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Hillevi Ganetz:
Hennes röster. Rocktexter av Turid
Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa
Grytt
Symposion, Stockholm/Stehag 1997 (Doktors-
avhandling)

Hillevi Ganetz har skrevet en stor, grundig doktor-
afhandling om kvindelige rockartister. Hendes
hensigt har været at ”undersöka vad som händer då
kvinnor som ’de Andra’ uttrycker sig inom den
populära estetiska diskursen som kallas rock” (11).
Dette har hun gjort ved, som hun skriver i
indledningen til det allerførste kapitel, at analysere
tre kvindelige rockartisters tekster, ved at stille
spørgsmål om hvad disse kvinder skriver om og
hvorfor deres tekster har fået dette bestemte
indhold. For at svare på hvad-spørgsmålet har hun
dels analyseret teksternes formstrukturer, dels tol-
ket dem, dvs rekonstrueret den verden de åbner.
For at svare på hvorfor-spørgsmålet har hun gået
til teksternes kontekster, først og fremmest deres
kulturelle kontekster.

I det følgende skal jeg kommentere dette ar-
bejde nærmere. Jeg starter med en temmelig detal-
jeret præsentation af indholdet i afhandlingens to
første kapitler for det er her selve arbejdets grund-
lag lægges.

Oversigt
Kapitel 1 handler om metode og teori. Først disku-
teres udvalget af materiale. HG’s udgangspunkt
var at der skulle fokuseres på tekster af svenske
kvindelige rockartister ”som avsatt djupa spår i
svensk rockhistoria” (12f). Hun beskriver hvordan
en række kriterier blev sat op, og hvordan disse
kriterier førte til at det blev netop kunstnerne Turid
Lundqvist, Eva Dahlgren og Kajsa Grytt som blev
valgt ud.

I næste hovedafsnit diskuteres tolkningsstrate-
gier. HG’s udgangspunkt er Paul Riceours herme-
neutik og hans diskussion af forholdet mellem at
”forklare” og at ”forstå”. At forklare bestemmes
som at frilægge strukturer i teksterne, mens at for-
stå eller tolke dem er at følge den tankeretning
som åbnes gennem teksten. Men, understreges det,
for at åbne teksternes verden må de læses i deres
specifikke sammenhæng, op imod forskellige om-
givende kontekster. I afhandlingens sammenhæng

begrænses disse specifikke kontekster til tekster-
nes egne eksplicitte referencer, men dog med den
væsentlige tilføjelse at HG har støttet sig til en
række teoretiske perspektiver – for at bestemme
hvilke kontekster som kunne være relevante. Også
disse teorier er altså i en vis forstand kontekster,
eller i det mindste kontekst-konstituerende.

Næste hovedafsnit handler om de teoretiske ud-
gangspunkter. Der er her tale om korte, komprime-
rede, ofte næsten stiksordsagtige gennemgange af
fire teoridannelser: (i) med udgangspunkt i Cul-
tural Studies-traditionen og med eksplicit refe-
rence til Birmingham-skolen diskuteres forskellige
definitioner af kulturbegrebet og der opteres for en
definition hvorefter kultur forstås som social prak-
sis, som kommunikation ved hjælp af symbolske
udtryk. (ii) Rockteksterne placeres historisk i
moderniteten, og der refereres til forskellige mo-
dernitetsteoretikere – Max Weber om ”Entzaube-
rung”, Thomas Ziehe om ”kulturel frisættelse”,
Anthony Giddens om den øgede ”refleksivitet”. En
central problematik i afhandlingen vil være, frem-
hæves det, hvordan moderniteten, forstået som
socialt, kulturelt og psykisk fænomenen, kommer
til udtryk i populære tekster skrevet af kvinder.
(iii) Og når det gælder forståelsen af moder-
nitetens psykiske udtryk, vender HG sig til psykoa-
nalysen, ikke den ortodokse freudske variant som
historisk er forankret i en tidligere fase af moder-
niteten, men primært til teoretikere som Chodorow
og Kristeva. (iv) HG’s arbejde har endelig også et
feministisk perspektiv hvilket bl.a. kommer til
udtryk i valget af emne og i anvendelsen af teorier
fra det som løseligt kaldes feministisk teori.

