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1. Inledning 

Jag tillhör kategorin otrogna Bowie-fans. Mitt första album, Diamond Dogs, köpte jag 

som 11-åring 1974 och minns att jag älskade både den dystopiska rockmusiken och den 

provocerande hårdsminkade image som David Bowie utstrålade. Jag blev snart en 

hängiven fan och samlade på mig samtliga plattor fram till 1987. Detta trots att det mesta 

av hans texter inledningsvis gick mig totalt förbi och att många i min omgivning under 

de första åren ifrågasatte såväl min musiksmak som sexuella identitet. 

Sedan 1990-talet har jag införskaffat ungefär vartannat album, ibland fascinerad men 

lika ofta besviken, även om jag ofta lyssnat tillbaka på de tidigare verken. Nuförtiden har 

vi ju tillgång till alla verk via nätet utan att behöva manifestera vår musikaliska identitet 

genom fysiskt ägande av album. 

Lördagen den 9 januari 2016 befann jag mig i Kent strax söder om London. På 

pendeltåget dit läste jag i tidningen att David Bowie dagen innan firat sin 69:e födelsedag 

med att släppa ett nytt album. Efter ankomsten strosade jag förbi en musikaffär som 

skyltade med just Blackstar, och osäker på om jag ens ägde en fungerande CD-spelare 

gick jag in och köpte skivan. Väl hemkommen efter London-helgen vaknade jag på 

måndagsmorgonen till nyheten om David Bowies död. Skivan hamnade i bilens CD-

spelare och har suttit kvar där sedan dess och säkert spelats ett par hundra gånger. 

Trots alla Blackstar-lyssningar har jag aldrig blivit klok på vad den egentligen handlar 

om förutom döden, och möjligen någon sorts existens på andra sidan. 

 

1.1 Syfte  

Uppsatsens syfte är att studera sångtexterna och deras tänkbara betydelsebildningar. 

Jag tänker att en sångtext inte bör närläsas i nykritisk mening, d.v.s. att en text antas kunna 

stå helt för sig själv.  Den bör istället studeras i sin kontext med röst och musik. För 

Blackstar är även visuella uttryck som albumomslagets formgivning och de rockvideos 

som visualiserar sångerna av betydelse för tolkningen, liksom musikalen Lazarus som 

hade urpremiär en månad innan Bowies död. 

Albumet har sju spår och varje sångtext verkar ha sin egen röst eller sjungas av en eller 

flera karaktärer. Texternas narrativ, tematik och transtextualitet bör därför studeras. De 

sju spåren kanske också utgör en sammanhållen berättelse med kapitelindelning som 

inbjuder oss att betrakta albumets helhet som en sammanhängande text. Min avsikt är att 
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fokusera analysen dels kring sångtexternas röst och vem som kan anses som ”jaget” i 

texterna och dels dess transtextualitet.1  

 

1.2 Frågeställning 

1) Vems berättarröst eller -röster är det vi hör i Blackstars texter? Är det 

David Bowie som själv talar till lyssnaren, eller är andra identifierbara 

karaktärer inblandade? 

2) Förstärker eller motverkar text, röst, musik och visuellt uttryck 

varandra, och vilken betydelsebildning bidrar detta med till texten? 

3) Vilka transtextuella kopplingar kan identifieras, och vilka betydelser 

kan dessa ha? 

4) Kan Blackstars sångtexter tillsammans tolkas som en enhetlig 

berättelse, eller har varje sång ett isolerat budskap, och i så fall vad kan 

detta/dessa vara? 

 

2. Bowies utveckling och karaktärer 

David Bowie (1947-2016) var en engelsk rock- och popmusiker som under det senaste 

halvseklet släppt 27 studioalbum och haft stort populärkulturellt inflytande. För min 

undersökning är det främst hans återkommande användning av karaktärer och den 

litterära och kulturella miljö som kan ha påverkat hans sångtexter som är av intresse. 

Bowies intresse för innovativa stilblandningar inom musik och klädskapande är av mer 

underordnat intresse förutom i de fall de konstruktivt bidrar till betydelsebildningen. 

Född och uppvuxen i ett delvis sönderbombat London och yngre än den generation 

musiker, Bob Dylan, The Beatles och The Rolling Stones, som dominerade 1960-talet 

sökte Bowie utveckla sin egen musikstil och fick 1969 viss framgång med låten ”Space 

Oddity”, en ordlek med roman- och filmtiteln 2001: A Space Odyssey.2  Sångtexten 

handlar om karaktären ’Major Tom’, en astronaut som försvinner ut i rymden. 

Musikvetaren Ian Chapman beskriver hur Bowies bredare genombrott skedde i BBCs 

pop-program 1972.3 Som den hårt sminkade karaktären ’Ziggy Stardust’, en androgyn 

utomjording, framträdde Bowie med ”Starman” och övertygade i ett slag unga tonåringar 

                                                        
1 Det oftare använda begreppet ’intertextualitet’ utgör en underkategori i Gérrard Genettes 

textteori vars övergripande begrepp är ’transtextualitet’, mer om detta i teorikapitlet. 
2 Chapman, Ian, Experiencing David Bowie – A Listener’s  Companion, Rowman & Littlefield, 

Lanham, USA, 2015, s. 59 
3 Ibid, s. 10 
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att 60-talet nu var över. Genren fick namnet ’glam rock’ i England, ’glitter rock’ i USA, 

och ’sminkpop’ på svenska. 

En succession av Bowie-karaktärer följde, först ’Aladdin Sane’ (1973), ’Halloween 

Jack’ (1974), och därefter ’Thin White Duke’ efter sin flytt till USA 1974. Musiken 

utvecklades med varje ny karaktär. Bowie var produktiv men han utvecklade också ett 

kokainberoende som drev honom till att lämna Los Angeles 1976 för en anonym tillvaro 

i dåvarande Väst-Berlin där ett nytt samarbete inleddes med musikern Brian Eno. Under 

de tre följande studioalbumen (Heroes, Low och Lodger) uppträdde Bowie oftast som sig 

själv. 

I put myself in a very anonymous situation, in a quite working class 
part of Berlin, Turkish area, and started to live a different life, I tried 
to distance myself from the very drug oriented lifestyle that I had 
been leading. – It was just a tremendous place to be, the music was 
some of the most rewarding for me as an artist in my life.4 

 

1980 släppte Bowie konceptalbumet Scary Monsters (And Super Creeps), denna gång 

med två karaktärer, hans första karaktär ’Major Tom’ återkommer i sällskap av en 

’Pierrot’-figur. 5  ’Pierrot’, den vitpudrade sorgsne clownen med en lång utvecklings-

historia från 1500-talets Commedia dell’Arte, var en ny karaktär för Bowie. 

Under 1980-talet blev Bowie en storsäljande hit-maskin med världsturnéer inför 

betydligt större publik än tidigare. Kulmen nåddes med Let’s Dance (1983). Mot slutet 

av 1980-talet önskade Bowie skala ned sin profil och sjöng som bandmedlem i 

hårdrocksbandet Tin Machine. Bowie återgick till sin solokarriär 1992 och producerade 

ungefär ett studioalbum vartannat år fram till 2003 års Reality till vilken en omfattande 

turné påbörjades men avbröts då Bowie drabbades av en hjärtattack. 

Efter 10 års radiotystnad återkom dock Bowie 2013 med det i hemlighet inspelade 

studioalbumet The Next Day, vilket välkomnades av såväl skivköpare som kritiker. 

Under 2014 påbörjar David Bowie ett nytt musikaliskt samarbete med jazz-

kompositören Maria Schneider. Under sommaren 2014 blir Bowie diagnosticerad med 

levercancer och behandling påbörjas. Samtidigt inleds arbetet med Bowies sista projekt 

som denna undersökning handlar om. 

  

                                                        
4 Whately, Francis (director), David Bowie – The Last Five Years, BBC, London, 2017, 

[00:36:05] 
5 Chapman, 2015, s.155f 
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3. Tidigare forskning 

Så sent som i april 2019 när litteratursökningen till denna uppsats avslutades fann jag 

inga akademiska forskningsrön som publicerats efter David Bowies död i januari 2016, 

och därmed saknas forskning om just Blackstar. De senast utkomna verken är daterade 

2015 varav ett är Ian Chapman’s musikbiografi vars tyngdpunkt ligger på de tidigare 

verken från 1970-talet. Antologin David Bowie: Critical Perspectives bär däremot en mer 

mångsidig och tvärhumanistisk prägel.6 Av antologins 17 kapitel anser jag följande vara 

mest relevanta för min studie av Blackstar. 

