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Ligesom hos mange
andre musikere er
stoffer og alkohol,
mennesker og skæbner
omdrejningspunktet
i den amerikanske
sanger Craig Finn’s
sangskrivning
Den amerikanske musiker Craig Finn har igennem 25 år skrevet sangtekster
om karakterer, der tager stoffer, drikker, slås, går ned med flaget og prøver at
komme op igen. I efteråret 2021 spillede han koncert i Danmark, og jeg mødte
ham til en snak om hans tekstunivers om de mennesker i USA, som kæmper
på bunden af samfundet.
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Mange sangskrivere har gennem tiden skrevet
sange om alkohol og stoffer, om afhængighed,
om rus og om dagen derpå. Fra The Beatles
(’Strawberry Fields Forever’) over Neil Young
(‘The Needle and the Damage Done’) og Amy
Winehouse (‘Rehab’) til nyere navne som The
Weeknd (‘Kissland’). Et par danske eksempler
kunne være John Mogensen (’Sidder på et
værtshus’) og L.O.C. (’CFX’). I amerikansk indierock har Craig Finn slået sit navn fast som
sanger og sangskriver, der fortæller historier
om USA’s kuldsejlede skæbner, som ofte er tæt
vævet sammen med et højt forbrug af alkohol
og stoffer.

Craig Finn’s sangskrivning er beskrevet både
som en slags musikalsk ”great american novel” og
sammenlignet med tv-serien The Wire, fordi den
forbinder en række forskellige karakterer og fortællinger, samtidig med at den dykker ned i USA’s
skyggesider. For mig som forsker er Craig Finn’s
tekstunivers interessant, fordi fortællingerne
og dynamikkerne er genkendelige i forhold til
fænomener som afhængighed og social udsathed, som jeg arbejder med til dagligt i mine undersøgelser. Musik kan sætte beskrivelser og ord
på fænomener, som forskning ikke kan (og omvendt), og på den måde er det altid spændende
at opsøge nye perspektiver, såsom i kunsten, til
inspiration på sit faglige område.
Fra the high til the hangover
”Jeg har tit tænkt, at jeg ville skrive en bog, men
mine karakterer ender som regel med at blive til
sange, inden jeg når videre,” fortæller Craig Finn
med et smil, da jeg møder ham til et interview under en sangskriverfestival i Odense i september
2021. Det er blot anden gang, han er i Danmark,
og første gang som solokunstner.
Craig Finn fortæller, at i hans tidlige sangskrivning handlede det ofte om stoffernes og alkoholens positive effekter:

”Det handlede om at fejre, at åbne et par flasker
og feste.”
Men gradvist er hans sange kommet til at handle
mere om bagsiden ved et højt forbrug af alkohol
og stoffer.
”Jeg har haft folk tæt på mig, hvor det har haft
alvorlige konsekvenser. Det har dræbt nogle
og smadret andres liv. På et tidspunkt blev jeg
meget optaget af at skrive sange, der ikke bare
handlede om the high, men også om the hangover,” fortæller Finn.

(1) https://pitchfork.
com/reviews/al-

bums/3977-separation-sunday/
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Craig Finn optræder både solo og som en
del af rockbandet The Hold Steady. Det var
med The Hold Steady, og især bandets andet
album, Separation Sunday (2005), at Craig Finn
slog sit navn fast som sangskriver og historiefortæller. Som musikskribent Tom Breihan fra
musikmagasinet Pitchfork beskrev det i anmeldelsen af Separation Sunday, er Finn “hofpoet for
læsserampen bag storcenteret, hvor de bortløbne
unge samles for at sniffe billig kokain klokken 5
om morgenen”1.

