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 Útdráttur

Krautrokk er tónlistarstefna sem að á rætur sínar að rekja til Vestur-Þýskalands eftir 
seinni heimstyrjöldina. Hljómsveitir eins og Kraftwerk, Can, Amon Düül 2, NEU!, 
Faust, Tangerine Dream, La Düsseldorf, Ash Ra Temple, Harmonia og Kluster litu þá 
dagsins ljós. Hljómsveitirnar sköpuðu nýja þýska ímynd fyrir knésetta þjóð sem hún í 
kjölfarið gat orðið stolt af og kallað sitt eigið. Hljómsveitin Kraftwerk hefur þá til að 
mynda orðið heimsfræg og er hún vinsæl enn þann dag í dag. En hvernig var hönnunin 
og hugmyndafræðin á bakvið tónlistarstefnuna Krautrokk? Í þessari ritgerð er sagt frá 
áhrifum Uwe Nettlebeck á hljómsveitina Faust og hvernig plötuumslögin Faust, So Far 
og The Faust Tapes voru hönnuð, einnig hvað Klaus Dinger hannaði fyrir NEU!, La 
Düsseldorf og hugsanlega Harmonia og þá verða áhrif Emil Schult á Kraftwerk ítarlega 
skoðuð. 
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Inngangur

Krautrock (ísl. Krautrokk) er tónlistarstefna sem varð til í Þýskalandi uppúr 1968. Ungt fólk í 
iðnaðarborgunum Köln, Düsseldorf, Hamborg, München og Berlín fann sig ekki í því Þýskalandi 
sem það fæddist í – Þýskalandi sem að feður þeirra höfðu tapað eftir enn eitt tilgangslaust stríðið. 
Unga fólk vildi skapa sér nýjan heim, sem það gæti kallað sinn eiginn, og á þann hátt segja skilið 
við drauga fortíðarinnar. Þetta unga fólk byrjaði að tjá sína nýju heimsmynd sína í tónlist sem síðar 
átti eftir að þykja ein sú frumlegasta á 20. öldinni og hefur haft áhrif á fólk um allan heim. En breska 
tónlistarpressan uppnefndi tónlist hins nýja unga Þýskalands, Krautrock.1 Heitið er heldur niðrandi og 
vísar í viðurnefni á þýskum hermönnum úr stríðinu, og var í upphafi notað til að níða niður þessa tónlist 
sem fáir höfðu ekki enn skilning á eða smekk fyrir.

Hvernig leit þessi nýi heimur út, sem ungir Vestur-Þjóðverjar reyndu að túlka bæði í tónlist og 
í myndmáli? Með hvernig myndum og hönnun þótti börnum hins nýja Þýskalands viðeigandi að tjá 
tónlist sína? Þeim spurningum verður svarað með því að skoða plötuumslög og hugmyndafræðina 
á bakvið hönnun þriggja Krautrokk sveita. Þá verður reynt að setja hönnun þeirra, plötuumslögin, 
í sögulegt samhengi. Skoðaðir verða nokkrir hönnuðir og frumkvöðlar á sviði tónlistar frá 
eftirstríðsárunum. Skrifað verður um Uwe Nettlebeck og tilrauna rokksveitina Faust, en einnig um 
Klaus Dinger og Micael Rother og þá sérstaklega hönnun Dingers fyrir NEU! – sem þýðir einfaldlega, 
og er lýsandi, Nýtt! Skoðaðar verða systur-hljómsveitir þeirra La Düsseldorf  og Harmonia og fjallað 
verður um einn áhrifamesta hönnuð senunnar, Emil Schult, og könnuð þau áhrif sem hann hafði á útlit 
sveitarinnar Kraftwerk, eða myndræna túlkun á því hvernig fjórir frumkvöðlar frá Düsseldorf sjá fyrir 
sér framtíðina.

1 David Buckley, „Krautrock“, Grove Music Online, 2007, sótt 3. desember 2012 http://www.oxfordmusiconline.com/
subscriber/article/grove/music/49687
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1. Rætur Krautrokksins: Þýskland eftir stríðið.

Til að skilja hvernig Krautrock byrjaði þarf að átta sig á hvernig staður Þýskaland var eftir Síðari 
heimsstyrjöldina. Landið var í rúst og þar ríkti vonleysi, hungur og örvænting. Á þessum tíma var 
Þýskaland mjög háð Marshall-aðstoðinni og margir litu á Bandaríkjamenn sem einhverskonar frelsara 
frá hungri og alsleysi. Á 7. áratugnum var landið tvískipt, í austri var leppríki Sovétríkjanna – Austur-
Þýskaland – og í vestri var Vestur-Þýskaland hersetið af Bretum og Bandaríkjunum. Vestur-Þýskaland 
var vettvangur sigurvegaranna, sigursliðs bandamanna í seinni heimstyrjöldinni og þar voru þúsundir 
enskumælandi hermanna. Því má segja að sá hluti þýsku þjóðarinnar sem var í þessu mikla samneyti 
við vestræna hermenn hafi átt auðvelt með að sjúga í sig vestræna menningu. Rokk og ról var spilað 
í útvarpinu og kynslóð Þjóðverja eftir stríðið talaði ensku með amerískum hreim. Hún sá risastóra 
ameríska bíla aka um þýskar grundir, fulla af hermönnum í leyfi. Þeir gengu um í gallabuxum, drukku 
kóka kóla og jórtruðu tyggigúmmi. Vestur-Þýskaland var búið að njóta svo mikillar aðstoðar frá 
Bandamönnum að menning þeirra var farinn að skilja eftir sig djúp spor, og sumir hugsuðu sem svo, 
að ef vestur-Þjóðverjar ætluðu ekki að drukkna í innfluttri menningu yrðu þeir að bregðast fljótt við og 
nýta til þess eigin sköpunarkraft.2

Snemma á 7. áratugnum sáust nokkrar furðuverur á kreiki á meðal Vestur-Þjóðverja. Þetta voru 
síðhærðir ungir menn í snjáðum fötum sem fóru á puttanum í gegnum Vestur-Evrópu til að sameinast 
skoðanabræðrum sínum og systrum í París, Amsterdam, München, Hamborg, Kaupmannahöfn og 
Stokkhólmi. Þetta fólk hittist gjarnan á stöðum sem að venjulegir borgarar forðuðust. Stelpurnar sem að 
höfnuðu gylliboðum tísku- og snyrtivöruframleiðenda og fóru sínar eigin leiðir hvað varðar klæðaburð 
og útlit. Þessir ungu skuggar samfélagsins unnu ekki venjulega vinnu, og skiptu sér ekki að opinberum 
stjórnmálum. Í farangri þeirra var að finna fyrstu skammtana af hassi sem kom til Evrópu frá Norður-
Afríku. Snemma á 7. áratugnum var almenn hneykslun á meðal Vestur-Þjóðverja í garð þessa unga 
fólks sem farið var að vera ansi áberandi í ýmsum stórborgum Vestur-Þýskalands. Sjálfur Kanslari 
Þýskalands á þeim tíma ,Ludwig Erhard, sagði: „Á meðan ég er við við völd skal ég gera allt sem að ég 
get til enda þetta skelfilega ástand.”3 Skoðanir Erhard voru á skjön við skoðanir margra ungra Þjóðverja 
á þessum tíma.

