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Útdráttur 

 
Hér á eftir verður fjallað um aðgerðahreyfingar og skoðað hvort hægt sé að nota tónlist sem 

tæki til aðgerða, andófs og samfélagslegra breytinga. Tengsl mótmælatónlistar og 

aðgerðahreyfinga kvenna á þeim áratug sem hefur verið kallaður mótmælaáratugurinn verða 

skoðuð og stuðst verður við kenningar hugtakanna sjálfsmyndar og andófs. Helstu kenningar 

kynjafræðinnar verða skoðaðar í tengslum við hreyfingar kvenna og hugtakið kúgun kynnt. 

Tónlist verður skoðuð í fræðilegu ljósi og stuðst við kenningar fyrrgreindra hugtaka sem og 

tengsl pólitíkur og notast er við hugtakið ritúal til stuðnings. Aðkoma tónlistar í 

aðgerðahreyfingum sem og tónlist minnihluta verður til umræðu og að lokum verður folk 

tónlistarstefnan sem setur lokatóninn og tengir saman umfjöllun ritgerðarinnar um tónlist sem 

tæki til breytinga.  
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Inngangur  
 

 

Mannfræði tónlistar beinir sjónum sínum að því hvernig tónlist birtist í mismunandi kimum 

samfélags og samfélagshópa. Hér verður til umfjöllunar birtingarmynd tónlistar í 

aðgerðarhreyfingum á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar enda sá áratugur kallaður 

mótmælaáratugurinn eins og síðasti kafli ritgerðinnar gefur til kynna. Ég mun skoða hlut 

kvenna á þessum róstursama mótmælaáratugi og hvert hlutverk þeirra var í tónlist. Hver 

þeirra rödd var og hvernig þær notuðu tónlist til að koma málefnum sínum á framfæri. 

Mótmæli í gegnum tónlist hafa verið skilgreind sem gagnrýni á pólitísk málefni líðandi 

stundar í gegnum samfélagslegar lýsingar og háðsádeilu. Athöfnin sem felst í tónlistarlegum 

flutningi eða þátttöku er liður í að staðfesta rétt fólks til að byggja sér menningarlegt rými sem 

lýsir andófi eða mótsvari við menningarlegu yfirráði eða pólitískri kúgun. Kenningar andófs, 

kúgunar og sjálfsmyndar eru margslungnar og ekki auðveldar viðfangs en nauðsynlegt að 

skoða þær þegar mótmælatónlist er annars vegar. Ég mun gera þeim skil áður en umfjöllun og 

tengsl tónlistar verða skoðuð og að lokum verður mótmælaáratugurinn og tónlistarstefnan sem 

einkenndi hann skoðaður. Titill ritgerðar: tónlist sem tæki til aðgerða, andófs og 

samfélagslegra breytinga hefur verið alltaf verið mér ofarlega í huga enda tónlist mitt 

áhugamál og stór partur af mínum lífi. Mig hefur alltaf langað að skoða hvaða áhrif tónlist 

hefur á fólk því stundum virðist hún valda hugarfarsbreytinum og það leiddi mig að þeirri 

umfjöllun sem verður tekin fyrir hér, mótmælatónlist. Viðfangsefnið konur og femínismi 

komu inn seinna í hugmyndavinnunni þegar ég áttaði mig á því hversu veigamiklu hlutverki 

þær gegndu með aðkomu sinni að tónlist.  Þó að ég beini einungis ljósi að þessum róstursama 

áratug þá átti það upphafið að baráttuhreyfingu kvenna. Ég tel að tónlist hafi átt mikinn þátt í 

því að konur gátu sammælst um og fundið huggun og baráttuþrek í hópi við aðrar konur og 

tónlistin hafi verið hluti af þessum sameiningarkrafti. Það leiðir að því sem ég ætla að beina 

ljósi að hvort tónlist sé hægt að rannsaka kenningarlega og hvort áhrif hennar séu markverð til 

að segja með sanni að þau hafi mótað hreyfingu sem varð til samfélagslegra breytinga, andófs 

og aðgerða í samfélaginu.   

   Ekki eru allir á eitt sáttir um hvaða hlutverk tónlist virkilega hafði á 7. og 8. 
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áratugnum en verða þau sjónarmið skoðuð í seinnihluta umfjöllunar um mótmæli.  

Mótmælatónlist minnihlutahópa eins og ég skýri einn kaflann er ekki síður mikilvæg í 

umfjöllun um mótmælatónlist. Folk tónlistarstefnan sem varð eitt helsta kennimerki 

mótmælatónlistar og á rætur sínar að rekja til blústónlistar en þáttur svartra kvenna var stór 

hluti í því að viðhalda blúsmenningunni. Einnig verður greint frá því hvernig samkynhneigðar 

konur háðu á sama tíma baráttu gegn ríkjandi viðmiðum. Femínískar hreyfingar viðurkenndu 

þær ekki í byrjun og slitu þær sig frá aðgerðahreyfingu femínista og er tónlistarsena tileinkuð 

þeim sem einblínir á tónlist kvenna gerða fyrir konur af konum.  

  Máli mínu til stuðnings er ritgerðinni skipt niður í 4 meginkafla. Fyrsti kafli fjallar um 

kenningarlega umfjöllun og hugtök eins og sjálfsmynd, andóf og átök sem eru mikilvæg 

hugtök að skoða þegar um mótmælatónlist er að ræða. Annar kafli fjallar um femínisma og 

kynjafræði og hvernig hugtakið kúgun er nátengt þeim kenningum. Í þriðja kafla verður 

fjallað almennt um tónlist og í undirköflum hans verður farið í tengsl við hugtök, 

aðgerðarhreyfingar og minnihlutahópa. Fjallað verður um svartar og samkynhneigðar konur 

og hver birtingamynd tónlistar er í þeim hópum. Lokakaflinn eins og fyrr er nefnt fjallar um 

folk tónlistarstefnuna og tengsl við femínískar hreyfingar og hugtök. Þar verður farið inn á 

tíðarandann sem átti þátt í að skapa mótmælahefðina gegnum tónlist og hvar konur voru 

staðsettar í samfélagslegum skilningi og hvernig samfélagsleg barátta kvenfrelsisbaráttunnar 

myndaðist.  

 

 

1  Kenningar 

1.1 Sjálfsmynd   

Þegar skoða á tónlist sem tæki til samfélagslegra breytinga þarf að skoða nokkur hugtök sem 

eiga þátt í að mynda grunn aðgerðahreyfinga. Sjálfsmyndin skipar þar stóran sess ásamt 

andófi og átökum sem eru skilgreind í næsta kafla.  

  Kenningarlegar nálganir á hugtakinu sjálfsmynd (e. identity) eru margvíslegar og ekki 

sátt um hvernig eigi að skilgreina hana. Til að skilja út á hvað hugmyndafræði þess gengur er 

best að líta á ólíkar nálganir nokkurra fræðimanna.  

  Eins og Stuart Hall segir, þá er það einföldun að skipta hugtakinu niður í hugmyndir 

þriggja kenningarstefna en til að gefa samskiptunum sem eiga sér stað milli tónlistar og 

félagslegrar uppbyggingar meiri dýpt verður stuttlega farið í þessar þrjár grunnhugmyndir 
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sjálfsmyndar. Kenningastefnurnar sem um ræðir eru nálgun upplýsingastefnunnar, 

félagsfræðinnar og að lokum nálgun póst-módernista. Sú fyrsta byggir á að manneskjan sé 

einhliða og þungamiðja hennar sé innri kjarni þar sem sjálfsmyndin er staðsett. Kjarninn 

kemur í ljós þegar einstaklingurinn fæðist og því haldið fram að hann breytist lítið sem ekkert 

í gegnum tilveru hans (Hall, 597: 1996).  

  Cooley og Mead eru samkvæmt Hall (1996) helstu kennismiðir félagsfræðilegu 

nálgunarinnar á sjálfsmyndinni. Þar er því haldið fram að hún myndi tengsl milli sjálfsins og 

samfélagsins. Þeir gerðu sér grein fyrir því að þessi innri kjarni gat ekki myndast sjálfstætt 

eða án annarra áhrifa í nánasta umhverfi einstaklingsins. Þau áhrif gæta þess hlutverks að 

miðla menningu, gildum, merkingu og táknum. Það þýðir að einstaklingur hefur enn sjálfið 

sem innri kjarna, en það sé í sífelldri breytingu og aðlögun gagnvart sjálfsmyndum ytri 

heimsins eða samfélagsins (Hall, 1996). Samkvæmt þessari skilgreiningu er hlutverk 

sjálfsmyndarinnar að brúa bilið milli þess persónulega (innri heimur) og samfélagsins (ytri 

heimur) (Hall, 1996). Það hjálpar einstaklingnum að samlaga eða samsama sig við heiminn og 

skilja hann betur. Þessi ferill er þó ekki svo einlínulaga segir Hall og hugtakið hefur færst úr 

staðbundnu sjálfi í margbreytilegar sjálfsmyndir sem við tengjum við í gegnum lífið. Nálgun 

póst-módernista er þriðja og síðasta stefnan en hún er á öndverðum meiði við upphaflegar 

nálganir og sérstaklega þá fyrstu, nálgun upplýsingastefnunnar. Póst-módernistar segja 

sjálfsmyndina sögulega skilgreinda en ekki líffræðilega eins og fyrri nálganir hafa gengið út 

frá. Þessi nálgun skilgreinir sjálfsmyndina sem sífellda breytingu og endurskilgreiningu eftir 

því í hvaða samhengi einstaklingur lítur á sig innan samfélags eða menningarkerfa sem hann 

tilheyrir (Hall, 598:1996). Simon Frith (1996) er sammála þessu og vill hann ásamt Hill meina 

að sjálfsmynd einstaklings geti ekki lifað í tómarúmi heldur sé hún hreyfanlegt og virkt afl því 

innra með einstaklingnum séu þversagnir sem togi sjálfsmyndina fram og tilbaka (Hill, 1996) 

(Frith, 1996).   

