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Björn Horgby      

 

Jimi Hendrix – mellan ”svart” och ”vitt”  

 

Den här berättelsen handlar om 1960-talet och är geografiskt förlagd till USA och 

Storbritannien. Där fanns den kulturella mylla ur vilken merparten av rockmusikens olika 

genrer har spirat. Särskilt i USA var denna mylla socio-kulturellt avgränsad till etniskt ”vita” 

och ”svarta” kulturer. Gränserna mellan vad som kategoriseras som ”svart” och ”vit” 

rockmusik har ända sedan rocken föddes ur rhythm & bluesen och andra ”svarta” genrer varit 

både fasta och flytande. De har varit tillräckligt fasta, för att publiken utan större problem har 

kunnat identifiera gränsdragningar, och samtidigt flytande i den bemärkelsen att både 

publiken och enskilda artister har kunnat överskrida de kulturella gränserna.  

   I begynnelsen fanns ett musikaliskt arv, som till den största delen kulturellt var ”svart”. 

Rocken utvecklades ur genrer som jazz, blues, rhythm & blues och gospel. Detta arv 

kryddades med den kulturellt ”vita” countrymusiken. Eftersom rocken främst vände sig till 

den mer köpstarka vita publiken blev de vita musikerna Elvis Presley och Jerry Lee Lewis 

världsstjärnor. De hade rätt hudfärg i 1950-talets rasistiska USA. Elvis Presley kröntes 

informellt till rockens kung, men han förnekade aldrig hur beroende han var av det svarta 

arvet och sjöng både gospel, rhythm & blues – och country. Eftersom rock’n’rollen 

inhägnades som en vit musik, så kunde afroamerikanska musiker som Little Richard, Chuck 

Berry eller Fats Domino inte bli rockkungar. De hade fel hudfärg. Det svarta arvet stora 

betydelse bidrog dock till att Little Richard och Fats Domino i viss utsträckning kunde kliva 

över den kulturella gränsen mellan vit och svart och nå ut till den stora vita publiken. 

   Rasismen försvagades visserligen i USA, men även under 1960-talet var populärkulturens 

gränspoliser framgångsrika. Då utvecklades soulen, som en utpräglat svart genre och popen 

till en lika vit genre. En del afroamerikanska soulmusiker som The Supremes, Aretha Franklin 

och Otis Redding kunde göra inbrytningar hos den vita publiken. Och den brittiska 

poprevolutionens The Beatles fick en stor afroamerikansk publik. Det luckrade upp gränserna 

något, men de fanns fortfarande kvar. I Storbritannien var inte heller de kulturella 

inhägnaderna lika tydliga som i USA.  
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Inhägnader 

Vad var det då för inhägnader som avgränsade den vita från den svarta kulturen? Här ska jag 

först behandla de kulturella inhägnader, som avgränsade dessa kulturer och musikaliska 

genrer från varandra, och som laddades med de kulturella koder som gjorde det möjligt för 

publiken att skilja mellan ”det vita” och ”det svarta”. Därefter kommer jag att diskutera hur 

dessa inhägnader återkom i och påverkade Jimi Hendrix’ musik. 

   Den första typen av inhägnad var hur produktionen och distributionen av musik gick till. 

Vanligen spelades de svarta genrerna som soul och senare funk in på särskilda nischade 

skivbolag, som soulbolagen Stax och Tamla Motown, vilka främst riktade sig till en 

afroamerikansk publik. Storbolagen RCA, Columbia och Capitol vände sig på motsvarande 

sätt företrädesvis till en vit publik. I USA inhägnades också musiken av de radiostationer som 

vände sig till respektive publik. Även spelställena präglades av denna gränsdragning. 

Afroamerikanska artister spelade företrädesvis på the ”Chitlin Circus”, det vill säga på de 

musikställen som vände sig till en afroamerikansk publik. 

   Den andra typen av inhägnad var det musikaliska uttrycket. De svarta genrerna byggde mer 

på rytm, groove och improvisation än den vita popen som var mer melodibaserad. En typisk 

kod som markerade om man tillhörde den vita eller den svarta kulturen var sättet att sjunga. 

De afroamerikanska blues- och soulmusikerna improviserade och böjde tonerna på ett sätt 

som de vita popmusikerna sällan gjorde. Undantagen var de vita sångare, som försökte låta 

”svarta”, som Steve Marriot i Small Faces och Stevie Winwood i Spencer Davis Group och 

senare Traffic. De manliga, afroamerikanska sångarna använde oftare sitt magstöd och ett 

lägre tonregister än de vita manliga popsångarna. 

   En annan aspekt var soundet, som främst hängde samman med instrumenteringen, men 

också med den musikteknologi som användes av musikerna. Soulen var inte lika gitarrbaserad 

som popen och använde oftare blåsinstrument – särskilt trumpet, trombon och saxofon. 1960-

talets pop var gitarrbaserad. Popen dominerades av gitarrhjältar. Till gitarrhjältarna hörde den 

vite amerikanen Mike Bloomfield, från Butterfield Blues Band och Electric Flag och som 

också spelade på flera av Bob Dylans första ”elektriska” skivor, och de lika vita britterna Eric 

Clapton, från Yardbirds, John Mayall’s Bluesband och Cream, Jeff Beck, från Yardbirds och 

Jeff Beck Group, Peter Green, från John Mayall’s Bluesband och Fleetwood Mac, och Jimmy 

Page, från Yardbirds och Led Zeppelin. Deras förebilder var de afroamerikanska 

bluesgitarristerna BB King, Albert King, Otis Rush och Elmore James. Men, till skillnad från 

sina förebilder, som med några undantag i huvudsak behöll sitt sound och sina 
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improvisationsmönster, utvecklade de vita popgitarristerna med hjälp av sin utrustning bland 

annat distorsion och feed back, vilket skapade nya sound och sprängde gränserna för de 

musikaliska uttrycken.
1
 Under det sena 1960-talet och det tidiga 1970-talet utvecklades ur 

soulen den rytm- och groovepräglade funken med bas och trummor i förgrunden och ofta 

blåssektionen som spelade rytmiska beats.
2
 

   En tredje typ av inhägnad var de visuella avtryck som sattes av respektive genres 

företrädare. Ett svart visuellt uttryck anspelade ofta på sexualitet, medan ett vitt uttryck, 

särskilt under den andra hälften av 1960-talet, ofta underkommunicerade sexualiteten. Ett par 

av de stilbildande artisterna var afroamerikanerna James Brown och Tina Turner, som lärde 

bland andra den vite Mick Jagger från Rolling Stones hur han på ett sexuellt utmanande sätt 

skulle dansa på scenen. På så sätt hade Jaggers visuella framtoning sina rötter i den svarta 

kulturen. Hans kollegor i Beatles rörde sig betydligt mindre utmanande. Det sena 1960-talets 

vita amerikanska psykedeliska grupper som Jefferson Airplane, Grateful Dead och Country 

Joe & the Fish underkommunicerade sexualiteten. Undantaget var Jim Morrison i Doors som 

i likhet med Jagger framträdde på ett mycket sexuellt utmanande sätt.
3
 

   Slutligen en fjärde typ av inhägnad var musikens textbaserade budskap vars kulturella sig-

naler skapade förutsättningar för identifikation och prövande av värdesystem. Jag återkommer 

nedan till denna specifika afroamerikansk erfarenhet. 