Richard Fitch, är en oberoende brittisk akademiker som bl.a. forskar om politisk 

filosofi, religiöst tänkande och kreativ praktik. I sitt kapitel ”In this Age of Grand 

Allusion: Bowie, Nihilism and Meaning”, menar Fitch att Bowies konstnärskap främst 

handlar om allusion och nihilism. I det kaos som David Bowies nihilism ger upphov till, 

menar Fitch, kan inga rättfärdiga slutsatser säkert dras. Däremot kan man i de allusioner 

som kaoset för med sig börja iaktta dess yttre konturer. Allusionerna möjliggör nämligen 

vissa kopplingar vars dunkla genealogi därmed kan formuleras, problematiseras, och 

omformuleras. Så länge kopplingar är möjliga att göra lämnas lyssnaren därmed aldrig 

ensam när Bowies spelar. Det är detta, menar Fitch, som utgör kraften hos en mästare i 

allusioner. 7  Jag konstaterar att Fitch är osedvanligt försiktig med att definiera 

betydelsebildningar i Bowies konstnärskap men jag anser ändå att Fitchs synpunkter om 

allusioner kan bli intressanta för min analys genom att kopplingarna inte behöver vara 

strikt textuella utan även kan göras musikaliskt, konceptuellt eller visuellt. 

Ana Leorne, doktorand och tidigare musikskribent, analyserar i sitt kapitel, ”Dear Dr. 

Freud – David Bowie Hits the Couch”, tre karaktärer som Bowie använde sig av under 

1972-1976 med hjälp av Freuds teorier om perversioner, den psykoanalytiska dualismen 

mellan ’Eros’ och Thanatos’, samt Lacans teori om spegelstadiet och utvecklingen av 

’självet’ (the Self).  

Either way, we can observe each of the three Bowie personae presented in this 

chapter (Ziggy Stardust, Aladdin Sane, and Thin White Duke) as a unique 

combination of Eros and Thanatos, of Life and Death. Each one represents a 

different view of Freud’s theory of perversions […]. The path made by Bowie 

between 1972 and 1976 would be enough to fascinate a room full of 

psychoanalysts.8 

 

                                                        
6 Deveraux, Eon, Dillane, Aileen, and Power, Martin J. (Red.), David Bowie: Critical 

Perspectives, Routledge, New York, 2015 
7 Ibid, s. 30f 
8 Ibid, s. 112 
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Leorne hoppar således över astronauten Major Tom (1969) med argumentet att det var 

nästa karaktär, rymdvarelsen och rock-messias Ziggy Stardust som inte bara hjälpte 

Bowie att etablera sig som en av 1970-talets rock-ikoner utan även utgjorde en 

psykologisk sköld för den unge och scenblyge Bowie. Då Ziggy efter något år blivit 

viktigare som mask än Bowie själv som kreatör beslutade Bowie att avsluta Ziggy och 

låta honom dö på scenen.9 

Leorne betraktar nästa karaktär, Aladdin Sane, mer som en utveckling av Ziggy än en 

helt ny persona. Om Ziggy varit en oskuldsfull rymdvarelse blev ”A-lad-insane” en 

rymdman som korrumperats av mer jordnära synder som sprit, sex och droger. Kanske en 

nödvändighet för någon som uppnått en svårhanterlig berömmelse, tänker Leorne 10 

Bowie flyttar 1974 till USA där hans kokainmissbruk accelererar. Utseendet blir tunnare, 

blekare och blondare och en ny karaktärsförändring sker med ankomsten av ’Thin White 

Duke’. Leorne betraktar denna utveckling som en ny försvarsmekanism, en pedantisk 

arier med total självkontroll, och den arketyp av patienter som Carl Jung fruktar mest: 

Någon som emfatiskt sjunger om känslor, kärlek och förlust men förblir kall och helt utan 

emotioner,11 Leorne anser att Bowie, efter ovan nämnda mutationer, inte längre hade 

behov av att gömma sig bakom de masker karaktärerna försåg honom med.12 Men jag tror 

ändå det är säkrast att i analysen hålla ett vaksamt öga öppet för karaktärer där sångtextens 

protagonist kan vara någon annan än Bowie själv. 

Litteraturvetarna Barish Ali och Heidi Wallace studerar i sitt kapitel Bowies ord, 

musik och visuella bilder med hjälp av litteraturvetenskapliga och postmoderna teorier. 

Genom att utgå från Roland Barthes påstående att sångröstens karaktär (grain) går utöver 

de traditionella sätten att mäta språklig signifiering, argumenterar de att tvetydigheten 

(duality) av icke-språklig musikalitet och vokaliserat språk kan appliceras på David 

Bowies verk. Skälet är att Bowie gjort en karriär genom att skapa och återskapa sig själv 

genom olika röster och fysiska utseenden, och genom att använda sig av en mångfald 

olika musikaliska och teatrala tekniker. Genom att betrakta Bowies röst och texter som 

poetisk text finner Ali och Wallace att han radikalt problematiserat gängse uppfattningar 

om identitet och materialitet i vokal musik genom att låta lyssnarna tolka hans röst utan 

att identifiera den med någon enskild konstnärlig identitet.13 

 

                                                        
9 Ibid, s. 113f 
10 Ibid, s. 115f 
11 Ibid, s.118 
12 Ibid, s.123 
13 Ibid, s. 276 
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4. Källmaterial 

Förutom studioalbumet Blackstar, musikalen Lazarus, videos, och den forskning som 

redan nämnts så finns även annat material som kan vara av intresse. Att Blackstar 

producerades i hemlighet under pågående cancerbehandling och utgavs så nära inpå 

Bowies frånfälle gör utgivningshistorien intressant för analysen och tolkningen av 

Blackstar. Den förnämsta källan för utgivningsomständigheterna som jag funnit är en 

dokumentär som BBC producerade och sände på årsdagen av hans död 2017 och som 

innehåller intervjuer med många av Bowies närmaste medarbetare under sina sista fem år 

jämte en rad odaterade intervjucitat om Bowies egna tankar och filosofi.14 Dessutom 

publicerades i samband med utställningen ”Bowie Is” 2013 en boklista med de 100 böcker 

som Bowie ansåg vara de viktigaste han läst.15 Både texter och musik, från Bowies 

tidigare utgivna album kan vara en tillgång. Även online-resurser som Youtube och 

Wikipedia bidrar med uppslag och inspiration under arbetet och hänvisningar till dessa 

web-platser inkluderas därför i notapparaten. 

 

5. Teori och metod 

Valet av teori styrs dels av det tanke- och synsätt som kan anses lämpligt med hänsyn 

till källmaterialet och dels att teorin kan bidra till relevanta svar på den frågeställning som 

formulerats. Det primära källmaterialet i studien är sångtexterna i studioalbumet 

Blackstar med tillhörande musik och sångröster men källmaterialet är, som framgår av 

föregående stycke betydligt bredare. Det kan därför vara lämpligt att välja transtextualitet 

som teoretiskt angreppssätt för att hitta olika typer av kopplingar som inte nödvändigtvis 

måste vara textuella. Det mest tongivande teoretiska bidraget till min studie blir därför 

Gérard Genettes idéer om transtextualitet. 

Elisabeth Friis inleder sitt kapitel om intertextualitet och Genettes teori om 

transtextualitet med följande konstaterande: ”Because writers read, their texts are always 

connected to other texts, and this is what is usually called the intertextuality of the text”.16  

När Julia Kristeva, inspirerad av den ryske teoretikern Bakhtin, mot slutet av 1960-

talet myntade termen intertextualitet menade hon att alla texter, skrivna eller muntliga, 

inte endast bär spår av andra texter utan av hela diskurser, eller en hel kultur. Kristeva 

utvecklade sitt sätt att betrakta textens förhållande till språket som destruktivt-

                                                        
14 Whately, Francis (director), David Bowie – The Last Five Years, BBC, London, 2017 
15 The Independent, ”David Bowie’s Book List”, 2013, se Bilaga 
16 Friis, Elisabeth, ”Intertextuality”, Literature: An introduction to Theory and Analysis, 

Bloomsbury, London, 2017, s. 131-143 
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konstruktivt, och anser att logiska kategorier passar bättre än lingvistiska för en 

textanalys.17 

Gérard Genette inordnar, under sitt övergripande begrepp ’transtextualitet’, fem 

logiska underkategorier: inter-, para-, meta- hyper- och arkitextualitet. Notera att 

’intertextualitet’ i Genettes begreppsvärld blir en underkategori. 

Enligt litteraturvetaren Graham Allen menar Gérard Genette att litterära verk varken 

är originella, unika eller enhetliga helheter utan partikulära uttryck (kombinationer av 

utvalda delar) inom ett slutet litterärt system. Även om det litterära verket inte öppet visar 

upp sin relation till systemet så är det litteraturkritikerns uppgift att arrangera om delarna 

i verket så att dess relation till det slutna litterära systemet synliggörs.18  

Jag förstår det ungefär så här: När författaren i sin litterära gärning blandar bort korten 

i kortleken så plockar strukturalisten upp dem och försöker lägga dem i ordning med 

valörsidan uppåt. 

 

5.1 Transtextualitet 

När Genette efter sina teoretiska arbeten med narratologi börjar intressera sig för 

intertextuella områden ifrågasätter han i sitt första verk, Architext, den klassiska poetikens 

genreindelning.19 I det senare teoretiska verket, Palimpsest, rör sig Genette inte mot post-

strukturalism utan istället mot vad han benämner ”open structuralism” och myntar sitt 

övergripande begrepp ”Textual transcendence, or transtextuality” och defienierar det som 

”all that sets the text in a relationship, whether obvious or concealed, with other texts”.20 

Härunder ingår, som vi ska se, både arkitextualitet och intertextualitet som 

underkategorier. Genette ger därmed begreppet intertextualitet en betydligt smalare 

definition än poststrukturalisterna. 