  Yusal-Davis (2007) vill ekki tala um sjálfsmynd í eins hefðbundnum skilningi og 

minnst hefur verið á hér að ofan. Hún segir sjálfsmynd vera sögur sem fólk segir sér og öðrum 

um hver það er og hver það er ekki (Yusal-Davis, 2007:6).  Munurinn felst í því að 

sjálfsmyndin þurfi ekki einungis að snúa að því hver einstaklingurinn sé innan hóps eða 

heildar eins og Hall (1996) vill meina. Yusal-Davis telur að sjálfsmyndin í þessu ferli sé hluti 

af samsetningu þess að tilheyra einhverju og segir að innra með einstaklingum eða hópum fari 

af stað ferli sem lýsi þrá eða von eftir að tilheyra.  Í stað þess að segja að sjálfsmynd sé 

stöðugt ástand tekur hún dæmi um tvístraða (e. diasporic) hópa einstaklinga og þrá þeirra um 

að tilheyra sé það sem fái þá til að fara í óöruggt umhverfi frekar en öruggt, svo lengi sem það 
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þýði að það sé með hópnum sem það tilheyri (Yusal-Davis, 2007:7). 

  Yusal segir þá Brubaker og Cooper setja fram enn aðra skoðun og eru ekki sammála 

því vægi sem hugtakið hefur fengið. Þeir vilja ekki gefa einni útskýringu á hugtakinu 

sjálfsmynd meira vægi en annarri þegar þeir benda á þau vandamál sem geta fylgt því að 

útskýra það (Yusal-Davis, 2007). Hugmyndafræðin nær yfir breitt svið samanber skrif 

Giddens og Stets og Burke um makró og míkró hliðar sjálfsmyndar (Brubaker og Cooper, 

2005). Þeir segja að þó að hugmyndin um sjálfið eigi sér sögu í vestrænni heimspeki frá 

tímum forn-Grikkja þá var ekki byrjað að nota það sem greiningartæki innan 

félagsvísindasviða fyrr en á 6. áratug síðustu aldar þegar hugmyndir um mass-society og 

aðgerðahreyfingar tóku á sig mynd (Brubaker og Cooper, 2005). Þeir ásamt Hall eru sammála 

öðrum nútíma félagsvísindamönnum um að þær hugmyndir sem fyrir eru taki ekki nógu vel á 

spurningunni um hvað hugtakið feli í raun og veru í sér (Hall, 1996). Brubaker og Cooper 

vilja ganga svo langt og hætta að tala um sjálfsmynd (Brubaker og Cooper, 2005).  Þeir segja 

það bæði segja of lítið og of mikið. Brubaker og Cooper (2005) spyrja jafnframt hvað fáist út 

úr því að merkja hverja upplifun eða opinbera framsetningu af einhverju tagi, hlutverki eða 

kerfi sem sjálfsmynd, þegar það er ef til vill önnur tilfinning sem ræður því hvort fólk 

samsami sig eða ekki (Brubaker og Cooper, 2005) og segir Yuval-Davis þá og aðra 

fræðimenn eins og Floya Anthias vilja eyða þessu hugtaki en hver merking geti tekið á sig 

nýtt nafn, og þar með enda þessa lönguvitleysu sem þau telja hugtakið vera (Yuval-Davis, 

2007).  

  Nýjar hugmyndir hafa litið dagsins ljós með hugtakinu ,,identity-crisis” sem Erik 

Erikson er kennismiður að. Hugtakið lýsir þeim breytingum sem hafa átt sér stað í 

rannsóknum á sjálfsmynd manna. Sjálfsmyndin sé ekki lengur föst og skorðuð í 

óhreyfanlegum stoðum þægindarammans, heldur gerir hún grein fyrir þeim fjölbreytileika 

sem felst í hugtakinu (Hall, 1996).   

Giddens, Brubaker og Cooper telja hugtakið sjálfsmynd í nútíma samfélagi bæði vera 

afleiðingu og hafa áhrif af samfélagslega breytingu (Brubaker og Cooper, 2005). Stets og 

Burke (2000) er hins vegar sammála hugmyndum Giddens um að grundvallarkenning 

sjálfsmyndar byggi á rannsóknum míkró og makró hliða samfélags sem heildar (Stets og 

Burke, 2000). Þegar talað er um míkró hlið samfélags þá er talað um einstaklinginn innan 

þess og hvernig hann myndar sína sjálfsmynd. Makró hliðar samfélags eru til dæmis 

stórfyrirtæki og hnattvæðing. Makró og míkró hliðar samfélagsins tengjast órjúfanlegum 

böndum, því hvort um sig geti ekki  lifað í einangrun hvort frá öðru. Breytingar eiga sér stað 

af samblöndun þessara tveggja hliða. Sjálfsmynd einstaklinga breytist ekki í einrúmi heldur 
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eru það félagsleg áhrif og athuganir sem hafa samfélagsleg áhrif á breytingar.  Þessi þróun 

stafar af kröfum úr daglegu lífi (míkró) sem komi fram í til dæmis lagabreytingum (makró). 

Það er gott dæmi um virkni samfélagslegra aðgerðahreyfinga eins og til dæmis 

frelsishreyfingu kvenna á sjötta áratug síðustu aldar (Giddens, 1991).  

   

1.2 Andóf og átök  

Kenningum andófs og átaka er ekki hægt að líta framhjá þegar skoða skal tengsl tónlistar og 

mikilvægi hennar sem tæki í samfélagslegum breytingum. Innan kenninganna koma hugtökin 

sjálfsmynd og (atbeini) oft fyrir. Skilgreina þarf kenninguna áður en hugtökin eru tekin fyrir 

sem leiðir okkur að því hvernig þetta tengist allt saman.  

  Marx, Gramsci, Foucault og Scott segir Kastrinou-Theodoropoulou vera helstu 

kennismiði átakakenninga en Marx og Weber eru taldir með fyrstu kenningasmiðum í því sem 

kallast hefðbundnar átakakenningar. Þær gengur út á það að öll félagsleg uppröðun fæli í sér 

tvo hagsmunahópa sem á endanum leiddi til átaka milli einstaklinga og hópa og væri þar með 

grunnþáttur hvers samfélags (Kastrinou-Theodoropoulou, 2009). Edelman (2001) lýsir því 

nánar og segir skilgreiningu marxista um átök í kapítalísku samfélagi enn hafa verið útbreidda 

innan dægurmenningar og háskólasamfélagsins á 6. áratug síðustu aldar. Sú skilgreining sagði 

til um þær grundvallar mótsagnir sem áttu sér stað milli milli- og verkalýðsstéttar (Edelman, 

2001).  

  Átakakenningar segja til um þau valdasamskipti sem eiga sér stað innan samfélags og 

Kastrinou-Theodoropoulou (2009) segir Foucault hafa notað hugtakið til að beina ljósi að 

valdasamskiptum. Mannfræðingurinn Sherry Ortner (2006) segir tengsl á milli atbeinis og 

valds, þó að atbeini geti átt við fólk í minnihlutahóp sem og valdameiri stöðum. Atbeini lýsir 

tvennskonar virkni. Annarsvegar því valdi sem einstaklingur getur haft yfir sjálfum sér og lífi 

annarra í kringum sig og hinsvegar þeirri getu sem einstaklingur býr yfir til að hafa áhrif á 

kringumstæður sínar. Ortner segir að bæði pólitískur og félagslegur ójöfnuður geti haft áhrif á 

mótun ólíkra gilda milli hópa (Ortner, 2006). 

  Foucault (1982) segir í bók sinni The subject and power þá hópa sem hafi myndað 

andóf gegn ríkjandi kúgun eða valdaójafnvægi sé ekki hægt að skilgreina sem baráttu gegn 

yfirvaldinu. Foucault segir átök eða andóf einstaklinga snúast um spurninguna hver við séum. 

Þau snúast um neitun hugmyndafræðilegs valds af hálfu ríkisvalds sem líti framhjá því hver 

einstaklingurinn sé. Átök eru tækni eða tæki fólks til að mynda sér hugmyndir um vald í stað 
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þess að beinast að einni ákveðinni valdastofnun innan samfélags hvort sem það er stétt eða 

hópur. Þessi birtingarmynd valds birtist í daglegu lífi fólks sem á þátt í því að flokka 

einstaklinginn. Hann talar um þrjú dæmi samfélagslegra átaka sem megi sjá í sögulegu ljósi. 

Eitt af því eru átök gegn yfirráðum þjóðernis, samfélags eða trúar. Ástæðan fyrir því að 

félagsleg átök virðist ná yfirhöndinni innan samfélaga sé síðan að á 16.öld hafi nýtt form af 

pólitísku valdi verið í sífelldri þróun (Foucault, 1982). Foucault segir vald ekki vera 

raunverulegt, eða til nema það sé notað til athafna eða sett í framkvæmd. Hann segir það 

notað sem aðgerð gegn aðgerðum annarra. Áherslan er að ekkert samfélag er án 

valdasamskipta og  þau eigi sér djúpar rætur í félagskerfi okkar (Foucault, 1982). 

  Þó að almennar hugmyndir hér að ofan styrki umfjöllunarefni sem er hér til umræðu 

þá hittir kenning Sherry Ortner naglann á höfuðið. Hún segir andóf leið minnihlutahópa til að 

tjá andúð á hvers kyns undirokun eða kúgun af hálfu meirihluta eða ríkjandi hópa (Ortner, 

2006: 44).  

