
Hljóðspor
Dægurtónlistin óx úr grasi á 20. öld nærð á auglýsingum og 
sölumennsku. Útbreiðsla hennar jókst með hverri tækni- 
nýjung, hljómplötum, útvarpi, sjónvarpi, segulböndum, 
mynd bönd um,  geislaplötum, mynddiskum og loks Netinu. 
Rætur hennar liggja hins vegar djúpt í jarðvegi ólíkra 
menningarheima sem eru mun eldri en þessir miðlar.  

Í bókinni er slóðin rakin frá Afríku annars vegar og gömlu 
Evrópu hins vegar til hinnar bandarísku og síðar alþjóðlegu 
dægurtónlistar tuttugustu aldar.  Höfundur mælir með því 
að kennarar reyni að feta þá slóð með nemendum til að 
þeir átti sig á sögulegu samhengi tónlistarinnar. Þess vegna 
       heitir bókin Hljóðspor. Fátt mælir gegn því að þræða 
            þessa leið oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Hér  
        sem annars staðar ræður reynsla og kunnátta kenn - 
         arans ferðinni. Góða skemmtun!
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fiessi bók er eign skólans flíns og flú hefur hana a› láni. Bækur eru d‡rar og flví
mikilvægt a› fari› sé vel me› flær. Gættu fless vel a› skrifa ekki í flessa bók.
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Inngangur

Dæg ur tón list in óx og dafnaði á 20. öld, ríku lega nær› á aug l‡s ing um og 

sölu mennsku.  Henni var  snemma ætl a› a› ná til stórs hóps kaup enda 

me› prent u› um nót um, blö› um, tíma rit um og hljóm plöt um. Hún hefur 

jafn an flrif ist best á tísku sveifl um og sí felld um n‡j ung um. Út brei›sla 

hennar jókst me›  hverri tæknin‡j ung, hljóm plöt um, út varpi, sjón varpi, 

seg ul bönd um, mynd bönd um, geisla plöt um, mynddisk um og Net inu. 

Ræt ur henn ar  liggja hins veg ar djúpt í jar› vegi ó líkra menn ing ar heima 

sem eru mun  eldri en fless ir mi›l ar. 

fia› kann a›  hljóma ein kenni lega en oft flró ast tón list bæ›i hægt og 

skyndi lega. Hægt á me› an hlut irn ir gerj ast und ir yf ir bor› inu og skyndi-

lega fleg ar eitt hva› n‡tt sk‡t ur upp koll in um og slær í gegn.

Mik i› af al fl‡›u- og skemmtitón list 20. ald ar inn ar á ræt ur a›  rekja 

til Banda ríkj anna. fiar bjó fólk frá öll um heims horn um og af öll um kyn-

flátt um. En kyn flátta for dóm ar og and sta›a vi› sam neyti  hvítra og  svartra 

mót u›u allt sam fé lag i›. Engu a› sí› ur ur›u flær stíl teg und ir sem mest-

an svip  settu á dæg ur tón list 20. ald ar inn ar til vi› ‡miss kon ar sam runa  

evr óp skr ar og afrískr ar tón list ar. firátt fyr ir mót læti sem upp hafs menn-

irnir  máttu stund um flola er  löngu ljóst a› fáir  vilja lifa líf inu án fless a› 

 heyra blús, djass,  gospel, rokk og a›r ar teg und ir tón list ar sem  rekja má til 

 flessa sam runa.

Hva› vit um vi› um sög una og upp runann? Voru t.d. Bítl arn ir bresk-

ir e›a banda rísk ir? Var El vis hvít ur e›a svart ur? Hvort fyr ir bær i› kom 

á undan? Hvern ig var› rokk i› til? Hva› kem ur  afrísk tón list okk ur vi›  

flegar tal a› er um rokk? Hver er mun ur inn á blús og sveita tón list? Hvern ig 

er bítla hár? Hva› er  hippi? Hvern ig klæddist ungt fólk fyr ir flrjá tíu, fjöru-

tíu og fimm tíu árum? Hvern ig ung ling ar voru for eldr ar flín ir, amma og 

afi? Á  hva›a tón list hlust u›u flau? Voru ung ling ar yf ir leitt til flá?

Sum um  slíkra spurn inga er svar a› í fless ari bók. Ö›r um ver› ur ekki 

svar a› nema me› leit, inn an fjöl skyld unn ar, á bóka söfn um, á Net inu og 

me› flví a› ein beita sér og fylgj ast vel me› í tón mennt ar tím um. 

Gó›a skemmt un!
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Seiður Afríku
Enginnskrifaðisögu frum byggja Vest ur-Afr íku. Hún  lif›i og 

dafna›i í munn mæl um, frá sögn um, söngv um, döns um og 

hljó› færa leik. †ms ir si› ir voru sta› bundn ir en margt áttu  

í bú ar  n ir sam eig in legt. Ví› ast hvar sá á kve› inn flokk ur e›a 

stétt  manna um a›  segja sög ur og minn ast  merkra at bur›a. 

fia› var  fleirra hlut verk a› vi› halda venj um og si› um ætt-

bálks ins og  mi›la til unga fólks ins.  fiannig var› veitt ist menn-

ing in í munn legri  geymd frá kyn sló› til kyn sló› ar. Ættflokkadans í Suður-Afríku árið 1950.

Seiður Afríku
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Fólk  lif›i í sátt og sam lyndi vi› nátt úr una en  reyndi ekki a›  drottna yfir 

 henni. Afrísk menn ing var fyrst og fremst menn ing heild ar inn ar. Dans og 

tón list var ríku leg ur flátt ur dag legs lífs og  helsta sam ein ing ar- og tján ing-

ar form hvers sam fé lags.  Tali› er a› dans hafi upp haf lega ver i› trú arat-

höfn.

All ir á fang ar í lífi og  starfi fólks voru haldn ir há tí› leg ir me› sér stök-

um  hætti. Sung i› var um fæ› ingu, gift ingu,  dau›a, sán ingu, upp skeru og 

vei› ar. Til voru söngv ar sem  fær›u  manni ham ingju og a›r ir sem vernd-

u›u fyr ir ó láni; söngv ar sem lof u›u flá sem  fylgdu regl um og gó› um si›-

um og söngv ar sem  l‡stu fyr ir litn ingu á fleim sem svindl u›u og  brutu af 

sér. fiá voru tón list og dans stór  hluti af trú ar i›k un fólks. Tón list var svo 

sam of in dag legu lífi a› í sum um afrísk um tungu mál um var ekki til sér-

stakt or› yfir hana en flau or› not u› sem  fylgdu vi› kom andi at höfn um, 

verk um e›a gjör› um.

Eng inn sat kyrr lát ur og hljó› ur á há tí› ar stundu og fylgd ist me› fleim 

sem spil u›u og  sungu. Slíkt var ekki til si›s í Afr íku. All ir tóku virk an flátt 

í há tí›a höld um me› fjöl breytt um si› um og gjörn ing um, víxl söng kórs og 

ein söngv ara (call and respon se) e›a sam spili hljó› færa flokks og ein leik ara 

sem fram fór á sama hátt.

Hrynjandin

hineiginlega

altækavi›mi›unítilverunni

felurísérfló›ogfjöru,

nóttogdag

fæ›inguogdau›a.

Égdansa

flaraflei›andierégtil.

Sam kvæmt  afrískri fljó› trú er andi e›a sál í hverj um hlut. fiar af lei› andi 

hafa hlut ir, sem gefa frá sér hljó›, „radd ir“. Afr íku menn voru ó hrædd ir 

vi› a› láta flær radd ir  hljóma og nálg u› ust hljó› færi sín á allt ann an hátt 

en Evr ópu menn sem  alltaf  flurftu a›  hugsa um hvort fleir væru a›  spila 

 rétta e›a  ranga nótu. 

Trommu slátt ur var á kaf ur og marg sam sett ur og  fylgdi hon um flók i› 

lófa klapp. Rytm inn var bor inn uppi af lófa klappi, tromm um og ö›r um 

á slátt ar hljó› fær um sem hrist voru e›a sleg in á ‡msa vegu. Sum ir spil u›u 

púls me› an a›r ir léku ‡mis hryn mó tíf e›a mynst ur ofan á grunn slag i›. 

fia›ver›ura›dansa.fiessihátt

bundnahreyfingútheimtisttil

a›ver›amóttækilegurfyrirhinu

yfirnáttúrulega.fia›flarfa›strekkja

hú›iryfirholastofnaogsei›afram

flytbló›sinsoglátaberariljarberja

bumburjar›arunsgönginopnastá

millikvi›arogheilame›hvirfilsam

bandivi›ómælisví›átturhimnanna

–íflannigástandistígurma›urinn

inníhelgidóminn.

Pétur Gunnarsson: Sagan af 

heiminum á bls. 17.

Trumba slegin á afrískri danshátíð 1959.

Heimsbyggðin, saga mannkyns frá 

öndverðu til nútíðar, bls. 191
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Stund um var leik i› á  strengja- og tré blást urs hljó› færi líkt og flau væru 

á slátt ar hljó› færi. Rödd gó›s söng manns hljóm a›i rei›i lega, gla› lega e›a 

sorg lega eft ir flví sem text inn gaf til efni til. Hann „ beyg›i“ tón ana,  renndi 

sér inn í upp hafs tón hverr ar hend ing ar og brá sér upp í  falsettu fleg ar 

minnst  var›i. Söngn um  fylgdu ‡ms ir leik ræn ir til bur› ir. 

Fyrstu  afrísku flræl arn ir voru flutt ir til Norður-Am er íku á 17. öld. 

Hin  afríska menn ing ar arf leif› flutt ist me› fleim. fiar  lif›i hún á fram og 

 veitti fleim tæki færi til a› tjá til finn ing ar sín ar, von ir og ör vænt ingu. fieir 

 höf›u  leyfi hús bænda  sinna til a› i›ka tón list me›  fleirri und an tekn ingu 

a› tromm ur voru bann a› ar. Menn voru hrædd ir um a› flær gætu hvatt 

til upp reisn ar. firæl ar Su› ur-Am er íku  fengu hins veg ar a›  leika á fram á 

tromm ur. Af lei› ing in var› m.a. sú a› su› ur-am er ísk tón list b‡r yfir sei›-

andi  rytma sem læt ur fáa ó snortna. 

fia› voru hins veg ar a›r ir flætt ir úr tón list Vest ur-Afr íku sem  skutu 

rót um í Nor› ur-Am er íku. Radd beit ing og  söngstíll voru gjör ó lík flví sem 

flekkt ist me› al Evr ópu manna. fiar má  nefna víxl söng kórs og ein söngv ara 

Þrælasala í Afríku um 1750.

Seiður Afríku
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(call and respon se) sem birt ist jafnt í söng og hljó› færa leik. Sei› ur  afríska 

dans ins tók á sig n‡ja mynd í helgi haldi krist inn ar trú ar. Frá flví ver› ur 

sagt í kafl an um um  gospel.

Rytm inn var ekki brot inn á bak aft ur fló tromm ur væru bann a› ar. Í 

sta›  fleirra var lík am inn not a› ur til á slátt ar. Fólk stapp a›i ni› ur fót un-

um, klapp a›i sam an lóf un um, not a›i var irn ar til a›  líkja eft ir tromm um, 

 sveig›i sig fram og aft ur og vagg a›i sér til hli› ar eft ir hljó› fall inu. 

Nemendur berja bumbur.

Úr hverju eru þær búnar til?
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Ánauð og  
aðskilnaður
firælarnirhittustálaun á af vikn um stö› um. fiar  sungu fleir 

og döns u›u tímun um sam an af mikl um á kafa og  fengu út rás 

fyr ir  gremju, bág indi og sært stolt. Til ur›u n‡ir  

söngvar sem fólu í sér duld ar mein ing ar og skila bo› um  

upp reisn e›a  flótta. Fyr ir heitna land i› var Afr íka. Dag inn 

eft ir  slíka sam komu raul u›u fleir  flessa  söngva fyr ir  munni 

sér án fless a› kúg ara  fleirra grun a›i nokk u›. Radd irn ar voru 

hás ar og hrjúf ar. A› afrísk um si› var sung i› í tón hæ› sem lá 

 nærri tal rödd inni og menn léku sér a› flví a›  breyta  

setn ing um og hend ing um vi›  hverja end ur tekn ingu. firæl-

arn ir  renndu sér  milli tóna e›a hlykkj u› ust kring um flá me› 

‡ms um bug› um og beygj um,  skelltu sér upp í  falsettu og 

 drógu seim inn. Inn á  milli  drundi í djúp um  bassa e›a brá 

fyr ir blí› legu  rauli. Andlit söngv ar anna voru tján ing ar rík og 

end ur spegl u›u flá til finn ingu sem fólst í söngn um.

Svo kall a› ir blá ir tón ar telj ast til merki leg ustu sér kenna í söng flræl anna. 

Ef mi› a› er vi› tón stiga í dúr er átt vi› a›  flri›ji, sjö undi og stund um 

 fimmti tónn skal ans sé sung inn  lægri en vi› eig um a› venj ast í evr ópskri 

tón list. fió eru tón arn ir ekki fla› lág ir a› hægt sé a›  setja lækk un ar merki 

fyr ir fram an flá ef lag i›  stæ›i skrif a› á nót um. Lík lega voru hús bænd-

urn ir á næg› ast ir fleg ar fleir  heyr›u óm inn af vinnu söng flví líkt og í Afr-

íku  sungu menn vi› sam eig in leg störf. Söng ur inn  ger›i menn sam taka, 

jók fleim afl og  stytti dag inn. Lag lín ur voru stutt ar og text ar bygg› ir á fá  - 

or› um en kjarn yrt um setn ing um sem voru end ur tekn ar í sí fellu af ó svik-

inni til finn ingu.

Nemendur berja bumbur.

ÁNAUÐ OG AÐSKILNAÐUR 
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firæl arn ir nutu  engra borg ara legra rétt inda og tak mark a›ra mann rétt-

inda. Hús bænd urn ir inn rættu fleim „me› fædda und ir gefni“ og ólu me› 

fleim lam andi ótta vi› flá  hvítu. fia› var eng inn skort ur á vinnu afli í Su› ur-

ríkj un um og flar af lei› andi eng in flörf á vinnu spar andi  tækni enda fannst 

flræla höld ur un um nau› syn legt a›  halda flræl um sín um a›  stö›ugri og lát-

lausri  vinnu frá sól ar upp rás til sól ar lags. Banda ríkja menn  deildu hart sín 

á  milli um rétt mæti flræla halds. A› lok um kom til strí›s á taka. fiá ver andi 

for seti, Abra ham  Lincoln (1809–65),  leiddi Nor› ur rík in til sig urs gegn  

Su› ur  ríkj un um í borgara strí› inu 1861–65. Þar féllu fleiri Bandaríkja-

menn en í nokkru öðru stríði. firæla hald var bann a› 1. jan ú ar ári› 1865. 

Sá at bur› ur mark ar tíma mót í sögu banda rískra blökku manna.

Þurrkuð bómullarplanta 

höfð til skrauts.

Miki›vi›reisnarstarfáttisérsta›íSu›urríkjunumfrá1867–77.Reyntvara›stu›laa›

jafnréttisvartraoghvítra.1875vorusamflykktlögumborgaralegréttindisembönnu›u

kynfláttaa›skilna›íopinberumbygginguma›skólumundanteknum.Fólkafafrískum

upprunafylltistbjarts‡ni.Fyrrverandiflrælarhófuafskiptiafstjórnmálumognokkrirvoru

kjörnirtilsetuáBandaríkjaflingi.Sí›asturfleirra,BlanceBruce,satáflingitil1881.Eftira›

hannhvarfafflingisatenginnsvarturBandaríkjama›uráflingiíáttatíuogfimmár!

Hverfylkisstjórnináfæturannarriinnleiddilögsemger›ublökkumönnumnæstum

Forsöngur
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ókleifta›neytakosningaréttar.Mississippigekkhar›astframogtakmarka›iréttinnvi›

flásemborgu›uskattogvorulæsirogskrifandi.Túlkunflessákvæ›isvaralltafandsnúin

svörtumenólæsirhvítirmennstó›ustjafnanslíkskilyr›i.Hæstirétturógiltilöginumborg

aralegréttindiári›1883ogbannvi›kynfláttaa›skilna›ifrá1875.Su›urríkinsamflykktu

ölllagabálkaumkynfláttaa›skilna›ogumgengnishættisvartravi›hvíta.Fyrrnefndir

skyldutakaofanogkallahvítamanninn„Mister”e›a„Sir”.fieirskyldulítani›urflegar

hanntala›iogallsekkihorfaíaugunáhonum.Ólæshvíturma›urkomsthinsvegarupp

me›a›kallavelmennta›ansvartanmann„boy”e›a„uncle”.

Fljótlegavara›skilna›urkynfláttannatekinnuppíjárnbrautarlestumogbreiddist

fla›anúttilbi›sala,salerna,sporvagna,fjölleikahúsa,verksmi›jaogsvoframvegis.fia›

fl‡ddit.d.a›sérstöksætiílestum,strætisvögnumogveitingahúsumvorufyrirhvítaog

önnurfyrir„lita›a”einsogfólkafafrískumupprunavarkalla›.Sumssta›arvorutvennar

dyra›húsum,einarfyrirhvítaoga›rarfyrirsvarta.Salernivorua›skilinogflannigmætti

lengitelja.Svörtumvarví›ameina›ura›gangura›börumogveitingahúsum.Hæstiréttur

Bandaríkjannaúrskur›a›iári›1896a›kynfláttaa›skilna›urískólumstríddiekkigegn

ákvæ›umstjórnarskrárinnarumjafnrétti.fieimúrskur›ivarfyrsthnekktsextíuárumsí›ar.

Við bómullartínslu 1895.

ÁNAUÐ OG AÐSKILNAÐUR  
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Hollers
Af nám flræla halds  leiddi til fless a› marg ir unnu ein ir úti á ökrun um ef 

til vill me› flrjósk an asna e›a múl d‡r sér til a› sto› ar. Í ein ver unni leit a›i 

hugur  fleirra út rás ar í söng. fiá var› til svo nefnd ur holl er, sér kenni leg teg-

und af vinnu söng sem bar keim af afrísk um upp runa og var í raun lang ur 

og kvein andi sorg ar söng ur. Fyr ir daga bíla, land bún a› ar véla og út varps-

tækja  ríkti kyrr› í sveit um Su› ur ríkj anna. Fátt rauf kyrr› ina nema fer› ir 

járn braut ar lesta af og til. Söng ur inn á ökrun um gat flví  borist lang ar lei› ir 

og var í senn tján ing ar form og sam skipta máti. 

Allt í einu hóf einn  fleirra upp  raust sína me›  löngu, há væru 

en tón vissu  hrópi sem reis,  hneig og small yfir í  falsettu. Rödd-

in skarst eins og hníf ur gegn um hroll kalt næt ur loft i› og  óma›i 

líkt og lú›ra kall um skóg inn. Mér  haf›i  aldrei  borist til  eyrna 

 neitt  flessu líkt. fieg ar hann  hætti tók ann ar vi›, sí› an sá  flri›ji 

og loks marg ir í kór.

Corn fi eld Holl er and Qutt in’
Time Song

Oh...Iwon’tbeherelong.

Oh...darkgonnacatchmehere...

|:Oooooh,thesungoingdown,

AndIwon’tbeherelong.:|

Oooooh,thenIbegoinghome.

Oooooh,Ican’tletthisdarkcloudcatchmehere.

Oooooh,Ican’tstayherelong.

Ooooooooooh,Ibeathome.

    Hljó› rit a› í Ed wards Miss issippi 1939.

Blökkumennvorueinnigbeittiralls

kynsefnahagslegumflvingunum.

Fjórummilljónumflrælahaf›i

veri›veittfrelsienekkertjar›næ›i.

Atvinnutækifærinvorutakmörku›.

Líktogfyrrvorufleireftirsóttirtil

erfi›isvinnu,s.s.a›höggvaskóg,

leggjajárnbrautarteina,grafaskur›i

ogvinnaábómullarökrum.fieirur›u

efnahagslegahá›irhvítriyfirstéttsem

áttialltjar›næ›i.Oftdóufleireftir

ævilangtpu›jafnfátækirogflegar

fleirfæddust.A›rirfóruhinsvegará

millista›aogfær›usigflanga›sem

kjörinvorubetri.Sumirfloku›ust

hægtogsígandiíátta›stórborgum

Nor›urríkjanna.A›radreymdiuma›

fylgjafleimeftir.

Paul Oli ver: The  Story of the Blu es  

bls. 18–19. fi‡› andi: PHJ.

Innflytjendur frá Afríku berja bumbur

í miðborg Reykjavíkur árið 2006.
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Gospel
EinangrunsvartraBandaríkjamanna var› til fless a› fleir ur›u 

a›  skapa sér n‡ja sjálfs mynd og  blása lífi í menn ingu sína. 

Bylt ing ar kennd ar fram far ir ur›u á flví  svi›i. Stofn a› ir voru 

skól ar og kirkj ur reist ar flar sem  gospel-tón list in  skaut rót um.  

firátt fyr ir mis rétti og a› skiln a› kyn flátt anna til eink u›u 

banda rísk ir blökku menn sér fla› sem hent a›i fleim í evr ópskri 

tón list. Um alda mót in 1900 var mik il  gróska í tón list  fleirra. 

Hljó› færa leik ar ar flreif u›u fyr ir sér me› ‡miss kon ar  blöndu 

fljó› laga, vin sælla söng laga og klass ískr ar tón list ar Evr ópu-

manna. Djass inn fædd ist í New Or leans,  fyrstu  ragtime-lög in 

voru gef in út á nót um og  flannig  mætti  lengi  telja.

Nótnahefti með lagi eftir

ragtime-höfundinn Scott Joplin. 

Synir og dætur fyrrverandi þræla stofnuðu 

söngflokk árið 1871 í þeim tilgangi að

safna fé til byggingar Fisk-kennaraskólans

í Nashville, Tennessee. 

GOSPEL 
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firæl un um  haf›i ver i› kennt a› tala  ensku. Me› gó›u e›a illu var fleim 

bo› u› krist in trú a›  hætti mót mæl enda. fieir voru tón elsk ir og fljót ir a› 

læra  sönglög af bresk um upp runa og átta sig á und ir stö›u at ri› um í hljó›-

færa leik  hvíta manns ins. Auk fless ná›u fleir gó›u  valdi á evr ópsk um kór-

söng og rödd u›u  sálma eft ir eyr anu me› an hvít ir ná grann ar  fleirra  héldu 

sig vi› prent a› ar nót ur og ekk ert ann a›. Tón list var› fljót lega mik il væg ur 

flátt ur í kristni haldi blökku manna. Hug tak i›  gospel (gu› spjall) var hins 

veg ar fyrst not a› yfir trú ar lega tón list  fleirra eft ir 1920 en ræt urn ar ná  

aft ur til loka 18. ald ar.

Kór Fisk-kenn ara skól ans í  Nashville Tenn essee, sem stofn a› ur var ári› 

1871,  ger›i  söngva banda rískra blökku manna þekkta í Evr ópu og Nor› ur- 

Am er íku. Lög in voru út sett a›  hætti Evr ópu manna en me› frísk legri blæ 

en á›ur  haf›i flekkst. Me› al lag anna voru Swing Low  Sweet  Chariot og 

 Steel Away sem ekki  höf›u  heyrst á›ur me› al  hvítra. Haldn ir voru tón -

leikar ví›s veg ar í Am er íku og Evr ópu og var á gó› an um var i› til upp-

bygging ar skól ans. 

Stígandi og víxlverkan
Dans inn  haf›i ver i› kjarn inn í  afrísku helgi haldi. Marg ir Banda ríkja-

menn  töldu dans hins veg ar vera synd ugt at ferli. fiví tóku blökku menn 

upp svo nefnt ring  shout sem tí›k a› ist í kirkj um  fleirra fram á tutt ug ustu 

öld. Or›i›  shout er dreg i› af arabíska or› inu saut sem merk ir helg ur dans. 

fia› fór  flannig fram a› flátt tak end ur mynd u›u ein fald an hring,  sungu og 

stöpp u›u ni› ur fót un um. Hægt og bít andi óx hra› inn, á kaf inn og sefj un-

in uns há marki var ná›. 

 Seinna fleg ar hljó› færi voru kom in í kirkj urn ar  greip org anist inn e›a 

pí anó leik ar inn inn í há punkt predik un ar inn ar og kirkjukór inn hóf upp 

 raust sína af mikl um  flrótti. Slíkt flekk ist enn. Á slík um stund um má sjá 

gaml ar kon ur á kirkju bekkj un um opna hand tösk ur sín ar og taka upp 

tamb úrín ur e›a litl ar tromm ur til a› slá takt inn. fiá hefst n‡r  kafli í gu›s-

fljón ust unni sem  einnig á sitt há mark. 

fió kirkju gest ir af afrísk um upp runa taki virk an flátt í gu›s fljón ust-

unni er langt í frá a› fleir geti tek i› und ir í ein söngs köflum enda ekki til 

fless ætl ast. fiar er stíll inn op inn og út hverf ur og fær radd tækni söngv-

ar ans e›a söng kon unn ar a›  njóta sín til hins  ‡trasta. Ein læg tján ing til-

finn inga og trú ar hiti  skipta flar  meira máli en fyr ir fram á kve›n ar lag lín ur 

sem all ir kann ast vi›. Ysta  svi›i radd ar inn ar,  falsettu, hróp um og stun um 

er mik i›  beitt á samt krefj andi mel is m um. Mel isma nefn ist fla› fleg ar eitt 

Merkimiði á 78-snúninga hljómplötu. 

Söngvarinn Paul Robeson (1898–1976) 

var einnig leikari og íþróttamaður góður. 

Faðir hans strauk úr þrældómi og gerðist 

síðar prestur. Sjálfur mætti Robeson 

miklu mótlæti vegna litarháttar síns 

og varð ötull baráttumaður gegn 

kynþáttaaðskilnaði. 

Sumssta›arvarsvörtumtrúarlei›

togummeina›a›predika.fiátóku

fleiruppáflvía›syngjatilsafna›

arinsogfljótlegavar›tilvíxlsöngur

fleirraímillibygg›uráafrískrihef›.

Kirkjugestirklöppu›uogstöppu›u

ítaktvi›sönginnoghreyf›usigí

sætunum.Oftfórallthægtafsta›.

Upphafsor›predikaransvorulágvær

ensmámsamanóxstyrkuror›a

hansflartilhannfóra›tónabæ›i

taktfastogákve›i›.Stundumvar

takturinnsleginnápredikunarstólinn.

Söfnu›urinnsvara›ihonumslitrótt

íbyrjun„That’sright”,„Amen”e›a

„Tell’em‘boutit”enfleimmun

ákafarsemhonumlámeiraáhjarta.

fiegarstemninginná›ihámarki

sameinu›ustpredikariogsöfnu›

urítilfinningaflrunginni,taktfastri

ogsei›andihreyfingusemnefndist

„shouting”eða„ringshout“.
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at kvæ›i í or›i, t.d. a í amen, er sung i› á mörg um tón um og er vel flekkt 

fyr ir bæri, m.a. í gregor ísk um kirkju söng.

Blá ir tón ar (sjá blús) eru al geng ir í gospel músik og söngv ar arn ir  renna 

sér stund um inn í tón ana. Mjög oft heyr ist víxl söng ur ein söngv ara og 

kórs og hvet ur hvor a› il inn hinn til dá›a. Slík ur söng ur nær oft há marki 

í frjáls um  kafla (ad lib.) flar sem ein söngv ar inn, karl e›a kona, spinn ur 

mikl ar ein söngs st róf ur me› an kór inn held ur sig vi› sí end ur tekn ar hend-

ing ar e›a  flrástef. 

Þrælasálmar
Kristi leg ir söngv ar banda rískra blökku manna frá  mi›ri 19. öld nefn ast  

spi rit u als. fieir eru ó lík ir ö›r um sálm um a› flví  leyti a› kjarn inn í inn-

taki  fleirra er á nau› flræl dóms ins. Oft er fjall a› um spá menn  Gamla testa-

ment is ins og at bur›i sem flar er l‡st, t.d. á nau› gy› inga í Eg ypta landi og 

flótt ann fla› an. Slík ar frá sagn ir voru í huga  flrælanna l‡s ing á  fleirra eig in  

högum og hug renn ing um. „A› fara yfir ána Jórd an“, „laum ast til Jesú“ e›a 

Guðsþjónusta svartra. Allir viðstaddir 

taka virkan þátt í athöfninni. 

GOSPEL 

Umslag utan um plötu með gospel-tónlist.

Á myndinni sést dæmigerð bandarísk 

timburkirkja.
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„snúa aft ur til Zíon“ var dul mál sem  fl‡ddi a›  strjúka  burtu. Slíkt flekkt ist 

me›al flræl anna og ‡ms ar und an komu lei› ir til. Fyr ir heitna land i› var ekki  

lengur Afr íka held ur ‡ms ir gri› asta› ir í Nor› ur ríkj un um.

Spi ritu als hafa ver i› nefnd ir negrasálm ar á ís lensku en skipt ar sko›  anir 

eru um á gæti fless nafns.  Kannski má  kalla flá flræla sálma. Hver kannast 

ekki vi› lög eins og Go Down  Moses, Swing Low  Sweet  Chariot,  Nobody 

Knows the Trou ble I´ve Seen e›a When the  Saints Go  Marching In?

UPP HAF TUTT UG USTU ALD AR
Eft ir alda mót in 1900 komu nót ur á mark a› me› afró-am er ískri tón list, 

fl.e.a.s. tón list banda rískra blökku manna. Kirkj ur  fleirra voru hins veg ar 

marg ar og ó lík ar og flró u› ust í ‡ms ar átt ir. Vit neskju skort ir um fla› sem 

flar fór fram. fió er vit a› a› hvíta sunnu menn  leyf›u notk un hljó› færa 

eins og gít ars, munn hörpu, flvotta brett is,  trommu,  trompets og  básúnu í 

kirkjum sín um. A›r ir voru al gjör lega á móti fless um hljó› fær um og  töldu 

flau kom in úr vond um sta›. Eft ir 1920 hófst út gáfa 78-snún inga hljóm-

platna sem eru ó met an leg ar heim ild ir líkt og a›r ar hljó› rit an ir. 

Um svip a›  leyti var fyrst far i› a› nota hug tak i›  gospel. Thom as A. 

Dorsey  samdi flá lög inn blás inn af bo› skap Bibl í unn ar t.d. Peace In the 

 Valley og Take My Hand, Preci ous Lord. Hann hef ur ver i› nefnd ur fa› ir 

gospel-tón list ar inn ar.

 GOSPEL-KVAR TETT AR
Svo nefnd ir kvar tett ar eru vel flekkt fyr ir bæri í gospel-tón list og má einu 

 gilda hvort söngv ar arn ir eru fjór ir, fimm e›a sex. Dæmi ger› ur gospel-

kvar tett  haf›i tvo ein söngv ara, ann ars veg ar hrá an shout er e›a kall ara 

sem hróp a›i hend ing arn ar háum rómi og hins veg ar mjúk an ten ór. Oft 

 drundi í bass an um svo  minnti á hljó› færi og stund um  líktu  fleiri radd ir 

eft ir hljó› fær um.  Golden Gate kvar tett inn  haf›i mik il á hrif inn an  flessa 

stíls me› flví a› bæta fjör leg um  rytma, synkóp um og  sveiflu djass ins vi› 

flekkt ar lag lín ur. fia› sama  ger›u Mills-bræ›ur í ver ald legri tón list.

fieir sem ekki  sungu lag línu e›a  bassa  fylltu upp í  hljómana og hljó›-

falli› me› milli rödd um. Oft bygg› ust flær á sí end ur tekn um hend ing-

um e›a flrástefj um. Stund um stakk „smjör ten ór“ hausn um á  milli  hinna 

söngv ar anna og söng silki mjúka mót rödd vi› lag lín una. Söng ur kvar t-

ett anna ein kennd ist af söng gle›i, til finn inga túlk un, gó› um rödd um og 

synkóp eru› um lag lín um. Klæ›a bur› ur  fleirra var ó form leg ur og mik i› 

Thomas A. Dorsey og kvartett.

Hæggeng hljómplata (LP) með Golden

Gate kvartettinum gefin út fyrir þýskan 

markað. 
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lagt upp úr líf legri svi›s fram komu. T.d. fann Ira  Tucker í kvar tett in um 

Dix ie Humm ing birds upp á flví ári› 1944 a›  stinga sér út í á horf enda-

skarann líkt og hann væri  henda sér í sund laug. fia› kall ast  stage-div ing 

á  ensku, var sí› ar tek i› upp af rokksöngv ur um og hef ur oft kom i›  miklu 

ó›a goti á á horf end ur. Frjáls leg ar og á kaf ar hreyf ing ar söngv ara og á heyr-

enda gospel-tón list ar eru und an fari fjörs ins sem sí› ar  ríkti í rytma blús og 

 rokki.

Fræg asti kvar tett inn var senni lega The Soul Stir rers sem  Rebert H.  

Harris  veitti for ystu. fiekkt ast ur  fleirra fé laga var› hins veg ar Sam  Cooke 

sem Harr is hóf a›  fljálfa tíu ára gaml an. Sam  Cooke var  fyrsti trú ar-

legi söngvar inn sem  skipti me› um tals ver› um ár angri yfir í ver ald lega 

dægurtón list. fiar voru  fleiri á horf end ur og  meiri pen ing ar í bo›i en í 

gospel -söng. 

The Cara vans var vin sælasta  gospel-söngsveit in sem fer› a› ist um 

Bandarík in frá 1955 e›a um fla› bil og langt fram á  næsta ára tug. Flokk  ur- The Caravans snemma á 7. áratugnum.

