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Når svaret blåser i vinden
Om Bob Dylans «Blowin’ 
in the Wind»

Erling Aadland

Den berømte sangen

«Blowin’ in the Wind» er den første Dylan-sangen som ble 
verdenskjent, hans første kommersielle suksess og en av hans mest 
berømte sanger, som han – med noen pauser – har fremført i 
konsert gjennom hele karrieren.$ Få av de andre sangene hans kan 
konkurrere når det gjelder oppmerksomhet, antall coverversjoner 
og påvirkningskra% – ikke engang «Mr. Tambourine Man» 
(&'()), «All Along the Watchtower» (&'(#), «Forever Young» 
(&'#") eller «Every Grain of Sand» (&'*&). Den eneste sangen 
hans som kan gjøre «Blowin’ in the Wind» rangen stridig, i alle 
fall når det gjelder påvirkningskra%, er «Like a Rolling Stone» 
(&'()), Dylans gjennombrudd som rockartist.

«Blowin’ in the Wind» ble skrevet i april &'(!, og den tredje 
strofen ble til i mai samme år. Dylan fremførte sangen første gang 
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under sitt tredje opphold på Gerde’s Folk City i New York – også 
det i april &'(!. I juli samme år ble sangen innspilt, men den ble først 
utgitt da hans andre album, !e Freewheelin’ Bob Dylan, kom ut et 
år senere, i mai &'(6. Samme år ble sangen også utgitt som singel.

«Blowin’ in the Wind» forandret Dylans verden, skriver 
Clinton Heylin, for på denne tiden ble Dylan av sine samtidige – 
også av plateselskapet – ennå primært betraktet som en utøvende 
artist og ikke som sangforfatter.7 Men med denne sangen tok 
sangskriveren et langt skritt frem.

Protestsang eller ikke

Fra starten av var det mye snakk om hva sangen egentlig ut-
trykker, og ifølge Heylin virket dette forstyrrende inn på den 
unge forfatteren, og Heylin håner den nyskrevne strofe tre. Alt 
snakket om hva sangen egentlig sier, 8kk Dylan til å «[...] give 
folk the surface-level profundity they sought, devising a trio of 
platitudes regarding the number of times one must look up in 
order to see the sky, the number of ears required to ‘hear people 
cry’, and 8nally how many deaths it takes to get a rhyme for sky 
and cry».9 Heylin tar sterkt i, men det er kanskje riktig at denne 
nye strofen ikke helt holder samme nivå som de to andre. 

Bakgrunnen for Heylins overveielser er at Dylan først synes å 
ha ment at han ikke hadde skrevet en protestsang. Ifølge Heylin sa 
han dette da han introduserte sangen på Gerde’s: «:is here ain’t a 
protest song or anything like that, ’cause I don’t write protest songs.»; 
Mye tyder på at alle spørsmålene han 8kk om sangens mening, må 
ha plaget ham til en viss grad og også ha vært en forsmak på det som 
gjorde at han to år senere brøt med både protestsangen og borger-
rettsbevegelsen: Han ville ikke settes i bås eller bli fortalt hva han 
skulle skrive, eller bli forklart hva det han skrev, egentlig uttrykte. 
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Men det må ha gjort inntrykk på ham at så mange umiddelbart 
oppfattet sangen som protestsang, noe han selv hadde benektet 
– kanskje bare for å kokettere? For senere i &'(! forsøkte han å 
forklare sangen: 

Too many of these hip people are telling me where the answer is 
but oh I wont’t believe that. I still say it’s in the wind and just like 
a restless piece of paper, it’s got to come down some time ... But the 
only trouble is that no one picks up the answer when it comes down 
so not too many people get to see and know it ... and then it Aies away 
again. ... I still say that some of the biggest criminals are those that 
turn their heads away when they see wrong and know it’s wrong.B

Samtidig som han fortsetter å være diCus angående svaret, er det 
tydelig at han har falt ned på én bestemt tolkning av hva det vil si 
at svaret blåser i vinden (som jeg snart skal komme nærmere inn 
på), nemlig at det bare er å plukke det opp, selv om få gjør det. Han 
sier også at det er galt å vende seg bort og ikke konfrontere urett. 
Han bekre%er altså langt på vei at sangen likevel er en protestsang. 

Men det er tydelig at han ble usikker på hvordan han skulle 
besvare spørsmålene om sangens unnvikende mening, for han 
sluttet å snakke om den, og til slutt oppga han en god stund å 
spille den. Først etter et personlig ønske fra George Harrison tok 
han den frem igjen i &'#& for Bangladesh-konsertene, og senere 
har den stadig vært fremført fra tid til annen.