Á sjöunda áratugnum urðu miklar stúdenta óeirðir í Vestur- Þýskalandi. Bágum lífskjörum 
nemenda var mótmælt hástöfum sem og stríðinu í Víetnam. Auk þess gramdist ungu fólki fálæti 
foreldra sinna og yfirvalda sem vildu helsta gleyma fortíðinni, breiða yfir hana og stinga höfðinu í 
sandinn og loka augunum fyrir stríðsátökum annarsstaðar í heiminum. Ungt fólk í Vestur-Þýskalandi 
ætlaði ekki að gera eins og foreldrar þeirra höfðu gert í stríðinu að þegja, og segja ekki múkk við því 
hrópandi óréttlæti sem það hafði orðið vitni að. Það ætlaði að mótmæla kröftuglega gagnvart því sem 
að þau kölluðu fasisma og tengdu við vald Bandaríkjanna. Þann 2. júní árið 1967 komu til Vestur-
Berlínar keisari Írans, Mohammad Reza Pahlavi, og kona hans, Farah Diba. Hópur af stúdentum í 
Vestur-Berlín mótmælti veru þeirra í Vestur-Þýskalandi. Þau þóttu vera „glamúr-par“ sem spásseraði 
um í glansandi kjólum skreytt glingri og kórónum á meðan þjóð þeirra svalt. Upp úr sauð þegar hópur 
2  Julian Cope, Krautrocksampler: One Head’s Guide to the Great Kosmische Musik - 1968 Onwards, Head Heritage, 

England, 1995, bls. 4.
3  Stefan Aust, Der Baader-Meinhof Komplex, The Bodley Head, England, 2008, bls. 17.
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af Írönum réðst að mótmælendunum en í stað þess að stöðva átökin tók lögreglan þátt í árásinni gegn  
óvopnuðum stúdentunum. Í slagsmálunum skaut lögreglumaðurinn Karl-Heinz Kurras stúdentinn 
Benno Ohnesorg að því er virtist að tilefnislausu. Benno Ohnesorg var staddur þarna ásamt ófrískri 
eiginkonu sinni og lést hann af sárum sínum á staðnum.4  Þessi atburður markaði tímamót. Og ungt fólk 
í Vestur-Þýskalandi áttaði sig á því að það stóð andspænis því sem að það kallaði fasíska og kapítalíska 
stefnu, sem tröllreið Vestur-Þýskalandi, sem var að þeirra mati ekkert annað en leppríki Bandaríkjanna. 
Á meðal mótmælenda þennan dag voru þau Andreas Baader, Gudrun Ensslin og Ulrike Meinhof sem 
síðar stofnuðu RAF eða Baader-Meinhof samtökin þar voru líka Michael Baumann og Fritz Teufel sem 
urðu að leiðtogum 2. júní hreyfingarinnar.5 Upp úr þessu ástandi spratt síðan einnig upp Krautrokkið.

2. Krautrokkið hefst.

Í München, Köln, Berlín og Düsseldorf hóf ungt fólk að andmæla því sem það taldi gamaldags 
hugsunarhátt sem orsakaðist af bældum tilfinningum eftirstríðsáranna. Þetta fólk vildi skapa heim sem 
var hvorki engilsaxneskur né þýskur. Þau vildu sjá eitthvað „nýtt“. Í kvikmyndagerð fóru menn á borð 
Rainer Verner Fassbinder, Wim Wenders og Werner Herzog að takast á við þetta ástand. Í kjölfarið urðu 
til margar þekktar þýskar kvikmyndir. Baader-Meinhof gengið og 2. júní hreyfingin tóku einnig að 
láta að sér kveða og hófu byltingu gegn gömlum gildum og settu fram ný gildi að leiðarljósi. Á meðan 
var raftónlistin og prog-rokkið svo til ósnert af hefðbundinni popp tónlist sem hafði verið að gera allt 
vitlaust undanfarna tvö áratugi. Hljómsveitir eins og Can, Faust, NEU!, Tangerine Dream og Amon 
Düül spruttu fram um allt Þýskaland.6

Í München varð Amon Düül 2 hópurinn til. Það var hópur fólks sem bjó í kommúnu og var komin 
með ógeð á þögn fortíðarinnar og foreldrum sínum sem að margir hverjir höfðu verið nasistar. Amon 
Düül 2 vildi velta gömlum hugsjónum úr sessi með tónlist og spiluðu þau sýru-drifið heimsendarokk 
sem þeim fannst endurspegla sýn þeirra á hinn nýja heim.7 Meðal þeirra sem að áttu leið í gegnum 
kommúnu Amon Düül 2 voru Andreas Baader, Gudrun Ensslin og Ulrike Meinhof. Hins vegar fannst 
þeim Amon Düül 2 ekki ganga nógu langt í gagnrýni sinni, en sjálf héldu þau Vestur-Þýskalandi í 
heljargreipum með skipulögðum hryðjuverkaárásum.8 Fleiri listamenn voru í München á þessum tíma. 
Þar voru þeir áðurnefndu kvikmyndagerðamenn Wenders, Fassbinder og Herzog. Werner Herzog, 
sem er frá München, hóf að gera stórkostlegar myndir sem fjölluðu um takmörk mannsins en tónlistin 
í myndunum hans var saminn af öðru bandi frá München – Popol Vuh. Bandið leiddi gamall vinur 