GOSPEL 

Hljómplata með The Dixie Hummingbirds.

Hvað eru söngvararnir margir?

Hvað eru venjulega margir í kvartett?
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inn var e.k. út ung un ar stö› fyr ir n‡j ar söngstjörnur og mann - 

skap ur  inn flví breyti leg ur. Sam söng ur fleirra og einstök hóp  vinna   

flótti og  ja›ra vi› hugs ana flutn ing flegar best tókst til.  Gospel- 

kvar tett arn ir voru fyr ir  mynd doo-wop og soul söngsveit anna 

á  sjötta og sjö unda ára tugn um. Stór stjarna  gospel-tón list ar inn ar á 

fless um árum var Ma hal ia  Jackson. Söng ur henn ar var gef inn út 

af Col umbia sem gaf út dægurtón list. Hún söng fyr ir  fjóra for seta, 

Trum an, Eisen hower, Kenn edy og John son. fieg ar blökku manna-

lei› tog inn dr. Mart in  Luther King var jar› sung inn ári› 1968 söng 

hún Take My Hand, Preci ous Lord eft ir Thom as A. Dorsey. 

Á  sjötta ára tugn um var far i› a› nota pí anó og org el til und ir-

leiks í mun  meira mæli en á›ur. Á hrif trú ar legr ar tón list ar  svartra á 

rytma blús, rokk & ról og doo-wop voru mjög mik il á fleim tíma og 

sumt af flví efni nán ast gegn s‡rt af  gospel. Mörg um var nóg bo› i› 

fleg ar Ray  Charles söng I Got a Wom an ári› 1954, rytma- blúslag 

sem byggt var á negrasálm in um My  Jesus Is All the World to Me. 

„Hann bland ar sam an blús og sálm um, fla› er rangt,“ var› göml-

um blús manni a› or›i. Í huga  margra voru sálm arn ir heilag ir en 

blús inn synd ug ur. Me›  flessu lagi var› a›i Ray  Charles hins veg ar 

veg inn til soul-tón list ar sjö unda ára tug ar ins. 

Ray Charles.

Sister Rosetta Tharpe fæddist 1921 á 

bómullarplantekru í Arkansas. Hún var 

dóttir farandpredikara og byrjaði að spila 

á gítar sex ára gömul. Hún þykir einhver 

merkasta gospel-söngkona sinnar 

kyn slóðar en hrelldi margar kristnar sálir 

með dálæti sínu á blús og swing-tónlist. 

Hún tróð oft upp í leikhúsum og 

tónleikasölum og átti mikinn þátt í því 

að gera gospel vinsælt. Þannig ruddi 

hún brautina fyrir það sem kalla má 

gospel-popp.
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Blús
BlúsErtónlistarform fyrr ver andi  flræla og af kom enda  fleirra. 

Blús er bland a› ur a› upp runa og á ræt ur bæ›i í afrísk um og 

evr ópsk um hef›um. Upp haf i› er a› sumu  leyti ó ljóst enda 

tón list in  hluti dag legs lífs og al múga fólk ekk ert a› hafa fyr ir 

flví a› skrá hjá sér hvers dags leg ar gjör› ir sín ar. Senni lega var› 

blús inn til vi› sam runa ó líkra  flátta u.fl.b. aldar fjór› ungi eft ir 

a› flræla hald var  afnumi›.  fietta var fyr ir daga hljóm platna og 

út varps í dreif› um og af skekkt um bygg› um Su› ur ríkj anna. 

fiess  vegna er  erfitt a›  henda ná kvæm lega rei› ur á flví sem 

ger› ist.

Til er margs kon ar blús.  Heiti eins og Miss issippi -blús, Ge org íu -blús,  

Kent ucky-blús, Texas- blús og su› aust ur strand ar- blús l‡sa ekki bara 

land fræ›i leg um upp runa held ur ó líkri á fer› og út færslu  flessa tján ing ar-

forms. fieg ar kom fram á tutt ug ustu öld breidd ist blús inn út og bland a›-

ist  annarri tón list. Smám sam an fékk hann á sig fla› form sem kennt er 

vi› hann og kall a› blús form. Svo nefnd ur tólf  takta blús var› ein af uppi-

stö›um banda rískr ar skemmtitón list ar á 20. öld og birt ist ó trú lega ví›a, 

t.d. í  rokki og  djassi.

En blús er ekki bara tón list og tján ing ar form. Hann er  einnig hug ar-

á stand, fl.e. dep ur› og ang ist mann eskju sem svipt hef ur ver i› von inni. 

Af nám flræla halds  haf›i auk i› vænt ing ar blökku manna um mann sæm-

andi líf og  bjarta fram tí›. fieg ar á  reyndi ur›u flær vænt ing ar hins veg ar 

a› engu. fiess báru menn sár um ó kom in ár. Sagt er a› Su› ur rík in og 

flræla hald ar arn ir hafi tap a› strí› inu en unn i› fri› inn. Grimmi leg kúg un, 

hræ›i legt of beldi og  stö›ug  hræ›sla ur›u til fless a› blökku menn  höf›u 

ekki  bur›i til a›  spyrna vi› fót um me› skipu lög› um  hætti. fieir ur›u a› 

gera sér  stö›u sína a› gó›u og  takast á vi› sál arkvöl ina sem úr ræ›a leys i› 

 haf›i í för me› sér. Í bjarg ar leysi  fleirra var› blús inn til,  tjá›i til finn ing ar 

sem rang látt fljó› fé lag  haf›i vak i› og  létti á hjart anu án fless fló a›  veita 

B.B. King árið 1979. Hann komst svo að  

orði um kynþáttaaðskilnaðinn:

„Ef maður býr við þetta kerfi nógu lengi, 

hættir maður að bera 

óánægjuna utan á sér. 

En djúpt í fylgsnum hugans 

svíður mann undan þessu. 

Þar kemur blúsinn upp í manni ... 

því undir skrápnum ber maður djúp sár.“

BLÚS 
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rang læt inu vi› nám. fivert á móti fann blús inn sam hljóm í kúg un inni og 

 stillti sig inn á  böli› og eymd ina. Hann fjall ar í raun  meira um af lei› ing ar 

en or sak ir. fiær af lei› ing ar voru fyrst og fremst sál ræn ar. 

|:Misterrichmanopenupyourheartandmind:|

Giveapoormanachancehelpstopthesehardhardtimes.

|:Whileyou’relivin’inyourmansionyoudon’tknowwhathardtimemean:|

Oldworkin’man’swifeisstarvin’yourwifeislivin’likeaqueen.
 

      Bessie Smith (1928)

Blús er tján ing ar form fless sem syng ur og leit ar far vegar fyr ir til finn ing ar 

sín ar og hugs an ir. Ball ö› ur sem vin sæl ar voru um  fletta  leyti  fjalla hins 

veg ar oft ast um skáld a› ar per són ur e›a  li›na at bur›i. Blús er bæ›i hug ar-

ástand og söng ur sem kem ur or› um og tón um a› flví á standi. Söngv ar inn 

sem flyt ur blús inn upp lif ir lí› an fless sem  samdi hann. Bá› ir  létta á  hjarta 

sínu, sá sem syng ur og sá sem  samdi lag i›.

Fyrstu blúsplöturnar  
Elstu blús -plöt urn ar eru frá ár un um 1920–30. Tvær teg und ir blús -söngva 

voru hljó› rit a› ar flann ára tug. Ann ars veg ar  sungu kon ur lög sem nefnd 

hafa ver i›  vaudeville-blu es („kab ar ett-blús“), city blu es, klass ísk ur blús e›a 

pí anó -blús. Me› kon un um lék yf ir leitt pí anisti e›a lít ill flokk ur djass leik-

ara. Pí anó leik ar inn hélt oft takt in um gang andi með  vinstri  hendi me› an 

hann lék  hljóma e›a  fyllti fag ur lega upp í flagn ir lag lín unn ar me›  fleirri 

 hægri. Stund um sáu málm blást urs hljó› færi um a›  svara söng kon unni og 

 gripu inn í flagn ir og ey› ur á  milli hend inga.  fietta voru at vinnu menn 

og popp ar ar síns tíma. Text arn ir voru samd ir af mönn um sem  höf›u  

atvinnu af texta ger›. Stund um hófst lag i› me› hæg um inn gangi flar sem 

söng  konan út sk‡r›i af  hverju hún væri svo döp ur a› hún  flyrfti a›  syngja 

blús. Svo kom hinn eig in legi blús me› fleim dæmi ger›u ein kenn um sem svo 

mjög ein kenna  fletta tón list ar form. †ms ir blús- söngv ar af fless ari ger› eru vel 

flekkt ir enn flann dag í dag enda flutt ir og túlk a› ir af fram úr skar andi söng-

kon um eins og  Bessie Smith (1894–1937) og  Billie Hol i day (1915–1959).

Hins veg ar  sungu karl menn blús vi› eig in gít ar leik sem ‡m ist er  

nefndur down home,  country e›a  rural blu es. fieir voru leigu li› ar e›a land-

bún a› ar  verka menn en litu engu a› sí› ur á sig sem hálf ger›a at vinnu menn 

í tón list. fió var sjald an  greitt fyr ir söng inn me› pen ing um held ur mat Billie Holiday, 1939.

Merkimiði á 78-snúninga hljómplötu 

með blús-söngkonunni Bessie Smith. 
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og drykk. Und ir leik ur inn var bygg› ur á takt föst um  slætti e›a sí end ur - 

 teknum stefja brot um sem kall ast riff. Gít ar inn svar a›i sjald an söngn um 

líkt og pí anó i› söng kon un um en fla› átti eft ir a› breyt ast. Blá ir tón ar voru 

á ber andi í söngn um og radd beit ing in nær afrísk um stíl en evrópskum.

Textana  settu söngv ar arn ir sjálf ir sam an. Ann ars veg ar not u›u fleir ljó›-

lín ur sem fleir  fengu lán a› ar hér og flar og hins veg ar hend ing ar sem fleir 

 sömdu jafn vel á sta›n um. Blústext ar ur›u me› tím an um a›  flriggja línu 

er ind um flar sem  fyrsta lín an var sung in  tvisvar en sí› asta lín an lát in ríma 

vi› hana um lei› og hún lauk vi› a› koma á kve› inni hugs un til  skila.  

Text arn ir voru flví í AAB- formi.

Samspil hvítra og svartra
Eft ir a› flræla hald var  afnumi› unnu ein stak ling ar af bá› um kyn flátt um 

sam an vi› ‡msa erf i› is vinnu. fiar  lær›u tón elsk ir verka menn ‡m is legt af 

starfs bræ›r um sín um án til lits til lit ar hátt ar. Vin sæld ir gít ars ins eru me› al 

 fleirra  flátta sem mót u›u á fer› og e›li blús tón list ar inn ar. Evr ópsk ir gít ar-

smi› ir  fluttu til Banda ríkj anna og hófu flar störf. Af ur› ir  fleirra voru seld-

ar í póst kröfu og menn pönt u›u jafn vel ó sam setta gít ara í ra› ein ing um  

á samt lei› bein ing um og  settu sam an  heima hjá sér. Ná læg› Su› ur ríkj anna 

vi›  Mexíkó og spænsku mæl andi fólk í  Texas áttu sinn flátt í vin sæld um 

tólf  strengja gít ara. Eft ir a› gít ar inn kom til sög unn ar fór fast ur hljóma-

gang ur a›  setja mark sitt á  söngva blökku manna. Smám sam an ur›u lög in 

reglu legri í  formi en á›ur  haf›i  tí›kast. 

fiess ber fló a› geta a› blús menn sem voru ein ir á fer› hugs u›u mest 

um fla› sem fleir voru a›  syngja  hverju  sinni. Oft var efn i›  sami› jafn-

ó›um og fla› var flutt. Takt teg und ir og form  skiptu flá  litlu máli. Menn 

ré›u  hvenær fleir byrj u›u og hvern ig fleir luku  hverju er indi. fiess  vegna 

voru lög in oft ó reglu leg í  formi og  takti. fieg ar  fleiri fóru a›  spila sam an var› 

hins veg ar a› hafa  reglu á hlut un um.  Einnig ur›u blús menn fyr ir á hrif um 

frá ann ars kon ar tón list. Hinn  frjálsi, ó beisl a›i  afríski söng ur og ein fald-

ur, evr ópsk ur hljóma gang ur mætt ust í n‡j um söngv um sem me› tím an um 

flró u› ust í sveita blús, fl.e.  country blu es. Sum ir  telja a› fla› hafi ver i› um 

1885. Sveita blús inn  lag›i aft ur grunn inn a› blús tón list inni um 1920. 

Sam tím is flró u›u hvít ir me› sér hill billy- e›a sveita tón list. Eft ir a› 

blús tón list in  haf›i fund i› sitt form  haf›i hún ‡mis á hrif á sveita tón list-

ina. Marg ir fræg ir sveita söngv ar ar, fólk eins og  Maybelle Cart er,  Jimmie 

Rod gers,  Merle Tra v is, Chet Atk ins og Hank Willi ams  lær›u ‡m is legt af 

svört um starfs bræ›r um.

Landamæritónlistarlútasjaldan

sömulögmálumogendimörkríkja.

fiómargtkæmiívegfyrira›hvítir

ogsvartirblöndu›uge›igiltua›rir

si›irflegarkoma›söngoghljó›

færaslætti.Skapanditónlistarmenn

tókufla›tillánssemflálanga›ia›

notaúrtónlistannarraogspur›u

hvorkiumleyfinélitarhátt.

BLÚS 

Merkimiði á 78-snúninga blúsplötu 

frá þriðja áratug tuttugustu aldar.

Gítarleikarinn og söngvaskáldið Tampa 

Red og flokkur hans leika og syngja. 

Hlustið á Eric Clapton og félaga leika 

sama lag. Þetta er 8 takta blús í E og 

auðvelt að spila grunntóna eða hljóma 

með á tiltæk hljóðfæri:

 E7 E7 A7 A7

 E7 B7(H7) E7 E
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 Sweet Home  Chicago 
E A E7 E
Oh,  baby don’t you want to go?  Oh,
A                 A E7 E
 baby don’t you want to  go? Back to the
  
B7 (H7)                A7 E7 B7 (H7)

land of Cali fornia to (my)  sweet home  Chi-ca - go?  

Mississippi-þríhyrningurinn
 Frjósamt lág lend i› flar sem  renna sam an stór fljót in Miss issippi og Y azoo 

er nefnt Miss issippi-flrí hyrn ing ur inn e›a Delt a›*. fiar var kyn flátta hat r i› 

 einna and styggi leg ast í öll um Su› ur ríkj un um og aug ljóst sam hengi  milli 

kúg un ar á svört um og mik ils  fjölda blús söngv ara. fiar flró a› ist Delta -blús-

inn, forn eskju leg ur í eyr um nú tíma fólks en inni halds rík ur fyr ir flá sem 

 nenna a›  kynna sér hann. Raf magn a› af sprengi hans er  Chicago-blús-

inn sem á sjö unda ára tugn um var› fyr ir mynd  breskra tón list ar manna á 

bor› vi› Eric  Clapton og Roll ing Sto nes. Miss issippi-blús inn er hrjúf ur, 

gróf ger› ur og sker í hlust ir  sumra. Hann er ó reglu leg ur í takt skip an og 

hljóma gang ur ein kenni leg ur mi› a› vi› fla› sem sí› ar flekkt ist. fiá  ver›a 

söngv ar arn ir  seint sak a› ir um a› vera sk‡r mælt ir. 

Blús inn e›a dep ur› in gat átt sér per sónu leg ar á stæ› ur ekki sí› ur en 

fljó› fé lags leg ar. Oft var sung i›  b‡sna hrein skiln is lega um ást ir e›a ást leysi, 

svik, ó heppni og ill ör lög. fia› var› til fless a› mörg um fannst  Delta-blús-

inn ógn vekj andi, synd sam leg ur og jafn vel djöf ul leg ur. Hva› sem flví lí›ur 

er hann upp runa leg ur, frum leg ur og ó svik inn. Hann hef ur líka  reynst 

gjöful upp spretta efn is og hug mynda fyr ir  seinni tíma blús i›k end ur.

*  Delta: ós hólm ar

Gítarar og banjó 
Ba njó er  afrískt a› upp runa og var vin sælt hljó› færi me› al blökku manna. 

En fla› hef ur  stutta og  snögga tóna og hent ar illa í blús músik. Gít ar tón ar 

 hljóma leng ur en tón ar ba njós ins auk fless sem au› velt er a›  beygja flá og 

 sveigja. fiar me› er hægt a›  líkja eft ir blá um tón um radd anna. Hins veg ar 

 stilltu blús menn irn ir gít ara sína allt ö›ru vísi en fólk á al mennt a› venj ast 

nú á dög um. Opin still ing var al geng. fiá var gít ar inn t.d. stillt ur í dúr. 

 Renndi ma› ur fingr um yfir streng ina án fless a›  snerta flá á grip brett inu Leikið á fimm strengja banjó.
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hljóm a›i dúr hljóm ur, oft D-, E- e›a G-dúr. Svo  stungu menn  fingri inn 

í málm pípu e›a flösku háls og  renndu upp e›a ni› ur eft ir grip brett inu 

fleg ar fleir  vildu  skipta um hljóm. fia› er kall a›  slide. Ef menn  vildu  spila 

í moll  stilltu fleir ein fald lega gít ar inn í moll. Sum ir  stilltu reynd ar gít ar-

inn  flannig a› einn stak ur streng ur hljóm a›i t.d. átt und ne› ar en  venja er. 

 fiannig gat still ing hljó› fær is ins ver i› ein stak lings bund in.

Robert Johnson
Ro bert John son er go› sögn í  heimi blúsins og braut ry›j andi í blús gít ar leik. 

Hann  líkti eft ir pí anó leik ur um og lék m.a.  boogie- bassa ( boogie-riff) á 

 ne›stu  strengi gít ars ins me› an hann  ger›i eitt hva› allt ann a› á háu  tónsvi›i  

hinna strengj anna.  fiannig var hann í raun  tveggja  manna maki á gít ar inn 

mi› a› vi›  fleirra tíma spila mennsku. Hann spann í kring um  hljómana 

til finn inga flrung inn, hug mynda rík an og heil stæ› an und ir leik. Fyr ir 

daga hljóm platna og út varps  höf›u menn ekki  heyrt ann a› eins í Su› ur- 

 ríkj un um og  göptu yfir  fingrafimi hans. Alls kon ar sögu sagn ir  komust á 

 kreik. Hann átti m.a. a› hafa selt  kölska sál sína í skipt um fyr ir leikn-

ina. 

 

Robert Johnson.

BLÚS 

Svipmyndir af blúsmönnum
RobertJohnsonbjóíafskekktrisveitíMississippi.Sagansegiraðhannhafiekkertþráð

heitarenaðverðaaðmiklumblúsmanni.Maðursemvissilengranefisínuráðlagði

honumaðfarameðgítarsinnaðtilteknumkrossgötumogbíðamyrkurs.Robertfórað

þessumráðum.Ámiðnættibirtistsvartklæddurmaður,tókgítarinn,stilltihannogrétti

honumaftur.Þettavarkölskisjálfur.RobertJohnsonléknú,söngogsamdibetriblúsen

nokkurannar.Kölskifékksáluhansaðlaunum.

SannleikurinnerhinsvegarsáaðRobertJohnsonvariðinnviðæfingar,áttisér

fyrirmyndiroghlauttilsögnhjáóþekktumblúsmanniaðnafniIkeZinneman.Engar

hljóðritanirerutilmeðsöngoggítarleikZinnemansensagteraðhannhafiæftsigseint

ákvöldinínærliggjandikirkjugarði,setiðþarálegsteiniogplokkaðstrengina.

RobertJohnsonvarmikiðuppákvenhöndina.Gallinnvarbarasáaðhannhreifst

einkumafafannarramannakonum.Kvöldnokkurttróðhannuppálitlumskemmtistað

(jukejoint)þarsemónefndurmaðurréttihonumkrúsafheimabruggi.Þaðreyndist

býsnagörótturdrykkurþvíJohnsonveiktistheiftarlegaogláveikurínokkrasólarhringa.

Hannsvitnaðimikiðogeitriðhvarfúrlíkamanum.Enhannfékklungnabólguíkjöl

fariðogléstafvöldumhennar.Taliðeraðafbrýðisamureiginmaðurhafiþannigkomið

honumfyrirkattarnef.Slíkurdauðdagigafsögusögnumumþennanmiklablúsmannbyr

undirbáðavængi.
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Rytmablús
kynþáttaaðskilnaðurinníBandaríkjunumná›i ekki sí› ur til 

hljóm plötu út gáfu en ann arra  flátta fljó› fé lags ins. Sér stak ar 

út varps stö›v ar voru fyr ir  hvíta og a›r ar fyr ir  svarta. Í hljóm-

plötu versl un um voru a› skild ir rekk ar me› tón list  handa hvít-

um og „lit u› um“. Á milli strí›s ár un um au› kenndu hljóm-

plötu fyr ir tæki blús tón list og  fleira sem „race  music“, fl.e.  

kyn flátta tón list. Tíma rit i› Bill bo ard not a›i fla› nafn á  

vin sælda lista tón list ar sem ætl u› var  fólki af afrísk um upp-

runa. A› lok inni sí› ari heims styrj öld  flótti fla›  heiti hins 

veg ar til há bor inn ar skamm ar og  skutu ‡mis n‡ nöfn upp 

koll in um. A› lok um var far i› a› tala um „rhyt hm and blu es“. 

 Fyrsti vin sæld alisti Bill bo ard me› flví  nafni leit fló ekki  

dags ins ljós fyrr en í júní mán u›i 1949. 

 Helsta ein kenni rytma blús, og fla› sem jafn framt grein ir hann frá djass-

tón list eft ir strí›s ár anna, er á ber andi danstakt ur. Á sama tíma flró a› ist  

be bopp i› inn an djass ins en fla› flyk ir ekki  dansvæn tón list. Rytma blús var 

and stæ›a dægurtón list ar  hvítra  manna. Leik i› var sterkt e›a kröftug lega 

á hljó› fær in og danstakt ur inn olli því a› tón list in  flótti  æsandi. Hins veg-

ar  flóttu upp tök ur lé leg ar og frá gang ur á hljóm plöt um vi› van ings leg ur. 

Saga fless ar ar tón list ar er í  stuttu máli sú a›  skömmu fyr ir 1950 um breyttu 

fram s‡n ir, svart ir tón list ar menn  nokkrum frum flátt um úr blús,  gospel og 

dansvæn um  djassi og  bjuggu til rytma blús. Sá sam runi  lag›i sí› ar grunn-

inn a› rokktón list inni. Gít ar,  bassi, tromm ur og pí anó komu m.a. úr blús 

en ten ór sax ó fónn úr  djassi. Trommu leik ar inn sló fast á sner il inn e›a 

trommu kant inn á ö›ru og  fjór›a takts lagi, svo nefnt back beat sem ætt a› 

er úr  gospel-tón list. Bassa leik ar inn  styrkti danstakt inn me› flví a›  leika 

nótu á  hverju takts lagi. Hvort  tveggja kom fi›r ingi í fæt urna og hreyf ingu 

á kropp inn.

Radd tækn in og sú list a›  hrífa me› sér full an sal af  fólki var arf ur úr 

Vörulisti Columbia hljómplötu-

fyrirtækisins í maí árið 1927.

Innihald:

Listi yfir „hljómplötur sem rispast ekki“.

Markhópur:

Bandarískir blökkumenn

eins og sést á fyrirsögninni.

Emerson Race Records.
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trú ar lífi  svartra. Söngstíll inn var hrjúf ur en til finn ing in og næm leik inn 

í rödd inni, hend inga mót un, tón mynd un og blá ir tón ar komu mest úr 

blús. Text arn ir gátu ver i› op in ská ir og djarf ir e›a fjall a› um jar› bundin 

vi› fangs efni úr stór borg inni. fiar má  nefna sam skipti kynj anna í  blí›u 

og  strí›u, vina missi, drykkju skap og bíla. Víxl söng ur sax ó fón leik ara og  

söngv ara var al geng ur. Blás i› var af  miklu tápi og  fjöri, lú› ur inn á kaft 

fleytt ur og kreist ir úr hon um tón arn ir svo að hann nán ast  hvein og  emja›i. 

fia› er gert me› flví a›  syngja inn í munn stykk i› um lei› og ma› ur blæs. 

Stund um hróp a›i söngv ar inn lög in frem ur en a›  syngja flau. Frammi-

sta›a söngv ara og sax ó fón leik ara gat rá› i›  miklu um fjör i› á dans gólf inu. 

Und ir leik ur rytma sveit ar inn ar var frjáls leg ur og laus beisl a› ur og ó lík ur 

fleim út setn ing um sem skrif a› ar voru nótu fyr ir nótu í anda Glenn Mill er 

Band og  fleiri stór sveita djass ins.  Vinstri hand ar  boogie-takt ur sem ‡ms ir 

djas s píanist ar  höf›u til eink a› sér var stund um á ber andi í und ir leikn um. Í 

ö›r um lög um tók i› andi  shuffle-takt ur völd in. 

Louis Jordan’s  Tympany five 
Sveit in sem  lag›i rytma blús lín una var Lou is Jordan’s  Tympany Five. A›al-

spraut an, söngv ar inn og alt-sax ó fón leik ar inn Jor d an, var framúr skar andi 

skemmti leg ur á  svi›i og höf› a›i jafnt til  hvítra sem  svarta á heyr enda. 

Hann var hins veg ar of grínakt ug ur og full or› ins leg ur til a›  ver›a rokk-

stjarna. Rokk inu  fylgdi kyn sló›a bil. Til fless a›  ver›a haf inn á stall sem 

rokk stjarna  flurfti ma› ur a› vera ung ur. 

New Orleans
Í New Or leans var lög›  meiri á hersla á sjálf an söng inn en ann ars sta› ar 

flekkt ist. Ann a› hvort voru menn ein stak lega upp rifn ir og létt ir í  lundu 

Willie Dixon fæddist í Vicksburg í 

Mississippi-þríhyrningnum árið 1915.

Hann var bassaleikari og höfundur fjölda

laga sem rytmablúsmenn í Chicago gerðu 

fræg á sjötta áratugnum. Myndin var 

tekin árið 1965.

Louis Jordan árið 1950. Hann var 

fyrirmynd og átrúnaðargoð margra 

blökkumanna sem síðar urðu frægir, t.d. 

James Brown. 

Formrytmablússinseroftáttae›atólftaktablússemrekjamábeinttilsveitablúsins.

Segjamáa›formi›séhlekkurinnmilliflessaratveggjastíltegundaflvíhljó›færaskipanin

ergjörólík.Oftertala›umjumpblúsíflessusambandi,stíltegundsemhiklaustmákalla

stu›blúsvegnafjörsinssemfylgirtónlistinni.Rytmablúsinnvitna›iummiklalífsgle›i.

Svi›sframkomavarfjörlegogkraftmikil.Saxófónleikararsveiflu›umjö›munum,beyg›u

sigafturallalei›ni›urágólfogsneruséríhringiábakinume›anfleirspilu›u.Söngvar

arnirhrópu›uoghreyf›usigsemmestfleirmáttu.Æsingurinn,krafturinnogtakturinn

lögðua›mikluleytigrunninna›rokktónlistsjöttaáratugarins.

RYÞMABLÚS 
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e›a hrygg› in og harm ur inn lak af fleim. Und ir leik ur inn gat a› sama 

 skapi ver i› dill andi og kát leg ur  boogie-takt ur e›a svo i› andi  shuffle- 

takt ur a› menn nán ast sundl a›i af sorg. Frægast ur  allra á  flessu  svi›i í New  

Or leans var Fats Dom ino sem  einnig var› rokk stjarna og er get i› í  

kafl anum um rokk og ról. Hljóm sveit ar stjóri og upp töku meist ari hans, 

Dave Bart holomew, er einn af fleim sem mót u›u hljó› færa stíl rokks ins. 

 Shake,  Rattle and Roll


  Chicago
Líkt og ví›a ann ars sta› ar lá lei›  margra íbúa Miss issippi úr  sveit í flétt-

b‡li. Flest ir tóku Ill in o is  Central lestina sem ók frá New Or leans í Lousi ana 

um  Jackson Miss issippi til Memp his í Tenn essee og alla lei› til  Chicago í 

Ill in o is. fiar sett ust marg ir a›, flest ir í fá tækra hverf um e›a  gettóum flar 

sem stund um var  mikla  vinnu a› hafa. En stund um var enga  vinnu a› 

fá og sum ir karl menn eins og  milli  steins og  sleggju. fieir voru fyr ir vinna 

heim il anna og  flurftu a› afla  tekna. Ann ars skömm u›u kon urn ar flá.  

fieg ar út fyr ir  veggi heim il anna kom  flurftu fleir hins  veg ar a›  leika  töffara 

og slá um sig. Ann ars  ger›u fé lag arn ir grín a› fleim. Marg ir ré›u ekki vi› 

á stand i› og  lentu á glap stig um. 

Mik i› var um a› vera í skemmt ana líf inu. fieir sem voru músíkalsk-

ir gátu rif i› sig upp úr eymd inni og haft gó› ar tekj ur af hljó› færa leik.  

Margir blús menn í Delt anu leit u›u  verkamannavinnu í  Chicago en 

vegna›i fleg ar á hólm inn var kom i› best á hljóm sveit ar pall in um. Vert er 

a›  leggja á minn i› nöfn  sumra  fleirra, t.d.  Muddy Wa ters,  Little Walt er, 

Howl in Wolf,  Willie  Dixon,  Elmore  James og Chuck  Berry. fiess ir kapp ar 

voru upp á sitt  besta í kring um 1955.

Fátækrahverfi í Chicago árið 1948. 

Húsakynni eins og þessi biðu margra

blökkumanna sem flúðu eymdina 

í Mississippi. 

Járnbrautarlestin merkt Illinois Central 

Railroad flutti margan blökkumanninn úr 

eymdinni í Mississippi til stórborgarinnar 

Chicago. Slíkar lestir höfðu oft táknræna 

merkingu í söngvum blökkumanna. 

Má þar nefna lögin The Midnight Special 

og The Rock Island Line.

Raddmenne›asöngvararrytmablúsinseru‡mistkalla›irshouterse›acriers,kallarare›a

veinarar,tila›greiningarfrácroonerse›araulurumdægurlaganna.Kallararhrópuðue›a

sungublúsinnhárriraustuogvoruámarganháttfyrirmyndfyrsturokksöngvaranna.Einn

slíkra,JoeTurnera›nafni,hljó›rita›iári›1954lagi›ShakeRattleandRoll me›svellandi

boogierytmaográmumsaxófóninnskotumsem‡mistsvaralaglínunnie›atengjasaman

erindin.Áherslaá2.og4.slagi(backbeat)erundirstriku›me›lófaklappiogblásturs

hljó›færum.Undirleikurinnerfja›randioglétturendaflutturafmönnumsemfengist

höf›uvi›a›spiladjass.Lagi›ná›ieyrumeinnaraffyrsturokkstjörnunum,BillHaley,sem

einnighljóðritaðilagi›ogumortitextann.
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The Sky is  Crying
Út gáfa  Elmore  James.  Elmore  James: gít ar og söng ur.  Johny Jo nes: pí anó. 

Homes ick  James:  bassi. Odie Pay ne: tromm ur. J.T. Brown: ten ór sax ó-

fónn. Ó kunn ur: ten ór sax ó fónn. Hljó› rit a› í  Chicago í nóv em ber 1959. 

Gef i› út á lít illi hljóm plötu í mars 1960.

FOR SPIL (IN TRO)
D7
The sky is  crying, look at the te ars roll ing down the  street.    
G7            D7
The sky is  crying, look at the te ars roll ing down the  street.   
A7       G7    D7
I’m wait ing in te ars look ing for my baby and I wond er,  where can she be? 

I saw my baby one morn ing, and she was  walking down the  street.
I saw my baby one morn ing, and she was  walking down the  street.
Made me feel so good,  until my poor he art  would skip a beat.

I’ve got a bad feel ing, my baby, my baby don’t love me no more.
I’ve got a bad feel ing, my baby, my baby don’t love me no more.
Now, the sky’s been  crying, the te ars roll ing down my nose.

CODA (eft ir spil)

Chess-hljóm plötu fyr ir tæk i› var mi› stö› Chicago-blús ins. fia› var rek i› 

af tveim ur pólsk um bræ›r um af gy› inga ætt um. fieir voru inn flytj end ur, 

 höf›u  alist upp í gy› inga gettói í Pól landi og ná›u gó›u sam bandi vi› flá 

sem  bjuggu í  gettói  svartra í  Chicago. Hljóm ur inn á plöt un um var n‡ stár-

leg ur flví blús menn í  Chicagó léku á raf magns gít ara. Auk fless var munn-

hörpu leik ur og söng ur magn a› ur upp og búi› til berg mál í upp tök unni 

sem var n‡tt á fleim tíma.

Chica go-blús inn  flótti há vær og gróf ger› ur. Hann er af sprengi Delta-

blús ins og stund um kall a› ur  Chicago down home blu es  vegna skyld leik ans 

vi› hann. Hann hef ur engu a› sí› ur skil i› eft ir sig ó af má an leg spor í rokk-

sög unni. fia› ger› ist eft ir 1960. fiá  höf›u vin sæld ir blús manna í  Chicago 

dal a› veru lega á heima sló› um. Svart ir ung ling ar  vildu lít i› me› blús-

inn hafa og fannst hann  minna ó flægi lega á  dapra for tí› for eldra  sinna. 

fieir  vildu frekar  heyra soul- músik. Hins veg ar voru ung ir menn á Bret-

lands eyjum farn ir a›  hlusta me› at hygli á  flessa tón list. fiar á me› al voru 

pilt ar sem seinna köllu›u sig Roll ing Sto nes í höf u› i› á lagi eft ir  Muddy  

Wa ters. Muddy Waters árið 1975. 

