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Þakkir 
 
Ég vil nota tækifærið og þakka leiðbeinanda mínum Helga Gunnlaugssyni fyrir 

góðar ábendingar og stuðning. Frænku minni Guðrúnu Birnu Kjartansdóttur vil 

ég þakka hjálpina við yfirlesturinn. Ég þakka foreldrum mínum fyrir góðan 

stuðning. Síðast en ekki síst vil ég þakka frumkvöðlum rokksins fyrir að hafa 

búið til svona magnaða tónlist. 
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Útdráttur 
 
Mikið hefur verið fjallað um lífsstíl og menningu unglinga í fræðaheiminum. Tengsl rokksins 

við upphaf og þróun unglingamenningarinnar hafa minna verið rannsökuð. Í þessari 

heimildaritgerð er upphaf unglingamenningar og rokktónlistar í Bandaríkjunum og Bretlandi 

tekin fyrir. Fjallað er um útbreiðslu rokksins upp úr miðri síðustu öld, eina stærstu 

menningarbyltingu sem orðið hefur á dægurmenningu Vesturlanda. Rokkið átti sér rætur í 

menningu og tónlist blökkumanna í suðurríkjum Bandaríkjanna. Tónlistin breyttist er þeir 

fluttu úr dreifbýli í borgirnar þar sem rokktónlistin varð til uppúr 1950.  Hvítir 

menntaskólanemar í Bandaríkjunum og lágstéttar strákagengi (Teddy boys) í Bretlandi tóku 

tónlistina upp á arma sína og knúðu fram byltingu á tónlist og menningunni sem henni 

tilheyrði. Rokkið varð í upphafi tákn um uppreisn og sérstöðu unga fólksins. Unglingar í 

öðrum löndum hrifust með og menningarbylting unga fólksins breiddist út um allan heim. 

Viðskiptamenn á sviði eldri dægurmenningar sáu fljótlega viðskiptatækifærin sem fólust í 

byltingunni. Rokkið breyttist smám saman úr grasrótartónlist í alþjóðavædda markaðsvöru 

sem undirstrikaði sérstöðu unglinga í samfélaginu. 
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1 Inngangur 

 
The best rock and roll encapsulates a certain high energy-and angriness-whether on 

record or on stage. That is, rock and roll is only rock and roll if it´s not safe.  

Mick Jagger, 1988. 

 

Félagsfræðileg umfjöllun um tónlist er talin hefjast á fyrri hluta síðustu aldar þegar 

félagsfræðingurinn Adorno hóf að fjalla um tónlist út frá Marxískum kenningum um um 

neikvæð áhrif vaxandi neyslumenningar. Adorno var fulltrúi hins fræga Frankfúrtarskóla í 

félagsfræði. Hann skrifaði mikið um tónlist út frá félagsfræðilegu sjónarhorni. Verk Adornos 

um tónlist eru enn í dag talin vera meðal lykilverka í félagsfræði dægurtónlistar (Bielby, 

2004; Negus, 1996, 1998; Regev, 1994). Adorno (1941) lagði áherslu á að dægurtónlist væri 

iðnaðarframleiðsla sem hefði deyfandi og jafnvel  forheimskandi áhrif á hlustandann og græfi 

því undan gagnrýnni hugsun. Adorno taldi að list þar með talin tónlist ætti að stuðla að 

gagrýnni hugsun. Hann taldi einnig að fjöldaframleiðslan og ný tækni við framleiðslu og 

dreifingu á tónlist leiddi til einangrunar og einstaklingshyggju og ýtti undir firringu í nútíma 

samfélagi (sjá umfjöllun Negus, 1996). Adorno hélt því fram að dansmenningin sem fylgdi 

dægurtónlistinni upp úr 1940 fæli í sér frumstæðar jafnvel dýrslegar hreyfingar. Dansinn sem 

kallaðist jittibug og tónlistin ýtti undir hjarðhegðun þar sem einstaklingurinn týndist. 

Félagsfræðingurinn Keith Negus (1996) bendir á að hugmyndir og viðhorf Adorno til 

dægurtónlistarinnar hafi að þessu leyti minnt á fordæmingu fullorðna fólksins á rokkinu. Skrif 

Adornos um tónlist í félagsfræðilegu samhengi mörkuðu upphaf að félagsfræði tónlistar. Þær 

urðu hins vegar ekki til þess að koma á stað skriðu rannsókna á þessu áhugaverða 

viðfangsefni, því frekar lítið hefur farið fyrir félagsfræði tónlistar frá því að Adorno setti fram 

hugmyndir sýnar um mikilvægi tónlistar í samfélagslegri þróun (Bielby, 2004).  

 

Samkvæmt Negus (1996) eru rannsóknir félagsfræðingsins David Riesmans (1950/1990) 

næsta mikilvæga skrefið í rannsóknum félagsfræðinga á dægurtónlist.  Riesman (1950/1990) 

gerði rannsókn á tónlistarnotkun unglinga í Chicago í lok fimmta áratugsins. Samkvæmt 

Negus (1996) komst Riesman að þeirri niðurstöðu að mikilvægt væri að gera greinarmun á 

tveimur hópum unglinga í tengslum við notkun á dægurtónlist. Annars vegar væri meirihluti 

sem hefði lítið frumkvæði og fylgdi meginstraumum tónlistar. Hópurinn hlustaði á stóru 
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útvarpsstöðvarnar og fylgdi vinsældarlistum í vali og fylgdist með og slúðruðu um aðal 

stjörnurnar.  Hins vegar væri minnihluti sem væri gagnrýninn á það sem þeir hlustuðu á. 

Hópurinn ræddi um færni hljóðfæraleikara og tæknileg atriði varðandi hljóðfæraleik, 

samningu og útsetningu laga. Þessi hópur var líklegri til þess að hafna þekktum nöfnum, 

verslunarvæðingu og auglýsingarmennsku. Negus (1996) bendir á að þessi greining Riesmans 

sé mjög mikilvæg meðal annars vegna þess að hún leggi grunninn að 

menningarkimakenningunum (e: subculture theory) sem hafi reynst mikilvægar til þess að 

útskýra þróun tónlistar sérstaklega á meðal unglinga. Rannsókn Riesmans beinir einnig 

athyglinni að unglingunum sem sérstöku viðfangsefni varðandi tónlist. En það má segja að 

unglingamenningin og tilkoma sérstaks samfélags unglinga hafi haft mikil áhrif á upphaf og 

útbreiðslu rokktónlistar á fyrstu árum rokksins. 

 

Tímamótaverk Colemans (1961) um unglingasamfélagið hefur haft víðtæk áhrif á skilning 

okkar á þessu samfélagi unglinganna sem hefur í vaxandi mæli sett svip sinn á nútíma 

vestræna neyslumenningu. Coleman (1961) bendir á að sjálfstæði unglingamenningar sé orðið 

svo mikið strax um og uppúr 1960 að tala megi um að þeir myndi sjálfstætt samfélag í 

andstöðu við samfélag fullorðinna. Coleman (1961) bendir á að tímabilið frá 1950 til 1960 

hafi verið mikið mótunar tímabil fyrir ungt fólk í Bandaríkjunum. Millistéttin stækkaði mikið 

og almenn velferð varð meiri. Menntaskólakerfið óx mikið á þessum árum. Skólakerfið var 

íhaldsamt og lagði áherslu á hefðbundin gildi samfélagsins. Umhverfi bandarísku háskólanna 

var  einhliða og þvingandi fyrir unglingana. Þeir leituðu eftir frelsi frá þessum gildum og 

normum í tómstundum sínum. Þeir leituðu einnig leiða til þess að tjá sérstöðu sína og 

andstöðu við samfélag fullorðinna. Tónlistin var mikilvægur þáttur í þessari þróun. 

Rannsóknir Colemans sýndu að um 1960 fór mestur tími unglinganna í það að hlusta á 

rokktónlist. Það var rokkið sem fyrst og fremst markaði sérstöðu unga fólkins á þessum árum. 

Coleman hafði ekki neinn sérstakan áhuga á félagsfræði tónlistar. Framlag hans er hins vegar 

mikilvægt vegna þess að hann sýnir fram á félagslegt mikilvægi tónlistar fyrir 

unglingamenningu. Rannsóknir hans sýndu einnig fram á að það voru unglingar sem í upphafi 

báru uppi rokkið og gerðu það að einu vinsælasta menningarefni í sögu vestrænnar 

menningar. Rokkið var menningarbylting unga fólksins.  

 

Þrátt fyrir að mikilvægt brautryðjendastarf hafi verið unnið í rannsóknum á tónlist af 

félagsfræðingum hefur þessu viðfangsefni ekki verið mikið sinnt í félagsfræði á síðustu 
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áratugum. Félagsfræðingurinn William T. Bielby (2004) bendir á að þrátt fyrir að 

dægurtónlist hafi fengið smá athygli hjá menningar félagsfræðingum hafi mjög lítið verið 

fjallað um rokktónlist af félagsfræðingum.  Hann leitaði í gagnabanka JSTOR í félagsfræði að 

útdráttum sem innihéldu orðin „rock and roll”, „rock music”, „music industry” og „popular 

music”. Niðurstöður leitarinnar voru að aðeins fundust 9 útdrættir sem innihéldu þessi 

leitarorð yfir 25 ára tímabil. Aðeins þrjár af þessum greinum voru birtar eftir 1990. Eins og 

Bielby (2004) bendir á þá eru þetta ótrúlega fáar greinar. Þessar niðurstöður benda til þess að 

félagsfræðileg umfjöllun um dægurtónlist hafi ekki verið ofarlega í forgangsröð 

félagsfræðinga á undanförnum árum.  Þetta er frekar undarlegt þegar haft er í huga að 

menningar- og lífsstílsbyltingin sem fylgdi rokkinu hefur haft víðtæk áhrif. Dægurtónlist í 

kjölfar rokksins hefur haft mikil áhrif á alla þætti vestrænnar menningar. Gestur 

Guðmundsson (1990) bendir á að fæstir tengi dægurlög við þjóðfélagsbreytingar. Fólk hefur 

litið á þau sem ómerkilega afþreyingu. Sannleikurinn sé hins vegar sá að dægurlagatónlistin 

hafi átt stóran þátt í þjóðfélagsbreytingum tuttugustu aldar. 

 

Firth (1978) bendir á í inngangi að bók sinni Sociology of Rock að það hafi ekki þótt virðulegt 

fræðilegt viðfangsefni í félagsfræði að fjalla um rokktónlist. Hann bendir á að þetta sé hins 

vegar mjög mikilvægt viðfangsefni vegna þess að rokktónlist sé mest áberandi þátturinn í 

fjölmiðlamenningu vestrænna landa. Félagsfræðingurinn Howard Becker (1974) hefur bent á 

að tónlist og aðrar listgreinar ættu að vera viðfangsefni félagsfræðinga vegna þess að þær séu 

í eðli sínu félagslegar. Hann bendir á að skipulag tónlistar byggist á félagslega skipulegu 

tengslaneti. Tengslanetið felur í sér samstarf margra ólíkra hópa. Félagslega tengslanetið 

stjórnast svo af venjum sem eru hluti af samfélaginu. Þessar venjur sem Becker bendir á að 

séu félagsleg viðmið ákvarða allt skipulag lista þar á meðal tónlistar.  

 

Peter Wicke (1987/1990) hefur bent á að rokktónlistin sé strax frá byrjun ólík öllum fyrri 

tegundum tónlistar. Hann telur ógerning að dæma hana útfrá fyrri stefnum í tónlist. Að dómi 

Wicke (1987/1990) á tónlistin ekkert skylt við klassíska tónlist. Rokkið er heldur ekki 

framhald af alþýðutónlist eins og haldið hefur verið fram. Rokktónlist er ekki djass og ekki 

sveitatónlist eða dægurmúsik í anda Frank Sinatra eða Perry Como. Rokkið er ný tegund af 

tónlist. Roy og Dowd (2010) benda á að þrátt fyrir vaxandi áhuga félagsfræðinga á tónlist hafi 

þeir ekki sinnt rannsóknum á þessu sviði mikið. Tónlist tengist mörgum þáttum í samfélaginu 
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eins og félagslegum samskiptum stéttaskiptingu og menningu. Þeir telja að mikið starf sé 

óunnið í rannsóknum á félagsfræði tónlistar. 