 

2 Femínismi og kynjafræði 

Þegar hugtök hafa verið skoðuð sem eiga þátt í af hverju aðgerðahreyfingar myndast þarf að 

skoða kynjafræði og hugmyndir femínisma til að skilja þá aðstöðu og þá mikilvægu baráttu 

sem konur áttu í. Tong (2009) segir erfitt að staðsetja áherslur femínisma en fræðigreinin 

skoðar til að mynda feminískar stefnur, hugmyndafræði og hópa. Þorgerður Einarsdóttir 

bendir á í grein sinni Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða að ýmsar skilgreiningar séu á 

hugtakinu en að engin ein skilgreining sé réttari en önnur því að femínismi sé ekki ein 

allsherjar hugmyndafræði eða réttrúnaður heldur í síbreytilegri þróun (2002: 10). Margar 

samtíma femínistakenningar skilgreina sig sem mótsvar gagnvart hefðbundinni stefnu 

frjálslyndra femínista og segir Tong (2009) að skoða þurfi nálgun frjálslyndra femínista þegar 

skilja á út á hvað femínísk hugsun gengur. Skilgreingin NOW –alþjóðlegra samtaka kvenna 

gengur aðallega út frá þeirri nálgun að undirgefni kvenna sé rótin í hefðbundnum og 

lagalegum höftum sem hindri aðgang kvenna að velgengni í hinum almenna heimi (e. public 

world) (Tong, 2009: 2). Frjálslyndir femínistar sjá þetta sem mismunun og að konur eigi að fá 

sömu tækifæri og menn. Svo lengi sem samfélagið haldi því fram að konur séu frá náttúrunnar 

hendi líkamlega og vitsmunalega óhæfari en karlar, þá haldi þessi mismunun áfram. 

Frjálslyndir femínistar fara fram á að jafnræði kynjanna krefjist þess að bæði í leikreglum 
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samfélagsins og aðgengi að samfélagslegum hlunnindum (e. social goods) og þjónustu sé í 

engu mismunað (Tong, 2009: 2). 

  Hugmyndum frjálslyndra femínista er þó ekki alltaf vel tekið þó hugmyndin um 

jafnræði sé sjálfsögð. Róttækir femínistar segja hana ekki nógu sterka til að breyta settum 

viðhorfum. Feðraveldið/kynjakerfið einkennist af valdi, yfirráðum, stigveldi og samkeppni og 

því sé ekki hægt að breyta með góðu móti því að rótgrónum ríkjandi viðhorfum þurfi að eyða. 

Róttækir femínistar telja að pólitík og lagabreytingar nægi ekki til heldur þurfi að nálgast 

grunnstoðir samfélagsins, heimilið, fjölskylduna og trúarbrögðin (Tong, 2009: 2). Í grein 

Þorgerðar um femínisma sem fræðigrein andófs og breytinga  skilgreinir hún mun á 

hugtökunum femínisma og jafnrétti og skoðar hvað gerir kynjafræði femíníska (2004). Hún 

talar um femínisma sem hreyfingu eða fræði og til að hreyfing teljist femínísk þurfi hún að 

snúast um að breyta viðteknum kynjuðum viðhorfum, rétta við óréttlæti og breyta 

valdaskiptingu samfélagsins.  Jafnrétti hinsvega segir hún birtingarmynd kvennabaráttunnar. 

Jafnréttisstarf hefur orðið til að barátta kvenna um allan heim hefur fengið viðurkenningu 

samfélags og alþjóðlegra stofnana (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 211).  

  Kynjafræði er þverfaglegt svið margra fræðigreina, eins og kvenna- og karlafræða og 

hinseginfræða. ,,Kynjafræðin skoðar jafnframt hvernig kyn er notað til að tákngera valdamun 

og virðingarröð menningarlegra fyrirbæra” segir Þorgerður (2004: 212). Öll samfélög notast 

við kynjaskiptingu, og segir hún kynjafræðina nauðsynlega að því leyti að auka þekkingu 

fólks á þeim veruleika og hvernig slík mismunun hefur áhrif á líf fólks og stofnanir sem og 

þróun samfélagsins. Það sem gerir hreyfingu eða fræði feminíska er ,,meðvitund um og 

gagnrýni á ríkjandi ástand og gildismat“ (2004: 213).  Það er gert með því að gera grein fyrir 

gagnrýni og benda á valdamisnotkun, kúgun og úrelt viðtekin viðhorf með breytingum.  Það 

sé það sem geri fræðin pólitísk og gagnrýnin. ,,þau skapi usla og ólgu í hinu viðtekna og eru 

því fræðikenning andófs og breytinga“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 213). 

  Femínismi getur bæði verið hreyfing og kenning eins og segir hér að ofan, en helsta 

birtingamynd og uppruni femínisma hefur verið í gegnum hreyfingar, það er að segja 

aðgerðarhreyfingar til baráttu (Þorgerður Einarsdóttir, 2002: 11). Í grein sinni svarar 

Þorgerður spurningu Delmar sem spyr að því hvort það sé vitneskjan um misjöfnun og fylgi 

fyrir kvenfrelsi eða hreyfingin sem snúist einungis um konur sem geri málstaðinn eða 

hreyfinguna femíníska? Þorgerður segir það vitneskjuna sem lýsi því hvernig sú 

vitundarvakningin og sameiginleg reynsla kvenna um misjöfnuð hafi sameinað reynslu þeirra 

í pólitísku samhengi (14). Þorgerður bætir því þó við að það sé ekki hvaða kvennahreyfing 

sem er sem megi skilgreina femíníska. Til þess að hún skilgreinist sem slík þarf hún að 
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gagnrýna viðteknar hefðir og leitast eftir leiðréttingu ójöfnuðar. Einnig verður að vera 

þekking til staðar en jafnframt dirfska og afl. Það afl sem ekki berst á móti ríkjandi straumum 

hefðarinnar eða ögrar því er ekki femínísk hreyfing (Þorgerður Einarsdóttir, 2002: 16).  

   Önnur skilgreining femínisma, skilgreinir konur sem eru meðfylgjandi því að fara inn 

á braut karlmanna (androgynity) og þær sem eru andvígar því. Farið verður frekar inn á þá 

skilgreiningu í umræðu um tónlistarhreyfingu samkynhneigðra kvenna. Andvígir  segja 

kvenleika (femininity) jafnræði til fyrirstöðu því hann sé byggður af kynjakerfi karlmanna.  

Konur án hafta kynjakerfis þurfa að afneita þeim kvenleika sem er þeim félagslega skapaður 

og endurskilgreina hann á sínum forsendum (Þorgerður Einarsdóttir, 2002: 3).  

  Kynjatengd hugmyndafræði samkvæmt Koskoff (1989) skilgreinir og gerir 

greinarmun á líffræðilegri flokkun kyns (karl-/kvenkyn), félagslegri flokkun kyngervis 

(karl/kona) og því trúarkerfi sem er í hverju samfélagi sem greinir undirliggjandi þemaramma 

fyrir ,,rétta“ hegðun byggða á kyni (Koskoff, 1989: 5). Skilgreiningin segir til um hvernig 

uppbygging kynjanna sé og endurspegli félagsleg og ríkjandi fyrirkomulag á milli karla og 

kvenna sem byggð eru á menningarlega ákvarðaðri hugmyndafræði (Koskoff, 1989: 5).  

  Þegar tengsl kynjafræði og tónlistar eru skoðuð má greina samband ójafnra valda og 

tækifæra innan tónlistar í flestum menningarkimum heims. Koskoff segir það vegna þess að í 

flestum samfélögum megi sjá þennan lykilflokk sem vald skipar í samskiptum kynjanna og 

félagslegri dínamík sem tónlist er. Í gegnum hana geti konur andmælt stöðu sinni á óbeinan 

hátt.  Til að skoða áhrif kvenna í tónlist þá verður að skoða um hvað kynjatengd 

hugmyndafræði snýst (e. gender ideology).  Auli Irjala (1992) útskýrir afhverju konur hafi 

fengið litla athygli í sögu tónlistarinnar í greini sinni A minority in music. Pönkið samhliða 

nýrri bylgju femínisma á 7. og 8. áratugnum þótti vera aðaláhrifavaldur að aukinni aðild 

kvenna í rokkbransanum. Samkvæmt þessari rannsókn höfðu aldrei sést fleiri konur í 

rokkböndum í Finnlandi fyrir þann tíma (1992: 4). Hún talar um menningarlegt kyn (e. 

cultural gender) sem ástæðu þess að konur séu færri í tónlist. Menningarlegar flokkanir 

vestræns samfélags eru enn í gildi innan samfélaga og mynda kynjaímynd okkar. Í vestrænni 

tónlistarhefð fari það ekki saman að semja tónlist og vera hefðbundin kvenímynd (Irjala, 

1992: 7).  Það er þessi menningarlega kúgun sem verður skoðuð næst. 

 

 

2.1 Kúgun og birtingarmynd hennar 
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Kúgun birtist í kapítalískum hugmyndum Marx og Engels og segir Tong (2009) nálgun 

félagslegra femínísta byggja á þeim hugmyndum þegar kúgun kvenna er skoðuð. (Tong, 

2009).  

  Patricia Hill skoðar hugtakið kúgun í bók sinni Black feminist thought. Skilgreining 

hennar á kúgun svartra kvenna á vel við þær hugmyndir sem  skoðaðar eru hér um valbeitingu 

minnihlutahópa af hálfu ríkjandi meirihluta og rímar við kenningar Ortner um andóf hér á 

undan. Hill segir það vera kerfisbundið óréttlæti yfir langt tímabil þar sem einn hópur neitar 

öðrum um einhverja ákveðna aðild að samfélagi. Það sem getur talist birtingarmynd kúgunar 

getur komið fram í óréttlæti gagnvart öllum hópum sem tilheyra samfélagi. Má nefna 

kyngervi og kynferði, stéttir, kynþætti, þjóðerni og aldurshópa (2000: 4). Hill skiptir kúgun 

svartra kvenna í BNA í þrjá flokka sem vinna að því að halda konum á afmörkuðum stað 

innan samfélagsins. Talað er um hagfræðilega (economic dimension), pólitíska og 

hugmyndafræðilega flokka kúgunar (5). Þetta skipulagða kerfi gerir kleift að viðhalda valdi 

og skoðunum hins hvíta vestræna karlmanns og halda niðri þekkingu og skoðunum kvenna 

með því að halda þeim frá valdastöðum innan ríkisrekinna stofnanna. Þetta þýðir að söguleg 

útilokun kvenna og þær staðalímyndir sem hún hafi leitt af sér hafi litað álit og löggjöf á 

konum almennt (Hill, 2000). 