4    „The Death of  the Demonstrator: Benno Ohnesorg a German university killed by a policeman during a 
demonstration“,onlinefootage.tv, 2009, sótt 29. nóvember 2012, http://www.onlinefootage.tv/stock-video-
footage/2021/1967-the-death-of-the-demonstrator-benno-ohnesorg-a-german-university-student-killed-by-a-policeman-
during-a-demonstration

5    Stefan Aust, Der Baader-Meinhof Komplex, bls. 27.
6    Benjamin Whalley, Krautrokk – The rebirth of Germany, BBC four, 2009, 26. nóvember 2012  http://www.youtube.com/

watch?v=cHUwkYkn_kA 
7 „Amon Duul II: John Weinzierl interview by Jason Gross“, furious.com,  ágúst 2008, sótt 28. nóvember 2012, http://

www.furious.com/perfect/amonduulii.html
8 Benjamin Whalley, Krautrokk – The Rebirth of Germany, BBC four, England, 2009
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Herzog, Florian Fricke, sem var leyndardómsfullur snillingur að margra mati.9

Í Zodiac klúbbnum í Vestur-Berlín sem að helgaði sig þessarri nýju tónlistarstefnu sem hafði ekki 
enn hlotið nafn var að finna menn eins og Edgar Froese, Klaus Schulze, Hans Joachim Roedelius, 
Dieter Moebius og Conrad Schnitzler. Þessir menn áttu eftir að búa til tónlist undir nöfnunum Tangeine 
Dream, Ash Ra Tempel og Kluster. Allt nöfn sem að átti eftir að hafa gífurleg áhrif á komandi kynslóð 
raftónlistarmanna.10

Köln í byrjun 7. áratugarins varð þungamiðja nútímatónlistar í heiminum og var þar í fararbroddi 
maður sem heitir Karl-Heinz Stockhausen. Hann þótti eitt besta Avant-Garde tónskáld þess tíma. 
Hann kenndi bæði Holger Czukay og Irmin Scmidt sem síðar að áttu eftir að stofna hljómsveitina Can 
ásamt Jaki Liebezeit og Michael Karoli. Hljómsveitin Can fékk fyrst til sín Bandaríkjamanninn og 
söngvarann Malcolm Mooney, en eftir að hann fór aftur til Bandaríkjanna vantaði annan söngvara. Can 
var þá í München og átti hljómsveitin að fara að spila á tónleikum sem uppselt var á. Holger Czukay og 
Jaki Liebezeit sátu þá á kaffihúsi, og vissi ekki hvað gera skyldi, þá sáu þeir að maður kom gangandi 
eftir götunni. Allt í einu fleygði hann sér niður á jörðina og öskraði til Guðs og lét öllum illum látum. 
Holger og Jaki þóttust sjá ljósið og voru ekki lengi að sannfæra manninn um að ganga í bandið og 
syngja með þeim á tónleikunum um kvöldið. Þessi maður hét Damo Suzuki og með honum varð Can að 
fimm snillingum, að margra mati, sameinaði Avant Garde Köllnar við jazz og minimalisma.11

Þjóðverjar voru búnir að vera að leita að sínum eigin Bítlum alveg síðan að Bítlarnir fóru frá 
Hamborg. Var manni að nafni Uwe Nettelbeck fengið það verkefni að finna hina elektrónísku Bítla. 
Hann fann Faust. Þar sem bandarískt rokk og ról var ekki fullnægjandi til að lýsa hugarástandi ungs 
fólks í Vestur-Þýskalandi setti Faust sér það markmið að túlka hugsanir fólksins í gegnum öðruvísi 
tónlist. Vopnaðir kassagítar, trommum, bassa og tveimur pinball-vélum tengdum við hljómborð voru 
tónleikar þeirra ekki bara tónleikar heldur gjörningalist.12

Klaus Dinger og Michael Rother eru kannski áhrifamestu tónlistarmenn Þýskalands, en saman 
(eftir stutt samstarf við Kraftwerk) stofnuðu þeir NEU! Þeir skröpuðu saman peningum til að geta 
borgað fyrir fjóra daga í stúdíói í Hamborg og fengu til sín Conrad Plank sem hafði unnið með Can, 
Kraftwerk og Kluster. Á þessum dögum tóku þeir upp hið mikla stórvirki, plötuna NEU! Fyrsta lagið 
á plötunni „Hallogallo“ er eins og þjóðsöngur Krautrokksins: Heilar tíu mínútur af ferðalagi um 
Vestur-Þýskaland þess tíma, takfastur bíltúr á nýju þjóðvegunum sem keyrir áfram á einfaldri gítarlínu 
og áhrifamiklum takti og er eins og hljóðmynd fyrir efnahagsundur (Wirtschaftswunder) Vestur-
Þýskalands. 

Eftir að samstarfinu lauk stofnaði Klaus Dinger La Düsseldorf með bróður sínum, Thomas Dinger. 
Lög á borð við „Silver Cloud“, „Rheinita“, „Viva“ og “Cha Cha 2000“ með La Düsseldorf eru með 
því besta sem Krautrokkið hafði fram að færa að margra mati. Til sönnunar á því má nefna að David 
Bowie reyndi að líkja eftir hljómi „Silver Cloud“ í laginu „A new career in a new town“ á plötunni 
Low. Michael Rother stofnaði síðar Harmonia með fyrrverandi Kluster-mönnunum Dieter Moebius 
og Hans-Joachim Roedelius. Heillaðist sjáfur Brian Ferry svo að Harmoniu að hann fór til Vestur-
Þýskalands til að læra af þeim. Hann tók upp með þeim í nokkrar vikur. Brian Ferry stakk svo af, fullur 

9 Benjamin Whalley, Krautrokk – The Rebirth of Germany, BBC four, England, 2009
10 „The Crack in the cosmic egg“, Myweb.tiscali.co.uk, án útgáfudags, sótt 25. nóvember 2012,  http://myweb.tiscali.co.uk/

ultimathule/krautrockers.html
11  Rudi Dolezl og Hannes Rossacher, Krautrokk – Can 1: The Documentary, Doro Production, Austurríki, 1999
12  Julian Cope, Krautrocksampler: One Head’s Guide to the Great Kosmische Musik - 1968 Onwards, bls. 34.
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af hugmyndum, og með loforðum um að gera þá ríka líka en hefur hann ekki sést í þeirra búðum síðan. 
Brian Eno og David Bowie fóru líka til Berlínar fullir af innblæstri frá NEU! og Harmoniu og tóku upp 
plöturnar Low og Heroes með aðstoð frá Harmoniu.13