 

Í ritgerðinni er fjallað um upphaf rokkbyltingar út frá sjónarhóli félagsfræðinnar. Reynt er að 

útskýra hvernig félagslegar og menningarlegar aðstæður mótuðu tilurð og útbreiðslu þessara 

vinsælu og fjölbreyttu tónlistar. Þetta er bæði flókið og fjölbreytt viðfangsefni sem ekki er 

hægt að gera nein tæmandi skil í BA ritgerð eins og þessari. Umfjöllunin er því takmörkuð 

við upphaf rokksins. Umfjöllunin beinist að afmörkuðum atriðum. Leitast er við að svara 

spurningum einsog hver eru helstu einkenni rokksins? Úr hvaða tónlistarstefnum spratt 

rokkið? Var rokkmenningin ólík í Bretlandi og Bandaríkjunum? Hvernig hafði andstaða 

fullorðna fólksins áhrif á þróun rokksins? Hafði breyting á fjölmiðlum eins og tilkoma 

sjónvarps áhrif á útbreiðslu rokksins? Var rokkið grasrótarhreyfing eða iðnaðarframleiðsla? 
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2 Félagslegar breytingar  

 

Félagslegar breytingar sem gengu yfir Bandaríkin í kjölfar síðari heimsstyrjaldar höfðu mikil 

áhrif á þróun dægurmenningar og framgang rokksins. Flutningur Bandaríkjamanna af 

afrískum uppruna til stórborganna í norðri skapaði algerlega nýtt umhverfi fyrir tónlist þeirra 

og menningu. Þeldökkir tónlistarmenn fengu í fyrsta skipti tækifæri til þess að vinna fyrir sér 

með að skemmta á börum og lifandi dansstöðum. Þeir fengu tækifæri til þess að spila saman 

og gera tilraunir fyrir framan áheyrendur. Spuni og tilraunastarfsemi varð áberandi í 

tónlistarflutningi tónlistarmanna sem voru óþreytandi að prófa nýjar leiðir í flutningi tónlistar. 

Þessi samþjöppun á þeldökkum tónlistarmönnum í hinum nýju hverfum stórborganna var 

mikilvæg vegna þess að hún breytti öllum félagslegum tengslum þeirra.  

 

Félagsfræðingurinn Howard S. Becker (1974) hefur bent á að þessi félagslegu tengsl séu 

mikilvæg vegna þess að þau móti tónlistina. Becker (1974) bendir á að flest sem ritað hefur 

um list sem félagslegt hugtak lýsir einungis félaglegri afurð. Mikilvægt er að segja líka  frá 

því félagslega ferli  sem myndar og mótar listina. Því til stuðnings bendir hann á að í sérhverri 

list, séu margs konar verk sem þarf að vinna. Sem dæmi segir hann að við sinfoníutónleika, 

þarf einhver að finna upp hljóðfærin, einhver þarf að búa til hljóðfærin sem spilað er á, það 

þarf einhver að semja tónlistina, fólk þarf að læra á nóturnar og svo framvegis (Becker, 1974).  

 

Hægt er að líkja upphafi rokksins við félagslegt ferli, margir tónlistarmenn úr ólíkum áttum  

komu að myndun rokktónlistarstefnunnar. Tónlistarmennirnir voru fulltrúar afrískrar 

menningar sem gáfu blökkumönnum í Harlem hverfinu í New York, Chicago Southside, New 

Orleans, Memphis og Philadelphia samkennd og tækifæri til þess halda á lofti eigin 

menningu. Í borgunum spruttu upp fjölmenn hverfi sem voru byggð blökkumönnum frá 

suðurríkjunum. Hópar spiluðu og hlustuðu á tónlist af afrísk-amerískum uppruna. Nýr 

markaður skapaði einnig tækifæri fyrir litlar og staðbundnar útvarpsstöðvar sem fluttu afrísk 

ameríska tónlist fyrir þennan nýja markað. Breytingar sem urðu með tilkomu litlu staðbundnu 

útvarpsstöðvanna höfðu mikil áhrif í þá átt að vekja athygli á tónlist Bandaríkjamanna af 

afrískum uppruna. Strax upp úr 1920 fóru þessar stöðvar að spila afrísk-ameríska tónlist.  
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Upp úr 1930 fóru hvítir fjárfestar að gera sér grein fyrir því að það væri hægt að græða á 

þessari tónlist (Neal, 1999). Hvítir viðskiptamenn fóru að framleiða tónlist sem flutt var af 

hvítum tónlistarmönnum sem tóku upp hugmyndir og stef afrísk-amerískrar tónlistar aðallega 

djass. Smá saman fór þó að bera meira á tónlistarmönnum af afrískum uppruna sem fluttu sína 

eigin tónlist. Blökkumenn eins og trompetleikarinn Louis Amstrong fóru að spila með hvítum 

tónlistarmönnum og urðu þjóðþekktir. Upp úr 1940 fer bebob tónlistin að breiðast út í New 

York og á fleiri stöðum. Neal (1999) bendir á uppgangur afrísk-amerískra tónlistarmanna hafi 

verið nátengdur mannréttindabaráttu (e: civil rights) þeldökkra í Bandaríkjunum. Blökkumenn 

urðu smám saman meira og meira áberandi í tónlistarheiminum. Hvítum aðdáendum þeirra fór 

einnig smám saman að fjölga. John Coletrain í djassinum, Muddy Waters í borgarblúsnum og 

Fats Domino í  R og B tónlistinni og Chuck Berry í gítarblúsnum eru dæmi um þetta. 



12 

 

3 Tæknibreytingar 

 

Tæknibreytingar á framleiðslu dægurmenningar höfðu mikil áhrif á uppgang rokksins. Fyrst 

má nefna tæknibreytingar sem gerðu það auðvelt og tiltölulega ódýrt að setja upp 

upptökustúdíó og framleiða og selja plötur. Þegar þessi litlu útgáfufyrirtæki fóru að selja 

plötur, blús, og R og B tónlist, jafnvel í milljóna tali fór athygli stóru útgáfufyrirtækjanna að 

beinast að þessari tónlist sem augljólega var hægt að græða á. Í byrjun voru það þeldökkir 

Bandaríkjamenn sem keyptu þessar plötur. Fljótlega fóru hvítir menntaskólakrakkar að kaupa 

þær einnig. Strax upp úr 1952 voru hvítir unglingar orðnir umtalsverður hluti af 

viðskiptavinum tónlistaverslana sem seldu þessa tónlist. Þessi aukna ásókn hvítra unglinga fór 

mjög í taugarnar á stjórnendum þessara stóru útgáfufyrirtækja (Friedlander, 1990). Ráðandi 

fyrirtæki eins og Columbia, RCA, Decca og Capitol reyndu að berjast gegn þessari nýju 

samkeppni. Það var bent á að þessi nýja tónlist væri siðlaus og frumstæð og siðferðilega 

spillandi. Þrátt fyrir þennan neikvæða áróður hélt sala á R og B og rokktónlist áfram að 

aukast. Einn vandi stóru fyrirtækjanna var að þeir höfðu algerlega hafnað þessari tónlist. Þeir 

höfðu einfaldlega ekki aðgang að tónlistarmönnum sem gátu sungið og leikið þessa tónlist inn 

á plötur. Tónlistarmennirnir sem voru að slá í gegn með R og B tónlist og sígildu rokki voru 

með samning við litlu grasrótarfyrirtækin. Muddy Waters hafði gert samning við Chess í 

Chicago, Fats Domino hafði samning hjá Imperial í Los Angeles og Elvis Presley var með 

samning við Sun Records í Memphis. Sum fyrirtækin reyndu að bregðast við með því að láta 

þekkta hvíta tónlistarmenn taka upp tónlist í anda R og B tónlistar. Pat Boone er dæmi um 

þetta.  

 

Í öðru lagi má nefna tæknibreytingar á útsendingum á útvarpsefni sem urðu til þess að það 

spruttu upp staðbundnar litlar útvarpsstöðvar í suðurríkjum Bandaríkjanna sem spiluðu afrísk-

ameríska tónlist. Þessar útvarpsstöðvar fóru að spretta upp í stórborgum þar sem mikið var af 

þeldökkum íbúum sem hlustuðu á þær frekar en stóru stöðvarnar sem höfðu ráðið öllu frá 

fyrri heimsstyrjöld. Smám saman fóru hvítir millistéttar menntaskólanemar að hlusta á þessa 

tónlist.  Þeir fóru að leita upp verslanir þar sem hægt var að kaupa þessa tónlist. Um og upp úr 

1955 var þessi nýja tónlist orðin svo vinsæl að hún ógnaði sölu stóru hljómplötufyrirtækjanna. 

Þrátt fyrir að þessi nýja tónlist væri fordæmd af skólanefndum, stjórnarnefndum og 

trúarfélögum héldu bandarískir menntaskólanemendur áfram að aðhyllast hana meir og meir. 
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Stóru hljómplötufyrirtækin litu svo á að þessi rokkbylgja væri tíska sem myndi ganga yfir 

(Friedlander,1996). Friedlander (1996) bendir á að hljómplötufyrirtækin hafi aðeins gert 

samning við tvo af þessum rokkurum (Decca samdi við Bill Haley og RCA samdi við Elvis 

Presley) vegna þess að þau hafi ætlað að bíða þangað til að vinsældir rokksins gengu yfir. En 

vinsældir rokksins minnkuðu ekki þvert á móti urðu þær meiri og meiri. Rokkið lagði 

hreinlega undir sig heiminn. 
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4 Fjölmiðlabylting 

 

Félagsfræðingar hafa lagt áherslu á mikilvægi fjölmiðla fyrir samfélagsbreytingar.  Þorbjörn 

Broddason (2005) bendir á að samkvæmt kenningum McLuhans geti tilkoma nýrra fjölmiðla 

gerbreytt samfélaginu. Prentlistin breytti samfélaginu og hugsunarhætti fólks og bjó til ný 

aldaskil milli miðalda og upplýsingaaldar (Þorbjörn Broddason, 2005). Þorbjörn (2005) 

leggur áherslu á að samkvæmt kenningum McLuhans sé eðli miðilsins jafn mikilvægt og 

innihaldið. Tæknin sem hann beitir geti haft víðtæk áhrif á samfélagið. Þorbjörn (2005) bendir 

á að prentlistin kalli á stöðlun og samræmingu skrifaðs máls sem varð undirstaða blaðaútgáfu 

sem svo aftur hefur áhrif til þess að efla þjóðríkið. Negus (1996) hefur bent á að prentlistin 

hafi haft mikil áhrif á það hvernig tónlist var notuð og hvernig hún tengdist notendum og 

áheyrendum. Prentmálið hentaði vel fyrir ballöður og allskonar hefðbundin sönglög.  

 

Tilkoma ljósvakamiðlanna breytir því hvernig tónlistinni er dreift og hvernig áheyrendur 

tengjast henni. Eins og Þorbjörn Broddasson (2005) greinir frá þá var bylting í fjölmiðlum 

upp úr 1920 þegar útvarpið var að hasla sér völl meðal siðmenntaða þjóða. Þó var ákveðin 

einokunarstaða sem ríkti fyrst um sinn þar sem ríkisvaldið þurfti að hafa yfirumsjón með öllu 

útvarpi, fólk þurfti heimild til að útvarpa. Í Bandaríkjunum var sendirásum úthlutað og 

skammtaðar  af ríkisvaldinu. Þetta kerfi riðlast fljótt og fara að spretta upp mikill fjöldi 

staðbundina útvarpsstöðva út um öll Bandaríkin. Breytingin sem varð á fjölmiðlun í 

Bandaríkjunum upp úr 1920 gerbreytti stöðu minnihlutahópa. Hún gerbreytti stöðu þeldökkra 

og gaf þeim tækifæri á því að koma tónlist sinni á framfæri. Það var tilkoma þessara litlu 

útvarpsstöðva sem sem réði úrslitum í uppgangi rokksins.  