  Hill segir í sambandi við kúgun og femínista að útilokun hafi ekki einungis komið 

fram í þessari hefðbundnu kynjaflokkun, heldur hafi hún einnig komið frá konum innan raða 

femínistahreyfinga. Gefur hún til kynna að ein tegund kúgunar sé þar af leiðandi sú útilokun 

sem átti sér stað eða ósýnileiki sem svartar konur máttu finna fyrir þegar hún lýsir því að 

vestrænir femínistar hafi einblínt um of á málefni hvítra kvenna úr millistétt (Hill, 2000: 5). 

Sem sögulega kúgaður hópur, tóku svartar konur að nota tónlist sem samfélagslegt tæki til að 

andmæla þeirri kúgun sem þær sættu, bæði af karlmönnum hvítum sem svörtum, sem og 

öðrum konum sem útilokuðu þær í baráttunni að jöfnum rétti kynjanna (Hill, 2000: 9).  

 

3 Tónlist í fræðilegu ljósi  

Hvað hefur mannfræðin að segja um tónlist og hvernig tengist hún aðgerðahreyfingum 

kvenna og minnihlutahópum og þeim hugtökum sem hafa verið til umfjöllunar hér á undan? 

Ritúal verður kynnt til sögunnar og hvernig tónlist birtist í því sem og hvernig sjálfsmynd og 

pólitík tengjast henni böndum. 

  Þrátt fyrir langa tilvist tónlistar hófst kerfisbundin rannsókn ekki fyrr en á 20.öld þegar 
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mannfræðingar á vettvangi fóru að beina athygli sinni að þeim sviðum menningar sem snúa 

að tónlist.  Rannsóknum á tónlist sem fræðigrein má skipta í tvo flokka en það eru greinarnar 

musicology og ethnomusicology. Musicology snýr að tæknilegum hliðum vestrænnar tónlistar 

á meðan ethnomusicology skoðar mannfræðilegar hliðar hennar (Merriam, 1964: 5). 

Skilgreining Simon Frith (1996) á ethnomusicology er sú að hún rannsaki hefðbundna- og 

þjóðlagatónlist fræðilega og hvernig hinar ýmsu birtingarmyndir birtast í athöfnum ritúölum, 

dansi og pólitískum hreyfingum (Frith, 1996). 

  Upphafsmaður mannfræði tónlistar sem fræðigreinar Alan P. Merriam setur fram þrjár 

skilgreiningar tónlistar. Ein af þeim kemur inn á hversu mikilvægan þátt tónlist getur átt í 

samfélagslegri uppbyggingu og að tónlist geti staðið fyrir alhliða tungumál en ekki eru allir 

sammála þeirri ályktun hans, en það að þessi hugmynd sé útbreidd styrkir stoðir um að tónlist 

þurfi ekki hugmyndafræðilega byggingu tungumáls og segir hann það sýna sig best þegar 

afmarkaður hópur sé skoðaður (Chiodariu, 2011). Hann vill meina að þessi afmarkaði hópur 

skynji fagurfræði tónlistarinnar sem heild þó að sú merkingarlega túlkun tungumálsins sem 

farið var af stað með í upphafi komist ekki til skila (Chiodariu, 2011: 185).  

  Merriam skoðar ekki einungis samfélagslega virkni tónlistar heldur einnig þróunarlega 

og nýtir sér nálgun neo-Darwinisma þegar hann spyr um gagnsemi tónlistar og afhverju 

tónlist hafi orðið fyrir valinu til samfélagslegrar þróunar en ekki eitthvað annað. Neo-

darwinismi skoðar nútíma þróunarkenningar og hugmyndir um náttúruval (e. natural 

selection). Svarið segir Merriam vera, að virkni tónlistar sé leið hópa að notagildi hennar, og 

sé þar með hluti af náttúruvali þeirra. Notagildi tónlistarinnar í stærra samfélagslegu samhengi 

hefur því það hlutverk að vera uppbygging innan samfélags sem ýtir undir þróun sambanda og 

tengsla innan þess (Chiodariu, 2011).  

  Fræðimaðurinn DeNora varpar ljósi á hversu mikilvægt tæki tónlist geti verið við 

félagslega flokkun og vitnar í Simon Frith þegar hún bendir á hversu stóran þátt tónlist eigi í 

myndun sjálfsmyndar og atbeinis (DeNora, 2000: 5). Þessi viðfangsefni tónlistar eru ekki eina 

umhugsunarefnið segja Futrell og félagar (2006) þegar þeir vitna í DeNora, heldur einnig 

hvernig tónlist hefur verið notuð til að framleiða menningarlega vöru og þar með mótað 

atbeini fólks og hvernig það myndar sitt félagslega líf og verður þar af leiðandi stór hluti 

félagslegrar mótunar (Futrell, 2006: 278).  

  Simon Frith fer inn á hugtakið dægurtónlist ( e. pop-music) í Music and Identity 

(1996) og hvernig hún á þátt í að móta vinsældir hverju sinni. Hann segir hugmyndafræði 

dægurtónlistar byggja á mikilvægi þess sem felist í félagslegrar virkni eins og að ná út 

breytingum með samfélagslegum mótmælum en markaðsöfl og neysla hafa einnig mikið að 
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segja um vinsældir og hvað teljist gott hverju sinni. Hann segir jafnframt að því óháðari sem 

tónlist sé félagslegum öflum því veigameiri verði hún. Sú skilgreining gefur til kynna að þó 

að hugmyndafræði tónlistar byggist á vinsældum þá sé merkingarlegt gildi hennar utan ramma 

vinsælda og hugmyndafræðin á sér  rætur í einstaklingnum, samfélaginu eða þeim 

menningarkimum sem liggja að baki. Frith segir jafnframt að dægurtónlist auka skilning 

okkar á hvað telst vinsælt í stað þess að endurspegla það sem vinsælt er hverju sinni (Frith, 

1996).  

 

3.1 Sjálfsmynd og tónlist  

Þegar skoða á tengsl tónlistar og sjálfsmyndar er gott að líta til hugmynda fræðimanna eins og 

Grossberg, Frith, Gottlieb og Bennett sem hafa skoðað hvaða áhrif sjálfsmynd hefur á 

samfélagslegar flokkanir (Chiodariu, 2011: 192). Chiodariu sýnir fram á að tengslin þar á 

milli og sú samsömun við tónlist sé samband sem megi ekki láta óskoðað (Chiodariu, 2011). 

Brubaker og Cooper segja þessa sameiginlegu sjálfsmynd sem hópur myndar tilfinningalega 

hlaðna hugmyndum um að tilheyra eins og hugmyndir Yusal-Davis gefa til kynna í kaflanum 

hér á undan. Sérstaklega er það áberandi þegar talað er um kynþátt, trú þjóðerni, kyn, 

samfélagslegar hreyfingar og svo mætti áfram telja.  Eins og áður er talað um þá vilja þeir líkt 

og Yuval-Davis notast við hugtakið að tilheyra/ að eiga heima (e. belonging)  frekar en 

sjálfsmynd um slíka samsömun (Brubaker og Cooper, 2005). Simon Frith (1996) hefur 

rannsakað samband sjálfsmyndar og tónlistar en hann skilgreinir sjálfsmynd sem eitthvað sem 

við mátum við okkur og ákveðum hvort það samræmist okkar hugmyndum eða ekki. Hann 

segir sjálfsmyndina hugmynd sem komi að utan en ekki innan og það er sú nálgun sem talað 

hefur verið um hér á undan að hún snúist ekki einungis um hvernig við skilgreinum okkur 

sjálf (Frith, 1996). Sjálfsmynd er samfélagslega sköpuð og eitthvað sem er tekið upp eða 

fengið að láni frá háværum röddum eða vinsældarröddum hverju sinni. Frith segir 

sjálfsmyndina ekki þurfa að hefta einstaklinginn því í gegnum menningarlega tjáningu eins og 

tónlist hafi hann eigið val um hvað skuli velja og hafna (Frith, 1996). Hann kemur með enn 

háleitari hugmyndir þegar hann spyr hvað tónlist geri fyrir okkur. Eins og fyrr segir þá heftir 

hún okkur ekki eða segir til um hvað við erum heldur er hún hugsjón um hvað við getum 

orðið. Sjálfsmynd og aðgerðarhreyfingar tengjast sterkum böndum og það að búa til tónlist 

sem heild. Tónlist mótar sjálfsmynd til dæmis samfélagshópa því það tjái menningarleg gildi 
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og ýti undir samstöðu heildarinnar. Það sem gerir tónlist sérstaka í ljósi þess hvernig við 

myndum okkar sjálfsmynd er að hún myndar rými án landamæra eða takmarkana. Tónlist er 

það samfélagsform sem á hvað auðveldast með að fara víða yfir landamæri stétta, kynferðis, 

þjóðernis og hópa (Frith, 1996) og með því er hún gott tæki til myndunar hugtaka eins og 

sjálfsmyndar en einnig aðgerða og samfélagslegra breytinga. 

 

3.2 Tónlist og pólitík 

Samkvæmt Merriam eru pólitísk samskipti sem má greina í tónlistarlegu formi einn 

undirflokkur mannfræði tónlistar. Dæmi um pólitísk samskipti eru mörg þegar litið er til 

aðgerðarhreyfinga sem byrja sem tónlistarleg sameining en þróast í pólitíska hreyfingu. 

Hippahreyfingin sem ól af sér Bítlana, tónlistarhátíðin Woodstock og kynslóð ungmenna sem 

báru sig á móti Víetnam stríðinu eru gott dæmi um hreyfingar sem tóku þátt í að þróa þá sýn 

sem má sjá í vestrænum nútíma og tjáðu þessar hreyfingar þær hugmyndir upphátt. Málefni 

þeirra sneru meðal annars að margbreytileika, umburðarlyndi, pólitískri rétthugsun, 

fjölmenningu og svo mætti lengi telja (Rodnitzky, 1999). 