”Det har altid interesseret mig, hvordan vi mennesker skaber eufori og rus, men også nedturene.
Og som min karriere er skredet frem, er det også
begyndt at optage mig, hvordan det relaterer sig
til mental sundhed. Der er vigtigt for mig ikke at
glorificere alkohol og stoffer, jeg vil gerne vise
den skade, det kan gøre, men på en kompleks
måde.”
Desperat ungdomsliv
The Hold Steady’s tidlige albums roterer om karakterer, der hovedsageligt er store teenagere
og lever et vildt ungdomsliv med stoffer, risikabel sex og risikoen for at blive udsat for vold. På
dansk ville man nok kalde dem udsatte unge. På
Separation Sunday møder vi Holly, en katolsk
teenagepige, fra flere forskellige andre personers synsvinkler, for eksempel på albummets
første nummer ’Hornets! Hornets!’:
“She said always remember never to trust me/
She said that the first night that she met me
She said there’s gonna come a time when I’m
gonna have to go/With whoever’s gonna get me
the highest”
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Holly (sangens ”she”) er bevidst om bagsiden
ved sit misbrug og advarer sangens fortæller
mod at stole på hende, fordi hun bliver nødt til at
følge den, der kan få hende på det bedste trip.
Netop jagten på rusen, festen, spændingen er
gennemgående for karaktererne, der befolker de
tidlige The Hold Steady-albums, men allerede
her lurer også konsekvenserne: flygtige og skrøbelige relationer, nedværdigelsen, der kan være
forbundet med at ville skaffe stoffer for enhver
pris, opmærksomheden fra politiet, volden, nedturene og hallucinationerne.
”Hvis man koger det ned, det med mange stoffer
og meget alkohol, så får du det godt en aften og
har det forfærdeligt dagen efter, og for mange er
det, at det er forfærdeligt dagen efter, ikke nok til
at afholde dem fra at drikke sig fulde eller tage
stoffer. Det handler om nuet og have det på en
bestemt måde lige nu,” forklarer Finn.
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Jagten på den tabte ungdom
Blandt karaktererne, der befolker Craig Finn’s og
The Hold Steady’s nyere albums, møder vi nogle,
der kunne være ældre udgaver af karaktererne
fra de tidligere sange. For eksempel på ’Jester
and June’ fra Craig Finn’s soloalbum We All Want
the Same Things (2017). Parret Jester og June
forsøger at finde tilbage til den stofscene, de tidligere kendte godt, men ingen husker dem længere.”Well the bartender’s friend sold us something
I think was probably coriander,” konstaterer fortælleren, der også ender med at skulle forklare
sig over for politiet.
”Jeg vil gerne skrive sange om mennesker, der
har almindelige hverdagsproblemer, og efterhånden som jeg selv er blevet ældre, er karaktererne i mine sange også blevet ældre. Og der er
den her fornemmelse af at sidde fast. På Separation Sunday handlede det meget om desperate
skæbner, som har en tendens til at bevæge sig
hurtigt og gå igennem ting hurtigt. Der er en del
drama, men ældre karakterer bevæger sig ikke
så hurtigt. Jeg interesserer mig mere og mere for
den dimension,” fortæller Craig Finn.
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Vi vender også ’Heavy Covenant’ fra det seneste The Hold Steady-album, Open Door Policy
(2021), som ligeledes behandler en karakter, der
er blevet ældre, men stadig indimellem leder efter
rusen. ”Den beskriver egentlig en mand, der har
styr på det, men når han er ude at rejse, kan han
være mere anonym, hans kone og børn er der ikke,
så han vil gerne belønne sig selv på en måde.”

I sangen beskriver fortælleren, hvordan han på
en forretningsrejse prøver at finde et sted at
købe stoffer (”If you know the perfect words to
say/You can get it almost anywhere”) og ender
med at opsøge en musiker, der har spillet på en
bar: ”Then I asked if I could shake his hand/And
I palmed him almost forty bucks/Then I asked
about the other stuff.”
Her er vi et andet sted end den ungdommelige
desperation og angst, men i stedet i en anden
usikkerhed og udsathed, hvor fortælleren er nødt
til at betale for at kunne spørge til, hvordan han
kan få fat i stoffer.
Craig Finn fortæller, at han altid har interesseret
sig for undergrundsøkonomien omkring stofferne,
netværkene og sproget omkring brug og salg af
illegale stoffer.
”Meget af det er noget, man bare lægger mærke
til, når man bor i en storby som New York. Man
ser den her fyr, der står på samme hjørne hver
dag, for eksempel. Jeg har en hund, der går virkelig langsomt, så da jeg begyndte at lufte den,
begyndte jeg at lægge mærke til nogle helt andre
ting end ellers. Hvad jeg selv observerer er en
del af det. Men jeg tror næsten heller ikke, der
findes nogen i den moderne verden, der ikke på
en eller anden måde er påvirket af eller kender
nogen, der har et problem med alkohol eller stoffer,” fortæller Craig Finn.
Opioidkrisen og præsidentvalget i 2016
Den amerikanske opioidkrise, som det faktum
kaldes, at mange amerikanere bliver afhængige
af opioider, og tusindvis hvert år mister livet til
opioidoverdoser, har også optaget Craig Finn,
fortæller han.
”Der er en glimrende bog om opioidkrisen,
Dreamland af Sam Quinones, som beskriver, at
det er en national krise, der strækker sig over
hele USA. Men de stater, der er særligt hårdt
ramt, er steder som Ohio, Pennsylvania, West
Virginia, som også er nogle af de stater, hvor
der var en politisk reaktion ved præsidentvalget
i 2016. Det fik mig til at tænke over, om da folk
stemte for at gøre ”America Great Again”, om
nogle af dem så stemte for et USA før opioidkrisen. Der er håbløshed og fortvivlelse og
mangel på arbejdspladser. Og der er en smerte,
en fysisk smerte, mange arbejdsskader fra industrien. Den farmaceutiske lobby har haft en stor
betydning for, at mange først er blevet afhængige
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af receptpligtig medicin og derefter andre stoffer.
Det gennemstrømmer på en måde alting.”
Fornemmelsen af fastlåsthed og udsigtsløshed er
i stigende grad blevet et tema i Craig Finn’s sangskrivning. Mange amerikanere, især dem i de såkaldte ”flyover states”, som ligger mellem USA’s
rigere stater ved kysterne, har en oplevelse af, at
udviklingen går baglæns, at det er svært at skabe sig en bedre tilværelse, fortæller Craig Finn.
Valget i 2016 viste en splittelse, som det er svært
at se, hvordan man kommer videre fra. På sangen ’Magic Marker’ fra 2019-soloalbummet I
Need a New War begynder og slutter sangen
i Independence, Missouri, midt i USA. Her er
sangens fortæller en krigsveteran, der prøver at
lande i virkeligheden derhjemme og håndterer
eftervirkningerne af at have været med i Golfkrigen ved at feste og tage stoffer og ender med
at blive rodet ud i kriminalitet.
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Han får landet en skummel aftale, vi finder aldrig
ud af detaljerne, og tjener 16.000 dollars, men
mister dem, da han rejser vestpå for at få dem til
at yngle. Han ender med at få så mange bank, at
han både får ”trouble with my numbers” og må få
hjælp af veteranforeningen for at få opereret sit
ansigt. En præst hjælper ham med at blive clean,
og til sidst ender han tilbage i hjembyen, hvor
han arbejder i sin onkels malerbutik og prøver at
undgå at tale om sin fortid.
Men selv om sange som ’Magic Marker’ handler
om hårde skæbner, titter håbet, eller i hvert fald
en eller anden form for mulighed for redning fra
eller stabilisering af nedturen, alligevel frem.
Noget at håbe på
Håbet om noget bedre dukker for eksempel op
på ’Rescue Blues’ (2017), hvor sangens fortæller har fundet tilflugt hos Jamie, en kvinde, hvis
mand er død nogle år tidligere.
”I overestimate/I make mistakes sometimes/Owe
some money to some other guys/It’s safest if I
stay inside”.
Her har fortælleren fundet en sikkerhed og en
base og en form for samhørighed med Jamie,
hvor de ser film på det store tv, og Jamie henter cigaretter, sixpacks og ”tattoo magazines” til ham.
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På ’Something to Hope For’ (2019) har sangens
fortæller fået forsikringspenge efter at have

