lyriske egenskaper, selv gresshoppene 
snakker «in rhyme».

I den andre broen skjer det en forskyvning i tid. Vi be7nner oss 
i en forestilt fremtid, og her utdypes meningen med refrenglinjen. 
Hva betyr det egentlig at «You’re gonna make me lonesome»? 
Det betyr:

You’re gonna make me wonder what I’m doin’
Stayin’ far behind without you
You’re gonna make me wonder what I’m sayin’
You’re gonna make me give myself a good talkin’ to

Dylan bruker ikke sentimentale uttrykk. Ensomheten er en selv-
kritisk og selvre:eksiv tilstand, hvor hovedordet er «wonder». 
Jeget er splittet: Hva gjør jeg her uten deg; hva er det egentlig 
jeg snakker om? Å gi seg selv «a good talkin’ to» betyr å ta en 
alvorsprat med seg selv. Kanskje har han seg selv å takke for 
bruddet? Dette sporet kan vi følge videre i det siste verset, for 
til ensomheten hører også en søkende lengsel: 

I’ll look for you in old Honolulu
San Francisco, Ashtabula
You’re gonna have to leave me now, I know
But I’ll see you in the sky above
In the tall grass, in the ones I love
You’re gonna make me lonesome when you go
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Selv om du-et er fraværende, ser han (etter) henne overalt, i det 
høye og i det lave. Leser vi henne som en allegorisk 7gur, er det 
en pan-erotisk virkelighet som omgir jeget. Men det hjelper ikke 
stort, for kjærligheten er uansett :yktig og ukontrollerbar. Til 
sist står man ensom igjen. Hva ensomheten innebærer, er det 
broen som forteller oss. 

Broen som tilbaketrekning: 
«Went to See the Gypsy»
En tredje type vending skjer når sangen lar en person trekke 
seg tilbake fra den situasjonen som skildres i versene, for ek-
sempel for å søke ro og klarhet. I «Went to See the Gypsy» fra 
New Morning ($"#() be7nner vi oss i et showbusiness-miljø. 
Sangens jeg er trolig selv artist, og han er på vei for å møte 
en betydningsfull person på et stort hotell. Her møter han to 
personer, først «the gypsy» i et mørkt, overfylt rom og deretter 
«a pretty dancing girl» i lobbyen. Når han vender tilbake på 
morgenkvisten, er rommet tomt og begge borte, og det er i korte 
trekk hele handlingen. Vi får to stedsangivelser. Danserinnen 
sier at «the gypsy … did it in Las Vegas, and he can do it here», 
mens jeget ser sola stige opp fra «that little Minnesota town». 
Begge stedene kan knyttes til store navn: Dylan selv er oppvokst 
i Hibbing i Minnesota, mens Las Vegas har huset entertainere 
som Frank Sinatra og Elvis Presley, begge forbilder for Dylan.;@ 
Når det gjelder den avsluttende soloppgangen, kan det nevnes 
at Elvis spilte inn sine første, legendariske singler på Sun Re-
cords i Memphis i $"&9–&%. Slike konnotasjoner har holdt liv 
i et rykte om at sangen handler om et møte mellom Dylan og 
Elvis, eventuelt et 7ktivt møte.;A Clinton Heylin skriver at Dy-
lan overvar et Elvis-show i Las Vegas vinteren $"#( og «seized 
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the opportunity to go backstage and meet the singer»,;B men 
Dylan har benektet at et slikt møte fant sted: «I never met Elvis 
because I didn’t want to meet Elvis.»;D 

Sangen har en klassisk AABA-form uten refreng, men med 
varierende lengde på versene. De to alternative versjonene på 
bootleg-albumet Another Self Portrait ("%!%–"%'"). #e Bootleg 
Series Vol. ") viser hvordan Dylan har jobbet med den. På demoen 
spiller han gitar, og her har broen en annen tekst enn på New 
Morning. I den andre versjonen er den endelige teksten på plass, 
og her spiller Dylan el-orgel med melodiske ornamenteringer i et 
langsomt tempo. På New Morning-versjonen er tempoet skrudd 
betraktelig opp ($&(–$%( slag i minuttet), el-orgelet er trukket i 
bakgrunnen og overlatt til Al Kooper, mens Dylan selv spiller 
relativt enkle pianoakkorder. Instrumenteringen er ikke ulik 
den på «Ballad of a )in Man», men her er rytmikken mer 
kompleks, ikke minst på grunn av samspillet mellom piano og 
orgel (on- og oC-beat), samt noen innskutte «halve» takter her 
og der (altså '/9). De språklige og musikalske frasene er demon-
strativt usynkrone. O*e begynner en tekstlinje omtrent midt i 
en takt og slutter omtrent midt i en annen takt, slik at det blir 
noe skakt og skjevt over sangen. 

Hvem er «the gypsy»? Tydeligvis en berømt person på gjen-
nomreise, kanskje på turné. Vi vet ikke om jeget er invitert eller 
oppsøker ham frivillig, men de synes å ha et visst kjennskap til 
hverandre: «He smiled when he saw me coming / And he said, 
‘Well, well, well’.» Likevel blir det med hø:ighetsfrasene: «‘How 
are you?’ he said to me, / I said it back to him.» Det er $aværet 
av dypsindige replikker som er påfallende. Som så o*e ellers 
forblir det viktigste usagt. I andre vers går jeget ned i lobbyen for 
å «make a small call out», trolig en telefonsamtale. Her treCer 
han danserinnen som roper at han må «go back to see the gyp-
sy». Med trefotede trokéer og tiraderim beskriver hun ham slik: 
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He can move you from the rear
Drive you from your fear
Bring you through the mirror
He did it in Las Vegas
And he can do it here