 

Það var fyrst og fremst sjónvarpið sem breytti sögu rokksins í Bandaríkjunum (Ólafur Halldór 

Ólafsson, 2009). Sjónvarpið sem er einn helsti miðill nútímanns höfðar meira til tilfinninga og 

snertiskyns heldur en prentað mál og útvarp. Þorbjörn Broddason vitnar í McLuhan sem segir 

sjónvarpið ákveðna framlengingu á skynfærum okkar þá er hægt að gera ráð fyrir að 

grundvallarbreyting geti haft mjög mikil áhrif á skynjun okkar og vitund um umhverfið. 

Þorbjörn bendir á að samkvæmt McLuhan geti sjónvarpið sameinað fólk með sama áhuga án 

tillits til þjóðernis og búsetu. McLuhan segir heimsþorpið vera net rafrænna boðskipta sem 
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hann líkir við taugakerfi mannslíkamans (Þorbjörn Broddasson (2005). Uppgangur rokksins í 

Bandríkjunum styður þessar kenningar. 

 

Framkoma Presleys í þætti Ed Sullivan 9. september 1956 sló öll áhorfsmet og gerði hann 

sjálfan og rokkið alþekkt í Bandaríkjunum á einu kvöldi. Áhorfið á þáttinn mældist 82% sem 

er hreint ótrúlegt (Ólafur Halldór Ólafsson, 2009).  Ólafur Halldór Ólafsson (2009) sem hefur 

rannsakað uppgang Presleys og rokksins bendir á að þessi uppákoma hafi átt sér nokkurn 

aðdraganda. Presley hafði áður komið fram í sjónvarpi fyrst í Dorsey Brother Stage Show í 

janúar 1956 í fjögur skipti í röð. Þessir þættir vöktu nokkra athygli en aðallega þó hneykslun 

vegna framkomu Presleys. Hún þótti villt, ótamin og kynferðislega eggjandi (Ólafur Halldór 

Ólafsson, 2009). Í febrúar sama ár kom svo Presley fram í tveimur sjónvarpsþáttum Milton 

Berles sem voru vinsælir þættir á NBC stöðinni. Þættirnir vöktu mikla athygli og enn meiri 

hneykslun. Ólafur Halldór Ólafsson (2009) bendir á að myndir af honum hafi verið brenndar 

og hann hafi verið fordæmdur af kirkjunni og í öllum helstu miðlum landsins. En áhorfið 

sagði sína sögu og Ed Sullivan sem stjórnaði vinsælasta sjónvarpsþætti Bandaríkjanna sá sig 

knúinn til þess að fá Presley í þáttinn sinn til þess að verða ekki undir í samkeppninni um 

áhorfið. Þrátt fyrir að Presley væri aðeins sýndur fyrir ofan mitti sló hann í gegn svo ekki voru 

dæmi um annað eins. Honum tókst að vekja svo mikla hneykslun að virtir blaðamenn og 

fjölmiðlar lögðu til að svona efni yrði bannað því það spillti ungu fólki. Það var einmitt þetta 

eðli sjónvarpsins, að sýna tilfinningar og svipbrigði og líkamlega túlkun, sem réði miklu um 

að Presley sló í gegn. Ólafur Halldór (2009) bendir á að það hafi verið framkoma Presleys í 

Ed Sullivan show sem hafi orðið til þess að rokkið var viðurkennt í bandarísku þjóðfélagi. 

Verðið sem Presley hafi borgað hafi hins vegar verið að hann hætti að vera rokkari í sínum 

upprunalega villta stíl og fór að haga sér meira eins og hefðbundinn söngvari. 



16 

 
 

5 Menningarbylting unga fólksins 

 

Fræðimönnum ber saman um að rekja megi útbreiðslu rokksins til tónlistar unga fólksins 

(Bielby, 2004; Coleman, 1961; Firth, 1978; Guðmundsson, 1990). Félagsfræðingar leggja 

mikla áherslu á það að rokkið tengist tilkomu sérstakrar unglingamenningar í Bandaríkjunum 

og Bretlandi. Félagsfræðingurinn James S. Coleman (1961) telur að  tónlistin hafi verið eitt 

aðaleinkenni unglingasamfélagsins. Annar félagsfræðingur, Simon Firth (1978) leggur áherslu 

á að það sé ekki hægt að skilja upphaf og framgang rokksins án þess að að skilja tengsl þess 

við unglingamenninguna. Það var unga fólkið sem ruddi rokkinu braut og gerði það að sínu. 

Gestur Guðmundsson (1990) bendir á að uppgangur rokksins hafi í upphafi orðið til sem leit 

bandarískra unglinga að sjálfstæðri hvunndagsmenningu.  Dægurlagatónlistin sem fyllti öldur 

ljósvakans hafi ekki hentað til þess. Hún hafi verið  oft slétt og fáguð og ekki ögrað neinum.  

Unglingarnir hafi því smám saman farið að hlusta á tónlist þeldökkra tónlistarmanna sem 

heyra mátti sérstökum útvarpsstöðvum.  

 

Gestur (1990) bendir einnig á að þessi hegðun unga fólksins hafi verið andsvar unga fólksins 

við stöðnuðu samfélagi fullorðna fólksins á tímum þegar stefnan í Bandaríkjunum var að 

þagga niður í öllum gagnrýnisröddum á bandarískt samfélag. Upplausnin sem fylgdi seinni 

heimstyrjöldinni hafi orðið til þess að sameina siðapostula og pólitíska varðhunda í því að 

dauðhreinsa menninguna af öllum andspyrnuboðskap. Í þessari herferð hafi meðal annars 

verið þaggað niður í gagnrýnum listamönnum. Í tónlistinni hafi þetta birst þannig að það 

upphófst alræði tónlistariðnaðarins sem kenndur var við Tin Pan Alley. Þessi tónlistariðnaður 

hafi einkennst af léttum og skemmtilegum lögum með saklausum textum. Unglingamenningin 

sem fór að gera vart við sig upp úr 1950 hafi einkennst af andstöðu við þessa ríkjandi 

menningu (Bielby, 2004; Gestur Guðmundsson, 1990). Kvikmyndir með Marlon Brando, Lee 

Marvin, James Dean og Sal Mineo urðu svo vinsælar meðal ungs fólks að að ekki voru dæmi 

um annað eins. Brando og Dean urðu tákn töffarans sem gerir uppreisn gegn ríkjandi öflum. 

Sölumenn í skemmtanabrasanum sá sér leik á borði á því að græða á þessari unglinga 

menningu með því að kynda undir andstöðunni við hefðbundna menningu og leggja áherslu á 

sérstöðu unga fólksins (Gestur Guðmundsson,1990).  
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Því hefur verið haldið fram að andstaða fullorðna fólksins við rokkið og þeirri uppreisn unga 

fólksins sem því fylgdi hafi orðið til þess að skerpa skilin milli kynslóða og efla sérstöðu 

unglinganna (Dotter, 1987). Bielby (2004) vitnar í rannsókn Martin og Segrave (1993) sem 

dæmi um þetta.  Þeir telja að sú mikla andstaða við rokkið í upphafi hafi stafað af því að 

fullorðna fólkið hafi talið að það væri að missa stjórnina. Gestur Guðmundsson (1990) birtir 

skemmtilega þýðingu úr dagblaðinu Vísi frá 26. október 1956 sem lýsir þessu viðhorfi: 

  

Elvis Presley er um þessar mundir mest umdeildasti dægurlagasöngvarinn og að 

ekki að ástæðulausu. . . Þegar hann syngur, sveigir sig og beygir, hristir sig og 

æpir, fá unglingarnir æði svipað því sem gerist á vakningarsamkomum hjá 

ofsafengnum sértrúarflokkum í Ameríku og víðar.   

 

Bielby (2004) efast um þá kenningu að rokkið hafi orðið til í menningarkima uppreisnarfullra 

stráka. Flestir þeirra sem fjallað hafa um upphaf og sögu rokksins hafa einmitt bent á hvað 

það hafi verið karlægt (Bielby, 2004; Firth, 1978). Bielby segir að goðsögnin um upphaf 

rokksins sem uppreisn unga fólksins standist ekki alveg nánari skoðun. Kenninginn um „the 

teen rebel” gekk út á að uppreisnargjarnir unglingar aðallega strákar hefðu dregist að rokkinu 

og tekið ástfóstri við það í sinni hreinu og upphaflegu afrísk-amerísku mynd. Þessir ungu 

menn keyptu sér rafmagnsgítara, hækkuðu hátalarana í botn og gerðu uppreisn gegn 

foreldrum og kennurum. Stúlkurnar voru á sama tíma meira að hlusta á hefðbundin og rólegri 

bandarísk dægurlög. Þær voru ekki í uppreisn gegn fullorðna fólkinu á sama hátt og 

strákarnir.  

 

Bielby (2004) telur að þetta sé skekkt mynd af því sem raunverulega gerðist. Hann bendir á 

það að gögnin sem Coleman safnaði á árunum 1957 til 1960 sýni allt aðra mynd. Bielby 

(2004) bendir á að niðurstöður Colemans (1961) sýni að menntaskólastelpur hlustuðu meira á 

dægurtónlist en strákar.  Þær voru líka líklegri til þess að fara á dansleiki en strákar. 

Rannsóknir Colemans (1961) sýndu að rokkið var uppáhalds tónlist meira en helmings bæði 

stráka og stelpna á menntaskólaaldri. Það má því segja að rokkið hafi ekki verið tónlist 

minnihluta bandarískra unglinga. Það vekur sérstaka athygli að vinsælasti söngvarinn meðal 

menntaskólanema á þessum tíma var ekki Elvis Presley heldur Pat Boone sem hafði slegið í 
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gegn með því að syngja R og B (e: rhythm and blues), og gospel söngva sem hann tók beint 

upp frá afrískum-amerískum suðurríkja tónlistarmönnum.  

 

Tengsl unglingamenningarinnar og rokksins virðist hafa verið með allt öðrum hætti í 

Bretlandi en í Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum var rokkið tónlist unga fólksins en í Bretlandi 

byrjaði rokkið sem tónlist ákveðins hóps unglinga sem voru meira og minna utangarðs í 

bresku þjóðfélagi. Firth (1978) hefur rannsakað þróun rokksins í Bretlandi og leggur áherslu á 

að það hafi verið tengsl rokksins við lífsstíl og sérstöðu unglinga sem réði úrslitum um 

vinsældir þess í Bretlandi. Hann spyr hvað sé svona sérstakt við bresku unglingana. Til þess 

að svara því telur Firth nauðsynlegt að gera greinarmun á táningum og unglingum. Táningar 

(teenagers) eru félagslegur hópur ungs fólks sem varð til á sjötta áratugnum í Bretlandi. Þessi 

hópur samanstóð af lágstétta unglingum, aðallega strákum, sem fóru ungir að vinna. Þeir 

höfðu því peninga, sem gerði það að verkum að þeir mynduðu hóp fyrir markaðsvædda 

neyslumenningu með það markmið að skemmta sér. Þessi hópur byggðist á 

jafningjamenningu sem aðhylltist ekki hugmyndir fullorðna fólksins. Þeir ógnuðu að mörgu 

leyti heimi hinna fullorðnu. Þeirra heimur einkenndist af neyslumenningu sem gekk út á það 

að skemmta sér. Þeir voru góður markaður fyrir hinn nýja skemmtanaiðnað. Þessi hópur sem 

saman stóð af lágstétta strákum (e: Teddy boys), gaf skít í gömul og góð gildi og um þá var 

fjallað í fjölmiðlum sem vandamálahóp. Orðin táningur og afbrotaunglingur tengdust í 

umfjöllun um þetta nýja fyrirbæri í bresku samfélagi. Þessi hópur tók bandaríska tónlist, fyrst 

djassinn og síðar rokkið, upp sem sína tónlist og gerði hana að sínu vörumerki.   