  Reggí sem á rætur sínar að rekja til Jamaíka seint á 6. áratugnum er önnur 

tónlistarstefna sem sýnir með skýrum hætti pólitískan og þjóðernislegan þunga, þó að það 

verði ekki frekar skoðað hér en það sýnir þann fjölbreytileika tónlistarstefna sem höfðu 

málefni fólksins að leiðarljósi (Rodnitzky, 1999).  

  Rökræðurnar um hvort að tónlistarhreyfingar búi til stjórnmálahreyfingar eða öfugt má 

leggja að jöfnu við spurninguna um hvort komi á undan, hænan eða eggið. Þar af leiðandi eru 

þær tilgangslausar og eiga ekki heima í umræðunni því að besta ráðið sé frekar að rannsaka 

þau áhrif sem slíkar hreyfingar hafa en að reyna að finna út hvað átti uppruna sinn fyrst.  

(Chiodariu, 2011: 189).    

   Mótmæli og barátta er pólitísk en rannsóknum á pólitískri hlið tónlistarmenninga má 

skipta niður í nokkra flokka. Einn af þeim er tengingin milli tónlistar og því fyrirbæris sem 

pólitískt andóf er. Rannsóknir sem fjalla um pólitísk andóf eru margvíslegar.  Þær geta til 

dæmis  fjallað um áhrif eða tilgang þjóðlagatónlistar, endurvakningu hreyfinga, rannsóknir á 

tengslum andófs og tónlistar sem á sér stað í gegnum alræðisstjórn, tónlist sem á uppruna sinn 

í fangelsum og tónlist aðgerðahreyfinga (Chioudariu, 2011: 189-190). 

  Pólitísk mannfræði hefur sýnt fram á að þegar að samfélag hefur ekki völd til að sýna 

beina andúð eða refsa þeim sem valdið hefur skaða, þá notist það við þjóðsögur (e. folklore) 
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sem óbeint form refsingar. Það getur unnið afturvirkt þegar til framtíðar er litið þegar þeirra 

verður minnst af næstkomandi kynslóðum með munnmælasögum, textum og lögum eða því 

sem viðheldur sögunni.  Andóf tónlistar er  fyrirbæri sem fólk styðst við segir Chiodariu og 

segir það byggja á sameiginlegu sálfræðilegu gangverki sem til dæmis þjóðsögur eru, sama í 

hvaða formi það birtist. Virknin sem andófið myndar, í þessu tilviki í gegnum tónlist er að 

upplýsa komandi kynslóðir. Tilgangurinn er sá að fólk komist að því og gleymi ekki hvað átti 

sér stað, og hver tíðarandinn var hverju sinni í samfélaginu. Hún segir það til að sporna við 

þeirri tilhneigingu sem oft vill verða að sagan sé einungis skrifuð af sigurvegurunum, og til að 

hefna þeirra þjóðháttahöfunda sem voru ofsóttir og kúgaðir (Chiodariu, 2011).  

  Jerome Rodnitzky (1999) segir í bók sinni Using Folk and Protest music to 

understand American history.. að tónlist geti bætt við skilning okkar á menningar- og 

sögulegum hlutum með því að leyfa okkur að heyra í textum það andrúmsloft sem var þegar 

lag var samið (Rodnitzky, 1999). Tónlist er einnig góð söguleg heimild sem geymist, líkt og 

munnmælasögur sem ritaðar voru á blað, en tónlistin virkar eins og boðskapur sem hægt er að 

stimpla í minni okkar, við þurfum einungis að taka skref tilbaka og rýna í textann og lesa á 

milli línanna og þá mun margt ljúkast upp.  

  Önnur mikilvæg virkni andófstónlistar er tilfinningalegs eðlis.  Hún snýst um að búa 

til samfélagslegan létti segir Chiodariu. En tónlist og þá sérstaklega pólitískt hlið hennar, er 

hóp-menningarfyrirbæri og það að deila henni með hópi fólks sé þessi sameiginlega sýn sem 

þéttir og tengir hann böndum enn frekar. Áhugavert dæmi um pólitíska lokun eða kúgun eru 

leiðir fangelsa kommúnista að banna allan söng og flutning ljóða, til að fólk í sömu stöðu 

fyndi ekki stuðning með hvort öðru sem gæti myndað flokka til uppreisnar (Chiodariu, 2011: 

190). John Greenway  (1960) bendir jafnframt á í bók sinni American Folksongs of Protest að 

þrælum var bannað að tala saman, en þá sungu þeir hópsöngva, sem báru í sér kóðaðar 

upplýsingar endurtekninga, sem sýnir hversu margar myndir tónlist í kúgun eða baráttu getur 

tekið á sig (Greenway, 1964). 

 

3.3 Tónlist og aðgerða og baráttuhreyfingar  

Edelman (2001) segir þá Touraine og Melucci þá fyrstu sem settu fram nálgun New social 

movement á 7. áratug síðustu aldar. Melucci setti fram þrjár nálganir sem hann sagði 

samfélagslegar hreyfingar samanstanda af. Það var meðal annars viðurkennd þátttaka á 



18 

sameiginleika sínum og sameiginlegri sjálfsmynd, markmiðum og skilningi sem og aðgerð að 

fara yfir þolmörk félagslega kerfisins og þar með beita þrýstingi til breytinga (2001: 289).   

 Nokkrir þættir haldast í hendur sem gæti þurft að skoða í samhengi til að skilja út á 

hvað mótmælatónlist gengur.  Eyerman og Jamison (1998) spyrja afhverju hefur tónlist alltaf 

verið stór hluti baráttuhreyfinga og hvað er það sem tengir það tvennt saman? (9). Þeir koma 

með svarið við því í bók sinni Music and Social movements þar sem þeir lýsa jafnframt þeirri 

tónlistarhefð sem hefur skapast og við flest ættum að þekkja frá söngvum folk tónlistarstefnu 

6. áratugarins en textarnir innihéldu oftast málefni sem brunnu á alþýðunni (1998: 14). 

Futrell, Simi og Gottschalk segja textagreiningu mikilvægt tæki en hugtakið ritúal sé einnig 

mikilvægt að skoða (Futrell, Simi og Gottschalk, 2006). Eyerman og Jamison (1998) eru 

sammála mikilvægi þess að skoða ritúal sem einn af þeim þáttum sem þarf að skoða til að 

útskýra hvað það sé sem knýr aðgerðahópa áfram og hver tengsl þeirra séu við tónlist.  

  Tónlist gegnir ákveðnu hlutverki í þeim ritúölum sem eigi sér stað þegar tónlist 

samsamar sig hefðum og verður til þess að hópar myndast í kringum sameiginlega upplifun 

og tengingar (Futrell, Simi og Gottschalk, 2006). Það er eitthvað sem tengir okkur saman því 

við ljúkum upp eyrum fyrir einhverju sem vekur áhuga okkar, eða við sammælumst um, og 

leitumst eftir þeirri viðurkenningu með öðrum í sama hugsanaflæði. Til að fá sem víðastan 

skilning á hugtakinu segir Futrell og félagar þá Eyerman og Jamison skoða nokkrar ólíkar 

nálganir fræðimanna. Þeir segja Goffman og Garfinkel skilgreina ritúal sem táknræna athöfn 

sem tjái átök. Schechner vill skilgreina það sem táknrænt andóf  og uppreisn á meðan 

Eyerman og Jameson segja nálgun Benford og Hunt stafa af vonbrigðum og valdi sem 

einstaklingur geti fundið fyrir en það sé heildin sem rammi það inn. Gordon segir ritúal 

framkalla ,,emotional-culture“ eða tilfinningarmenningu og samkvæmt Sardiello er það sem 

felst í athöfninni að lesa táknræna merkingu úr tónlist því það hjálpi þátttakendum að skilja og 

skilgreina umhverfi sitt (Futrell, Simi og Gottschalk, 2006: 277). Futrell og félagar halda 

hugmyndinni áfram og vilja meina að í ritúali felist að tengja þátttakendur saman, gera þá að 

heild við það að taka þátt í einhverju sameiginlegu. Sameingarkrafturinn getur því birst í 

gegnum tónlist eða dans en ekki bara það að rýna í merkingu texta eins og DeNora bendir á 

(Futrell, Simi og Gottschalk, 2006). Þeir fræðimenn sem eru sammála um þá birtingarmynd 

sem tónlist skapar sem tæki fólks til að ramma inn tilfinningar sem það upplifir sameiginlega  

og tónlistarviðburðir sem mótmælum fylgja sé ritúalið sjálft. Dæmi því til stuðnings eru aðrir 

vistmunalegir hópar og hvernig tónlistar hafði áhrif á þá sem heild í byrjun 20. aldar. Hóparnir 

sem upplifðu kúgun og misnotkun af hendi stjórnenda varð að hópuppreisn og verkföllum 

(Futrell, Simi og Gottschalk, 2006: 277). Það hefur sýnt sig að tungumálaþekking þarf ekki að 
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vera til staðar til að tónlistarlegur skilningur komist til skila og hafi áhrif á athafnir fólks sem 

verði til hópmyndunar einstaklinga með sameiginlegar áherslur (Futrell, Simi og Gottschalk, 

2006).      