Dette er en mann som gjør noe med deg: «move you», «drive 
you», «bring you» – og «you» betegner vel her enhver håpefull 
artist. Det er nærmest en magisk kra* over «the gypsy». Han 
kan :ytte deg fra «the rear», det vil si fra de bakre rekkene og 
– underforstått – til de fremste. Han kan drive deg ut av frykten 
og hjelpe deg gjennom speilet. Hva slags speil er det tale om? Her 
har vi trolig en intertekstuell referanse, enten til Lewis Carrolls 
#rough the Looking-Glass fra $+#$, hvor speilet er portalen til en 
parallellverden hvor alt er snudd på hodet, eller til Hermann Hes-
ses Der Steppenwolf (Steppeulven) fra $"'%, som har en kompleks 
speilsymbolikk. Romanen ble oversatt til engelsk både i $"'" og 
i $"%! og ble en kultbok på %(-tallet. Det kanadisk-amerikanske 
rockebandet Steppenwolf tok navn etter den, og i $"#9 ble den 
7lmatisert med Max von Sydow og Dominique Sanda i hovedrol-
lene. I romanen skildres et trekantforhold mellom jeg-fortelleren 
Harry, danserinnen Hermine og jazzmusikeren Pablo, en relasjon 
som kan minne om den som beskrives i Dylans sang.;E Pablo har 
et «magic theatre» hvor man blir konfrontert med ulike sider 
av sin personlighet. Det er formet som en hestesko, med speil 
på den ene veggen og dører på den andre. Harry og Hermine er 
også hverandres speil: «Doesn’t your learning reveal to you that 
the reason why I please you and mean so much to you is because 
I am a kind of looking-glass for you, because there’s something 
in me that answers you and understands you.»<F Carroll- og 
Hesse-referansene åpner for å tolke «the mirror» som en portal 
til et magisk showbusiness-teater og «the pretty dancing girl» 
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som en speiling av jeg-et. Når hun roper at han skal gå tilbake til 
«the gypsy», adlyder han faktisk i siste vers, slik Harry adlyder 
Hermine. Men da er det for sent, magien er borte. «)e gypsy» 
må enten være en promotor eller arrangør som kan åpne dørene 
til rampelyset, eller en artist med en særegen inspirasjonskra*, 
slik Buddy Holly og Woody Guthrie var for Dylan. Men i mot-
setning til disse er det noe fetert over «the gypsy». Han er fanget 
i showbusiness-maskineriet, og både han og følget hans er borte 
like snart som de dukket opp. 

Så langt versene. Når broen kommer, :yttes oppmerksom-
heten vekk fra den oppjagede situasjonen. Nå står jeget alene og 
vender blikket ut mot lysene som re:ekteres av elva. Musikalsk 
ski*er sangen toneart, fra Bb-dur til Eb-dur, slik at også stem-
ningen endres. I demo-versjonen lyder teksten: 

Oh, the lights were on the river
Shining from outside
I contemplated every move
Or at least I tried 

På New Morning er den slik:

Outside the lights were shining
On the river of tears
I watched them from the distance
With music in my ears

I den endelige versjonen har elva blitt en tårestrøm, «the river of 
tears». Er det en projeksjon av jegets sinnstilstand? En referanse 
til bluestradisjonen via Mississippi River, som har sitt utspring i 
Minnesota? I demoversjonen forsøker jeget bevisst å kontemplere 
hver bevegelse i lyset, som en impresjonist; i albumversjonen 
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betrakter han derimot lyset mer på avstand, «With music in 
my ears». Det kan enten bety at han hører musikk fra lobbyen 
eller musikk for sitt indre øre. Kanskje skapes det ny musikk i 
denne kontemplative tilstanden.<8 Jeget har snudd ryggen til den 
ropende danserinnen og gått inn i en tilstand av konsentrert, 
skapende ro. Broen representerer et øyeblikk av eksistensiell 
autentisitet, knyttet til lysets re:eksjoner i elva.

Hvor lenge det varer, vet vi ikke, men det er «nearly early 
dawn» når han vender tilbake til rommet, som nå er tomt. Sir-
kuset har reist videre, og jeget står igjen omtrent som Landstry-
keren i sluttscenen av Chaplins #e Circus. I demoversjonen heter 
det: «So I watched that sun come rising / In a little Minnesota 
Town.» På New Morning er dette endret til «From that little 
Minnesota town». Igjen understrekes den betraktende distan-
sen. Kanskje er han ikke i, men utenfor den lille byen. Og nok 
en gang er det lyset som betraktes – motstykket til det mørke 
hotellrommet. «Went to See the Gypsy» gir et ambivalent bil-
de av showbusiness-verdenen, med stjerner, skjønnheter og jag 
etter suksess. Jeget oppsøker det frivillig, men opplever det som 
over:atisk og trekker seg ut. Det skapende skjer et annet sted, 
og det er dit broen leder oss. 

Broen som  bakgrunnsinformasjon: 
«Ballad of a )in Man»

Vi vender tilbake til Dylans første sang med bro, «Ballad of a 
)in Man» fra Highway !" Revisited ($"%&). Som i «Went to 
See the Gypsy» be7nner vi oss blant artister, men denne gang i 
et lavkulturelt sirkus- eller tivolimiljø, som gir assosiasjoner til 
$"&(-tallets omreisende carnival. Mister Jones, som trolig er skri-
bent eller kritiker, har løst billett til forestillingen, men opplever 
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en aggressiv avvisning fra artistene. I den fastlåste situasjonen 
bidrar broen med et perspektivski*e: Vi lø*es ut av kon:ikten 
og får et tilbakeblikk på Mister Jones’ sosietetsliv og kulturelle 
preferanser. Her får lytteren en kontekst som gjør det lettere å 
forstå hva som foregår.

