
FREDAG 14. MARS 2014   DAGENS NÆRINGSLIV

ETTERBØRS62

Det var kanskje bare noen 
kommentarer i et lanse-
ringsintervju på vei 

ingensteds, men Sivert Høyem
klarte helt på egen hånd å vekke
liv i en klassisk rock vs. indie-
debatt denne uken. Storydoing,
heter det vel. Høyem har sett
seg lei av at det kun er genrene
indie og metal som gjelder i
dag. Ifølge Dagbladet «langet
han ut mot norsk indierock», og
lirte av seg fraser som: «Jeg
insisterer på at jeg spiller rock.
Det er en renere og ærligere
kunstform». Han fortsatte
dypere inn i rockens vesen:
«Rocken handler om energi,
følelser og drifter. Den handler
om å være ærlig om hva det vil
si å være menneske. Rocken er
et hederlig uttrykk. Mens indie
er et gjennomført hvitt middel-
klasseuttrykk, og et middel-
mådig uttrykk». I et NTB-
intervju fortsatte han med
karakteristikker som «puslete,
innadvendt, og en musikalsk 
blindgate».

Altså, folk skal få like og spille 
den musikken de selv ønsker, og
det er mye uinteressant der ute.
At tradisjonell rock har vært på 
vikende front, er blitt kommen-
tert av flere de siste årene. Dette
til fordel for en generell åpenhet
der musikk som før er blitt
 kategorisert som for sært eller
for kommersielt, er blitt
innlemmet. Rock er tilsyne-
latende marginalisert, verdiene
har måttet levet videre i
metalen. Det er gått så langt at
musikktidsskriftet ENO så det
som nødvendig å markere Bon
Scott-året med stor
   AC/ DC- spesial (og få under-
tegnede til å levere en spalte om
klassisk rock). Det hadde vært
så lite av det de siste årene at

tradisjonell rock ble sett på som
noe nærmest eksotisk, som nå 
overraskende igjen kunne
presenteres for leserne. Jeg la 
også merke til hvor malplassert
men forfriskende Backstreet
Girls’ legendariske gitarist
Petter Baarli var da jeg scene-
intervjuet ham på Bylarm nylig.
Han var en ekstrem outsider,
som en fisk på land, et
fremmed element i en bransje
han har tilhørt i 30 år. Og da 
har det kanskje gått for langt.
Rock er jo som kjent herlig, og
bør kunne være en naturlig
ingrediens i musikkdietten.
Men det kan være det samme
med hele rocken om den må 
forsvares med humørløs

 retorikk på gymnasiastnivå, og
en totalt misforstått og datert
forståelse av det ekte, rene og
autentiske: en hul verdens-
anskuelse. Rock er jo per
 definisjon et urent uttrykk, som
har sugd til seg hva det skulle
være. Og er ikke indie ærlig om
hva det vil si å være menneske?
Hva betyr det å være hederlig?

Hvilken klasse tilhører Høyem, 
og den pseudointellektuelle 
åttitallskunstrocken han har
vendt tilbake til?

Nå finnes ikke indie, heller,
egentlig. Det var en britisk 
genre på åttitallet, avledet av 
den daværende distribusjons-
formen for plater utenfor de 
store selskapene, med noen 
musikalske fellestrekk: ferske
musikere, rockens macho- og
stjerneidealer ble lagt til side, 
og melodier ble dyrket fremfor 
urkraft. Siden ble det en typisk 
amerikansk genre, kjennetegnet 
ved slackerband som Pavement.
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Det kan være det 
samme med hele

rocken om den må 
forsvares med
humør løs retorikk på
gymnasiastnivå, og
en totalt misforstått
og datert forståelse
av det ekte, rene og
autentiske

Rock er blitt en nykonservativ 
kraft som må kjempe seg tilbake til
relevans.

Hva er
rock?