Þjóðvegirnir frægu (e. autobahn) í Vestur- Þýskalandi urðu stærri lengri og hraðskreiðari. Bílarnir 
urðu stílhreinni og svifu nú um þetta stolt Vestur-Þýskalands. En það sama má kannski segja um 
Kraftwerk sem óx svo sannarlega fiskur um hrygg í upphafi áttunda áratugarins. Árið 1974 gáfu þeir 
út plötuna Autobahn. Plötu sem að átti eftir að breyta tónlistarsögu Þýskalands. Hún var fyrsta platan 
sem náði athygli vestan meginn Atlantshafsins og vakti um leið, í fyrsta sinn, alþjóðlega athygli á 
tónlistarstefnunni sem hafði verið að gerjast í Þýskalandi á þessum tíma.14

3. Krautrokk-sveitirnar Faust, Neu! og Kraftwerk: Tónlistin, sagan og hönnunin.

Nú er ráð að skoða betur framsetningu og þá hönnun sem fylgdi hljómsveitunum Faust, NEU! 
og Kraftwerk. Hér er vissulega um áhugaverða tónlist að ræða, en einnig fylgdu þessum sveitum 
áhugaverð hönnun, straumar og stefnur, sem birtast til að mynda á plötuumslögunum sem þessar 
hljómsveitir létu frá sér – og verða hér skoðuð nánar. 

3.1 Faust.

Uwe Nettlebeck er fyrir margra hluta sakir einn áhugaverðasti maður Krautrokksins. Ungur skapaði 
hann sér nafn með þvi að skrifa kvikmyndagrýni í tímaritið Filmkritik en síðar hóf hann að skrifa 
fyrir Die Zeit. Árið 1968 varð hann afar umdeildur. Þá lofsöng hann stuttmynd sem konan hans, Petra 
Krause, gerði og skartaði talandi typpi í aðalhlutverki. Myndin var bönnuð í Vestur-Þýskalandi og 
seinna hlaut hann einnig hörð ámæli frá ritstjóra Die Zeit fyrir skrif sín um réttarhöldin yfir Andreas 
Baader leiðtoga RAF-samtakanna. Var þá rætt um að hefta ritfrelsi hans. Nettlebeck lét það ekki á 
sig fá og sagði upp. Hann varð þá ritstjóri tímaritsins Konkret sem á þessum tíma var rótækt pólitískt 
tímarit sem varð að málgagni Ulrike Meinhof.15 Nettlebeck var árið 1969, eftir að hafa hitt Horst 
Schmolzi frá plötuútgefandanum Polydor, fenginn til að finna hina elektrónísku Bítla í Þýskalandi.16 
Þá fann hann tvær hljómsveitir, þær Nukleus og Campylognatus Citelli, sem að hann sameinaði í eina 
undir nafninu Faust. Hvað skrifstofustarfsmennirnir á Polydor hafa haldið þegar þeir heyrðu fyrstu 
upptökur Faust, lagið „Lieber Herr Deutschland“17 er ekki gott að segja. Lagið er anarkísk blanda af 
uppreisnarslagorðum, sýrugítar, járnrörum slegnum saman og upplestri á leiðbeiningum fyrir þvottavél. 
Þetta sama ár gaf Faust út sína fyrstu plötu sem bar nafn sveitarinnar, Faust.18 Umslag plötunnar sem 
hannað var af Nettlebeck sjálfum er eitt eftirminnilegasta umslag Krautrock-senunnar. Á því má sjá 
röntgen-mynd af krepptum hnefa („Faust“ þýðir hnefi á þýsku) og er prentað á glæru. Platan er síðan 
pressuð á glæran vínyl. Þetta þótti framúrstefnulegt. Breski plötusnúðurinn John Peel hjá BBC sem að 
13 Benjamin Whalley, Krautrokk – The rebirth of Germany, BBC four, England, 2009.
14 Rob Johnstone, Kraftwerk and the electronic Revolution, Prism Films, England, 2008.
15  J. Boyd, „Uwe Nettlebeck – German rock producer, film critic and gourmet ”, The Guardian, 13. febrúar 2009, sótt 4. 

janúar 2013,   http://www.guardian.co.uk/news/2007/feb/13/guardianobituaries.germany
16 Benjamin Whalley, Krautrokk – The rebirth of Germany, BBC four, England, 2009.
17 Faust, „Lieber Herr Deutschland“, ReR Megacorp, 1988. 
18 Faust, „Faust“,  Polydor, 1971. 
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var einn af fyrstu plötusnúðunum til að kynna Krautrokkið fyrir utan Þýskaland sagði um umslagið: 
„Regardless of the music within, I had to acquire one.“19   

Mynd 1: Umslag plötunnar Faust með samnefndri sveit

Tónlistargagnrýnandinn og vísindamaðurinn Piero Scaruffi hafði þetta að segja:

Pushed to the extreme an aesthetics of darkness, ugliness, fear, chaos, irrational 
that stemmed from expressionism, surrealism, theater of the absurd, Brecht/Weill 
cabaret, myth of the supermensch, Wagner-ain Melodrama. Musique concrete and 
abstract painting, all fused in a formal system that was as much metaphysical as 
grotesque.20

Platan seldist illa, Horst Schmolzi var rekinn frá Polydor í kjölfarið. Næsta plata Faust sló hins vegar 
í gegn hjá gagnrýnendum. Hún hét So far og seldist betur en fyrsta platan. Umslagið sem Nettlebeck 
hannaði í þetta skiptið var alveg svart. Þegar það var opnað blöstu við níu teikningar sem að vísuðu í og 
voru táknrænar fyrir hvert lag plötunnar.21

Mynd 2: Umslag So Far með Faust. 