Som ballade betraktet, er «Ballad of a )in Man» atypisk. Den 
har ikke en tredjepersonsforteller, men et sang-jeg som henvender 
seg til et du. Fremstillingen er like scenisk som episk, og dialogene 
har et absurd, skjebnesvangert preg. Atmosfæren underbygges av 
musikken, ikke minst de dramatiske pianoakkordene, det skjel-
vende Hammond-orgelet og de kromatisk fallende basstonene 
i verset, fra H («You walk into the room») til AH («With your 
pencil in your hand») til A («You see somebody naked») til GH 
(«And you say ‘Who’s that man?’») og til slutt til G.  

Sangen er bygd opp av vers, refreng og bro. Kaller vi vers/
refreng-kombinasjonen A og broen B, er formen AAABAAAA. 
Mest kjent er refrenget, som begynner med en påstand og slutter 
med et retorisk spørsmål: 

Highway !" Revisited ("%!(), signert av Bob Dylan. Eier: Fredrik Wandrup.
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Because something is happening here 
But you don’t know what it is 
Do you, Mister Jones? 

Dette spørsmålet kan også rettes til lytteren, for det er langt 
fra klart hva som egentlig skjer i sangen. Det er bare i refren-
get at navnet Mister Jones forekommer, i versene brukes bare 
«you». Erling Aadland bemerker at de ikke nødvendigvis 
er identiske: 

[D]et er ikke nødvendig å lese hele sangen som henvendt til Jones, 
kanskje bare refrenget. Dette er urovekkende sett fra interpreta-
sjonens synspunkt, men det gir lesningen nye muligheter. Den 
generelle og allegoriske meningen i refrenget (Jones forstått som 
en vanlig mann, som en av oss alle) kan med fordel ses som en 
kontrast til de mer partikulære, skremmende og forvirrende erfa-
ringene til strofenes mer personaliserte «du».<;

Det er utvilsomt en allegoriserende tendens i «Ballad of a )in 
Man». Mister Jones kan leses som «en av oss alle», men en 
slik betydningsutvidelse forutsetter ikke nødvendigvis at du-
et og Mister Jones er forskjellige personer, for også møtet med 
sirkusmiljøet kan leses allegorisk, som individets møte med en 
forvirrende modernitet. Et argument for å lese du-et som Mister 
Jones er ordet «because» i begynnelsen av første refreng, som 
angir en årsakssammenheng mellom Mister Jones’ manglende 
forståelse av hendelsene og du-et som ikke vet hva han skal si når 
han kommer hjem. Mister Jones har blitt en populærkulturell 
arketype, en man tar avstand fra eller motvillig identi7serer 
seg med. Både Mike Marqusee, Clinton Heylin og Gisle Selnes 
har skrevet informativt om dette, og i sistnevntes bok Den store 
sangen heter det at Mister Jones er:
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prototypen på streitingen som forbauses over alt som be7nner seg 
utenfor hans begrensede horisont. Mer konkret kan man se for 
seg journalisten eller kritikeren som reduserer alt som er nytt og 
originalt, til kjente og kjedelige ideer. I sangen konfronteres han 
med et barokt rollegalleri av sirkusartister, karnevals7gurer og 
«urbane» kunstnere som har en te* og vitalitet han selv mangler. 
[…] Mr. Jones fremstår som en streiting også i seksuell forstand: en 
«straight» person i en «queer» verden.<< 

Et av de dunkle punktene er hva som skjer i møtene mellom 
Mister Jones og artistene. I de to første versene prøver Mister 
Jones å orientere seg i det uvante miljøet, men svarene han får, 
gir ingen mening: 

You raise up your head
And you ask, «Is this where it is?»
And somebody points to you and says «It’s his»
And you say, «What’s mine?»
And somebody else says, «Where what is?»
And you say, «Oh my God
Am I here all alone?»

Hvorfor bryter kommunikasjonen sammen? En del av svaret 
er kulturforskjellene. Mister Jones og artistene lever i hver sin 
verden, de har ingen felles virkelighetsforståelse. En annen del av 
svaret er at artistene nekter å kommunisere på Mister Jones’ pre-
misser. Sangen viser tydelig at dialogen utspiller seg innenfor en 
ramme av økonomiske transaksjoner – kjøp og salg av underhold-
ning – og i et samfunn med store klasseforskjeller. Det er særlig i 
broen at denne konteksten skisseres, og uttrykket «tax-deductible 
charity organizations» setter saken på spissen: Samfunnets sosiale 
forskjeller skal utjevnes gjennom en veldedighet som er lønnsom 
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for giveren selv. Mot denne bakgrunnen kan vi forstå artistenes 
«absurde» svar og handlinger som et mot-språk, en protest mot 
en allerede fordreid kommunikasjon. Dette er ikke ulikt Dylans 
egen strategi i de mange pressekonferansene han ble utsatt for, 
«confounding the press with (…) nonanswers, some of which 
were hilariously funny», som Joan Baez har formulert det.<? 