Tólf  takta blús í D.
D7 D7 D7 D7
G7 G7 D7 D7
A7 G7 D7 D7

RYÞMABLÚS 
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Sveitatónlist – 
Kántrí
kántrí-EðasvEitatónlister eink um tón list  hvítra  

Banda ríkja manna. Nafn i›  country (á›ur  country &  western)  

á sér sína sögu.

Hvers  vegna er tal að um sveita tón list?

Hill billy
Í bú ar Nor› ur ríkj anna litu marg ir ni› ur á fá tæka,  hvíta Su› ur ríkja menn 

og köll u›u þá hill billies. Hill billy er or› sem eink um var not a› um af dala-

bænd ur í fjalla hér u› um Su›u ríkj anna. fia› var hla› i› nei kvæ›ri merk ingu 

og  l‡sti í hug um  sumra fá tæk um, ó mennt u› um og heimsk um bónda-

durg. Fljót lega fest ist or› i› hill billy vi› tón list  flessa sveita fólks. Hvort sem 

fla› var  vegna nei kvæ›r ar merk ing ar or›s ins e›a á hrifa kvik mynda fóru  

kán trí- e›a hill billy-söngv ar ar fljót lega a› klæ› ast kúreka föt um.

Íkreppunnimikluum1930ogástrí›sárunum1939–1945streymdisveitafólkúrSu›ur

ríkjunumtilstórborgannaínor›ri.fivífylgdumiklarbreytingarádaglegulífi.Söngurog

hljó›færasláttursemveri›haf›isjálfsag›urhlutihversdagsinsísveitinnivékfyrirö›ru.

Atvinnuskemmtikraftartókuuppflrá›innísta›innogsáufólkifyrirtónlist.fieirkyrju›u

söngvasembárufljóttkeimafsveitasæluogangurværrieftirsjáhinsli›na.Hugtaki›

countryfóra›táknatónlistutanaflandi.Westernstó›fyrirvestrafráHollywood.Átíma

bilibu›uflestarslíkarmyndiruppásungininnskotme›einmanakúreka.Vinsældalisti

sveitatónlistarsembirtistreglulegaítímaritinuBillboardfékkári›1949nafni›Country

andWestern.Sí›arvarnafnivinsældarlistansbreyttíCountry.

Útgáfulisti 

Paramount-hljómplötufyrirtækisins árið 

1927. 

Tónlist handa hvítum 

Bandaríkjamönnum.
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Klæða burður sveita söngv ara
Klæ›a bur› ur skipt ir kán trí söngv ara og söng kon ur  miklu máli. Mörg 

 fleirra eru há laun a› ir at vinnu skemmti kraft ar, borg ar bú ar í hú› og hár og 

hafa auk fless um tals vert nám a› baki í söng og hljó› færa leik. Engu a› 

sí› ur  reyna flest ir a›  halda al fl‡› leg um stíl og líta út eins og sveita strák ar 

e›a stelp ur af  næsta bæ. Sum klæ› ast sam fest ing um, smekk bux um e›a 

köfl ótt um skyrt um í  flessu  skyni. Önn ur fara í kúreka föt sem menn hafa 

mis jafn an smekk fyr ir. 

Bak grunn ur sveita söngv ara
Vert er hér sem ann ars sta› ar a›  horfa fram hjá um bú› un um og gefa 

inni haldi og upp runa tón list ar inn ar gaum. Fyrr á tím um var  meiri kyrr› 

í kring um fólk en nú á dög um. Ma› ur var manns gam an og munn leg 

skemmt un og menn ing í há veg um höf›. Fólk  kunni ut an bók ar ó grynn in 

öll af kvæ› um og söngv um. Göm ul stef og vi› lög var› veitt ust í huga fólks 

frá kyn sló› til kyn sló› ar. 

Fyrir daga hljómplatna og útvarps þurfti lifandi tónlist þegar fólk 

kom saman til að dansa. Hvaðan ætli hann sé þessi glaðlegi fiðlari?

Íslensk sveitasæla. Knútur R. Magnússon kallaði sig Reyni Geirs.

SVEITATÓNLIST – KÁNTRÍ 
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Bresk ar ball ö› ur frá flví fyrr á öld um eru sögu ljó› í fljó› kvæ›a stíl. 

Vi› fangs efni  fleirra geta ver i› l‡s ing ar á undr um og stór merkj um, frá-

sagn ir af hetju dá› um e›a merk um at bur› um. Hvort sem l‡st er raun-

veru legri at bur›a rás e›a til bú inni er  alltaf ver i› a›  segja sögu. 

Bresk ir Am er íku far ar tóku sér ból festu á Atlands hafs strönd inni og 

allt vestur til  Appalachia-fjall anna flar sem nú er Kent ucky, Tenn essee og  

Virg inia. fieir  kunnu ut an bók ar mik i› af söngv um, fljó› lög um, sálm um 

og ball ö› um for fe›r anna. Auk fless áttu fleir í fartesk inu gríp andi lög og 

 texta um líf i› og til ver una e›a hvers dags leg vanda mál sem all ir  flurfa a› 

 glíma vi›. Banda rísk sveita tón list er a›  nokkru  leyti  reist á fless ari hef› flví 

yf ir leitt  segja kán trílög ein hverja sögu.

Hljómplötur og útvarpsstöðvar
†ms ar sjálf stæ› ar út varps stö›v ar sem  bygg›u tekj ur sín ar á aug l‡s ing um 

léku kán trítón list til a› ná eyr um sveita fólks sem flutt  haf›i til stór borg-

anna. fieg ar frá lei› áttu út varps send ing ar eft ir a› bera flá tón list út um 

Banda rík in flver og endi löng.  Seinna barst  flessi tón list svo út um heims-

bygg› ina, ekki síst flang a› sem am er ísk ar her stö›v ar ná›u eyr um fólks. 

Slíkt ger› ist  einmitt á Ís landi. 

Svo kall a› ar 78 snún inga hljóm plöt ur komu á mark a› um alda mót in 

1900. Á fleim voru eink um  Sousa-mars ar, létt ar óp er ur, ein söng ur me› 

 Caruso og flutn ing ur rak ara stofu kvar tetta eins og  Peerless Qu ar tet. West-

ing hou se-fyr ir tæk i›  setti  fyrsta út varps tæk i› á al menn an mark a› ári› 

1920 og flá gat fólk hlust a› á tón list í út varp inu og  flurfti ekki a›  kaupa sér 

plöt ur. Ári› 1923 var  fyrsta hlö›u ball inu (barn  dance) út varp a› frá  Texas 

en svo nefnd ust út varps flætt ir me› sveita tón list sem brátt nutu mik illa 

vin sælda. 

Frá 1922–23 voru út varps stö›v ar starf rækt ar í öll um  helstu borg um 

Vest ur heims og mjög dró úr sölu hljóm platna eft ir til komu  fleirra. Út gef-

end ur ur›u a› breg› ast vi› me› ein hverj um  hætti. Fljót lega upp götv u›u 

fleir sta› bund inn mark a› fyr ir hljóm plöt ur me› flytj end um sem flekkt ir 

voru á heima sló› um. Hófst nú kapp hlaup um hæfi leik a ríka og sölu væn-

lega hljó› færa leik ara og söngv ara me› al al múga fólks í Su› ur ríkj un um. 

Út send ar ar út gef enda  flræddu flar nán ast hvern hrepp í leit a› fi›l ur um, 

ba njó leik ur um, sveita söngv ur um, blús mönn um og gospel- kvar tett um og 

var› vel á gengt.

Hátalari frá því skömmu eftir 1930.

Hljómplötufyrirtækið Columbia kom 

víðar við sögu en í Bandaríkjunum. Hér 

er mynd af merkimiða á 78-snúninga 

plötu þar sem Hreinn Pálsson syngur lög 

úr Skugga-Sveini. Takið eftir setningunni

„sungið á íslensku“. 

Útvarpstæki frá 4. áratugnum.
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Hafmeyjan The Mermaid 
                                                                  BALL A‹A FRÁ BRET LANDSEYJ UM

SVEITATÓNLIST – KÁNTRÍ  

Up  spake the capta in of our  gallant ship, 
A  goody speak ing capta in was he: 
„I have a wife in Fis hgu ard Town, 
This night she’ll be weep ing for me.“

Viðlag

And the  stormy wynds do blow,
In the wint er we’ll have snow.
And our  gallant ship,  lying down to the  breeze,
And the  landlubbers  lying down  below.

And up  spake the mate of our  gallant ship,
A good ly speak ing mate was he.
He had a wife in Mil ford Town,
„This night she’ll be weep ing for me.“

Viðlag 

And up  spake (who shall we have now?) 
the bos un of our gallant ship 
A good ly speak ing bos un was he.
He had a wife in Pembroke Town,
„This night she’ll be weep ing for me.“

Viðlag

And so it cont inu es, –  through all the mem bers of
the crew,  until ev entu ally they  reach the cook. And the
cook was not a “good speak ing man,“ accor ding to the
end of the  story,  because what the cook had to say was this:

And up  spake the cook of our  gallant ship,
 A bad ly speak ing cook was he.
He didn’t care a damn for the  kettle or the pan,
If she sank to the bott om of the sea.

Viðlag

Hljó› rit a› í Su› ur-Wa les 1953.

fia› var föstu dags morg unn, vi› sett um upp segl 
og sigld um skammt und an strönd,
fleg ar skip stjórinn haf mey í sjón auka sá
me› speg il og gull kamb í hönd.

Viðlag

Og haf ald an rís hátt
þeg ar her› ir  stormi á.
Fyr ir sjó menn í  rei›a 
er löng um fátt um skjól
fleg ar land krabb ar  skrí›a í ból.

Til or›a tók skip stjóri okk ar gó›a skips
og ekki var hon um rótt:
„ fiessi spor› fætta mær, hún bo› ar okk ur böl,
til botns vi› sökkv um í nótt.“

Viðlag

Til or›a tók st‡ri ma› ur okk ar gó›a skips,
 fjarska or› prú› ur ma› ur fla› var.
Hann  sag›i: Í Brook lyn hún bí› ur kon an mín,
helst til brátt fjölg ar ekkj un um flar.

Viðlag 

Til or›a tók  messi okk ar gó›a skips,
mjög svo ó rag ur strákur fla› var:“
„Kær ustu ég á í Sal em út vi› sjó
og sárt mun hún  gráta mig flar.“

Viðlag 

Til or›a tók kokk ur okk ar gó›a skips,
næst um elli ær fausk ur fla› var.
„Me› pott um og pönn um ég lif a› hef mitt líf
og mig lang ar á hafs botn ekki par.“

Viðlag
 
 firisvar í hring fla› hverf› ist okk ar skip,
 flrisvar í hring okk ar far,
 flrisvar í hring fla› hverf› ist okk ar skip
og svo hvarf fla› í reg in djúp an mar.

Viðlag

Sig ur› ur fiór ar ins son  fl‡ddi. 
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Carter-fjölskyldan 
Í bæn um  Bristol, flar sem mæt ast fylk in Tenn essee og Virg inia, upp-  

 götv a›i einn fless ara út send ara flá flytj end ur sem áttu eft ir a›  ver›a fremst-

ir í  flokki sveita söngv ara á milli strí›s ár un um, tríó i› The Cart er  Family og 

Jim mie Rod gers. Cart er-fjöl skyld an óx upp í grös ug um fjalla dal í su› vest-

ur Virg inu flar sem hver n‡ kyn sló› fólks drakk í sig gospel -söngva og ball-

ö› ur for fe›ra  sinna. Tríó i› var skip a› fjöl skyldu fö› urn um A.P. Cart er, 

konu hans Söru, sem var a› al söngv ar inn auk fless a›  leika á gít ar og auto-

harp, og  frænku henn ar á ung lings aldri,  Maybelle a›  nafni. Sú  stúlka 

 haf›i ná›  valdi á sér stakri gít ar tækni, lék lag lín ur á  djúpu streng ina en sló 

 hljóma á flá háu og átti leik máti henn ar eft ir a›  ver›a fyr ir mynd ann arra 

sveita söngv ara. 

Trú ar líf í Su› ur ríkj un um  haf›i mik il á hrif á sveita tón list ina. Í kirkj um 

 meflódista söng fólk marg radd a› enda fátt um hljó› færi í  fyrstu. fió  fi›la 

og gít ar kæmu sí› ar til sög unn ar hélt fólk á fram a›  syngja í rödd um og 

ver ald leg ar ball ö› ur sem flutt ar voru utan kirkj unn ar báru mik inn keim 

af radd setn ing um kirkju söngs ins. †ms ar söngsveit ir sem  lög›u fyr ir sig 

sveita tón list, s.s. Cart er-fjöl skyld an,  sungu flrí radd a› sam kvæmt  fleirri 

hef› me›  bassa og  annarri rödd í  námunda vi› lag lín una. 

Blu egrass
Blu egrass er leik i› á óraf mögn u› hljó› færi, gít ar, ba njó og  fi›lu en  

engar tromm ur. Blu egrass er nefnt eft ir  stóru slétt un um í Kent ucky flar 

sem gras i› vir› ist blátt út vi› sjón deild ar hring inn. Ræt ur tón list ar inn ar 

Carter-fjölskyldan.
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 liggja í  enskri og kelt neskri ( írskri,  skoskri) hljó› færa- og dans tón list. Bill  

Mon roe var lei› andi ma› ur í blu e grass- músík og höf und ur lags ins Blue 

Moon of Kent ucky sem El vis  Presley  ger›i sí› ar frægt. Mon roe kynnt ist 

ung ur svört um blús söngv ur um og fer› a› ist me› fleim um Su› ur rík in. 

fia› sama  ger›u Jim mie Rod gers og A.P. Cart er. 

Munnharpa, gítar og fiðla

Munn harpa er létt í flutn ing um. fiú tek ur hana upp úr  rassvasa flínum, 
slær›  henni vi›  lófann til fless a›  hrista úr  henni ryk og  vasaló og tóbaks-
musl. Og svo er hún til bú in. fiú get ur leik i› hva› sem er á munn hörpu: 
Grann an, ein radd a› an sef tón, dill andi und ir leik me› söng, heil lög me› 
takt föst um tón, dill andi und ir leik me› söng, heil lög me› takt föst um, 
 svellandi bassa grip um. fiú get ur  sveigt tón inn á ‡msa vegu me› skál-
mynd u› um hönd um flín um, gert hann kvart andi og klökk an eins og í 
sekkja píp un um, brei› an og vold ug an eins og í org eli, hvass an og sker-
andi eins og í reyrgras inu í brekk un um  heima. Og flú spil ar vild flína, og 
sting ur  henni svo í vas ann aft ur. Hún er  alltaf me› flér,  alltaf rei›u bú in 
í vasa flín um. Og í hvert  skipti, sem flú tek ur hana upp, lærir›u eitt hva› 
n‡tt í vi› bót, n‡j ar a› fer› ir vi› a›  mynda tón inn me› hönd un um,  breyta 
hon um me› vör un um, og eng inn kenn ir flér fla›. fiú flreif ar flig á fram 
– stund um einn í for sælu  trjánna í mi› deg is tím an um, stund um  heima í 
tjald dyr un um eft ir kvöld mat inn á me› an kven fólk i› flvær upp. fiú slær› 
takt inn hægt me› fæt in um, og augna brún irn ar  ganga upp og ni› ur eft ir 
hljó› fall inu. Og ef flú t‡n ir  henni e›a br‡t ur hana, flá er eng inn ó skapa 
 ska›i ske› ur. fiú get ur  keypt flér a›ra fyr ir  fjór›a part úr dal. 

Gít ar er d‡r mæt ari. Á hann ver› ur ma› ur a› læra. Læra grip in. Fing-
urn ir á  vinstri  hendi  ver›a a› hafa horn bjarg ir. fium al fing ur  hægri hand ar 
horn klepp fram an á gómn um.  Vinstri hand ar grip in eru erf i› ust; flú 
ver› ur a›  teygja fing urna,  teygja flá eins og köngu ló ar fæt ur til a› ná á 
flver gar› ana á grip brett inu ... Hann er á gæt is hljó› færi,  gamla grey i›. 
Sjá i› fli› hva› belg ur inn á hon um er slit inn. Marg ar millj ón ir laga eru 
bún ar a› má og  hefla í hon um vi› inn ... 

Fi›l an er sjald gæf, og afar  erfitt a› læra á hana. Eng in nótna merki á 
grip bor› inu, eng inn kenn ari. Hvern ig ég  lær›i á hana? Ég hlust a›i bara 
á gaml an mann, sem átti  fi›lu, og  reyndi svo a› ná flví á eft ir. Hann 
 vildi  aldrei  segja mér hvern ig ma› ur tek ur tvö föld grip.  Sag›i fla› væri 
leynd ar mál. En ég  haf›i auga me› hon um og sá hvern ig hann fór a› flví. 
 Svona  ger›i hann fla›.

Und ar legt hljó› færi, fi›l an. Hvell eins og vind ur inn, hvell og æst og 
 ögrandi –  flannig er fi›l an ...

fiess ir flrír  spila sam an á kvöld in, munn harp an og fi›l an og gít ar inn. 
 Spila eld fjörug an ræl og slá takt inn me› fót un um. Hin ir  djúpu streng-
ir gít ars ins ymja eins og hjarta slög, munn harp an gell ur hvellt, og fi›l an 
æpir æst og sker andi.

SVEITATÓNLIST – KÁNTRÍ  

Úr skáld sög unni firúg ur rei› inn ar 

eft ir John Stein beck. Seinni hluti, 23. kafli, 

bls. 173–175. fi‡› ing Stef án Bjarm an.
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Syngj andi kúrek ar
Söngv ar inn  Jimmie Rod gers (1897–1933)  haf›i starf a› sem járn - 

braut ar  starfs ma› ur. Hann var fædd ur og upp al inn í blús fylk inu  mikla 

Miss issippi. The Sing ing Break man var hann stund um kall a› ur  vegna 

starfs síns vi› járn braut irn ar. Hann var ó trú lega vin sæll á sín um tíma. 

Hann var fyr ir mynd Gene  Autry sem  ger›i gar› inn fræg an í  Hollywood 

sem syngj andi  kúreki líkt og Roy  Rogers. Næm ir hljó› nem ar  ger›u söng 

 fleirra mun blí› ari en sams  kon ar söng ur  haf›i ver i› á dög um far and s‡n-

inga og tjald sam koma sem  settu mik inn svip á skemmt ana líf fólks á  fyrstu 

ára tug um 20. ald ar. Kúrek arn ir í  Hollywood raul u›u og jó› l u›u af mik illi 

list en kunn ug ir  sög›u a› all ir al vöru kúrek ar  hef›u fljótt misst rödd ina 

vi› a›  öskra á naut gripi dag inn út og dag inn inn.

Hon ky Tonk og  Western Swing
Hon ky e›a Hon ky Tonk var í upp hafi or› yfir ó d‡r ar knæp ur en var sí› ar 

not a› um sveita tón list sem leik in var á slík um stö› um. Raf magns gít ar og 

trommu sett a› greina m.a.  slíka tón list frá blu egrass. Hank Willi ams er 

dæmi ger› ur full trúi fless stíls. Hann var  fyrsta súper stjarna sveita tón list-

ar inn ar og fyr ir mynd  fyrstu  hvítu rokksöngv ar anna. 

 Western Swing var sveita tón list leik in af stór sveit um a› al lega í  Texas 

og svar kán trí-tón list ar inn ar vi› stór sveit um djass ins. Í  Texas blönd u›u 

menn ‡msu sam an, göml um fi›lu döns um, blús,  svingi stór sveit anna og 

mexík anskri tón list. Bob Wills and His  Texas Cow boys léku á fi›l ur, gít ara, 

ba njó,  básúnu, sax ó fón, raf magns gít ar og trommu sett sem var óal gengt í 

sveita tón list. Menn  tengdu trommu sett yf ir leitt vi› afró-am er íska tón list. 

En fla› hef ur á rei› an lega ver i› fjör á sveita böll un um í  Texas um 1930. 

Roy Rogers Gene Autry

Jimmie Rodgers um 1930.

Hank Williams var fyrsta 

stórstjarna sveitatónlistarinnar. 

Rex Allen Bill Holden
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Rokk og ról 
dwightd.EisEnhowErtók vi› emb ætti for seta Banda ríkj anna 

á n‡árs dag 1953, sex tíu og  flriggja ára a›  aldri. Á fleim tíma 

var heim in um skipt í tvennt, á hrifa svæ›i Banda ríkj anna  

ann ars veg ar og Sov ét ríkj anna hins veg ar. fia›  ríkti svo kall a› 

kalt strí›  milli fless ara stór velda og kjarn orku vopn sem gátu 

eytt öllu lífi á jör› inni lágu í vopna búr um  beggja. 

Marg ir hvít ir ung ling ar  ólust upp í ein b‡l is húsi í út hverfi flar sem ekki 

 bjuggu „lit a› ir“ menn eins og blökku menn voru kall a› ir. fieir  höf›u tölu-

ver›a vasa pen inga til rá› stöf un ar og kynnt ust  hvorki krepp unni sem for-

eldr ar  fleirra  höf›u mátt  reyna né skort in um sem  ríkti í Evr ópu í kjöl far 

Bandarísktsamfélagvartvískipt.Kyn

fláttaa›skilna›urvarífullugilditæpri

öldeftirafnámflrælahalds.Svartir

gátuekkifer›astme›strætisvögnum

ásamaháttoghvítir,ekkisóttsömu

kvikmyndaeðaveitingahúsogekki

gengi›ísömuskóla.Hljómplötuversl

anir,útvarpsstö›varogskemmtista›

irflarsemleikinvartónlisttókumi›

afflessuma›skilna›i.fiegnarnirvoru

„jafnirena›skildir”einsogfla›var

kalla›.fióger›istfla›ári›1954a›

Hæstirétturnamúrgildieldriákvæ›i

umkynfláttaa›skilna›ískólum.

Litlarhljómplöturogfer›aútvarps

tækikomuámarka›innogruddu

brautinafyrirn‡jungarítónlistog

afflreyingu.Jafnframtmulduflessir

n‡jumi›larúrfleimós‡nilegamúr

sema›skildikynflættinaog‡ttuúr

vegi‡msumhindrunumsemannars

komuívegfyrirsamskiptihvítraog

svartra.fia›ernefnilegaekkihægt

a›a›greinahljó›ogútvarpsbylgjur

eftirlitnumáeyrumhlustandans.

fia›anafsí›urerhægta›flokka

hughriftónlistareftirhú›litflytjanda

semekkisést.

Aðskilnaður kynþáttanna í strætisvagni á 6. áratug 20. aldar. 

Svartir aftast, hvítir fremst.

ROKK OG RÓL 
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 seinni heims styrj ald ar.  Ey›sla  fleirra mót a› ist  meira af til finn ing um en 

yfir veg un. Tán ing ur inn var› til sem fyr ir bæri og skap a›i risa stór an mark-

a› fyr ir af flr ey ingu.

Hjól efna hags lífs ins  höf›u snú ist hratt á strí›s ár un um. Til a›  halda 

fleim gang andi á fri› ar tím um  flurfti ekki a› eins a› fram lei›a vör ur  handa 

al menn ingi held ur líka a› fá hann til a›  kaupa flær. Til fless  flurfti aug l‡s-

ing ar og til a› aug l‡sa  flurfti fjöl mi›la. Sjón varp i› breidd ist út og var› al-

mennt  stofustáss á banda rísk um heim il um. Nú  flurfti ekki leng ur a›  spara 

flví fólk gat  keypt fjöl skyldu bíla og heim il is tæki með af borg un um. 

Dæg ur laga menn ing in  haf›i  alltaf tek i› mi› af smekk  hinna full or›nu 

og  hvítu. fieg ar hér var kom i› sögu  flurftu ung ling ar sem áttu sitt eig-

i› fer›a út varps tæki ekki ann a› en a› snúa  takka á tæk inu til a›  heyra 

út send ing ar  stö›va sem ein ung is voru ætl a› ar  svörtu  fólki e›a hvít um 

fá tæk ling um. Sum ir  skri›u me› tæk i› sitt und ir sæng og  stálust til a›  

hlusta á rytma blús e›a hill billy fleg ar  pabbi og  mamma  heyr›u ekki til. 

Á sama hátt hlust u›u sum ir ung ling ar á  fyrstu rokktón list ina. Litl ar út-

varps stö›var voru starf andi út um allt. Sá sem ók bíl um Su› ur rík in, t.d. 

 milli New Or leans og Memp his, og hlust a›i á út varp á lei› inni fékk yfir sig 

út send ing ar  margra og ó líkra  stö›va sem ein ung is  sendu út á af mörk u›u 

 svæ›i. fieir sem  höf›u gam an af tón list  heyr›u eitt og ann a› sem fleir  vissu 

 varla a› væri til og fla› an af sí› ur a› fleir gætu haft gam an af flví. Á laug-

ar dags kvöld um hlust u›u hvít ir og svart ir ung ling ar á af skekkt um stö› um 

í Su› ur  ríkj un um á sveita tón list ar flátt inn Grand Ole Opry sem send ur var 

út frá  Nashville í Tenn essee. Unga fólk i› hlust a›i á flá tón list sem fla› 

langa›i til a›  heyra. 

Útvarpi›hvarfa›nokkruleytií

skuggannafsjónvarpinusemtók

fráflvígamanflætti,skemmtiefniog

spurningakeppni‡misskonar.fiví

sneruúvarpsstö›varnarséríauknum

mælia›flvía›leikahljómplötur.

Mennúrvi›skiptalífinurákuflestar

bandarískarútvarpsstö›var.fieir

flurftueinungisstyrktara›ilatila›

kostaeinstakaflættiogaugl‡sendur

tila›fjármagnareksturinna›ö›ru

leyti.Eftirtilkomusjónvarpsbu›u

margarstö›varuppáfjölbreyttari

tónlistená›urtila›la›aa›sér

fleiriáheyrendurogaukaflarme›

tekjurnar.
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Hvít ir plötu snú› ar, svo nefnd ir disc- jockeys e›a D.J., fóru a› slá um sig 

me› slang ur yr› um  svartra flví fla›  flótti „svalt“. Á sama hátt æf›u svart ir 

plötu snú› ar sig í a› tala eins og hvít ir flví a› fla›  flótti „pent“. Út varps-

menn gátu val i› úr hund ru› um lít illa hljóm platna sem komu út í viku 

 hverri og ré›u flar af lei› andi  miklu um sölu  fleirra. Út gef end ur  höf›u 

frá flví fyr ir strí›  reynt a› hafa á hrif á val  fleirra me› gjöf um e›a dul bún-

um pen inga grei›sl um.  fietta var kall a›  payola og var sí› ar dæmt ó lög-

legt. firó un in  leiddi til fless a› stö›v arn ar tak mörk u›u sig vi› flau lög sem 

 komust á vin sæld alista bygg› um á sölu.

 

Glymskratt ar eða Juke box 
Glymskratt ar e›a juke box  stó›u á gólf um mat stofa flar sem ung ling ar 

 vöndu kom ur sín ar til a› fá sér ís e›a ham borg ara. fiá var  einnig a›  finna 

í hress ing ar skál um me› fram fljó› veg um, t.d. vi› fljó› veg 66:

Frammivi›dyrnarstandaflrírhappdrættiskassar...Ogtilhli›arvi›flásjálfspilandi

grammófónninn,me›háanstaflaafplötum,rö›u›umeinsoglaufabrau›i,íbelgnum.

Efflúseturkoparskildingírifuna,sveiflastplöturnarframásnúningsbor›i›ogdillandi

hljómlistheyrist.

John Stein beck: firúg ur rei› inn ar.  

Stef án Bjarm an ís lenska›i. Fyrri hluti, 15.  kafli, bls. 245–246.

Ma› ur ‡tti bara á hnapp me›  nafni lags ins sem ma› ur  vildi  heyra. Nafns 

flytj anda var flar  einnig get i› en  hvergi stó› hvort hann væri hvít ur e›a 

svart ur. Sum um var líka al veg sama. 

fiekktasturplötusnú›avar›AlanFreed.Eigandistö›varinnarsemhannvannhjáí

Clevelandrakeinnighljómplötuverslunogsáhvítaunglingakaupaplöturme›rytmablús.

HannbentiFreedáflettaoghannfóra›spilaflessarplötur.Hannslóígegnogfluttisigtil

NewYorkári›1954.Rytmablúsvarhinsvegarnafnsemóafmáanlegatengdistblökku

mönnum.Tila›marka›ssetjatónlisthandahvítumtáningumflurftin‡ttheiti.Eftira›Alan

FreedvarflutturtilNewYorkdatthannni›uránafni›rock&rollsemvar›e.k.vörumerki

fyrirhinan‡jutónlist.

Glymskratti eða jukebox.

Eftirstríðsárin voru blómatími 

slíkra tækja.

ROKK OG RÓL  

Ferðaútvarpstæki frá 6. áratugnum.
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Hvaðan kom rokkið og 
hvernig varð það til?

Í  hinni fjör miklu og fjöl menn ing ar legu borg New Or leans voru menn sem 

„spil u›u allt“, djass og blús eft ir eyr anu og evr ópska fag ur tón list eft ir nót-

um. Einn þeirra var blökku ma› ur inn Fats Dom ino. Hann var ekki í vafa 

um upp runa rokks ins og  sag›i a› fla› væri ekk ert ann a› en rytma blús 

sem menn væru bún ir a›  spila árum sam an í New Or leans. Hon um fannst 

nafn i› rock & roll bara vera n‡ mark a›s setn ing á flví sem hann  haf›i ver i› 

Fats Domino árið 1955. Fimmtíu árum 

eftir að myndin var tekin komst hann 

aftur í fréttirnar þegar fellibylurinn 

Katrín lagði heimili hans í rúst.

Little Richard kominn af léttasta skeiði

en alltaf sami stuðboltinn.

Stær›litlu45snúningahljómplötunnarafmarka›ilengdlaganna.firjártilfjórarmínútur

aftónlistrúmu›ustáhvorrihli›.Innanflesstímarammamótu›umennlöginme›fleirri

tæknisemhljó›verinbu›uuppá.Gítarframlei›endurnirFenderogGibsonhöf›uhafi›

fjöldaframlei›sluánútímalegumrafmagnsgíturumuppúr1950.Núvarhægta›spila

sterkt,bæ›isólóogrytmame›fígúrumogriffumsema›nokkruleytivorusóttísmi›ju

blásaraístórsveitumdjassins.Rytmablúsmennogrokkarartókurafmagnsgítarnumfegins

hendioghljómurhansvar›bráttómissandiíhljó›myndrokksins.Fyrsturokkstjörnurnar

komuví›aa›ogn‡ttusérhiklausthugmyndirúr‡msumáttum.Rytmablús,sveitatónlist,

gospel,djassogdanstónlistkomuflarvi›sögu.
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a› fást vi› all ar göt ur frá 1949. Hann var snjall pí anó leik ari og söngv ari og 

einn  fárra af stjörn um rytma blúss ins sem  einnig var› rokk stjarna. Hann 

lék oft  boogie- rytma, fl.e.  brotna  hljóma me› nótu á  hverju  slagi í  vinstri 

 hendi en átt undapartsnót ur me›  sveiflu e›a  svingi (flrí skipt ingu púls ins) 

í  fleirri  hægri. Söng ur hans sór sig hins veg ar í ætt vi› sveita tón list. Hann 

var flybb inn ná ungi, gla› leg ur og vin gjarn leg ur og eng um stó› ógn af  

hon um.

 Little Ric hard frá Ge org íu var  einnig blökku ma› ur. Radd beit ingu 

hans og falsettu hróp má  rekja  beint til messu gjör› ar  fleirra. Hann var 

lág vax inn, stó› næst um upp rétt ur vi› pí anó i› og söng og lék af mikl um 

 krafti. Hann hljó› rit a›i plöt ur sín ar í New Or leans me› sömu hljó› færa-

leik ur um og Fats Dom ino. En Ric hard  vildi hafa lög in hrö› og líf leg. Hæg 

 sveifla líkt og hjá Fats var hon um ekki a›  skapi. Hljóm sveit ar stjór inn Dave  

Bart h  olomew og menn hans voru nógu fjöl hæf ir og sveigj an leg ir til a› 

 ver›a vi› kröf um hans.  Little Ric hard var út hverf ur per sónu leiki og fannst 

hann sjálf ur vera  besti rokksöngv ar inn. Hann  haf›i m.a. sax ó fóna í hljóm-

sveit  sinni og not a›i mik i› flagn ir e›a stop br eaks í und ir leikn um, fyr ir bæri 

sem rytma blús inn  haf›i tek i› upp eft ir stór sveit um djass ins. Fram koma 

hans og flutn ing ur  flóttu mjög  ögrandi. 

Chuck  Berry var enn ann ar blökku ma› ur, hann var frá St. Lou is í  

Mis souri en tók upp plöt ur sín ar hjá Chess í  Chicago. Lög hans voru hrö› 

og  meira í ætt vi› kán trí en fólk átti a› venj ast hjá  manni af hans kyn flætti. 