  Fyrrnefndar kenningar DeNora (2000) um mikilvægi tónlistar sem tæki til flokkana og 

myndunar sjálfsmyndar og atbeinis er annar flokkur sem gott er að skoða þegar 

tónlistarnotkun aðgerðarhreyfinga er rannsökuð. Furtrell og félagar  (2006) vilja nota hugtakið 

„movement music scene“ yfir þessa athöfn til að fá dýpri skilning, þar sem hugtakið scene eða 

sena hefur mikið verið skoðuð í félagsfræðilegum rannsóknum. Flest þekkjum við orðið 

tónlistarsena þegar talað er um flokka tónlistar. Furtrell og félögum finnst hugtakið „sena“ þó 

hafa verið illa eða lítið skilgreint þar til í nýlegum rannsóknum þar sem sena er í auknu mæli 

tengd tónlist og fræðilegri greiningu hennar (Futrell, Simi og Gottschalk, 2006). Will Straw 

spyr í grein sinni Public scenes (1991) hvort sena sé hópur af fólki og hvernig það færist fram 

og tilbaka eða rýmið sem fólk fer í gegnum (1991: 249). Futrell og félagar segja hann 

skilgreina senu sem yfirbyggingu þar sem fylking hóps eða flokkur kemur saman til að njóta 

sameiginlegs smekks og tónlistar og myndar þar með félagslega hópa þeirra sem eru ,,inni“ 

eða ,,úti“. Það sem hópurinn skipuleggur í kringum þennan samnefnara, sem tónlist er í 

þessum tilviki, er það sem framkallar tilfinningu að tilheyra hóp eða heild sameiginlegra 

skoðana (Futrell, Simi og Gottschalk, 2006: 278).   

 

3.4 Tónlist og minnihlutahópar 

,,How do you explain what it feels like to get on the stage and make poetry that you know 

sinks into the hearts and souls of people who are unable to express it?” –Nina Simone”. 

Það er ekki hægt að skrifa um mótmælatónlist kvenna án þess að skoða tónlist svartra kvenna 

og arfleifð þeirra til tónlistarsögunnar. Patricia Hill segir að sögulega hafi vistmunaleg hefð 

svartra kvenna átt sér stað utan fræðistofnanna og því til marks má skoða arfleifð blús-söngva 

kvenna af verkamannastétt á áratugunum 1920-1930. Sá síðarnefndi átti mikilvægan þátt í 

þessari hefð sem myndaðist utan fræðigreinarinnar (2000: 15). Þær þóttu ekki hafa mikið að 

segja til um fræðilega umræðu femínisma og voru meira og minna útilokaðar frá henni en Hill 

segir það rangt og megi það sjá í tónlistarhefðinni (Hill, 2000).   

  Angela Davis segir list áhugavert form að því leyti að hún hafi áhrif á þekkingu og 

tilfinningar og með henni hafi tónlist átt stóran þátt í að móta félagslegar hliðar vestur-
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afríkubúa. Í gegnum tónlist tókst samfélagi svartra að búa til von um frelsi með því að ýta 

undir og styrkja myndun pólitískra hópa sem mótmæltu ríkjandi hugmyndum um kynþátta- og 

kynjamismunun. Ekki nóg með það að ýta undir liðsheild  þá gegndi hún því hlutverki að ljá 

konum rödd (Hill, 2000).  Í tónlist felst pólitískt andóf en ekki bara fagurfræðilegt gildi og er 

tónlistarmenning sem rekja má til þrælamenningu gott dæmi um það (Hill, 2000). Blúsinn er 

einn þeirra flokka sem eiga sér langa hefð og var mikilvægur hluti af afrískri-amerískri tónlist. 

Sársauki og angist eru tilfinningar sem eru vel þekktar í blús-tónlist og útskýrir blús-

söngkonan Alberta Hunter að mikilvægi hans sé að takast á við þær tilfinningar og bælingu 

sem eigi sér stað í hjörtum þeirra kúguðu. Hill tekur undir að tónlist var ekki bara til 

dægrastyttingar heldur einnig tæki til friðþægingar og endurómar þær aðstæður sem 

verkamannastétt svartra bjó við í BNA (Hill, 2000).  Hill vitnar í Williams sem segir að í 

gegnum blúsinn megi greina aðstæður sem svartir bjuggu við (105). Það samræmist 

hugmyndum annarra fræðimanna sem segja  að það sé hægt að nota tónlist sem heimild fyrir 

þankagang og tilfinningar kúgaðs minnihlutahóps og ef að það sé ekki viðurkennt sem 

þekking og skoðun menntafólks þá sé almennt lítið vitað yfir höfuð (2000: 106).  

  Margir fræðimenn hafa skrifað um mikilvægi og áhrif sem svartrar konur höfðu á 

blúsmenninguna þar á meðal fyrrnefnd Angela Davis. Hill segir Russell aðra sem hefur 

skoðað hversu mikil þungamiðja konur voru í endurmótun og viðhaldi blússins og tengingar 

hans við afríska menningu (2000). Hill gengur jafnvel svo langt að segja að blúsinn hafi átt 

þátt í því að verða vettvangur fyrir skilgreiningu á sjálfsmynd svartra kvenna (2000: 106). 

Russell segir að í textum blússöngkvenna eins og Bessie Smith og Jackson, Billy Holiday, 

Ninu Simone og  Esther Phillips megi sjá sjónarhorn svartra kvenna sem gefi þeim þeirra 

eigin fortíð, samtíð og framtíð (Hill, 2000).   

  Angela Davis rekur sögu blús sönghefðar svartra kvenna í bók sinni Blues legacies 

and black feminism (1998) og segir hana fyrst skjalfesta árið 1920 þegar byrjað var að taka 

upp blússöngva. Markaðurinn var kynþáttamiðaður þar sem hvítir karlar ráku 

upptökufyrirtækin. Tónlistin sem var nær eingöngu sungin af konum á þessum tíma varð 

aðgengilegri fyrir stærri hluta hóps þó markaðssetningin næði aðeins til svartra til að byrja 

með (1998: xii). Nú fyrst segir Hill, gátu ólæsar konur, sem ekki var óalgengt sem og þær sem 

bjuggu fjarri söngkonunum, hlustað á aðrar konur og fundið samsvörun á sínum eigin 

aðstæðum í gegnum söngva. Þó að textar kvennanna og innihald hafi oft á tíðum verið 

framsækið og pólitískt þá vitnar hún í DuCille þar sem hún segir að varast beri að skoða það 

sem svo að þær hafi einhverju um það ráðið þar sem þær voru upp á hagsmuni 

útgáfufyrirækja komnar ( Hill, 2000; 107). Davis segir verkmannablús ekki heldur hafa fengið 
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náðaraugu frá millistétt svartra og söngkonurnar voru taldar standa fyrir lágmenningu sem 

þótti ekki samboðin þeim menningarlegum gildum sem millistéttin boðaði (Davis: xiii, Hill: 

108). Þetta álit er ekki nýtt af nálinni og á sér enn stað. Það sem lesa má úr textum þeirra þótti 

ekki hæfa konum né vera siðsamlegt en það er hinsvegar meiri dýpt í texta þeirra en maður sér 

í fyrstu. Það sem virðist ósæmilegt og lágmenningarlegt er þó í samhengi við þá baráttu sem 

var háð milli kynja, kynþátta og stétta. Blúsinn er þó jafnmikilvægt tæki í nútímanum eins og 

hann var fyrir verkamannastéttir svartra áður fyrr (Hill, 2000). 

  Hill bendir á mikilægi tónlistar að því leyti hvar annarsstaðar konur hefðu átt að  deila 

skoðunum sínum til almennings heldur en í gegnum söng (2000: 108). Textar þeirra voru 

hlaðnir merkingu og skoðunum. Skoðanir sem ekki máttu fara víðar innan samfélagsins og 

þetta þótti góð leið í ljósi ólæsis kvenna á þessum tíma (Hill, 2000). 

   Annar minnihlutahópur innan baráttuhreyfingar kvenna er mótmælahreyfing kölluð 

Women´s music. Skortur var á konum í tónlistargeiranum og þær fáu sem komu fram voru 

undir hæl framleiðenda og ríkjandi viðmiða. Á þessum tíma var dægurlagatónlist byggð á og 

beint að körlum. Ósýnileiki kvenna og skoðanir þeirra var það sem varð til að hreyfing 

kvenna í tónlist komst á legg  þar sem rými fyrir þeirra markað myndaðist og áherslur þeirra á 

móti því feðraveldi/ stéttaflokkun sem var ríkjandi (Lont, 1992).  

  Heiti hreyfingarinnar gefur til kynna að tónlistin sé af öðrum toga (e. alternative) 

samin af konum fyrir konur og í eigu kvenna. Sumir tengdu stefnuna samkynhneigðum 

konum á meðan aðrir sögðu hana hafa orðið til í annarri bylgju femínista gagnkynhneigðra 

kvenna á 7. áratugnum en hópurinn hafi tvístrast og orðið að hreyfingu samkynhneigðra 

femínista. Ákveðið var að nefna hana tónlist kvenna (í stað tónlist lesbía) því það þótti ekki 

eins ógnandi ríkjandi viðhorfum sem og flytjendum og fylgjendum stefnunnar. 

Tónlistarstefnan stóð fyrir meira en tónlist  því þær sem stóðu að henni þóttu einnig standa 

fyrir sýnileika valds sem var skipulagt af þeim fyrir þær og með því stóð hún fyrir hreyfingu 

samkynhneigðra femínískra kvenna. Með tónlist var valdið þá meðal annars sýnilegt á 

tónlistarvettvangi þó svo að innan hreyfingarinnar væri samkynhneigð ekki viðurkennd fyrr 

en 1971. Innan femínískra tónlistarhreyfinga var aðskilnaður eins og minnst hefur verið á og 

segir Cynthia Lont það vera vegna þess að samkynhneigðar konur áttu ekki samleið með 

almennum hugmyndum femínista um að nálgast tónlistamarkaðinn á forsendum karla. Þær 

vildu semja og eiga sitt eigið efni (Cynthia Lont, 1992). 

  Hugmyndafræði kvenhreyfingar women´s music fólst í andófi gegn ríkjandi menningu 

með menningarlegri byltingu og afneitun á ríkjandi feðraveldi. Hreyfingin þróaðist í átt að 

hinsegin menningingu (e. alternative culture) með áherslur á konur í samfélagi sem virti þær 
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að vettugi. Á þessum vettvangi tókst samkynhneigðum konum að búa sér til rými sem 

samanstóð af gagnkvæmum skilningi og virðingu (Lont, 1992). 