Peter, Paul & Mary

Jeg var et barn da jeg første gang hørte sangen – ikke sunget av 
Dylan selv, men av Peter, Paul & Mary, for det var deres versjon fra 
juni &'(6 som gjorde sangen verdenskjent. Og alle oppfattet den 
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som en protestsang. Lenge oppfattet også jeg sangen slik – ikke 
akkurat som en topisk sang, en sang om et standard-emne, for det 
er den ikke, men som en antikrigssang – ja, som protestsangen 
over alle protestsanger. Og slik er det nok for de Aeste – ennå. 
Jeg er ikke uenig, men har en stund undret meg over hvordan 
akkurat denne sangen kunne bli protestsangens, visesangmiljøets 
og borgerrettsbevegelsens fremste signalsang. 

Det er denne undringen jeg vil holde fast ved. Mitt mål er 
ikke å vise at den ikke er en protestsang, men at den kanskje ikke 
bare er det, at den har mer i seg. 

Ode eller hymne?

Diktet består av tre strofer som til sammen rommer ni ganske 
abstrakte og lite spesi8kke spørsmål, og et omkved som avslut-
ter hver strofe og kun sier at svaret (på spørsmålene) «blåser 
i vinden». Strofene er utvidede balladestrofer (på ( vers), og 
hver strofe rommer tre retoriske spørsmål, før omkvedet altså 
svarer – uten å svare.

Noen ballade er det likevel ikke. Her er det ikke noe narrativ. 
Sangen er en ode, kanskje til og med en hymne. Men til hvem? 
Både oden og hymnen er adressert til noe eller noen, og man kan 
si at her er det den likegyldige og handlingslammede verden som 
er adressaten ved at sangen vender seg til hver og en av oss – i 
omkvedet forekommer jo også tiltalen «my friend».

Jeg skal også berøre spørsmålet om hvorvidt «Blowin’ in the 
Wind» har apokalyptiske trekk. For dette følger av at den kanskje 
også er en hymne. Er den hymnisk, så henvender den seg ikke til 
folk og befolkninger, men til oversanselige makter. Hvilke makter 
skulle det være? Det måtte i så fall være vinden selv, vinden som 
er et gammelt bilde på inspirasjon og guddommelig ånd. 
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Det er vel Aere enn meg som snart er blitt litt lei av denne 
sangen, men bredden i variasjonene mellom de ulike versjonene, 
og dybden i forandringene fra versjon til versjon, taler for at san-
gen var et lykketreC, en begunstiget mottakelse av inspirasjon.E

Den historiske situasjonen

At vi den gang ikke kunne annet enn å oppfatte «Blowin’ in 
the Wind» som en protestsang, henger sammen med både den 
historiske situasjonen og den unge Dylans posisjon. Det første 
først: Det lå så å si i lu%en at denne sangen var en protestsang, 
det var slik den ble hørt og oppfattet; og Aere momenter taler 
for at dette er riktig. 

Visesangmiljøet i Greenwich Village, hvor Dylan den gang 
gjorde seg gjeldende, 8kk stor påvirkningskra%, for der ble folke- 
og protestsangen dyrket, og protestsangen samlet skarer av unge 
som etter hvert dannet en viktig del av det gryende ungdomsopp-
røret. En hovedfaktor i opprøret var atombombetrusselen og 
antikrigsholdningen. Et halvt år etter at Dylan skrev «Blowin’ 
in the Wind», inntraC Cubakrisen (oktober &'(!), da verden 
kom nær en fatal storkonAikt mellom USA og Sovjetunionen. 
Etter hvert som Vietnamkrigen eskalerte noen år senere, ble 
antikrigsbevegelsen styrket og gled sammen med de ungdoms-
skarene som noen år senere ble kalt blomsterbarn og hippier, 
metonymisk kalt Woodstock-generasjonen. 

En annen viktig faktor var den nære fortidens paranoide for-
følgelse i USA av kommunister og personer mistenkt for kommu-
nistsympatier, mccarthyismen, et ord dannet av navnet til senator 
Joseph McCarthy, som var en ildsjel på området. Mange kjente 
kunstnere ble forfulgt og trakassert, blant andre musikeren og 
visesangeren Pete Seeger, som hadde høy status i folkesangmiljøet. 
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Motstanden mot statlig forfølgelse av (kanskje ikke engang re-
elt) opposisjonelle, noe som var mer utbredt i østblokken enn i 
Vesten, bidro til at mange unges lojalitet til staten ble svekket, 
og både dette og krigs- og atombombetrusselen bidro til å gjøre 
folkesangmiljøet radikalt – og delvis også revolusjonært. 