I tredje vers løser Mister Jones billett for å se en «geek», men 
blir umiddelbart møtt med spørsmålet om hvordan det selv føles 
å være en «freak». Denne situasjonen har Dylan kommentert 
under en konsert i $"#+: 

In the mid-West during the Fi*ies, you’d have carnivals come 
through town, and every carnival would have what you’d call a 
geek. A geek is a man who eats a live chicken, he bites his head oC 
[7rst]. Working a job like that, he got insulted most of the time by 
lots of people who would [then] pay a quarter to see him. I never 
did get too tight with him, but I learned one important thing, and 
that was, he used to look at these people who came to see him as 
very freaky. I always remembered that as I traveled through some 
of the stranger places …<@ 

Fra geekens side er det det nedlatende, betalende publikumet 
som er «very freaky». Kanskje var det også slik Dylan så på jour-
nalistene under pressekonferansene, selv om han valgte humor 
som virkemiddel. Det gjør ikke geeken i sangen, og han nøyer 
seg heller ikke med lumske blikk. Han ydmyker Mister Jones ved 
å overrekke ham et bein, som en annen hund. (Et kyllingbein, 
jf. anekdoten ovenfor?) På dette tidspunktet resignerer Mister 
Jones: «And you say ‘Impossible’ / As he hands you a bone.» 
Igjen brytes grunnleggende normer for hvordan man skal omgås, 
normer som ligger implisitt i kjøp og salg: Når kunden betaler, 
skal man levere varene. Men kunden har ikke alltid rett. 
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I denne fastlåste situasjonen settes broen inn, og her velger 
Dylan å rette oppmerksomheten mot Mister Jones og hans sosiale 
bakgrunn. Musikalsk erstattes den kromatiske bassnedgangen 
fra versene med en nedgang som er diatonisk, «it stays closer to 
the key signature of B minor», som Hartman uttrykker det.<A 
Både musikken og teksten tilfører sangen ny energi. Slik lyder 
broen og Ierde vers:

You have many contacts
Among the lumberjacks
To get you facts
When someone attacks 
Your imagination.
But nobody have any respect
Anyway they already expect
You to all give a check
To tax-deductible charity organizations. 

Ah, you’ve been with the professors
And they’ve all liked your looks
With great lawyers you have
Discussed lepers and crooks
You’ve been through all of
F. Scott Fitzgerald’s books
You’re very well read
It’s well known

Det er besk satire i et lekent språk, med tirader av slant- rhymes: 
many contacts – lumberjacks – get you facts – someone attacks; 
respect – expect – a check – to tax. Broen gir ny informasjon 
om Mister Jones. Når noen angriper hans anskuelser («ima-
gination»), forsvarer han seg med «facts» hentet hos «the 
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lumberjacks». Vi kan forestille oss at Mister Jones ganske o*e 
blir angrepet for sine anskuelsers skyld, fortrinnsvis av folk fra 
radikale eller alternative miljøer, som i denne sangen. Til vanlig 
er han trygt plassert i et institusjonalisert, intellektuelt over-
klassemiljø, representert ved «professors», «lawyers» og «F. 
Scott Fitzgerald’s books». Det er likevel ikke fra dette miljøet 
han henter sine «facts», men fra tømmerhoggerne. Hvorfor? 
Marqusee tolker «lumberjacks» i en homoseksuell kontekst, men 
gitt at Mister Jones er fremmed for queer-kulturen, gir det lite 
mening.<B Vi kan heller ta det for pålydende: Mister Jones henter 
retorisk skyts fra skogsarbeiderne. Han skyver arbeiderklassen 
foran seg i diskusjonene, fordi det har større eCekt enn «facts» 
fra professorer og advokater. En kulturell klisjé sier at tømmer-
hoggere er trauste, tradisjonalistiske karer, og uansett hvordan 
det måtte forholde seg i virkeligheten, er det denne stereotypien 
Dylan spiller på i «Ballad of a )in Man».<D 

Det sporet som broen har ført sangen inn på, fortsetter gjen-
nom Ierde vers. De to strofene gir en karakteristikk av Mister 
Jones som type og skisserer en samfunnsmessig kontekst for 
handlingen. Først i femte vers er vi tilbake i utgangssituasjonen, 
hvor vi blir værende ut sangen. Her fortsetter de provoserende 
utsagnene og handlingene, både fra «the sward swallower», 
«this one-eyed midget» og sang-jeget, som mener at «there 
ought to be a law against you comin’ around». Det blir ingen 
løsning på kon:ikten, den er like fastlåst som i begynnelsen 
av sangen. Men etter broen kan vi se den med et nytt blikk. Vi 
kan se den som et karneval uten latter. Artistene snur opp-ned 
på de rådende maktstrukturene i et spill og et språk som Mister 
Jones ikke behersker: «something is happening here / But you 
don’t know what it is.» Dette gjør «Ballad of a )in Man» til 
en protestsang så god som noen, men i en helt annen form enn 
hva tilhengerne forventet i $"%&.
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Musikalske impulser

AABA-formen gir noen muligheter for variasjon og utdypning 
som må ha vært tiltrekkende for den unge Dylan. Hvor oppda-
get han disse mulighetene? Ifølge Hartman ble han inspirert 
av countrymusikken i Nashville, hvor det meste av Blonde on 
Blonde innspilt +.–$(. mars $"%%, inkludert de fem sangene med 
bro. Etter mitt syn er det en forklaring med :ere svakheter. For 
det første var det produsent Bob Johnston som foreslo å :ytte 
innspillingen til sin hjemby Nashville, hvor han hadde gode er-
faringer med studiomusikere. Dylan var nemlig misfornøyd med 
innspillingene i New York sammen med det kanadiske bandet 
)e Hawks, senere )e Band.<E For det andre 7ns det ikke spor 
av countrymusikk på Blonde on Blonde, og for det tredje forklarer 
det ikke broen i «Ballad of a )in Man», som ble innspilt i New 
York året før. En mer plausibel forklaring er det inspirerende 
møtet med Beatles’ musikk i $"%9. $. februar dette året gikk «I 
Want to Hold Your Hand» til topps på Billboard-lista. Denne 
sangen, som Dylan har trukket frem ved :ere anledninger, er 
særlig kjent for broen, som med stor eCekt ble modulert til en 
annen toneart enn verset.?F To måneder senere, 9. april, gjorde 
bandet noe ingen har klart verken før eller siden: De erobret de 
fem øverste plassene på Billboard-lista.?8 At dette gjorde et sterkt 
inntrykk på Dylan, går frem av Anthony Scadutos biogra7, hvor 
Dylan siteres fra en samtale i $"#$: 

)en, when we were driving through Colorado we had the radio 
on and eight of the ten top songs were Beatles songs. In Colorado! 
I Wanna Hold Your Hand, all those early ones.