 Maybellene,  fyrsta lag i› sem  Berry hljó› rit a›i (1955), er  einmitt byggt á 

kán trí-lag inu Ida Red. Marg ir út varps hlust end ur  héldu í upp hafi a› hann 

væri hvít ur. Hann var› fyr ir á hrif um úr ‡ms um átt um og not a›i m.a. tólf 

 takta blúsform. T-Bone Wal ker, braut ry›j andi í raf magns gít ar leik var  

fyr ir  mynd hans á flví  svi›i. Gít ar leik ur Chuck  Berry var ein stak ur á sín um 

tíma, takt fast ur og kraft mik ill og gaf tón inn fyr ir ótal eft ir kom end ur. Sagt 

var a› all ir sann ir rokk ar ar  hef›u lært a›  spila lög in hans. Ó líkt mörg um 

ö›r um  samdi Chuck  Berry efni sitt sjálf ur og var senni lega  mesta skáld 

rokks ins á  fyrstu árum fless. Hann orti um ‡mis hug› ar efni banda rískra 

tán inga, sam skipti vi› hitt kyn i›, skól ann, for eld rana, bíla og pen inga.

Bill  Haley var hvít ur og fædd ist í  Minnesota. Hann lék sveita tón list 

í hljóm sveit inni The  Saddlemen (Menn irn ir í hnökk un um). fieir  fleyg›u 

hins veg ar kúreka hött un um og köll u›u sig eft ir fla› Bill  Haley & His 

 Comets. Hann mót a›i á samt El vis  Presley og fleir um rokka bill‡-tón list ina 

(rokk og hill billy) sem var e.k. und an fari rokks ins. 

Chuck Berry árið 1955.

Takið eftir göngulaginu. Andagangur 

eða „Duck-walk“ var einkennandi fyrir 

sviðsframkomu hans.

Bill Haley árið 1957. 

ROKK OG RÓL 
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Lag i› Rock  Around the Clock mót a›i n‡ja  stefnu ári› 1955. Bill  Haley var 

flá um flrí tugt og  margra  barna fa› ir. Mörg um fannst hann allt of elli leg ur 

til a› geta ver i› rokk stjarna. En hann  ger›i fræg lög eins og See You La t er 

Alli gator og  Shake,  Rattle and Roll sem rytma blús ma› ur inn Joe Turn er 

 haf›i á›ur hljó› rit a›.  Fleiri rokk stjörn ur  mætti  nefna til sög unn ar: Carl 

Perk ins,  Buddy  Holly, Roy Or bi son, Gene  Vincent,  Jerry Lee Lew is, Bo 

 Diddley,  Eddie  Cochran og  Ritchie Val ens. 

Kóngurinn Elvis 

Memp his í Tenn essee var fyr ir heitna land i› í aug um  margra fá tækra íbúa  

Miss issippi. Hi› sögu fræga  Beale- stræti ligg ur frá bökk um Miss issippi- 

árinn ar og inn í mi› borg ina. fia› var›  snemma flekkt fyr ir fjöl skrú› ugt 

BillHaleyger›isérgreinfyrirflví

a›fla›flurftia›blásan‡julífií

skemmtitónlisthvítra.Hannvelti

fyrirsérhvorthanngætiná›athygli

fólksme›flvía›dragaúráhersluá

fyrstaogflri›jataktslagiívenjulegu

lagi,t.d.dixielandlagienaukahana

áö›ruogfjór›aslagi.fianniggæti

hannfengi›áhorfendurtila›klappa

ogdansaogflarme›værihann

búinna›finnafla›semfólkvanta›i.

Afgangurinnyr›iekkertmál,hann

tækibarasetningarúrdaglegumáli

t.d.„crazymancrazy,seeyoulater

alligator”e›a„shake,rattleandroll”

ogbættiofaná.

Roy Orbison á 7. áratugnum. 

Ásjöttaáratugnumléturisafyrirtækiníhljómplötui›na›inumlitlarútgáfuruma›sinna

ja›arhópumhinsmargbrotnasamfélagsBandaríkjaNor›urAmeríku.Smáfyrirtækiíeigu

einse›atveggjamannasáuefnalitlufólkifyrirhljómplötumá„afskekktum”stö›umeins

ogMemphis,gettóinuíChicagoogótalsmáverslunumífátækrahverfumogsveitumví›s

vegarumlandi›flvertogendilangt.fiessilitlu,sjálfstæ›ufyrirtækivoruköllu›indies

(dregi›afor›inuindependentsemfl‡›irsjálfstæ›ure›aóhá›ur).Fráfleimstreymdu

n‡jungarnarárokktímabilinu.

Elvis ásamt foreldrum sínum. 
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mann líf, úti mark a›i, götu spil ara, kirkj ur, veit inga hús, leik hús, næt ur klúbba 

og  fleira. Sam Phil ipps var ung ur raf einda virki í borg inni og op inn fyr ir  

n‡j ung um. Hann fékkst vi› a› hljó› rita tón list og stofn a›i út gáfu fyrir tæk-

i› Sun til a› gefa út litl ar 45 snún inga plöt ur. Hann tók mik i› upp af efni 

bæ›i me› hvít um og svört um flytj end um. Hann  haf›i stund um or› á flví a›  

tæk ist sér a›  finna hvít an strák e›a  stelpu sem gæti sung i› eins og blökku-

ma› ur yr›i hann rík ur. fiann söngv ara fann hann í El vis  Presley.  

El vis  Presley fædd ist í  Tupelo í Miss issippi ári› 1935. Hann ólst upp 

vi› mjög lít il efni í  skugga heimskrepp unn ar  miklu sem hófst ári› 1929. 

 Snemma á ung lings ár un um flutt ist hann me› for eldr um sín um til Mem-

p his.  Vegna fá tækt ar inn ar um gekkst El vis fólk af bá› um kyn flátt um og 

söng m.a.  gospel me› blökku mönn um í kirkj unni  sinni. Hann  haf›i líka 

gaman af hill billy-lög um  hvítra sem hann  heyr›i í út varp inu og leit oft 

inn á skemmti sta›i blökku manna fleg ar hann  haf›i ald ur til. fiar kynnt ist 

hann rytma blús mönn um, hékk á bak vi› pí anó i› og sveifl a›i mjö›mun-

um me› an fleir spil u›u. Einn gó› an ve› ur dag ári› 1953 lá lei› El vis í 

hljó› ver Sam Phill ips til a›  syngja lag inn á hljóm plötu sem hann ætl a›i 

a› taka me› sér heim og gefa mó› ur  sinni í af mæl is gjöf. Á fleim tíma 

Elvis í sjónvarpsþætti  Ed Sullivan 1956. 

ROKK OG RÓL  
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bu›u upp töku fyr ir tæki og jafn vel hljóm plötu versl an ir upp á  slíka fljón-

ustu,  meira a›  segja Hljó› færa hús Reykja vík ur. Sam Phil ipps sá strax a› 

‡m is legt var spunn i› í pilt inn og lét hann  prófa eitt og ann a›. Mjög hægt 

en bít andi flró u›u fleir flann stíl sem átti eft ir a› gera El vis heims fræg an. 

fieim til a› sto› ar voru gít ar leik ar inn  Scotty  Moore og kontra bassa leik ar-

inn Bill Black. Eng inn trommu leik ur er á fless um upp tök um enda tí›k a›-

ist fla› enn ekki í sveita tón list á fleim tíma og var hrein lega bann a› í út-

varps flætt in um Grand Ole Opry.  Seinna bætt ist trommar inn D.J. Font ana 

í hóp inn og nefnd ist hljóm sveit  fleirra fé laga El vis and the Blue Moon Boys. 

Me› al fless efn is sem fleir hljó› rit u›u var slag ar inn Blue Moon og blu e-

grass-lag i› Blue Moon of Kent ucky eft ir Bill Mon roe sem El vis blés n‡ju 

lífi í. En fla› var ekki fyrr en hann söng rytma blúslag i› That’s All Right 

a› fjöl breyti leg ur bak grunn ur hans  sag›i til sín og Sam Phil ipps fann fla› 

sem hann var a›  leita a›.

 fietta var ári› 1954 og El vis  Presley sló í gegn. Bæ›i hvít ir og svart ir 

 hrifust af hon um, hann  kunni a›  syngja og rödd in var tján ing ar rík. Ma›-

ur   inn var hvít ur og lag leg ur. Svi›s fram kom an var ein stök. Hvar vetna sem 

hann tró› upp  flustu stúlk ur a› svi› inu og  reyndu jafn vel a› ná taki á hon-

um. Lög regl an  haf›i í nógu a› snú ast a›  halda aft ur af fleim. Plöt ur hans 

 vöktu  mikla at hygli. Sagt er a› hann hafi ver i› sá sem hljóm plötu i›n a› ur-

inn leit a›i a› til fless a› hvít ir ung ling ar  mættu  hlusta op in ber lega á rokk. 

Eft ir  tveggja ára sam starf  seldi Sam Phill ips út gáfu rétt inn á söng Pres leys 

til risa fyr ir tæk is ins RCA. fia› fyr ir tæki gaf fljót lega út  tveggja laga plöt una 

 Hound Dog / Don´t be Cru el sem líkt hef ur ver i› vi› fer líki á hljóm plötu- 

 mark a› in um  vegna gíf ur legr ar sölu. Fljót lega komst El vis í sjón varp i›. 

fiegarElviskomframíflættiMilton

Berlesems‡ndurvarumöllBanda

ríkinogsöngHoundDogvar›allt

vitlaust.Ölluma›óvörum,ekkisíst

hljómsveitinni,breyttihannum

hra›aogstemninguími›julagií

beinniútsendingu.Hannskiptiyfir

ísveiflueinsogmennflekkjaíblús.

Hannhreyf›ifæturogmja›mirsem

mesthannmáttiogáhorfendurvein

u›uafhlátrioghrifningu.fiettavará

bestas‡ningartímakvöldsinsogur›u

sumirfrásérnumdirena›rirskelf

ingulostnir.„Hannsveifla›ifótunum

ogskókmja›mirnar,foreldrafélagi›

villekkia›hannsés‡ndurísjón

varpi,”sag›ihvítmó›irífréttavi›tali

daginneftir.Svodunduskammirnar

áforrá›amönnumsjónvarpsstö›v

arinnar.Ö›rumfannsthannfrábær.

„Elvisermiklihvellurrokksins,”sag›i

írskisöngvarinnBonolöngusí›ar.

Frímerki með myndum af Elvis Presley. 

Gefin út þegar 70 ár voru liðin frá 

fæðingu hans.

Risafyrirtækið RCA keypti útgáfuréttinn 

á tónlistarflutningi Elvis Presley

af smáfyrirtækinu Sun. Það átti sinn

þátt í að gera Elvis að stórstjörnu.

Systkini frá Íslandi skoða Sun-hljóðverið 

í Memphis. 



43

Afleiðingar rokksins
Rokk i› kom grí› ar legu róti á sam fé lag i›. Gaml ir for dóm ar  fengu byr 

und ir bá›a  vængi. Sjálf skip a› ir menn ing ar vit ar komu fram í sjón varpi og 

 sög›u a› rokk i›  drægi hvítt fólk „ni› ur í sva› i› til  hinna  svörtu“. Sum um 

fannst fla› ógna vest rænni si› menn ingu. fia› stork a›i ríkj andi smekk og 

 ögra›i fleim sem voru fylgj andi kyn flátta a› skiln a› in um.  

Rokk i› gjör breytti hljóm plötu mark a› in um. Árin 1946–52  hlutu flytj-

end ur sem  seldu plöt ur sín ar und ir merkj um risa fyr ir tækj anna, RCA, 

 Decca, Col umbia,  Capitol, MGM og Merc ury 158 af 163 gull plöt um sem 

veitt ar voru. Svo kom rokk i› og tíma bil i› 1955–1959  komust 46 hljóm-

plöt ur frá risa fyr ir tækj un um á topp 10 list ann en 101 frá  litlu fyr ir tækj un-

um, s.s. Chess, Atlant ic, King og Sun. 

fia› var ein hver ynd is leg, fja›r andi  sveifla, kraft ur og  gle›i sem  fylgdi 

rokk inu. Slag kraft ur inn  drundi í eyrna göng um unga fólks ins sem leit a›i 

 n‡rra  lei›a til a› lifa líf inu og losa um höml urn ar. Á tón leik um  stó›u ung-

ling ar uppi á stól um í tón leika söl um og kvik mynda hús um e›a döns u›u 

í gang veg in um me› fram sæta rö› un um.  Fyrstu am er ísku rokk mynd irn ar 

sem bár ust til Evr ópu  vöktu svip u› vi› brög›. Oft var lög regl an kvödd á 

sta› inn. Ís lend ing ar létu sér fló  nægja a›  vagga sér og  klappa í takt vi› lög-

in í mynd inni Rock  Around the Clock sem s‡nd var í Stjörnu bíói ári› 1957.

Sam skipti for eldra og ung linga  höf›u  breyst. Kyn sló›a bil i› svo kall a›a  

var› á ber andi. Tán ing ar voru komn ir fram á sjón ar svi› i› me› eig in fjár-

rá› og gátu  keypt sér skyndi bita, föt, hljóm plöt ur,  bíómi›a og  fleira fless 

hátt ar. Svo var hægt a› fá lán a› an fjöl skyldu bíl inn og  rúnta me› jafn-

öldrun um á kvöld in me› út varp i› í  gangi.

Ó lík ur smekk ur ung linga og full or› inna birt ist m.a. í fata vali. Ökkla-

fest ar, eyrna lokk ar, frá hneppt ar skyrt ur, svart ir le› ur jakk ar og galla bux-

ur  komust í  tísku. Rokk i› hjálp a›i ung ling un um a› opna sig og  veita 

til finn ing um sín um út rás.  fietta fór af skap lega fyr ir brjóst i› á sum um. 

Galla buxur  höf›u ver i› vinnu föt fram a›  flessu og hálf ger› ur skíta galli. 

Ung ling ar me› sjálf stæ›a sko› un, um gengni  hvítra vi›  svarta og kyn-

flokka full ar hreyf ing ar í  dansi og svi›s fram komu  manna eins og El vis 

 Presley voru of mik il  ögrun fyr ir flá sem  vildu hafa vit fyr ir unga fólk inu. 

Ýmsar vörur voru settar á markað 

handa aðdáendum Elvis Presley.

Enginn einstaklingur á eins mikinn

þátt í því að gera rokk og ról

að alþjóðlegri markaðsvöru og hann.

Hæggeng 33 snúninga (LP) plata frá 

1965. Á 7. áratugnum lék Elvis í mörgum 

Hollywood-myndum, sem þykja fremur 

slakar. Þegar kvikmyndaferlinum lauk 

1968 átti hann glæsilega endurkomu sem

söngvari á sviði.

ROKK OG RÓL  
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Rokkið á Íslandi
Ung linga hljóm sveit ir  fengu a›  spreyta sig á dansæf ing um gagn fræ›a-

skól anna en svo nefnd ust skóla böll í flá daga. fiar var stund um rokk a› af  

mikl um  krafti. Hvort sem um var a› ræ›a dans hljóm sveit ir at vinnu manna 

e›a ung linga  vöktu söngv ar arn ir mun  meiri at hygli en hljó› færa leik ar arn-

ir. Enda voru fyr ir mynd irn ar og  helstu á trún a› ar go› in am er ísk ir rokk- 

söngv ar ar. Vin sæl ir dæg ur laga söngv ar ar á bor› vi› Hauk  Morthens, 

Ragnar Bjarna son og Ell‡ Vil hjálms voru ekki eig in leg ir rokksöngv ar ar fló 

flau  hef›u rokk á efn is skrá  sinni líkt og a›ra vin sæld atón list. 

Ö›ru máli  gegndi um Sig ur›  Johnnie, Har ald G. Har alds og Stef án 

Jóns son sem fyrst komu fram á skóla skemmt un um.  Siggi  Johnnie  flótti ná 

rödd um blökku manna  b‡sna vel. Har aldi var fjórt án ára göml um líkt vi› 

El vis  Presley. Stef án kom fyrst fram me› SAS tríó inu sem söng inn á eina 

hljóm plötu. En hans er fyrst og fremst minnst sem söngv ara og fram línu-

manns hins vin sæla Lúdó- sextetts. Önn ur ung linga hljóm sveit nefnd ist 

Fimm í  fullu  fjöri. Ung ir rokksöngv ar ar af bá› um kynj um  fengu a›  spreyta 

sig me› flekkt um dans hljóm sveit um eins og KK-sextett. 

Ungir piltar við Reykjavíkurhöfn á 

6. áratugnum. Berið hárgreiðsluna saman

við tísku 7. áratugarins (sjá bls. 74).

Ein vinsælasta hljómplata ársins 1960

á Íslandi. Hér er ekki um rokk að ræða.
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Rokk i› var  hluti af n‡j um lífs stíl. fia› sam ein a›i stæl inn í klæ›a bur›i, 

hár grei›slu, hreyf ing um, fasi og  talsmáta. Su› ur nesja ma› ur inn fior steinn 

Egg erts son  flótti ná  helstu til bur› un um  b‡sna vel. Hann kom fyrst fram 

á skóla balli a› Laug ar vatni á samt bekkj ar fé lög um sín um.  fieirra á me› al 

var Ingi mar Ey dal, sí› ar lands flekkt ur fyr ir dans hljóm sveit sína á Ak ur-

eyri. Me› al ann arra rokksöngv ara má  nefna Óla Á gústs son,  Berta Möll-

er, Gar› ar Gu› munds son, Arn flór Jóns son og Gu› berg Au› uns son sem 

 flótti  b‡sna sval ur. Hel ena Eyj ólfs dótt ir og Ó› inn Valdi mars son voru vin-

sælir söngv ar ar á fless um árum en  sungu eink um hug ljúf og ró leg lög með  

eftirminnilegum hætti eins og marg ar hljóm plöt ur  fleirra eru til vitn is um.

Rokk á íslenskum hljómplötum
 Fyrstu ís lensku rokksöngv ar arn ir  stigu á svi› á ár un um 1956 og 1957. Um 

líkt  leyti voru nokkr ar banda rísk ar rokk mynd ir s‡nd ar í kvik mynda húsum 

hér á  landi vi› mikl ar vin sæld ir. Ungt fólk  s‡ndi rokk dansa á skemmti-

stö› um og all ar rokk plöt ur sem bár ust til lands ins seld ust upp. Ís lensk ar 

dans hljóm sveit ir tóku rokk á efn is skrá sína en léku  einnig ann ars kon ar 

dans tón list. Í  fleirra hópi var KK-sextett Krist jáns Krist jáns son ar, sax ó-

fón leik ara, vin sælasta dans hljóm sveit  sjötta ára tug ar ins. Hins veg ar var› 

nokk ur bi› á hrein rækt u› um rokksveit um. 

Ís lensk ir hljó› færa leik ar ar voru van ir a› taka flest ar stíl teg und ir  

dæg ur  laga rétt um tök um en  skorti ef til vill flá ung æ› is legu til finn ingu 

sem  fylgdi rokk inu. Ræt ur  margra  fleirra lágu í djass tón list. Senni lega 

 trú›u flest ir flví a› rokk i› væri eins og hver önn ur tísku bóla sem fljót lega 

 myndi  hja›na e›a  víkja fyr ir ein hverju n‡ju. 

Hjónin Finnur Eydal og Helena 

Eyjólfsdóttir á plötuumslagi.

Haukur Morthens. Plötuumslag. Óðinn Valdimarsson og KK-sextettinn.

Plötuumslag. Óðinn hljóðritaði mörg lög

með eftirminnilegum hætti um 1960.

Sæmi rokk og Halldóra í rokkdansi.

ROKK OG RÓL  

Stefán Jónsson árið 1960.
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ÞAU  DANSA CHA CHA. 
K.K. LEIK UR UND IR
„Nýj ung er það og mjög skemmti leg nýj ung hjá  Þórscafé og 

K.K.-sextett in um, að  kenna dans eða sýna á dans leikj um. 

Und an far in kvöld hef ur ungt par,  Gulli og  Heiða, sýnt 

Cha Cha, en það er sá dans sem hef ur far ið eins og eld-

ing yfir Evrópu und an far ið ár og fer vel á því að sam-

komu hús  reyni að  vekja at hygli  gesta á nýj um döns um, 

þá sér stak lega Cha cha. Þau  Gulli og  Heiða  dansa mjög 

skemmti lega. Þá er ekki  síðra að  hlusta á K.K.-sextett-

inn  leika Cha Cha eða aðra  músik, en sú hljóm sveit leik-

ur yf ir leitt alla  músik vel og  fylgist vel með þeim nýj-

ung um sem eru á topp in um í músiklífinu.

K.K.-sextett inn er sér deil is vel  samæfð hljóm sveit 

svo oft er unun að  heyra og á hljóm sveit ar stjór inn 

sjálf sagt sitt skil ið fyr ir sam vinnu lip urð, er hann hef-

ur við meðlimi sextetts ins, en í hon um eru góðir kraft-

ar, og söngv ar ar eru þau Ellý Vil hjálms og Óð inn Valdi-

mars son.

Þeir sem hafa á huga á Cha Cha ættu að fara í  Þórscafé 

og sjá  Gulla og  Heiðu sýna þenn an skemmti lega dans.“

Al þýðu blaðið, Laug ar dags síðan. 

Rit stjóri: Hauk ur  Morthens. 5. mars. 1960.

 

Rokk á Íslenskum hljómplötum
 Fyrstu ís lensku rokk plöt urnar 

voru hljó› rit a› ar ári› 1957. Ann-

ars veg ar söng Erla fior steins dótt-

ir umdeild an  texta Lofts Gu›-

munds son ar Vagg og  velta (rokk 

og ról) sem var rokk u› út gáfa af 

flræla sálm in um gó› kunna When 

the  Saints. Hins veg ar söng  Skafti 

Ó lafs son Ef a›  mamma  vissi fla› 

(Sing ing the Blu es) og Syngj um 

dátt og döns um ( Giddy up the 

Ding-dong). Rétt fyr ir jólin söng Ragn ar Bjarna son  texta Jóns Sig ur›s son-

ar, Óla rokk ara, vi› und ir leik KK-sextetts.

Sæmi rokk og Halldóra í fjörugri sveiflu..

Ellý Vilhjálms á 7. áratugnum,

greidd samkvæmt tísku þess tíma.

Ragnar Bjarnason árið 1960.

Vertu’ ekki að horfa svona alltaf á mig.

Skafti Ólafsson – Syngjum dátt og dönsum.
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Óli Rokkari
Á›ur var svo fri› sælt í  sveit. Óli fór á ball í bæ inn,
Eng an sta› á  jör›u ég veit borg ina sem er vi› sæ inn,
ynd is legri  henni um vor,  kvaddi me› sér  kerlu sína,
 aldrei dó flar nokk ur úr hor.  kví›a full flá var hún  Stína.
Húfu bar flá hrepp stjór inn Óli  vildi ekki  stansa,
og  hristi  pontu odd vit inn ólm ur  vildi bæ›i  dansa
me› búfé á beit.  rúmbu og rokk.
– – –

Eft ir  fletta  rokka alla tí›
Óli  gamli’ og  Stína ár og sí›,
krakk arn ir og k‡rn ar  kunna rokk,
kát ur gal ar han inn  alltaf rokk.
Hrepp stjór inn er húfu laus
og odd vit inn er ekki laus
vi›  rúmbu og rokk.         Jón Sig ur›s son

Ómar Ragnarsson á  

plötuumslagi frá 1960.

Fyrsta ís lenska rokkupp tak an a› flví a›  tali› er. Mynd tek in í Út varps hús inu vi› Aust ur völl vor i› 1957. Gunn ar Reyn ir Sveins son 

leik ur á tromm ur, Pét ur Jóns son á  baryton-sax ó fón, Don ald Wal ker á kontra bassa, út setj ar inn Magn ús Ingi mars son á gít ar,  

Skafti Ó lafs son syngur og Magn ús Randr up leik ur á ten ór sax ó fón. Allt er tek i› upp sam tím is. Einn hljó› nemi er fyr ir hljóm sveit ina 

og ann ar fyr ir söngv ar ann.  fiarna er ver i› a› hljó› rita lög in Syngjum dátt og döns um og Ef a›  mamma  vissi fla›. 

ROKK OG RÓL  
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Und an tekn ing ar laust var sung i› á ís lensku inn á hljóm plöt ur. Snjall ir 

texta höf und ar eins og Jón Sig ur›s son og Loft ur Gu› munds son skáld u›u 

upp  fjölda sögu per sóna sem  lif›u á hvers manns vör um. Oft ar en ekki 

var sögu svi› i› ís lensk  sveit. Sveit in var full trúi  gamla tím ans en rokk i› og 

fylgi fisk ar fless tákn u›u n‡ja si›i og freist ing ar borg ar lífs ins. Me› al sögu-

per sóna Jóns og Lofts má  nefna Lóu  litlu á Brú, kaupa kon una hans  Gísla í 

Gröf og  Bjössa á mjólk ur bíln um. Reynd ar  sverja fless ir text ar sig í ætt vi› 

banda ríska sveita tón list flar sem i›u lega er ver i› a›  segja sögu eins og á›ur 

hef ur kom i› fram. Ári› 1961 söng Ómar Ragn ars son  texta sinn, Sveita ball 

inn á  plötu vi› und ir leik KK sextetts ins. 

ROCK’N ROLL Í AUST UR BÆJ AR BÍÓI
En svo var skipt um  tempó. Upp hófst fer leg ur larm ur 

á sviðinu og um leið skræk ir mikl ir með al ung linga, 

einnig tóku marg ir  þeirra að  missa nokk uð stjórn á 

ýmsum lík ams hlut um, svo sem fót um, hand leggj um og 

jafn vel höfðum. Var það skrýti legt að sjá.  Þarna var 

kom inn „rock-kóng ur“ Eng lands, Tony  Crombie and his 

 Rockets, og er  þetta rak ettu nafn ekki illa til fund ið 

á hljóm sveit  þessa, því að allt var á iði á svið inu. 

Pí anisti sveit ar inn ar var ekki að nota stól, eins og 

gam al dags pí anist ar gera, held ur stóð hann við píanó ið. 

Má  segja, að maður inn spar aði með  þessu nokkurt erf iði, 

því að sjald an sló hann  meira en fimm til sex  hljóma 

í einu, en tók sér þá  göngutúr um svið ið og æsti upp 

fé laga sína til frek ari af reka á  sviði rokks ins, með 

á gæt um ár angri. Sax ó fón leik ari hljóm sveit ar inn ar hlýt ur 

að vera þoln asti mað ur í  heimi. Hann blés og blés all an 

tím ann og virt ist ekki vera nokk urt lát á „anda gift“ 

hans í lok in. Söngv ari var  þarna, sem söng og  barði 

tam búrínu í djöful móð allan tím ann, og var ekki  laust 

við að maður undraðist, að hann  skyldi koma upp  nokkru 

 hljóði í lokin.  Þarna var harm óníku leik ari, sem  manni 

fannst  mundi hafa ver ið  meiri  hluta æfi sinn ar í 

ein hverju „sex fótunga-her fylki“  Breta, Scots Gu ards eða 

 slíku. Hann  þandi nikk una af mik illi list, þeg ar mað ur 

yf ir leitt  heyrði í hon um. Þá var  þarna bassa leik ari, sem 

snar sner ist kring um hljóð færi sitt,  rokkaði og end aði 

með því að leggj ast á bak ið með hljóð fær ið ofan á sér. 

Síðast skal fræg an  telja Tony sjálf an, sem ber bumbur 

sín ar af mikl um  krafti, syng ur og held ur ör uggu  tempói, 

bæði í mús ík inni og mönn um sínum.Nemandi í 5. bekk býr sig upp á að hætti 

töffara 6. áratugarins. 

Gamlar auglýsingar. Hvað er verið að 

auglýsa?
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Öll var  þessi skemmt an hin nýstár-

leg asta og sýni lega vel met in af hinum 

ungu á heyr end um. Síð asta lag ið á efnis-

skránni hófst á orðun um „On your marks, 

get set, rea dy, go!“ (eða við búin, til-

bú in,  hlaup!) og gerð ist þá mjög jafn-

snemma að nokk ur pör ung linga upp hófu 

rokk-dans óg ur leg an  milli sæt anna og 

fíl elf d ir lög reglu þjón ar þrömm uðu í 

sal inn og stöðv uðu  slíka ó svinnu. Varð 

 varla séð hvor ir tóku frek ar til sín 

hvatn ing una í upp hafi lags ins, rokkar-

arn ir eða lög regl an ...

Al þýðu blaðið 4. maí 1957. 

(Hugs an lega frá sögn Lofts Guðmunds son ar)

Kvikmyndin 
Rock  Around the Clock
Stjörnu bíó  sýndi kvik mynd ina Rock 

 Around the Clock árið 1957. Í þá daga 

voru gef in út svoköll uð  prógrömm sem 

hægt var að  kaupa í kvik mynda hús um. 

Þar var lýst sögu þræði mynd ar inn ar sem 

var ver ið að sýna. Birt ar voru mynd-

ir af aðal leik ur un um og ým is legt  fleira 

 fylgdi með. Í  prógrammi um ræddr ar kvik-

mynd ar stóð m.a.:

Mynd  þessi hef ur vald ið geðtrufl - 

un um víða um lönd, verið for dæmd og 

bönn uð, en samt far ið sig ur för. Og  

þeg ar öllu er á botn inn hvolft, þá er 

hún ein hver sak laus asta skemmti mynd, 

sem fram leidd hef ur ver ið.

GÓÐA SKEMMT UN!

Prógramm myndarinnar Rock Around the Clock 

sem sýnd var í Stjörnubíói árið 1957.

ROKK OG RÓL  

Jói Jóns (Charlie 

Brown) með  

SAS-tríóinu. Stefán 

Jónsson búinn að 

teikna skopmynd 

af kennaranum á 

skólatöfluna.
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Söngflokkar
Einahljóðfærirokksins sem ma› ur inn hef ur ekki fund i› upp 

er bark inn í háls in um á okk ur, fjöl breyti legri og blæ brig›a- 

rík ari en nokk ur sax ó fónn, raf magns gít ar e›a hljóm bor›. 

Gall inn er bara sá a› hann get ur ein ung is fram kall a› einn tón 

í einu. fiess  vegna flarf a.m.k. tvo til a›  syngja radd a› og flrjá 

til  fjóra til a›  syngja hljóm. Radd a› ur söng ur  svartra  

Am er ík ana er sag› ur jafn gam all Banda ríkj un um og flekk ist 

á öll um flró un ar stig um rokks ins. Á›ur  höf›u Mills-bræ› ur, 

sem  slógu fyrst í gegn ári› 1931, The Ink Spots frá  

svip u› um tíma og  fleiri söng flokk ar not i› vin sælda me› al 

blökku manna. Gospel -hóp ar voru al flekkt ir. 

Mills-bræður.

Hljóðnemi í eigu Ríkisútvarpsins.  

Slíka hljóðnema má m.a. sjá á 

ljósmyndum frá lýðveldishátíðinni  

á Þingvöllum árið 1944.
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Kvöldlokkur á götuhorni
Á eft ir strí›s ár un um ólst vax andi  fjöldi  ungra blökku manna upp í borg um 

Nor› ur ríkj anna og kynnt ist ver öld  hvítra gegn um sjón varp, aug l‡s ing-

ar og kvik mynd ir. fiar brá stund um fyr ir svört um and lit um í auka hlut-

verkum. For eldr ar fless ara ung menna, afar og ömm ur,  höf›u  alist upp 

í ein angr u› um sam fé lög um  svartra í Su› ur ríkj un um. fiar  sóttu flau at-

vinnu og fljón ustu til  hvítra en ur›u a› vera sjálf um sér nóg í tóm stund-

um, skemmt ana haldi og ö›r um mann leg um sam skipt um. Unga fólk inu 

í Nor› ur ríkj un um fannst blús inn sem for eldr ar  fleirra hlust u›u á ó flægi-

leg ur og  minna um of á kúg un for fe›ra  fleirra  sy›ra.  fiessi ung menni 

sköp u›u sér eig in stíl í klæ›a bur›i, hreyf ing um, tungu taki og söng. 

Í mynd um okk ur sí› kvöld um mi› bik 6. ára tug ar ins í New York e›a 

 annarri stór borg Nor› ur ríkj anna. Fjór ir e›a fimm svart ir pilt ar hafa safn-

ast sam an á götu horni, járn braut ar stö› e›a tröpp um stór bygg ing ar og 

æfa bak radd ir sem fleir  semja jafn ó› um vi› n‡tt lag e›a ein hverja vin sæla 

dæg ur flugu.  fietta heit ir á  fleirra máli „to hit some not es“ (taka lag i›) og 

fleir  skemmta sér pr‡›i lega. Í huga  fleirra blund ar ef til vill von in um a› 

út send ari lít ils plötu fyr ir tæk is sem sinn ir heima mark a› in um upp götvi flá 

og  bjó›i fleim plötu samn ing. Ef til vill tekst fla› en oft ná fleir ekki  lengra 

en a› taka flátt í hæfi leika keppni fram halds skól ans í hverf inu. Hugs an lega 

 syngja fleir bara sam an á  flessu götu horni og sí› an ekki sög una meir flví út 

um allt eru a›r ir krakkar a›  reyna fla› sama. 

Sagt er a› göt urn ar hafi á fless um tíma óma› af tján ing ar rík um söng á 

merk ing ar laus um at kvæ› um. Eink um  mátti í upp hafi lag anna sem sung in 

voru  heyra hljó› lík ing ar or› svo sem „doo-wop“ e›a „Bay Doom- boppa 

Doom- boppa Doom- boppa Doe-doe“. fieg ar frá lei› var  flessi stíll  einmitt 

nefnd ur Doo wop og á ræt ur í til finn inga flrungn um gospel -söng og takt-

föst um rytma blús. 