En tredje faktor er borgerrettsbevegelsen, som på denne tiden 
gjorde seg mer og mer gjeldende. Den 8kk økt tilslutning og ble 
en viktig samfunnsfaktor på nasjonalt amerikansk nivå. Også 
borgerrettssaken bidro til å gjøre folkesangmiljøet både liberalt 
og radikalt.

Dylans sanger før «Blowin’ in the Wind»

Dylan hadde skrevet om lag )D sanger før han skrev «Blowin’ 
in the Wind», og Aere av dem holder bra nivå. Mange er ulike 
blues-variasjoner, og blant disse er «Standing on the Highway» 
(&'(!) ikke den dårligste. Noen er talking blues, en undersjanger 
Dylan revitaliserte tidlig i &'(D-årene: «Talkin’ Bear Mountain 
Picnic Massacre Blues» (&'(&) og «Talkin’ John Birch Paranoid 
Blues» (&'(!). Dette er sanglyrikk med satirisk brodd, men også 
med store doser humor og selvironi, noe som gjør sangene godt 
og har bidratt til å holde dem levende.

Mange av de tidlige sangene er ungdommelige sangdikt om 
å begi seg veien i vold (reelt, og enda mer metaforisk). Til disse 
hører det tidlige mesterverket «Song to Woody» (&'(&). Dylan 
hadde også skrevet protestsanger. Talking-blues-sangene har et 
betydelig innslag av protest, og like før han skrev «Blowin’ in 
the Wind», hadde han skrevet Aere topiske protestsanger: «:e 
Death of Emmett Till», «Ballad of Donald White» og «Let Me 
Die in My Footsteps» (&'(!) – de to første om borgerrettsemnet, 
den siste (blant annet også) om atomnedfallet.
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En spiritual basert på en spiritual

Alle de nevnte momentene var med på å forme inntrykket av 
Dylan og de forventninger han ble møtt med. At «Blowin’ in 
the Wind» melodisk var sterkt påvirket av en spiritual, som 
Dylan også fremførte på den tiden, nemlig antislaverisangen 
«No More Auction Block»,F er også en faktor som underbyg-
ger den gjengse oppfatning av sangen. Men dette er kanskje en 
kortslutning. Det kan være minst like rimelig å oppfatte også 
«Blowin’ in the Wind» som en spiritual, en åndelig sang, med 
et åndelig protestinnhold.

Spirituals er kristne folkesanger skapt og sunget av afri-
kansk-amerikanere i USA i slavetiden og senere. Sangene kombi-
nerer gjerne bibelske motiver og det kristne håp med frihetstrang 
og lengsel etter å bli frigjort fra slaveriet i dette livet. Slik sett er 
temaet o%e dobbelt: dels oversanselig, dels verdslig. «No More 
Auction Block» er en verdslig spiritual uten noe bibelsk preg. 
Den anroper ikke noen oversanselige størrelser direkte, men de 
mange gjentatte «No more, no more» må kunne sies å vende 
seg i alle retninger og til alt og alle. Som en verdslig spiritual er 
sangen en protestsang, og slik sett på Aere måter et godt forelegg 
for «Blowin’ in the Wind».

En tilsvarende dobbelthet av protest og borgerrettssak på 
den ene siden og et oversanselig tema som gjelder åndelig søken, 
takksigelse og triumferende frelse på den andre, 8nner vi i Dylans 
mer hymne- og gospelaktige «Paths of Victory» (&'(!), som han 
skrev et halvt års tid etter «Blowin’ in the Wind», og som på 
Dylans tredje album (!e Times !ey Are A-Changin’, &'(") ble 
erstattet av den enda mer triumferende og glad-apokalyptiske 
«When the Ship Comes In» (&'(6).G 

Dobbeltheten av åndelig søken og verdslige bekymringer 
8nner vi også i gospelsangene. Her skal jeg bare nevne ett 
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eksempel. Roger McGuinns «I Trust» er tilsynelatende en sang 
om menneskelig kjærlighet oppstaset som gospelhymne. Men 
Aere av strofene åpner for dobbeltheten av kristen og erotisk 
henvendelse. Her er den første:

In times of despair, I think about the good things that you’ve done 
And though you’re not there, I sometimes ask myself, is anyone? 
It’s hard being human, when the whole world’s uptight

Senere i livet så Dylan «Blowin’ in the Wind» i forhold til 
«Every Grain of Sand», en annen av hans fremste sanger (og 
også en åndelig sang), og betraktet forholdet mellom dem som 
en &* år lang reise fra lengsel til frelse, og like før omvendelsen 
til evangelisk kristendom, uttalte han i &'#*: 

«Blowin’ in the Wind» has always been a spiritual. I took it oC 
a song ... called «No More Auction Block». .... «Blowin’ in the 
Wind» follows the same feeling. ... I just did it on my acoustical 
guitar when I recorded it – which didn’t really make it sound spiri-
tual – but the feeling, the idea ... that’s where it was coming from.H 

Omkvedets to meningsretninger

Det er altså mange momenter i sangens ytre kontekst som under-
støtter oppfattelsen av den som en verdslig protestsang. Like 
tydelig er det ikke om vi går til sangens lyrikk og lyrikkens 
litterære kontekst. Men også en av de to mest nærliggende 
oppfatninger av sangens omkved klargjør at den kunne, og 
ennå kan, oppfattes som en verdslig protestsang. Omkvedet 
synger: «:e answer, my friend, is blowing in the wind / :e 
answer is blowing in the wind.» Den kameratslige henvendelsen 
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(«my friend») bygger opp under inntrykket av at dette er en 
protestsang. Her har vi et dikt som vender seg til leseren, og 
en sang som vender seg til lytteren, på kameratslig vis, og som 
lar både leseren og lytteren ta del i sitt budskap – at svaret 
blåser i vinden.

At svaret på sangens ni spørsmål kun konstaterer dette, er 
en lyrisk styrke. Hadde omkvedet konkludert annerledes og 
mer spesi8kt, for eksempel med at svaret, min venn, er at du må 
melde deg inn i et sosialistparti, ville sangen trolig vært glemt 
for lenge siden.

Men hva vil det si at svaret blåser i vinden? To oppfatninger 
peker seg ut, og begge sier noe om hva et retorisk spørsmål er. Den 
ene forståelsen av et slikt spørsmål går ut på at svaret ikke trenger 
å gis, for det er opplagt; den andre går derimot ut på at svaret er 
uoppnåelig, og derfor ikke kan gis. Den første oppfatningen sier: 
Det at svaret blåser i vinden, innebærer at det er der – like foran 
nesen på oss, og det er bare å plukke det ut av vinden, ta det og 
ha det. Den andre oppfatningen sier at svaret ikke lar seg gripe, 
for det virvler stadig vekk og Ayr videre med vinden.$I

Spørsmålene i første strofe

Tar vi et overblikk over de ni spørsmålene i de tre strofene, er 
det ikke altfor mange av dem som uten videre gir støtte til den 
førstnevnte forståelsen av hva et retorisk spørsmål er: at svaret 
skulle være opplagt, den oppfatning som nesten uvilkårlig gjør 
sangen til en samtidsorientert protestsang. 

Det tredje spørsmålet i første strofe, «Yes, ’n’ how many times 
must the cannonballs Ay / Before they’re forever banned?», 
uttrykker et tydelig antikrigstema, og vi får lyst til å svare: Al-
dri mer, forby, forby! Svaret synes selvsagt, men samtidig må vi 
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innrømme at «cannonballs» er et så gammeldags og balladeaktig 
ord at betydningen trekker ut av samtidshorisonten.

De to første spørsmålene i første strofe kan derimot ikke sies 
å være verken klart orientert mot samtiden eller ha noe entydig 
protestinnhold. I det minste er det slik ved første øyekast. 

Det første, «How many roads must a man walk down / Before 
you call him a man?», handler vel primært om generelle eksis-
tensielle forhold: erfaring, modenhet, selvstendighet, verdighet. 
Men det ligger nok en iboende protest i at noen blir nektet selv-
stendighet og verdighet. Her er det en implisitt (og for samtiden 
også eksplisitt) referanse til de svartes borgerrettskamp, for det å 
bli kalt «a man» var et tema i borgerrettsbevegelsen, som angikk 
nettopp verdighet og selvstendighet. At «Blowin’ in the Wind» 
er blitt covret av mange svarte artister – blant andre :e Staple 
Singers, Sam Cooke og Stevie Wonder – peker i samme retning.$$

Det andre spørsmålet, «Yes, ‘n’ how many seas must a white 
dove sail / Before she sleeps in the sand?», sier bokstavelig talt 
noe om strevet en due må gjennom før den kan 8nne hvile og 
eventuelt utånde, og 8gurlig talt: hvor strevsomt livet er før dø-
den forløser oss. 