 

4 Folk tónlist  ,,The age of protest” 

Til þess að skilja hugtök sem hafa verið hér til umfjöllunar og tengsl þeirra við tónlistarlega 

notkun í aðgerðahreyfingum þurfum við að skoða eina af mikilvægustu tónlistarhreyfingu eða 

senu sem er talin eiga þátt í aðgerðarhreyfingu kvenna í BNA.  Folk tónlistarstefnan gegndi 

þar viðamiklu hlutverki við þróun þess sem við þekkjum sem mótmælatónlist í dag og varpar 

ljósi á hver staða kvenna var í samfélaginu. Tónlistin varpar einnig ljósi á tíðarandann, og þær 

miklu samfélagslegu breytingar sem áttu sér stað hvað varðar stéttar- og frelsisbaráttu og 

síðast en ekki síst baráttu kvenna. Til að skilja mikilvægi tónlistar í þeim skilningi sem það 

hafði fyrir konur þurfum við að skoða út á hvað folk stefnan gekk og hvernig hún náði 

almennu fylgi.    

  Ekki er ein sátt um hvað folk tónlist er en hægt að greina orðið sjálft og skilja þannig 

út á hvað þessi tónlistarflokkur gengur. Hún er samin og sungin af alþýðunni, 

verkamannastéttinni og þá sem gegndu eða fundu sig á sama stað í samfélaginu (Rodnitzky, 

1999). Jerome Rodnitzky hefur verið ötull í rannsóknum sínum á þeim áhrifum sem tónlist 

hafði á aðgerðarhreyfingar 6. og 7. áratugar síðustu aldar.  Einnig hvaða þýðingu hún hafði 

fyrir konur. Hann segir folk og mótmælatónlist hafi einkennt tónlist áratugarins og því árferði 

sem skapaðist þegar fólk byrjaði að andmæla ríkjandi viðhorfum. Það birtist í  gegnum 

mótmælatónlist og að ná til fjöldans með tónlist í gegnum háðsádeilu og andófstexta. Á 

þessum tíma kom best í ljós hve textar áttu beina tengingu við það sem átti sér stað í 

samfélaginu. Hvort sem það var andóf gegn stríði, andóf gegn stéttaskiptingu og síðast en 

ekki síst femíníska (andóf) baráttu (Rodnitzky, 1999).  

  Folk tónlist hafði mikið að segja til um vinsældir og eftirspurn mótmælasvöngva. 

Mótmælasöngvar urðu þar með hluti af hversdagsmenningu alþýðunnar. Með tengingu við 

folk söngva fengu þeir á sig heildræna mynd í stað þess að vera álitnir of róttækir eða tilheyra 

jaðrinum og eiga þar með ekki samleið með meginþorra alþýðunnar. Ástæðan fyrir 

vinsældum folk tónlistar segir Rodnitzky vera að rock´n roll senan hafði misst vægi vegna 

þeirra merkingarleysu sem einkenndi texta þeirra (Bob Dylan hafði þó nokkrum árum síðar 

sett þessar tvær stefnur saman vegna eftirspurnar markaðsins).  
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  Jazzinn þótti vera of margslunginn og því myndaðist rými fyrir folk tónlist sem annaði 

eftirspurn samfélagsins eftir heillindum, merkingarlegu innihaldi, áleitnum spurningum, 

baráttu alþýðunnar og þeim nýjungum að ljá konum sína eigin rödd (Rodnitzky, 1999).   

  Þegar kom fram á 6. áratuginn og athygli útgáfufyrirtækja vaknaði og söngvar 

framleiddir fyrir markaðságóða náðu inn á efstu sæti vinsældarlista vestanhafs tók almennum 

vinsældum mótmælasöngva að dvína. Beinn baráttutónn þótti ekki lengur til staðar eða hann 

útþynntur fyrir hagsmuni vinsælda. Vinsældir áttu sér þó enn stað innan minni hópa sem 

börðust fyrir ákveðnum gildum í átt að bættu samfélagi. Víetnamstríðið var í algleymingi  og 

áttu tvær konur í það minnsta tvö vinsæl lög á Ameríkumarkaði á þeim tíma. Joan Baez var 

önnur þessara kvenna en hún er skilgreind sem folk söngva aðgerðarsinni en hún söng lag 

John Lennons ,,Imagine“. Melanie Safka var hin og söng ,,Candles in the wind“ lag sem 

fjallaði um stöðu stríðsins þar sem leitast var eftir friði og sameiningu alheimsins (Rodnitzky, 

1999: 112-14.). Á þessum tíma fór lítið fyrir beinni baráttu kvenna fyrir eigin stöðu í 

samfélaginu enda markmiðið fyrst um sinn að fá að koma fram og syngja opinberlega 

(Rodnitzky, 1999).  

  Gagnrýnisraddir bentu á að þar sem þær fóru inn á svið karla hafi þetta ekki verið 

byrjun femínistahreyfingarinnar þar sem markaður þeirra var karlmiðaður.  Í fyrstu voru 

konur ekki merkjanlega áberandi sérstaklega þá í baráttu minnihlutahópa eins og frumbyggja 

Ameríku og Ameríkönum af mexíkönskum uppruna. Rodnitzky minnist á eina konu að nafni 

Odetta en hún var stórt nafn í tónlistarlegri baráttu kvenna en að öðru leyti er ekki á þær 

minnst frekar (Rodnitzky. 1999: 114).  

  Vinsældartónlist (topical) reyndist ungum konum í kvenréttinbaráttunni hvað best þar 

sem hún greiddi leið að frumkvöðlabaráttu þeirra um vitundarvakningu kvenfrelsis. Tónlistin 

sem einkenndi baráttu þeirra var mjög fjölbreytt. Hún var allt frá verkamannasöngvum til 

ballaða um menningarlegt stolt og sjálfstæði. Þar má nefna lög eins og ,,The modern union 

maid“ sem var háðsádeila á ,,Union maid“ ballöðu sem Guthrie samdi um konur verkamanna. 

,,The freedom ladies“ var yfirlýsing um sjálfstæði og ,,Papa“ var mótsvar feðraveldis 

rokktónlistarmanna (Rodnitzky, 1999).  

  Þegar tónlistarkonur eru skoðaðar í hópi femínista á 6. áratugnum sést að þær höfðu 

myndað óljóst afmarkaða hópa áhugasöngvara sem þrátt fyrir litla kunnáttu vegið það upp 

með baráttuvilja og systurlegri samstöðu. Viðhorf til kunnáttu þeirra breyttist þegar leið á 7. 

áratuginn þegar vanari söngkonur komu fram á sjónarsviðið (1999: 115). Þrátt fyrir að konur 

tækju að syngja og taka þátt í mótmælum skilgreindu þær sig ekki allar femínísta eða stæðu 

fyrir femínískri baráttu enda voru margar þeirra fengnar til að syngja lög karlhöfunda eins og 
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minnst er á að ofan. Baez og Reynolds töldu sig ekki femínískar en Raditzky bendir á að þær 

hafi verið góðar fyrirmyndir femínísku baráttunnar þar sem þær fóru inn á málefni sem 

vörðuðu mál kvenfrelsishreyfingarinnar sem hafði ekki enn átt upptök sín né sjálft hugtakið – 

kvenfrelsi – orðið til fyrr en seint sama áratug. Yngri talsmenn femínisma gjörbreyttu hugsun 

kvenna og greiddu götur seinni kynslóða. Því lengra sem leið á áratuginn átti ungum 

upprennandi söngvaskáldum sem höfðu alist upp með fyrstu kynslóð femínista, eftir að taka 

við og mótmæla með vel útfærðum textum og lögum enda voru þær hvattar áfram af konum 

innan hreyfingarinnar (Rodnitzky, 1999).  

   Inngangur að söngvabókinni  ,,All our lives: A women´s songbook“ sem var skrifuð 

1976 lýsir vel tíðarandanum. Þar er vitnað í að bókin sé ætluð femínistum sem unna 

sönghefðinni. Því með henni sé hægt að koma skoðunum og baráttumálum kvenna áfram í 

heimi sem enn hefur ekki gefið konum rými og sjálfstæði sem þær eiga skilið og söngva sem 

tala til kvenna (Rodnitzky, 1999).  

  Í byrjun 7. áratugarins var dúettinn Hazel and Alice áberandi. Þær voru blue-grass 

söngkonur í seinni bylgju femínisma. Sú bylgja hélt áfram fyrri áherslum að koma á framfæri 

mjög hæfum   tónlistarkonum sem fjölluðu um fjölbreyttan heim femínisma í textum sínum. 

Textar þeirra lýstu vandkvæðum sem dreifbýliskonur á miðjum aldri áttu í. Vandkvæðin 

fólust í því að fylgja boðskap glanstímarita um samskipti kynjanna og hvernig gleðja ætti 

eiginmenn.  Þessar skoðanir og lýsingar áttu vel við þá vakningu sem hafði orðið í pólitík sem 

brúuðu bil milli menningarlegrar vakningar og frjálslyndra skoðana (Rodnitzky, 1999). 

  Þetta verður ekki skoðað án þess að minnast á vaxandi gremju þeirra sem sögðu frelsi 

kvenna ógna pólitískri stöðu samfélagsins. Konur fóru fljótt að sjá að þær voru kúgaðar af 

kapítalísku yfirræði sem kom fram í tónlist þeirra. Söngvar þeirra fóru að óma af félagslegum 

femínisma og hvernig álit á þeim var enn á lágu stigi innan verkmannastéttar. Textar þeirra 

rödduðu það kynjamisrétti sem þær máttu sæta og þá lítillækkun sem konur urðu fyrir í hinum 

svokallaða heimi karla. Vinna var heimur karla og enginn staður fyrir konur. Pólitísk málefni 

var konum ofarlega í huga og hafði pólitíska landslagið eftir Víetnamstríðið mikið að segja 

sem og sitjandi forseti Richard Nixon sem sönghópur að nafni The red star singers kölluðu 

,,Pig Nixon“ (Rodnitzky, 1999: 117).  