19 Julian Cope, Krautrocksampler: One Head’s Guide to the Great Kosmische Musik - 1968 Onwards, bls. 22.
20 Piero Scaruffi,  „Faust“,  Piero Scaruffi’s knowledge base, Scaruffi.com sótt 5. janúar 2013 http://www.scaruffi.com/

vol3/faust.html
21 Faust, „So Far“  Polydor, 1972. 
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Polydor-menn urðu nú alveg brjálaðir og vildu á tónlist frá Faust sem að þeir gætu selt almennilega. En 
Uwe Nettlebeck var ekki einn af þeim sem að lætur segja sér fyrir verkum. Hann fór til Bretlands þar sem 
að hann samdi við Virgin Records plötuútgáfuna sem þá var ný af nálinni. Nettlebeck samdi við Virgin 
um að Faust myndi gefa þeim upptökur sínar, sem hljómsveitin vann að eftir So Far, gegn því að Virgin 
myndi selja lögin eins ódýrt og mögulegt væri. Útkomann varð The Faust Tapes.22 Lögin voru gefin út á 
kassettum sem kostuðu aðeins 49 pens eða eins og ein smáskífa á þeim tíma.23 Umslagið þótti mjög gott 
en á annarri hliðinni er sjónhverfinga-málverk eftir Brigit Riley. Á hinni hliðinni eru nokkrar blaðagreinar 
sem Nettlebeck tók saman um hljómsveitina og blandaði saman. Þessar snældur með Faust seldust eins 
og heitar lummur, yfir 100.000 eintök seldust á nokkrum vikum. Nettlebeck sagði í viðtali við NME:

They’re not professional in that sense ... We’ve always liked the idea of releasing records 
which lacked conventional ‘finish’ in terms of production ... the music should sound like 
bootlegs. As if recorded by someone who passed a group rehearsing or jamming and then cut 
the recorded material wildly together.24

Mynd 3: The Faust Tapes með Faust, framhlið til vinstri og bakhlið til hægri.

Simon Draper sem var meðeigandi að Virgin sagði reyndar að þótt The Faust Tapes hafi selst vel þá 
var vandamálið það að 90% af þeim sem keyptu kassetturnar hötuðu þær.25 Julian Cope fór sem ungur 
maður á tónleika með Faust í Englands-túrnum árið 1973 og lýsti hann tónleikunum þannig að upprétt 
handmálað píanó hafi verið fært upp á sviðið ásamt tveimur Pinball-vélum tengdum við hljómborð auk 
ljóskastara sem lýsti allt með skæru hvítu ljósi.26 Peter Blegvad sem spilaði með Faust á gítar á þessum 
túr sagði um tónleikana: 

I remember thinking, this is the worst music I have ever heard in my life, and I am as 
miserable as I have ever been in my life playing it – it was so loud, I had nosebleeds 
occasionally! - and then to my horror, looking down at the edge of the stage, noticing 
that one young man was smashing his head in time to the drumbeat against these 

22 Faust, „The Faust Tapes“, Virgin, 1973.
23  Julian Cope,  Krautrocksampler: One Head’s Guide to the Great Kosmische Musik - 1968 Onwards, bls. 24.
24  Julian Cope,  Krautrocksampler: One Head’s Guide to the Great Kosmische Musik - 1968 Onwards, bls. 25.
25  Andy Gill,  „Faust: Deconstructing the nuts, bolts and girders of rock - or simply having a smashing time?“, faust-pages.

com, sótt 3. desember 2012, http://www.faust-pages.com/publications/gill.nosferatu.html 
26 Julian Cope,  Krautrocksampler: One Head’s Guide to the Great Kosmische Musik - 1968 Onwards, bls. 26.
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enormous speaker bins we’d rented from the Who or somebody. He wanted it louder 
and more physical.27

Þessi lýsing minnir á að Faust hafi verið einskonar svar Krautrokksins við Dada-hreyfingunni. Þeir voru 
að minnsta kosti undir miklum áhrifum frá hljóðljóði Dada-listamannsins Kurt Schwitters sem heitir 
„Ursonate“. Þá var tónlist þeirra á The Faust Tapes svimandi samsetning af fallegu prog-rokki blandaðri 
við snaróðar spuna-senur. Andy Wilson segir, til að setja The Faust Tapes í sögulegan samhengi við 
Dadaismann:28

Faust now turned to Dada and Kurt Schwitters in particular, as a response to the 
absurdities of a consumer culture floundering in the midst of the collapsing politics of 
the cold war settlement. Where Dada had been inspired by the absurdity of war, Faust 
responded not only to the violence of Vietnam war but also, in tune with their times, 
to the absurdity and vacouousness of the consumer culture which had grown up and 
perfected itself in the intervening years.

Hvernig Faust nálgaðist samsetningar svipar til meginreglna Dada-ismans, þeir sungu á þýsku, 
frönsku og ensku og göldruðu fram tónlistina með sviðsetningu sinni, sem var einskonar mótmæli 
við hina stereotýpísku „þýsku stál tónlist“ sem kollegar þeirra gerðu. Stílbragð Faust, sem var ein af 
fáum sveitum sem tók Krautrock-uppnefninu á stefnunni fagnandi, var miklu víðtækari en það sem 
sást hjá öðrum Krautrock-sveitum á þessum tíma. Stílbragðið birtist meðal annars í ofangreindum 
plötuumslögum sem vísa út og suður, og blanda saman plasti, blaðagreinum, listaverkum, og er í senn 
óreiðukennd og minímalísk og smekkleg.  

 3.2. NEU! (La Dusseldorf og Harmonia).

Eftir að Kraftwerk hafði gefið út plöturnar Kraftwerk og Kraftwerk 2 gengu þeir í gegnum einskonar 
breytingarskeið. Aðeins Ralf Hütter og Florian Schneider voru þá eftir í hljómsveitinni. Þeir fengu til 
liðs við sig Klaus Dinger sem að hafði trommað í lagiu „Von Himmerl Hoch“ á Kraftwerk og Michael 
Rother á gítar. Ralf Hütter hættir skyndilega, að því sem virðist upp úr þurru. Kraftwerk verður þá orðið 
að tríói sem samanstendur af Schneider, Rother og Dinger. Þeir störfuðu undir merki Kraftwerk í sex 
mánuði og tóku upp 35 mínútur af tónlist með upptökustjóranum Conny Plank sem hafði einnig tekið 
upp Kraftwerk og Kraftwerk 2, auk plötunnar Tone Float sem að Hutter og Schneider höfðu gert undir 
nafninu Organisation. Þeirra stærsta stund, sem tríó, var þegar þeir komu fram í sjónvarpsþættinum 
Beatklub þar sem að þeir tóku lagið „Truckstop Gondoleo“. Ellefu mínútna langt lag þar sem Dinger 
spilar á trommur, Rother á Gítar og Schneider á þverflautu. Skömmu eftir þetta ákveða Florian og Ralf 
að fara vinna saman aftur en Klaus og Michael yfirgefa Kraftwerk og stofna sveitina NEU!29