 

5.2 Intertextualitet 

Genette definierar, enligt Friis, intertextualitet som ”a relationship of co-presence 

between two texts or among several texts: The actual presence of one text within 

another”.21 Detta kan ske på tre sätt: citat, allusion eller plagiat, varav Genette beskriver 

det sista som ”undeclared literal borrow”.22 Plagiat är strikt förbjudet i akademiska texter 

men inom konst och skönlitteratur är meningarna delade. Om citat och plagiat är 

                                                        
17 Ibid. s. 132f 
18 Allen, Graham, Intertextuality – The New Critical Idiom, Routledge, London, 2000, s. 96 
19 Ibid. s. 98-100 
20 Ibid. s. 100f 
21 Friis, 2017, s. 134 
22 Ibid 
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ordagrant återgivna och därmed okomplicerade att koppla ihop mellan två tillgängliga 

texter, så kan allusioner (Latin: att leka med) vara betydligt svårare att identifiera. Friis 

ger exemplet ”the snotgreen sea” i James Joyce’s Ulysses som allusion till ”the wine dark 

sea” i Odysseen.23 Den största intertextuella källvolymen till min studie utgörs av de 

böcker som förekommer på Bowies Book List.24 

 

5.3 Paratextualitet 

Paratexten överskrider textens fysiska gräns, eller passerar över tröskeln till texten. 

Paratextens avsikt är att påverka hur läsaren uppfattar eller läser texten och Genette skiljer 

begreppsmässigt mellan peritext och epitext. Peritext har fysisk kontakt med texten som 

t.ex. bokens omslag, titel, undertitlar, förord, eftertexter etc. Epitexten, som inte står i 

direktkontakt med texten, men ändå påverkar läsningen av den kan utgöras av intervjuer 

med eller uttalande av författaren eller tidigare texter av samma författare.25 

Jag kan använda mig av skivomslag, titelval och videos som peritexter medan 

kopplingar till tidigare album och intervjuer med Bowie kan ses som epitextuella, liksom 

exempelvis hemlighetsmakeriet som omgärdade produktionen av Blackstar. 

 

5.4 Metatextualitet 

Med metatext menar Genette en direkt kommentar till en annan text, utan att behöva 

citera den eller ens omnämna vilken text som kommenteras. En kritikers recension av 

texten är en metatext, och inte en epitext, även om recensionen kan påverka läsningen. 

Om författaren däremot skulle gå i svaromål mot kritikern så skulle svaret ses som en 

epitext. I min analys betraktar jag recensioner och internetkommentarer men även 

efterhandskommentarer från Bowies musiker och medarbetare som metatexter. 

 

5.5 Hypertextualitet 

”Palimpsest” är gammalgrekiska för ”att skrapa igen” och praktiserades under antiken 

för att kunna skriva ny text på återanvänd papyrus. Genette använde metaforiskt 

”palimpsest” i titeln till sitt stora verk om hyper- och hypotext, ”över-” och ”undertext”. 

Prototypen för hypertextualitet är parodi, travesti och pastisch men dessa genrer är inte 

de enda där hypertextualitet används. Friis ger paradexemplet Vergilius Aeneiden som 

imiterar Homeros Iliaden och Odysséen i fråga om struktur, tema, motiv, meter och 

poetiska figurer. Imitatio är väsensskilt från plagiat och är en prototypiskt hypertextuell 

                                                        
23 Ibid, s. 133 
24 Se bilaga 
25 Friis, 2017. s. 135 
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form eftersom den står i en avsiktlig och självmedveten relation till en specifik hypotext 

snarare än i ett generiskt förhållande, såsom genre, till andra texter. För att identifiera 

denna typ av hypertext krävs ingående kännedom om hypotexten. Det är just denna 

specifika relation mellan hyper- och hypotexten som skiljer den från arkitextualitet.26 I 

min studie återanvänder Bowie t.ex. två sånger, ”’Tis A Pity She Was A Whore” och 

”Sue (Or In A Season of Crime)”, från en tidigare utgivning men ger dem ett nytt 

musikaliskt arrangemang vilket skulle kunna betraktas som en musikalisk palimpsest. 

 

5.6 Arkitextualitet 

Underkategorin arkitextualitet är som vi sett den första som Genette studerade i 

samband med sina intertexualitets- (transtextualitets-) studier. Den identifierar en texts 

relation till formella kategorier av text, först och främst genre. Summan av textens olika 

kategoritillhörigheter, som typ av diskurs eller uttryckssätt, för den samman till en grupp 

av andra texter. I min studie om Blackstar är den mest uppenbara arkitextuella frågan 

vilken musikgenre, rock, jazz, eller hip-hop, albumet kan anses tillhöra.27 

 

5.7 Metod 

Genom att som ovan avsluta varje transtextuell underkategori med de mest uppenbara 

exemplen på hur olika delar av albumet Blackstar kan kategoriseras tror jag mig 

åtminstone ha formulerat konturen till det metodiska tillvägagångssättet för min analys. 

Utöver den transtextuella kategoriseringen avser jag genomföra en musikalisk 

genomlyssning. Eftersom jag inte anser mig tillräckligt kompetent som musikvetare tar 

jag i den delen hjälp av min bror, Mårten Ljungberg, som är musikvetare och verksam 

som musikbibliotekarie på Stockholmsoperan. 

 

  

                                                        
26 Ibid, s. 135f 
27 Ibid, s. 136 
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6. Analys 

 
6.1 Produktionens tidslinje och syfte 

Innan vi tittar på själva sångtexterna så vill jag gärna ta ett kliv ifrån albumets innehåll 

och betrakta objektet från lite distans. Hur såg omständigheterna kring produktionen av 

Blackstar ut, och vad kan vi förvänta oss av albumet sett ur detta perspektiv? 

Det hade gått knappt tre år sedan Bowie släppt sitt senaste album, The Next Day (2013), 

vars inspelning hållits hemlig. Även inspelningen av Blackstar hemlighölls men kort efter 

det att de två musikvideorna spelats in under oktober 2015 kom rykten i musikpressen 

om ett nytt Bowie-album i svang.28 Titelsången ”Blackstar” släpptes digitalt 19 november 

2015 tillsammans med videon med samma namn. Inspelningen av den, och videon för 

”Lazarus” skedde under oktober 2015 samtidigt som Bowies cancersjukdom framskridit 

så långt att behandlingen avslutats.29 Musikalen Lazarus öppnade Off-Broadway den 7 

december 2015, veckan därpå släpptes sången ”Lazarus” digitalt och därefter 

studioalbumet Blackstar jämte ”Lazarus” video på Bowies 69:e födelsedag den 8 januari 

2016. 

Det kan finnas flera skäl att hemlighålla en produktion. Det näst sista albumets 

hemlighetsmakeri tolkades av bandmedlemmarna som att Bowie ville arbeta utan 

deadlines och tidspress.30 Inför Blackstar kan ett ytterligare skäl varit att Bowie önskade 

att mottagandet och bedömningen av albumet skulle ske utan publikens vetskap om hans 

dödliga sjukdom. Då Bowies frånfälle offentliggjordes endast ett par dagar efter släppet 

blir det ändå ofrånkomligt att tolka Blackstar just som en avskedsgåva till sina fans. Att 

Bowie dör blir på så sätt en epitextuell handling, och den långa cancer-behandlingen 

förstärker dessutom intrycket av att Bowie skrev verket i vetskap om och påverkad av sin 

förestående bortgång.31  

Musikjournalister och fans har bidragit med en mångfald analyser, teorier, 

diskussioner och spekulationer om vad Blackstar symboliserar och vad den handlar om. 