)ey were doing things nobody was doing. )eir chords were 
outrageous, just outrageous, and their harmonies made it all va-
lid. You could only do that with other musicians. Even if you’re 
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playing your own chords you had to have other people playing 
with you. )at was obvious. And it started me thinking about 
other people.

But I just kept it to myself that I really dug them. Everybody 
else thought they were for the teenyboppers, that they were gon-
na pass right away. But it was obvious to me that they had staying 
power. I knew they were pointing the direction of where music 
had to go. 

In Colorado, I started thinking it was so far out that I couldn’t 
deal with it – eight in the Top Ten. It seemed to me a de7nite line 
was being drawn. )is was something that never happened be fore. 
It was outrageous, and I kept it in my mind. You see, there was a 
lot of hypocrisy all around, people saying it had to be either folk 
or rock. But I knew it didn’t have to be like that. I dug what the 
Beatles were doing, and I always kept it in mind from back then.?;

Det trengte ikke lenger å være enten folk eller rock. Beatles 7kk 
Dylan til å innse hva et band kunne få til sammen: «it started 
me thinking about other people.» Året etter spilte han inn to 
album med band: Bringing It All Back Home, hvor A-siden var 
elektrisk og B-siden akustisk, og Highway !" Revisited, som var 
hel-elektrisk. «Like a Rolling Stone» nådde opp til en andreplass 
på Billboard-lista.?<

Hva gjør så Dylan i broene sine – musikalsk sett? Spørsmålet 
må overlates til musikere og musikkforskere, men det er åpen-
bart at det skjer en utvikling mellom $"%& og $"%". På Highway 
!" Revisited og Blonde on Blonde holder Dylan seg innenfor 
velkjente populærmusikalske mønstre, med enkelte unntak. 
Vi 7nner tonale utsving – det vil si akkorder som leder vekk 
fra hovedtonearten – i åpningen av broene i både «Absolutely 
Sweet Marie» og «Just Like a Woman».?? I den siste skjer det 
imidlertid, som musikkforskeren Eyolf Østrem har påpekt, noe 
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mer dramatisk. Her er det et subtilt samspill mellom tekst og 
musikk. Broen har denne teksten:

It was raining from the 7rst 
And I was dying there of thirst 
So I came in here. 
And your long-time curse hurts
But what’s worse 
Is this pain in here
I can’t stay in here
Ain’t it clear that … 

Den åpner med akkorden A# (en bidominant) og lander deretter på 
F-dur (tonika) på frasen «came in here». Men nå har tonika endret 
funksjon, ifølge Østrem. Den uttrykker ikke lenger ro og stabilitet, 
men fortvilelse. Og når vi noen takter senere kommer til «pain 
in here», lander vi ikke engang på den fortvilte tonikaen, men på 
Bb-dur, subdominanten, som ikke har den minste forbindelse med 
åpningsakkorden A#. Hva har skjedd? «A complete loss of tonal 
direction, in other words, or as the lyrics state: ‘I can’t stay in here.’»?@ 

Om Blonde on Blonde viser en vilje til å utfordre standardiserte 
harmoniske mønstre, er Dylan mer eksperimentell på Nashville 
Skyline. Broene til «Peggy Day» og «Country Pie» er bygd opp 
som kvintkjeder, det vil si en serie sprang over fem toner, som 
lander på dominanten. I «Country Pie» lyder det slik: CH# 
(«Raspberry, strawberry, lemon and lime») – FH («What do I 
care») – Bm («Blueberry, apple, cherry, pumpkin and plum») – 
E («Call me for dinner, honey, I’ll be there»). Og på «Tonight 
I’ll Be Staying Here With You» gjør Dylan som Beatles og mo-
dulerer – for første gang – broen til en ny toneart, fra G-dur til 
c-moll.?A «Nashville Skyline is the best record I’ve ever done», 
uttalte han noen dager før utgivelsen.?B 
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Er Dylans sangformer radikale?

Broen er jokeren i spillet. Den er ikke bare et musikalsk kon-
trastledd, men en sanglyrisk trope som vrir og vender på tekst-
forløpet. Som eksemplene har vist, skjer det på ulike måter i 
Dylans sanger. Broen fungerer som et re:eksjonsrom i «Man in 
the Long Black Coat», :ytter oss frem og tilbake i tid i «You’re 
Gonna Make Me Lonesome When You Go», trekker jeget ut 
av situasjonen i «Went to See the Gypsy» og gir lytteren nyttig 
bakgrunnsinformasjon i «Ballad of a )in Man». O*e får vi 
nye og overraskende perspektiver. 