I de resterende dele af kapitel 1 diskuteres
rocktekster generelt som populærkultur, derefter
fokuseres der på tekstbegrebet, på rock og på rock-
tekster. Og derefter kommer så en række forsk-
ningsoversigter: forskning om rock, forskning om
kvinder i rocktekster og kvinders rocktekster, nor-
disk og svensk forskning om rocktekster og forsk-
ning i rockteksternes indhold.

I Kapitel 2 kommer vi lidt tættere på afhand-
lingens materiale, her drejer det sig nemlig om
rockteksters kontekst og hovedspørgsmålene er (i)
under hvilke æstetiske, sociale og psykiske vilkår
skrives sådanne tekster, (ii) hvordan ændrer disse
vilkår sig over tid, (iii) i hvilke sammenhænge ska-
bes rockteksterne, og (iv) hvad er kvinders plads i
rocken? Kapitlet indledes med en oversigt over vil-
kårene for kvinders æstetiske skaben – oversigten
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er historisk anlagt men inddrager også teoretiske
synspunkter af forskellig art. Derefter følger en
kritisk læsning af svensk rockhistorieskrivning,
hvor det påvises at kvinder stort set har været fra-
værende i de historiske fremstillinger. Dette leder
over til en kort skildring af kvinder i rockhistorien.
Og kapitlet munder ud i en diskussion af de for-
hindringer som møder kvinder i musikken/rocken,
og af hvorfor kvinder trods alt drages til rock som
æstetisk udtryksmulighed.

På dette tidspunkt er vi kommet til side 91 i
afhandlingen. Og her begynder så den egentlige
analyse: tre kapitler om henholdsvis Turid Lund-
qvist, Eva Dahlgren og Kajsa Grytt. Jeg skal ikke
her gå dybere ind i disse kapitler, men eftersom de
alle tre er organiseret på næsten samme måde, så
lad mig blot skitsere den underliggende struktur:

Der startes med en biografisk skiste. Derefter
følger en oversigt over den pågældende kunstners
produktion – det er her pladeudgivelserne som er
udgangspunktet, oversigten former sig som en
slags tematisk indholdsfortegnelse over de enkelte
plader. Så følger sædvanligvis en skitsering af
nogle kontekster – for Turids vedkommende er det
f.eks. en skitsering af forholdet mellem folkemu-
sik og rock i slutningen af 1960’erne, den svenske
musikbevægelse, singer-songwriter-traditionen.

Herefter følger nærlæsninger af udvalgte tek-
ster, hvor selve valget af tekster er bestemt af hen-
synet til genkommende tematikker. Nærlæsninger-
ne er bygget op sådan at der sædvanligvis startes
med et kort omtale af det musikalske forløb. Der-
efter følger gennemgangen af teksten – ofte sådan
at der først kommer et afsnit om metriske og reto-
riske forhold, og derefter starter så den egentlige
teksttolkning. Teksttolkningen tager udgangspunkt
i teksten og inddrager så stof fra de forskellige
kontekster som teksterne selv peger mod, eller som
synes relevante med udgangspunkt i de teoretiske
perspektiver som er lagt op som ramme om af-
handlingen – f.eks. sættes Turids sang Ödegårdar i
forbindelse med den tidlige miljøbevægelse i
1970’erne, og miljøbevægelsen karakteriseres så
yderligere med udgangspunkt i bl.a. Giddens mo-
dernitetsteori.

Efter de tre store afsnit med tekstanalyser føl-
ger et relativt kort kapitel hvor analysens resultater
resumeres. Og hvor der konkluderes at analyserne
peger mod mangfoldighed snarere end mod
ensartethed: Det er ikke muligt at udpege en
specifikt kvindelig tekstualitet i disse tekster, sna-
rere er det tekstlig polyfoni som må blive stikor-
det. Og også kulturel polyfoni – for teksterne bear-
bejder elementer fra et heterogent kulturelt
referencebibliotek. På tilsvarende måde er også

jeg-positionerne i teksterne ganske forskellig-
artede, her tales med en mangfoldighed af stem-
mer. Det er altså ikke muligt at udlæse en afgræn-
set kvindelighed i teksterne, ”utan där konstrueras
en väv av flera kvinnligheter” (283). Og dette sig-
nalerer for HG at det også i al almindelighed er
umuligt at afgrænse en kvindelighed som er
dækkende for alle kvinder i den vestlige kultur.