Så kan vi selvsagt si at den hvite duen skal forstås allegorisk, 
som et fredsemblem. Men skal vi først oppfatte den allegorisk, 
er det mer nærliggende å tenke på duen Noah sendte ut for å 
undersøke om den store Aommen hadde begynt å avta og trekke 
seg tilbake: «Så sendte han ut en due for å se om vannet hadde 
sunket fra jordoverAaten. Men duen fant ikke noe sted hvor den 
kunne hvile sin fot, og kom tilbake til ham i arken; for det stod 
vann over hele jorden» (& Mos *, *–').

En slik allegorisk forståelse strider naturligvis ikke mot å 
oppfatte sangen som protestsang: Tilstanden er kritisk, vi le-
ver under trusselen om krig og katastrofe, og Noahs due blir 
et symbol på håpet om at den kritiske tilstanden skal ta slutt. 
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Men om den snart tar slutt, eller om det er lenge til, eller om 
den overhodet noen gang vil kunne ta slutt, forblir uvisst. For 
svaret blåser i vinden. 

De stadige anaforiske gjentakelsene av «How many» un-
derbygger dette, for de synes nettopp å avle og understreke en 
plagsom uvisshet. Uvisshet er kanskje allerede en kime til protest, 
i alle fall er det en kime til uro.

Spørsmålene i strofe to 

Det første spørsmålet i strofe to, «How many years can a 
moun tain exist / Before it’s washed to the sea?», kan ikke 
kalles protestorientert, og heller ikke samtidsorientert, for det 
uttrykker bokstavelig talt noe generelt geologisk om forvitring 
og 8gurlig talt noe apokalyptisk om at en dag vil vår kjente 
verden fremstå som ugjenkjennelig. En assosiasjon til frykten 
for en omfattende atombombekatastrofe kan imidlertid spille 
med også her.

De to neste spørsmålene i strofe to har derimot mer av direkte 
protest i seg: «Yes, ‘n’ how many years can some people exist / 
Before they’re allowed to be free? / Yes, ‘n’ how many times can 
a man turn his head / Pretending he just doesn’t see?» Det første 
uttrykker at noen folk nektes frihet, og det synes å være åpent om 
dette skal forstås som moderne antroposentrisk frigjøring eller 
noe dypere eksistensielt og i siste instans eskatologisk: Virkelig 
fri blir vi først når den endelige dommen felles. 

Men spørsmålet kan også plasseres i en samtidskontekst, ikke 
minst via det som kan se ut som en litt hjelpeløs taktutfyllende 
stavelse, nemlig «some» i «some people». For gjennom dette 
hintet i retning av ‘visse grupper’ peker «some» mot borgerretts-
temaet og viser dermed til diskriminering og undertrykkelse.
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Det andre av disse spørsmålene retter oppmerksomheten mot 
en samtidsvirkelighet hvor konformitet og frykt har gjort det 
vanlig å vende seg bort og late som om man ikke ser urett og urett-
ferdighet, med andre ord feighet og unnfallenhet. Men dette kan 
også oppfattes mer generelt moralsk og metafysisk- psykologisk: 
at det er typisk menneskelig å være feig og unnfallende.

Spørsmålene i strofe tre

De tre spørsmålene i strofe tre er ikke klart protestorientert, men 
alle kan med litt velvilje leses som en samtidsprotest: «How many 
times must a man look up / Before he can see the sky? / Yes, ‘n’ 
how many ears must one man have / Before he can hear people 
cry / Yes, ‘n’ how many deaths will it take till he knows / :at 
too many people have died?»

De to første sier at uansett hvor godt synet vårt og hørselen 
vår bokstavelig talt er, så er vi 8gurlig talt blinde og døve. Men 
for hva, og hva har gjort oss blinde og døve? En forståelse av 
sangen som protestsang vil måtte legge vekt på den nevnte urett 
– at vane, konformitet og alminnelig unnfallenhet har gjort oss 
blinde for urettferdighet og døve for lidelse, og for hva som skal 
til for å rive forblindelsens slør bort fra blikket vårt.