Om våren kan man mange steder
finne dårlige veier. Det skyldes
 teleløsningen. Men maken til
elendig vei som vi kjørte på i går
mellom Nittedal og Hakadal skal
man lete lenge etter. Det er med
fare for liv og lemmer at farten
settes høyere enn 40 km/t.

 Lumske hull i veien dukker opp
rundt hver eneste sving. På en
måte kan veien sies å være jevn:
Den er jevnt dårlig over det hele,
dessuten direkte livsfarlig på et
par steder.
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Tight pop

LP Vi er nå kommet dithen i
vinylrevolusjonen at cd-er utgitt
midt på 00-tallet reutgis på LP.
I dette tilfellet applauderer jeg
kraftig: Haakon Ellingsens
«Bounty» er den fineste norske
pop-platen som utkom da, og
den gjør seg virkelig på dette
formatet, visuelt og i øret. Låter
som «Hermoine», «Mohama»
og spesielt «On a silky veil with
the wind from the harbour» er
magisk, melodiøs pop som bare
Andy Partridge fra XTC gjør

bedre. Ellingsen skriver låter
med fjærpenn, og tripper
barføtt avgårde med noteark 
fylt med de vakreste fløytetoner,
for konkylien rommer suset fra 
folkskogen såvel som bruset fra 
pophistorien.

CD Strålende, sjøsykt og farge-
rikt debutalbum fra bergensba-
sert band som har sjarmert live-
publikum (og Øyafestivalens
kresne bookere) i senk. 
Musikken er definitivt ikke noe
for Höyem ved siden av her.
Bandet ikke bare hopper opp i
sjangergryta og svømmer rundt;
de drikker alt på styrten etterpå.
Det er pop i åpen klasse, med
tropicalia, afrobeat, D. Byrne og
T. Dolby som ledestjerner, og

ganske mye annet også.
Tilsammen låter det rimelig
unikt, og selv om jeg sjelden
liker fjollete pop (bortsett fra uk 
psych) er dette morsomt og
uimotståelig, også på plate.

CD Jazzpopfunktrioen D’Sound
var aldri noen kritikerfavoritt,
men det var før R&B, disco,
house og vestkystpop ble felles
nytelse. Nå er den tilbake etter
fem års pause. Dette er noe den
virkelig kan, og det er spesielt
en glede å høre en så symbiotisk 
pop-rytmeseksjon som Kim
Ofstad og Jonny Sjo sammen
igjen. Mac & cheese, som jeg
kaller dem. Men det er den
høstfargede stemmen til
Simone Eriksrud som binder
det hele sammen, hun er en

undervurdert vokalist som fort-
satt går utenpå de fleste andre i
Pop-Norge. Som alltid er mate-
rialet ujevnt, og tidvis overfla-
disk, men låter som «Somet-
hing real» viser skikkelig klasse.
Og fint med LidoLido på 
«Jenifer».
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REDIGERERVIKAR  I  D2
D2 – DNs ukentlige livsstilsmagasin –  trenger en
flink redigerer fra mai og ut året. Vikariatet skyldes
foreldrepermisjon. 

Desken i D2 er integrert i redaksjonen, og deltar i alt
fra idéutvikling til ferdigstillelse av magasinet.

Personen vi søker må særlig ha evne og lyst til å
redigere tekster, og bør interesse seg for alt fra språk
til featuredramaturgi.

Stillingen innebærer også blikk for visuelle løsninger
og tett samarbeid med resten av redaksjonen.

Søkeren må gjerne ha interesse for D2s områder, som 
livsstil, mote, design, arkitektur, kunst, sport og frilufts-
liv, reiseliv, motor, mat & drikke. Erfaring fra feature-
og/eller magasinredigering er ønskelig.

Spørsmål rettes til vaktsjef Bjørnar Valdal på telefon
24 10 15 55. Søknad med cv og arbeidsprøver sendes
bjornar.valdal@dn.no. Søknadsfrist 17.mars.
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