En første vurdering
Jeg har givet denne relativt udførlige præsentation
af afhandlingen for at demonstrere dens bredde.
Der er, som det fremgår, tale om en meget omfat-
tende, meget stofrig afhandling, præget af grundigt
arbejde og stor omhu for detaljen. Afhandlingen er
overskueligt organiseret og de enkelte afsnit er
gennemarbejdede. De teoretiske oversigter i star-
ten og ekskurserne inde i de analytiske afsnit
vidner for det første om omfattende læsning i både
ældre og nyere teorier, for det andet om grundig
tilegnelse af de mange forskelligartede teorier. Der
går gennem hele fremstillingen en løbende dis-
kussion hvor teoridannelser sættes i spil mod hin-
anden. Fremstillingen er ræssonerende, men dog
således at præsentationen af de teoretiske problem-
stillinger først og fremmest er pædagogisk forenk-
lende, snarere end selvstændigt argumenterende.
Også de historiske ekskurser hvor primærteksterne
sættes ind i en svensk musikhistorisk sammenhæng
virker solide – men det er jeg nok ikke den rette til
at vurdere.

Altså, et solidt, grundigt akademisk arbejde. Og
også et fortjenstfuldt arbejde, et arbejde som
veloplagt og energisk tager fat på et område som
hidtil har været ganske stedmoderligt behandlet i
akademiske sammenhænge – ikke kun i Sverige.
For ganske vist er populærkulturelle fænomener
efterhånden akcepteret som legitime studieobjek-
ter, men både når det gælder populærmusik i
almindelighed og kvindelig populærmusik i
særdeleshed er der stadigvæk meget store, hvide
områder på det akademiske landkort. HG’s af-
handling er et velkomment bidrag til udforskning-
en af et af disse områder. Og når jeg i det følgende
kommer med en række kritiske kommentarer til
forskellige aspekter af HG’s arbejde, så er det
vigtigt at erindre at udgangspunktet altså er en ge-
nerel positiv vurdering af afhandlingen, af dens
emne og af dens overordnede projekt.

Rock goes Academia
Den første kritiske kommentar har netop at gøre
med afhandlingens forhold til den universitære
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institution. For det umiddelbare indtryk man får er
at afhandlingen kæmper med et ikke-formuleret
legitimationsproblem, og at den bestræber sig gan-
ske voldsomt på at løse dette problem ved at være
”korrekt”, næsten hyperkorrekt, akademisk kor-
rekt. Dette træder frem både i stoffets organisering
og i den fremstillingsmæssige detalje.

Tænk på afhandlingens struktur: indledende
præsentation af problemstilling, afgrænsning af
materialet, bestemmelse af de teoretiske rammer,
oversigt over tidligere forskning på feltet, proble-
matisering – og så tre kapitler med analyser. Plus
en konklusion. Afhandlingen er, set udefra, helt
forrygende traditionalistisk i sin opbygning. Aka-
demisk grundighed og overholdelse af det akade-
miske samfunds normer er der naturligvis ikke
noget galt i, ja det er vel nærmest en dyd når det
drejer sig om en doktorafhandling, men i dette
tilfælde er det som om der snarere tale om demon-
strativ dydighed, som om afhandlingen forsøger at
overopfylde alle traditionens krav – med det resul-
tat at fremstillingen bliver helt unødigt omstæn-
delig. Bare for at nævne et enkelt eksempel: Skulle
det virkeligt være nødvendigt at bruge 10 sider i
kapitel 1 på en abstrakt og syntetiserende præsen-
tation af de fire ganske komplicerede og hetero-
gene teoriområder som HG agter at bruge i sit se-
nere analytiske arbejde? Hun er vist egentlig selv i
tvivl. I opsummeringen på side 30 skriver hun i
hvert fald, at ”redogörelserna är inte heltäckande
och gör inte hel rättvisa åt dessa teoriers og
perspektivs komplexitet”. Og tilføjer så at hun vil
”ständigt återvända till dem i textanalyserna vilket
kommer att ge en mer mångfasetterad och proble-
matiserad bild av dem”. Men hvorfor så tynge
fremstillingen med den slags indledende, util-
strækkelige redegørelser? Man spørger sig selv om
det er selve genren svensk doktorafhandling som
dikterer fremstillingen. Eller om det måske drejer
sig om at legitimere behandlingen af det populær-
kulturelle emne ved simpelthen at overopfylde de
traditionelle, akademiske krav?