Även om jag under mina studier tagit del av otaliga mer eller mindre trovärdiga utsagor 

så är det inte min önskan att agera domare mellan alla dessa utsagor.32 Att låta samma 

                                                        
28 NME: https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/david-bowie-7-things-we-already-know-about-

his-2016-album-blackstar-14592 , (hämtad 2019-05-09) 
29 BBC, The Last Five Years, 2017, [01:24:16] 
30 Ibid, [00:13:31] 
31 Författarens biografiska förhållande till verket har inom litteraturvetenskapen har bl.a. 

diskuterats av Jon Helt Haarder i ”Ingen fiktion. Bara reduktion – Performativ biografism som 

konstnärlig strömning kring millenieskiftet”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2007:4, s. 77-92 
32 Inspelningsstudion var t.ex. utrustad med ljudteknisk utrustning av märket Blackstar, 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p04ny4v5 (hämtad 2019-05-13) 

https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/david-bowie-7-things-we-already-know-about-his-2016-album-blackstar-14592
https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/david-bowie-7-things-we-already-know-about-his-2016-album-blackstar-14592
https://www.bbc.co.uk/programmes/p04ny4v5
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sångtext peka åt olika håll är också en teknik Bowie inte är främmande för: ”-[…] that is 

part and parcel of what I do for you, it’s part of my entertaining factor, is lying to you.”33 

I vissa fall har dock spekulationerna hjälpt mig identifiera intertextuella kopplingar 

som jag också kunnat använda. Exempelvis fann jag följande tänkbara intertextuella 

koppling till album- eller sångtiteln Blackstar från en inspelning av den tidiga Bowie-

idolen, Elvis Presley, som släpptes på 1990-talet. ’Black Star’ var ett arbetsnamn på en 

Hollywoodfilm som ändrades till Flaming Star innan den visades.34 

Every man has a black star 

A black star over his shoulder 

And when a man sees his black star 

He knows his time, his time has come 

Black star don't shine on me, black star 

Black star keep behind me, black star 

There's a lot of livin' I gotta do 

Give me time to make a few dreams come true, black star.35 

En litterärt kopplande textkedja skulle även kunna utgöras av T.S. Eliots Wasteland, 

vilken återfinns på Bowies Book List. I Wasteland finns referenser till Gérard de Nervals 

El Desdichado i vilken vi kan finna versen ”soleil noir de la mélancolie”.36 

Inom astronomin är en ”black star” en slocknad stjärna som inte längre kan ses men 

har bibehållen massa och därmed fortsatt stark gravitationskraft, vilken därför kan ses 

som passande metafor för en avliden rymdrockare som Bowie. 

 

6.2 Albumets paketering som peritext 

Blackstar släpptes såväl digitalt som i fysisk form, både som CD och LP-skiva. 

Framsidan på CDn visar en stor svart femuddig stjärna på vit botten. Under den svarta 

stjärnan finns en rad med fem tecken, vart och ett små utklippta stjärnuddar, som med 

uppbådande av lika delar god vilja och fantasi kan läsas som B-O-W-I-E (se titelsida). 

För första gången saknar Bowies albumomslag ett foto på sig själv. På insidan finns ett 

16-sidigt häfte i CD-storlek med blanksvart text på mattsvart botten vilket gör läsningen 

utmanande men möjlig. Häftets framsida pryds av ett nedtonat foto i dova färger av Bowie 

i trekvartsfigur, stående med ansiktet vänt mot kameran, armbågarna utåt, händerna på 

höfterna, iklädd säckig svart kostym och ostruken uppknäppt skjorta. Uttrycket är trotsigt 

”-ta det här, om ni kan!”. Bowie bär ett solkigt bandage runt huvudet som täcker ansiktet 

från näsroten upp över pannan, bandaget har påsydda knappar där ögonen normalt sitter, 

                                                        
33 BBC, The Last Five Years, 2017, [00:05:39] 
34 The Telegraph, 2016-01-13: https://www.telegraph.co.uk/music/news/does-a-1960s-elvis-

song-hold-the-key-to-bowies-blackstar-and-5-o/  (hämtad 2019-05-09)  
35 Ibid 
36 https://www.poetica.fr/poeme-27/gerard-de-nerval-el-desdichado/  

https://www.telegraph.co.uk/music/news/does-a-1960s-elvis-song-hold-the-key-to-bowies-blackstar-and-5-o/
https://www.telegraph.co.uk/music/news/does-a-1960s-elvis-song-hold-the-key-to-bowies-blackstar-and-5-o/
https://www.poetica.fr/poeme-27/gerard-de-nerval-el-desdichado/
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videoregissören Johan Renck berättar att Bowie och han gav figuren namnet ’Button 

Eyes’.37 Det svagt blonderade håret som sticker upp över bandaget verkar fingerkammat 

bakåt-uppåt och ger ett energiskt oroligt intryck. Klädsel och hår påminner närmast om 

’Thin White Duke’, låt vara en åldrad och sjavigare version. 

På följande häftessidor ägnas varje sång ett uppslag med sångtext, en stjärn-, 

stjärnbilds- eller geometrisk figur, och all text är fortsatt blank svart på matt svart botten. 

Totalintrycket som förmedlas är mörkt, svart, symboliskt och bildfattigt. Detta är den 

peritext som fysiskt omger albumet och förväntningarna som omslaget skapar på musik 

och texter är att detta är något nytt och unikt, men samtidigt mörkt och konstnärligt samt 

varierande och symbolrikt. 

 

6.3 Sångtexterna 

6.3.1  ”Blackstar” – titelspåret 

Sången är tio minuter lång, och är näst efter ”Station-to-station” (1976) det längsta 

Bowie spelat in. Även om ”Blackstar” presenteras och framförs som en sång så kan den 

med fördel indelas och analyseras i två akter.  

 

6.3.1.1 ”Blackstar”, Akt 1 - före döden 

I första akten beskrivs ett rum i ’the Villa of Ormen’38 med ett ensamt stearinljus och vars 

centrum är ’your eyes’. Orden sjungs av en tredjepersonsberättare med röst och pålagda 

körstämmor som skapar en religiös eller spirituell stämning. En något ovanlig 

röstförvrängning kan förnimmas. Producenten Tony Visconti förklarar att till Bowies 

normala röst har i mixningen samma röst lagts på, men förhöjd en kvint.39 Sångrösten 

under hela första akten är kvinthöjdspålagd och effekten blir tydligast under 

refrängavsnitten, dessutom används kvintackord i gitarrmusiken vilket berövar lyssnaren 

möjligheten att avgöra om musiken går i dur eller moll. Musikteoretiskt kan 

kvintintervallet, lite förenklat uttryckt, sägas ställa de ingående tonerna i en 

motpolsposition gentemot varandra, vilket med traditionell musikalisk metaforik kan 

användas till att t.ex. representera distans, dualitet, polaritet eller ”hemma-borta”.40  

Musik-arrangemanget bärs av långa flytande blåstoner, stämsång och en saxofon som 

ger en sakral stämning men saxofonen bryter snart mönster med kortare stötar, 

                                                        
37 BBC, The Last Five Years, 2017, [01:11:46] 
38 Många internetanalytiker, angelägna om att geografiskt lokalisera huset, verkar överens om 

att ”Ormen” ska tolkas nordiskt som just ormen. 
39 BBC, The Last Five Years, 2017, [01:11:03] 
40 Enligt musikvetaren Mårten Ljungberg 
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bakgrundsrytmen är en militär marsch som även den börjar störas av spasmiska överslag 

som resulterar i successivt ökad dissonans. Under musiken hörs korta, snabbt 

förbiflygande, toner som kan leda tankarna till rymdfilmernas laservapen.  

Sångtextens kärna i första akten är kort: 

In the villa of Ormen, in the villa of Ormen  

Stands a solitary candle,  

ah-ah, ah-ah  

In the center of it all, in the center of it all  

Your eyes   

 

Strofen upprepas tre gånger men andra gången byts de första två verserna ut mot: 

On the day of execution, on the day of execution  

Only women kneel and smile, ah-ah, ah-ah 

 

Videon, här betraktad som paratext, inleds med bilden av en rymddräkt liggandes i 

stillhet på en karg främmande planet under en solförmörkelses (eller black star’s) 

nattsvarta himmel.41 En ung kvinna med svans skrider fram till rymddräkten, öppnar 

visiret och finner en dödsskalle dekorerad med ädelstenar.42 Kvinnan tar med sig skallen 

i ett skrin till en kultplats (the Villa of Ormen) där dödskallen får central plats som relik 

i en ritual där ’Button Eyes’ skall inträda i dödsriket. Att Bowie väljer att både avslöja 

slutet på sagan om ’Major Tom’, hans första egna karaktär, och själv försvinna med 

reliken blir tydligt i videon. Bowies epitextuella död bekräftade ju nästan omgående 

kopplingen mellan ’Button Eyes’ och honom själv. 

 

6.3.1.2 ”Blackstar”, Akt 2 - efter döden 

Övergången från första till andra akten sker 04:22 då körsången flätas med stigande 

orgeltoner som skulle kunna visualiseras av en långsamt stigande rök från ett utsläckt 

stearinljus. Tolkning som ett gränsöverskridande från liv till död ligger nära till hands, 

och bekräftas av följande strof som inleder andra akten: 

Something happened on the day he died  

Spirit rose a meter and stepped aside  

Somebody else took his place, and bravely cried  

(I'm a blackstar, I'm a blackstar)  

 

I de två sista raderna nås en vändpunkt, eller ”Blackstars” peripeti, ’Somebody else 

took his place,…’ visar att någon annan, inte berättaren, inte ’Button Eyes’, utan just 

någon annan modigt ropar: ’I’m a blackstar, I’m a blackstar’. Denne någon har således 

intagit den avlidnes plats.  