NEU! Verður ein áhrifamesta sveit Krautrokk-senunnar. Michael og Klaus höfðu alltaf verið í  
talsverðri þversögn við þá Ralf Hütter og Florian Schneider sem komu frá sterkefnuðum heimilum. Í 
viðtalivið tímaritið Wire (júní 2001) sagði Michael Rother um samstarf sitt við hina þrjá og skilnaðinn 
við Ralf Hütter og Florian Schneider:
27 Andy Gill,  „Faust: Deconstructing the nuts, bolts and girders of rock - or simply having a smashing time?“  http://www.

faust-pages.com/publications/gill.nosferatu.html 
28 A. J. Wilson, Faust: Stretch Out Time 1970-1975, Mute Publishing Ltd., England, 2006.  bls 35.
29 Pascal Bussy, Kraftwerk: Man Machine and music, Saf Publishing, England, 2001, bls. 35.
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We were extremely different personalities, Klaus and I and Florian, apart from maybe 
having different opinions of the direction the music should take. And maybe Florian 
had the idea that we were taking his name Kraftwerk in a direction that wasn’t his. 
Maybe thats near the truth. And maybe at that time Hütter reconnected to Florian, and 
thought they should try again.30

Michael og Klaus stofna NEU! og fá Conny Plank sem upptökustjóra, búa þeir til minímalískar 
melódíur blandaðar við mónótóníska takta. Þessi sambræðingur er hornsteinninn á því sem. við í dag 
köllum Krautrokk. Fyrsta lagið á fyrstu plötunni þeirra NEU!31 – „Hallogallo“ – er eins og áður segir 
10 mínútna langt og má kalla „ekta“ Krautrokk. Umslagið af frumburðinum er afar minímalískt. Það er 
hannað af Klaus Dinger sjálfum og sýnir nafn sveitarinnar með handskrifuðu neon-appelsínugulu letri á 
hvítum grunni. Nafnið NEU!, sem einfaldlega þýðir „nýtt!“, var algengt slagorð í þýskum auglýsingum 
á þessum tíma, notað til að kynna ýmsar nýjungar. Þetta fyrsta plötuumslag sveitarinnar var í sterku 
mótvægi við önnur plötuumslög á þessum tíma sem voru orðin ansi skrautleg, eða eins og Julian Cope, 
höfundur bókarinnar Krautrocksampler, orðar það: 

At a time of Roger Dean´s Yes sleeves and their ilk cluttered full of space junk, 
mythical animals and members of ugly groups cast as supermen in some prehistoric void, 
Neu! artwork was speedfreak clean.32 

Mynd 4: Umslag plötunnar NEU! Með hljómsveitinni NEU!

Hér er Klaus Dinger klárlega undir áhrifum frá pop-art umslögum Kraftwerk, Kraftwerk33 og 
Kraftwerk 234 sem Ralf Hutter hannaði og samanstóð af merki/heiti hljómsveitarinnar og annars 
vegar appelsínugulri umferðarkeilu og hins vegar grænni keilu með nafninu Kraftwerk 2 skellt yfir 
myndina.Á seinni plötu þeirra NEU! 235 var talan tveir spreyjuð yfir hvítan bakgrunn á meðan nafnið 
NEU! var lagt hálfgegnsætt yfir. Mjög einfalt.

30 Pascal Bussy, Kraftwerk: Man Machine and music, bls. 35.
31 NEU! „NEU!“, Brain Records, 1972. 
32 Julian Cope, Krautrocksampler: One Head’s Guide to the Great Kosmische Musik - 1968 Onwards, bls. 42.
33 Kraftwerk „Kraftwerk!“,  Philips, 1970. 
34 Kraftwerk „Kraftwerk 2!“,  Philips, 1972. 
35 NEU! „NEU 2!“  Brain Records, 1973. 
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Myndir 5 og 6: Kraftwerk og Kraftwerk 2 með hljómsveitinni Kraftwerk.

Mynd 7: Umslag plötunar NEU! 2 með hljómsveitinni NEU!

Kaldhæðni Dingers í garð ofhlaðinna plötuumslaga þessara tíma kemur svo bersýnilega í ljós á 
plötuumslagi þriðju plötu sveitarinnar NEU! 75.36 Umslagið var endurgerð á fyrsta umslaginu, nema nú 
var merkið NEU! í hvítu letri á svörtum grunni.

Mynd 8: Umslag plötunar NEU! 75 með hljómsveitinni NEU!

36 NEU! „NEU! 75“,  Brain, 1975 
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Ulrich Adler í grein sinni „Stunde Null: Postwar German Identity In The Music of Michael Rother and 
Klaus Dinger:

As with the music, the recycling of an old idea on the album covers and titles created an 
intenional conflict with the label “Neu” and indirectly commented on Germany always-
unfinished substitution of National Socialism with consumer capitalism. Instead of 
presenting a fixed and resolved national identity, NEU! Left their Germanness decidedly 
unstable.37

Tónlistin sem Michael Rother og Klaus Dinger gerðu fyrir utan NEU! seldist mun betur en verkin sem 
þeir gerðu undir merki sveitarinnar. Sú tónlist hefur þó ekki öðlast það sögulega mikilvægi sem tónlist 
NEU! hefur í dag. Þeir gagnrýndu neysluhyggjuna í Vestur-Þýskalandi en fara einnig smám saman að 
leggja meiri áherslu á þýskt umhverfi. Dinger sótti þá í heimabæinn, Düsseldorf, þar sem hann fékk 
innblástur frá borgarlandslaginu. 

Dinger stofnaði síðan hljómsveitina La Düsseldorf með bróður sínum Tomas og Hans Lampe en báðir 
höfðu komið við sögu hjá NEU! Þeir komu fram og spiluðu í hvítum samfestingum til að líta út eins 
og verkamenn. Saman sömdu þeir lög sem að tengdust á einhvern hátt Düsseldorf. Þeir notuðu til að 
mynda upptöku frá aðdáendum Fortuna Düsseldorf fótboltaliðs borgarinnar í tónlist sína . Í tónlist sinni 
tóku þeir fyrir aðal-verslunargötu borgarinnar, Köningsallee, og tísku, glæpi, vændi í borginni, sem og 
aðal-atvinnuuppsprettu hennar sem voru stórfyrirtækin Mannesmann og Rheintall. Sumir tóku þessari 
stefnu La Düsseldorf sem gagnrýni á kapítalisma og neysluhyggju en gagnrýnin var svo óbein og óljós 
að hægt er að taka skilaboðum sveitarinnar sem lofsöng um iðnaðinn í borginni. Á fyrstu plötu La 
Düsseldorf sem heitir La Düsseldorf notaði Dinger mynd af flugvelli borgarinnar tekinn um miðja nótt 
til að fanga umhverfi borgarinnar og borgaraandann.38 Myndin sýnir flugvöllinn upplýstan í björtum 
ljósum með nafn borgarinnar Düsseldorf á ljósaskilti fyrir ofan.