Er det noe radikalt i Dylans bruk av broer? Ikke isolert sett, 
selv om variasjonsbredden nok er større enn hos de :este. Når det 
gjelder sangform, altså struktur, er han heller ingen avantgardist, 
til tross for enkelte harmoniske eksperimenter. Radikaliteten 
ligger et annet sted: i de uforutsigbare oppbruddene, i viljen til 
å prøve ut nye ideer og gå på tvers av tilhengernes forventninger 
og tidens smak. Under Newport Folk Festival i $"%& slår han 
til med en skandaløs «elektrisk» konsert; i psykedeliaens æra 
kommer han med det folkelige og tilbakeskuende albumet John 
Wesley Harding; i rockens storhetstid vender han seg mot coun-
trymusikken på Nashville Skyline; i de sekulariserte #(-årene 
kommer han med tre gospel-inspirerte album; og i hiphopens 
glansperiode på '($(-tallet gir han ut en serie album med Sina-
tra-slagere. Gjennom hele karrieren forhandler han med ulike 
sjangre, med tidens trender og med tidligere versjoner av egne 
sanger. Samtidig tar han med seg elementer fra uttrykksformer 
han tilsynelatende har lagt bak seg, som de lange balladene. 
Ingen andre enn Dylan ville 7nne på å spille inn sanger med 
:ere titalls vers – «Tin Angel» har '+, «Tempest» har 9&. «I 
do know what my songs are about», :eiper han i Playboy-inter-
vjuet fra $"%%, «some are about four minutes; some are about 



9!(

,-. /0,1203- 454 ,630.

7ve, and some, believe it or not, are about eleven or twelve».?D 
Den foreløpig lengste er «Murder Most Foul» fra '('(, som 
er over $# minutter lang, og her oppløses skillet mellom vers og 
refreng. Dylan stoppet ikke etter å ha krysset Rubicon i $"%&, 
han har fortsatt å krysse grenser.

Noter
 $ Ralf von Appen og Markus Frei-Hauenschild, AABA, Re$ain, 

Chorus, Bridge, Prechorus – Song Form and #eir Historical De-
velopment. Samples. Online-Publikationen der Gesellscha* für 
Popularmusikforschung / German Society for Popular Music 
Studies e. V. '($&, s. #'. www.gfpm.samples.de/Samples$!/ap-
penfrei.pdf (lest '9.('.'').

 ' På Blonde on Blonde har & av $9 sanger bro: «I Want You», «Just 
Like a Woman», «Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go 
Mine)», «Temporary Like Achilles» og «Absolutely Sweet 
 Marie». På Nashville Skyline har + av $( sanger bro – det vil si 
alle de nyskrevne sangene med tekst. De to som mangler bro, er 
duetten med Johnny Cash, «Girl from the North Country», 
som opprinnelig ble spilt inn på #e Freewheelin’ Bob Dylan 
fra $"%!, og instrumentalen «Nashville Skyline Rag». I den 
sistnevnte har imidlertid versene en ‘intern’ AABA-struktur.

 ! «In music, the structure of a composition is commonly known 
as its form.» JeCrey Ensign, Form in Popular Song, "%%)–*))%. 
Doktorgradsavhandling, University of North Texas, '($&, s. $.

 9 Prechorus er et formledd som går forut for og bygger opp mot re-
frenget. Det ble utviklet på begynnelsen av $"%(-tallet, men Dylan 
bruker det sjelden. To unntak er «Don’t Fall Apart on Me To-
night» fra In+dels ($"+!) og «Tight Connection to My Heart (Has 
Anyone Seen My Love)» fra Empire Burlesque ($"+&). En tidligere 
versjon av den siste ble spilt inn under arbeidet med In+dels, da med 
tittelen «Someone’s Got a Hold of My Heart». Den kan høres på 
#e Bootleg Series Volumes "–, (Rare & Unreleased) "%!"–"%%". I 
tillegg 7ns det prechorus på et bootleg-opptak fra $"%#: «All You 
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Have To Do Is Dream» fra #e Basement Tapes Complete. Bootlegs 
Series Vol. "". Det kan også argumenteres for at den siste delen av 
versene på «Like A Rolling Stone» fungerer som prechorus. De 
bygger opp mot refrengets «How does it feel …».

 & For en mer inngående drø*ing av formleddene, deres funksjon 
og historie, se mitt kapittel «Vers, refreng, bro. Om sangstruk-
turer i pop og rock» i Ole Karlsen og Bjarne Markussen (red.): 
Sang lyrikk: Teori – Metode – Sjangrer (Oslo: Scandinavian 
Academic Press '('', under utgivelse). Enkelte poenger og 
formuleringer (fortrinnsvis om broer) derfra er også brukt i 
nærværende kapittel. Det er altså tale om en liten overlapping 
mellom de to kapitlene, såkalt duplisering. I henhold til gjelden-
de Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og 
humaniora (pkt. #), er dupliseringen herved gjort rede for.  

 % Se for eksempel: Ralf von Appen and Markus Frei-Hauenschild, 
Markus. AABA, Re$ain, Chorus, Bridge, Prechorus – Song Forms 
and their Historical Development. I Samples. Online Publikatio-
nen der Gesellscha- für Popularmusikforschung/German Society 
for Popular Music Studies e.V. Vol. $! ('($&). http://www.gfpm- 
samples.de/Samples$!/appenfrei.pdf; JeCrey S. Ensign. Form i 
Popular Song, "%%)–*))%. Doktorgradsavhandling, University 
of North Texas '($&; Walter Everett. #e Foundation of Rock. 
(Oxford: Oxford University Press '(("); Jason Summach. Form 
in Top-*) Rock Music, "%((–&%. Doktorgradsavhandling, Yale 
University '($'.

 # Betegnelsen «chorus» oppsto fordi refrenget i $+((-tallets 
Amerika o*e ble sunget :erstemt, altså av et kor. Se Appen og Frei- 
Hauenschild, AABA, Re$ain, Chorus, Bridge, Prechorus, '($&, s. ".

 + Walter Everett: #e Foundation of Rock, (Oxford: Oxford Uni-
versity Press '(("), s. $9#. 

 " Det 7ns selvsagt unntak fra dette. Et av dem er Dylans «Lay, 
Lady, Lay», hvor broen ikke ender på dominanten, men på 
subdominanten, eller rettere sagt dens moll-parallell. 