                                                        
41 Sekvensen visar likheter med en scen i George Méliès film Le Voyage Dans la Lune (1902), 

se: https://www.youtube.com/watch?v=ZNAHcMMOHE8 , [00:08:20], (hämtad 2019-05-24) 
42 Kraniet kan ha inspirerats av Damien Hirsts diamantbesatta kranium ’For the Love of God’ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNAHcMMOHE8
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I videon sjunger ’Button Eyes’ under första akten, men i andra akten har bandaget och 

knapp-ögonen tidvis försvunnit. Karaktären med synligt ansikte kan kallas ’the Trickster’, 

en bedagad version av ’Thin White Duke’, som i videon även visar upp en mimik och ett 

kroppsspråk som avviker från ’Button Eyes’. ’The Trickster’ är tydligen den ’someone 

else’ som blivit reinkarnationen ’blackstar’.43 

Musiken i andra akten sker under en stadigare puls och under det återkommande 

mantrat: ”I’m a blackstar”, fortfarande med tydligt kvintpålägg i rösten. Berättelsen sker 

nu i första person, framförd av ’the Trickster’ och texten understryker också vad en 

blackstar inte är: gangstar (=gangster), film star, pop star, marvel star, flam star 44, white 

star, eller porn star. Han är däremot både en ’Blackstar’ och en ’star’s star’. Jag noterar 

att många av epiteten som ’Blackstar’ inte är skulle kunna beskriva den levande Bowies 

tidigare gestalter, men det enda som återstår är således endast en ’Blackstar’ och en ’Star’s 

star’. 

I sångens andra akt sker upprepningar av första aktens strof, ’In the villa of Ormen’, 

dessa framförs i videon av ’Button Eyes’ under återblickar från ritualen med kvinnorna 

där ’Button Eyes’ konfronteras med dödsriket symboliserat av tre korsfästa män med 

bandagerade huvuden som vrider sig på sina kors. 

I följande strof som sjungs av ’The Trickster’ deklarerar denne sin nyvunna position 

och sina egenskaper: 

I'm a blackstar, way up, on money, I've got game  

I see right, so wide, so open-hearted pain  

I want eagles in my daydreams, diamonds in my eyes  

(I'm a blackstar, I'm a blackstar)  

 

Även om rösterna och karaktärerna i ”Blackstar” låter sig identifieras med hjälp av 

sången och videobilderna så förblir textstroferna svåra att genealogiskt koppla till vare 

sig tidigare album, andra artister eller litterär text. Endast genom att hålla isär de två 

karaktärerna, och deras respektive roller, blir texten till en någorlunda begriplig 

berättelse på temat avsked från ’Button Eyes’ och överlämning till ’The Trickster’.45 

 

6.3.2 ” ’Tis A Pity She Was A Whore” – spår 2 

Sångtiteln är, med största sannolikhet, hämtad från den engelske post-

Shakespeareianske dramatikern John Fords 1600-talstragedi med titeln ’Tis Pity She Was 

                                                        
43 En högst eventuell tredje karaktär, av vissa kommentatorer kallad ’the Preacher’, ser likadan 

ut som ’the Trickster’. Denne sjunger inte i videon utan håller en bok med en svart stjärna på 

omslaget, det är oklart om dessa är en och samma eller två skilda karaktärer. 
44 ’flam star’ kan ju tänkas vara en vink tillbaka till Elvis-filmen ’Flaming Star’ på s.12 
45 Resonemanget om de två karaktärerna utvecklas i analysen av ”Lazarus” nedan. 
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A Whore. 46  Sorgespelet utspelar sig i Parmas societetsmiljö där, enligt Ian Robson, 

incestuös kärlek mellan systern Annabella och brodern Giovanni ställs mot ett samhälle 

vars primära drivkraft är socialt anseende vilket resulterar i en oupphörligt intrigerande 

och hämndgirig omgivning.47 

Systern och brodern är de enda av dramats många karaktärer som kan anses ädla och 

hederliga. Deras kärlek framställs, kontroversiellt nog, som vacker, njutnings- och 

förtroendefull, vilket står i skarp kontrast mot omgivningens cynism.48 

Sångtiteln antyder att sången kanske kan läsas som en palimpsest på John Fords 

tragedi, med sångtexten som en hypertext och tragedin som hypotext. Stroferna i Bowies 

sångtext, som upprepas med smärre variationer, är: 

Man, she punched me like a dude 

Hold your mad hands, I cried  

'Tis a pity she was a whore  

'Tis my curse, I suppose  

That was patrol  

That was patrol  

This is the war   

 

Black struck the kiss, she kept my cock  

Smote the mistress, drifting on 

 'Tis a pity she was a whore  

She stole my purse, with rattling speed  

That was patrol (…) 

Utöver titeln finns dock inga uppenbara intertextuella citat-kopplingar och de flesta 

metatextuella tolkningar ser texten som en anti-krigssång, vilket i bästa fall skulle utgöra 

en allusion till syskonen Annabellas och Giovannis öden i en fientlig miljö, men det känns 

långsökt. Det går inte heller att trovärdigt hänföra sångrösten till någon eller några 

karaktärer i John Fords drama. 

 ”If vorticists49 wrote rock music it might have sounded like this”, kommenterade 

Bowie själv när första sångversionen lanserades i november 2014, och musiken beskrivs 

som ”a raucous five-minute mesh of melody and discord, an art-rock anti-war romance 

[…]”.50  

                                                        
46 The New Encyclopedia Britannica Vol. 4, The University of Chicago, Chicago, 1991, ’Ford, 

John’ 
47 Robson, Ian, The Moral World of John Ford’s Drama, Universität Salzburg, 1983, s. 88ff 
48 Ibid, s. 104 
49 ’Vorticism’ definieras som en kvasi-futuristisk radikal brittisk konstriktning som hyllade 

kraftutvecklingen och energin i det moderna maskinsamhället och nådde sin höjdpunkt under 

första världskriget. Källa: Tate, https://www.tate.org.uk/art/art-terms/v/vorticism (hämtad 2019-

05-13) 
50 Mojo, https://www.mojo4music.com/articles/17397/hear-david-bowies-thundering-new-

single-tis-a-pity-she-was-a-whore/ (hämtad 2019-05-12) 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/v/vorticism
https://www.mojo4music.com/articles/17397/hear-david-bowies-thundering-new-single-tis-a-pity-she-was-a-whore/
https://www.mojo4music.com/articles/17397/hear-david-bowies-thundering-new-single-tis-a-pity-she-was-a-whore/
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Sången lanserades med ett musikaliskt arrangemang som ledde tankarna till krig och 

skottlossning.51  På Blackstars omarbetade version, som därför kan betraktas som en 

musikalisk palimpsest, får Donny McCaslins saxofon en framträdande roll vilket 

förändrar den audiella prägeln så att krigsmetaforiken ersätts med en obehaglig 

stresskänsla i vad som skulle kunna associeras till utsatthet i en urban och kaotisk miljö.  

För att kvarhålla min tanke från titelspåret, att Bowie delat upp sin person i två 

karaktärer, så ligger det nära till hands att arvtagaren ’The Trickster’ nu står ensam och 

utsatt i en fientlig värld, vilket jag tycker bekräftas av att sången inleds med två kraftfullt 

hörbara andetag. Temat ensamhet, isolering och sökande efter kommunikationsvägar med 

andra människor är dessutom något Bowie själv har upprepat många gånger tidigare.52 

Sångtexten kan ändå inte betraktas som en palimpsest på John Fords tragedi, däremot 

skulle ’The Tricksters’ situation kunna betraktas som en allusion till Annabellas och 

Giovannis utanförskap. Jag skall få anledning att återkomma till dramat ’Tis Pity She Was 

A Whore i analysen av ”Sue (Or In A Season of Crime)”. 

 

6.3.3 Lazarus – spår 3 

Sångtiteln anspelar intertextuellt på den döde mannen som Jesus lät uppstå från de 

döda, det Jesu underverk som, enligt Johannesevangeliet, slutligen provocerade fariséerna 

till att gripa Jesus,53 I Lukasevangeliet förekommer en Lasaros som tiggare i ’liknelsen 

om den rike mannen och Lasaros’. Under sina plågor i dödsriket känner den rike mannen 

igen den välmående Lasaros ståendes vid Abrahams sida. Den plågade mannen ber 

Abraham skicka Lasaros tillbaka till sina levande bröder för att varna dem. Abraham 

avvisar förslaget med argumentet ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de 

sig inte övertygas ens av någon som återvänt från de döda’.54 I båda fallen är således 

Lazarus, jag använder härefter engelsk stavning, förknippad med uppståndelse från de 

döda, genomförd eller ej. 

I det paratextuella perspektivet kan vi inte bortse från musikalen Lazarus vars 

fullbordan Bowie var mycket angelägen om. 55  Dessutom får ”Lazarus”-videon inför 

lanseringen av albumet Blackstar en stark och sannolikt avsiktlig epitextuell funktion. 