 

Den gränsöverskridande Jimi Hendrix 

Mitt i detta inhägnande och avgränsande av kulturellt ”vitt” från ”svart” blev afroamerikanen 

Jimi Hendrix popens stora gitarrhjälte i slutet av 1960-talet. Ingen kunde göra lika 

halsbrytande improvisationer och utnyttja den nya tekniken mer än Hendrix. Med sin 

överlägsna tekniska ekvilibristik använde han gitarrens och förstärkarens möjligheter att 

skapa ett nytt, eget ljudlandskap, som han på ett idérikt och själfullt sätt förmedlade till sin 

publik. Eric Clapton och många av de andra av gitarrhjältarna stod beundrande och tittade på 

när Hendrix tog över den brittiska popscenen år 1967.
4
  

   Jimi Hendrix både överträdde gränserna och pendlade mellan den svarta och den vita 

musikkulturen. Här ska jag undersöka pendlingen i de musikaliska sammanhang han 

                                                 
1
 Glenn C Altschuler, All Shook Up. How Rock’n’Roll Changed America. New York 2003 och Paul Friedlander, 

Rock and Roll. A Social History. Oxford 1996. 
2
 Wikipedia. 

3
 Se Björn Horgby, Rock och uppror. Amerikansk, brittisk och svensk rockkultur 1955-69. Stockholm 2007, s 64-

70, 76-77 och 161-66 och där anförd litteratur. 
4
 Eric Clapton, Clapton. Självbiografin. Stockholm 2008 
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framförde sin musik; som visuellt uttryck; som musikaliskt uttryck och slutligen också i 

texternas kulturella signaler. 

   1900-talets främsta gitarrist
5
 James Marshall Hendrix eller Johnny Allen Hendrix, 

uppgifterna varierar, föddes den 27 november 1942 i den regniga staden Seattle på den 

amerikanska västkusten. I likhet med många andra afroamerikaner var uppväxten trasslig, 

fattig och småkriminell. Han ägnade inte särskilt mycket tid att gå i skolan. Efter ett par 

bilstölder greps han av polisen och fick välja mellan att dömas till fängelse eller ta värvning. 

Så den sista maj 1961 skrevs han in i armén. Det var en självlärd gitarrist, som inställde sig 

till militärtjänstgöringen. I armén utmärkte han sig inte som något dygdemönster, utan 

fortsatte att prioritera musiken, så efter ett år blev han utkastad ur det militära. 

   I den historiska backspegeln var inte militärtiden helt bortkastad, för han lärde känna 

basisten Billy Cox. Efter avskedet flyttade han och Billy Cox till Clarksville, Tennessee, där 

de spelade på syltor för en svart publik. De fortsatte det mobila musikerlivet i Nashville, där 

de spelade med egna gruppen King Casuals eller i kompband för olika soul, rhythm & blues 

och bluesmusiker, som Slim Harpo, Sam Cooke och Jackie Wilson. Ett steg i den musikaliska 

utvecklingen tog Hendrix i januari 1964, då han flyttade till New York och började jobba som 

kompgitarrist, turné- och studiomusiker åt bland andra Isley Brothers, Little Richard, Ike & 

Tina Turner och Curtis Knight.
6
  

   Under 1966 tog Hendrix nästa steg. Tidigare hade han nästan enbart spelat för en 

afroamerikansk publik inom ”The Chitlin Circus”, det vill säga de spelställen som kulturellt 

avgränsades till den afroamerikanska publiken. Och den musik han spelade var väl förankrad i 

en svart musikkultur. Mestadels arbetade han som studiomusiker, men han började också 

spela med den egna gruppen Jimmy James & the Blue Flames, på Cafe Wha och andra mindre 

ställen i Greenwich Village i New York – som inte inhägnades kulturellt lika strikt till den 

svarta eller vita musikkulturen. Nu började han omges av ett rykte. En kväll satt The Animals 

tidigare basist Chas Chandler i publiken. Chandler hade tröttnat på det kringflackande 

musikerlivet och höll i stället på att staka ut sin väg som manager. Och nu hade en bekant 

tipsat honom om sensationen Jimmy James. Chandler fann en oslipad diamant och övertalade 

omgående Jimmy James att som Jimi Hendrix flytta med honom till London. Chandler var 

kompanjon med Mike Jeffreys. 

                                                 
5
 Enligt Wikipedia utnämndes han till detta i en omröstning i Guitar Magzine år 1999. Biografiska data finns på 

Wikipedia, särskilt den engelskspråkiga versionen samt www.Jimihendrix.com (The Official Jimi Hendrix 

website). Även Rolling Stone har utnämnt honom till den främste gitarristen någonsin. 
6
 Oscar J Jordan III, hävdar på www.soul.patrol.com/funk/jh_chitlin.htm, 090112, att Hendrix tidiga musikaliska 

karriär var typisk för turnerande svarta musikers. 

http://www.jimihendrix.com/
http://www.soul.patrol.com/funk/jh_chitlin.htm
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   Nu startade Hendrix’ pendling mellan vitt och svart. I London sammanföstes han med de 

vita, brittiska kompmusikerna Noel Redding, bas, och Mitch Mitchell, trummor, i Jimi 

Hendrix Experience. Chandler såg hans potential som gitarrist och berättade om honom för 

andra gitarrister han kände, som Pete Townshend från The Who och Eric Clapton, som just 

höll på att starta Cream och som Hendrix jammade tillsammans med. Och ryktet spreds över 

Swingin’ London. Snart tillhörde Clapton, Jeff Beck och Brian Jones, från Rolling Stones, 

hans fans. I slutet av år 1966 gjorde Jimi Hendrix Experience offentlig debut och efter någon 

månad slog gruppen igenom med mycket dunder och överstyrt tjutande. Den första singeln 

var hippielåten Hey Joe, som släpptes vid årsskiftet 1966-67.  

   I Sverige var den popintresserade ungdomen svältfödd på ny, bra popmusik. I ett av 

Sveriges Radios program spelades den brittiska försäljningslistan rakt upp och ned. När 

Hendrix i början av 1967 kom upp på den listan med Hey Joe (jag tror att det var på 16:e 

plats) fanns skivan ännu inte utgiven i Sverige, så programmets producent spelade i stället en 

annan version av låten. Något sådant var mycket ovanligt. Veckan därpå fanns skivan i 

Sverige, där den trendkänsliga publiken mycket nära följde vad som skedde i London 

   Hey Joe följdes snart av den egna kompositionen Purple Haze, som med ett mullrande, 

tjutande riff och ett gitarrsolo som bröt ny mark visade hur Hendrix kunde och brukade låta. 