Den akademiske korrekthed træder også frem
på mikroplanet. Bl.a. i form af retoriske formule-
ringer præget af hvad man kunne kalde tålmodige
forbehold. Som eksempel kan nævnes et afsnit fra
konklusionen, hvor HG, efter at have understreget
nødvendigheden af at støtte sig på teksttolkninger i
et projekt som dette, skriver:

Jag vill dock understryka att min avsikt med
att framhäva de kvalitativa metodernas förde-
lar i medie- og populärkulturforskningen inte
är att ytterligare underblåsa kontroversen mel-

lan kvalitativa och kvantitativa metoder över-
huvudtaget ... (284).

For en udefrakommende læser virker dette tekst-
stykke som et led i en dialog. Der er ganske vist
ikke noget ”du” i denne tekst, men man mærker at
der tales – tålmodigt, pædagogisk – til et institu-
tionelt subjekt som har behov for overtalelse.

Der er mange andre former for tålmodige forbe-
hold og for akademisk (og til dels også politisk)
korrekthed henigennem afhandlingen: Det betones
f.eks. at ”malestream”-rock skal ses som ”en dis-
kursiv konstruktion av manlighet och inte som en
automatisk följd av det biologiska könet” (39); et
andet sted hedder det at litteraturanalytisk termi-
nologi kan anvendes ved analyser af rock-tekster
”inte för at visa att också rocktexter kan nå upp til
bokpoesiens norm, att de är lika ’bra’ som lyrik,
utan för att terminologien helt enkelt utgör et
’språk’ att tala om texternas formella element (43)
– og der er mange andre steder af samme type, ste-
der hvor teksten emfatisk understreger enkle, helt
indlysende pointer, og hvor man fornemmer at der
argumenteres – tålmodigt, pædagogisk – i forhold
til ikke-ekspliciterede institutioner og forsknings-
politiske grupperinger.

Den fraværende musik
Et vigtigt moment i denne forbindelse er afhand-
lingens behandling af musikalske problemstillin-
ger. ”En detaljerad analys av en rocktext kräver att
hänsyn tas till vad musiken tillför ...”, skriver HG
indledningsvis (18). Første indvending er naturlig-
vis selve forestillingen om ”vad musikken tilför”: I
betragtning af at hensigten med afhandlingen er at
undersøge hvad der sker når kvinder udtrykker sig
i rock-idiomet – så virker det temmeligt påfalden-
de at HG bevidst vælger at fokusere på teksterne
og betragte musikken som noget sekundært. I for-
hold til afhandlingens problemstilling burde
spørgsmålet naturligvis vendes om: Hvad er det
teksten tilfører musikken? Eller: hvordan spiller
teksten sammen med musikken? De tre kvindelige
kunstnere som afhandlingen drejer sig om, er jo
ikke lyrikere hvis tekster tilfældigvis er blevet sat i
musik, de er tværtimod kvinder som selv har valgt
at udtrykke sig gennem rock-musik.