Doo-wop var vin sæl asti stíll inn í dæg ur laga menn ingu  svartra Am er ík-

ana á sí› ari  hluta 6. ára tug ar ins. Hvít ir ung ling ar  hrifust  einnig af fless um 

 söngstíl, tóku lag i› og stofn u›u eig in söng flokka. fiar á me› al voru  Danny 

and the Juni ors sem ná›u  efsta sæti vin sælda list ans í des em ber 1957 me› 

lag inu At the Hop. Me› al  fárra hópa sem skip a› ir voru af bæ›i hvít um og 

svört um pilt um voru the Del-Vik ings sem  slógu í gegn me› lag inu Come 

Go With Me. fieir sem  komust á  plötu ur›u sum ir vin sæl ir í heima borg 

 sinni en ekki ann ars sta› ar flví í  næstu borg voru ef til vill a›r ir pilt ar a› 

 reyna fyr ir sér me› sama lag. 

Söngflokkar 

Amerískar glæsibifreiðar frá  

6. áratugnum.
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Einkumvarumtvennskonarlöga›ræ›a.Annarsvegarvoruhrö›lögme›fjörlegum

takti,saxófónsólóiogskemmtilegumtextum.Hljómagangurinnfórofthringeftirhringt.d.

Cdúr,Amoll,Dmoll,G7.Slíkhringekjahljómae›a„vamp“varoftdrifináframaflífleg

umogtaktföstumbakröddum.Hinsvegarvoruhægar,rómantískarballö›ursemfjöllu›u

umlöngunogflráunglingaeftirástoghamingju.Vangadansundirslíkulagivar›mörgum

eftirminnilegurogmörgumfinnstsemengirhafitúlka›beturörvæntinguogeinmana

leikaunglingsárannaenThePlattersogfleirisöngflokkarflessaraára.Algengtvara›á

lítilliplötuværifjörugtlagö›rummeginenrólegthinummegin.fiódoowopværisungi›

undirspilslaustágötunumvarstu›stvi›hljó›færiíplötuupptökum.fia›varstíllyfirsvi›s

framkomufrægrasöngflokkaogflytjendurnirklæddirsamkvæmtn‡justutísku.Hreyfingar

kringumhljó›nemannvoruflóknarogme›‡msumbeygjumogfettum.Mennsnerusér

aðe›afráhljó›nemanumogbrettujafnveluppjakkaermarnarsvoglampa›iáskyrtu

hnappanaískinisvi›sljósanna.Alltvarflettaúthugsa›ogítaktvi›tónlistina.Fyrirmyndin

varsótttilgospelkvartettanna.

The Platters.

Auglýsing frá 1954.
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Doo-wop  ger›i radd a› an söng a› sölu væn legri af ur› í hljóm plötu -

verslunum. Stíll inn átti sitt vaxt ar- og blóma skei› sam tím is rokk inu á 

 sjötta ára tugn um en hvort  tveggja föln a›i mjög und ir lok ára tug ar ins. 

En doo-wop  haf›i mik il á hrif á tón list sjö unda ára tug ar ins og var m.a. 

sá grunn ur sem  Motown-söngstíll inn og söng ur hljóm sveit ar inn ar  Beach 

Boys bygg› ist á. 

Stúlknasveitir 
Stúlkna sveit ir, svo nefnd ar Girl  Groups, nutu mik illa vin sælda upp úr 

1960. Söngv ar  fleirra eru sak leys is leg ir og löng un ar full ir me› gríp andi 

lag lín um og öfl ugri á herslu á 2. og 4. takts lagi (back beat). Menn geta  deilt 

um hvort lög  fleirra eru fal leg e›a syk ur sæt en flau eru hug vit sam leg ar  

blöndur úr ‡ms um átt um. Radd ir stúlkn anna voru gó› ar og komu úr  

gospel e›a rytma blús en upp töku stjór arn ir og laga höf und arn ir úr popp-

i›n a› in um. Stúlk urn ar voru  miklu fág a›ri en rokk ar arn ir, hin um full-

or›nu til mik ill ar á nægju. Um 1965 voru flær horfn ar í skugg ann af 

bítla hljóm sveit un um en  skildu engu a› sí› ur eft ir sig spor í tón list  fleirra. 

fia› má t.d.  heyra hjá The Beat les fleg ar fleir  syngja Ple a se Mr. Post man 

sem stúlkna sveit in The Mar vel ettes  haf›i á›ur sung i›. The Ro nettes voru 

braut ry›j end ur á  flessu  svi›i. Sveit ina skip u›u tvær syst ur og ein  frænka 

sem byrj u›u a›  radda ‡mis lög á tán ings aldri  heima hjá sér í New York. 

Nafn sveit ar inn ar er dreg i› af gælu nafni a› al söng kon unn ar  Ronnie (Ver-

on ica) Benn ett. Fræg asta lag  fleirra er smell ur inn Be My Baby. Gó› an ár-

ang ur  fleirra á hljóm plöt um má a›  mörgu  leyti  flakka upp töku stjór an um 

og lagahöfundinum Phil Spect or.

Upptökumeistarar
Mikl ar fram far ir í upp töku tækni og mögu leik um seg ul bands tækja juku 

mik il vægi upp töku stjór anna í hljó› ver un um. fieir voru yf ir leitt vel  heima 

á mörg um svi› um tón list ar og tóku fla› sem hent a›i  hverju  sinni. Phil 

Spect or flró a›i  tækni sem köll u› hef ur ver i› Wall of  Sound e›a hljó›-

vegg ur. Hon um  næg›i ekki venju leg sam setn ing hljóm sveit ar. Hann lét 

 kannski tvo bassa leik ara  leika bassa lín una og  fjóra  spila trommutakt inn til 

a› fá flann  flykka hljóm sem hann sótt ist eft ir á plöt unni. Hann not a›i líka 

 strengja-, blást urs- og á slátt ar hljó› færi í ríkari mæli en á›ur  haf›i flekkst í 

rokk heim in um. fiar a› auki not a›i hann berg mál og  fleiri tækni brell ur til 

a›  stækka hljó› mynd ina eins og kost ur var. Svo  drifu menn takt inn á fram Phil Spector í hljóðveri.

The Ronettes.

Söngflokkar 

Plötuumslag frá hljómplötufyrirtækinu 

Tamla árið 1961. Stúlknasveitin 

Marvelettes syngur lagið

Mr. Postman. Seinna hljóðrituðu 

Bítlarnir sama lag.
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a›  hætti rytma blús manna me› an blí› ar kven radd ir hjöl u›u gríp andi vi›-

lög sem  kræktu í eyru hlust enda (hook). Sagt er a› Phil Spect or hafi ekki 

 sami› lög held ur plöt ur. fia› sama má  segja um höf undana  Jerry  Leiber 

(ljó›) og Mike Stoll er (lög). fieir voru snjall ir höf und ar og eft ir flá  liggja 

mörg fræg lög m.a.  Hound Dog, Jail hou se Rock og Span ish  Harlem.

Les Paul (f. 1916)  hlaut fræg› fyr ir frá bær an gít ar leik og átti flátt í flró-

un raf magns gít ars ins. Ári› 1952  setti Gib son-fyr ir tæk i› á mark a› gítar 

sem nefnd ur er í höf u› i› á hon um. Hann var  einnig mik ill braut ry›j andi 

á  svi›i upp töku tækni. Hann flró a›i svo nefnda fjöl rása tækni e›a over-

dubbing sem ger ir mönn um  kleift a›  syngja e›a  spila aft ur og aft ur inn 

á sömu upp tök una. Jafn framt tók hann upp á mis mun andi  hra›a og lék 

sér a› ‡ms um ö›r um tækni brell um  heima í bíl skúrn um sínum flar sem 

vinnu sta› ur hans var.

Að ofan: Nótnahefti með lögum frá 

6. áratugnum.

Brautryðjandinn Les Paul.
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Upphaf  
7. áratugarins
hinnfjörutíuogþriggja ára  gamli John F. Kenn edy tók vi› 

emb ætti for seta Banda ríkj anna í árs byrj un 1961. Fersk ir  

vind ar  blésu um sam fé lag i› og fla› var upp gang ur í efna hags-

líf inu. Ung ir og aldn ir  féllu fyr ir n‡j um  dansi full um af  gríni 

og  gle›i. fia› var tvist i›.  Stuttu  seinna  sungu Kali forn íu - 

pilt arn ir  prú›u í  Beach Boys um sum ar og sól, stúlk ur í  

bik ini,  stælta  stráka á brim brett um,  partí og hra› skrei›a bíla. 

Unga fólk i› rún t a›i  heilu kvöld in á stór um dross í um í leit a› 

fé lag s kap. Bens ín i› var ó d‡rt og meng un and rúms- 

 lofts ins ekki kom in á dag skrá. Bíla út varp i› var stillt hátt en 

lít i› heyr› ist af  ögrandi tón list.  Stóru hljóm plötu fyr ir tæk in 

stjórn u›u mark a› n um og  gömlu rokkljón in  höf›u ‡m ist  

ver i› tam in e›a svæf›. Sjö undi ára tug ur inn var sögu legri  

en sá  sjötti. fia› átti sér fljó› fé lags leg ar or sak ir.

Í Vest ur-Evr ópu  ríkti bjart s‡ni og efna hag ur fór batn andi. fijó› irn ar voru 

ó›um a› ná sér eft ir loft árás ir, mann fall og hörm ung ar sí› ari heims-

styrjald ar sem lauk 1945. Dag ar skorts og skömmt un ar se›la  fyrstu ár ana 

eft ir strí› voru li›n ir en haf inn tími kaup getu, heim il is tækja í eld hús inu 

og sjón varps í stof unni.  Kalda strí› i› ná›i n‡ju há marki me› bygg ingu 

Berlín ar múrs ins 1961 sem sta› festi skipt ingu Evr ópu í vest ur og aust ur. 

Ís lend ing ar  höf›u n‡ lega stækk a› land helgi sína í tólf míl ur og Haukur 

 Morthens gert fleim at bur›i skil í lag inu Í land helg inni. Ó laf ur Thors var 

for sæt is rá› herra og síld in ó› í kring um land i›. Marg ir rök u›u sam an 

pen ing um me› grí› ar legri  vinnu. fia› var fjör á Siglu fir›i, Rauf ar höfn, 

Sey› is fir›i, Nes kaup sta› og ví› ar. Banda ríkja her á Kefla vík ur flug velli rak 

Njarðvíkurstúlkan Guðrún Bjarnadóttir

var kjörin Ungfrú Alheimur árið 1963.

Hér sést hún ganga niður landganginn

frá Loftleiðavél. 

Haukur Morthens – 12 mílur, 

plötuumslag.

Upphaf 7. áratugarins 
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út varps- og sjón varps stö› og ná› ust út send ing ar  fleirra vel á su› vest ur-

horn inu. fiar  heyr›u menn n‡j ustu lög in frá Am er íku.

Fæ› ing um hafði fjölg a› ví› ast hvar a›  loknu strí› inu og risa stór ir  

ár gang ar tán inga uxu nú úr  grasi. 

Í Bret landi nutu fleir sem  barist  höf›u á víg völl un um mik ill ar vir›-

ingar. Ekki  dug›i a›  senda öll ung menn in á vinnu mark a› inn og taka flar 

me› vinn una frá strí›s hetj un um. Ekki var held ur hægt a›  senda all an 

skar ann í há skóla. fiess  vegna voru sett ir á stofn lista skól ar, svo nefnd ir art 

 schools til a› koma þessum ungmennum til manns. 

Nem end ur lista skól anna  höf›u á huga á  mörgu ö›ru en nám inu, m.a. 

 frönsku kyn bombunni  Brigitte Bar dot, list mál ar an um  Picasso og djass-

leik ar an um  Miles Dav is. Marg ir  fikru›u sig á fram í gít ar leik og hlust u›u á 

am er íska fljó› lagamúsík og rytma blús. 

fia› er eft ir tekt ar vert  hversu marg ar bresk ar popp stjörn ur sjö unda 

ára tug ar ins komu úr fless um skól um. fiar má  nefna bít il inn John  Lennon, 

Ray  Davies í Kinks, K eith Ric hard og Ron Wood í Roll ing Sto nes, Jim-

my Page í Led Zepp el in, Pete Town send í Who og Dav id  Bowie sem sí› ar 

kom vi› sögu. Bak grunn ur  gömlu blús mann anna og sveita söngv ar anna í  

Am eríku var allt ann ar. fieir  höf›u feng ist vi› ba›mull ar tínslu, eki› vöru-

bíl um og flar fram eft ir göt um.   

Gos drykk ir,  tyggigúmmi, kvik mynd ir og rokk músík voru til vitn is um 

auk in banda rísk á hrif á dag legt líf. En bresk ir hljó› færa leik ar ar  ólust ekki 

upp vi› flá al fl‡›u tón list sem Am er íkön um var töm. fieir  flurftu a› til-

einka sér hana me› tölu ver›ri fyr ir höfn og ur›u flar af lei› andi me› vit-

a›ri um ‡mis stílein kenni henn ar en upp hafs menn irn ir sjálf ir. Eng land 

eign a› ist sína eig in rokksöngv ara,  Tommy  Steele og Cliff Ric hard, huggu-

lega og vel  greidda unga menn sem  sungu  hreint og ögr u›u engum.

 Skiffle
Eng lend ing ur inn  Lonnie Do neg an var flekkt ast ur  fleirra sem feng ust 

vi› svo kall a›a  skiffle-tón list á  sjötta ára tugn um. fiar var ‡msu bland a›  

saman, kán trí, blús, fljó› lög um og  djassi.  Einnig lög um úr söng leikj um, 

götu- og krá ar söngv um.  Mestu máli  skipti a› all ir gátu ver i› me› flví leik i› 

var á ód‡r hljó› færi og hljó› gjafa, s.s. ba njó, flvotta bretti og flvotta bala-

bassa.  Skiffle  fær›i sönn ur á  vilja og getu  breskra ung menna til a›  spila 

sína eig in  músík í sta› fless a›  kaupa hana ni› ur so›na úti í bú›. Svo var 

 fletta bara svo skemmti legt. „ Jolly good fun“  sög›u menn. Me›  skiffle upp-

götv a›i John  Lennon  hversu au› velt er a› tjá sig me› ein földu gít ar spili. 

Leikaramyndir af Brigitte Bardot.

Lonnie Donegan á tónleikum í 

Albert Hall.
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The Shadows 
Und ir lok  sjötta ára tug ar ins  haf›i gít ar inn ná› mikl um vin sæld um í 

dægur  tón list Vest ur landa. fia› var ekki síst fyr ir til stilli  manna eins og  

Scotty  Moore, Chuck  Berry, Eddy  Cochran og Carl Perk ins. Hljóm  plötur, 

út varps- og sjón varps stö›v ar báru fjör leg an gít ar leik  fleirra til á heyr enda 

um ví›a ver öld. Auk fless voru fleir tí› ir gest ir á  svi›i tón leika sala. Ári› 

1958 byrj u›u  ensku fjór menn ing arn ir í  Drifters, sí› ar  Shadows, a›  leika 

und ir hjá Cliff Ric hard.  fieirra flekkt ast ur var› fljót lega Hank Mar vin  

(f. 1941), sólógít ar leik ari. Hann flyk ir fara ein stak lega mjúk um hönd um 

um hljó› færi sitt. Sér stak ur og á fer›a rfal leg ur  leikstíll hans er al flekkt ur. 

Hin ir léku á rytmagít ar,  bassa og tromm ur. Ári› 1960 var›  Shadows flekkt 

sem gít ar sveit án söngv ara og sló í gegn me› lag inu  Apache. (Apasji er 

 indíáni af her ská um fljó› flokki sem fyrr um  lif›i hir› ingja lífi á fleim sló›-

um flar sem nú eru su› vest ur ríki Bandaríkjanna.) fia› er mik il stemn ing 

og  flokki yfir lag inu. Me› raf magns gít ar í hönd un um og tæki sem nefn ist 

tape echo töfr ar Hank Mar vin fram tóna mynd af  hesti á  stökki. 

Brillj ant ín
Kæri Póst ur.

Við erum að ríf ast um það þrír, hvort það sé ó hollt að 

nota brillj ant ín í hár ið. Get ur þú frætt okk ur um það?
 Kve›ja. firír í  vanda

Það ku vera skað laust að nota flest ar teg und ir brillj-

ant íns á mark aðn um, stund um jafn vel gagn legt fyr ir hár ið 

– en auðvit að er of notk un slíks eins og flests ann ars 

afar ó æski leg.
     Vik an 21. febr ú ar 1963.

Á ég að rífa kjaft
Á ég að  brúka kjaft...?

Kæra Vika.

Ég er tíu ára, og mig lang ar til að fá að  ganga í nælon-

sokk um, en  mamma vill það ekki. Á ég að  hlýða  henni, eða 

á ég að  brúka kjaft? 
Ingi björg

Þú átt að skamm ast þín,  hlýða  henni  mömmu  þinni og  venja 

þig af  svona orðbragði.
      Vik an 16. maí 1963

Plötuumslag: The Young Ones með Cliff 

Richard. Félagar hans í hljómsveitinni 

Shadows í bakgrunni.

Um  1960 þótti ungu stúlkunum 

Cliff Richard afskaplega sætur.

Upphaf 7. áratugarins  

Fender Stratocaster 

gítar eins og sá sem 

Hank Marvin notar.
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The Beatles
hafnarBorginlivErpoolstEndur á bökk um fljóts ins Mers ey  

sem renn ur í Ír lands haf. Á nítj ándu öld  sigldu fla› an stór 

segl skip til fjar lægra heims álfa mönn u› fjöl fljó› leg um á höfn-

um. Upp úr 1960 bjó í Liver pool  fjöldi inn flytj enda frá n‡-

lend um  Breta og sjó menn voru á ber andi í borg inni. Mik ill 

sam gang ur var  milli Liver pool og Am er íku og rytma blús og 

rokk  skutu  snemma rót um í al fljó› legu and rúms lofti Mersey-

bakka. fiar var› til tón list sem var ólík öllu ö›ru í skemmt-

ana lífi  Breta, nor› ur ensk út gáfa af  rokki og róli, svo nefnt 

Mersey beat e›a beat  music. fiar me› hófst æv in t‡r i› um The 

Beat les,  bresku Bítl ana. 

Liverpool og tengslin við Ameríku

Upp haf Bítl anna
Ári› 1957 hitt ust John  Lennon og Paul McCart n ey í  fyrsta sinn og léku 

eft ir fla› sam an í  skiffle-sveit inni The Qu arrymen. Ári sí› ar gekk Ge or ge 

Ímyndi›ykkura›fli›hef›u›aldreiheyrtrokktónlist.Myndifla›breytaeinhverju?Hverfi›

íhuganumnokkraáratugiafturítímann.Áflvíherransári1957varLiverpoolívissum

skilninginærAmeríkuena›rarenskarborgir.FlutningaskipfráBandaríkjunumlög›uflar

ofta›bryggjuogennhéldufarflegaskipuppivikulegumáætlunarsiglingumtilNewYork.

UngtfólkáMerseybökkumfékkvinnuumbor›ískipunum.fiegartilmilljónaborgarinnar

komnota›ifla›tækifæri›,fata›isiguppsamkvæmtn‡justutískuogkeyptiglingure›a

gjafirhandasínumnánustu.Sí›astenekkisístvorukeyptarn‡jaramerískarhljómplötur

me›rytmablúse›arokkiogróli.Eftira›heimvarkomi›ger›ifólksérgla›andagogsetti

plöturnaráfóninn.Álaugardagskvöldumglumdiframandlegtónlistútumgluggaogdyr

fléttbygg›rastrætaíbú›ahverfannaíLiverpool.fia›varfláe›aísambærilegumtilvikum

semmargirheyr›urokkogrólífyrstasinn.

John Lennon.

George Harrison.
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Harri son til li›s vi› flá. Stu art Sutclif fe, vin ur  Lennons úr lista skóla, bætt-

ist í hóp inn ári› 1960. Hann  haf›i feng i› pen inga ver› laun fyr ir mynd list 

og  Lennon  linnti ekki lát un um fyrr en Sutclif fe  keypti sér raf magns bassa 

fyr ir  aurana. Sama ár bætt ist trommu leik ar inn Pete Best í hóp inn sem nú 

hét ‡ms um nöfn um,  Johnny and the  Moondogs, The Sil ver Beet les e›a The 

Sil ver  Beats á›ur en fleir  duttu ni› ur á nafn i› The Beat les. Um og upp úr 

1960 léku pilt arn ir ‡m ist í Liver pool e›a í Ham borg, m.a. á rokk búll unni 

Kai serkell er. fiar kynnt ust fleir n‡ út skrif u› um, fl‡sk um lista skóla nem um 

sem í út liti  stungu mjög í stúf vi› a›ra fasta gesti sta› ar ins. Einn  fleirra, 

ljós mynd ar inn Jürgen Voll mer,  greiddi hár i› fram á enn i› ó líkt rokk ur-

un um sem jafn an voru smjör greidd ir upp og aft ur me› höf› inu. Fljót lega 

tóku Bítl arn ir upp sömu hár grei›slu.

Árið 1962 ger› ist Bri an Ep stein um bo›s ma› ur hljóm sveit ar inn ar. 

Hann fékk flá til a›  fleygja le› ur jökk un um og rokk gall an um og  ganga 

snyrti lega til fara. Stu art Sutclif fe dó úr heila bló› falli og var sárt syrg› ur. 

Paul McCart n ey tók vi› bass an um. Bítl arn ir  komust á plötu samn ing sem 

var› til fless a› trommu leik ar inn Pete Best var rek inn og  Ringo Starr rá›-

inn í hans sta›. Um haust i› kom  fyrsta  litla plat an út me› lag inu Love me 

Do. Upp töku stjóri var Ge or ge Mart in.

Bítlaæðið
 Næstu vik ur, mán u› ir og ár voru afar vi› bur› arík. Bítl arn ir hljó› rit u›u 

 stóra 33 snún inga  plötu (LP) Ple a se Ple a se Me  snemma ári› 1963 og fóru 

í tón leika fer› um Eng land. Í sept em ber byrj u›u fleir a› taka upp a›ra 

 stóra  plötu With the Beat les. Þann 13. októ ber komu fleir fram í sjón varps-

flættin um  Sunday Night at The  London Palla di um sem send ur var  beint 

frá sam nefndu leik húsi. Fimmt án millj ón ir sáu út send ing una og  heyr›u 

skræk ina og hrifn ing ar óp in í á horf enda sk ar an um.

Dag inn eft ir birt ust frétt ir og ljós mynd ir í dag blö› um af al gjöru öng-

flveiti sem  ríkti fyr ir utan leik hús i›  fletta kvöld. Lög regl an ré› ekki vi› 

a› dá end ur hljóm sveit ar inn ar sem bæ›i stö›v u›u um fer› og eltu Bítl ana 

á lei› úr leik hús inu. Or› i› sem eitt bla› anna not a›i til a› l‡sa at gang in um 

og hrifn ing unni var beatlem an ia, bítla æ›i. Hvar vetna sem Bítl arn ir komu 

fram  slepptu á horf end ur fram af sér beisl inu. Stúlk urn ar  skræktu,  grétu 

og  féllu jafn vel í yf ir li› af taum lausri hrifn ingu.

Paul McCartney.

Ringo Starr.

The Beatles 
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Öngullinn Yeah, Yeah, Yeah!
Lag i› She  Loves You var í  efsta sæti vin sæld a list ans í sept em ber ári› 1963 

og er gott dæmi um lög hljóm sveit ar inn ar á dög um bítla æ› is ins.  Lennon 

og McCart n ey  sömdu fla› í sam ein ingu á hót el her bergi í  Newcastle. fia› 

kom út á lít illi  plötu sem var› sú sölu hæsta í Bret landi á sjö unda ára -

tugnum. Vi› lag i› She  loves you, yeah, yeah, yeah var á  allra vör um enda 

mjög ein falt og gríp andi. fieg ar slíkt ger ist er tal a› um hook, fl.e. öng ul e›a 

krók. fiá er átt vi› ein hverja tóna e›a texta brot sem  fanga at hygli manns 

og  hanga föst vi› hug ann. Ma› ur fær fla› á heil ann eins og sagt er. 

Stíllinn á upphafsárunum
Á fer› tón list ar Bítl anna ein kennd ist fyrst og fremst af heild ar mynd inni. 

Á hrif hóp vinnu og sam starfs voru alls rá› andi og eng inn a› al ma› ur í 

hljóm sveit inni líkt og tí›k a› ist al mennt í flá daga. Flutn ing ur inn bygg›-

ist á  virkri flátt töku  allra fjór menn ing anna bæ›i í söng og hljó› færa leik. 

 Shadows voru gít ar sveit, ‡miss kon ar söng flokk ar voru flekkt ir en Bítl-

arn ir sam ein u›u söng og gít ar leik í eina a› la› andi  heild. fió banda rísku 

sveit irn ar  Buddy  Holly &  The Crickets og  Beach Boys  hef›u ver i› á svip u›u 

róli a› því leyti, var söng ur inn í for grunni hjá fleim en ekki sá sam runi 

söngs og hljó› færa leiks sem ein kenndi lög Bítl anna. Auk fless a›  vinna vel  

sam an  bættu fleir fé lag arn ir hver ann an upp, t.d. í söng og laga smí› um. 

fieg ar slíkt ger ist  eykst ár ang ur inn, vinn u gle› in og sköp un ar kraft ur inn. 

fia› var  einmitt  hra›i,  gle›i og kraft ur sem ein kenndi lög Bítl anna. 

Stund um brá fyr ir víxl söng a› am er ísk um si› en stund um var radd a› á 

ein fald an hátt a› evr ópskri fyr ir mynd. Bak vi› flétt ar radd irn ar var gít-

ar slátt ur inn alls rá› andi og tromm uleik ur inn hélt utan um heild ina. Líkt 

og á plöt um ann arra  enskra hljóm sveita frá fless um tíma er lít ill mun ur á 

lif andi flutn ingi og hljó› rit un um. fia› átti eft ir a› breyt ast. 

Vi› upp haf fer ils ins léku Bítl arn ir lög ann arra, me› al ann ars eft ir 

Chuck  Berry,  Little Ric hards,  Buddy  Holly og Carl Perk ins.  Fyrstu tón-

smí› ar  fleirra  sjálfra eru samd ar und ir á hrif um frá fless um flytj end um. 

Fljót lega ur›u fleir  Lennon og McCart n ey frá bær ir laga smi› ir og ligg ur 

eft ir flá urm ull laga. Yf ir leitt  samdi hvor sín lög en fleir leit u›u rá›a hvor 

hjá ö›r um fleg ar á stæ›a  flótti til. Oft var gott a› fá a› sto› fé laga síns vi› 

a›  ljúka  kafla úr lagi e›a  texta sem  erfitt  haf›i  reynst a› slá botn inn í. 

Ein staka sinn um  sömdu fleir lög í sam ein ingu. Er frá lei› var› allt efni 

Bítl anna frum sami›. A›r ar hljóm sveit ir  fylgdu for dæmi  fleirra og fóru a› 

Please Please Me, fyrsta stóra plata 

Bítlanna.

A Hard Day’s Night, þriðja stóra plata 

Bítlanna með lögum úr samnefndri 

kvikmynd.

Beatles for Sale, fjórða stóra plata 

Bítlanna.
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 semja eig in lög og  texta. Fjór menn ing arn ir voru létt ir í til svör um, fyndnir 

og hress ir í  brag›i. Hvar sem fleir komu voru a› dá end ur á hæl un um á 

fleim. 

Breska innrásin 
Í febr ú ar 1964  flugu Bítl arn ir til New York. Fer› in var vel und ir bú in og 

hrifn ir a› dá end ur tóku á móti fleim á flug vell in um. Fjöl mi›l ar  ger›u 

komu  fleirra gó› skil og fé lag arn ir komu fram í  flætti Ed Sulli v an. Sagt 

er a› tæp ar 74 millj ón ir  manna hafi sé› út send ing una. Dag inn eft ir áttu 

flestar am er ísk ar skóla stúlk ur sinn upp á halds bít il. John  flótti op inn 

og fynd inn, Paul sæt ur og vel til fara, Ge or ge hljó› ur og hlé dræg ur og 

 Ringo vi› kvæm ur  bangsi sem mann lang a›i til a›  fa›ma. „Hvar er El-

vis?“  spur›i sá  fyndni sposk ur á svip og fannst lít i› fara fyr ir á trún a› ar-

go›i sínu. Haldn ir voru tón leik ar vi› fá dæma vin sæld ir.  fietta var tæp um 

flrem ur mán u› um eft ir mor› i› á Kenn edy Banda ríkja for seta sem skot inn 

Nemandi í 10. bekk sýnir Bítlaplötur í 

upprunalegri útgáfu.

Veit einhver hvað þessar plötur heita?

The Beatles  

Leikaramynd af Bítlunum. Slíkar myndir 

voru seldar í pökkum, tíu stykki í 

pakkanum og voru vinsælar á fyrri hluta 

7. áratugarins.
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var til bana í  Dallas í  Texas flann 22. nóv em ber 1963, sama dag og With the  

Beat les kom út. Banda ríska fljó› in var enn í sár um en  gle›i Bítl anna smit-

a›i út frá sér og mörg um fannst kom inn tími til a› al menn ing ur tæki  gle›i 

sína á n‡. Bítl arn ir  lög›u Am er íku a› fót um sér. Í apr íl áttu fleir tólf plöt ur 

á  lista yfir hund ra› sölu hæstu  litlu plöt urn ar, flar af fimm  efstu lög in. Slíkt 

var og er eins dæmi:

1. Can’t Buy Me Love.

2. Twist and  Shout.

3. She  Loves You.

4. I Want to Hold Your Hand.

5. Ple a se, Ple a se Me.

Bítl arn ir  ruddu braut ina fyr ir a›r ar ensk ar hljóm sveit ir. The  Animals,  

Roll ing Sto nes, Herman’s  Hermits, Se archers og  fleiri  fylgdu í kjöl far i› og 

fóru til Am er íku me› gó› um ár angri. fiar í  landi var tal a› um  bresku inn-

rás ina. 

Banda ríkja fer› ir Bítl anna  höf›u á hrif á flar lenda lista menn, vísna-

söngv ar ann og skáld i› Bob Dyl an, Bri an Wil son sem var höf u› paur inn í 

 Beach Boys, hljóm sveit ina Byrds og  fleiri. fieir  höf›u svo aft ur gagn kvæm 

á hrif á Bítl ana. Í hönd fóru frjó ir tím ar á  flessu  svi›i tón list ar me› mik illi 

n‡ sköp un. (Sjá kafl ann Víxl verk andi sköp un ar kraft ur bls. 77.)

Bítlarnir snemma á ferlinum.

Bítlarnir taka gleðihopp á mynd 

á umslagi utan um fjögurra laga plötu.
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Rafmagnsgítarinn og Bítlarnir
Bítl arn ir, sem komu fram á sjón ar svi› i› ári› 1962, áttu eft ir a›  tryggja  

gít ar inn í  sessi sem a› al hljó› færi í dægurtón list sjö unda ára tug ar ins. 

Ten ór sax ó fónn sem var í fylk ing ar brjósti  rokksveita ára tug ar ins á und-

an hvarf af sjón ar svi› inu í bili a.m.k. Hljó› færa skip an Bítl anna var sú 

sama og „skugg anna“ í  Shadows, sólógít ar, rytmagít ar, raf magns bassi og 

trommur, fló verka skipt ing in  milli gít ar leik ar ana væri ekki eins af ger andi. 

Bítl arnir fylgd ust á vallt vel me› n‡j ung um í gít ar leik eins og dæm in  sanna.

Lag i› Love Me Do var hljó› rit a› í  Abbey Road hljó› ver inu í Lund-

ún um haust i› 1962. fiar heyr ast Ge or ge Harri son og John  Lennon  leika 

á lát laus an hátt á kassagít ara. Lít i› fer fyr ir getu  fleirra og  færni. Ári sí› ar 

 haf›i hljóm sveit in flró a› me› sér gít ar leik me› á kve› inni hlut verka skip an 

og á fer›. fiar get ur a›  heyra ein leikskafla (sóló), fyll ing ar (gít ar inn skot) og 

fjöl breytt an hryn ( rytma) auk fless sem Bítl arn ir  blanda sam an raf mögn-

u› um og óraf mögn u› um gít ur um.  Fyrstu raf gít ar sóló Ge or ge Harri sons 

heyr ast í lög un um I Saw Her Stand ing  There og Twist And  Shout. Ork an og 

spenn an sem ein kenn ir tón list Bítl anna, og fleir vir› ast hafa átt svo au›-

velt me› a› koma á fram færi, heyr ist vel í lög um eins og She  Loves You og 

I Want To Hold Your Hand. Í All My Lov ing leik ur  Lennon hra› ar tríól ur 

á rytmagít ar og  skapa flær líf lega og kraft mikla stemn ingu.

Ári› 1964 leit u›u Bítl arn ir  n‡rra blæ brig›a í gít ar leik og not u›u  

Lítið hefti með ljósmyndum úr fyrstu 

kvikmynd Bítlanna, A Hard Day’s Night.

Bítlabókin kom út einu sinni í mánuði.

Þessi er númer 22 og frá árinu 1965.

The Beatles  
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‡m ist stál- e›a nælon strengi í hljó› fær um sín um. Harri son not ar t.d. 

nælon strengi í lag inu And I Love Her. Stund um  brug›u fleir fé lag arn ir 

fyr ir sig su› ur-am er ísk um hryn enda brasil ísk tón list, eink um  bossa nova, 

vin sæl á fleim tíma. Raf magn a› ur ómur lags ins I Feel Fine hefst á feed back 

e›a end ur kasti sem fylgt er eft ir me› gríp andi riffi sem bygg ist á björt um 

og málm kennd um tón um. 