                                                        
51 En illustrativ videotolkning på krigstemat finns publicerad på Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=03GN-duIY2A&t=53s (hämtad 2019-05-22) 
52 David Bowie, Metamorphosis – An Eclectic Documentary, 2017, [00:01:08] 

https://www.youtube.com/watch?v=BBKI5ZCOREg&t=2026s (hämtad 2019-05-27) 
53 Bibeln, Johannes 11:1ff, 12:1f 
54 Bibeln, Lukas 16:19-31 
55 BBC, The Last Five Years, 2017, [01:01:33] 

https://www.youtube.com/watch?v=03GN-duIY2A&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=BBKI5ZCOREg&t=2026s
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Musikalen uppfördes och det som först noteras är att den bygger på filmen The Man 

Who Fell To Earth (1976) 56 , svenk titel: Mannen utan ansikte, där Bowie spelade 

utomjordingen Newton som kommer till jorden för att förgäves finna en räddning för sin 

egen törstande planet. Väl på jorden tvingas Newton föra en hopplös kamp för att 

återvända till sin dödsdömda hemplanet. Kopplingarna mellan musikalens huvudperson 

och Bowies filmroll, Thomas J. Newton, ”Lazarus” och Blackstar är mång-dimensionella. 

Newton stod som fysisk förebild till gestalten ’Thin White Duke’ vilket framgår av 

skivomslaget Station to Station (1976), musikalens tema är död och återresa till sitt 

ursprung och namnet Newton är ju dessutom den fysikaliska enhet vi använder för 

gravitationskraft, det enda en ’black star’ kännetecknas av. I musikalens final dör Newton 

till tonerna av ”Heroes” medan en projicerad bild av honom skickas ut i rymden mot hans 

hemplanet. Sångerna i musikalen, förutom inledande ”Lazarus”, är hämtade från Bowies 

tidigare katalog och kritikernas mottagande var ljummet.57 

Den musikaliska arkitexten i sången ”Lazarus” beskrivs av musikrecensenter som 

’jazz rock’ och ’gothic rock’. Rytmen påminner om tunga hjärtslag som kompletteras med 

glest återkommande kraftfulla tersackord på gitarr.58 Över denna rytmiska bas svävar 

blåsinstrument som baryton- och tenorsax som förmedlar både melankoli och en 

frigörelsekraft. Frigörelsen tecknas metaforiskt såväl av textens flygande blåfågel 

(’bluebird’) 59  som tenorsaxofonens stigande och fallande toner. Sången ges en 

ödesmättad avslutning med gitarrens kraftiga tersackord som tillåts klinga ut. 

Musikvideon till ”Lazarus” offentliggjordes först i samband med albumsläppet i 

januari 2016, två månader efter ”Blackstar”-videon. Både tidpunkten och innehållet knyts 

därför intimt samman med Bowies död. Videon utspelas i ett kakelklätt rum möblerat 

med en sjuksäng, ett stort klädskåp, ett skrivbord med papper, penna och dödskalle. 

’Button Eyes’ ligger i sjuksängen och inleder med:  

Look up here, I'm in heaven  

I've got scars that can't be seen  

I've got drama, can't be stolen  

Everybody knows me now 

                                                        
56 Ibid, [01:00:49] 
57 Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_(musical)  
58 Tersackord beskrivs av Mårten Ljungberg som intimiserande i motsats till kvint-ackordets 

polariserande karaktär. 
59 Bluebird (sv. blåfågel), fågelart förekommande i Asien. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_(musical
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En flicka som känns igen från ”Blackstar”-videon betraktar honom i smyg från sin 

position under sängen. Inför tredje strofen har ’The Trickster’ smugit sig ut från 

klädskåpet och tar över sjungandet, klädd i en diagonalrandig blå-lila kroppsstrumpa.60 

By the time I got to New York 

I was living like a king  

Then I used up all my money  

I was looking for your ass 

 

Strofen kan ses som en självbiografisk återblick från den första USA-tiden då Bowie 

förvisso var kreativ men spenderade sina pengar på kokain. Sången framförs således 

växelvis av de två karaktärerna ’Button Eyes’, den sängbundne med osynliga ärr, och 

’The Trickster’ den ömsom dansande, ömsom sittande vid skrivbordet, tänkande, 

skrivande och skapande. Flickan observerar obemärkt ’The Trickster’ från en plats 

under skrivbordet. ’Button Eyes’ återtar sången: 

This way or no way  

You know I'll be free  

Just like that bluebird 

Now, ain't that just like me? 

En ’Bluebird’ förekommer även i en scen i musikalen då Newton, instängd i sin 

lägenhet, genom sina fönster fascinerat kan följa dess flygövningar mellan skyskraporna. 

Videon avslutas med att ’The Trickster’ med mekaniska rörelser backar tillbaka in i 

klädskåpet och stänger dörrarna efter sig. 

Det vore omöjligt endast genom att lyssna på sången, och än mindre enbart läsa texten, 

att identifiera de två karaktärerna som dramatiserar sången i videon. De två sångerna 

”Blackstar” och ”Lazarus” framförs som duetter av de två karaktärerna men blir två olika 

berättelser om samma dödsfall. Om ”Blackstar” var utomjordisk, rituell och spiritistisk 

så är ”Lazarus” enkel och jordnära. De båda sångernas gemensamma tematik är att 

’Button Eyes’ dör och försvinner, medan ’The Trickster’ blir kvarlämnad med någon sorts 

ansvar. Den stumma flickan som deltar i båda framställningarna förblir ett mysterium. 

 

6.3.4 ”Sue (Or In A Season Of Crime)” – spår 4 

Det fjärde spåret skrevs liksom ”’Tis A Pity She Was A Whore” i samarbete med 

jazzkompositören Maria Schneider och utgavs tillsammans som A- och B-sida på en 

singel 2014. Här föreligger också en musikalisk palimpsest där den ursprungliga 

versionens trombonstinna storbandsjazz har tonats ner till ett avskalat melankoliskt 

arrangemang och en ny sista strof har lagts till i sångtexten. I sången får vi lyssna till en 

                                                        
60 Vid en återutgivning av albumet Station-To-Station bärs dräkten av ’Thin White Duke’ på 

skivomslagets baksida, https://www.youtube.com/watch?v=WejKQi7ddrs , [00:00:24] 

https://www.youtube.com/watch?v=WejKQi7ddrs
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manlig berättarröst som riktar sig till en kvinna (Sue). Narrativet leder oss genom en 

berättelse på temat otrohet och kvinnomord i en nutida miljö. Vid en noggrannare 

granskning finner jag att textens innehåll i stora drag överensstämmer med ’Tis Pity She 

Was A Whore-dramats intrig.  

Utvalda delar av sångtexten är: 

 

Sue, you said you wanted writ(ten)  

"Sue the virgin" on your stone  

For your grave  

Why too dark to speak the words? 

 
'Fore I know that you have a son 

Oh, folly, Sue   

[…] 

Sue, I pushed you down beneath the weeds  

Endless faith in hopeless deeds  

I kissed your face!  

I touched your face!   

Sue, goodbye!   

 

Sue, I found your note  

That you wrote last night  

It can't be right  

You went with him  

Sue, I never dreamed  

I'm such a fool  

Right from the start  

You went with that clown 

 

En kort synopsis av ’Tis Pity She Was A Whore-intrigen ser ut så här: I tragedin tvingas 

Annabella, gravid med brodern Giovanni, gifta sig med friaren Soranzo, som efter 

bröllopet får vetskap om såväl graviditeten som vem fadern är. Soranzo planerar hämnd 

på Giovanni och bjuder in honom till sin stora födelsedagsfest. Annabella försöker i ett 

brev varna sin bror, som dock inte hinner läsa brevet. Vid ankomsten till festen lyckas 

Giovanni träffa Annabella i enrum där han knivmördar henne under en kyss, vartefter han 

inför festdeltagarna konfronterar Soranzo viftandes med Annabellas utskurna hjärta trätt 

på sin kniv. Giovanni dödar även Soranzo, och tragedin slutar med att den på festen 

närvarande Kardinalen fäller omdömet om Annabella: ’It is a pity she was a whore.’61 

Det som först fäster blicken på likheterna är sista strofens hänvisning till brevet som 

Sue skrivit och protagonisten i sången i efterhand läser. Även övrig information i texten 

som att mannen gift sig med en kvinna som hävdat sin oskuld men upptäcker att hon 

redan har barn, att han kysser henne, mördar henne, och läser hennes brev i efterhand, 

visar likheter med Fords sorgespel. 

                                                        
61 Robson, Ian, The Moral World of John Ford’s Drama, Universität Salzburg, 1983, kap. V, 
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Även om sångens berättarröst ömsom tillhör Giovanni och ömsom Soranzo så kan jag 

argumentera för att vi här funnit den hypertext till hypotexten ’Tis Pity She Was A Whore 

vi förgäves sökte i den tidigare sången. Tematiken har förskjutits från ensamheten i en 

fientlig omgivning till en ensamhet orsakad av otrohet och fullbordad genom mord. 

Den musikaliska kopplingen mellan de två spåren är tydligt förnimbar även om ”Sue 

(Or In The Season Of Crime)” är mer melankolisk och sorgsen. Båda spåren utspelar sig 

på jorden, inte i himlen, och så långt skulle min teori om att sången angår ’The Trickster’ 

kunna stämma.  