 

Hugtakið unglingur (youth) samkvæmt Firth (1978) vísar frekar til millistéttar unglinga sem 

fóru að taka upp lífsstíl og gildi breskrar lágstéttamenningar.  Þeir fóru að sækjast eftir spennu 

og taka upp áhættuhegðun af ýmsu tagi. Þeir fóru því að hafna viðhorfum og gildum foreldra 

sinna. Þessir unglingar voru því mikil ógn við milli og efri stéttina í Bretlandi. Firth (1978) 

bendir á að félagsfræðingar hafi eytt meiri tíma í það að rannsaka þennan hóp millistéttar 

unglinga en þeir höfðu eytt í að rannsaka afbrot lágstéttar táninganna. Þeim var lýst sem 

firrtum, unglingamenning sem nýtt þjóðfélagsafl, dauði mótmælenda siðferðisins og „The 

Greening of the Western World”.  Gerðar voru fræðilegar tilraunir til að skýra sérstöðu 

sérkenni unglinganna (e: identity). Í fyrsta lagi var lögð áhersla á að unglingamenningin 

leitaðist fyrst og fremst eftir æsandi upplifunum (e: sensation). Í öðru lagi var litið á 

unglingana sem  frístundarhóp sem hafði það eina markmið að skemmta sér. Gert var ráð fyrir 
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að neysla ákvarðaði sjálfsvitund og einkenni unglinganna og að hegðun þeirra væri ákvörðuð 

af tísku og stíl. Í þriðja lagi var litið á það að vera unglingur sem kyrrstætt eða staðnað 

fyrirbæri.  Það að vera unglingur var litið á sem ástand frekar en ferli eða samband. Í fjórða 

lagi var athyglinni beint næstum eingöngu að strákum og menningu þeirra og samböndum. Í 

framhaldi af þessum sjónarmiðum voru settar fram kenningar sem byggðu á kenningum 

afbrotafræðinga sem reyndu að finna muninn á milli fráviksunglinga og hinna sem taldir voru 

venjulegir. 

 

Margir fræðimenn (sjá Negus, 1996) hafa bent á að þessi uppgangur unglingamenningarinnar 

stafi ekki síst af því að unglingarnir voru svo góður markaður. Tónlistariðnaðurinn gerði út á 

unglingana og reyndi að markaðssetja tónlistina sem tónlist unga fólksins. Gestur 

Guðmundsson (1990) bendir á að dægurtónlist sé tuttugustu aldar fyrirbæri. Hún er hluti af 

heimi vöruskipta, fjöldaframleiðslu og auglýsingarmennsku. Negus (1998) bendir á að þetta 

samband milli iðnaðar menningar og skapandi menningar sé ekki einfalt. Iðnaðurinn 

framleiddi tónlist sem varð til í grasrótinni. Eins og fram kom hér að framan (sjá Gest 

Guðmundsson, 1990) tapaði tónlistariðnaðurinn sem framleiddi hefðbundna dægurtónlist fyrir 

rokkinu. Unglingarnir völdu rokkið fram yfir ráðandi tónlistarstefnu tónlistariðnaðarins. Þeir 

völdu tónlist, sem átti sér sterkar rætur í grasrótarhreyfingum afrísk-amerískra 

Bandaríkjamanna og var hluti af menningu og félagslegum aðstæðum þessa fólks. 

Tónlistariðnaðurinn varð að koma til móts við unglingana og selja tónlistina sem þeir vildu 

kaupa. Rokkið var því í upphafi menningarbylting unga fólksins sem síðar breyttist í 

alþjóðsvædda markaðsvöru. 
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6 Félagslegt og menningarlegt umhverfi rokksins 

 

Rokkið var ný tegund af tónlist. Wicke (1987/1990) telur að tónlistin sjálf og sérkenni hennar 

séu einn vanmetnasti þátturinn í útskýringum á uppgangi rokksins. Tilkoma rokksins var 

bylting í tónlistarsögunni (Wicke, 1987/1990). Wicke (1987/1990) bendir á að það geti verið 

erfitt að greina á milli tónlistarinnar og þess félagslega umhverfis sem hún á sér stað í. Rokkið 

byggðist á nýjum félagslegum viðmiðum annars konar félagslegum tengslum og öðruvísi 

félagslegu skipulagi. Allt umhverfi tónlistarinnar var öðruvísi en áður. Menningin, 

gildismatið, hegðunin var allt öðruvísi en fólk átti að venjast. Elvis og aðrir frumkvöðlar 

rokksins trylltu lýðinn með allskonar mjaðmahreyfingum, lömdu gítara og píanó í æsingi  sem 

ekki hafði sést áður. Þeir gengu alveg fram af fullorðna fólkinu, sem taldi hegðun fyrstu 

rokkaranna ósiðlega. Tengsl söngvarans og áheyrendanna voru öðruvísi. Þau minntu meira á 

tengsl gospel predikara við söfnuð sinn (Gestur Guðmundsson, 1990). Áheyrendur sátu ekki í 

sætum sínum og hlustuðu þögulir á Elvis, Little Richard og Jerry Lee Lewis. Siðprúðir hvítir 

unglingar fóru að haga sér eins og ósiðlegir villimenn. Þeir stöppuðu, öskruðu og lifðu sig inn 

í tónlistina á allt annan hátt en áður hafði sést.  

 

Rokkið varð líka metið á allt öðrum forsendum en sígild tónlist og túlkað út frá öðrum 

sjónarmiðum og við allt aðrar aðstæður (Venrooij og Schmutz, 2010; Wicke, 1987/1990). 

Nýir mælikvarðar á það hvað væri góð tónlist urðu til. Ólafur Halldór  Ólafsson (2009) bendir 

á að þegar Elvis kom fram á sjónarsviðið hafi gagnrýnendur verið sammála um að hann væri 

glataður söngvari og framkoma hans á sviði væri til skammar. Félagsfræðingurinn Howard S. 

Becker (1974) bendir á að reglurnar sem eru notaðar til þess að dæma list og ákveða hvað er 

góð og hvað slæm list byggist á viðurkenndum félagslegum viðmiðum. Becker telur að þessar 

félagslegu venjur myndi einskonar leiðarviðmið (paradigm) eins og þeim er lýst um vísindi af 

Thomas Kuhn (1962). Breytingar sem verða á listinni verða að eiga sér stað innan ríkjandi 

leiðarviðmiðs. Þegar listamenn fara út fyrir ríkjandi leiðarviðmið verður bylting í listinni og 

nýtt leiðarviðmið verður til. 
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Rokkið fór út fyrir ríkjandi leiðarviðmið sem sett var af evrópskri tónlist. Það varð bylting í 

tónlistarsögunni. Rokkið var nýtt leiðarviðmið í tónlist. Þegar fólk hlustar á sígilda tónlist 

situr það hljóðlátt og fylgist með hvert í sínu horni. Þetta á ekki við rokkið.  Hinn sterki taktur 

rokksins kallar fram allt önnur áhrif. Það er líka spilað við allt aðrar félagslegar aðstæður og í 

allt öðru umhverfi en sígild tónlist. Það lítur allt öðrum fagurfræðilegum lögmálum og það er 

túlkað út frá allt öðrum sjónarmiðum. Í rokkinu voru hlustendur miklu meiri þátttakendur í 

því sem var að gerast. Samskipti tónlistarmanna og áheyrenda voru miklu meiri og virkari en 

áður hafði þekkst. 

 

Flestir virðast sammála um að rokkið hafi orðið til við blöndun á ólíkum tegundum afrísk- 

amerískrar grasrótar tónlistar með smá ívafi af hefðbundnari evrópskri tónlist.  Rokkið var 

vaxið uppúr félagslegum og tónlistarlegum samskiptum (víxlverkun) milli blökkumanna og 

hvítra manna í suðrinu og miðvesturríkjum og austurströnd Bandaríkjanna. Tónlistin sjálf var 

mjög ólík þeirri tónlist sem áður hafði þekkst. Hún varð til úr mörgum tegundum af 

grasrótartónlist sem blönduðust á marga vegu í aðdraganda rokkbyltingarinnar. Rokkið var 

sérstök blanda úr blús, R og B tónlist, gospel og dixieland tónlist.  

 

Það gefur hins vegar takmarkaða mynd af upphafi rokksins að fjalla eingöngu um þessar 

tónlistarstefnur eins og þær hefðu runnið saman í rokk og ról á einhvern sjálfvirkan hátt. Það 

er heldur ekki nóg að fjalla um þróunina á tónlistartegundum og benda á að þær hafi átti svo 

sterkan hljómgrunn meðal blökkumanna og ungra Bandaríkjamanna að sigurför rokksins hafi 

verið óhjákvæmileg.  

 

Flókið samspil félagslegra þátta og víðtækra þjóðfélagsbreytinga höfðu mikil áhrif á  

þróunina.  Tilurð og þróun rokksins mótaðist því af samspili margra þátta. Fólksflutningar 

blökkumanna frá  dreifbýlinu í suðri til borganna í norðri spilaði stórt hlutverk í þróuninni. 

Flutningarnir sköpuðu nýjar aðstæður sem höfðu áhrif á þróun tónlistarinnar. Þessi þróun varð 

einnig til þess að til varð markaður fyrir flutning tónlistarinnar og sölu á plötum með nýrri 

tónlist. Mannréttindabarátta blökkumanna í Bandaríkjunum fléttaðist saman við framgang 

tónlistarinnar. Tónlistin varð hluti af baráttunni fyrir mannréttindum og mannréttindabaráttan 

vakti athygli á tónlist og menningu Bandaríkjamanna af afrískum uppruna. Breytingar á 

upptökutækni og tilkoma fjölda lítilla sjálfstæðra plötufyrirtækja skipti miklu máli. 

Fjárhagslegur árangur þeirra í framleiðslu jaðar tónlistar leiddi til þess að stóru 
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hljómplötufyrirtækin sáu að hægt var að græða á þessari tónlist. Tilkoma litlu staðbundnu 

útvarpsstöðvanna hafði einnig mjög mikið að segja. Þær fóru að spila tónlist fyrst á svæðum 

þar sem þeldökkir Bandaríkjamenn gátu hlustað á sína tónlist. Þegar plötusnúðarnir sem 

störfuðu á þessum stöðvum sáu að hvítir menntaskólanemar voru farnir að hlusta á stöðvarnar 

fóru þeir að spila R og B tónlist á stöðvum sem náðu til hvítra unglinga. Þar að auki má segja 

að R og B tónlistin og rokkið hafi á einhvern hátt bjargað útvarpinu frá því að tapa fyrir 

sjónvarpinu sem var hinn nýi miðill (Friedlander, 1996). Tilkoma neysluþjóðfélagsins og 

skemmtanaiðnaðarins skipti líka miklu máli í þessu sambandi. Fjársterkir aðilar sáu tækifæri 

til þess að græða á þessari nýju tónlist. Þeir gerðu sér líka grein fyrir að unglingarnir voru 

góður markhópur. Síðast en ekki síst var það tilkoma unglingamenningarinnar og uppreisn 

menntaskólanema gegn stöðnuðu samfélagi kaldastríðsáranna sem réði úrslitum um uppgang 

rokksins. 