A› öllu  jöfnu léku Bítl arn ir á gít ara sína me› gít ar nögl. Paul McCart n ey 

brá hins veg ar fyr ir sig  fingraspili á stál strengjagít ar í lag inu Yester-

day. Harri son hélt á fram a›  flreifa fyr ir sér me› n‡j ung ar. fiar má  nefna  

pe dal e›a fet il sem tengd ur er vi› gít ar og hægt er a›  stíga á í  mi›ju lagi til 

a›  breyta t.d. styrk leik an um. fiá not ar hann tólf  strengja raf magns gít ar í  

lag inu If I  Needed Some o ne. Í Norweg i an Wood heyr ist ein radd a› stef leik-

i› á gít ar og ind versk an sít ar.   

Eft ir a› Bítl arn ir  hættu a› koma fram á tón leik um og  sneru sér al-

fari› a›  vinnu í hljó› ver um  gegndi gít ar ekki leng ur lyk il hlut verki í lög um 

 fleirra. Hann var ekki leng ur nau› syn leg ur til a› bera uppi hljóma gang 

og ein leikskafla e›a koma á fram færi lagræn um inn skot um og fyll ing um. 

Önn ur hljó› færi  leystu hann af  hólmi. fiess í sta› var gít ar stund um not-

a› ur til a› búa til stemn ingu e›a hug hrif. Gít ar leik ur var jafn vel lát inn 

endur   skapa eitt hvert heim speki legt hug ar á stand í sjálf hverf um drauma-

heimi  fleirra fé lag anna.

Bítlarnir og þáverandi forsætisráðherra 

Breta, Harold Wilson. Sá var býsna 

ánægður með gjaldeyristekjurnar 

sem breskar bítlahljómsveitir öfluðu 

þjóðarbúinu. Hins vegar voru Bítlarnir 

ekki eins ánægðir með þá háu skatta sem 

þeir greiddu til breska ríkisins.

Undir áhrifum frá George Harrison 

hóf Roger McGuinn í hljómsveitinni 

Byrds (sjá bls. 77) að leika á tólf strengja 

Rickenbacker rafmagnsgítar.
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London  
í léttri sveiflu 
um1965var London mi› dep ill heims ins í aug um unga  

fólks ins. fiar voru flott ustu klúb b arn ir me› n‡j ustu tón list-

inni og fræg ustu hljóm sveit un um. Fatat ísk an kom frá  

Carna by  Street og var tek in há tí› lega. Pils stúlkn anna stytt ust 

og hár pilt anna síkk a›i. fia› sem var breskt var fínt. fia› var 

tal a› um „The Swing ing  London“, fl.e. hina fjör ugu  London. 

Hljóm sveitin Kinks frá nor› ur hluta Lund úna var  kannski 

bresk ari en nokk ur  fleirra hljóm sveita sem flá voru vin sæl ar. 

Fræg asta og lífseig asta hljóm sveit in hef ur engu a› sí› ur or› i› 

The Roll ing Sto nes.

The Rolling Stones 
Tölu ver› ur á hugi var í  Englandi á banda rísk um rytma blús. fia› var  einmitt 

slíkt á huga mál sem  leiddi sam an söngv ar ann Mick Jag ger, gít ar leik ar-

ann og lista skóla nem ann K eith Ric hard og fyrr um kór dreng inn,  Brian 

Jo nes. Sá sí› ast nefndi spil a›i reynd ar á fjöl mörg hljó› færi en  keypti sér 

raf magns gít ar eft ir a› hafa  heyrt í blús mann in um  Elmore  James.  Seinna 

bætt ust bassa leik ar inn Bill Wym an og trommu leik ar inn  Charlie Watts í 

hóp inn og fleir stofn u›u hljóm sveit ina The Roll ing Sto nes. fieir á litu sig 

læri sveina banda rískra blús- og rytma blús manna og ætl u›u sér  aldrei 

ann a› en a› koma tón list  fleirra á fram færi. fieir hljó› rit u›u mörg laga 

 fleirra, m.a. átta  takta blúslag i› Look What You’ve Done. fiar leik ur Bri an 

Jo nes á munn hörpu af mik illi snilld. Höf und ur lags ins er  Chicago-ma›-

ur inn  Muddy Wa ters. Hann  samdi  einnig lag i› Roll ing Sto ne sem nafn 

hljóm sveit ar innar er dreg i› af.

The Beat les  ruddu braut ina fyr ir a›r ar ensk ar gít ar sveit ir og  hvöttu 

London í léttri sveiflu 

Ungt fólk klætt samkvæmt nýjustu

tískunni frá Carnaby Street á forsíðum

Vikunnar frá árinu 1966.
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The Roll ing Sto nes til a›  semja eig in lög. fieg ar fleir sí› ar nefndu fóru fyrst 

til Banda ríkj anna voru fleir snyrti leg ir til fara líkt og Bítl arn ir og komu 

fram í jakka föt um. Am er íku fer› in mis heppn a› ist hins veg ar a›  flestu 

 leyti. A› vísu fóru fleir í e.k. píla gríms fer› í Chess-stúd íó i› í  Chicago, tóku 

upp nokk ur lög og  hittu m.a.  Muddy Wa ters og Chuck  Berry. En fleir léku 

í hálf tóm um hús um og sum ir  ger›u mein legt grín a› fleim. fieim sárn u›u 

há›s glós urn ar og  sendu bla›a mönn um tón inn. fia› skil a›i sér í  slæmri 

um fjöll un í fjöl mi›l um.

Um bo›s ma› ur Roll ing anna var fljót ur a› átta sig. fieir  skyldu  ver›a 

al gjör and stæ›a  hinna ge› flekku  Bítla, ó hefl a› ir og rudda leg ir.  fiannig 

voru fleir mark a› ssett ir sem slæm ir strák ar, upp reisn ar gjarn ir og ógn-

andi. Svi›s fram koma söngv ar ans Mick Jag ger breytt ist. Hann flaut nú 

fram og aft ur um svi› i›,  setti stút á var irn ar og  hreytti út úr sér text un um. 

Gítar  leik ar inn K eith Ric hard kom sér upp  for›a af hamr andi gítar-riffum. 

Tromm ur og  bassi  ger›u rokk i› ramm salt og kröft ugt. fia› var stíg andi í 

rytm an um og nót un um fjölg a›i eft ir flví sem lei› á hvert lag. Út lit  fleirra 

fé laga var› villt. Fjör tíu árum eft ir stofn un hljóm sveit ar inn ar var hún enn 

á fer› inni og hélt tón leika um ví›a ver öld.

Leikaramyndir af Rolling Stones.

Nemandi í 5. bekk heldur á einni af fyrstu 

plötum The Rolling Stones. 

Á hvað hlustuðu foreldrar ykkar eða afi 

og amma þegar þau voru ung?

Ljósmyndabók með myndum af Rolling 

Stones. Þær fundust í húsakynnum ensks 

dagblaðs skömmu eftir árið 2000. 
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The Kinks 
Höf u› paur arn ir í Kinks voru bræ› urn ir Ray og Dave  Davies. Vi› út komu 

You  Really got Me  flótti gít ar leik ur inn í lag inu hrár, hrjúf ur, um bú›a laus 

og á leit inn. Sag an seg ir a› sá fyrr nefndi hafi rif i› há tal ar ann í magn ara 

sín um til a› ná fram hin um bjag a›a tón blæ sem ein kenn ir gít ar leik inn. 

Ray  Davies legg ur á herslu á hin feitletruðu or›: „You really got me“ sem 

er flver öf ugt vi› fla› sem marg ir  myndu  segja á venju legri  ensku. Tón-

list in er hrá og áköf. Í sum um lög um syng ur Ray um kærust ur sem hann 

er or› inn lei› ur á og vill  losna vi›. fia› er  b‡sna ó líkt róm an tík inni sem 

ræ› ur ríkj um í flest um lög um frá fless um tíma. Stund um  draga text arn ir 

upp svip mynd ir, jafn vel skop mynd ir af Eng lend ing um og  bresku hvers-

dags lífi. Í ö›r um text um er skörp á deila á ‡m is legt sem Ray  Davies  flótti 

mi› ur fara í heima landi sínu. 

Kinks á Íslandi
Fé lag arn ir í Kinks  bjuggu á Hót el Borg. Þar var hald inn 

blaða mann fund ur:

THE KINKS komu storm andi inn í sal inn, og réðust  

þeg ar að vín ar brauðun um sem voru á fati á borðinu.

– Ég vona að þið hald ið ekki að við séum  svona rudda-

leg ir,  sagði Ray  Davies af sak andi, en hann var sá eini 

sem heils aði áður en hann  lagði til at lögu við vín ar-

brauðin. Við erum svo hræði lega svang ir. 

– Og svo erum við auð vit að rudda leg ir líka,  skaut 

Umslag utan um fjögurra laga plötu

hljómsveitarinnar Kinks. 

Ray Davies situr fremst til hægri. 

The Kinks í Austurbæjarbíói árið 1965.

London í léttri sveiflu  
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Mike  Avory inn í og  brosti hrekkja lega. Þeir eru allir 

með  lubba og klædd ir að bítlas ið. Bít il leg ast ur í klæða-

burði var Pete Qu ai fe, sem  sagði frá því klökk um rómi 

að hót el stjór inn  hefði spurt hann hvort hann ætti ekk ert 

„al menni legt til að klæðast“. 

– Hvað er eig in lega at huga vert við mig?  spurði hann 

og stökk upp á stól. Sjá ið þið, fínn rús skinnsjakki, 

hvít  peysa og ljós ar galla bux ur? Hvað er að  þessu?

– Hvern ig lík uðu ykk ur mót tök urn ar? 

– Þær voru fín ar, við feng um bara ekk ert tæki færi 

til að  heilsa upp á krakk ana, okk ur var kom ið und an hið 

 skjótasta. Ég vona að  þetta  verði ekki eins og í Dan-

mörku,  sagði Mike, þar urðum við  tvisvar að  hætta að 

 spila þeg ar við höfðum leik ið fjög ur lög. Þá var allt 

orð ið vit laust. Það end aði með því að við sung um fyr-

ir fólk ið af svöl um lög reglu stöðv ar inn ar. Það er held ur 

mik ið af því góða.

Al fl‡›u bla› i›, Ó.T.J. 15. sept em ber 1965.

 

Bítlaárin á Íslandi
Líkt og Liver pool á  Englandi stó› Kefla vík á marg an hátt nær Am er íku 

en a›r ir sta› ir á Ís landi. Á strí›s ár un um var flug völl ur lag› ur í  næsta ná-

grenni bæj ar ins og  reist flar banda rísk her stö›. fiar var starf rækt út varps-

stö› og sí› ar sjón varp auk fless sem banda rísk ir her menn voru al geng sjón 

í bæn um. Marg ir Su› ur nesja menn  sóttu  vinnu upp á Völl eins og fla› var 

kall a› en Kefla vík var  einnig hafn ar- og út ger› ar bær. 

Ríkisútvarpi›vareinaíslenskaút

varpsstö›in.fia›útvarpa›iáeinni

rás.Rokkogerlenddægurtónlist

(popp)heyr›usteingönguíörfáum

óskalagafláttumsemsendirvoruút

einusinniíviku.Ríkisútvarpi›lag›i

áhersluáanna›ena›kynnahlust

endumn‡justurokklögin.Hljómflutn

ingstækivoruekkitiláhverjuheimili

einsogsí›arvar›rauninogví›ast

hvarbaraeittútvarpstæki.Utan

landsfer›iralmenningsvorufátí›ar.

Íslensktsjónvarpvarheldurekkitil.

Margirtöldua›svomundiver›aum

ókomnaframtí›.Vegnanálæg›arvi›

herstö›inavoruKeflvíkingarogná

grannarfleirrafyrstirÍslendingatila›

fásérsjónvarpstæki.Margirhlustu›u

ákananneinsogútvarpvarnarli›sins

varnefntídaglegutali.Útsendingar

flessheyr›usteinnigáReykjavíkur

svæ›inu.fiarheyr›istbæ›irytma

blús,rokkogróloga›aukiamerísk

sveitatónlist.ÁNor›urlandiogaustur

áfjör›umhlustu›uunglingaráRadio

Luxembourge›aRadioCaroline,

útvarpsstö›semstarfræktvaráskipi

fyrirutanbreskulandhelgina.

Fer›a út varps tæki frá flví  skömmu eft ir 

1960. Marg ir ung ling ar  fengu slík tæki í 

ferm ing ar gjöf e›a  keyptu flau fyr ir  hluta 

af sum ar h‡runni.



69

fia› var  nokkrum til vilj un um há› hvern ig ung ling ar kynnt ust n‡j ung-

um í dans- og dæg ur tón list. Ung ur dreng ur, Rún ar Júl í us son,  heyr›i til a› 

 mynda  rokklag í  fyrsta sinn fleg ar ná granni hans vi› skrú› gar› inn í Kefla-

vík  setti  plötu á fón inn me›  Little Ric hard. Marg ir sjó menn sem  sigldu á 

er lend ar hafn ir not u›u tæki fær i› og  keyptu n‡j ar hljóm plöt ur sem ekki 

feng ust á Ís landi. Hvort sem gert var út frá Sey› is fir›i e›a Vest manna-

eyjum  lentu fless ar plöt ur stund um í sjálf spilandi plötu spil ur um fleg ar 

heim var kom i›. Svo nefnd ir glymskratt ar („djúk box“) voru al gengir á 

stö› um flar sem ungt fólk  vandi kom ur sín ar. Margt fólk man enn hvar 

fla› var statt fleg ar fla›  heyr›i í Bítl un um í  fyrsta sinn. 

Hljómar frá Keflavík
 Vegna ná læg› ar inn ar vi› her stö› Banda ríkja manna á Mi› nes hei›i vir›-

ast Kefl vík ing ar og ná grann ar  fleirra hafa haft for skot á a›ra Ís lend inga 

hva› am er ísk á hrif og dæg ur menn ingu var› ar. fiar á me› al rokktón list og 

kunn áttu í  enskri  tungu. 

Í mars byrj un 1964 voru haldn ir nokkr ir mi› næt ur tón leik ar í Há skóla-

bíói. Hljóm sveit irn ar Sóló, Tón ar, J.J. og Ein ar auk  Savanna tríós ins komu 

fram og  fluttu n‡j ustu Beat les-lög in. En  mesta hrifn ingu  vöktu Hljóm ar 

frá Kefla vík. Karl Her manns son söng, Gunn ar fiór› ar son lék á sólógít ar,  

Stórbraggistó›ámörkumKeflavíkur

ogNjar›víkur,arfurfrástrí›sárun

um,kalla›urKrossinnogrekinnsem

samkomuhús.5.október1963stigu

ásvi›íKrossinumfimmungirpiltar

semköllu›usigHljóma.fieirlékuá

rafmagnsgítara,rafmagnsbassaog

trommuraukflesssemeinnfleirra,

EinarJúlíussonsöng.Lagavali›sam

anstó›afgömlumslögurum(stand

ards)einsogFlyMetotheMoonog

lögumme›CliffRichardogShadows.

Einnigfékkeittogeittrokklaga›

fljótame›.fieirvorusnyrtilegir

tilfara,íhvítumskyrtumogme›

flverslaufur.Hári›varvandlegagreitt

aftur.SvokomuBítlarnir,TheBeatles

tilsögunnarogbreyttuöllu.Fljótlega

voruHljómarkomnirme›lögfleirra

áefnisskrána.

Hljóm ar á skóla balli í Flens borg ári› 1964. 

„fieir voru svo flott ir a› vi› stó› um fyr ir 

fram an svi› i› og göpt um upp í flá,“  sag›i 

kona úr Hafn ar fir›i fleg ar hún rifja›i upp 

flenn an at bur› fjör utíu árum sí› ar.

London í léttri sveiflu  

Rúnar Júlíusson, 12 eða 13 ára.
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Er ling ur Björns son á rytmagít ar, Rún ar Júl í us son á raf magns bassa og 

Egg ert Krist ins son á tromm ur. Hár grei›sl an var a›  hætti Bítl anna. Menn 

 greiddu fram á enn i› og hár i›  haf›i síkk a› frá flví um haust i›. Fljót lega 

eft ir tón leik ana ger› ust fleir at vinnu menn í fag inu. Auk fless a›  leika í 

vin sæl ustu ung linga hljóm sveit inni ári› 1964 ur›u fleir Rún ar og Karl Ís-

lands meist ar ar í knatt spyrnu me› li›i ÍBK. fiar  vöktu fleir  mikla at hygli 

me› sitt bítla hár, auk fless a› vera snjall ir knatt spyrnu menn.

Karl  hætti reynd ar í hljóm sveit inni um vor i› og ur›u Hljóm ar flá  

fjórir líkt og fyr ir mynd irn ar frá Liver pool. Eng il bert Jen sen tók vi› 

trommu  leikn um um haust i› auk fless a› vera mjög fram bæri leg ur söngv-

ari. Aft ur voru haldn ir stór tón leik ar í Há skóla bíói. Í nóv em ber mán u›i 

 stigu flar á svi› auk  Hljóma, hljóm sveit irn ar Sóló, Tón ar og Gar› ar og 

Gos ar úr Reykja vík að ógleymdum  Dúmbó og  Steina frá Akra nesi. Tón-

list in  hreif á heyr end ur upp úr skón um. Sagt er a› ge›s hrær ing in hafi ná› 

há marki fleg ar Hljóm ar voru á svi› inu og Eng il bert Jen sen söng lag i› The 

Hou se of the Ris ing Sun sem  enska hljóm sveit in the  Animals  haf›i gert 

frægt. fia› var sí› ar valið lag árs ins 1964. 

Frá hljómleikum í Háskólabíói vorið

1964. Hljómar frá Keflavík hrífa

áheyrendur upp úr skónum.

Engilbert Jensen árið 1969.
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Hljómar
Suður nesja menn hafa get ið sér orð fyr ir ann að en söng og 

hljóð færa slátt. Þeir hafa löng um þótt mikl ir sjó sókn ar ar 

og afla menn. En nú hafa Suður nesja menn snú ið sér að öðru 

en sjó og sjó mennsku. Þeir eru sem sé farn ir að fást 

við söng og hljóðfæra slátt og hafa eins og  fyrri dag inn 

get ið sér gott orð fyr ir. Frá Kefla vík koma fimm ung ir 

menn. Þeir eru háir og grann ir með mik inn  hárlubba sem 

þeir  greiða fram á enn ið að dæmi  hinna  ensku fyr ir mynda 

 sinna og  kalla sig  Hljóma. Þeir eru hin ir  fyrstu bítl ar 

á Ís landi. Á hljóm leik um sem haldn ir voru í vor í Há-

skóla bíói var þeim tek ið með slík um fögn uði að þess munu 

eng in dæmi hér lend is. Á heyr end ur  stukku fram á gólf ið og 

hófu villt an dans. Og síð an  þetta gerðist hafa þeir haft 

mik ið að gera. Þeir  leika hvert kvöld vik unn ar og hafa 

far ið víða um land ið.

Fálk inn 25. maí 1964. 

Hljóm ar  sömdu sín eig in lög a›  hætti Bítl anna. Gunn ar fiór› ar son var› 

smám sam an einn snjall asti og af kasta mesti dæg ur laga höf und ur fljó› ar-

inn ar.  Snemma árs 1965 kom út  fyrsta ís lenska bítla plat an sem svo var 

köll u›. fia› var  tveggja laga  plata me› lög un um  Fyrsti koss inn og Bláu 

aug un flín eft ir Gunn ar fiór› ar son. Út gef and inn, Svav ar Gests, sem var 

vin sæll út varps ma› ur og n‡ hætt ur me› eig in dans hljóm sveit fékk annan 

kunn an hljó› færa leik ara, Ólaf Gauk fiór halls son, til a›  semja text ana. 

Um líkt  leyti tók Pét ur  Östlund vi› trommu leikn um af Eng il bert. fia› er 

 einmitt Pét ur sem leik ur á tromm ur á plöt unni en Eng il bert syng ur Bláu 

aug un flín eins og hon um ein um er lag i›. 

Bítlahár
Marg ir pilt ar söfn u›u hári a›  hætti Bítl anna. Reynd ar var fla› ekki sítt 

mi› a› vi› fla› sem  seinna var›. fia› ná›i  kannski ni› ur á eyru og var 

 greitt fram á enn i›. Menn voru me› topp í sta› fless a›  grei›a hár i›  

aft ur e›a til hli› ar. En hár grei›sl an var tím anna tákn og  ögra›i hin um 

full or›nu. fieir sem létu hár i› vaxa voru kall a› ir bítl ar. Á sama hátt var 

tal a› um bítla hljóm sveit ir, bítla söng („bít lagarg“) og  fleira í fleim dúr. 

Ís lenskt sjón varp hóf ekki starf semi fyrr en haust i› 1966. fieir sem sáu 

ís lensk ar bítla hljóm sveit ir ber um aug um fyr ir flann tíma, t.d.  Hljóma frá 
Péur rakari kemst í feitt.

London í léttri sveiflu  

Hljómsveitin Hljómar árið 1966.
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Kefla vík, ur›u fyr ir tölu ver› um á hrif um. En  segja má a› bítla tím inn á  

Ís landi hafi ná› há marki haust i› 1965 fleg ar  enska hljóm sveit in Kinks hélt 

 nokkra tón leika í Aust ur bæj ar bíói. Sjald an e›a  aldrei  höf›u a›r ir eins 

töffar ar sést í bæn um. Me› Kinks léku á tón leik un um ung linga hljóm-

sveit in  Tempó úr Lang holts skóla í Reykja vík og fjór ir dreng ir á barns aldri, 

hljóm sveit in  Bravó frá Ak ur eyri.

Mörg börn og ung ling ar litu a› dá un ar aug um á  stráka sem söfn u›u 

hári en marg ir full or›n ir  höf›u horn í sí›u  fleirra. 

Íslenskar bítlahljómsveitir
Á fless um árum stofn u›u strák ar gít ar hljóm sveit ir um all ar jar› ir bæ›i á 

Ís landi og ann ars sta› ar. Sum ar voru fyrst stofn a› ar a› fyr ir mynd  Shadows 

en ur›u a› laga sig a› n‡j um stíl me› til komu Bítl anna. A›r ar voru stofn-

a› ar und ir á hrif um frá Bítl un um, Roll ing Sto nes, Kinks e›a ö›r um bresk-

um hljóm sveit um. Auk  fleirra ís lensku hljóm sveita sem á›ur hef ur ver i› 

get i› má  nefna Zoo, So net, Pops, Mods, Tox ic,  Pónik og Ein ar, Bend ix úr 

Hafn ar fir›i me› Björg vin Hall dórs son í far ar broddi, Loga frá Vest manna-

eyj um, Óma,  Lubba og Fóna aust ur á Fjör› um,  Hauka og Trix. firjár  

SamahaustogKinkskomutilÍslands

birtidagbla›i›Vísirvi›talvi›nokkra

skólastjóraum„rá›stafanirgegn

bítlafaraldrinum“einsogfla›var

kalla›.Hérerunokkrarsetningarúr

vi›tölunum.

– Mikluhárifylgirhættaáóflrifn

a›i,lúsahætta...flegarnemandi

erkominnme›svonahárer

hugurinnkominníalltanna›en

námi›.

– Éghefalltafhafttilfinningufyrir

flvía›hausinnáflessumbítlum

séóhreinn.

– fiessirbítlareruekkiverriung

lingarena›rir–enlubbinnhefur

slæmáhriffyrirflausjálf–fla›er

skopasta›flessuensvoapaa›rir

flettaeftir.Éghefsagtfleima›

fleirgetifengi›sérparruk*tila›

setjauppáflessumtónleikum.

Pops um miðjan 7. áratuginn.

Frá vinstri: Birgir Hrafnsson, Pétur 

Kristjánsson, Björgvin Gíslason og Ólafur 

Sigurðsson. Pétur var forgöngumaður 

um stofnun fjölda hljómsveita. Björgvin 

þótti mjög slunginn gítarleikari. 

Tæplega fjörutíu árum eftir stofnun 

hljómsveitarinnar kom hún enn saman af 

og til og lék fyrir jafnaldra sína.

* hárkolla.
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sveitir  höf›u fram bæri lega laga smi›i inn an  sinna vé banda, Dát ar úr Reykja-

vík me› Rún ar Gunn ars son inn an bor›s, Ó› menn frá Su› ur nesj um me›  

Jó hann G. Jó hanns son og Mán ar frá Sel fossi me› Ólaf fiór ar ins son  

fremstan í  flokki.  Fleiri hljóm sveit ir koma sí› ar vi› sögu. 

Oft var æft í bíl skúr um og troð ið upp á skóla böll um:

Hin afar vin sæla hljóm sveit, Sál in, sá um fjör ið. 

Ball ið hófst klukk an 8 og fóru strák arn ir þá að  stappa 

í sig stál inu. Loks ins voru þeir orðn ir svo hug að ir, 

að þeir  þorðu að  pikka í hina út völdu og  biðja hana 

auð mjúk lega um dans ... líklega hafa  þetta ver ið um 

180–90 manns og all ir í fer legu stuði ... nema  

kenn ar arn ir því þeir neit uðu hverj um dans in um á fæt ur 

öðrum ... En um 11:30, þeg ar allt stóð sem hæst, var 

leikið síðasta lag ið (vanga dans) og Sál ar leik ar arn ir 

buðu góða nótt.   

Úr Ár bók nem enda fé lags gagn fræ›a deild ar Aust ur bæj ar skóla skóla ár i› 1967.

Thor’s  Hammer
Kvik mynd Bítl anna, A Hard Day’s Night, var frum s‡nd ári› 1964. Mynd-

in Help  fylgdi í kjöl far i›. Ein hverj um  flótti flví til val i› a› gera kvik mynd 

um  Hljóma, vin sæl ustu ís lensku hljóm sveit ina. Mynd in Um b arumbamba 

sem var frum s‡nd 1966 var fló ein ung is um fimmt án mín útna löng og 

 flótti mis heppn u›. Lög in sem hljó› rit u› voru  vegna mynd ar inn ar komu 

út á tveim ur  tveggja laga og  einni fjög urra laga  plötu. Sung i› var á  ensku 

auk fless sem Hljóm ar not u›u nú nafn i› Thor’s  Hammer (fiórs ham ar) á 

Þessi gripur er afar eftirsóttur meðal 

safnara.  Umslag með tveimur litlum 

plötum Hljóma og andlitsmyndum sem 

Jón Kaldal ljósmyndari tók.

London í léttri sveiflu  

Fjögurra laga plata með Óðmönnum

með lögum eftir Jóhann G. Jóhannsson.

Fjögurra laga plata með Dátum úr 

Reykjavík með þremur lögum eftir Þóri 

Baldursson. Seinna gaf hljómsveitin út 

aðra plötu með lögum eftir 

Rúnar Gunnarsson.
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hljóm sveit ina. Ætl un in var a›  freista gæf unn ar á er lend um mark a›i. Tón-

list in var mjög  breytt frá  fyrstu  plötu  fleirra fé laga. Gunn ar fiór› ar son  

haf›i feng i› sér svo kall a› fuzz box í  Englandi sem gaf gít ar leik hans n‡j ar  

vídd ir. fiá er trommu leik ur Pét urs  Östlund á plöt un um afar til komu-

mikill. Al menn ing ur á Ís landi var ekki vi› bú inn fless ari stökk breyt ingu á 

tón list  Hljóma sem sór sig nú mjög í ætt vi› rytma blús. Eitt hva› dró flví úr  

vin sæld um  fleirra ári› 1966. Hins veg ar var› pakki með tveimur smá-

skífum Thor’s  Hammer (sjá mynd bls. 73) me› tím an um afar eft ir sóttur 

me› al safn ara. Ári› 2005 var hann ver› lagður á 900 sterl ingspund, yfir 

100 flús und ís lensk ar krón ur. 

    

Strákarnir úr hljómsveitunum Bravó frá Akureyri og Tempó úr Reykjavík hituðu upp fyrir 

Kinks  í Austurbæjarbíói árið 1965. Berið hárgreiðsluna saman við greiðslu drengjanna á 

myndinni á bls. 44.

Tónar hófu leikinn snemma á 

7. áratugnum sem gítarsveit auk eins 

saxófónleikara. Fljótlega datt saxófónninn 

úr tísku og miklar mannabreytingar urðu 

í hljómsveitinni. Myndin er sennilega 

frá 1965 og sýnir m.a. Gunnar Jökul 

Hákonarson trommuleikara og Sigurð 

Árnason bassaleikara.

Hljómsveitin Tempó hitar upp fyrir Kinks

á sviði Austurbæjarbíós.  

Annar frá vinstri er Þorgeir Ástvaldsson 

og leikur á Farfisa rafmagnsorgel.  

Annar frá hægri er Halldór Kristinsson 

sem var aðalsöngvarinn, seinna lengi í 

tríóinu Þrjú á palli.
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Mótmæla- og 
vísnasöngur
þann28.ágúst1963  gengu 250.000 manns um göt ur Was hington 

í flágu jafn rétt is. Svart ir og hvít ir héld ust í hend ur og  sungu We 

Shall  Overcome. Lag i› er gam all flræla sálm ur og átti eft ir a›  ver›a 

ein kenn is söng ur mann rétt inda bar áttu í Banda ríkj un um. Í lok 

göng unn ar  flutti blökku manna lei› tog inn og prest ur inn dr. Mart in 

 Luther King  fræga ræ›u sem hófst á or› un um: „Ég á mér  draum.“ 

 Næstu ár voru farn ar marg ar mót mæla göng ur gegn kyn flátta mis-

rétti og flátt töku Banda ríkja manna í strí› inu í Ví etnam. Auk fless 

 stó›u náms menn fyr ir sögu leg um mót mæla a› ger› um.

Martin Luther King handtekinn 

í mótmælagöngu gegn 

kynþáttaaðskilnaði árið 1962.

Mótmæla og vísnasöngur 
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Woodie Gut hrie og blökku ma› ur inn Lead belly  lög›u me› söngv um sín-

um hönd á plóg í bar áttu verka manna í krepp unni um 1930. fieir voru 

 fyrstu mót mæla söngv ar arn ir og fyr ir mynd  margra sem á eft ir komu. 

Slík ir menn og kon ur  sungu vi› eig in gít arund ir leik lög um ann ars kon-

ar Am er íku en flau  flekktu, fljó› fé lag flar sem vel væri far i› me› flá sem 

minnst mega sín. Fræg asta lag  Woodie Gut hrie er senni lega This Land is 

Your Land (1956).  fiekktasta lag Lead belly er lík lega  Cotton  Fields.

Pete  Seeger  kvaddi sér hljó›s og var› ó flreyt andi merk is beri gam alla 

 söngva og  kvæ›a sem einu  nafni kall ast folk  music e›a fljó› lagatón list. 

I›k end ur henn ar  slógu á al fl‡› lega  strengi, kassagít ar,  fi›lu, ba njó, mand-

ólín og kontra bassa en for› u› ust tromm ur og raf magns hljó› færi eins og 

pest ina. Tón list in var flví tölu vert frá brug› in rokk inu auk fless sem bo›-

skap ur og frá sögn text anna  skipti meg in máli.  Seeger og  fleiri voru fleirr ar 

sko› un ar a› hver sem  vildi gæti tek i› sér gít ar í hönd og tjá› hug sinn í 

ein föld um söng. 

Bob Dyl an hélt sig upp haf lega vi› söng arf   Woodie Gut hrie en fór 

fljót lega a›  semja eig in lög og  texta um mál efni sam tím ans. Lag hans 

 Blowin’ In the Wind (1963) var› al flekkt í flutn ingi tríós ins Pet er, Paul & 

Mary og heyr› ist fljót lega í bar áttu göng um fyr ir jafn rétti  svartra. fia› var 

 n‡lunda a›  texti sem ekki fjall aði um róm an tík og kærustu st and kæm ist 

á vin sældar  list ann. Bob Dyl an  flótti flá fremst ur  fleirra sem  lög›u stund á 

fljó› lagatón list. Hins veg ar  braut hann öll bo› og bönn fleg ar hann fékk 

sér raf magns gít ar. fia›  ger›i hann eft ir a› hafa  heyrt Bítl ana  spila. Sum ar-

i› 1965  mætti hann me› n‡ja gít ar inn á  Newport Folk Festi val, ár lega fljó›-

laga hátí› og var pú a› ur ni› ur. Engu a› sí› ur  bygg›i hann me›  flessu upp-

á tæki sínu brú á  milli rokks og mót mæla söngva. Bítl arn ir, Roll ing Sto nes og 

 fleiri tóku vi› sér og fóru a›  yrkja um eig in  reynslu og mál efni sam tím ans 

í sta› fless a›  syngja tóma ást ar söngva um í mynd a› ar e›a raun veru leg ar  

kærustur.  Stuttu  seinna söng Dyl an  sinni nef mæltu  röddu The  Times They 

Are A- Chancin’, „Tím arn ir eru a› breyt ast“. fia› voru or› a›  sönnu. 

Geisladiskur með hljóðritunum Alan 

Lomax á söng og gítarleik Leadbellys. 

Pete Seeger árið 1963.  Ljósmynd 

sem fylgir geisladiskum frá 

Columbia-fyrirtækinu.

Woodie Guthrie. Ljósmynd úr 

plötuumslagi.