været involveret i en bilulykke. Nu vil han bruge
dem på at hjælpe kvinden Joanie, som har levet
et hårdt liv.
Kompleksiteten, både i forhold til, hvordan
stoffer og alkohol påvirker enkelte menneskers liv, og også, hvordan det er forbundet
med økonomi og politik, optager Craig Finn.
”Har du set The Wire (amerikansk tv-serie, red.)?
Det er, som om stofferne har en påvirkning alle
steder i samfundet, i skolerne, i regeringen, i medierne, på gaderne … At udforske de lag i sangtekster, synes jeg er spændende,” forklarer Craig
Finn, der har arbejdet med en ny soloudgivelse
under pandemien.
Før ankomsten til Odense har han overnattet på
hotel på Vesterbro i København, og her gik han
ud for at se på kvarteret.
”Jeg var ude for at se på kvarteret og så et skilt,
hvor der stod BAR, og gik ind og tænkte, at jeg så
kunne sidde ved baren med en øl, så det gjorde
jeg. Jeg talte med en kvinde, der blev ved med
at gå ind og ud, så der foregik et eller andet. Men
hun var flink, og jeg endte med at spille terninger
med hende og et par andre på baren. Det føltes
på en måde som en amerikansk bar, men der var
også noget andet, der foregik, som jeg ikke helt
forstod. Jeg tænkte, jeg hellere måtte lade være
med at spørge,” fortæller Craig Finn.
Jeg siger, at det kunne være personer som dem,
han skriver om i sine tekster, han mødte på
bodegaen på Vesterbro.
”Ja, jeg mødte et par stykker,” svarer Craig Finn
med et smil.
Måske Craig Finn en dag skriver en sang om
sit besøg på en dansk bodega. Indtil da er der
rigeligt med fortællinger fra USA’s underside at
dykke ned i fra både The Hold Steady og Craig
Finn’s solodiskografi.

She said: City Center used to be the center of
the scene, now City Center's overNo one really
goes thereThen we used to drink beneath this
railroad bridgeSome nights the bus wouldn't
even stop/ There were just way too many
kidsI was waiting for my ride and I got jumped
from behind/ I got puncturedI got stopped by
the cops/ They found it in my socks and I got
probed
(‘Your Little Hoodrat Friend’, 2005, The Hold Steady)
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There were times when all that freedom
Had me wasted, wild and bored
Shooting through the ceiling
Shaking off the Desert Storm
Reaching out for something
Trying to let go of the war
Hoping hard for something to hold on to
(‘Magic Marker’, 2019, Craig Finn)

The only kind of dreams you ever seem to have are bad
dreamsThe only thing you say you ever really want to do
is smokeI know that you’ve been passed aroundYou’ve
been hurt so much that you’re boredI want to give you
something to hope for
(‘Something To Hope For’, 2019, Craig Finn)
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