 

6.3.5 “Girl Loves Me” – Spår 5 

Det femte spåret är vid en första lyssning eller läsning närmast omöjligt att förstå 

även för infödda britter. Den första strofen av texten börjar så här: 

Cheena so sound, so titi up this malcheck, say  

Party up moodge, nanti vellocet round on Tuesday 

Real bad dizzy snatch making all the omeys mad - Thursday  

Popo blind to the polly in the hole by Friday  

Where the fuck did Monday go? 

 

När vi väl identifierat språket som en mix mellan engelska, nadsat, polari och kanske 

afro-amerikansk slang skulle en ungefärlig översättning kunna bli: 

Young girl so beautiful, so hot on this guy, says 

Party up friend, take some drugs on Tuesday 

Really bad stuff will make all your friends mad – Thursday 

Make sure you have enough money by Friday 

Where the fuck did Monday go? 

 

’Nadsat’ är den ryskinfluerade slang som den språkintresserade författaren Anthony 

Burgess lät sina unga våldsfixerade karaktärer tala i romanen A Clockwork Orange.62 

Polari är en lingo som homosexuella män i England använde sig av under mitten av 1900-

talet. Romanen var ett litterärt debattinlägg i en på 1950-talet aktuell polemik om den nya 

ungdomskultur som utvecklats i Storbritannien efter krigsslutet och som ofta fick uttryck 

i våldsamma gruppslagsmål. Burgess extrapolerade den ungdomliga våldskulturen i sin 

fiktiva framtidsvision inspirerad av både Aldous Huxleys Brave New World och George 

Orwells 1984.63 Både A Clockwork Orange och 1984 återfinns på Bowies boklista, och 

han har ofta nämnt dem som viktiga under sin uppväxt. Strofen ovan har ytterligare tre 

verser som inte kräver översättning från ’Nadsat’: 

I'm cold to this pig and pug show  

I'm sittin' in the chestnut tree  

Who the fuck's gonna mess with me? 

                                                        
62 Burgess, Anthony, A Clockwork Orange, Ballantine Books, New York, 1965 [1963] 
63 Orwell, George (sv. översättn. Thomas Warburton), 1984, Bra Böcker, Höganäs, 1984 
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Här är det intertextuella nyckelordet ’chestnut tree’ vilket Bowie citerar från Orwells 

1984, det är nämligen namnet på det kafé där romanens protagonist, Winston Smith, 

spenderar all sin fritid efter frisläppandet från den statliga tortyrinstitutionen och där han 

sitter och reflekterar över sin kärlek till den unga Julia som blev bådas olycka.64 

Sångtiteln ”Girl Loves Me” bör därmed i förstone tolkas som föremålet för Winstons 

reflektioner, men eftersom de intertextuella referenserna görs till verk som var av 

betydelse för den unge Bowie är det inte otänkbart att sångtiteln är en självbiografiskt 

epitextuell referens till den ungdomskärlek som Bowie skrivit sånger om tidigare under 

sin karriär. 

Bowie: -Her name was Hermione Farthingale and I absolutely adored 
her, I mean she was the real first love in my life, she was a ballet dancer 
and very good singer […] She was doing a film called Song of Norway 
(laughter), and she fell in love with one of the actors in it and she left 
me for him, God, I didn’t get over that for such a long time, it really 
broke me up.65 
 

Versen ’Where the fuck did Monday go?’ kan det också spekuleras om, dels därför att 

Bowie, såvitt jag känner till, använder ordet ’fuck’ för första och sista gången i en 

sångtext, och dels för att budet om hans död offentliggjordes på en måndag. 

 

6.3.6 ”Dollar Days” – Spår 6 

Sången och musiken på det sjätte spåret är en rockballad av klassiskt Bowie-snitt. Den 

inleds med ljudet av en penna som skriver på papper men lämnar snart plats för ett 

pianointro, som kompletteras med blåsarrangemang innan den melodiösa balladen hittar 

sin puls och sina akustiska gitarrackord. I andra halvan utökas sångens karaktär med 

jazziga saxofonslingor innan den tonar bort och slutar i ett trumarrangemang över en lång 

elektronisk orgelton. Sångtiteln leder förväntningarna på innehållet till Bowies yrkesliv, 

och sången sjungs med något reflektivt i tonen. Texten är en förstapersons-berättelse som 

kan sammanfattas med den upprepade strofdelen:  

If I never see the English evergreens I'm running to  

It's nothing to me, It's nothing to see  

I'm dying to push their backs against the grain  

And fool them all again and again, I'm trying to  

 

Någon direkt intertextuell koppling till andra sånger eller litterära texter låter sig inte 

göras. Jag uppfattar texten som en ballad som uttrycker belåten uppgivenhet. På svenska 

skulle den kunna läsas som att ’Även om jag inte uppnått alla mina mål, så betyder det 

ändå ingenting längre’ och ’Jag önskar jag kunde pressa dem motströms, och lura dem 

                                                        
64 Ibid, s. 259 
65 BBC, The Last Five Years, 2017, [00:38:16] 
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ännu en gång, jag försöker…’. Med ’dem’ i sista strofen avser Bowie troligen sin publik 

och sina lyssnare. Om den musikaliska inramningen alluderar till något skulle det troligen 

vara ”Heroes” (1977) eller ”Ashes to Ashes” (1980), men detta bidrar ändå inte till någon 

ytterligare betydelsebildning. Jag uppfattar rösten som Bowies egen, och budskapet som 

att han fullbordat sitt jordiska värv. 

 

6.3.7 ”I Can’t Give Everything Away” – Spår 7 

På albumets mixning flätas Spår 6 ihop med Spår 7 så att övergångsögonblicket blir 

diffust. Det två sångernas musikaliska karaktär är likartade men blir ändå två distinkt 

olika rock-ballader. Sångtexten, som är en förstapersonsberättelse, upprepar titeln som 

refräng med följande två strofer: 

I know something is very wrong  

The pulse returns the prodigal sons  

The blackout hearts, the flowered news  

With skull designs upon my shoes   

 

I can’t give everything 

I can’t give everything, Away 

[…] 

Seeing more and feeling less 

Saying no but meaning yes  

This is all I ever meant  

That's the message that I sent 

 

Sångtiteln är dubbeltydig där den bildliga betydelsen är att ’jag kan inte avslöja allt’, 

vilket intertextuellt speglar föregående sångs tematiska ’to fool them again and again’. 

Även sångens sista strof (se ovan) understryker Bowies vana att dölja sina texters 

betydelser från sina lyssnare. Det uppenbart intertextuella elementet i texten är andra 

radens ’The pulse returns the prodigal sons’ som blir ännu en hänvisning till bibeln och 

Jesu liknelse om den förlorade sonen.66  

Liknelsen går ut på att den yngre av två söner ber sin far om att få ut sin arvslott i 

förskott och lämna hemmet medan den äldre brodern fortsätter tjäna fadern. Den unge 

sonen förslösar sitt arv och bestämmer sig för att återvända till familjen och hellre ta plats 

som tjänare hos fadern än att leva i fattigdom. Fadern välkomnar sin förlorade son och 

låter honom, trots den äldre broderns protester, återinta sin tidigare position i familjen.67 

Den bibliska betydelsen är mångbottnad och ses som en metafor för relationen mellan 

judar och kristna, Jesus umgänge med syndare, och Guds förlåtelse av syndare som ångrar 

                                                        
66 Bibeln, Lukas 15:11-32 
67 ’prodigal son’ enligt The Concise Oxford Dictionary, 8th Edition: ”a repentant wastrel, or 

returned wanderer”, den bibliska liknelsen används på liknande sätt som på svenska. 
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sig.68 Vad Bowie menar med att använda liknelsen är inte helt lätt att klargöra, men för 

att få den övriga sångtexten att bli begriplig skulle han kanske se sig själv som slösaktig 

om han avslöjade vad han menade. I vilket fall som helst skulle den sista sångtexten kunna 

utgöra en välfunnen epitaf på Bowies egen gravsten.  

Den sista sången avslutas också med en lång hög orgelton som kanske har funktionen 

att skicka Bowies själ långt ut i rymden, vem vet? 

 

7. Sammanfattning och avslutande diskussion 

Analysens syfte har varit att studera och söka betydelsebildningar i Blackstars 

sångtexter i en bred transtextuell kontext som inbegriper text, sångröst, musikalitet, 

videoframställning och rockmusikal. Även omständigheten att Bowie ägde kunskap om 

sin förestående bortgång kan betraktas som epitextuell eller kanske som biografisk 

performatism. 

Det är rimligt att betrakta Blackstar som ett konceptalbum på temat död, uppståndelse 

och konstnärligt efterlämnande. Sångtexterna i ”Blackstar”, ”Lazarus”, ”Dollar Days” 

och ”I Can’t Give Everything Away”, ger flera exempel på explicita uttryck för döden 

som ’On the day of execution’, ’Something happened on the day he died’, ’Look up here 

I’m in heaven’, ’I’m trying to, I’m dying to’ och ’The blackout hearts, the flowered news 

– with skull designs upon my shoes’. Uppståndelsen är tydligast i ”Lazarus” och 

efterlämnandet får kropp i tudelningen mellan de två karaktärerna, ’Button Eyes’ som 

överlämnare, och ’the Trickster’ som arvtagare. Karaktärerna manifesteras visuellt i 

video-versionerna ”Blackstar” och ”Lazarus”. 