 

Þó það sé mikilvægt að skilja það félagslega og menningarlega umhverfi sem  mótaði rokkið 

og hreyfingu unga fólksins á árunum milli 1950 og 1960, er ekki heldur hægt að líta fram hjá 

því að einn stór þáttur í þessari miklu byltingu var tónlistin sjálf. Blanda af blús, gospel, 

sveitatónlist og dixielandtónlist var upphafið af einni stærstu menningarbyltingu sem átti sér 

stað á síðustu öld. Til þess að skilja betur hvernig þessi blanda varð til er mikilvægt að fjalla 

um hinar ýmsu stefnur í tónlist og stöðuna eins og hún var við upphaf rokksins.  
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7 Rætur rokksins 

 

Upphaf rokksins á rætur sínar að rekja til nokkurra tónlistarstefna sem voru vinsælar í 

suðurríkjum Bandaríkjanna á fyrri hluta tuttugustu aldar. Ólíkar tónlistarhefðir áttu það 

sameiginlegt að þær voru grasrótartónlist sem blómstruðu hlið við hlið í suðurríkjunum, 

aðallega í Tennessee, Lousiana og Missisippi. Þó að allar þessar tegundir væru til staðar á litlu 

svæði, þá voru þær aðskildar af félagslegum múrum stéttaskiptingar og kynþátta. Blúsinn og 

gospeltónlistin voru tónlist blökkumanna af afrískum uppruna. Sveitatónlistin, sem varð í 

upphafi fyrir áhrifum frá afrísk-amerískum blús, var tónlist hvítra suðurríkjamanna. Þessar 

tónlistartegundir áttu í upphafi lítið skylt við ríkjandi tónlistarstefnur og dægurlög í 

evrópskum stíl sem voru gefin út af stóru tónlistarútgáfufyrirtækjunum. Árin  upp úr 1940 

voru ár stóru hljómsveitanna. Stóru stjörnurnar fyrir tíma rokksins voru söngvarar eins og 

Frank Sinatra, Bing Crosby  og Perry Como. Þeir sungu dægurlög sem voru gefin út af  

stórum útgáfufyrirtækjum eins og Columbia, Capitol, RCA og Decca sem auglýstu og dreifðu 

tónlist þeirra. Það var helst blúsinn og djasstónlistin sem seldist að einhverju marki. 

Sveitatónlistin var á jaðrinum með blús og gospeltónlistinni. 

7.1 Blústónlistin 
 

Blústónlist þekktist í ýmsum myndum í kringum 1930. Atvinnulausir blökkumenn gengu um í 

suðurríkjum Bandaríkjanna með illa farna gítara og sungu um líf sem einkenndist af 

erfiðleikum og sársauka. Flest lögin voru tólf bar (mælieiningar) á lengd og notuðust einungis 

við þrjá strengi. Flytjendur endurtóku alltaf fyrstu laglínuna tvisvar áður en þriðja línan tók 

við (AAB texta bygging). Barátta, mótlæti, ógæfa og einstaka sinnum fögnuður var það sem 

einkenndi blústónlist (Friedlander, 1996). 

 

Þegar blústónlistarmenn fluttu í þéttbýlið varð blúsinn minna fágaður og taktfastari. Í borginni 

breyttist blúsinn í takt við borgarlífið sem einkenndist af takti sem var hraðari, þyngri og 

meira aðkallandi. Blúsinn í Memphis varð þyngri og stöðugri heldur en hann hafði verið í 

dreifbýlinu (Palmer, 1996). Muddy Waters, sem hafði unnið við að tína bómull, var 

sveitarblús tónlistarmaður frá Mississippi. Hann stofnaði blúshljómsveit í lok 1940 í Chicago. 

Í hljómsveitinni var spilað á trommur, strengjabassa, rafmagnsgítar og píanó. Seinna bættu 
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Muddy Waters og félagar við rafmagnsgítar og hörpu sem einleikshljóðfærum.  Muddy 

Waters og hljómsveit hans höfðu mikil áhrif á fyrstu kynslóð rokkara (Friedlander, 1996; 

Palmer, 1996; Wicke, 1987/1990). Þeir voru brautryðjendur í að spila taktfastan blús sem 

þróaðist aðallega í fátækrahverfum blökkumannna í stórborgunum eins og Chicago, New 

York, New Orleans og Philadelphia. Þessi tónlist náði töluverðum vinsældum meðal 

blökkumanna.  Blústónlistarmenn á þessum tíma seldu plötur sínar í milljónatali og öfluðu sér 

einnig smám saman vinsælda meðal hvítra. 

 

Einn af merkustu  brautryðjendum þessa taktfasta borgarblús eða R og B tónlistar var 

blökkumaðurinn Fats Domino (Friedlander, 1996). Hann ólst upp í New Orleans og kynnist 

ungur ólíkum tónlistarstefnum  sem blómstruðu þar. Fats Domino lærði tónlist og var mjög 

góður píanóleikari. Domino og félagar blönduðu saman sterkum takti sem einkenndist af 

áberandi trommum, bassa og píanóleik sem kallaður hefur verið honky-tonk stíll. Þeir bættu 

einnig við saxófóni og sólóum sem sótt voru í djasshefð New Orleans borgar. Fats Domino og 

félagar hans sömdu og tóku upp mikið af lögum sem urðu vinsæl  strax árið 1950 á R og B 

vinsældalistum. Árið 1954 var tónlist Fats Domino orðin vel þekkt sem R og B  tónlist. Árið 

1956 var síðan farið að kalla þessi lög hans rokk og ról (Friedlander, 1996).  Fats Domino sló 

fyrst í gegn í júlí 1955 með lagið „Aint That a Shame” sem náði 10. sæti á aðal vinsældalista 

dægurtónlistar. Útgáfa Pat Boone af sama lagi fór svo seinna í fyrsta sæti Billboard 

vinsældalistans. Fats Domino leit alltaf á sjálfan sig sem brautryðjandann í rokkinu. Rokk og 

ról er bara R og B tónlist  „Þetta er sama tónlistin sem ég hef verið að spila í 15 ár í New 

Orleans” er haft eftir honum (Friedlander, 1996). 

7.2 Gospeltónlistin 
 

Gospeltónlist á rætur að rekja til kirkjutónlistar á seinni hluta þræla tímabilsins og einkenndist 

af klappi, köllum og svörum, flóknum takti og  hljómfögrum spuna og  trommuslætti. Þessa 

þætti er hægt að greina í rokk og ról tónlist. Gospel hópar einsog Soul Stirrers og Swan 

Silversones urðu vinsælar og lögðu áherslu á að syngja endurtekna frasa, tilfinninga túlkun og 

frábæran söng. Að syngja og kalla og fá svar var eitt einkenni á gospel tónlist sem átti rætur 

að rekja til Afríku. 
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Fyrsti gospel hópur sem söng inn á plötu var hljómsveitin Dominoes, sem var skipulögð af 

Billy Ward. Hann skipulagði Dominoes um og uppúr 1950 og valdi sautján ára gamlan 

ungling Clyde McPhatter sem söngvara (Palmer, 1992). McPhatter hafði verið alinn upp í 

kirkjunni og kunni bara að syngja  gospeltónlist. Árið 1952 gáfu Dominoes út gospel plötuna 

„Have Mercy baby”. Sem var ein af mest seldu plötum af þessarri tónlist í R og B stíl. Það 

mátti heyra á plötunni sterkan grunn úr gospel tónlistinni og má segja að orðið „baby” hafi 

verið sett inn fyrir orðið „lord”. McPhatter fór svo úr hópnum í hljómsveit sem hét Drifters 

sem varð svo álíka vinsæll hópur og the Dominoes hafði verið. Hljómsveitin hélt áfram að 

blanda saman  blús og gospel. Drifters og Dominoes voru á meðal fárra hópa sem höfðu góða 

söngtækni, hæfileika og þrá til að afla sér vinsælda. Annar hópur sem náði að afla sér 

vinsælda í þessum tónlistarstíl var Royals í kringum 1950 (Palmer, 1992).  

 

Sú samsetning  hljóðfæra sem mest var notuð í  taktfastri gospel tónlist varð svo grunnur að 

skipulagi nútíma rokkhljómsveita. Hin mikla áhersla á tilfinningaríki og hreinhljóma flókinn 

söngstíl sem einkenndi gospel sönginn var líka einkenni sem hafði áhrif á söngstíl rokksins. 

Gospel tónlistin einkenndist einnig af óundirbúnum, óritskoðuðum líkamshreyfingum. Þessar 

hreyfingar urðu seinna meir eitt af einkennum bæði R og B tónlistarinnar og framkomu 

rokktónlistarmanna.  

7.3 Sveitatónlistin 
 

Á meðan Bandaríkjamenn upplifðu tímabil stórhljómsveita á árunum 1930 til 1940 byrjaði 

sveitatónlistin að ryðja sér rúms (Friedlander, 1996; Palmer, 1992). Ein tegund sveitatónlistar 

var mótuð af Western Swing. Stíllinn var að mestu í Texas og Oklahoma fylkjum 

Bandaríkjanna. Ein vinsælasta hljómsveitin sem fylgdi þessari stefnu var Bob Willis og Texas 

Playboys. Tónlist þeirra var frumleg og dansvæn. Hljóðfæraskipunin einkenndist af tónlist 

skipuð fiðlu, rafmagnsgítar, bassa, trommum, stál gítari, píanói og tenórsaxófón. Á söngskrá 

þessar tónlistarmanna var frumlegt sambland af blús, sveitatónlist og hefðbundinni 

fiðlutónlist.  

 

Í kringum 1940 kom Hank Williams (Friedlander, 1996) sem var oft nefndur faðir nútíma 

sveitatónlistar. Wiliams samdi mörg lög sem náðu vinsældum meðal almennings.  Hann söng 

um reynslu og tilfinningar í hversdagslífi fólks. Yrkisefnin voru einkum glötuð ást, 
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framhjáhald og mikil drykkja. Þó að fylgjendur Williams væru almennt hvítir frá suðurshluta 

Bandaríkjanna átti hann líka einhverja aðdáendur meðal blökkumanna. Eftir að Williams dó 

árið 1953 átti útvarpið stóran þátt í að halda nafni hans á lofti. 

 

Tveir áhrifavaldar í  upphafi sveitatónlistarinnar voru Jimmie Rodgers og Carter fjölskyldan. 

Þessir tónlistarmenn voru báðir uppgötvaðir af sama umboðsaðilanum 1927, Ralph Peer. 

Rodgers var talinn „faðir sveitatónlistarinnar”. Rodgers skrifaði ballöður og blús um ferðalög 

sín sem hemlamaður í járnbrautalest. Hann seldi meira en tuttugu milljónir platna sem gerði 

hann að einni af fyrstu stjörnum Bandaríkjanna.  Tónlist Rodgers er sambland af 

alþýðutónlist, sveitablús og var í upphafi kölluð Country og  Western tónlist. Carter 

fjölskyldan sem byrjaði að taka upp plötur á sama tíma og Rodgers, blandaði saman 

engilsaxneskum ballöðum, sálmum og öðrum kirkjusöngvum með samhljómi, órafmögnuðum 

gítar og hörpu undirleik.  

7.4 Skapandi blanda grasrótartónlistar 
 

Fræðimenn (Negus, 1996, 1998) hafa bent á að mikill sköpunarmáttur bjó í þessari blöndu af 

ólíkum tónlistarstefnum. Tónlistarstefnunar voru staðbundnar og hluti af ólíkum 

menningarkimum sem voru ekki í tengslum við ráðandi öfl tónlistariðnaðarins. Samspil 

áheyrenda og flytjanda var talið hvetjandi fyrir tilraunastarfsemi. Við óformleg tengsl milli 

tónlistarmanna með ólíkan bakgrunn hafi orðið frjósamt umhverfi sem hvatti til sköpunar. 

Þegar tónlistarmenn af ólíkum uppruna með ólíkar hugmyndir koma saman verði til eitthvað 

nýtt (Negus, 1998). Staðbundnu útvarpsstöðvarnar og litlu staðbundnu útgáfufyrirtækin eru 

líka mikilvægur hlekkur í þessari keðju (Negus, 1996).  Sumir félagsfræðingar (Negus, 1996) 

hafa bent á  að  tengslin milli grasrótarframleiðslunnar og iðnaðarins séu mjög flókin og það 

þurfi að rannsaka þau betur.  Allir virðast þó sammála um að það hafi verið ótrúlega mikil 

sköpunarmáttur í grasrótartónlist svartra bandaríkjamanna. Það var þessi skapandi blanda af 

blús, gospel, sveitatónlist og R og B tónlist sem lagði grunninn að byltingu rokksins. 
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8 Upphaf rokksins 

 

Eitt mikilvægasta atriðið í því flókna ferli sem mótaði rokkið og gerði það vinsælt er tónlistin 

sjálf, sérkenni hennar og útbreiðsla. Eins og komið hefur fram hér að framan byggðist rokkið 

á áhrifum tónlistar og menningar Bandaríkjamanna af afrískum uppruna á tónlist og menningu 

hvíta mannsins. Þessi tónlist sem var eins konar blús tónlist sem hafði orðið fyrir áhrifum frá 

gospel tónlist var vinsæl meðal þeldökkra Bandaríkjamanna fyrir daga rokksins. 