Det næste problem er det HG omtaler som sine
”rudimentära musikanalyser”. Hun skriver at hun
har ”försökt placera in musikanalyserna på en rela-
tivt avancerad lyssnares nivå, en lyssnare dock
utan musikvetenskapliga eksamina” (18). Igen et
undskyldende, forklarende forbehold – forklædt
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som pædagogik, men i realiteten et knæfald for
traditionelle akademiske, institutionelle båse. Eller
rettere: én bestemt bås. For som det fremgår af
afhandlingen har HG jo ingen samvittigheds-
mæssige eller fremstillingsmæssige problemer når
hun giver sig i kast med modernitetsteoretiske og
psykoanalytiske problemstillinger selvom hun,
mig bekendt, hverken har embedseksamen i
samfundsvidenskab eller har gået den lange psy-
koanalytiske uddannelsesvej. Det er med andre ord
kun den musikvidenskabelige tilgang til stoffet
som man må afstå fra når man ikke har eksamens-
bevis?

Men pointen er jo, at det i dagens institutionelle
situation er bydende nødvendigt at nogen faktisk
foretager denne type musikanalytisk arbejde, hvad
enten de har eksamensbevis eller ej. HG under-
streger selv problemet flere gange undervejs, f.eks.
i forbindelse med en diskussion om musikkens
”svenskhet” (200), nemlig at den institutionelle
musikvidenskab sjældent beskæftiger sig med
populærmusik. Hertil kan man tilføje, at det er et
generelt problem i populærmusikforskningen, både
i Norden og internationalt, at de ganske få,
uddannede musikologer som deltager i arbejdet
som regel vælger at forklæde sig som sociologer
og stort set aldrig skriver analytisk om musikken
selv. På dette felt er ethvert analytisk bidrag vel-
komment. Efter min mening er det en klar mangel
ved afhandlingen at HG ikke fokuserer meget kraf-
tigere på musikkens rolle i sammenhængen. Hen-
des omsorg for de institutionelle grænser medfører
at hun stort set forholder sig neutralt beskrivende
til musikken, men samtidig er der flere steder
undervejs hvor man fornemmer at hun faktisk
kunne have gået betydeligt videre, ind i egentlige
analyser og tolkninger af det musikalske stof.

Tekst, teori, kontekst
I afslutningskapitlet henviser HG til varemærket
”His Master’s Voice” og skriver så:

Här i detta arbete är det istället hennes röst som
står i centrum, inte så mycket hennes kling-
ande röst som den röst eller rättere sagt de rös-
ter som konstrueras i rocktexter skrivna av tre
kvinnor. (271)

Altså: det er de tre kvinder, deres tekster, som har
været afhandlingens centrum.

Min indvending er at der er meget langt ind til
dette centrum. Jeg tænker her ikke kun på den
overordnede organisering af stoffet (før man kom-
mer til kapitlerne om teksterne, må man igennem
100 siders indledende akademiske armbøjninger),

men også, og især, på den måde teksterne behand-
les i de tre analytiske kapitler. For at sætte sagen
på spidsen: Faktisk er det meget lidt af denne
afhandling som direkte fokuserer på teksterne selv
– ja, så lidt at det er et spørgsmål om det centrum,
HG taler om i citatet ovenfor, overhovedet er
synligt. Dette kan også formuleres på en anden
måde: Der er en gennemgående uklarhed i
afhandlingen om forholdet mellem tekst, teori og
kontekst.

Udgangspunktet er, som nævnt, Paul Riceours
hermeneutik, nærmere bestemt forholdet mellem
at forklare og forstå – hvor forståelse bestemmes
som at følge den tankeretning teksten åbner. En-
hver tekst åbner sig i mange forskellige retninger,
og hvilken retning man vælger at følge, afhænger
naturligvis af hvad den overordnede hensigt med
tolkningen er. Med henvisning til HG’s indledende
problemformulering kunne man sige at formålet
vel simpelthen er at ”undersöka vad som händer då
kvinnor som ’de Andra’ uttrycker sig inom den
populära estetiska diskursen som kallas rock”. Og
ideelt set burde det så være dette formål som be-
stemte hvordan den fortolkende åbning konkret
skulle foretages. Men allerede i de indledende
bemærkninger om analysens grundlag fornemmer
man en vis uklarhed i sigtet:

Utgångspunkten har varit att följa texternas
väg och att lyfta fram de kontexter som dessa
’talar’ om, men för att få syn på vilka kontexter
som kan vara relevanta tar jag stöd i ett antal
teoretiska perspektiv som hjälper till att av-
gränsa vad som kan vara viktigt att leta efter.
(16)