Den tredje singeln var balladen The Wind Cries Mary. Alla tre singlarna klättrade högt på den 

brittiska försäljningslistan – och förstås även på andra topplistor runt om i världen. I mitten av 

maj 1967 släpptes den första LP-skivan Are You Experienced, som bara hade Beatles Sgt 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band före sig på försäljningslistorna. Själv köpte jag båda 

skivorna samtidigt. Några dagar efter att Sgt Pepper släpptes spelade Jimi Hendrix Experience 

på Saville Theatre i London. Paul McCartney och George Harrison satt i publiken och kunde 

glädja sig åt att Hendrix öppnade showen med sin egen version av Sgt Peppers Lonely Hearts 

Club Band. 

   Jimi Hendrix spelade högre än alla andra och framkallade elektrifierade ljud som ingen 

tidigare hade hört. Han spelade med tänderna och med gitarren bakom ryggen – vilket var nytt 

för den vita, men inte den svarta, publiken. Han omgavs av ett rykte, som talade om honom 

som en enastående musiker. Så snart blev han en del av en musikindustri som turnerade runt 

världen i ett allt snabbare tempo. Bland annat spelade han flera gånger i Sverige och jammade 

med duon Hansson & Karlsson. Senare spelade han in deras låt Tax Free.  

   Sommaren 1967 slog han även igenom i USA i samband med det bejublade och beryktade 

framträdandet vid den första stora popfestivalen i Monterey. Hans ryktbarhet förstärktes av att 

han brände upp gitarren som avslutning av sin version av The Troggs hit Wild Thing. Det där 
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med att förstöra sina instrument vid avslutningen av konserten var egentligen inget nytt. The 

Who brukade regelbundet sluta sina konserter med att spela My Generation och avfyra 

rökbomber i högtalarna, innan Townshend slog sönder sin gitarr och Moon vräkte ned sitt 

trumset.  

   I slutet av det hektiska året 1967 kom nästa LP Axis: Bold as Love, som var lite mindre 

experimentell och mer tillrättalagd popig än föregångaren. Hendrix lär själv ha varit missnöjd 

med albumet, eftersom han hade för kort tid till sitt förfogande. Han fortsatte att turnera under 

nästa år och spelade samtidigt in dubbel-LPn Electric Ladyland i New York. Fram till Electric 

Ladyland var han infångad i den vita pop- eller hippiekulturen. Nu började han söka sig 

tillbaka till den svarta kulturen. Det finns även uppgifter om att Hendrix väl tillbaka i USA 

och New York pressades av Black Power-rörelsen att söka sig till den svarta kulturen.
7
 Om så 

är fallet gjorde han detta på sitt sätt. Ett led i denna process var att han själv tog över 

kontrollen över produktionen. Chas Chandler skulle ha producerat även Electric Ladyland, 

men han hoppade av när han inte längre kunde styra utvecklingen. 

   Chandler ville att Hendrix skulle skriva hitlåtar. Det ville inte Hendrix. I sitt ständiga 

sökande efter nya vägar experimenterade han både med låtarna och med soundet. Detta 

märktes på Electric Ladyland, som var mindre hitinriktad och på väg bort mot en ny svart 

musikkultur. I sökandet efter en ny ljudbild och en ny musik var det uppenbart att Noel 

Redding var ersättlig. Han var egentligen kompgitarrist, som hade tvingats spela bas. Den 

mångsidige Hendrix var betydligt bättre basist än Redding. Därför spelade Hendrix själv 

basspåren på många av låtarna. Därför var det inte heller förvånande att Jimi Hendrix 

Experience upplöstes vintern-våren 1969. Det är lite oklart om Noel Redding slutade 

självmant eller om han fick sparken. I vilket fall som helst så ersattes han av den gamla 

kompisen Billy Cox. Därmed behövde Hendrix inte kompromissa lika mycket med den vita 

musiken. Producenten Joe Boyd, som deltog i den brittiska musikscenen under den andra 

hälften av 1960-talet menar att framför allt Mike Jeffreys inte förstod Hendrix´ problem med 

sin vita kompgrupp och försökte stoppa Hendrix från att arbeta med afroamerikanska musiker. 

   Den 18 augusti 1969 avslutade Hendrix Woodstockfestivalen och då spelade han 

tillsammans med Mitchell, Cox och några kompmusiker, som knappt hördes. Mest 

minnesvärd var tolkningen av den amerikanska nationalsången ”Star-Spangler Banner” 

ackompanjerad av ljuden från maskingevär och dykande stridsflygplan framställda av 

Hendrix gitarr och förstärkare. 

                                                 
7
 Om Black Power och Hendrix, se http://www.rollingstone.com/music/artists/jimi-hendrix/news/artists-

/8828/58085/58114, 20101206. 

http://www.rollingstone.com/music/artists/jimi-hendrix/news/artists%1f/8828/58085/58114
http://www.rollingstone.com/music/artists/jimi-hendrix/news/artists%1f/8828/58085/58114
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   Nu började musiken utvecklas åt funkhållet. Det märktes på livsskivan ”Band of Gypsys”, 

som Hendrix spelade in vid nyåret 1969-70 tillsammans med Buddy Miles och Billy Cox. 

Den sättningen fortsatte Hendrix att spela med på scen och i studio fram till januari 1970. 

Under det första halvåret 1970 återkom Mitch Mitchell som Hendrix trummis. Och den 

oändliga turnén fortsatte tills den avbröts den 6 september. Cox åkte hem till Memphis och 

Hendrix reste till London. Två veckor senare, den 18 september, dog Hendrix på ett hotellrum 

i London. Han drunknade i sina spyor.
8
 

   Ett stort antal postuma skivor har givits ut med Jimi Hendrix. Under de båda sista åren 

ägnade han en stor del av tiden åt studiojam och att spela in nytt material. Snart skulle hans 

fader och släkt ta fast hand om hans musikaliska arv och fullborda First Rays of the New 

Rising Sun, som Hendrix hade planerat att ge ut som dubbel-LP. Posthumt har släkten även 

givit ut bland annat Valleys of Neptune men det är oklart om Hendrix verkligen tänkte ge ut 

det materialet, som mest bestod av nyinspelningar av gammalt material.  

 

Det visuella uttrycket 

Hendrix’ visuella uttryck blandade vitt och svart. Han såg ut som en (vit) hippie, uppförde sig 

som en hippie, men var det ändå inte. De amerikanska hippiebanden från Kalifornien klädde 

sig i allmänhet i jeans, kaftaner och färgglada tröjor. Det var ett mode som betonade det 

naturliga och könsöverskridande och var förhållandevis avsexualiserat. Hendrix bar ofta 

hippiekläder – särskilt 1967-68 – men på scen framhävde han sin manliga kropp och gav 

tydliga sexuella signaler, genom att bära tighta byxor och skjortor som var uppknäppta till 

naveln. Mick Jagger och Jim Morrison var de enda vita musiker som bar samma typ av kläder 

och de var både tydligt påverkade av den svarta kulturen. När han spelade i Monterey bar han 

en handmålad silkesjacka och en ljusrosa fjäderboa. I slutet av 1967 började han bära en 

bredbrättad hatt, som närmast förde tankarna åt en svart hallick. Sommaren 1969 ersatte han 

hatten med en bandana. Han började också bära afroinspirerade kläder.
9
 Visuellt innebar detta 

en förstärkt koppling till ”black power”. 