 $( Appen og Frei-Hauenschild, AABA, Re$ain, Chorus, Bridge, 
Prechorus, '($&, s. '9.

 $$ Charles O. Hartman, «Dylan’s Bridges», New Literary History, 
vol. 9%, nr. 9, høst '($&, s. #9#–#9+.

 $' Pat Pattison, Songwriting: Essential Guide to Lyric Form and 
Structure (Boston: Berklee Press $""$), s. &#.

http://www.gfpm-samples.de/Samples13/appenfrei.pdf
http://www.gfpm-samples.de/Samples13/appenfrei.pdf
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 $! Murphys lov, som er assosiert med den amerikanske lu*fartsin-
geniøren Edward Murphy, lyder i sin populære variant: «Alt 
som kan gå galt, går galt.» Den opprinnelige formuleringen er 
ikke dokumentert, men ifølge Murphys sønn skal den ha vært 
noe i retning av: «If there’s more than one way to do a job, and 
one of those ways will result in disaster, then he will do it that 
way» (Wikipedia, «Murphy’s Law»).

 $9 Alle transkripsjonene av Dylan-sanger er mine, med støtte i Bob 
Dylans Lyrics "%!"–*)"*. (New York: Simon & Schuster '($%).

 $& Dylan, Chronicles, s. '$&–'$%.
 $% Se Eyolf Østrems artikkel «Dylan og dominanten» i denne boka. 
 $# «O Brother!» er fra albumet Gulf Winds fra $"#%. Jeg vet ikke 

hvorfor Baez mente sangen handlet om henne, men det kan jo 
være stikkord der som bare de involverte ser. Det hører med til 
forhistorien at Baez ga ut «Diamonds & Rust» på albumet med 
samme navn i $"#&. Den handler om hennes reaksjon på at Dylan 
plutselig tok kontakt ti år etter at kjærlighetsforholdet deres var 
over, noe som bekre*es av hennes memoarbok And A Voice To 
Sing With (New York: Summit Books $"+#, kap. !). I sangen blir 
sterke og såre minner vekket. Dylan likte den og ba henne om å 
fremføre den under Rolling )under-turneen, som han inviterte 
Baez med på. Er «Oh, Sister» et tilsvar til «Diamonds & Rust»? 
Den ble spilt inn !(. juli, samme måned som Diamond & Rust ble 
utgitt. Et kontaktpunkt kan i så fall ha vært ordet «died»: «We 
both could have died then and there» (Baez); «We died and were 
reborn / And then mysteriously saved» (Dylan).

 $+ Bob Dylan. Chronicles. Volume One. (London: Simon & Schus-
ter '((&), s. '!&–'!%.

 $" Gisle Selnes. Den store sangen. Kapitler av en bok om Bob Dylan. 
(Oslo: Vidarforlaget '($%), s. 9(#.

 '( Clinton Heylin. Still on the Road: #e Songs of Bob Dylan. Vol *: 
"%'.-*))&. (London: Constable & Robinson '($(), s. 9"; Petter 
Myhr. Bob Dylan – jeg er en annen. (Trondheim: Nidrosia 
'(($), s. '$(.

 '$ Erling Aadland. «Dylan og kjærligheten», i Per Ketil Botvar 
m:. (red.) Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. (Oslo: Drey-
er '(($), s. +".

 '' Aadland, «Dylan og kjærligheten», s. "$.
 '! Det er i Rimbauds dikt «Marie» fra $+#' at Friedrich 7nner 
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«det første eksempel på moderne ‘indfældningsteknik’». (Inn-
felling er en oversettelse av «Entblendung»). Hugo Friedrich: 
Strukturen i moderne lyrikk – $a Baudelaire til i dag. (Køben-
havn: Arena $"%+), s. "(–"!.

 '9 Ordet rytme kommer av gresk rhythmos, som opprinnelig beteg-
net en bevegelig eller :ytende form.

 '& Elvis spilte inn :ere Dylan-sanger, blant andre «Tomorrow Is a 
Long Time», noe Dylan var beæret over.

 '% Slik tolkes sangen av blant andre Rob Kelly og Eric Gilliland 
i podcasten Pod Dylan H9%. http://7reandwaterpodcast.com/
podcast/pod-dylan-9%-went-to-see-the-gypsy/ (hørt '&.(%.'$).

 '# Clinton Heylin: Revolution in the Air. #e Songs of Bob Dylan 
Vol. ": "%('–',. (London: Constable '(("), s. 9(9.

 '+ Intervju med Douglas Brinkley i Rolling Stone Magazine $9. mai 
'((", under tittelen «Bob Dylan’s Late-Era, Old Style Ame-
rican Individualism». https://www.rollingstone.com/music/
music-news/bob-dylans-late-era-old-style-american-individua-
lism-"('"+/ (lest '!.(%.'$).

 '" Er det tilfeldig at Harry og Hermione i J.K. Rowlings Harry Pot-
ter-serie – hvor det også forekommer et magisk speil – heter det 
de heter, eller har Rowling hentet inspirasjon fra Hesses roman?

 !( Hermann Hesse: Steppenwolf. (London: Penguin Books), s. $'+.
 !$ Dylan har i :ere intervjuer fortalt om hvordan nye sanger blir til 

gjennom å kontemplere over sanger eller ideer. «Once I can focus 
in on something, I just play it in my mind until an idea comes 
from out of nowhere, and it’s usually the key to the whole song. 
It’s the idea that matters.» https://www.aarp.org/entertainment/
celebrities/info-'($&/bob-dylan-magazine-interview-process.
html?intcmp=AE-ENT-CEL-NXT-BDYL (lest (+.(#.'$).

 !' Erling Aadland. «Omfattes leseren og lytteren av den sangly-
riske henvendelse?» I Ole Karlsen og Bjarne Markussen (red.): 
Sanglyrikk: Teori – Metode – Sjangrer. (Oslo: Scandinavian 
Academic Press '('', under publisering). 