Formuleringen om at forskellige teoretiske per-
spektiver skal bruges til nærmere at afgrænse hvad
det er man bør lede efter, virker umiddelbart ejen-
dommelig – det er som om det ikke er tilstrække-
ligt at følge de veje teksten selv udstikker, som om
teoretiske problemstillinger har en slags primat
over tekstens egne åbninger, som om tolkning i
virkeligheden er den stik modsatte bevægelse, ikke
fra tekst til kontekst, men fra (teoretisk) kontekst
til tekst. Og i de konkrete analyser som følger i af-
handlingens kapitel 3-5 dukker den samme form
for uklarhed op i mange forskellige sammen-
hænge. Et par eksempler:

Turids sang ”På din motorcykel” bruges som
udgangspunkt for en kort fremstilling af psykoana-
lytisk farvede synspunkter på forholdet mellem far
og datter. Fremstillingen bygger primært på Har-
riet Bjerrum Nielsen og Monica Rudbergs bog His-
torien om flickor og pojker (1991), og det
fremhæves bl.a. at små piger tidligt lærer at opføre
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sig ”feminint” for at få farens positive opmærk-
somhed. HG henviser så til Turids tekst, nærmere
bestemt til linjen ”Du var min första kille”, og
skriver:

Som den första raden av vers 2 mycket riktigt
säger så är fadern den lilla flickans första
’kille’ eller första kärleksobjekt som är olikt
henne själv (men inte det första kärleksobjek-
tet som är modern). Men så småningom måste
dottern överge de barnsliga kärleksobjekten
som föräldrarna utgör ... (133)

Hvad betyder ”mycket riktigt” i dette citat? Jeg
personligt kan vanskeligt opfatte det anderledes
end at Turid her får et lille, anerkendende skulder-
klap for at hun, ”mycket riktigt”, er kommet frem
til at formulere nogenlunde samme indsigt som
Bjerrum Nielsen og Rudberg (og bag dem et helt
kompagni af andre psykologer). Men samtidig
fremgår det så også af citatet at Turid ikke er lige
så teoretisk skoleret som Bjerrum Nielsen, Rud-
berg et al., for egentlig siger hun jo ikke andet end
”Du var min första kille”. Hun siger f.eks. ikke at
faren er det ”första kärleksobjekt som er olikt
henne själv” – det må HG selv skrive. Og det er
heller ikke Turid, men HG selv som tilføjer paran-
tesen ”men inte det första kärleksobjektet som är
modern”. Måske er det denne teoretiske utilstræk-
kelighed som gør at HG allerede i næste sætning
simpelthen dropper Turids tekst og fortsætter med
sin mere almene, teoretiske fremstilling af far/
datter-forholdets psykologi. Forholdet mellem
tekst og teori er, med andre ord, blevet vendt om i
forhold til udgangspunktet: Teorien er her ikke
længere et middel til at åbne teksten eller til at
følge tekstens referencer, teorien er blevet ophøjet
til at være tekstens facitliste, og fremstillingen af
teorien er tilsyneladende blevet et mål i sig selv.

Et andet eksempel kan være analysen af Eva
Dahlgrens tekst ”Ingen och alla är du”. De to før-
ste strofer i denne tekst domineres af spørgsmål
som ikke besvares. Spørgsmålene drejer sig, ifølge
HG, om det fremmedgjorte subjekts behov for
fællesskab osv., og teksten betragtes som repræ-
sentativ for Dahlgrens første album som, igen
ifølge HG, skildrer individets oplevelse af kaos og
referenceløshed (165). ”Denne tematik är inte
ovanlig i rocktexter”, hedder det, hvorefter frem-
stillingen så forlader Dahlgren og bliver til en ge-
nerel fremstilling af en ”typiskt senmodern upple-
velse av främlingskap”, med henvisninger til Gies-
sen, Ziehe, Weber. Af og til vender HG tilbage til
Dahlgrens tekst, for straks efter igen at drage ud i
teorilandskabet, hvor vi bl.a. møder Benjamin og
Baudelaire. Undervejs på rejsen hører vi at

”auktoriteternas kraft har försvagats” i det mo-
derne samfund. Hvortil man kan indvende at de
teoretiske autoriteters kraft i det mindste synes at
være helt usvækket: Her, som i så mange andre af
afhandlingens analytiske afsnit, køres der med me-
get store, teoretiske bulldozere henover relativt
spinkle tekster.