Men dette peker i retning av at vi må lese sangdiktet 8gurlig 
og allegorisk, og Bibelen melder seg som en nærliggende kilde 
og litterær kontekst. Hos Jesaja heter det nemlig tilsvarende: 
«Hør, dere som er døve! / Lø% blikket og se, dere blinde!» (Jes 
"!, &*), og hos Esekiel: «Herrens ord kom til meg, og det lød 
så: Menneske, du bor midt iblant en trassig ætt, et folk som har 
øyne å se med, men ikke ser, og ører å høre med, men ikke hø-
rer; for de er en trassig ætt» (Esek &!, &–!). For å oppnå innsikt 
må vi overvinne denne blindheten og døvheten. Tilsvarende 



!)'

<=. >?/.,@ 32=>,. 0 ?0-+,-

hos Matteus: «Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og 
likevel ser de ikke; de hører, og likevel hører de ikke og forstår 
ikke» (Matt &6, &6). 

Den 8gurlige betydning av «å se» i Bibelen synes hovedsakelig 
å handle om å se Herrens herlighet og hans skaperverk (jf. ! Mos 
&(, #; 66, !6). Det er også eskatologiske trekk ved dette: å se langt 
og langsiktig frem. Matteus skriver: «Da skal Menneskesønnens 
tegn vise seg på himmelens skyer med stor makt og herlighet» 
(Matt !", 6D), og i Åpenbaringen heter det: «Og jeg så en ny 
himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord 
var borte, og havet fantes ikke mer» (Åp !&, &).

Sangens spørsmål om syn og innsikt åpner for Aere tolknin-
ger. Det samme gjelder spørsmålet om hørsel. At vi hører – eller 
rettere: unnlater å høre – at folk gråter, er det selvsagt lett å tolke 
inn i en protestsammenheng. Som Ordspråkene sier: «Den som 
lukker sitt øre for de fattiges skrik, / skal selv måtte rope uten å få 
svar» (Ordsp !&, &6). Også her handler det om 8gurlig forståelse, 
for det hjelper ikke hvor gode ører vi har, om vi nekter å høre 
og stenger av for både forståelse og medfølelse. Salmene sier: 
«De har gi% i seg likesom slangen, / de er døve som en orm når 
den lukker øret» (Sal )*, )). Å høre og se har altså fortrinnsvis 
8gurlig betydning: å sanse det vesentlige og presserende. Matteus 
sier: «Men salige er dere, for dere har øyne som ser og ører som 
hører» (Matt &6, &().

Det tredje spørsmålet i strofe tre, «Yes, ‘n’ how many deaths 
will it take till he knows / :at too many people have died?», må 
forstås 8gurlig, for bokstavelig gir det ikke mening. Vi er dødelige 
vesener, og derfor kan ikke altfor mange ha dødd. Meningen 
må gå i andre retninger: at altfor mange har dødd ubetimelig, 
for eksempel i altfor ung alder, som følge av krig og elendighet, 
eller 8gurlig: dødd metaforisk ved at de har levd uegentlig og 
ugudelig – og skuslet bort sin salighet.
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Omkvedet

Det er altså relativt få av spørsmålene som helt klart og direkte 
peker mot en samtidsrettet protest. Noen verselinjer trekker i andre 
og mer universelle og generelle retninger, men de Aeste balanserer 
mellom en samtidsorientert mening, enten denne fremkommer 
bokstavelig eller 8gurlig, og en 8gurlig mening som overskrider 
alt vi kan kalle protest mot en samtidig tilstand, og som har et 
meningsinnhold som i siste instans er innrettet mot endetiden.

Vi ser igjen på omkvedet: «:e answer, my friend, is blowin’ 
in the wind.» Nøkkelordene er svar, blåse og vind, og som sagt 
peker omkvedet i to retninger: enten at svaret ligger like foran 
oss, det er bare å plukke det opp, eller at det er bortimot umulig 
å få fatt på. Disse to meninger samsvarer med de to forståelsene 
av hva et retorisk spørsmål er: Svar forventes ikke, for svaret er 
enten opplagt eller umulig å gi. Og videre, disse to tilsvarer de 
to hovedoppfatningene av sangen – som en samtidig protestsang 
eller en åndelig sang, en spiritual. 