  Að mati femínista fólst vald baráttutónlistarinnar í því að eiga í samræðum og láta 

rödd kvenna heyrast. Sanna að þær hefðu hlutverk innan pólitíkur án þess að hneyksla eða 

fara inn fyrir landamæri karla eins og Koskoff (1989) minnist á í bók sinni Women and Music 

in Cross-Cultural Perspective.  Litið var niður á tónlist kvenna en tónlist karla upphafin 

(Koskoff, 1989). Gagnrýnisraddir lítillækkuðu val tónlistarstefnunnar sem þær völdu sér þ.e 
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hefðbundna folk tónlist. Helsta barátta þeirra var að sýna fram á að konur gætu einnig látið 

rödd sína heyrast innan rokkstefnunnar (Rodnitzky, 1999 : 118). Að tónlist þyrfti ekki 

einungis að vera á valdi karla til að teljast trúanleg. Það tókst og höfðaði það til Woodstock 

kynslóðarinnar og þeirra frjálslyndu hugmynda um að lifa í núinu og lifa til að njóta og að 

mótmæla þeim viðhorfum sem eldri kynslóðir viðhéldu en fóru ekki sjálfar eftir. Rodnitzky 

nefnir að Janis Joplin hafi verið holdgervingur breyttra tíma og áhrifavald fyrir konur sem 

börðust fyrir bættum samfélagslegum kjörum. Gagnrýnisraddir úr búðum eldri folk söngvara 

héldu því þó fram að þessi nýja tónlistarbylgja og menningarbarátta 8. áratugarins væru 

afturhvarf og héldi aftur að róttækum umbótum, en eins og Rodnitzky heldur fram, þá er 

tónlistin besta heimildin til að skilja þann mótmælaáratug sem átti sér stað í Bandaríkjunum á 

7. og 8. áratugnum (Rodnitzky, 1999: 117-18). Koskoff bendir einnig á þennan tónlistarlega 

aðskilnað sem var milli karla og kvenna, en segir að einmitt þessi aðskilnaður sem átti sér stað 

samfélagslega hlyti að ota sér inn í tónlistarstefnur hvort sem það stafaði af mismunandi 

hugmyndafræði karla og kvenna og segir hún það hafa haft mikil áhrif á að styrkja bönd 

kvenna og sameina þær (1989: 9). Í skilgreiningu Price er hægt að sjá hvernig ritúalið og 

hugtökin sem farið var inn á hér á undan spila stóran þátt í samsömun og upplifun kvenna á 

sjálfsmynd sinni og að tilheyra eða eiga heima í hóp innan samfélagsins. Koskoff vitnar í 

Sally Price þar sem hún fjallar um endurskilgreiningu og styrkingu á sjálfsímyndinni sem 

hlaust af því að kvenkyns flytjendur vildu flytja lög sín sem speglun af þeirra eigin 

sjálfsímynd og því bili sem þær upplifðu frá samfélaginu á hvernig þær litu sig og samfélagið 

leit þær (Koskoff, 1989: 9).   

 

Lokaorð 

 

Hér á undan hafa ýmis hugtök og kenningar verið kynnt er varðar aðgerðahreyfingar og tengsl 

þeirra við tónlist í von um að varpa frekari ljósi á hvernig skoða má tónlist í fræðilegu ljósi og 

sem samfélagslegt tæki í aðgerðahreyfingum. Í fyrsta kaflanum var farið yfir helstu 

kennismiði hugtaksins sjálfsmynd og skoðað hvernig hún hjálpar einstaklingnum að mynda 

og samlaga sig ytri heim sínum sem er í sífelldum breytingum. Hugmynd Yusal-Davis um að 

tilheyra er til að mynda dregin upp en hún skoðar hvernig einstaklingur myndar sér 

sjálfsmynd um hver hann er, sem og aðrir í kringum hann. Eins og sýnt hefur verið fram á 

hefur sjálfsmyndin áhrif á og er afleiðing samfélagslegra breytinga. Þessi utanaðkomandi 
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félagslegu áhrif hafa áhrif á þróun sem knýr fólk til aðgerða. Því næst var andóf kynnt til 

sögunnar en með því verða átök milli samfélagshópa og valdasamskipti koma í ljós. Sýnt er 

fram á að andóf sé tæki einstaklinga til að ákvarða hvað vald sé. Valdið er notað sem aðgerð 

gegn aðgerðum annarra og andóf er leið minnihlutahópa til að tjá andúð á kúgun. Það leiddi 

að öðrum kafla sem fjallaði um kenningar femínisma og kynjafræði en þar er greint frá því að 

femínismi sé hugmyndafræði í sífelldri þróun líkt og sjálfsmyndin. Birtingarmynd femínisma 

birtist í gegnum aðgerðarhreyfingar og því haldið fram að undirgefni eða kúgun sé rótin að 

höftum sem hindri framgang kvenna. Jafnrétti er jafnframt skilgreint sem birtingarmynd 

kvenbaráttunnar. Kynjafræði er skoðuð og sýnt fram á hversu nauðsynleg fræðin séu til að 

auka þekkingu á mismunun og hafa áhrif á þróun samfélags. Greina má samband ójafnra 

valda innan tónlistar í öllum menningarheimum og skipar vald þar lykilflokk. Menningarlegt 

kyn er sagt ástæða fyrir vöntun á konum í tónlist og tengist það hugtakinu kúgun. Þriðji kafli 

fjallaði um tónlist í fræðilegu ljósi og pólitísk samskipti og tengsl tónlistar við 

aðgerðarhreyfingar og hugtakið ritúal kynnt. Þar er sýnt fram á tengsl tónlistar og 

sjálfsmyndar og tónlistar og pólitískra hliða sem má greina í tónlist og málefni sem vörðuðu 

almenning og breyttar hugarfarsáherslur. Skoðað var hvaða notagildi tónlist hafði fyrir þróun 

mannsins, hvernig hún ýtti undir þróun sambanda og tengsla innan samfélags og þar með 

samfélagslega uppbyggingu. Sýnt er fram á mikilvægi tónlistar við myndun á sjálfsmynd og 

samfélagslegra flokkana og hvernig einstaklingur mótar sitt félagslega líf. Fjallað er um 

dægurtónlist í því sambandi og virkni hennar til að ná fram breytingum með mótmælum. 

Sjáfsmyndin var nánar skoðuð og farið í tengsl hennar og tónlistar og hvernig við mátum hana 

við okkur. Líkur eru leiddar að því að tónlist sé hugsjón um hvað einstaklingur getur orðið og 

hjálpar hópum að tjá menningarlegt gildi og samstöðum, hvort hafi áhrif á hvort. Hvernig fólk 

noti pólitísk andóf í gegnum tónlist til að upplýsa næstu kynslóðir með sagnahefðum og 

munnmælasögum og aukið skilning okkar á sögulegum atburðum. Í fjórða kafla er fjallað um 

tónlist og aðgerðarhreyfingar sem hóp sem leitast eftir sameiginleika og sameiginlegri 

sjálfsmynd. Ritúal er skilgreint sem mikilvæg athöfn í tengslum aðgerðahreyfinga og tónlist 

en það felur í sér þessa samsemd og sameiginlegu upplifun. Það er viðurkenning með öðrum 

við hlustun á tónlist og athöfnin felur í sér tilfinningu, andóf, átök og táknræna merkingu sem 

hjálpar þátttakendum að skilja umhverfi sitt. Einnig er farið inn á fyrrnefnda flokkun og 

myndun sjálfsmyndar sem er myndað í gegnum senu.  

  Í kaflanum um tónlist í fræðilegu ljósi er sýnt fram á hvaða áhrif blúsinn hafði á 

sjálfsmynd svartra kvenna og hvernig tónlist ýtti undir liðsheild þeirra og gaf þeim rödd þegar 

þær höfðu litla sem enga.  Sönghefð þeirra er rakin og mikilvægi tónlistar er skýrt. Einnig er 
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farið inn á tónlistarhreyfingu samkynhneigðra kvenna með áherslur á móti ríkjandi feðraveldi. 

Þær vildu tónlist gerða af konum fyrir konur og hvernig þeim tókst að skapa sér rými sem 

samanstóð af virðingu og gagnkvæmum skilningi. Að lokum var mótmælaáratugurinn og 

tónlistarstefnan sem einkenndi hann til umfjöllunar. Beint var ljósi að hvernig stefnan var 

grunnur að þeirri mótmælatónlist sem við þekkjum í dag. Hvernig hún varpaði ljósi á hver 

staða kvenna var í samfélaginu og hafði áhrif á baráttuhreyfingu kvenna. Textar lýstu andófi 

og áttu beina tengingu við það sem átti sér stað í samfélaginu og komu baráttumálum kvenna 

á framfæri. Valdið fólst í því að eiga í samræðu og láta rödd kvenna heyrast. Tónlistarlegur 

aðskilnaður átti þátt í því að styrkja bönd kvenna og sameina. Sýnt er fram á hvernig ritúal átti 

þátt í samsömun kvenna á sjálfsmynd að tilheyra og vera í hóp. 

  Þessi samantekt greinir frá helstu hugtökum og hugmyndum sem voru til umfjöllunar í 

ritgerðinni. Draga má þá ályktun að tónlist hafi reynst  ágætt tæki til samfélagslegra breytinga 

og baráttuhreyfingar kvenna á mótmælaáratug síðustu aldar. Þær rannsóknir og nálganir 

fræðimanna sem hafa verið til umfjöllunar hér styrkja það sem farið var að stað með í upphafi 

ritgerðar. Orð rithöfundarins Steinbecks styrkir jafnframt skoðun mína sem farið var að stað 

með:  

  ,,songs are the statement of people. You can learn more about people by listening to 

  their songs.. for into the songs go all the hopes and hurts, the angers, fears, the wants 

  and aspirations” – John Steinbeck. (Greenway, 1960: vii). 
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