                                                 
8
 Biografin är hämtad från Wikipedia. Se även Joe Boyd, White bicycles. Making music in the 1960s. London 

2006, s 118-19. 
9
 Wikipedia tar ingående upp Hendrix’ klädsel. Dawoud Bey tar på sin blogg “What’s Going On: Jimi Hendrix – 

Post Black Before His Time?”, www.whatsgoingon-dawoudbeys.blog.blogspot.com/2008/06/jimi-hendrix-post-

black-…, inhämtad 20090112 upp att Hendrix konstruerade en ny svart man ”quasi hippie and dreamy eyed hard 

rocking bohemian”. Detta ”was a radical one at a moment when black popular music was heavily charatcterized 

by the slick, well groomed, smoothly choreographed groups from Motown. … Jimi Hendrix clearly posed a 

different proposition, a different notion of blackness.” 

http://www.whatsgoingon-dawoudbeys.blog.blogspot.com/2008/06/jimi-hendrix-post-black
http://www.whatsgoingon-dawoudbeys.blog.blogspot.com/2008/06/jimi-hendrix-post-black
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   Hippieklädseln associerade honom i första hand med den vita kulturen, men hans 

scenuttryck var svart. De afroamerikanska soul- och bluesmusikerna betonade i allmänhet 

sexualiteten mer i sina framträdanden än vad den vita popens företrädare gjorde. Dessa 

koncentrerade sig på samspelet och att leva sig in i musiken snarare än utlevelsen. Hendrix 

var utlevande och betonade sin machomaskulinitet. Precis som sina svarta förebilder 

framhävda Hendrix sin sexualitet när han använde gitarren som fallos eller låtsades ha sex 

med gitarren.
10

 Han skiljer sig även från många vita grupper, som i slutet av 1960-talet 

började spela en allt hårdare rock. Prototypen för dessa grupper var the Who, som till skillnad 

från Hendrix förankrade machomaskuliniteten i våld och aggressivitet i stället för i 

sexualiteten. Pete Townshend attackerade gitarren och gjorde cirkulära, huggande vevrörelser 

med högerarmen när han slog an ackorden. Keith Moon attackerade på motsvarande sätt 

trumsetet. Den våldsamma avslutningen av konserterna passade väl in i detta mönster.
11

 

   Hendrix’ sexuellt utmanande stil uppmärksammades bland annat av gitarristen Mike 

Bloomfield, som hävdade att Hendrix var en riktig bluesman, som hämtade sin inspiration 

från svarta gitarrister och svart musik: 

   ”Hendrix style of virtuosity was itself highly phallocentric, and his combination of musical 

and bodily flamboyance was perceived by many of his white guitar-playing peeers to offer a 

unique challenge to their own talent and, by implication, their masculinity.”
12

  

   Sammanfattningsvis signalerade Hendrix’ klädsel främst förankring i den vita 

hippiekulturen, medan hans scenframträdandes visuella uttryck mycket tydligt band samman 

honom med den svarta, afroamerikanska kulturen. De showaktiga dragen i hans framträdande 

sågs dock inte positivt av delar av Black Power-rörelsen, som hade problem med hans 

pendling mellan vitt och svart.
13

 

 

Det musikaliska uttrycket 

Hendrix’ musikaliska uttryck präglades bland annat av att han spelade så högt, tekniskt 

virtuost och använde olika typer av förvrängda ljud. På det området förebådade han den vita 

hårdrocken. Hårdrocken var också stark förankring i den svarta bluesen. Hendrix betraktade 

inte sig själv som sångare, eftersom han ofta ”pratsjöng”, men hans röst var typiskt svart. 

                                                 
10

 B Horgby 2007, s 161-66 och där anförd litteratur. D Bey 2008 hävdar också att Hendrix maskulinitet var 

”macho”.  
11

 B Horgby 2007, s 177-79. 
12

 S Waksman 1999, s 93-94, 96-105, Bloomfields citat s 94, jfr Bildjournalen nr 21-22 1967, som hävdade att 

Hendrix’ scenuppträdande ansågs var vulgärt. Även nr 40 1967. 
13

 http://Bettylou.zzruss.com/hendrixbiography.htm, 2011206.  

http://bettylou.zzruss.com/hendrixbiography.htm
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Sättet att spela gitarr med förvrängda, överstyrda och experimentella ljud föll dock inom den 

inhägnad som mutats in av vita pop- och rockmusiker. Singlarna bröt inte med popformen. 

Det gjorde inte heller det första albumet Are You Experienced, som innehöll både korta 

rockiga låtar och rymdklingande Third Stone From the Sun, där gitarren både bar melodin och 

gav sig ut på överstyrda ljudexperiment. Titellåten Are You Experienced? försökte också töja 

på popformeln. I de rockiga Foxey Lady, Manic Depression och Fire spelade Hendrix samma 

typ av bluesgitarriff, som var typiskt för den brittiska popbluesen åren 1965-67 – och som 

hade rötter i den svarta bluestraditionen. Även i övrigt var låtarna hårt tuktade med relativt 

korta solon och ett pådrivande trumbeat. Det som gjorde låtarna till typiska Hendrixlåtar var 

gitarrljudet och Hendrix sångsätt. Can You See Me var popig – ett mellanting mellan 

gitarriffsbaserad och bluesfigurstyrd låt i mellantempo. I flera av de övriga låtarna som Love 

or Confusion och I Don’t Live Today följde Hendrix i stora dragen popformeln, men lät 

gitarren yla mer än i de snabba poplåtarna. 

   Popiga skivan Axis: Bold As Love inleddes av det rymdklingande ljudexperimentet EXP, 

som var enda låt som avvek från formen och som syftade framåt mot de naturalistiska ljud 

Hendrix senare framförde i sin Woodstockversion av den amerikanska nationalsången – där 

ljuden inte syftade till att skapa en melodi utan till att illustrera krigets våndor. Spanish Castle 

Magic liknade de korta rockiga bluesriffbetonade låtarna från Are You Experienced. På 

skivan fanns flera popiga medeltempolåtar som Up From the Skies, som dominerades av ett 

flitigt användande av wah wah-pedal, Wait Until Tomorrow, Ain’t No Telling, You Got Me 

Floating och Castles Made Of Sand. Den vackra popballaden Little Wing skulle han fortsätta 

att spela live. If 6 Was 9 var en av få låtar där gitarren och musiken i viss mån tilläts 

expandera. Den strängt kontrollerade musiken medförde att skivan kan betraktas som en 

mellanskiva.  