Det spørs om jeg ikke ad denne vei har endret det retoriske 
spørsmålet til et metafysisk spørsmål, men det har kanskje vært 
nødvendig for å få grep om hva sangen spør etter. Metafysiske 
spørsmål, for eksempel spørsmål som angår sinnets evner og be-
grensinger, og spørsmålet: «Hvorfor 8ns det et univers, og ikke 
snarere intet univers overhodet?», har svar, men ikke enkle eller 
endegyldige svar. Slik ligner metafysiske spørsmål såkalt evige 
spørsmål – av typen «Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen?» 
Analysen av sangens spørsmål har uansett vist at det åndelige 
veier like tungt som det samtidsorienterte, og at den verdslige 
protesten i sangen synes å være innfelt i en større åndskritikk. 

Hva med nøkkelordene «svar», «vind» og «blåse»? Hva 
sier Bibelen, Dylans fremste lærebok? «Svar» er i Bibelen o%e 
forbundet med svar fra Gud. Salmene sier: «En stakkar ropte, og 
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Herren gav svar, / han frelste ham ut av alle trengsler» (Sal 6", 
#). Vind er både konkret og 8gurlig forbundet med bevegelse og 
ustadighet, og også, igjen både konkret og 8gurlig, forbundet med 
noe vi ikke rår over. Ordspråkene sier: «Hvem har steget opp til 
himmelen / og er kommet ned igjen? / Hvem har samlet vinden 
i sin hule hånd / og bundet vannet i et klede?» (Ordsp 6D, "), og 
Forkynneren sier: «Ingen har makt over vinden, / så han kan 
holde den tilbake» (Fork *, *). Hos Johannes sier Jesus: «Vinden 
blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den 
kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som født 
av Ånden» (Joh 6, *). Her forbindes vind med ånd, og i Brevet 
til hebreerne sammenlignes vinden med engler: «Om englene 
har han sagt: Han gjør sine engler til vinder [...]» (Hebr &, #).

Av dette opplyses vi på to punkter: Et svar er ikke alltid lett å 
tilegne seg, og vinden symboliserer foranderlighet og uro – også 
som metafor for livet: Livet er ustadig, og det er derfor ingen 
grunn til å tro at det bare er å gripe svaret som blåser i vinden. 
Snarere er det nødvendig å innse at svaret unnslipper oss.

Vinden blåser

Til slutt må vi se litt nærmere på ordet «blåse». Svaret blåser 
i vinden, sier sangen. Da jeg gjorde rede for de to nærliggende 
forståelsene av omkvedet (at det bare er å gripe svaret, og at det 
vanskelig kan gripes), vektla jeg svaret som et objekt for vindens 
bevegelse: Det er vinden som blåser, og svaret be8nner seg i 
blesten. Svaret blåses omkring i vinden. Men svaret kan også 
oppfattes mer aktivt, som noe som selv blåser, eller mer forsiktig 
uttrykt: som noe som er uatskillelig fra vindens blest. 

Dette siste aspektet ved det blåsende svaret setter sangen 
inn i en bibelsk kontekst, og i Bibelen er «blåse» i stor grad en 
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metafor for Guds ånd. Nytestamentlig sett vil det si Den hellige 
ånd. Kristent forstått møter vi denne ånden allerede i Bibelens 
andre vers: «Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. 
Men Guds Ånd svevet over vannet» (& Mos &, !).$7 

Det er ganske vanlig i Bibelen at Guds ånd beskrives som vind 
eller pust. Skapelsen av mennesket skildres slik: «Og Herren Gud 
formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans 
nese, så mannen ble til en levende skapning» (& Mos !, #). Men 
viktigst er fortellingen om pinseunderet, når disiplene fylles av 
inspirasjon og forkynnelseskra%: 

Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med ett kom det et brus 
fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset 
hvor de satt. Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og 
satte seg på hver enkelt av dem.JDa ble de alle fylt av Den hellige 
ånd [...] (Apg !, &–").

Overført til «Blowin’ in the Wind» vil dette kanskje kunne bety 
at svaret som blåser i vinden, og som så å si er ett med vinden, 
kanskje også er ett med Den hellige ånd – noe som de8nitivt gjør 
sangen mer til en spiritual enn en verdslig protestsang. 

Som kjent var ikke Dylan kristen på denne tiden, men han 
har i hele sitt sangverk sitert fra og alludert til både GT og NT, 
så dette biogra8ske faktum er ingen sterk innvending.

Vær varsom når du konkluderer

Likevel er det å identi8sere sangens «the answer» med Den 
hellige ånd å gå for langt. Det er for bastant og legger en fribåren, 
assosiativ lyrikk i lenker – en tendens Dylan selv gjennom hele 
sitt liv synes å ha motsatt seg og bare hatt forakt til overs for. 
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Nå betyr det i og for seg ikke så mye hva Dylan selv mener eller 
måtte ha ment, men hans (av og til litt for nedlatende) holdning 
til litterær fortolkning synes å ha klokskapen på sin side. 