 

 Margir fræðimenn (Gillett, 1996; Friedlander, 1996; Wicke, 1987/1990)  hafa bent á það að 

rokkið sé fyrst og fremst R og B tónlist. Það sem skiptir ef til vill mestu máli var að tónlistin 

sem frumkvöðlar rokksins sungu var ekki alveg ný af nálinni. Hún hafði verið til sem blús eða 

kannski heldur sem R og B tónlist  í nokkurn tíma meðal blökkumanna (Wicke, 1989/1990). 

Það sem fyrst og fremst breyttist með tilkomu rokksins var hin félagslega og menningarlega 

umgjörð tónlistarinnar. Því er meira og minna marklaust að tala um eitthvert eitt ár hvað þá 

eina dagsetningu sem móti upphaf rokksins. Það ríkir ekki einu sinni samkomulag um hvað 

kom fyrst (rokk) tónlistin eða nafnið rock´n roll (Gillett, 1996). 

 

 Gillett (1996) bendir á að nokkur afbrigði af rokktónlistinni hafi orðið til á fimm stöðum í 

Bandaríkjunum á árunum 1951 til 1955. Þessi afbrigði rokksins hafi verið sjálfsprottin og 

staðbundin. Fyrst má nefna sjö til átta manna hljómsveitir í New Orleans sem spiluðu 

taktfasta R og B tónlist.  Þessi tónlist sem blandaði New Orleans djass og Dixieland tónlist 

við R og B  tónlist, fór að njóta vaxandi vinsælda strax uppúr 1950. Þessi tónlist þróaðist sem 

danstónlist og fékk smám saman nafnið rokk og ról. Frumkvöðlar þessarar tónlistar eru Fats 

Domino og Little Richard (Gillet, 1996). Í öðru lagi má nefna tónlist sem í upphafi var kölluð 

country boogie. Þessi tónlist sem varð  til í Pennsylvaniu og var að mörgu leiti  svipuð New 

Orleans tónlist Fats Domino varð vinsæl sem danstónlist. Aðal brautryðjandi þessarar tónlistar 

var Bill Haley oft kallaður faðir nútíma rokksins (Gillett,1996). Í þriðja lagi má nefna 

sveitarokkið eða rokkabillíið sem varð til í Memphis í tengslum við Sun Records 

upptökufyritæki Sam Philips. Langfrægasti fulltrúi þessarar tónlistar er án vafa Elvis Presley 

sem kom fyrst fram á sjónarsviðið 1954 og varð fljótlega óumdeildur konungur rokksins. Í 

fjórða lagi má nefna afrísk-amerísku útgáfuna af sveitarokkinu sem  kölluð hefur verið guitar 
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rokk (Gillett, 1996). Þessi tónlist varð til í Chicago um sama leiti og rokkabillíið var mótast í 

Memphis. Þekktustu fulltrúar stefnunnar voru blökkumennirnir Chuck Berry og Bo Didley.  

 

Wicke (1987/1990) bendir á að megin einkenni rokksins séu hinn sterki  og sérstaki taktur. 

Endurtekningin sem byggir á taktinum fylgir ákveðnum lögmálum er grundvallar einkenni á 

uppbyggingu tónlistarinnar sem í veigamiklum atriðum er ólík fyrri tegundum af vinsælli 

dægurlagatónlist. Hann bendir einnig á að það gildi allt önnur lögmál í  rokksöngnum en í 

fyrri sönghefðum.  Wicke telur að þessi einkenni rokksins sé einnig að finna í R og B 

einkennum í afrísk-amerískri tónlist. Hann telur að rokkið hafi í upphafi verið beint framhald 

af þessari tegund tónlistar. Wicke (1987/1990) bendir á að hvítir tónlistarmenn hefðu fyrir 

tilkomu rokksins stundað það að taka atriði og hugmyndir frá afrísk-amerískum 

tónlistarmönnum og bæta þeim inn í sína eigin tónlist. Þetta hafi t.d. verið gert í djasstónlist í 

langan tíma,  þetta hafi þeir hins vegar gert á forsendum evrópskar tónlistahefðar. Breytingin 

sem varð með tilkomu rokksins var sú að rokkbyltingin var í upphafi gerð á forsendum 

afrískrar-amerískrar hefðar. Viðbæturnar sem síðar komu fylgdu í aðalatriðum  þessari 

forskrift  og megineinkennum tónlistar Bandaríkjamanna af afrískum uppruna. Hún var byggð 

á einkennum svartra tónlistarmanna í suðurríkjum Bandaríkjanna. 

 

 Munurinn á framlagi Elvis Presley og Bill Haley og hvítu mannanna sem komu á undan var 

fyrst og fremst sá að þeir tóku ekki einhver tiltekin atriði frá R og B tónlistinni inn í lögin sem 

þeir sungu. Þeir tóku lögin í heild sinni þannig að þau héldu megineinkennum sínum í 

flutningi þeirra. Máli sínu til stuðnings bendir Wicke á að fyrstu rokklögin sem slógu  í gegn 

og oftast eru talin hafa markað upphaf rokksins voru R og B lög sem sungin voru inn á plötu 

af suðurríkjamönnum af afrískum uppruna. „Thats All Right (Mama)”  sem fyrsta lag Elvis 

Presley sem vakti athygli  var upphaflega R og B  lag. Lagið „Hound Dog” sem gerði hann 

frægan árið 1956 var þremur árum áður sungið inn á plötu af blússöngvaranum Willy Mae 

Thorton.  Lagið „Shake Rattle n´Roll” sem gerði Bill Haley frægan var upphaflega lag Joes 

Turner.  

 

Wicke (1987/1990) bendir á að grunnformgerðir  R og B tónlistarinnar gangi eins og rauður 

þráður í gegnum sögu rokksins. Hvað sem öllum deilumálum líður má fullyrða að rokkið 

hefði ekki orðið til hefði það ekki verið fyrir framlag blökkumanna úr suðurríkjum 

Bandaríkjanna (Palmer, 1992). R og B plötur gefnar út af litlum hljómplötufyrirtækjum 



29 

seldust vel. Þó þessar útgáfur hafi í upphafi verið keyptar af  svörtum aðdáendum var meira af 

þessum plötum keyptar af hvítum unglingum sem sýndu þessari tónlist mikinn og vaxandi 

áhuga. Rokkið rauf því félagslega múra aðgreiningarstefnu hvítra og blökkumanna í 

Bandaríkjunum. 
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9 Frumkvöðlar rokksins 

 

Það eru stjörnur sem selja tónlist, kvikmyndir og bækur. Í tónlistarbransanum snýst allt um 

það að slá í gegn. Ótölulegur fjöldi tónlistarmanna reynir að komast á toppinn en aðeins fáir 

ná því að verða frægir. Bill Haley er oftast tilnefndur sem upphafsmaður rokksins. Hann var 

upphaflega sveitatónlistarmaður sem varð að eigin sögn fyrir miklum áhrifum frá Hank 

Williams. Hann kynntist ungur R og B tónlist og hann spilaði meðal annars á sömu stöðum og 

B.B. King, Fats Domino og fleiri svartir tónlistarmenn. Um og upp úr 1950 fór Bill Haley að 

gera tilraunir til þess að blanda saman R og B tónlist og Dixiland (Gillett, 1996). Hugmynd 

hans var að búa til tónlist með nýjum og sterkum takti  sem hægt væri að dansa við. Árið 1953 

gaf hann út plötuna  „Rocket’88”, sem sumir telja fyrstu plötu rokksins. „Rocket’88” var 

allavega nokkuð góður spádómur um það hvernig rokkið hljómaði síðar. Bill Haley 

framleiddi „Rocket’88” með hljómsveit sinni Saddlemen sem var dæmigerð sveitatónlistar 

hljómsveit. Bill Haley framleiddi einnig rokkaðar plötur, eins og „Rock the Joint” í svipuðum 

stíl. Þessar plötur, sem Bill Haley gaf út einungis nokkrum árum á undan, heimsfrægum 

smellum einkenndust af vestrænni sveiflu. Útgáfufyrirtækið Decca gaf út smellina „Rock 

Around the Clock” og  „Shake Rattle & Roll”  fyrri hluta ársins 1954 (Palmer, 1992). Þessi 

plata, varð ein af mest seldu plötum allra tíma (Gillett, 1996). Útgáfa plötunnar markar 

tímamót í sögu rokksins. 

 

Bill Haley var brautryðjandi rokksins í tvennum skilningi. Hann átti stóran þátt í því að gefa 

rokkinu nafn og festa það í sessi. Hann var líka fyrsti hvíti tónlistarmaðurinn sem að reyndi á 

markvissan hátt að gera R og B tónlist þeldökkra Bandaríkjamanna vinsæla sem danstónlist 

meðal bandarískra unglinga. Bill Haley náði hins vegar aldrei vel til bandarískra  

menntaskólanema. Eftir glæsilega byrjun hvarf hann í skugga annarra tónlistarmanna eins og 

Pat Boone og Elvis Presley sem tóku rokkið yfir.  

 

Pat Boone fylgdi í kjölfar Bill Haley. Hann var hvítur eins og Bill en bæði yngri og 

myndarlegri og hann var fjölhæfari söngvari. Pat Bonne ólst upp í Nashville Tennessee.  Hann 

fór ungur að syngja R og B lög og sló í gegn með því að syngja lög sem áður höfðu náð 

vinsældum meðal blökkumanna (Gillett, 1996). Þetta var á þeim tíma sem stóru 
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útvarpsstöðvarnar spiluðu ekki tónlist sem flutt var af blökkumönnum. Lög sungin af þeim 

áttu því ekki neina möguleika á því að komast á top Billboard sem var aðal mælikvarði á 

vinsældir dægurlaga á þessum tíma. Pat Boone gerði samnig við lítið staðbundið 

útgáfufyritæki sem hét DOT Records. Í upphafi hafði hann áhuga á að syngja rólegar ballöður 

í hefðbundnum stíl. Stjórnendur DOT útgáfunnar fengu hann til þess að syngja R og B lög 

sem höfðu orðið vinsæl í flutningi þeldökkra R og B söngvara (Gillett, 1996).  Í fyrstu leist 

Pat Boone ekkert á þessa tónlist en féllst svo á að prófa.  

 

Athyglisvert er að ekki er mikið fjallað um Pat Boone þegar fjallað er um uppgang rokksins á 

árunum 1955 til 1960. Sannleikurinn er sá að hann var einn vinsælasti söngvari þessa 

tímabils. Hann átti stóran þátt í því að gera R og B tónlist vinsæla meðal hvítra unglinga á 

tímum þegar aðskilnaðarstefnan var allsráðandi í Bandaríkjunum. Það kemur fram í rannsókn 

Colemans frá 1961 að Pat Boone var langvinsælasti söngvarinn meðal bandarískra 

menntaskólanema árið 1957. Hann var næstum helmingi vinsælli en Elvis Presley sem var í 

öðru sæti.  

 

Þegar tímabilið frá 1955 til 1960 er gert upp kemur í ljós að Pat Boone er í öðru sæti á eftir 

Elvis Presley  hvað varðar árangur á Billboard vinsældalistanum. Fyrsta lagið sem gerði Pat 

Boone frægan var „Aint That a Shame” komst á topp Billboard vinsældarlistans árið 1955. 