   På de båda första LP-skivorna var inspelningstiden kort. Det innebar att påläggen var 

ganska få och att utrymmet för experimentella utflykter var begränsat.
14

 Så var det inte på 

nästa skiva Electric Ladyland, som spelades in under betydligt längre tid. På Electric 

Ladyland vidareutvecklade Hendrix uttrycket från Are You Experienced – inte minst i de 

långa jamlåtarna Voodoo Chile och Voodoo Child (Slight Return). I Have You Ever Been (To 

Electric Ladyland) och Long Hot Summer Night blandade Hendrix sitt karaktäristiska 

gitarrsound med soul. Många av låtarna var lite lösare i konturen än tidigare som Rainy Day, 

Dream Away och 1983 … (A Merman I Should Turn To Be). De välproducerade undantagen 

                                                 
14

 Producenten John McDermotts text till Jimi Hendrix, Valleys of Neptune, CD, Sony Music 2010. 
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All Along the Watchtower och Burning of the Midnight Lamp visade att det gick att förena 

popkänsla med en fortsatt undersökning av den elektriska gitarrens möjligheter. På skivan 

fanns även catchiga raka poprocklåtar Come On (Let The Good Time Roll i samma stil som 

fanns på den första skivan. Crosstown Traffic förebådar utvecklingen från pop till funk.
15

 

   Det var först med liveskivorna Band of Gypsys och Live At The Filmore East, som är en 

utökad version av den förstnämnda skivan, som det musikaliska uttrycket började förändras i 

riktning mot funkhållet och mot den svarta kulturen. Särskilt märktes detta i Izabella och 

Machine Gun. Billy Cox berättar att han och Hendrix ägnat ett par månader åt att träna och 

spela de rytmiska figurerna. De inriktade sig på groove snarare än på melodier. Och Buddy 

Miles bidrog med soulsång i Changes och We Gotta Live Together. Nu var inte heller 

gitarrexperimenten lika viktiga som tidigare, utan Hendrix spelade mer kompgitarr.
16

  

   Studioproduktionerna lät annorlunda än livespåren. Därför bör man inte dra alltför 

långtgående slutsatser om det musikaliska vägvalet av liveskivorna. Dessa tyder på att 

Hendrix var på väg mot ett funkigt uttryck. Här fanns också spår av den fusionsmusik mellan 

rock och jazz som jazztrumpetaren Miles Davis ägnade sig åt på Bitches Brew (1968). Frågan 

är då om den postumt utgivna studioskivan First Rays of the New Rising Sun är mer 

representativ för vägvalet? Producenten John McDermott skriver att materialet till den skivan 

spelades in mellan mars 1968 och Hendrix sista session i Electric Lady Studios i juli 1970. 

När han avled hade han kommit ganska långt med arbetet med den nya skivan. Titeln var vald 

för att markera en ny riktning. McDermott kan sedan låt för låt visa hur långt Hendrix hade 

kommit. Det sammantagna resultatet är att skivan var ganska färdig vid Hendrix död. Trots 

det bör man nog vara lite försiktig med att dra slutsatser om vägvalet. Det är ju inte helt 

ovanligt att musiker har förkastat även färdiga resultat. Som McDermott uttrycker det ”history 

can only guess how he would have placed his indelible stamp upon this music. His grand 

visions for First Rays of the New Rising Sun was never fulfilled. Not even Mitch Mitchell or 

Billy Cox – Jimi’s closest musical associates – could accurately predict what material 

Hendrix might have ultimately selected for the proposed double disc.”
17

 

                                                 
15

 www.soul-patrol.com/funk/jh_voodoo.htm, 20101206. 
16

 För Billy Cox minnen se CD-omslaget till Band of Gypsys. Den musikaliska förändringen noteras även av D 

Bey 2008, som tillägger att Hendrix publik till stor del var vit. ”But even this change to an all black lineup and a 

more rudimentary approach to his music – with a bit more emphasis on the back beat – didn’t bring him the 

larger black audience he had hoped it would.” Bey menar att Hendrix’ hade sina rötter i det svarta kulturella 

arvet, men förankringen i vit pop gjorde det svårt för honom att helt accepteras av den svarta kulturen. Enligt 

tidskriften Rolling Stone jammade Hendrix vid flera tillfällen med fusionsmusiker som John McLaughlin och 

Larry Coryell, se Jimi Hendrix; Rolling Stones Music, http://www.rollingstone.com/music/artists/jimi-

hendrix/news/artists/8828/58085/58114, 101206. 
17

 John McDermotts text till Jimi Hendrix, First Rays of the New Rising Sun, CD Sony Music 2010. 

http://www.soul-patrol.com/funk/jh_voodoo.htm
http://www.rollingstone.com/music/artists/jimi-hendrix/news/artists/8828/58085/58114
http://www.rollingstone.com/music/artists/jimi-hendrix/news/artists/8828/58085/58114
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   Skivan inleds med soul-funkiga Freedom. Izabella pekar också i samma riktning.
18

 Den 

spelades först in på Band of Gypsies. Popbluesen Night Bird Flying med catchig gitarr liknar 

de popiga låtar som finns på de båda första skivorna, med tillägg av en mer soulig känsla. Den 

var menat att bli baksidan till Dolly Dagger, som skulle bli nästa singel. McDermott beskriver 

den låten som sofistikerad funk. Balladen Angel är liksom de tidigare låtarna ganska raka och 

innehåller inga avancerade ljudexperiment. Room Full of Mirrors utvecklades av Hendrix 

successivt från rak blues till rockig funk med en stor mängd pålägg. Ezy Rider är också 

funkig, men har mer ylande gitarr än vad 1970-talets svarta funk brukade ha. I balladen 

Drifting experimenterade Hendrix genom att koppla gitarren till en Leslie-orgels roterande 

högtalare. De övriga låtarna är antingen funkiga som Beginnings, bluesiga som My Friend, 

Belly Button Window och Hey Baby (New Rising Sun) eller rockiga som Stepping Stone, 

Earth Blues och Astro Man. In From the Storm har hårdrockkaraktär.
19

 

   Det sammantagna intrycket är att det finns en skillnad mellan live- och studioproduktioner-

na. First Rays of the New Sun är inte så fusionsinriktning. Däremot stakade Hendrix ut vägen 

i riktning mot den svarta funken både live och i studio. Särskilt i studion var gitarren kvar i 

den pop som höll på att bli rock. De musikaliska uttrycken var dessutom i allmänhet enklare 

och mindre experimentella. 

   Bilden av Hendrix’ musikaliska uttryck blir emellertid inte fullständigt om inte också hans 

liveframträdanden diskuteras. Som framhålls av Oscar J Jordan III präglades Hendrix’ live-

framträdanden av experimentella improvisationer i jazz- och bluesstil. I den meningen var 

hans musik tydligt förankrad i den svarta traditionen.
20

 

 

Texternas kulturella laddning 

Så musiken utvecklades i slutet av Hendrix liv i riktning mot den svarta kulturen – särskilt 

efter att han tagit över kommandot själv. Det visuella uttrycket var i stort sett detsamma. 