 !! Gisle Selnes. Den store sangen. Kapitler av en bok om Bob Dylan. 
(Oslo: Vidarforlaget '($%), s. &!&. Se også Marqusee '((#, Hey-
lin '($( og Rem $""".

 !9 Joan Baez. And A Voice To Sing With. A Memoir. (New York: 
Summit Books $"+#), s. "%  

 !& Bob Dylan sitert i Clinton Heylin. Revolution In the Air. #e 

http://fireandwaterpodcast.com/podcast/pod-dylan-46-went-to-see-the-gypsy/
http://fireandwaterpodcast.com/podcast/pod-dylan-46-went-to-see-the-gypsy/
https://www.rollingstone.com/music/music-news/bob-dylans-late-era-old-style-american-individualism-90298/
https://www.rollingstone.com/music/music-news/bob-dylans-late-era-old-style-american-individualism-90298/
https://www.rollingstone.com/music/music-news/bob-dylans-late-era-old-style-american-individualism-90298/
https://www.aarp.org/entertainment/celebrities/info-2015/bob-dylan-magazine-interview-process.html?intcmp=AE-ENT-CEL-NXT-BDYL
https://www.aarp.org/entertainment/celebrities/info-2015/bob-dylan-magazine-interview-process.html?intcmp=AE-ENT-CEL-NXT-BDYL
https://www.aarp.org/entertainment/celebrities/info-2015/bob-dylan-magazine-interview-process.html?intcmp=AE-ENT-CEL-NXT-BDYL
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Songs of Bob Dylan. Vol. ": "%('–',. (London: Constable & 
Robinson '(("), s. '%&.

 !% Hartman, Dylan’s Bridges, s. #9". 
 !# Mike Marqusee. Den onde budbæreren. Bob Dylan og sekstitallet. 

(Oslo: Oktober '((#), s. ''&.
 !+ Den engelske komigruppa Monty Python har også lekt seg med 

denne klisjeen (og et crossdressing-motiv) i «)e Lumberjack 
Song», første gang fremført i TV-serien Monty Python’s Flying 
Circus i desember $"%".

 !" Fartein Horgar m:. Bob Dylan leksikon. (Oslo: Historie & 
kultur '($'), s. &+–%(.

 9( Dominic Pedler. #e Songwriting Secrets Of #e Beatles. (Lon-
don: Omnibus Press '((!), s. !99. Dylan alluderer forøvrig 
til «I Want to Hold Your Hand» i «Murder Most Foul» fra 
Rough and Rowdy Ways ('('(). 

 9$ De fem sangene var «Can’t Buy Me Love», «Twist and 
Shout», «She Loves You», «I Want to Hold Your Hand» og 
«Please Please Me». I tillegg hadde Beatles syv andre sanger 
inne blant de $(( øverste på Billboard. Se nettstedet Best 
Classic Bands: https://bestclassicbands.com/beatles-billbo-
ard-april-$"%9-9-9-$+/. For mer utfyllende informasjon: https://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Billboard_Hot_$((_top-ten_
singles_in_$"%9 (begge lest (!.(#.'$).

 9' Anthony Scaduto. Bob Dylan. (Tunbridge Wells: Abacus $"#!), 
s. '(!–'(9. Det må være Billboard-lista fra april $"%9 Dylan 
sikter til her, selv om han husker litt feil. Det var fem, ikke åtte, 
Beatles-sanger blant de ti første.  

 9! Også senere har Dylan snakket varmt om Beatles. Se for eksem-
pel samtalen med Paul Zollo i boka Songwriters on Songwriting 
(New York: Da Capo Press '((!, s. #+–#") og intervjuet med 
Rolling Stone i $""# (https://www.rollingstone.com/music/mu-
sic-news/bob-dylan-on-old-america-and-modern-times-$(+'+9/ 
(lest (!.(#.'$). 

 99 «Absolutely Sweet Marie» går i D-dur, men her åpner broen 
med en ukonvensjonell Bb-dur-akkord. (Bb er ellers sjette trinn 
i D-moll-skalaen.) «Just Like a Woman» går i F-dur, men her 
åpner broen med en A#-akkord, som er en såkalt bidominant. 
(Det vil si at A# er dominanten til D, som er dominanten til G, 
som er dominanten til C, som er dominanten til F.)

https://bestclassicbands.com/beatles-billboard-april-1964-4-4-18/
https://bestclassicbands.com/beatles-billboard-april-1964-4-4-18/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Billboard_Hot_100_top-ten_singles_in_1964
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Billboard_Hot_100_top-ten_singles_in_1964
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Billboard_Hot_100_top-ten_singles_in_1964
https://www.rollingstone.com/music/music-news/bob-dylan-on-old-america-and-modern-times-108284/
https://www.rollingstone.com/music/music-news/bob-dylan-on-old-america-and-modern-times-108284/
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 9& Eyolf Østrem: «Just Like A Woman Revisited», http://dylan-
chords.com/content/just-woman-revisited (lest $(.(".'$)

 9% Stor takk til Eyolf Østrem, som har klargjort dette for meg. I 
en privat korrespondanse (e-post (&.(#.'$) skriver han i mer 
generelle vendinger at Dylan i broene bruker vekseldominanter, 
parallelltonearter og «en del ellipser (altså vekseldominanter 
som ikke oppløses, der oppløsningen er underforstått)». 

 9# Scaduto, Bob Dylan, s. '"#.
 9+ Intervjuet er gjengitt på :ere nettsteder, blant annet Interferen-

za: https://www.interferenza.net/bcs/interw/%%-jan.htm (lest 
(#.(#.'$))
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