77

BoBdylanhafði á ung lings ár um hrif ist af lög um  Little Rich-

ard og stofn a› rokk og ról hljóm sveit. fieg ar á  reyndi voru hin 

 skörpu skil á  milli rokks og fljó› lagatón list ar hon um ekki a› 

 skapi. Hann fór a› koma fram me› hljóm sveit inni Band en 

hún var eink um skip u› Kanada mönn um sem voru vel a› sér 

í ‡ms um teg und um banda rískr ar al fl‡›u tón list ar. Me› flví 

a› taka upp raf magn a› an und ir leik rauf Dyl an  gamla hef› 

og  beindi rokk inu um lei› inn á n‡ja  braut. A› hans for dæmi 

 sóttu rokktón list ar menn inn blást ur í skáld skap og um fjöll un 

um mál efni sam tím ans. fia› var full kom lega í takt vi› tí› ar-

and ann. Í hönd fóru tím ar flar sem ‡ms ar dyr voru opn a› ar 

upp á gátt. Menn litu til  margra og ó líkra átta í leit a› n‡j um 

tján ing ar lei› um. 

The Byrds var  fyrsta hljóm sveit in í Banda ríkj un um sem skip u› var sí›-

hær› um pilt um. Hún sló í gegn me› Dyl an-lag inu Mr. Tam bo urine Man 

ári› 1965. For spil i› a› flví lagi er  sami› und ir á hrif um frá  verki Jo hanns 

Sebast i an Bach, Slá flú hjart ans  hörpu  strengi. Ári  seinna komst  plata  fleirra 

Turn Turn Turn á vin sæld a list ann. Höf und ur lags ins var eng inn ann ar en 

Pete  Seeger. Text inn var hins veg ar sótt ur til predik ar ans í  Gamla testa-

ment inu. „Öllu er af mörk u› stund og sér hver hlut ur und ir  himni hef ir 

sinn tíma,“ seg ir flar. fiau or› hefur Pete  Seeger lík lega flótt eiga vel vi› 

sjö unda ára tug inn. Byrds voru  fyrsta hljóm sveit in sem spil a›i svo kall a› 

folk rock e›a fljó› lag arokk. fieir léku m.a. á tólf  strengja raf magns gít ar líkt 

og fleir  höf›u sé› Ge or ge Harr i son gera í bítla mynd inni A Hard Day’s 

Night. 

Mótmæla og vísnasöngur  

Víxlverkandi 
sköpunarkraftur

Nemandi úr 5. bekk heldur á 

upprunalegri útgáfu af fyrstu plötu 

Dylans.

Askja utan um mynddiska með 

heimildarmynd Martins Scorsese um Bob 

Dylan frá 2005.
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Bítlarnir horfa fram á veginn
Marg ir popp ar ar sem slá í gegn  telja sig hafa dott i› ofan á for múlu sem 

 tryggi fleim var an leg ar vin sæld ir. Svo end ur taka fleir nán ast sömu hlut ina 

frá  einni  plötu til ann arr ar. „ Spila fla› sem fólk i› vill  heyra,“ eins og oft er 

kom ist a› or›i. fiar me›  sta›na fleir og me› tím an um  ver›a flest ir lei› ir á 

fleim. Ö›ru máli gegn ir um Bítl ana.

Sér sta›a  fleirra bygg ist me› al ann ars á  stö›ugri n‡ breytni í tón sköp-

un, hljó› færa leik og vi› fangs efn um á  hverri  plötu. fieir voru lít i› fyr ir a› 

end ur taka sig. Um lei› og fleir flrosk u› ust sem ein stak ling ar og tón list ar-

menn leit u›u fleir  n‡rra  lei›a og  horf›u fram á veg inn. fieir  sóttu mik i› út 

fyr ir  ramma rokktón list ar inn ar, m.a. til sí gildr ar tón list ar og ind verskr ar. 

Me› a› sto› upp töku tækni  bjuggu fleir til sinn eig in hljó› heim sem var› 

ó rjúf an leg ur  hluti  sumra lag anna. 

Upp töku stjór inn og út setj ar inn Ge or ge Mart in  haf›i enga  reynslu af 

rokktón list fleg ar hann hóf sam starf vi› Bítl ana. Hann  haf›i hins veg ar 

stjórn a› upp tök um á létt klass ískri tón list og ‡ms um hljóm plöt um me› 

skemmti efni flar sem Pet er Sell ers og  fleiri fóru me› gam an mál. Sú  vinna 

Forsíða Rolling Stone-tímaritsins í febrúar 

1984 þegar 20 ár voru liðin frá fyrri 

heimsókn Bítlanna til Bandaríkjanna.
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kom hon um nú til gó›a. Hann  kynnti hljó› færi sí gildr ar tón list ar fyr ir 

fjór menn ing un um og mi›l a›i fleim af  reynslu  sinni í ger› ‡miss kon ar 

leik hljó›a. fieir  hrifust mjög af undr um upp töku tækn inn ar og  n‡ttu sér 

 óspart mögu leika henn ar.

 Bítl arn ir voru jafn an fljót ir a› til einka sér fla›  n‡jasta frá Am er íku 

og ur›u stolt ir fleg ar Bob Dyl an  l‡sti yfir á huga á lög um  fleirra. A› vísu 

sárn a›i John  Lennon fleg ar Dyl an  lét þau orð falla a› text ar  fleirra væru 

inni halds laus ir. Vi› flví var hins veg ar bara eitt svar: A› taka sig sam an í 

and lit inu og fara a›  yrkja um eitt hva› sem  skipti máli. Lag hans og ljó›  

In My Life er gott dæmi um n‡ vinnu brög›  Lennons. 

Text inn er ö›r um  flræ›i í hug un um gang tím ans. Höf und ur velt ir fyr-

ir sér hlut verki minn ing anna, hvern ig vænt um flykja og vir› ing fyr ir hinu 

 li›na held ur  manni gang andi og au›g ar líf i›. Hann  vildi fá ein hvers kon ar 

 barokk-ein leik til fless a›  krydda lag i› og  lyfta flví svo lít i›. fiess  vegna bjó 

Ge or ge Mart in til stutt an pí anó kafla sem hann spil a›i inn á hálf um  hra›a 

 flannig a› á rétt um  hra›a hljóm ar fla› líkt og semb al og minn ir svo lít i› á 

 gamla Bach. 

FyrstastóraplataBítlannahaf›i

veri›tekinuppá13–14tímumen

hausti›1965eyddufleirogupp

tökustjórinnGeorgeMartinheilum

mánu›iía›takauppplötunaRubber

Soul.Húnflykirmjögheilsteypt

verkogfullafn‡jungum.Bítlarnir

hugsu›usérhanasemheildarverk

enekkibarasafnmargralagaeins

ogstórarplöturhöf›uveri›fram

a›flessu.Upptökutækninvarn‡tttil

hins‡trastavi›ger›hennar.Lögin

eruekkibaragó›heldureru‡msar

tilraunirger›arme›áhrifahljó›

semblanda›varsamanvi›lögin.

Segulbönderulátingangaafturá

bak,notastervi›sinfóníuhljómsveit

ogindverskastrengjahljó›færi›

sítar.fia›höf›uByrdsreyndargert

áundanBítlunumensítarinnsem

heyristílaginuNorwegianWooder

einskonarfyrirbo›ihinnaaustrænu

áhrifasemáttueftira›setjasvipsinn

áhippatímann.Platanberflessöll

merkia›veraunniníupptökuveriog

era›flvíleytiólíkgömluplötunum

flarsemlöginhljómu›unánasteins

ogflauværufluttásvi›i.

RubberSoulermiki›braut

ry›jendaverksemlag›ilínunabæ›i

ítónlistogmenninguungafólksins.

Platanáttimikinnfláttía›breyta

rokkiogróliírokk.Hlustendahópur

innhaf›ielstfrááratugnumáundan

flegareinungistáningarhlustu›uá

ElvisPresley,ChuckBerryoga›ra

slíka.Núkeyptifólkáflrítugsaldri

plöturBítlanna,BobDylansog

fleirimannaogkvenna.Hæggeng

arhljómplötur(Longplaying)ur›u

sérstakttjáningarformogáhrifamiki›

menningaraflísamtímanum.

Rubber Soul,  sjötta stóra plata Bítlanna.

Mótmæla og vísnasöngur  
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Á hrif Bítlanna
Bítl arn ir fylgd ust vel me› n‡j ung um sem fram komu hjá ö›r um tón-

list ar mönn um og voru oft ar en ekki braut ry›j end ur á sínu  svi›i. Tón-

list  fleirra var flví ‡m ist tákn gerv ing ur tí› ar and ans e›a fyr ir bo›i fless sem 

koma  skyldi.  Aldrei  haf›i ungt fólk átt sér  meira sam ein ing ar tákn inn an 

Nemandi í 9. bekk tekur lífinu með ró

og skoðar plötu með Beach Boys.

Nemendur kynna sér sögu Bítlanna 

á skólabókasafninu. Hér sýna tveir 

drengir síðustu ljósmyndirnar sem

teknar voru af Bítlunum saman. 



81

rokktón list ar en Bítl ana.  Hvorki fyrr né sí› ar hef ur hljóm sveit haft vi› líka 

á hrif og Beat les. fiau á hrif ná›u langt út fyr ir tón list ina  sjálfa. Lífs gle›i 

 fleirra og hæfi legt kæru leysi smit a›i út frá sér. Sí›a hár i› mark a›i skörp 

skil á  milli unga fólks ins á sjö unda ára tugn um og  fleirra sem smurt  höf›u 

hár sitt me› brillj an t íni ára tug inn á und an, a› ekki sé minnst á flá sem 

 eldri voru. Ung um pilt um  flótti nau› syn legt a›  kunna nokk ur grip á gít ar 

og frá bært a› geta spil a› af ein hverju viti. Marg ar stúlk ur létu held ur ekki 

sitt eft ir  liggja á flví  svi›i. Be› i› var me› mik illi eft ir vænt ingu eft ir  hverri 

 n‡rri bítla plötu. Til dæm is  stó›u reyk vísk ir a› dá end ur hljóm sveit ar inn ar 

í bi› rö› í versl un  Fálkans á Lauga veg in um á›ur en starfs menn fyr ir tæk is-

ins  höf›u ná› a›  leysa hina n‡ju  plötu úr  tolli og  flytja hana í bú› ina. Slík 

var til hlökk un in.  

 Beach Boys og Bítlarnir 
 Beach Boys frá Kali forn íu  höf›u sleg i› í gegn á lit skrú› ug um sum ar-

skyrtum og sung i› Fun, Fun, Fun, Surf in’ USA og  fleira létt meti. For-

sprakki hljóm sveit ar inn ar, Bri an Wil son,  haf›i hins veg ar  mikla sköp-

unar flrá, metn a› og getu til a› ná  lengra. fieg ar hann  heyr›i  Rubber Soul 

í  fyrsta  skipti var› hann  fur›u lost inn. Hon um  flótti plat an svo gó› og  

heilleg. Hann á kva› strax a›  reyna a› gera bet ur. Wil son átti vi› ‡mis ge›-

ræn vanda mál a›  strí›a og  hætti a› fara í tón leika fer› ir me› hljóm sveit-

inni. fiess í sta› sat hann löng um stund um í hljó› ver um,  samdi tón list og 

 ger›i til raun ir me› upp töku tæk in. Hann lék sér me› fjöl rása seg ul bands-

tæki, próf a›i hljó› færi sem ekki  höf›u ver i› not u› á›ur í  rokki og not a›i 

í raun stúd íó i› sem eitt risa stórt hljó› færi sem hægt var a›  spila á. Hann 

fékk gó›a hljó› færa leik ara til sam starfs vi› sig en sjálf ir  Beach Boys  fengu 

lít i› a› gera ann a› en a›  syngja. En fla›  ger›u fleir líka af skap lega vel.  

Af rakst ur inn var hljóm plat an Pet  Sounds (1966). Sama ár gáfu  Beach Boys 

út  litla  plötu, Good  Vibrations.  Fyrstu vik una eft ir út komu henn ar seld ist 

hún í hund ra› flús und ein tök um á dag! 

Bítl arn ir  hættu a› koma fram á tón leik um og sjö unda  stóra  plata 

 fleirra, Revol ver kom út  fletta sama ár (1966). fieir voru, líkt og Bri an  

Wil son, mjög upp tekn ir af  margra rása seg ul bands tækj um og ö›r um 

mögu leik um upp töku vers ins. Sumt var tek i› upp og sí› an spil a› aft ur á  

bak á mis mun andi  hra›a. En plat an inn held ur  einnig mjög fal leg lög. T.d. 

Here  There And Ev erywhere eft ir Paul McCart n ey sem marg ir  telja svar 

hans vi› lagi  Brians Wil son God Only Knows. fiar er líka lag i› skemmti lega 

Yell ow Submar ine sem er fullt af  fjöri og leik hljó› um.  Einnig má  nefna 

Mótmæla og vísnasöngur  

Beach Boys frá Kaliforníu líkja eftir 

brimbrettaáhuga bandarískra ungmenna 

árið 1963.

Hin margrómaða plata Beach Boys,

Pet Sounds, kom fyrst út 1966.

Geisladiskurinn kom út 1990.
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lag i› For No One sem er ó líkt eldri bítla lög um a› flví  leyti a› flar er  hvergi 

leik i› á gít ar. Hins veg ar er flar ein leik ur á horn. Tvö fald ur strengja kvar t-

ett leik ur í lag inu El ean or Rig by. Bítl arn ir sjá ein göngu um söng í flví lagi. 

Lag i› Tomor row  Never Knows er kap ít uli út af fyr ir sig. fiar syng ur  Lennon 

í gegn um  Leslie-há tal ara sem not a› ur er fyr ir raf magns org el. †mis hljó›, 

sem Bítl arn ir tóku upp hver í sínu lagi, eru leik in aftur á  bak. fiar má  nefna 

máva garg og hlát ur. Auk fless heyr ist í hljó› fær um eins og sít ar. 

Brian Wilson stjórnar upptökum 

á Pet Sounds. Myndin er úr plötu-

umslaginu. Útgefandi: Capitol Records.
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ásjöundaáratugnum var› afró-am er ísk menn ing s‡ni-

legri en á›ur. Blökku menn ur›u bet ur me› vit a› ir um 

eig i› á gæti.  Segja má a› fleir hafi loks rif i› sig  lausa úr 

ó s‡ni leg um hlekkj um flræla halds ins  heilli öld eft ir a› 

fla› var  afnumi›. fieir  gengu ein ar› lega fram í mann rétt-

inda -bar áttu  sinni und ir for ystu lei› toga eins og dr. Mart in 

 Luther King. En bar átt an kost a›i bló›,  svita og tár. Mikl ar 

mót mæla göng ur voru farn ar og mót mæla set ur haldn ar. fiá 

sátu blökku menn í Su› ur ríkj un um löng um stund um á stö›-

um sem ein ung is voru ætl a› ir hvít um. fieim var hót a› öllu 

illu en barst  einnig mik ill stu›n ing ur. Har› ar og of beld is-

full ar gagn a› ger› ir lög regl unn ar voru s‡nd ar í sjón varpi og 

 vöktu mik il vi› brög›. Á fanga sigr um  svartra var svar a› me› 

glæpum  hvítra öfga manna sem  myrtu fólk,  brenndu kirkj ur 

og  skóla. Á sama tíma og bar átt unni óx fisk ur um hrygg  

flró a› ist soul-tón list in sem gaf blökku mönn um auk i› stolt  

og sjálfs vir› ingu.

Söngur kirkjunnar og rytmi götunnar
Fjör legt hljó› fall rytma blús ins og hríf andi fögn u› ur gospels ins sam ein-

u› ust og  bættu hvort ann a› upp í  n‡rri tón list sem köll u› var soul. fiar er 

Unglingur með 45 snúninga vinyl-plötu.

Eitt til tvö lög komust fyrir á hvorri hlið.

Soul og Motown 

Soul og Motown
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Afrísk stúlka heldur á  33 snúninga 

vinyl-plötu með sex til sjö lögum 

á hvorri hlið.

sung i› um ást og mann leg ar til finn ing ar af sömu á strí›u og sung i› er Gu›i 

til d‡r› ar í kirkj unni. Enda komu flest ir soul-söngv ar ar úr gospel-tón list 

og eig in leik arn ir eru hin ir sömu. Hend ing arn ar  streyma fyr ir hafn ar laust 

út úr fleim. All ur til finn inga skal inn er flrædd ur frá stun um og and vörp-

um til há værra  hrópa og notk un ar  falsettu. Mik i› er um mel is m ur. Predik-

ar inn í kirkj unni var van ur a›  vitna um trú ar sann fær ingu sína  frammi 

fyr ir söfn u› in um og  virkja hann í sam eig in legri lof gjör›. Soul-söngv ar inn 

opn a›i  hjarta sitt í söng að viðstöddum áheyrendum og gaf fleim hlut deild 

í til finn ing um sín um. Í bá› um til fell um mætt ust sál ir  manna í tón list inni. 

Soul,  gospel, blús og söngv arn ir á ökrun um og leyni fund un um eru grein-

ar af sama  mei›i. fietta eru mis mun andi tján ing ar form sem öll l‡sa sam-

eig in legri  reynslu banda rískra blökku manna. fieir eru soul- brothers e›a 

- sisters, fl.e. flján ing ar bræ› ur og -syst ur.

Soul sam ein a›i söng kirkj unn ar og  rytma göt unn ar. Kirkjukórn um 

var skipt út fyr ir hljó› færa leik ara.  Trompet og sax ó fón ar tóku vi› hlut-

verki kórs ins í öfl ug um víxl söng (call and respon se, fl.e. í  flessu til felli, 

söng ur og svar). fia› gaf tón list inni kraft mikla og  flétta fyll ingu. Stund um 

voru bak radd ir  einnig not a› ar. 

Hrynfesta – „groove“
Soul-tón list hvíl ir öll á flví sem kall ast groove, fl.e. spil verki sem bygg ist 

á stö› ugu hryn mynstri sem ver› ur til úr sam spili ó líkra hljó› færa. Öll 

hafa flau sjálf stæ›u hlut verki a›  gegna en sam an  mynda flau eina  heild: 

 groove. Í soul-tón list er und ir leik ur inn mjög flrástefj a› ur. Hann er me› 

ö›r um or› um full ur af riff um. Riff er sí end ur tek inn  rytmi, stef e›a lag-

bút ur sem nær yfir einn e›a tvo  takta og gef ur und ir leikn um fyll ingu og 

líf. Riffin geta fylgt hljóma gangi og færst til á tón stig an um eft ir flörf um. 

fiau eru yf ir leitt leik in á gít ar,  bassa, raf magns org el e›a blást urs hljó› færi. 

Átt undapartsnót ur í soul eru oft ast jafn ar, ó líkt  shuffle-takt in um sem ein-

kenn ir svo mjög tón list ina frá ára tugn um á und an. 

Yf ir leitt sá einn og sami hóp ur inn um all an hljó› færa leik í plötu upp-

tök um á hverj um sta›. Söngv ar ar voru hins veg ar marg ir og mis mun andi. 

Flest ir ef ekki all ir  ólust fleir upp vi›  gospel. Me› al fyr ir mynd anna voru 

Ray  Charles og Sam  Cooke. Nokk ur hljó› ver ur›u flekkt fyr ir upp tök ur 

á soul-tón list t.d. Stax í Memp his, Fame í  Muscle  Shoals í Ala bama og 

 Motown í  Detroit sem fló var frá brug› i› hin um tveim ur. 
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Soul í Suðurríkjunum
Einu  sinni sem oft ar kem ur Memp his vi› sögu banda rískr ar dægurtón-

listar. Í  hverfi flar sem  einungis bjuggu svart ir  breyttu systk in in Jim 

 Stewart og  Estelle  Axton  gömlu kvik mynda húsi í upp töku ver und ir heit-

inu Stax. fiau ré›u smám sam an til  starfa á kve› inn  kjarna hljó› færa leik-

ara af bá›um kyn stofn um. Slík  blanda fór í taug arn ar á mörg um, ekki síst 

blökku mönn um flví soul var fyrst og fremst  fleirra tón list.  fiessa hljó›-

færa leik ara má m.a. sjá í kvik mynd un um Blu es  Brothers frá 1980 og Blu es 

 Brothers 2000.

Söngstjörnur og blásturshljóðfæri
Söng stjörn urn ar voru hins veg ar all ar af afrísk um upp runa. Ein söngv ar ar 

voru í stjörnu hlut verki hjá Stax en ekki söng hóp ar eins og hjá  Motown. 

Flutn ing ur og per sónu leg túlk un söng stjörn unn ar  skipti  mestu máli. Hún 

 flurfti a› vera virtu ós sem gat „hakk a› sund ur“ or› og tóna me› mel- 

ism um, and varp a› og stun i›, hróp a› og gef i› til finn ing um sín um laus an 

taum inn. fiar sem bak radd ir voru sjald an not a› ar hjá Stax  haf›i söngv ar-

inn  meira svig rúm en ella. Enda er hend inga mót un in í söngn um i›u lega 

flókn asti rytm inn í lög un um og oft breyti leg frá einu  versi til ann ars. 

Blást urs hljó› færi ( trompet og sax ó fón ar) svör u›u söngv ar an um me› 

ein rödd u› um e›a rödd u› um riff um og fyll ing um. fiess á  milli  drógu flau 

sig í hlé e›a léku  langa og „lá rétta“  hljóma í sam stíg um rödd um.  Mestu 

máli  skipti a› láta  heyra í sér á rétt um stö› um. fiar sem blás ar arn ir gátu 

ekki leik i› sér me› or› og sér hljó›a eins og söngv ar ar  lög›u fleir  mikla 

rækt vi› tón mynd un, hend inga mót un og styrk leika breyt ing ar. fiekkt var› 

svo kall a› Memp his horn  sound. †ms ir lista menn, t.d. söngv ar inn Sting, 

hafa sí› ar leit a› a› sto› ar hjá fless um blás ur um vi› upp tök ur á plöt um 

sín um.

Otis Redd ing (1941–67) er fræg asta  stjarna Stax-út gáf unn ar. Hann kom 

frá  Macon í Ge orgíu flar sem  Little Ric hard og  James Brown hófu feril inn. 

Hann var son ur predik ara og  haf›i gospel- hef› ina í bló› inu. Rödd hans var 

til finn inga rík, per sónu leg og harm ræn. Hún bjó  einnig yfir miklum styrk-

leika ef flví var a›  skipta. Hann lést svip lega í flug slysi ári› 1967.

Rödd Wil sons  Pickett er sterk, á geng og urr andi. Hann er und ir mikl-

um á hrif um frá gospel söng. Fræg asti smell ur hans er gam alt  danslag, Land 

Of 1000  Dances (1966), sem a› for spil inu und an skildu hleyp ur á ein um 

og sama  hljómi og  nokkrum flrástefj um. Á samt hljó› færa leik ur um Stax Plötuumslag með Otis Redding.

Plötuumslag með Sam Cooke.

Soul og Motown 



Hljóðspor86

hljó› rit a›i hann m.a. The  Midnight Hour. fiar eru Memp his-blás ar arn ir 

til sta› ar me› sína sam stígu  hljóma. Raf magns gít ar inn er dreg inn fram 

í hljó› mynd ina og bass inn mjög virk ur. Form i› er 24  takta út víkk a› ur 

blús.

Ar etha Frank lin er drottn ing soul-tón list ar inn ar og söng  gospel frá unga 

 aldri. Hún fædd ist í Memp his en  flutti sex ára göm ul til  Detroit. Fa› ir 

henn ar var fræg ur predik ari og stó› fram ar lega í mann rétt inda bar átt unni. 

Sagt er a› marg ar  helstu stjörn ur Stax og  Motown hafi  alist upp vi› a› 

 hlusta á hann í út varpi e›a á hljóm plöt um. En dóttir in  ger›i bet ur flví hún 

fer› a› ist me› hon um á ung lings ár un um og söng  gospel flar sem hann 

hélt ræ› ur. Hún var› fræg fyr ir kraft mikla, stór brotna og til finn inga ríka 

túlk un.  Tækni henn ar er ó trú leg, tónsvi› i› mik i› og hún vir› ist alls sta› ar 

geta sung i› á  útopnu. Ári› 1967 sló Ar etha í gegn sem soul-söng kona me› 

lög um eins og Think og  Respect eft ir Otis Redd ing. 

James Brown og bergmál Afríku
Sam kvæmt afrísk um hugs un ar hætti eru radd ir og hljó› færi fram leng ing 

á lík ama fless sem beit ir fleim. Flytj and inn legg ur lík amann í túlk un sína 

sem flar af lei› andi geng ur  beint inn í lík ama hlust and ans. fia› bein ir at-

hygl inni a› rytm an um. Tón list  James Brown leit a›i smám sam an til upp-

runans alla lei› til hins  afrískra  rytma.

Ó líkt ö›r um soul-söngv ur um  haf›i  James Brown sína eig in hljóm-

sveit. Hann var  eldri en fleir,  haf›i fjöl breyti legri bak grunn og flró a›i tón-

list sína  lengra en nokk ur  hinna. Hann hélt á fram a›  vinna und ir á hrif um 

afró-am er ískra stíl teg unda s.s. blús- og gospel-tón list ar en byrj a›i hægt og 

bít andi a›  spinna upp úr sér los ara leg ar og há stemmd ar hend ing ar líkt og 

predik ari. Blás ar arn ir und ir strik u›u or› hans e›a svör u›u hon um me› 

Aretha Franklin.

James Brown, maðurinn með mörgu 

viðurnefnin, „Soul Brother Number 

One, the Godfather of Soul, the Hardest 

Working Man in Show Business,  

Mr. Dynamite“ og fleiri.  

Hann lést á jólum 2006.
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stutt um inn skot um. Á me› an lék hljóm sveit in sí end ur tek i› riff á ein um 

og sama  hljómi. Smám sam an  hættu bæ›i hljóma gang ur og lag lín ur a› 

vera til sta› ar en rytm inn var› fla› sem  mestu máli  skipti. Far i› var a› 

nota öll hljó› færi og radd ir á svi› inu eins og tromm ur.  James Brown var 

á trún a› ar go›  margra sem har› ast ir voru í jafn rétt is bar átt unni. Ekki síst 

eft ir a› hann söng I’m black and I’m  proud. 

Say It Loud, I’m Black And I’m  Proud

 Motown og hljómur amerískrar æsku
Borg in  Detroit var flekkt fyr ir stór ar bíla verk smi›j ur og oft köll u› the  

Motor town (fl.e. bíla borg in). Um 1960 stofn a›i blökku ma› ur inn  Berry 

Gor dy, Jr. hljóm plötu fyr ir tæki und ir nafn inu  Motown. Hon um tókst a› 

koma flví á topp inn og gefa út hvern smell inn á fæt ur ö›r um.  Motown var 

 fyrsta sjálf stæ›a hljóm plötu út gáf an ( indie) í eigu blökku manns sem  haf›i 

um tals ver› á hrif í popp heim in um. Á tím um kyn flátta ó eir›a og upp flota 

 sungu lista menn  Motown á vin sam leg um nót um um ást ir og ham ingju. 

Klæ›n a› ur  fleirra var glæsi leg ur. Svi›s fram kom an ein kennd ist af flokka-

full um en hóf leg um hreyf ing um og flraut fljálf u› um dans spor um. fia› var 

ó líkt svi›s fram komu  James Brown sem  flótti afar stór brot in. 

 Sam kvæmt hug mynda fræ›i  Motown og dótt ur fyr ir tækja fless átti a› 

gefa út plöt ur  handa öllu ungu  fólki án til lits til lit ar hátt ar, stjórn mála-

sko› ana og trú ar brag›a. Plöt urn ar voru mark a›s sett ar und ir slag or› inu 

„The  Sound of  Young Amer ica“ („hljóm ur am er ískr ar æsku“). Til a› 

ná fless um mark mi› um  höf›u upp töku stjór ar, höf und ar og út setj arar 

(oft sömu menn irn ir)  meiri á huga á a› ná fram á kve› inni hljó› mynd,  

stemn ingu og hug hrif um en a› la›a fram per sónu leika og til finn ing ar 

Lagi›ersami›afJamesBrownogPeeWeeEllisáflvíherransári1968.Flutningurinn

ernánasteinsogspásögnumrapptíundaáratugarins.Undirleikurertaktfasturogflrá

stefja›ur.Hljómaganguroglaglínaskiptalitlusemengumáli.Enginákve›inlengderá

formhlutumlagsins.JamesBrownhróparbaraflegarhannvillbreytatil.Arfurafrísksvíxl

söngseráberandi.Ífyrstalagikve›astundirleikshljó›færiná.Íö›rulagiávarparBrown

hópbarname›or›unum„Sayitloud”ogflausvara:„I’mblackandI’mproud”.

fia›ernokku›skondi›a›hugsatilflessa›flestbarnannasemtókufláttíupptökunni

voruhvíte›aafasískumuppruna.fieimvareinfaldlegasmala›utanafgötuflegaráflurfti

a›halda.

Söngflokkurinn Temptations.

Takið eftir slagorði Motown-fyrirtækisins 

neðst á myndinni.

Soul og Motown 



Hljóðspor88

söngv ar anna. Ungt heima fólk var feng i› til a› koma í á heyrn e›a prufu-

söng í hljó› ver inu. Sí› an voru hin út völdu skól u› og flraut fljálf u› í fram-

komu og hreyf ing um. 

 Motown  haf›i fast rá›na höf unda á sín um snær um. Fræg ast ir  fleirra eru 

 Smokey Robin son og flrí eyk i› Hol land-Dozi er-Hol land. fieir sí› ast nefnu 

 sömdu öll fræg ustu lög stúlkna sveit ar inn ar The Suprem es sem komst tíu 

sinn um í  efsta sæti vin sæld a list ans árin 1964–67. fiar má  nefna lög eins og 

Baby Love, Stop In the Name of Love, I Hear a  Symphony, You Can’t  Hurry 

Love og My World is  Empty Wit hout You („Allt er svo eymd ar legt án flín“). 

A› al stjarna The Suprem es og for söngv ari var Di ana Ross.

Fyrsta lag  Motown-út gáf unn ar sem fór á topp inn hét Ple a se Mr. Post-

man, flutt af stúlkna sveit inni The Mar vel ettes ári› 1961. fia› var sí› ar 

hljó› rit a› af Bítl un um. 

Me› al ann arra  frægra söng flokka má  nefna fjór menn ing ana The Four 

Tops sem m.a.  sungu I’ll Be  There og fimm menn ing ana í The Tempta tions. 

fieir  ger›u lag i› My Girl frægt.  Löngu sí› ar hljóm a›i fla› í sam nefndri 

kvik mynd.  Seinna komu  Stevie Wond er og The  Jackson 5 me› Mich-

ael  Jackson inn an bor›s vi› sögu  Motown-fyr ir tæk is ins ásamt mörgum  

öðrum. 

Diana Ross og The Supremes voru lengi 

helstu stjörnur Motown- fyrirtækisins.

Tila›höf›atilsemflestraertónlistinblandaafmargskonarstílbrig›umoghljó›færum.

Gospelblæreryfirsöngnumsemflóerekkinærrieinstilfinningaríkuroghjásöngvurum

Stax.Fasturhópurhljó›færaleikarasáumundirleikinnsemalltaferflétturogfagmannleg

ur.Púlsermjöggreinilegur,trommureinfaldarogtambúrínuráberandi.Lögineruúthugs

u›.fiaubyrjaoftávi›laginuflarsemtitillinnhljómarogkrækirstraxíeyruhlustandans.

Hannermargendurtekinnsí›arílaginuogjafnvelísífelluíblálokin.

Hljómplata frá Tamla Motown 

með Stevie Wonder sem átti eftir

að verða ein skærasta stjarna 

fyrirtækisins.

Nemandi skoðar lagalista aftan

á plötuumslagi frá Motown.



89

Hippar og 
blómabörn
gEimfErðakapphlaupsovétríkjannaogBandaríkjanna  haf›i 

sta› i› all an sjö unda ára tug inn.  Fyrsta geim gang an var  

farin 1965. Mann rétt inda bar átta blökku manna hélt á fram 

og Banda rík in voru flækt í strí› í Su› aust ur-Asíu. Ári› 1967 

voru 500 flús und Banda ríkja menn und ir vopn um í Ví-

etnam. Mót mæla a› ger› ir gegn strí› inu og kyn flátta ó eir› ir 

 settu mark sitt á fljó› fé lag  flessa tíma og tóku mik inn  hluta af 

frétta tím um sjón varps stö›v anna. Blökku ma› ur tók í  fyrsta 

sinn sæti sem dóm ari vi› hæsta rétt Banda ríkj anna.  Fyrsti 

hjarta flutn ing ur inn var fram kvæmd ur af dr. Christ i an Barn-

ard í Su› ur-Afr íku og  vakti heims at hygli.

Vorið 1968 tóku Ís lend ing ar upp  hægri um fer› og kusu 

dr. Krist ján Eld járn for seta. Hann tók vi› af Ás geiri Ás geirs-

syni. Blökku kona tók í  fyrsta sinn sæti á Banda ríkja flingi. 

Ro bert Kenn edy, bró› ir for set ans fyrr ver andi og dr. Mart in 

 Luther King voru myrt ir þá um sumarið. Mikl ar stúd enta-

óeir› ir brut ust út í Evr ópu og Par ís nötr a›i af á tök um og 

götubardögum. 

SUM AR ÁST AR INN AR 1967
Sum ar i› ‘67 var kall a› ást ar sum ar i›  mikla. Hippa menn ing in blómstr a›i í 

or›s ins  fyllstu merk ingu. Á ni› ur níddu  svæ›i um hverf is gatna mót  Haight 

og As hbury í San Frans isco kom ungt fólk sér fyr ir í ó d‡ru leigu hús næ›i. 

fia›  vildi  breyta dæmi ger›u am er ísku lífs mynstri.  fietta fólk hafn a›i  

efn is  hyggju og hluta d‡rk un for eldr anna og leit a›i  n‡rra  lei›a í lifn a›ar -

hátt um. Frá San Frans isco bár ust n‡ir si› ir í all ar átt ir eins og gár ur á  vatni: 

Stúlka í hippafötum.  