Texterna då? Går det att upptäcka något skifte i texterna? Det textmässiga uttrycket var 

beroende av hans dubbla förankring i den vita hippiekulturen och i den svarta kulturen. 

Tentaklerna till hippiekulturen märktes i drogtexter och rymdfantasier. Erfarenheterna av den 

                                                 
18

 www.soul-patrol.com/funk/jh_voodoo.htm, 20101206., även Bob Davis på www.soul-patrol.com/funk-

/rays1.htm,  
19

 John McDermotts text till Jimi Hendrix, First Rays of the New Rising Sun, CD Sony Music 2010. Om Dolly 

Dagger, även Bob Davis på, www.soul-patrol.com/funk/jh_voodoo.htm, 20101206, som betonar funkkaraktären. 

Davis ser även Hey Baby (New Rising Sun) som en funklåt. Se även Bob Davis på www.soul-patrol.com/funk-

/rays1.htm, 20101206. 
20

 Oscar J Jordan III på www.soul-patrol.com/funk/jh_voodoo.htm, 20101206. 

http://www.soul-patrol.com/funk/jh_voodoo.htm
http://www.soul-patrol.com/funk/rays1.htm
http://www.soul-patrol.com/funk/rays1.htm
http://www.soul-patrol.com/funk/jh_voodoo.htm
http://www.soul-patrol.com/funk/rays1.htm
http://www.soul-patrol.com/funk/rays1.htm
http://www.soul-patrol.com/funk/jh_voodoo.htm
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svarta kulturen uttrycktes dels i form av machomaskulinitet, dels av att vara afroamerikan i ett 

rasistiskt USA.
21

 

   På den första LPn Are You Experienced? halkade han fram och tillbaka mellan svart och 

vitt. Sexualiteten spelade en stor roll och tolkades företrädesvis med hjälp av 

machomaskulinitet. Hendrix skrev om vad den potente, manliga älskaren – machomannen – 

kunde göra. I Foxy Lady sågs kvinnan som ett kärleksobjekt, som mannen ville äga och som 

gjorde honom kåt. De avslutande stroferna handlade om hur mannen gjorde slag i saken.
22

 

   Andra texter visar hur nära han låg den vita pop- och rockgenren. Flera av dessa texter 

handlade om den problematiska relationen. Det var texter som inte skiljde sig särskilt mycket 

från vad Elvis Presley, tidiga Beatles, Rolling Stones eller det sena 1960-talets amerikanska 

hippieband Doors, Grateful Dead eller Jefferson Airplane kunde skriva om.
23

 I 

relationstexterna kunde mannen vara svag och ibland osäker på sina känslor. I Manic 

Depression visste han varken in eller ut. Han kunde även sjunga om kvinnan som inte kommit 

tillbaka till honom, som i Remember. 

   Hippievärldens kärlekstexter hämtade ofta metaforer från drogkulturen. I Love Or 

Confusion gestaltade han på så sätt oklara känslor med hjälp av en kombination av traditionell 

rocktext och drogmetaforer.
24

 Samma kombination av beskrivning av vardagens känslor och 

drogkultur återkom även i I Don’t Live Today. Här kombinerade Hendrix LSD-erfarenheten 

av att jaget höll på att lösas upp med känslan av att allt höll på att gå åt helsike. Lösningen låg 

i LSD-trippen.
25

 Highway chile markerade förankringen i hippievärlden på ett annat sätt. I den 

besjöng han en liftare, som lämnat sitt hem med sin gitarr vid sjutton års ålder. I tidstypiska 

stereotyper och referenser till den samtida popkulturen beskrev denna text den romantiserade 

outsidern.
26

  

   På Axis: Bold As Love var ingredienserna desamma som på första skivan, men hippies 

motkulturella föreställningsvärld hade tagit över från den svarta machomaskuliniteten och 

popkulturens standardföreställningar. Ett sätt att göra detta på var att utgå från rymdtemat. 

Första låten Exp anknöt till detta tema och gjorde Hendrix till utomjording. Andra låten hette 

passande nog Up from the Skies och hade utomjordingens Hendrix’ nyfikna perspektiv på 

jordtillvaron. Perspektivet liknade det som filmaren Steven Spielbergs UFO-figur ET hade. 

                                                 
21

 Jfr Ulf Hannerz, Soulside. Inquiries inte Ghetto Culture and Community. Stockholm 1969 
22

 Jimi Hendrix Experience, Foxey Lady, Fire 
23

 Jag behandlar dessas texter närmare i min bok B Horgby 2007. 
24

 Jimi Hendrix Experience, Manic Depression, se även Can You See Me, Love Or Confusion och Remember. 

May This Be Love skildrar den goda relationen med hjälp av psykedelisk metaforik. 
25

 Jimi Hendrix Experience, I Don’t Live Today. Även Are You Experienced? och Purple Haze handlade om 

droger. 
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Han var nyfiken på hur dagens människor levde och tänkte. Dessutom pläderade han för 

förståelse. Detta kryddades med hippiefilosofins strävan efter att nå tänkandets inre rymder. 

När han kände lukten av en värld som brann kunde det både alludera till Vietnamkriget och 

till upploppen i de afroamerikanska ghettona.
27

 Texten är dock alltför otydlig för att kunna 

tolkas i mer politiska termer. 

   Det tilltagande motkulturella perspektivet avsatte spår i If 6 was 9 där han ställde sig utanför 

det borgerliga samhället, som han inte brydde sig om, utan han ville leva sitt eget liv. Han 

brydde sig inte heller om hur andra gjorde och därför ville han att andra skulle acceptera hans 

sätt att leva. ”White collar conservative flashin down the street/ Pointin their plastic finger at 

me, ha!/ They’re hopin soon my kind will drop and die/ But Im gonna wave my freak flag 

high, high!”
28

 Så löd hippierörelsens motkulturella budskap i Hendrix tappning.
29

 Därför 

kunde Hendrix följdriktigt i droglåten Spanish Castle Magic bjuda in till en magisk resa på 

hans drakflyg, ”But it’s all in your mind”.
30

  

   Hendrix gjorde precis som sena Beatles och de amerikanska hippiegrupperna skillnad 

mellan olika typer av drömmar. De psykedeliska drömmarna ställdes mot de förljugna 

livsdrömmarna.
31

 Castles Made Of Sand tog upp livsdrömmarnas bedräglighet. En av 

verserna handlade om indianpojken som lekte krigslekar och drömde om att bli den stora 

ärorika indianhövdingen, men dödades i sömnen före sin första strid av ett 

överraskningsanfall innan han hann visa hur modig han var.
32

 Machomaskuliniteten var 

nedtonad i flera av kärlekstexterna, som i Little Miss Lover, där mannen inte var säker på sina 

känslor. Wait Until Tomorrow visar dock att han inte övergivit den machomaskulina 

positionen. Berättaren väntade på att fly tillsammans med flickan, men hon vågade inte och 

själv var han en stor idiot som fortsatte att vänta på henne. En annan typ av machotext 

handlade om det kvinnliga objektet som gjorde mannen galen av åtrå.
33

 Slutintrycket av Axis: 