Mynd 9: Umslag plötunar La Düsseldorf með hljómsveitinni La Düsseldorf

37 Ulrich Adelt, „Stunde Null: Postwar German Identity In The Music of Michael Rother and Klaus Dinger“, onlinelibrary.
wiley.com, sótt 31. desember 2012, onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.15331598.2012.01315.x/asset/j.15331598.20
12.01315.x.pdfv=1&t=hbutlck8&s=5d2c4fbbbd199deea045d9f6a3990518153f8ae1  

38  La Dusseldorf „La Dusseldorf“  Nova, 1976.
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Á næstu plötu þeirra, Viva39, var notast við svipaða hugmynd og á NEU! 2. Þá var nafnið á plötunni 
spreyjað með bláu á hvítan bakgrunn á sama pop-art og minímalíska háttinn.

Mynd 10: Umslag plötunar Viva með hljómsveitinni La Düsseldorf

Á meðan Klaus Dinger fann sig í borgarumhverfinu flutti Michael Rother í þýska sveit með Hans-
Joachim Roedelius og Dieter Moebius sem voru í Krautrokk sveitinni Kluster frá Berlín. Þeir stofna 
hljómsveitina Harmonia sem inniheldur helstu stjörnur Krautrokk-senunnar. Harmonia spilaði meira 
ambient-rokk sem var ákveðið skref frá mónótóníska rokkinu sem NEU! var þekkt fyrir. Umslagið 
á fyrstu plötunni þeirra, Musik von Harmonia40 var pop-listaverk af  uppþvottalegi með nöfnum 
hljómsveitarmeðlima í stað innihaldslýsingar – í hönnuninni er gagnrýni á neysluhyggju Vestur-
Þýskalands.

Mynd 11: Umslag plötunar Musik Von Harmonia með hljómsveitinni Harmonia

Næsta plata Harmonia var Deluxe41 og skartaði hún mun minimalískara umslagi Það var óskýr mynd af 
39 La Dusseldorf „Viva“  Radar, 1978.
40 Harmonia „Musik Von Harmonia“, Brain, 1974.
41 Harmonia „Deluxe“,  Brain, 1975.
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sólarlagi með nafni hljómsveitarinnar og plötunnar í forgrunni. Harmonia sjálf er titluð sem hönnuður 
plötuumslaga sinna en þau bera afar sterk einkenni Klaus Dinger, og þá sérstaklega seinna umslagið þar 
sem sjá má nánast sömu uppsetningu og og á fyrsta plötu La Düsseldorf.

Mynd 12: Umslag plötunar Deluxe með hljómsveitinni Harmonia

Þrátt fyrir að hafa ekki sömu sögulegu þyngd og NEU! þóttu La Düsseldorf og Harmonia afar 
áhrifamiklar á sínum tíma. David Bowie sagði eitt sinn að La Düsseldorf væri: „Soundtrack of the 
eighties.“42 Brian Eno kallaði Harmonia:43 „The world’s most important rock band.“ 

 3.3 Kraftwerk.

Einn daginn fór Florian Schneider á tónleika í Düsseldorf og sá þar mann spila á heimagerða 
rafmagnsfiðlu. Florian hafði verið að reyna smíða eina slíka sjálfur og bauð manninum að koma í 
heimsókn í Kling Klang stúdíóið sem Kraftwerk starfrækti. Þessi maður hét Emil Schult og átti eftir að 
vinna náið með hljómsveitinni næstu árin.44 Schult var fæddur í Düsseldorf en hafði dvalið í nokkurn 
tíma í Bandaríkjunum við nám. Þegar þarna er komið við sögu er hann að læra í Düsseldorf Academy 
þar sem að hann lærði undir leiðsögn Joseph Beuys, Gerhard Richter og Dieter Roth. Í upphafi var 
hlutverk Schult afmarkað við hljóðfæraleik en hann æfði með Kraftwerk um nokkurt skeið og spilaði 
þá á rafmagnsgítar og fiðluna sem Florian var svo hrifin af. Sumarið 1973 fór Schult svo með á 
tónleikaferðalag um Þýskaland með Kraftwerk.

Þegar Ralf Hütter og Florian Schneider voru að vinna að þriðju plötu Kraftwerk, sem átti einfaldlega 
eftir að heita Ralf und Florian,45 fara myndræn áhrif Emil Schult að koma í ljós. Hingað til höfðu 
Hütter og Schneider ekki lagt jafn mikla vinnu í ímynd sína og útlit. Umslagið sem Schult gerði fyrir 
þessa þriðju plötu Kraftwerk var ljósmynd af Ralf og Florian sem kærasta þess síðar nefnda, Barbara 
Niemöller, tók. Á myndinni líta þeir frekar út eins og sérvitrir vísindamenn en vinsælir tónlistarmenn. Á 
42 „About NEU!“, www.gawl.de, sótt 11. maí 2013, www.gawl.de/Dingerland/About/neu.html. 
43 Ulrich Adelt, „Stunde Null: Postwar German Identity In The Music of Michael Rother and Klaus Dinger“, onlinelibrary.

wiley.com, sótt 31. desember 2012, onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.15331598.2012.01315.x/asset/j.15331598.20
12.01315.x.pdfv=1&t=hbutlck8&s=5d2c4fbbbd199deea045d9f6a3990518153f8ae1

44  Pascal Bussy, Kraftwerk: Man Machine and music, bls. 44.
45  Kraftwerk, „Ralf und Florian“,  Philips, 1973.



17

plötuumslaginu er einnig smátt en þungt gotneskt letur sem er afar húmorískt í samanburði við myndina 
af Ralf og Florian sem er langt því frá að vera gotnesk. Myndin á umslaginu gefur þó reyndar til kynna 
þá stefnu sem Kraftwerk var að taka en Ralf Hütter er kominn í jakkafötinn og með bindi og vatnsgreitt 
hárið. Florian er þó ennþá með síða hippa-hárið sem fljótlega átti eftir að fjúka.