Veggspjald frá upphafi hippatímans 

í Kaliforníu. Hér er verið að auglýsa 

tónleika með Grace Slick og félögum 

í hljómsveitinni Jefferson Airplane í 

Fillmore klúbbnum í San Fransisco. 

Hippar og blómabörn 
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Búdda trú,  hindúismi, jóga og önn ur aust ur lensk 

heim speki.  Kveikt var á reyk elsi og stjörnu merk in 

grand sko› u›. Unga fólk i› sat flöt um bein um á gólf-

inu, klædd ist ind versk um muss um,  skreytti sig me› 

blóm um og karl menn irn ir létu hár i› vaxa ni› ur á  

axl ir. Enn is bönd, sandal ar, háls fest ar og fja›r ir 

 komust í  tísku og voru í raun arf ur frá frum byggj-

um Am er íku, indíán um. Marg ir ung ir menn neit-

u›u a›  gegna her fljón ustu og  vildu held ur  elska en 

berj ast. „Make love, not war“, fl.e.  „elskist í stað þess 

að berjast“ var ví›a letr a› á kröfu spjöld. Sum ir  settu 

blóm í byssu hlaup her manna og  lyftu  tveim fingr um 

til him ins sem tákn um fri›. „ Flower  Power“ (vald  

blómanna) var ann a› slag or› sem mik i› var not a›. 

Blóma börn in voru hipp arn ir sí› ar kall a› ir.

Á Ís landi var stofn u› hljóm sveit in  Flowers. fia› 

nafn var svo sann ar lega í takt vi› tí› ar and ann. Sú 

hljóm sveit  veitti Hljóm um frá Kefla vík, sem eitt sinn 

voru kall a› ir hin ir ís lensku bítl ar,  har›a sam keppni.

Hljómsveitin Flowers árið 1967. 

Jakkarnir voru skraddarasaumaðir 

í Englandi samkvæmt nýjustu 

tísku Sgt. Pepper’s Lonely Hearts’ 

Club Band.

Ólafur Þórarinsson í hljómsveitinni 

Mánum frá Selfossi árið 1972.
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Sgt. Pepper’s Lonely Hearts’  
Club Band
Á  sumri ást ar inn ar 1967  sendu Bítl arn ir frá sér  stóra  plötu sem  s‡ndi 

heim in um svo ekki var› um villst a› hæg geng hljóm plata (LP e›a al b-

um) get ur í  heild  sinni ver i› á kve› i› list form. Plat an og um slag i› utan 

um hana voru bygg› á  einni sam flættri hug mynd: Í mynd a›ri hljóm sveit 

The  Sergeant Pepper’s Lon ely He arts’ Club Band sem reynd ar var skip u› 

Bítl un um sjálf um. Hug mynd in var eins og flema sem  tengdi lög in sam an 

fló a› flau tengd ust ekki me› bein um  hætti. fiau voru í ‡ms um stíl teg un-

dum og me› text um sem fjöll u›u um ó líka  hluti. Plat an tók sjö hund ru› 

klukku stund ir í  vinnslu og nutu fleir fé lag ar m.a. a› sto› ar sin fón íu hljóm-

sveit ar sem skip u› var fjöru tíu og ein um hljó› færa leik ara. Ljóst var a› 

sköp un ar gáfa og list rænn metn a› ur fjór menn ing anna og upp töku stjór-

ans Ge or ge Mart in  haf›i ná› n‡j um hæ› um. Plat an  breytti skiln ingi fólks 

á  rokki og róli til fram bú› ar. Hún er dæmi um  concept al b um,  plötu sem 

bygg› er á heild ar hug mynd e›a flema flótt lög in teng ist a› eins mjög laus-

lega og sum alls ekki.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts’ Club Band.

Upprunaleg útgáfa frá 1967 ásamt 

innkaupapoka úr Fálkanum.

Hippar og blómabörn 



Hljóðspor92

A Day In The Life 

Sí›astalagplötunnarerafbrag›sdæmiumgó›anárangurafsamvinnuLennonsog

McCartneyflarsemskerfurannarsbætirframlaghinsupp.Lennonsamdilaglínunaog

„söguna”envanta›imillikafla(Bkafla).Hannhaf›iflannsi›a›semjaa›einsflegarhann

fékkinnblásturogvildiekkiflvingaframfla›semávanta›i.Pauláttiíhandra›anumkafla

sempassa›iinnílagi›ogfleirskelltubútunumsaman.

TextiLennonsertekinnúrdagblö›umogbyggistátveimursögum.Annarsvegarer

fréttafandlátiTaraBrowne,erfingjaGuinnessau›æfanna.HannvarkunningiBítlannaog

haf›ibe›i›banaíumfer›arslysi.Hinsvegarerfrásögnaffjögurflúsundholumígötum

borgarinnarBlackburníLancashire.Samkvæmtútreikningumsveitarfélagsinsvarfla›

1,26holaáíbúa.Lennon,semhaf›igó›akímnigáfu,segirítextanuma›búi›séa›telja

holurnarogflvívitimennhversumargarholurflurfitila›fyllaRoyalAlbertHalltónleika

höllina!

TilfinningaríkröddLennonsn‡tursínsérstaklegavelíflessulagi.Húnhljómaríhægri

hátalaranumtila›byrjame›enfæristsvoyfiríflannvinstri.fiákemur24taktaglissando

ogcrescendoskrifa›útafGeorgeMartinfyrirfjörutíuogeinnhljó›færaleikara.Sákafli

hefstálægstumögulegunótuhvershljó›færisogendaráfleirrihæstusemhægtera›

notaíEdúrhljómi.fiarámillivoruskrifa›arhlykkjóttarlínuránótnapappírinnoghljó›

færaleikurunumsagta›hlustaekkiánæstamannvi›hli›inaásérflegarfleirspilu›u.

Lennonvildia›flettahljóma›i„einsogheimsendir”,svonotu›séuhanseiginor›.Her

legheitinvorutekinuppfjórumsinnumogupptökurnarlag›arsaman.

SvoheyristPaulMcCartneyíhægrihátalaranumflarsemhannsyngurmillikaflann

semerhelmingihra›arienAkaflinn.Textinnerl‡singáhversdagsleikanuma›morgni

dagsogíalgjörriandstö›uvi›textannsemLennonsyngur.Sásí›arnefndil‡kurlaginu

me›sinnidraumkennduröddívinstrihátalaranum.Lokahljómurinnersí›anleikinná

flrjáflygla.Tökurálaginuhófusta›einstveimurdögumeftira›Bítlarnirlukuvi›lagi›

PennyLaneíjanúar1967.Sátímierhápunkturinnásköpunarferlifleirrafélaga.fiann25.

júnísamasumarsunguBítlarnirlagi›AllYouNeedisLoveífyrstubeinugervihnattar

útsendingunni.
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árið1969stigumEnn fæti sín um á  tungli› í  fyrsta sinn.  

Richard  Nixon tók vi› for seta stóln um í  Hvíta hús inu af 

 Lyndon B. John son, vara for seta Kenn edys. 250 flúsund 

manns mót mæltu strí› inu í  Víetnam á úti fundi í  

Washington. Fri› ar vi› ræ› um fjölg a›i  milli strí› andi a› ila. 

Eft ir langt hlé fóru El vis  Presley og  fleiri stjörn ur  sjötta 

ára tug ar ins á ról og rokk u›u vítt og  breitt um Am er íku. El vis 

Björgvin Halldórsson, 

poppstjarna Íslendinga árið 1969.

Lok 7. áratugarins 

Lok 7. áratugarins

Fender Stratocaster eins og sá sem 

Jimi Hendrix lék á.
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 haf›i átt glæsi lega end ur komu ári› á›ur og leit mjög vel út 

um  fletta  leyti.  Breska hljóm sveit in Who gaf út rokk óp er una 

 Tommy. Bítl arn ir hljó› rit u›u sitt sí› asta lag í á gúst byrj un. 

John  Lennon og Yoko Ono lágu viku í rúm inu í flágu heims-

fri› ar og hljó› rit u›u lag i› Give  Peace a  Chance. Bri an Jo nes 

í hljóm sveit inni Roll ing Sto nes lést eft ir  mikla ó reglu. †msar 

rokk stjörn ur áttu eft ir a›  hljóta sömu ör lög. Ís lend ing ar 

eignu› ust of ur sveit ina Trú brot sem mönn u› var fleim sem 

fremst ir  flóttu  standa í vin sæl ustu hljóm sveit un um, Hljóm-

um og  Flowers. Björg vin Hall dórs son var kos inn popp stjarna 

á mikl um tón leik um í Laug ar dals höll inni. Svo var fla›  

Woodstock.

Brugðið á leik með frægar hljómplötur 

frá hippatímanum. Önnur stúlkan heldur 

fyrir andlitinu umslagi plötunnar  

In the Court of the Crimson King með 

hljómsveitinni King Crimson.

Myndband með kvikmynd Michaels 

Wadleigh um Woodstock-hátíðina.
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Woodstock 
Hipp arn ir  settu sér n‡ vi› mi› í líf inu. Göm ul  gildi áttu í vök a› verj ast. 

Fö› ur lands ást, her skylda, hjóna band, fjöl skyldu líf og eigna rrétt ur  flóttu 

ekki leng ur jafn sjálf sög› fyr ir bæri og á›ur. Eng inn einn at bur› ur flyk ir 

bera tí› ar and an um bet ur  vitni en  flriggja daga úti tón leik ar í Wood stock 

í New York  fylki. fieir voru haldn ir 15. – 17. á gúst 1969 og  flykja best 

heppn a› ir  margra  slíkra tón leika fla› sum ar. fieir eru tákn ræn ir fyr ir hug-

mynd ir hipp anna um sam veru og ein ingu í ást og  fri›i. All ir  skyldu  leggja 

sitt af mörk um og  deila sínu me› ö›r um eins og ein stór fjöl skylda.

Bú ist var vi› 150 flús und manns en  tali› er að um 400 flús und manns 

hafi mætt á svæ› i› sem flar me› var or› i› a› stór borg.  fiessi  mikli  fjöldi 

 setti öll á form um lög gæslu, lækn is fljón ustu, mat væla dreif ingu, sal ern is -

a›stö›u, síma fljón ustu, sam göng ur og ann a› gjör sam lega úr skor› um. 

fia›  rigndi á há tí› ar gesti á tíma bili svo  hluti svæ› is ins var› eitt drullu-

sva›. fió sung i› væri um fri›  minnti flyrlugn‡r inn stund um á víg völl inn 

í Ví etnam. fiar voru rokk stjörn ur á fer›. All ir veg ir voru teppt ir. Ein hver 

stjórn mála ma› ur tal a›i um ney› ar á stand en lof or› for rá›a manna há-

tí› ar  inn ar um  flriggja daga fri› og tón list stó› ust.  fiessi  helgi var mik i›  

æv in t‡ri. Sam nefnd kvik mynd og hljóm plöt ur l‡sa vel stemn ing unni á  

há tí› inni og eru til vitn is um  stö›u rokks ins fleg ar dró a› lok um sögu legs 

ára tug ar. 

Úr uppsetningu Brynju Benediktsdóttur á 

Hárinu árið 1971.

Lok 7. áratugarins  

Helga Steinsson tekur lagið í 

Hárinu árið 1971.
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Ný KYN SLÓÐ LEIT AR FRELS IS OG FRIÐ AR
FJÖL MENN AR, FRIÐSAM LEG AR ÚTI SAM KOM UR SÝNA, 
AÐ HUG UR FYLG IR MÁLI.

–  Þetta er  bezti hóp ur ung linga, sem ég hef kom izt í 

 kynni við,  sagði yf ir maður lög regl unn ar í  Bethel í New 

York ... Sam kom ur sem þess ar  standa yf ir leitt  meira en 

einn dag. Hljóm list, af ýmsu tagi, er stór liður í dag-

skránni, sem er í mjög frjáls legu  formi. Fjöl menn asta 

há tíð in í sum ar var í Wood stock í  Bethel. Þar komu fram 

ýms ir fræg ir söngv ar ar og hljóm sveit ir, svo sem  

Jan is  Joplin, Jimi  Hendrix og Jeffer son Airpla ne. En 

eft ir að skemmt un in hófst, kom í ljós að skemmti kraft-

arn ir voru ekki aðal at riðið. Aðal at riðið var að  þarna 

 fundu ung ling arn ir, að þeir voru að gera að engu hin ar 

hefðbundnu venj ur og tak mörk þjóð ar inn ar. Þeir komu sam-

an í  friði. Þess um ung ling um, sem hafa  talið sig lít inn 

 hluta af  heild, varð ljóst að  þeirra er fram tíð in. Full-

orð ið fólk, sem kom fyr ir for vitn is sak ir á há tíðina, sá 

að börn, sem hafa al izt upp á tím um  allsnægta og atóm-

sprengja, eru að  ryðja nýj ar braut ir. – Heim ur inn þarfn-

ast hreins un ar – gagn gerr ar hreins un ar,  segja ung ling-

arn ir. Þess ar sam kom ur eru að eins  fyrsta stig ið. Þeg ar 

æska heims ins hef ur sam ein azt, mun um við hefj ast  handa 

og end ur bæta heim inn.

Morg un bla› i› 7. sept em ber 1969

Carlos Santana og S-Amerískt rokk
Einn af fleim sem  slógu í gegn á Wood stock-há tí› inni var gít ar leik ar inn 

Car los Sant ana. Hann fædd ist í  Mexíkó ári› 1947 en  flutti tíu ára gam-

all til Kali forn íu. Hann stofn a›i Sant ana Blu es Band í San Frans isco ári› 

1967.  Seinna hét hljóm sveit in ein fald lega Sant ana. Ein kenn andi fyr ir hana 

var sér stak ur og fram and leg ur hljóm ur sem  tveir  conga-trommu leik ar ar 

áttu mik inn flátt í a›  skapa. fiá er gó› fyll ing í gít ar tóni Sant ana og mik i› 

 rennsli í sól ó um hans. Raf magns org el set ur  einnig svip á tón list ina. Sí›-

ast en ekki síst ber a›  nefna su› ur-am er ísk an takt sem á fleim tíma var 

Janis Joplin.

Blóm til að setja í hárið

og hippaleg sólgleraugu.
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Willie Mae „Big Mama“ Thornton.

Crosby, Stills og Nash. Mynd á umslagi 

fyrstu plötu þeirra  frá Atlantic Records 

vorið 1969.

mjög ó venju leg ur í rokktón list. Sant ana og fé lag ar hans áttu mik inn flátt 

í a›  skapa á kve› inn stíl sem kall ast Lat in Rock. Me› al  flekktra laga hljóm-

sveit ar inn ar eru Black  Magic Wom an og Oye Como Va? („Oye como va ma 

ryt mo – „hvern ig geng ur me› rytmann minn?“) sem dans hljóm sveit Tito 

 Puente  haf›i leik i› inn á hljóm plötu. Sú hljóm sveit  haf›i or› i› flekkt fyr ir 

a›  spila  mambó og cha cha cha og er flar af lei› andi mjög sér stak ur á hrifa-

vald ur í rokk sög unni.

Söngur
Me› al fless sem heyr› ist á Wood stock var tján ing ar rík ur  söngstíll sem 

flró ast  haf›i út frá blús- og soul -söng. fiar fóru fremst í  flokki Eng lend-

ing ur inn Joe  Cocker, sem söng m.a. bítla lag i› With a  Little Help from my 

Fri ends me› mikl um til flrif um, og banda ríska söng kon an Jan is  Joplin 

(1943–1970). fió hvít væri á hör und voru fyr ir mynd ir henn ar blökku-

söng kon urn ar  Bessie Smith (sjá blús) og  Willie Mae „Big Mama“ Thornt-

on. Sú sí› ar nefnda var m.a. flekkt fyr ir a› hafa fyrst af öll um sung i› lag i› 

 Hound Dog sem El vis  Presley  ger›i sí› ar frægt. fió Jan is  Joplin  syngi ‡m-

is legt ann a› en blús á sín um  stutta  ferli hélt hún ætí› á  lofti merkj um 

hinn ar til finn inga flrungnu tján ing ar  Bessie Smith og  hrjúfa og kraft mikla 

 söngstíls  Willie Mae Thornt on. 

Me› al ann arra n‡j unga á Wood stock var radd a› ur og sam stillt ur 

söng ur Cros by, Stills og Nash sem léku und ir á óraf magn a›a gít ara. Slík 

tón list var› mjög vin sæl á  næstu árum. Stund um bætt ist Neil  Young í hóp 

 fleirra fé lag anna og hétu fleir flá Cros by, Stills, Nash og  Young.

Al gengt stíl brag› í  rokki, kán trí og popptón list er a›  radda lag línu for-

söngv ar ans. Bítl arn ir  ger›u til a›  mynda mik i› af  slíku, líka  Beach Boys. 

fieir  bygg›u á gam alli hef› doo-wop-stíls ins en  n‡ttu sér  einnig mögu leika 

fjöl rása tækn inn ar og marg s ungu radd ir sín ar inn á band. Al geng ast var a› 

 radda vi› lög og flær hend ing ar sem áttu a›  krækja í eyru hlust enda, fl.e. 

fla› sem kall a› er hook e›a krókur. Bítl arn ir  sungu stund um flrí radd a› 

t.d. í vi› lagi lags ins  Nowhere Man og er lag lín an í mi› rödd inni. Cros by, 

Stills og Nash  sungu yf ir leitt flrí radd a› í  fléttri legu. fia› fl‡› ir a› radd a› 

er me› flví a›  syngja flá tóna í  hljómi sem næst ir  liggja lag lín unni. fiví má 

svo bæta vi› a› radd ir  fleirra flre menn ing anna hreyf› ust sam stíga. Í slík-

um til fell um  fylgja bak radd irn ar  stefnu lag lín unn ar  hverju  sinni. Í kór tón-

list er aft ur á móti al gengt a› ja› ar radd irn ar hreyf ist í gagn stæ›a átt. Fari 

sópran inn upp, fer bass inn ni› ur og öf ugt. 

Lok 7. áratugarins  
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Ofursveitir
Cros by, Stills og Nash  höf›u ö›l ast fræg› og  frama í ö›r um hljóm sveit um 

á›ur en fleir  stilltu sam an radd ir sín ar og  strengi. Fé lag arn ir Eric  Clapton, 

Jack  Bruce og Gin ger  Baker  höf›u  einnig sleg i› í gegn hver í sínu lagi 

á›ur en fleir stofn u›u hljóm sveit ina Cr eam. Nafn i› gef ur til  kynna a› 

fleir hafi ver i› rjóm inn í rokk inu. fia› virt ist fló ekki  nægja fleim flví ári› 

1969 stofn u›u  Clapton og  Baker, á samt  Steve  Winwood og Rich Grech, 

of ur sveit e›a  supergroup und ir nafn inu Blind  Faith. Ís lend ing ar eign u› ust 

 slíka of ur sveit, Trú brot, sama ár. fiar léku sam an Gunn ar fiór› ar son, Rún-

ar Júl í us son, Gunn ar Jök ull Há kon ar son og Karl Sig hvats son. Söng kona 

var  Shady  Owens. Karl Sig hvats son lék á Hamm ond-org el. fia› hljó› færi 

er mjög ein kenn andi fyr ir rokktón list á sí› ari  hluta sjö unda ára tug ar ins 

og  fyrri  hluta fless  næsta. 

Þróun rokksins
Rokk i›  haf›i í kjöl far mik ill ar n‡ sköp un ar og  grósku slit i› af sér alla 

 hlekki  hef›a og vana festu. Út varps stö›v ar bu›u enn upp á fjöru tíu vin-

sæl ustu lög in. Hins veg ar voru komn ir til sög unn ar ung ir plötu snú›-

ar sem  kenndu  flætti sína vi› ne› an jar› ar tón list, flró a› e›a fram sæk i› 

rokk og frjálst út varp. fieir fóru a› út varpa stór um plöt um í  heild  sinni á 

FM- bylgju. fia› var full kom lega í takt vi› tí› ar and ann flví flema plöt um 

( concept al b um) fjölg a›i nú mjög auk fless sem far i› var a› líta á  stóra 

 plötu, LP, sem sér stakt list form eins og á›ur hef ur kom i› fram. 

Rúnar Júlíusson flottur í tauinu eins og 

rokkstjörnu sæmir.

Ofursveitin Trúbrot árið 1969. 

Frá vinstri: Karl J. Sighvatsson, Shady 

Owens, Gunnar Jökull Hákonarson, 

Gunnar Þórðarson og 

Rúnar Júlíusson.

Karl J. Sighvatsson  lék á Hammond-orgel 

í hljómsveitunum Flowers, Trúbrot 

og Náttúru. Síðar lék hann m.a. með 

Íslenska þursaflokknum og Þokkabót.
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Pink Floyd – plötuumslag.

Simon og Garfunkel framan á

geisladiski frá Columbia.

Kanadamaðurinn Leonard Cohen. 

Hann hafði djúp áhrif á hippakynslóðina 

með lögum sínum og textagerð.

Gít ar kapp ar ur›u fræg ir og léku löng sóló á tón leik um. Trommu leik-

ar ar létu ekki sitt eft ir  liggja og trommu sóló ur›u fast ur li› ur á dag skrá 

 margra hljóm sveita. A›r ir voru farn ir a› s‡na gó› til flrif á rit vell in um og 

ortu afar fram bæri lega  texta. fiar á me› al voru Kanadamaðurinn Leonard 

Cohen og Paul  Simon í dúett in um  Simon og Gar funkel. fieir fé lag arn ir 

byrj u›u a›  spila sam an í  skóla und ir nafn inu Tom &  Jerry ( Tommi og 

 Jenni).

Vi› lok sjö unda ára tug ar ins  haf›i rokk i› flró ast í fjór ar átt ir. Í  fyrsta 

lagi var um a› ræ›a auk inn  spuna ( improvisation). Virtúós ar, fl.e. hljó›-

færa snill ing ar,  s‡ndu  tækni sína og  fingrafimi í löng um ein leiksköfl um 

svo sem gít ar sól ó um sem leik in voru af fingr um fram. fiau voru me› 

ö›r um or› um sam in um lei› og spil a› var. Und ir leik ur inn var hins veg-

ar í frem ur föst um skor› um. Oft var hann bygg› ur á hljóma gangi blús - 

tónlist ar enda var fyr ir mynda gít ar leik ar anna a›  leita í rö› um gam al-

reyndra blús manna eins og John Lee  Hooker og B.B. King.  Lengi bar lít i› á 

 spuna inn an rokks ins. Hann tald ist til fless sem nefnt er ne› an jar› ar tón list 

e›a und erground. Um mi›j an ára tug inn  skaut spunan um hins veg ar upp 

á yf ir bor› i› me› al blús á huga manna í klúbb um Lund úna borg ar. Gítar- 

  snill ing arn ir Eric  Clapton og Jimi  Hendrix fóru flar á kost um og  vöktu 

 mikla hrifn ingu. fieir  kynntu  einnig fyr ir  fólki ‡ms ar tæknin‡j ung ar sem 

tengj ast raf magns gít ar. Má flar  nefna wah wah, fuzz,  phasing og feed back.

Í ö›ru lagi  ríkti til hneig ing til a›  lengja lög og gera form i› flókn ara 

en fólk  haf›i van ist. Flest ir könn u› ust vi› lög sem lát in voru enda me› 

sí eund ur tek inni hend ingu sem dó smám sam an út uns lag inu var lok i›. 

Upp frá flví flró a› ist nú sú  n‡lunda a›  lengja ni› ur lag i› (coda) og  teygja 

svo á lang inn a› fla› eitt tók  meira en mín útu í flutn ingi. fiekkt dæmi 

um slíkt er bítla lag i› Hey Jude. †ms ar a›r ar n‡j ung ar í form ger› laga litu 

dags ins ljós, t.d. í lagi Bítl anna A Day in the Life (sjá bls. 92). 

Í  flri›ja lagi leit u›u marg ir n‡rr ar á fer› ar tón list ar inn ar. Menn  fikru›u 

sig á fram me› n‡j an tón blæ, hljóm e›a „sánd“. Menn hungr a›i í n‡ja 

hljó› gjafa. Seg ul bönd voru n‡tt á marg vís leg an hátt eins og á›ur hef ur 

ver i› get i›.  Melotron og moog- mator (synt hes iser) komu til sög unn ar sem 

e.k. und an far ar hljó› gervl anna. Allt var  fletta í flágu tján ing ar  drauma og 

und ir vit und ar, of skynj un ar og ‡m issa súr r eal ískra vanga veltna. 

Í  fjór›a lagi óx á hugi rokktón list ar manna á stíl brig› um og tóna máli 

úr ann ars kon ar tón list en  fleirra eig in. fiar má  nefna djass,  klassík og ind-

verska tón list. Ind verski sít ar leik ar inn Ravi Shank ar var› mik i› á trún a›-

ar go›  löngu á›ur en heims tón list komst í  tísku. †ms ir  reyndu sig vi› sam-

runa ó líkra teg unda tón list ar.

Lok 7. áratugarins  
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Cross roads
Jeff Beck, Jim my Page og Eric  Clapton eru me› al  fleirra Eng lend inga sem 

 ger›u raf magns gít ar inn a› al gjöru fram línu- og ein leiks hljó› færi me› 

löng um spuna köfl um, blús kennd um riff um, ‡ms um tæknin‡j ung um og 

 fleiru.  Clapton  hætti í hljóm sveit inni Y ardbirds ári› 1965 í mót mæla skyni 

vi› af skipti um bo›s manns ins af tón list sveit ar inn ar. Sá  haf›i lát i› sveitina 

hljó› rita  flriggja mín útna lag, For Your Love, sem frem ur var sni› i› a› 

kröf um vin sæld alist ans en list ræn um metn a›i  fleirra fé lag anna. Upp úr 

flví stofn a›i  Clapton á samt ö›r um hljóm sveit ina Cr eam. 

Sú  sveit hljó› rit a›i m.a. Cross roads, gam alt  blúslag eftir Ro bert 

John son. For spil i› er tólf  takta  blúskafli í A-dúr. Tón list in sem á eft ir fylg ir 

held ur sig  einnig inn an blús forms ins. Alls eru kafl arn ir ell efu a› tölu. Sá 

 fyrsti,  fimmti,  sjötti, átt undi, ní undi og tíundi eru leikn ir kafl ar. Hin ir eru 

sungn ir.  Clapton n‡t ur mik ils frels is í ein leiksköfl um sín um auk fless sem 

hann syng ur. Bassa leik ar inn Jack  Bruce spil ar ‡mis riff á bass ann auk fless 

a›  spila bassa lín ur sem  sverja sig í ætt vi› walking bass, þ.e. gangandi bassa 

sem flekkt ur er í  djassi.

Vi› tromm urn ar sat Gin ger  Baker sem m.a. var flekkt ur fyrir a› hafa 

tvær bassatromm ur í  setti sínu. 

Star  Spangled Bann er
Banda ríski blökku ma› ur inn Jimi  Hendrix  var örvhentur og sneri gít arn-

um öf ugt vi› fla› sem flest ir gera. Hann  haf›i gít ar háls inn  hægra meg in 

vi› sig. Me› an a›r ir leit u›u  n‡rra tján ing ar lei›a í hljó› ver um og fóru í 

 marga lei› angra um lend ur hljó› heims ins kann a›i hann  einnig til hins 

 ‡trasta túlk un ar mögu leika raf magns gít ars ins og magn ara tækn inn ar. 

Kom ist var svo a› or›i a›  Hendrix hafi get a› spil a› allt sem hægt var a› 

 spila á raf magns gít ar og líka fla› sem ó mögu legt var a›  spila. 

Á Wood stock lék hann mjög sér staka út gáfu af banda ríska fljó›-

söngnum, Star  Spangled Bann er. Á  milli hend inga lags ins fram kall a›i 

hann  sprengjugn‡ og ann an ó hugn a›.  fiannig  minnti hann há tí› ar gesti á 

flá sta› reynd a› á sömu  stundu og fleir  skemmtu sér á úti há tí› létu banda-

rísk ar or ustu flot ur sprengj um  rigna yfir Ví etnam. fieg ar hann  haf›i leik i› 

flá hend ingu lags ins sem sung in er á or› un um „land of the free“,  renndi 

hann sér frá mjög háum tóni ni› ur á mjög djúp an. fiar me› gaf hann  

ó tví rætt til  kynna a› hann  vildi  jar›a flá texta línu og kom flar me› sjón-

ar mi› um  margra af hippa kyn sló› inni til  skila á eft ir minni leg an hátt. Ekki 
Nemandi í Austurbæjarskóla með 

veggmynd af Jimi Hendrix.

Eric Clapton árið 2004. Myndin er 

af umslagi um tvo diska, mynd- og 

hljómdisk. Þar flytja Clapton og 

félagar hans 14 þekktustu blússöngva 

goðsagnarinnar Roberts Johnsons.
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Magnús Kjartansson tekur lagið með 

hljómsveitinni Trúbrot árið 1972.

Safndiskur með þekktustu lögum 

Creedence Clearwater Revival.

Bókarkápa ævisögu Johns Lennon. Virðið 

fyrir ykkur andlitsmyndirnar fjórar.

voru fló all ir á eitt sátt ir um  flessa me› fer› á fljó› söngn um og skipt ar 

sko› an ir voru um strí› i› í Ví etnam.

Oft flró ast rokktón list í flá átt a›  ver›a marg slung in a›  formi og sam-

setn ingu. Hún bland ast ö›r um tón list ar stíl um og ver› ur svo snú in a› 

flutn ing ur henn ar ver› ur ein ung is á færi út val inna. fiá ger ist i›u lega fla› 

sama: Fram kem ur n‡ kyn sló› flytj enda sem leit ar hins upp runa lega og ein-

falda í rokk inu. Und ir lok sjö unda ára tug ar ins kom hljóm sveit in  Creedence  

Cle arwa ter Revi val eins og fersk ur sunn an blær me› ang an af  gömlu  rokki 

og róli, rokka bill‡, rytma blús og Mers ey-bíti. Sveit in átti hvern smell-

inn á fæt ur ö›r um. Fremst ur í  flokki fór söngv ar inn, gít ar leik ar inn og 

söngvaskáld i› John Foger ty me› sína rámu en kraft miklu rödd.

Hitt var engu a› sí› ur sta› reynd: Rokk i›  haf›i und ir lok sjö unda ára-

tug ar ins  greinst í mörg svi›. Far i›  haf›i a› bera á  fleirri skipt ingu  nokkrum 

árum fyrr og nú var breidd in or› in svo mik il a› fáir  höf›u gam an af öllu 

sem rokktón list  haf›i upp á a›  bjó›a. Stíl brig› in voru mörg. Ein falt popp 

 handa ung ling um var kall a› kúlút yggjómúsik. And stæ›a fless var flró u› 

rokktón list e›a progressi ve, stund um kall a› prog-rokk. Svo var ó tal margt 

flar á  milli.

fia› var  einmitt fjöl breytn in sem  setti svip sinn á  næsta ára tug, flann átt-

unda á öld inni. fiar má  nefna pönk, n‡ bylgju,  reggae,  diskó, funk, flung a-   

rokk, glitt er og ‡m is legt  fleira. fiá voru Bítl arn ir hætt ir. El vis  Presley fór í 

 fyrsta sinn í  hvíta gall ann ári› sem fleir  hættu, 1970. Eft ir fla› hall a›i hratt 

und an fæti hjá rokkkóng in um og hann lést ári› 1977. John  Lennon féll 

fyr ir mor› ingja hendi ári› 1980. En fla› er önn ur saga.

Lok 7. áratugarins   
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TIL NEMANDA
fiessi bók er eign skólans flíns og flú hefur hana a› láni. Bækur eru d‡rar og flví
mikilvægt a› fari› sé vel me› flær. Gættu fless vel a› skrifa ekki í flessa bók.

Gættu fless vel a› skrifa ekki í flessa bók.
Svara›u öllum skriflegum verkefnum í vinnubók.

1) Nafn nemanda skal greinilega skrifa› í línurnar hér a› ofan.
2) Ástandi bókar vi› útlán og skil skal l‡st flannig:

N: n‡ bók, G: gott, S: sæmilegt, L: lélegt.

Bók nr.

Tekin í notkun
Skóli

Nemandi/bekkur Ás
ta

nd

Ás
ta

nd

Útlán:
dags.

Skil:
dags.



Hljóðspor
Dægurtónlistin óx úr grasi á 20. öld nærð á auglýsingum og 
sölumennsku. Útbreiðsla hennar jókst með hverri tækni- 
nýjung, hljómplötum, útvarpi, sjónvarpi, segulböndum, 
mynd bönd um,  geislaplötum, mynddiskum og loks Netinu. 
Rætur hennar liggja hins vegar djúpt í jarðvegi ólíkra 
menningarheima sem eru mun eldri en þessir miðlar.  

Í bókinni er slóðin rakin frá Afríku annars vegar og gömlu 
Evrópu hins vegar til hinnar bandarísku og síðar alþjóðlegu 
dægurtónlistar tuttugustu aldar.  Höfundur mælir með því 
að kennarar reyni að feta þá slóð með nemendum til að 
þeir átti sig á sögulegu samhengi tónlistarinnar. Þess vegna 
       heitir bókin Hljóðspor. Fátt mælir gegn því að þræða 
            þessa leið oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Hér  
        sem annars staðar ræður reynsla og kunnátta kenn - 
         arans ferðinni. Góða skemmtun!

Pétur Hafþór Jónsson
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