Þetta lag hafði áður náð vinsældum meðal Bandaríkjamanna af afrískum uppruna sungið af 

Fats Domino.  Meðal annarra laga sem hann gerði fræg má nefna „Long Tall Sally” og „Tutti 

Fruitti” sem Pat Boone tók frá Little Richard sem var einn vinsælasti þeldökki söngvarinn í 

upphafi rokksins.  Árið 1956 átti Pat Boone til dæmis tvö lög sem náðu fyrsta sæti (Don´t 

Forbid Me og Love Letters In The Sand). Árið 1957 átti hann nokkur lög sem fóru á toppinn 

þó aðeins eitt þeirra næði fyrsta sæti á bandaríska Billboard listanum. Pat Boone átti stóran 

þátt í að kynna R og B tónlist þeldökkra suðurríkjamanna fyrir hvítum bandarískum 

unglingum.  Sú athygli sem hann vakti á tónlistinni varð til þess að plötusnúðar fóru að spila 

upprunalegar útgáfur þesssara laga. Þær vöktu vaxandi athygli hvítra unglinga og smám 

saman fór tónlist þeldökkra R og B tónlistarmanna eins og Fats Domino og Little Richard að 

ná vinsældum í Bandaríkjunum. Pat Boone hætti að syngja rokk og snéri sér nær alfarið að 

ballöðum.  
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Ekki er hægt að fjalla um upphaf rokksins án þess að minnast á Elvis Presley. Elvis Presley 

var fátækur hvítur strákur sem ólst upp norðarlega í Mississippi fylki Bandaríkjanna. Það má 

sannarlega segja að hann hafi upplifað ameríska drauminn, einn daginn var hann smástrákur 

sem söng í hæfileikakeppni skólans og svo næsta dag var hann heimsfrægur poppsöngvari 

(White, 1990). Það sem skildi Elvis Presley frá öðrum tónlistarmönnum var að hann að náði 

meiri vinsældum en dæmi eru um. Hann varð kóngur rokksins. Með fallega rödd, útgeislun og 

ótrúlega sviðsframkomu, hæfileika á að velja réttu lögin,  náði hann að vera ímynd hins 

klassíska rokks. Það má segja að Elvis hafi farið í gegnum þrjú þróunartímabil á fjórða og 

fimmta áratug síðustu aldar í byrjun, varði Elvis ungdómnum sínum í að hlusta á breiðan 

grunn af tónlistarstefnum. Eftir að hann útskrifaðist úr menntaskóla blandaði hann saman 

blús, R og B, gospel og sveitatónlist inn í stíl sem þekktur er sem rockabilly. Í þriðja lagi eftir 

að hann fór á samning hjá RCA söng Elvis klassískt rokk og ról (Friedlander, 1996).   

 

Árið 1954 er oft nefnt sem upphafsár rokksins. Hvort það er rétt eða ekki skiptir  kannski ekki 

öllu máli. Eitt er víst að  þetta ár breytti öllu í lífi Elvis Presley. Árið var líka mikilvægt í sögu 

rokksins. Sumir (Gillett, 1996; Friedlander, 1996; Palmer, 1996;  White, 1990; Wicke, 

1987/1990) nefna að upptaka Elvis Presleys á „That´s All Right (Mama)” 5. júlí  1954  í Sun 

Records hljóðverinu í Memphis marki raunverulegu byrjun á sigurgöngu rokksins.  

 

Elvis fluttist  með fjölskyldu sinni frá Mississippi til Memphis sökum fátæktar árið 1948. 

Hann var vel að sér í ýmsum tegundum tónlistar. Elvis Presley hafði alist upp við gospel 

tónlist sem hafði mikil áhrif á hann. Hann hafði einnig mikil áhuga á sveitatónlist og blús. Í 

menntaskóla má segja að hann hafi byrjað að blómstra, hann vann hæfileikakeppni í skólanum 

sínum fyrir söng sinn. Friedlander (1996) telur að Elvis hafi verið farinn að blanda saman 

blús, sveitatónlist og gospel um það leyti sem hann var að útkrifast úr menntaskóla. Það er 

ekki alveg ljóst hversu stóran þátt Sam Philips eigandi og stjórandi Sun Records átti í tilkomu 

rockabillísins og hins nýja „hljómi sólarinnar”. Sam Phillips var hrifinn af tónlist 

blökkumanna og hafði í nokkurn tíma  leitað að hvítum söngvara sem gæti sungið R og B 

tónlist eins og blökkumenn í  suðurríkjunum gerðu  (Gestur Guðmundsson, 1990). Sagan 

segir að Presley hafi vakið athygli Pilllips þegar hann kom í Sun til að taka upp plötu til að 

gefa mömmu sinni. Í viðtali frá 1957 leggur Presley áherslu á mikilvægi Sam Philips. Hann 

segir orðrétt:  
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Hann þjálfaði mig. Ég kom við hjá honum eins oft og ég gat.  Hann leyfði mér að 

reyna sveitatónlist. Það hljómaði hræðilega. Svo hringdi hann og og sagði. Þig 

langar til þess að syngja blús. Ég var alger sökker fyrir svoleiðis tónlist. Svo 

nefndi hann Big Boy Crudrup og kanski fleiri ég man það ekki. Ég hljóp yfir 15 

götur alla leið niður á skrifstofu Phillips (Gillett, 1996:28). 

 

Eitt er ljóst að einn daginn eftir skóla árið 1953 stoppaði Elvis í Sun Records upptökuveri í 

Memphis. Þar tók hann upp lögin „My Happiness” og „That’s When Your Heartaches 

Begin”. Tvö lög sem höfðu verið gerð vinsæl af blökkumanna hópnum the Ink Spots. Rúmu 

ári seinna  eða 5. júlí 1954 boðaði Sam Phillips eigandi Sun Records Elvis ásamt tveimur 

öðrum tónlistarmönnum, gítarleikaranum Scotty Moore og bassaleikaranum Bill Black í 

upptökuver sitt. Saman tóku þeir upp „That’s All Right (mama)” eftir blústónlistamennina 

Black Tupelo og Arthur „Big Boy” Crudup. Scotty More lýsir þessum atburði þannig: 

 

Við reyndum tvo eða þrá hluti ....... Svo tókum við hlé, ég veit ekki, við vorum 

að  fá okkur kók og kaffi og allt í einu fór Elvis að syngja lag og hoppa og fíflast 

og síðan greip Bill bassann og fór líka að fíflast og þú veist ég fór líka að spila 

með þeim. Sam, ég held að dyrnar að hljóðherberginu hafi verið opnar- ég veit 

ekki, hann var að taka upp á segulband eða gera eitthvað og hann stakk höfðinu 

út og sagði hvað eru þið að gera? Og við sögðum „við vitum það ekki”. Jæja, 

bakkið þið reynið að finna stað til þess að byrja og takið þetta aftur (Friedlander, 

1996: 44). 

 

Friedlander (1996) bendir á þetta sögulega lag hafi verið blanda af R og B og sveitatónlist. 

Þessi tónlist hefur verið kölluð rokkabilly tónlist vegna þess að hún var samsett úr hillbilly 

sveitatónlist og R og B tónlist sem var kjarninn í rokkinu. Í upphafi var talað um að þessi 

tónlist hafi einkennst af sérstökum hljóm sem nefndur hefur verið „Sólarhljómurinn” (e: The 

Sun sound) í höfuðið á Sun Recordings útgáfufyrirtæki Sam Philips.  Wicke (1987/1990) 

bendir á að þessi sögufræga upptaka hafi markað tímamót í sögu rokksins. Hún hafi verið 

„ófagmannlega” (e: amateur) unnin og blandað saman ólíkum tónlistar straumum en haldið 

samt sem áður öllum megin einkennum R og B tónlistarinnar (Wicke, 1987/1990). Upptakan 

einkenndist af ástríðu og tilfinningakrafti í söng Elvis á R og B lagi og með áherslu á 

taktfastan blús. Scotty More hafi spilað undir eins og um sveitatónlist væri að ræða og 
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bassaleikur Bill Black hafi verið mjög taktfastur. Þessi uppskrift, einkum hin hráa og 

tilfinningaríka túlkun Elvis Presley, hafði tónlistarlegt aðdráttarafl fyrir uppreisnagjörn hvít 

ungmenni sem þráðu einmitt að blanda saman tilfinningasemi sem var í blökkumannatónlist 

og sveitatónlistinni.  

 

Elvis Presley fór aldrei dult með það að hann væri að syngja tónlist svartra Bandaríkjamanna. 

Elvis segir í viðtali við tímaritið Hit Parade 1957 að hann hafi spilað á gítar og sungið 

trúartónlist þegar hann var ungur. Síðan segir hann orðrétt: 

 

Ég var líka hrifinn af  hinum raunverulegu „low-down” Mississippi söngvurum 

aðallega Big Bill Broonzy og Big Boy Crudrup þó þau skömmuðu mig heima 

fyrir að hlusta á þá. „Siðlaus tónlist” sagði fólkið í Memphis að þetta væri. Það 

truflaði mig aldrei, held ég (Gillett,1996:28). 

 

Presley var á allan hátt villtari en Bill Haley og Pat Boone. Hann var líka miklu trúrri upphafi 

og menningu þeldökkra listamanna. Þegar plötusnúðurinn Dew Philips spilaði upptökuna af 

„Thats All Right” 7. júlí 1954 á útvarpsstöðinni DHBQ varð allt vitlaust (White, 1990). 

Áheyrendur, að meirihluta hvítir, hringdu inn og báðu um að lagið yrði spilað aftur. Þeir voru 

alveg ruglaðir í ríminu. Hvers konar tónlist var þetta? Spurt var hvort þetta væri þetta blús. Er 

þetta R og B tónlist? Þetta var einhvern veginn allt öðruvísi en allt annað sem fólkið hafði 

heyrt. Er flytjandinn svartur eða hvítur? Hvað er eiginlega í gangi (White, 1990)? White 

(1990) telur að það sem hafi heillað hlustendur hafi verið ástríðan, tilfinningakrafturinn og 

stíllinn í söng Presleys og rokkabillíð þessi nýja blanda  af R og B tónlist.  

  

Í fyrstu var frægð Presleys  þó takmörkuð við ákveðið svæði í suðurríkum Bandaríkjanna. 

Hann var óþreytandi að halda tónleika fyrir ungt fólk á menntaskólaaldri. Þessir tónleikar 

öfluðu honum vinsælda meðal hvítra unglinga aðallega í Tennessee  og nálægum fylkjum. 

Allt breyttist þegar Elvis fór til RCA hljómplötu fyrirtækisins. Lag hans „Heartbreak Hotel” 

sló í gegn árið 1956. Það varð svo upphafið að vinsældum sem áttu sér ekkert fordæmi í sögu 

bandarískrar dægurmenningar.  Árið 1956 átti hann 7 af 10 vinsælustu lögum ársins á 

Billboard. 
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Ferill hans breyttist þó fljótlega eftir að hann kom til RCA. Umboðsmaður hans, Tony Parker, 

oft nefndur Parker ofursti stjórnaði öllu lífi hans. Allt sem Parker ofursti gerði miðaði að því 

að græða á Presley. Parker hafði ekki neinn sérstakan áhuga á  tónlistinni sem Presley vildi 

syngja. Hann reyndi hvað hann gat til þess að breyta henni í hefðbundnari tónlist sem hann 

taldi að væri söluvænni til lengri tíma litið (Ólafur Halldór Ólafsson, 2009).  

 

Elvis Presley þreyttist aldrei á að halda mikilvægi þeldökkra frumkvöðla á lofti.  Hann sagði 

oft að hann væri bara að syngja tónlist sem þeldökkir Bandaríkjamenn hefðu sungið í langan 

tíma. Hann ruddi brautina fyrir þeldökka söngvara inn í heim hvítra. Í þessu sambandi má 

nefna Chuck Berry, Fats Domino, Little Richard, Bo Didley og fleiri. Það virðist alveg ljóst 

að rokkið ekki síst Presley átti stóran þátt í því að brjóta niður kynþáttamúrana á tímum 

alskilnaðarstefnu sem ríkti í Bandaríkjunum á þessum tíma. Þeldökkir tónlistamenn á borð við 

B.B. King og Little Richard (sjá t.d. Rodman, 1996) báru honum vel söguna og  sögðu að 

hann hefði rutt brautina. Hann ruddi líka brautina fyrir hvíta rokkara sem flykktust til 

Memphis í leit af þessum  eftirsótta „hljómi sólarinnar”. Hér má nefna tónlistarmenn á borð 

við Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash og Roy Orbison.  Hann opnaði leiðina fyrir 

kynslóðir ungs fólks sem vildu spila þessa nýju tónlist. Fræg eru orð Johns Lennons í viðtali 

við Rolling Stones 1980. Hann sagði: “Á undan Elvis var ekkert” (Rolling Stone Magazine 

1980). Tími Presleys i rokkinu var hins vegar frekar stuttur. Það má segja eiginlegri rokksögu 

hans hafi lokið þegar hann gekk í herinn  í mars 1958. 
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10 Viðskiptavæðing dægurmenningarinnar  

 

Verslunarvæðingin og tilkoma neyslusamfélagsins hafði mikið að segja um þróun rokksins. 