Bold As Love är att den vita hippiekulturen tagit över, vilket medförde att den svarta 

machomaskuliniteten tonades ned jämfört med på Are You Experienced.
34

  

                                                                                                                                                         
26

 Jimi Hendrix Experience, Third Stone From The Sun 
27

 Jimi Hendrix Experience, Exp, Up From the Skies 
28

 Jimi Hendrix Experience, If 6 was 9 
29

 B Horgby 2007, s 220, 224-30. 
30

 Jimi Hendrix Experience, Spanish Castle Magic, Little Wing, Bold As Love 
31

 B Horgby 2007 
32

 Jimi Hendrix Experience, Castles Made Of Sand 
33

 Jimi Hendrix Experience, Little Miss Lover, Wait Until Tomorrow, jfr Aint No Telling, som handlade om det 

svåra avskedet från kvinnan som från kvinnan som gjorde mannen galen av åtrå och kärlek, och You Got Me 

Floating som kan karaktäriseras som en knullåt. Se även kärlekshyllningen One Rainy Wish. 
34

 Motsvarande psykedelisering påverkade även de amerikanska hippiebanden, se B Horgby 2007. 



 14 

   Perspektiven försköts något till Electric Ladyland. Framför allt började verkligheten tränga 

sig på mer och särskilt då den verklighet som kan förknippas med hans afroamerikanska 

erfarenhet. Skivan inleddes av And The Gods Made Love. Därefter följde programförklaringen 

Have You Ever Been (To Electric Ladyland?) där Hendrix berättade att en magisk matta 

väntade, för att ta lyssnarna till ett nytt känslo- och ljudlandskap gjort av kärlek. ”Electric 

woman waits for you and me/ So it’s time we take a ride, we can cast all of your hung-ups 

over/ the seaside/ While we fly right over the love filled sea”.
35

 Inbjudan kan sagas vara en 

parafras på Beatles’ Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band, som inleddes med att Paul 

McCartney bjöd in till konsert, eller på Magical Myster Tour, där Beatles tog med publiken på 

en magisk resa.  

   Skivans huvudbudskap var att njuta – njuta av musiken, njuta av livet och drömma sig 

bort.
36

 Detta hippiebudskap förenades med en machomaskulinitet, som var främmande för 

hippiekulturen, men som var typisk för den svarta kulturen.
37

 Den kärlek som flera av texterna 

handlade om var inte den relativt jämlika hippiekärleken, utan den baserades på en 

genusordning som dominerades av machomaskulinitet, där kvinnan var ett objektifierat 

kärleksdjur, som med hjälp av sin kärlekskraft tillfredsställde och förförde mannen. I Gypsy 

Eyes letade mannen därefter efter den förförande kärleken. Ett annat uttryck för samma 

machomaskulinitet var att mannen behövde gå sin egen väg utan barlast. I Cross-Town Traffic 

löd några fraser ”All you do is slow me down/ And I’m trying to get on the other side of town/ 

I’m not the only soul who’s accused of hit and run”.
38

 

   Den afroamerikanska verkligheten trängde framför allt på i form av Vietnamkriget. I 

framtidsvisionen 1983 blandades ett motkulturellt budskap och kritiken av kriget, som 

fortfarande höll på. “Every inch of earth is a fighting nest”.
39

 I  House Burning Down kunde 

de brinnande husen antingen associeras till Vietnamkriget eller till det sena 1960-talets 

upplopp i de afroamerikanska ghettona. I några strofer formulerade Hendrix ett pacifistiskt 

budskap. ”Sisters and brothers, daddys, mothers, standin’ round cryin’/ … I say o baby why’d 

                                                 
35

 Jimi Hendrix Experience, And The Gods Made Love, Have You Ever Been To Electric Ladyland? 
36

 Jimi Hendrix Experience, Rainy Day, Dream Away, Still Raining, Still Dreaming 
37

 G Aschuler 2003, Per-Erik Brolinsson & Holger Larsen, Satisfaction. Studier I ungdomskulturens 

musikestetik. Stockholom 1990, Charlie Gillett, The Sound Of The City. The Rise Of Rock and Roll. 2
nd

 ed. New 

York 1996, Peter Guralnik, Sweet Soul Music. Rhythm and Blues and the Southern Dream of Freedom. Boston 

1999 och S Waksman 1999. 
38

 Jimi Hendrix Experience, Cross Town Traffic, Come On, Voodoo Chile, Gypsy Eyes, jfr Long Hot Summer 

Night, där kvinnan kom och räddade mannen, och Burning of The Midnight Lamp 
39

 Jimi Hendrix Experience, 1983. Framtiden låg i något liknande rymdskepp, Moon, Turn the Tides … 
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you burn your brothers house down?/ … don’t burn yourself instead/ try to learn instead of 

burn”.
40

 

   En skillnad gentemot de båda tidigare skivorna var att droganspelningarna var starkt 

nedtonade. Även hippiekulturens bildspråk fick allt mindre betydelse. House Burning Down 

kan sägas vara Hendrix första relativt tydliga reflexion av den afroamerikanska ghettoverklig-

heten med upplopp, stark inre splittring och destruktivt våld. Hendrix använde ganska ofta 

begreppet ”brother”. Det är möjligt att detta skulle referera till ett svart språkbruk. Men 

”brother” användes också av hippiekulturen. Därför går det av språkbruket inte att skilja 

mellan den vita hippiekulturen och den svarta kulturen. 

   Sammanfattningsvis var de tre första skivorna i det stora hela musikaliskt och textmässigt 

infogade i en vit pop-rocktradition, som framför allt färgades av hippietidens föreställnings-

värld. På de båda senare skivorna gjorde både Vietnamkriget och den svarta erfarenheten av-

tryck. Ännu tydligare skulle detta uttryckas på Woodstockfestivalen där Hendrix spelade den 

amerikanska nationalsången på ett sätt som blandade melodin med flyganfall och kulsprute-

smatter. 

   Liveskivan Band Of Gypsys är den sista auktoriserade Hendrixutgivningen. Jag har tidigare 

anfört att den markerade en musikalisk förskjutning. Påverkades även texterna? Hendrix var 

aldrig någon framstående textförfattare. Det är också uppenbart att han brydde sig ännu 

mindre om de nyskrivna texterna nu än tidigare. Dessutom framfördes ett par verk av Buddy 

Miles med stereotypa machotexter. Även Hendrix’ texter hade samma karaktär.
41

 Därutöver 

framförde han också några mycket tydligt uttalade politiska texter, Machine Gun och Power 

of Love. Liksom tidigare hade Hendrix ett pacifistiskt budskap om att bröder inte borde döda 

varandra.
42

 Buddy Miles soullåt We Got To Live Together skulle med lite god vilja kunna 

tolkas i samma riktning, men texten är så substanslös att vidare tolkning är meningslös.
43

 

   I First Rays of the New Rising Sun blandades också machomaskulinitet med krigsverklighet 

och drogtexter.
44

 De senare texterna var liksom tidigare förankrade i en motkulturell 

hippieverklighet, men verkligheten kunde tränga sig på med upplopp och soldater som 