Klokskapen er ikke sannhetens herre, men det er verdt å ta inn 
over seg at den sannhet som etterstrebes i litterær fortolkning er 
historisk i ordets sterkeste forstand. Det innebærer at en sannhet 
oppnådd gjennom fortolkning, o%est bare er midlertidig og 
fort kan settes til side av en ny og bedre fortolkning. Når vi tar 
hensyn til dette, lar vi sannheten spille på lag med klokskapen.

Fortolkere av Dylan-sanger bør i de Aeste tilfeller utvise var-
somhet når de nærmer seg noe som ligner bastante konklusjoner, 
og slik skal det være her også: Selv om noen av sangdiktets linjer 
peker klart i retning av samtidsprotest, og andre verselinjer gjør 
det samme litt mindre klart, synes sangen å ha en større betyd-
ningsrikdom enn dette. Som en verdslig spiritual balanserer den 
mellom visesangens topiske og selvrettferdige samtidsprotest og 
spiritualens tidløse og åndelige søking. 

Legeringen av disse to sjangrene er ikke overraskende, for 
en spiritual er gjerne mer – og ikke mindre – protestsang enn 
&'(D-tallets typiske og topiske protestsanger. Som (verdslig) spi-
ritual peker «Blowin’ in the Wind» slik sett også fremover mot 
Dylans he%igste og mest glødende protestsanger, gospelsangene 
hans fra &'#'–&'*&, som går til angrep på en mektigere motstander 
enn hva de profane protestsangene er i stand til å «se», nemlig 
Satan og alt hans verk.
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Noter
 & Oliver Trager skriver: «It is hard to name a song that was more 

vital to Dylan’s career than ‘Blowin’ in the Wind’. :anks in 
 large part to this one song, it is now virtually axiomatic that 
 Dylan changed the face of popular music. To put it plainly, 
‘Blowin’ in the Wind’ put Bob Dylan and America’s youth 
culture on the map with a statement that easily stands at the 
pinnacle of the moderne protest song» (Keys to the Rain, !e 
De"nitive Bob Dylan Encyclopedia, Billboard Books, !DD", s. *)). 

 ! Clinton Heylin: Revolution in the Air. (London: Constable, 
!DD'), s. '".

 6 Heylin: Revolution in the Air, '(–'#.
 " Heylin: Revolution in the Air, ').
 ) Utsagnet stammer fra magasinet Sing Out!, oktober–november 

&'(!, og er sitert fra Heylin, Revolution in the Air, '(, og Trager, 
Keys to the Rain, )(.

 ( Dylan skrev selv på plateomslaget: «:e 8rst way to answer 
these questions in the song is by asking them. But lots of people 
have to 8rst 8nd the wind» (jfr. Trager, ibid.). Versjonene på 
Before the Flood (&'#"), Bob Dylan at Budokan (&'#*), !e Boot-
leg Series Vol #: Live $%&# – !e Rolling !under Revue (!DD!) er 
f.eks. både vidt forskjellige og gode på hver sine måter. I tillegg 
kommer alle de bootleg-versjonene den enkelte har eller ikke 
har hørt, f.eks. den sublime versjonen fra Bergen i !DD&, eller fra 
Fairfax i !DD!. Det er tydelig at senere års versjoner har kastet av 
seg det meste av det visepreget sangen en gang hadde, og at den 
fremstår mer og mer som en elegisk ode.

 # Også kalt «Many :ousand Gone». En versjon 8ns på Dylans !e 
Bootleg Series Vol. $–' (&''&). «No More Auction Block» ble skapt 
av slaver på Aukt, som rømte til Nova Scotia tidlig på &*DD-tallet, 
etter at Storbritannia hadde Kernet slaveriet fra alle sine kolonier, 
og ble videreført til svarte nordstatssoldater under borgerkrigen.

 * Heylin, Revolution in the Air, &!*.
 ' Heylin, Revolution in the Air, '*.
 &D Som Donovans Dylan-etterligning «Catch the Wind» (&'()) 

sier: «you may as well try to catch the wind».
 && Trager, Keys to the Rain, ))–)(.
 &! Ordene opptrer i Dylan-sangen «Spirit on the Water» (!DD().
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