Félagsfræðingurinn Keith Negus (1998) bendir á að með tilkomu tónlistariðnaðarins hafi 

dægurmenningin vaxið frá því að vera grasrótartónlist sem var að miklu leyti staðbundin yfir í 

það að vera menningarleg iðnaðarframleiðsla (Negus, 1998). Hann tekur up þráðinn frá 

Adorno (Neal, 1999) og bendir á að það hafi verið samspil verslunarvæðingar tónlistarinnar 

og tilkoma neyslumenningar og fjölmiðlunar sem gerði afrísk-amerískra tónlist svona 

vinsæla. Tónlistin hefði með hjálp fjölmiðlunar og breytinga á upptökutækni rofið félagslega 

og menningarlega múra sem ríktu milli hvítra og þeldökkra Bandaríkjamanna. 

Verslunarvæðing og markaðssetning þessarar tónlistar hafi hins vegar kostað það að hún 

fjarlægðist uppruna sinn. Hann vitnar í Barlow og Dates (1990) máli sínu til stuðnings.  En 

þau segja að að uppgangur útvarpsins í Bandaríkjunum hafi farið saman með undirliggjandi 

ólgu í samfélaginu sem birtist í djassinum og umbyltingum áratuganna á undan (The Roaring 

Twenties). Þó allt virtist í föstum skorðum var ástandið eldfimt. Uppreisnargjörn og eldfim 

millistéttar æska sem var í uppreisn gegn púritönskum siðareglum og bælandi menningu 

foreldra sinna og beið eftir tækifæri til þess að gera uppreisn gegn ríkjandi gildum þeirra og 

menningu. Í tilraunum sínum til þess að brjótast burtu frá þessum þvingandi og úreltu 

siðalögmálum snéru þessir ungu uppreisnarsinnar sér að afrísk-amerískri tónlist og dansi og 

gerðu þessa menningu að sinni.  Bandarískir viðskiptamenn sáu að hægt var að stórgræða á 

þessum mikla áhuga unga fólksins. Þeir fóru að framleiða tónlist af afrísk-amerískum uppruna 

og selja til hvítra unglinga. Til þess að ná til fleiri unglinga reyndu þeir smám saman að sníða 

tónlistina og menninguna sem henni fylgdi meira að tilvist og menningu hvítrar millistéttar. 

Við þetta glataðist mikið af upprunalegum menningarlegum einkennum þessarar tónlistar.   
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11 Lokaorð 

 

Hér að framan hefur verið fjallað um upphaf rokksins og þá byltingu sem varð á 

dægurmenningu á Vesturlöndum með tilkomu þess.  Eins og fram hefur komið getur verið 

erfitt að greina félagslegt og menningarlegt umhverfi frá tónlistinni sjálfri. Uppgangur 

rokksins fór saman með miklum breytingum á bandarísku samfélagi. Félagslegar breytingar, 

fólksflutningar, tilkoma neyslusamfélagsins, breytingar á fjölmiðlun, ýmiss konar 

tæknibreytingar og tilkoma unglingamenningarinnar höfðu mikil áhrif á útbreiðslu og þróun 

rokksins í Bandaríkjunum (Friedlander, 1996; Gestur Guðmundsson, 1990; Neal, 1999; 

Negus, 1996, 1998). Þessar miklu breytingar sem urðu á bandarísku þjóðfélagi uppúr seinni 

heimstyrjöld höfðu mikil áhrif á útbreiðslu rokksins. Saga rokksins er því gott dæmi um það 

hvernig þjóðfélagslegar aðstæður geta haft áhrif á tónlistina og ráðið listrænum smekk fólks. 

En eins og Roy og Dowd (2010) benda á þá getur tónlistin virkað í báðar áttir. Tónlist getur 

haft áhrif á þjóðfélagið og ýtt undir félagslegar breytingar. Rokkið hafði áhrif á gengi litlu 

útvarpsstöðvanna, menningu unga fólksins og vinsældir sjónvarpssins. Samspil félagslegra 

beytinga og tónlistar er flókið (Roy og Dowd, 2010). Það er mikilvægt að rannsaka þetta mun 

betur en gert hefur verið. 

 

Sagan um upphaf rokksins er saga menningar Bandaríkjamanna af afrískum uppruna. Hún er 

saga bláfátækra afkomenda þræla sem glímdu við fordóma og aðskilnaðarstefnu sem 

gegnsýrði bandarískt samfélag. Þeldökkir bandaríkjamenn áttu ekkert nema eigin menningu. 

Þeir áttu þessa tónlist sem var alveg sérstök. Blúsinn, gospeltónlistin og R og B tónlistin var 

tónlist fólksins. Fræðimenn greinir á um hvernig tengsl rokksins við eldri stefnur voru. Flestir 

(Friedlander, 1996; Gillett, 1996) telja að rokkið hafi orðið til við það að blanda saman 

sveitatónlist, blues, R og B tónlist og gospel (Friedlander, 1996). Wicke (1987/1990) tekur 

undir þetta en heldur því líka fram að rokkið hafi í allri uppbyggingu sinni verið afbrigði eða 

framhald af R og B tónlist. Það eru hinsvegar allir sammála um að rokkið hafi verið gjörólíkt 

þeirri evrópsku tónlistarstefnu sem ríkti í bandarískri dægurtónlist frá 1940 og fram til 1955. 

Hún fylgdi allt öðrum félagslegum lögmálum en sígild tónlist af evrópskum uppruna (Wicke 

1987/1990). Rokk er svo ólíkt klassískri tónlist að það væri beinlínis fáránlegt að leggja sömu 

fagurfæðilegu mælikvarðana á rokktónlist og klassíska tónlist. Rokkið gróf undan því mati 

sem ríkt hafði í listum. Þessi sérstaða tónlistarinnar undirstrikaði menningu þeldökkra 
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Bandaríkjamanna. Hún hjálpaði þeim að samsama sig eigin menningu og greindi þá frá öðrum 

hópum samfélagsins. Saga rokksins er því gott dæmi um það hvernig tónlistin getur styrkt 

samstöðu hópsins og hjálpað einstaklingum að samsama sig hópnum.  

 

En saga rokksins er líka dæmi um það hvernig tónlistin getur rofið félagslega múra og 

sameinað fólk. Rokkið rauf félagslega aðgreiningu milli þeldökkra og hvítra í Bandaríkjunum. 

Í Bretlandi hjálpaði rokkið til þess að brúa bilið milli stétta. Í báðum tilvikum voru það 

unglingarnir sem ruddu brautina og knúðu fram breytingar á menningu og lífsstíl fólks. 

Adorno (1941; Negus, 1996) taldi að dægurtónlist væri iðnaðarframleiðsla sem hefði deyfandi 

áhrif á fólk og drægi úr gagnrýni og ýtti undir firringu. Í þessari ritgerð hefur verið sýnt fram 

á að það er ekki rétt. Tónlistin getur einnig ýtt undir breytingar og gagnrýni á ríkjandi 

menningu. Fagurfræðilegt mat á tónlist verður aldrei eins og það var fyrir tíma rokksins. 

Rokkið var nýtt leiðarviðmið í tónlist. Þetta nýja mat byggir á reynslu af listum sem tengist 

nýrri tækni í fjölmiðlun og er miðlað í gegnum daglegt líf þeirra sem njóta hennar. Þessi 

reynsla af tónlistinni skapar fagurfræðilegt mat sem er gjörólíkt því sem áður var.  

Hefðbundnir og viðurkenndir mælikvarðar sem notaðir hafa verið til þess að meta list verða 

ónothæfir. Þeir ræna hinn akademíska sérfræðing í listum öllu kennivaldi og færa það til 

almennings. Þetta nýja listræna mat verður almennt en ekki sérhæft. Rokktónlistin var tónlist 

almennings ekki tónlist hvítrar yfirstéttar eða menntafólks. Saga rokksins er því gott dæmi um 

það hvernig tónlistin getur sameinað ólíka hópa. Tónlistin er hluti af samfélaginu hún mótast 

af félagslegu umhverfi. Hún getur líka í sumum tilfellum stuðlað að breytingum í 

samfélaginu. Þessi flóknu tengsl tónlistarinnar við samfélagið þarf að rannsaka betur. 

Æskilegt væri að gera samanburð á því hvernig rokktónlistin þróaðist í öðrum löndum en 

Bandaríkjunum og Bretlandi. Samanburður á þróunni milli landa gæti varpað ljósi á fjölbreytt 

tengsl tónlistarinnar við samfélagið. 

 

Tímabil hins sígilda rokks var ótrúlega stutt eða aðeins tæp fimm ár. Stóru 

hljómplötufyrirtækin fóru að leggja áherslu á að færa tónlistina nær hefðbundinni tónlist. 

Tony Parker, sem stjórnaði Presley eftir að hann fór frá Sun Records til RCA, reyndi að beina 

honum frá rokkabillíinu í átt að hefðbundnari tónlist. Pat Boone hætti að syngja R og B 

tónlist. Little Richard snéri sér að því að predika og syngja sálma. Presley fór í herinn. Buddy 

Holy fórst í flugslysi. Þrátt fyrir að Fats Domino og Chuck Berry og nokkrir aðrir af 

frumkvöðlunum héldu ótrauðir áfram, þá dró úr frumkrafti rokksins í Bandaríkjunum. Næsta 
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bylgja reis í Bretlandi með tilkomu Bítlanna og Rolling Stones og fleiri breskra 

rokkhljómsveita. Þessar hljómsveitir sóttu stíft í smiðju frumrokksins, til R og B 

tónlistarinnar, rokkabillísíns, til gítarblúsins. Bítlarnir hrifust af Presley, Chuck Berry, Fats 

Domino og öðrum frumkvöðlum rokksins. Rolling Stones þræddu sig aftur á bak frá þessum 

frumkvöðlum rokksins til R og B frumkvöðlanna og til blússins. Báðar þessar hljómsveitir 

komu fram með sínar eigin nýjungar og þróuðu rokkið áfram. Bítlarnir slógu öll vinsældar- og 

sölumet. Þeir fóru í vaxandi mæli að semja sína eigin tónlist sem varð öðrum ungum 

tónlistarmönnum hvatning til að gera það sama. Rokkhljómsveitir í mörgum löndum tóku að 

spila frumsamið rokk. Sprengingin, sem varð í kjölfar Bítlanna og bresku rokkbyltingarinnar, 

sló öll met í sögu dægurtónlistar. Útbreiðsla rokksins á heimsvísu er alveg ótrúleg. Rokkið 

lagði undir sig heiminn. Það heldur áfram að þróast og breytast og það eru alltaf að koma 

fram ný afbrigði og nýjar tegundir rokktónlistar. Regev (2011) hefur bent á að þróun rokksins 

hafi alltaf byggst á samspili grasrótar tónlistar ólíkra þjóðfélagshópa og alþjóðlegs samfélags 

sem leggi tónlistinni til ákveðnar leikreglur. Regev (2011) bendir á að alþjóðasamfélagið 

bjóði upp á ótrúleg tækifæri. Þeir sem slá í gegn öðlast frægð og frama og græða ótrúlegar 

peninga upphæðir.  Nýsköpunin kemur oftast úr grasrótinni. Hún verður til við endurvinnslu 

gamalla hugmynda úr rokksögunni í tengslum við staðbundna tónlist sem tengist menningu 

ólíkra þjóðfélagshópa. Samspil þessarra þátta verður til þess að rokkið sé alltaf að endurnýjast 

og sækja fram á nýjum vígstöðvum.  
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