återvände till kriget.
45

 My Friend refererade till förhållandena i Harlem med knark, misären 

och hur militären upprätthöll ordningen. Samtidigt berörde texten den svarta kulturens stolthet 

                                                 
40

 Jimi Hendrix Experience, House Burning Down. 
41

 Jimi Hendrix, Changes, se även Message To Love, Power of Soul 
42

 Jimi Hendrix, Machine Gun, Power Of Love 
43

 Jimi Hendrix, We Got To Live Together 
44

 Jimi Hendrix, Ezy Rider, Drifting, Hey Baby (New Rising Sun), jfr Room Full of Mirrors, som är tydligt drog-

influerad, se även Bob Davis på www.soul-patrol.com/funk/rays1.htm, 20101206. 

http://www.soul-patrol.com/funk/rays1.htm
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och på ett ambivalent sätt även vänskap.
46

 Texten är allt annat än tydlig och lättolkad. Men, 

den skulle kunna handla om Hendrix förankring i den svarta kulturen, men samtidigt 

ambivalens i förhållande till den. Bob Davis menar att Beginnings refererade till Harlem och 

liknande afroamerikanska ghetton, vilket också kan ses som uttryck för den svarta erfarenhet 

som Hendrix bar med sig.
47

 

   Liksom tidigare skrev han också machotexter och texter som gjorde kvinnor till problemet. I 

machomaskulina Freedom riktade sig frihetsappellerna inte mot slavbojorna, utan mot att 

kvinnan fängslade mannen med hjälp av kvinnlig kärleksmakt – något som mannen sökte 

frigöra sig från. Texten skulle också kunna handla om att frigöra sig från drogberoende.
48

 

Dolly Dagger utmålades som en häxa, som band män till sig och gjorde dem till pojkar, vilket 

både ses som något negativt och positivt.
49

  

   Utifrån texterna går det knappast att se om det skedde någon förskjutning från en vit till en 

svart kultur. Paul Kohl menar att det finns många hemliga meddelanden om motstånd och 

kamp i flera Tamla Motown-låtar från 1960-talet – inte minst i Martha & the Vandellas hit 

Dancing in the Street. En tolkning är att den låten ska ses som ett metaforiskt tema för svart 

enhet och svart revolution. Reach Out, I’ll Be There kan man, enligt Kohl, tolka som ett 

uttryck för det svarta samhällets förtvivlan över levnadsvillkoren.
50

 Sådana tolkningar är alltid 

problematiska. Jag har inte kunnat finna några sådana mönster i Hendrix låtar – framför allt 

för att de, särskilt under 1967, men även senare, var alltför påverkade av hippietidens 

psykedeliska motkultur.  

 

Mellan vit och svart 

I spelet mellan vit och svart kan begreppet autencitet spela roll. Svart musik uppfattas ofta 

som autentisk i bemärkelsen att den är äkta eller ursprunglig. Vit musik, däremot, kan vara 

svårare att förankra i en autencitetsbox. Det beror på hur och i vilket sammanhang den 
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 Jimi Hendrix, Straight Ahead, Earth Blues, Izabella, se även Bob Davis på www.soul-patrol.com/funk-

/rays1.htm, 20101206 
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 Jimi Hendrix, My Friend 
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 Jimi Hendrix, Beginnings, My Friend, Earth Blues, Bob Davis på www.soul-patrol.com/funk/rays1.htm, 

20101206 
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 Jimi Hendrix, Freedom, även Stepping Stone 
49

 Jimi Hendrix, Dolly Dragger. Se även Bob Davis på www.soul-patrol.com/funk/jh_voodoo.htm, 20101206, 

som menar att låten är starkt förankrad i den svarta erfarenheten ”This song contains pimps, playas, S&M, 

interracial sex and more.” 
50

 Paul Kohl ”Reading between the Lines: Music and Noise in Hegemony and Resistance”, i Popular Music & 

Society 1997:3, s 11. 
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framförs.
51

 Hendrix började förstärka sin svarta identitet ungefär samtidigt som musiken och 

musikindustrin höll på att bli allt mindre autentisk – det vill säga när den övergick till 

stordrift. Ett led i Hendrix svarta identifiering var att han höll på att gå tillbaka till ett mer 

”autentiskt” sound – ett sound där ljudeffekterna spelade mindre roll och där musiken var mer 

soul- och bluesbaserad. Samtidigt sökte han vägen till framför allt funken. 

   Hendrix påbörjade sin musikaliska karriär inom ramen för den svarta kulturen. Jimi Hendrix 

Experience och förankringen i Storbritannien förflyttade honom till den vita hippiekulturen – 

en förflyttning som sannolikt påbörjades redan under 1966, då han spelade i beatnikpåverkade 

Greenwich Village. Den vita kulturen påverkade hans föreställningsvärld och psykedeliserade 

honom, men kunde inte tvätta bort hans svarta kulturella arv. Detta påverkade hans visuella 

uttryck likväl som den musikaliska fusionen mellan svart och vitt. Sannolikt höll han på att ta 

sig ur psykedeliseringen och förstärka förankringen i den svarta kulturen, men det finns bara 

tendenser till att så var fallet. Det är framför allt den musikaliska förändringen som kan tolkas 

i den riktningen – inte texterna. Men, genom att pendla mellan svart och vitt fungerade han 

under hela sin karriär som brobyggare. Trots att han dog så ung, så har han dessutom fortsatt 

att bygga broar mellan den vita och den svarta kulturen.  

   Därför passar det med att sluta med ett citat av Pete Townshend: 

    “It was horrifying, because he took back black music. He came and stole R&B back. He 

made it very evident that’s what he was doing. He’d been out on the road with people like 

Little Richard, had done that hard work, and then he’d come over to the U.K. And when he 

took his music back, he took a lot of the trimmings back too. Seeing Jimi shifted my emphasis, 

as it did for Eric Clapton. It was very strange for Eric and me. We went and watched Jimi at 

about ten London shows together. It got to the point where Eric would go up and pay his 

respects every night, and one day I got up to pay my respects. He was hugging Eric, but not 

me – he was kind of giving me a limp handshake – just because Eric was capable of making 

the right kind of approach to him.  

   You have to remember the other thing about Jimi – that he was astonishingly sexual. You 

could just sense this whole thing in the room where every woman would just go for him at a 

snap of a finger. There was a slightly prince-like quality about him, this kind of imp at work. I 

found him very charming, very easy, a very sweet guy. You know, I just kept hearing stories, 
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 P Kohl 1997, s 7 ff, se även Hugh Barker & Yuval Taylor, Faking it. The Quest for Autenticity in Popular 

Music. New York 2007. 
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like the night that he went up to Marianne Faithful when she was there with Mick Jagger and 

said to her in the ear, ‘What are you doing with this asshole?’
52

 

 

Björn Horgby 
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 Pete Townshend i intervju med Matt Resnicoff i Guitar Player September 1989. 