Et sted i indledningen skriver HG at hun har
ikke villet benytte sig af publicerede interviews
hvor de tre kvindelige kunstnere taler om deres
tekster, og hun har heller ikke selv gennemført
interviews med dem. Hensigten har været at undgå
at blive låst fast på forfatternes egne tolkninger.
Og, hedder det, derfor har HG’s ”utgångsposition i
texttolkningen varit mycket lik den ’vanliga’ lyss-
narens och läsarens, vilken ju heller inte har till-
gång till något annat än texterna själva” (19). Det
er et temmelig ejendommeligt argument: den van-
lige lytter læser jo netop aviser og kender i øvrigt
kunstnerne fra en lang række andre sammenhænge,
fra interviews i andre medier, fra imageopbygning-
en osv. Og alt dette er vel også en del af den rele-
vante tolkningskontekst. Set i sammenhæng med
argumentet om at det er nødvendigt at inddrage
teoretiske perspektiver for at kontekstualisere tek-
sterne og finde ud af hvilke kontekster som er mest
relevante, virker denne holdning til de empiriske
forfattere som en slags overdreven kyskhed: Til-
syneladende har alle andre lov til at ytre sig om
teksterne end netop forfatterne selv.

Og når man så f.eks. læser konklusionen på
analysen af Dahlgrens tekst, kommer man nemt til
at spekulere på hvorfor det skulle være bedre at
stole på de teoretiske autoriteter end på Dahlgren
selv. For er det nu egentlig nødvendigt at gå
omvejen over Ziehe, Weber og Benjamin for at for-
stå at teksten siger at ”var och en måste i sitt inre
själv söka svaret på de frågor denna tid ställer”
(167)? Kan man hævde at denne tekst egentlig er
blevet ”åbnet” ved et par siders korte henvisninger
til en håndfuld modernitetsteoretikere?

Eftersom det analytiske udgangspunkt er Ri-
ceours hermeneutik, kunne man forvente at ”åb-
ning af teksten” måtte betyde nuancering, udfol-
delse, komplicering. Men det er ofte det omvendte
der sker: teksternes konkrethed bruges som afsæt
for henvisninger til teoriernes generaliseringer og
abstraktioner. Og i de fleste tilfælde er også selve
præsentationen af de forskellige teorier betydeligt
mere abstrakt end fremstillingen i de teoretiske
værker der henvises til. Det er således først og
fremmest pædagogiske, sammenfattende referater
af teorier som bruges til at kontekstualisere tek-
sterne. Det analytiske arbejde bliver på denne
måde primært en ”glosse”, en fortløbende kom-
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mentar til teksten: Når Dahlgren skriver ”stad”
blinker der et link som fører læseren til en kortfat-
tet omtale af Benjamin og af Baudelaires flanører,
etc.

Som nævnt var det HG’s hensigt at undersøge
hvad der sker når kvinder udtrykker sig i rock-
idiomet. Indløser afhandlingen denne intention? I
en vis forstand ja. I det mindste kortlægger HG
igennem sin afhandling hvad de tre udvalgte kvin-
delige kunstnere skriver om, og hun giver også
nogle interessante bud på hvorfor deres tekster har
fået dette bestemte indhold. Men som jeg har prø-
vet at demonstrere i det foregående er det som om
det konkrete arbejde i afhandlingen er drevet mere

af teoretiske interesser end af en interesse for den
grundlæggende problemstilling. I det mindste er
relationen mellem ”hvad” og ”hvorfor” mange ste-
der fremstillet på en problematisk måde. I de bed-
ste afsnit bidrager de teoretiske afsnit til at få
centrale tekstlige tematikker til at træde i perspek-
tiv, men der er samtidig lidt for mange steder hvor
de teoretiske afsnit nærmest valser teksterne flade.
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