De första fyra sångtexterna kan betecknas som karaktärsburna, medan de sista tre bär 

en prägel av Bowies egen person och röst. Att Bowie använder karaktärer i sina sånger 

ligger helt i linje med Ann Leornes studier om tidigare Bowie-album, hennes slutsats att 

Bowie efter 1980-talet inte längre behövde använda sig av karaktärer motsägs däremot 

delvis av min undersökning. I främst ”Blackstar” och ”Lazarus” blir karaktärs-

användningen tydlig och ges en självbiografisk funktion. Däremot tycks Bowie inte 

gömma sig bakom någon mask i de tre sista sångerna. 

Den musikaliska arkitexten varierar mellan rock, jazz och ballad, och dessa arkitexter 

förstärker röster, texter och det visuella. Exempel på en musikalisk förstärkning av texten 

är valet av ackordsarrangemang och pålagda röststämmor som de polariserande 

kvintackorden i ”Blackstar” och de intimiserande tersackorden i ”Lazarus”. Musik- och 

textinnehåll uppvisar i båda dessa sånger en tydlig parallellitet. 

                                                        
68 https://sv.wikipedia.org/wiki/Liknelsen_om_den_förlorade_sonen (hämtad 2019-05-26) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Liknelsen_om_den_förlorade_sonen
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Intertextualitet kan identifieras med bibliska referenser i ”Lazarus” och ”I Can’t Give 

Everything Away”, John Fords 1600-talstragedi som hypotexten ’Tis Pity She Was A 

Whore’ till hypertexten i ”Sue (Or In The Season Of Crime)”, däremot inte i sången vars 

titel är närmast identisk med John Fords sorgespel, i denna text kan vi möjligen ana en 

allusion. I sången ”Girl Loves Me” finner jag ett intertextuellt citat från Orwells 1984, 

’chestnut tree’, och en arkitextuell relation med Burgess’ A Clockwork Orange genom 

sångens användande av ’Nadsat’-språk. Båda dessa litterära verk pekar mot Bowies 

ungdomsår varför sångtiteln, ’Girl Loves Me’, kan ses som en nostalgisk allusion till den 

unge Bowies första stora kärlek Hermione. 

Jag tycker att Genettes transtextuella teori har varit metodiskt användbar dels därför 

att kategorierna kan hållas isär efter logik och funktion, och dels därför att den tillåter 

såväl icke-textuella som textuella samband, en fördel speciellt i svåridentifierade fall. 

Att de textuella kopplingarna är svårfunna, mångtydiga och allusoriska, stämmer väl 

överens med den bild som Richard Fitch ger då han menar att Bowies konstnärskap främst 

handlar om allusion och nihilism och att detta utmärker såväl Bowies konstnärskap som 

attraktionskraft. 

Ali och Wallace, som är av samma åsikt som Fitch angående Bowies mångtydighet, 

skulle troligen instämma i att Bowie genom sin teatrala karaktärsuppdelning, tydligt 

manifesterad i ”Blackstars” och ”Lazarus” videoframställningar, denna gång har 

problematiserat den gängse synen på döden och vad vi lämnar efter oss när vi dör. 

Dessutom tycker jag att de avslutande sångerna understryker Bowies avsikt att in i det 

sista förbli mångtydighetens apostel och låta lyssnarnas egna tolkningar tillmätas det 

största värdet av hans texter och musik. Eller som Bowie själv uttrycker det i sin allra 

sista strof: 

Seeing more and feeling less 

Saying no but meaning yes  

This is all I ever meant  

That's the message that I sent 

 

Lund, 2019-05-27 

Niklas Ljungberg 
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Bilaga : David Bowie’s Book List, 2013 

Källa: https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/david-bowie-influencers-books-

literature-the-book-list-orwell-music-creative-a8252801.html (hämtad 2019-05-27) 

 

Ackroyd, Peter: Hawksmoor 

Alighieri, Dante: Inferno 

Amis, Martin: Money  

Baldwin, James: The Fire Next Time  

Barnes, Julian: Flaubert’s Parrot  

Bellow, Saul: Herzog 

Braine, John: Room at the Top  

Broyard, Anatole: Room at the Top by  Kafka was the Rage 

Bulgakov, Mikhail: The Master and Margarita  

Bulwer-Lytton, Edward: Zanoni  

Burgess, Anthony: Earthly Powers 

Burgess, Anthony: A Clockwork Orange 

Cage, John: Silence: Lectures and Writing  

Camus, Albert: The Stranger  

Capote, Truman: In Cold Blood 

Carter, Angela: Nights at the Circus 

Chabon, Michael: Wonder Boys 

Chatwin, Bruce: The Songlines 

Cohn, Nik: Awopbopaloobop Alopbamboom: The Golden Age of Rock 

Cork, Richard: David Bomberg 

Cowley, Malcolm (editor): Writers At Work: The Paris Review Interviews 

Crane, Hart: The Bridge 

Danto, Arthur C.:  Beyond the Brillo Box 

DeLillo, Don: White Noise 

Diaz, Junot: The Brief Wondrous Life of Oscar Wao 

Döblin, Alfred: Berlin Alexanderplatz 

Edwards, Frank: Strange People 

Eliot, T.S.:  The Waste Land 

William, Faulkner: As I Lay Dying 

Figes, Orlando: A People’s Tragedy 

Fitzgerald, F Scott:  The Great Gatsby 

Flaubert, Gustave: Madame Bovary 

Friedrich, Otto: Before the Deluge 

Gillett, Charlie: The Sound of the City: The Rise of Rock And Roll 

Ginzburg, Eugenia: Journey into the Whirlwind 

Guralnick, Peter: Sweet Soul Music: Rhythm and Blues and the Southern Dream of Freedom 

Hall, James A.: Hall’s Dictionary of Subjects and Symbols in Art 

Harding, Douglass: On Having No Head 

Hirshey, Gerri: Nowhere to Run: The Story of Soul Music 

Hitchens, Christopher The Trial of Henry Kissinger 

Homer: The Iliad 

Isherwood, Christopher: Mr Norris Changes Trains 

Jacoby, Susan: The Age of American Unreason 

Jaynes, Julian: The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind 

Kerouac, Jack: On the Road  

Kidd, David: All the Emperor’s Horses 

Koestler, Arthur: Darkness at Noon 

Laing, R.D.:  The Divided Self 

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/david-bowie-influencers-books-literature-the-book-list-orwell-music-creative-a8252801.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/david-bowie-influencers-books-literature-the-book-list-orwell-music-creative-a8252801.html
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di Lampedusa, Giuseppe: The Leopard 

Larson, Nella: Passing 

de Lautréamont, Comte: Maldodor 

Lawrence, D.H.:  Lady Chatterley’s Lover 

Lebowitz, Fran: Metropolitan Life 

Lévi, Eliphas: Transcendental Magic, its Doctrine and Ritual 

Lewis, Wyndham: Blast 

Marcus, Greil: Mystery Train 

McEwan, Ian: In Between the Sheets 

Milligan, Spike: Puckoon 

Mishima, Yukio: The Sailor Who Fell from Grace with the Sea 

Mitford, Jessica: The American Way of Death 

Nabokov, Vladimir: Lolita 

Norman, Howard: The Bird Artist 

Norris, Frank: McTeague 

O’Hara, Frank: Selected Poems 

Orwell, George: Inside the Whale and Other Essays 

Orwell, George: 1984 

Packard, Vance: The Hidden Persuaders 

Pagels, Elaine: The Gnostic Gospels 

Paglia, Camille: Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson 

Dos Passos, John: The 42nd Parallel 

Petry, Ann: The Street 

di Pirajno, Alberto Denti: A Grave for a Dolphin 

Priestley, JB: English Journey 

Rechy, John: City of Night 

Sadecky, Peter: Octobriana and the Russian Underground 

Saunders, Ed: Tales of Beatnik Glory 

Savage, Jon: Teenage 

Selby, Hubert Jr.: Last Exit to Brooklyn 

Steiner, George: In Bluebeard’s Castle 

Sylvester, David: Interviews with Francis Bacon 

Spark, Muriel: The Prime of Miss Jean Brodie 

Stoppard, Tom: The Coast of Utopia 

Thomson, Rupert: The Insult 

Thurman, Wallace: Infants of the Spring 

Toole, John Kennedy: A Confederacy of Dunces 

Waterhouse, Keith: Billy Liar 

Waters, Sarah: Fingersmith 

Waugh, Evelyn: Vile Bodies 

Weschler, Lawrence: Mr Wilson’s Cabinet of Wonders 

West, Nathanael: The Day of the Locust 

Wilson, Colin: The Outsider 

Wolf, Christa: The Quest for Christa T 

White, Charles: The Life and Times of Little Richard 

Wright, Richard: Black Boy 

Yokoo, Tadanori: Tadanori Yokoo 

Zinn, Howard: A People’s History of the United States 

comic: Beano   

comic: Raw   

comic: Viz   

magazine: Private Eye  

 