Mynd 13: Umslag plötunar Ralf und Florian með hljómsveitinni Kraftwerk.

Emil Schult eftir að láta til sín taka en með árunum tekur hann að hanna útlit sveitarinnar og 
sviðsmyndirnar á tónleikunum, ásamt plötumslögum. Hann semur einnig texta fyrir bandið. Um þessi 
fyrstu misseri Schult í sveitinni hefur hann eftirfarandi að segja: 

My input with the band was always part of a larger artistic dialogue, which 
included visual ideas that were developed together. It wasn’t just give and take; 
it was also about developing things conceptually in parallel processes. A good 
example of that is the “music comics” developed for the album Ralf und Florian, 
where, if you know the group, you can really see what a mix of ideas and input 
it is, visually speaking. Interestingly, the same was also true for developing some 
of the musical instruments and electronic sounds. Whenever Kraftwerk wanted 
to redesign an acoustic instrument to make it electronic or somehow create an 
electronic simulation, then a visualization, a sketch or a notation was part of the 
process.46

Með hjálp Emil Scult tókst Kraftwerk síðan að skapa sér afar stíliseraða „germanska“ ímynd, stíl sem 
allar götur síðan tilheyrir greinilega Kraftwerk. 

Næsta plötuumslag Kraftwerk var hannað fyrir plötuna Autobahn sem út kemur 1974.47 Það var mun 
var flóknara en fyrri plötuumslög sveitarinnar og það fyrsta sem skartaði ekki umferðakeilunni sem að 
Hutter hannaði. Í staðinn má sjá málverk eftir Emil Schult af þýskri útópíu: blár himinn, gróðri vaxinn 
fjöll og skær sól, allt þetta er í mótvægi við þýska þjóðveginn (þ. autobahn) með svörtum Mercedes 
Bens – tákni efri stéttarinnar – og svo hvítri Volkswagen bjöllu, tákni mið- og verkamannastéttarinnar. 
Myndin er draumkenndur heimur, þar sem að engir aðrir bílar eru eða umferð og mengunin er engin.
46  „Emil Schult on Kraftwerk”, Electronic beats, 25. nóvember 2009, sótt 4. janúar 2013, http://www.electronicbeats.

net/2012/11/25/emil-schult-on-kraftwerk/
47  Kraftwerk,  „Autobahn“,  Philips, 1974.
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Lagið „Autobahn“ átti eftir að verða stærsti smellur Kraftwerk til þessa. Lagið sló í gegn í hinum 
engilsaxneska heimi og hafði áhrif á viðhorf eða sýn engilsaxa á Vestur-Þýskalandi. Þar spilaði málverk 
Schult stórt hlutverk. 

Mynd 14: Umslag plötunar Autobahm með hljómsveitinni Kraftwerk.

Næsta plötuumslagið sem Emil Schult hannaði var fyrir plötuna Radio Aktivität.48 Það var mun 
minímalískara en Autobahn-umslagið og vísar aftur til fyrstu Kraftwerk-plöturnar sem að Ralf Hütter 
hannaði. Þá notast Schult við mynd af gömlu útvarpi, bæði á fram- og bakhlið plötunnar, og er það 
í beinni mótsögn við móderníska og tilraunakennda hljóma Kraftwerk. Emil Schult hafði þá keyrt 
víða með Ralf í Volkswagen í leit að gömlu útvarpi sem myndi henta umslaginu.49 Útvarpið sem að 
þeir völdu var af þeirri týpu sem Josef Göbbels áróðursmálaráðherra Nasista hafði þróað í Seinni 
heimstyrjöldinni og dró aðeins í 200 km. radíus svo Þjóðverjar tíma næðu ekki áróðursútsendingum 
Bandamanna. En hvort Kraftwerk hafi vitað af þessu er afar ólíklegt. Eftir þetta umslag urðu áhrif 
Schult ekki eins áberandi en honum var seinna meir oft lýst sem leyni-meðlimi Kraftwerk. Scult hefur 
játað því og sagt: „Yes, I think that is a good description. Wolfgang Flür [sem varð seinna meðlimur 
Kraftwerk] says I was something like a guru, that I was always there, people would give me their ideas 
and I would interpret them. I wouldn’t say that my talent was especially musical, but you know I had an 
influence on everything.“50

48 Kraftwerk, „Radio-Aktivität“,  Kling Klang, 1975. 
49  Pascal Bussy, Kraftwerk: Man Machine and music, bls. 70.
50   Pascal Bussy, Kraftwerk: Man Machine and music, bls. 48.
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Mynd 15: Umslag plötunar Radio Aktivitat með hljómsveitinni Kraftwerk.

Ef að litið er á næstu plötuumslög Kraftwerk, og þá sérstaklega Man Machine51 og Computerwelt52 má 
greina áhrif frá Emil Schult. Á umslagi Man Machine sést vel hvernig útlit meðlima bandsins og stíll, 
frá plötunni Ralf und Florian, hefur þróast. Nú hafa bæði Ralf og Florian lagt hippa útlitið á hilluna. Á 
Die Mensch·Maschine eru þeir orðnir fullorðnir, komnir í skyrtur og jakkafatabuxur, með rauðan varalit 
og horfa í átt að bjartri framtíð.

Mynd 16: Umslag plötunar Die Mensch·Maschine með hljómsveitinni Kraftwerk.

Á Computerwelt53 umslaginu frá 1981, sem Wolfgang Flür hannaði, sjáum við meðlimi sveitarinnar á 
tölvuskjá. Kannski má segja að hér séu þeir komnir í þá fjarlægð við aðdáendur sína sem þeir kjósa. 

51  Kraftwerk, „Die Mensch-Maschine“  Kling Klang, 1978. 
52  Kraftwerk, „Computerwelt“,  Kling Klang, 1981. 
53  Kraftwerk , „Computerwelt“,  Kling Klang, 1981. 
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Við og við senda þeir þeim skilaboð sem stundum er erftitt að túlka en við þykjumst samt skilja og því 
bíðum við áfram við skjáinn eftir frekari sendingum.

Mynd 17: Umslag plötunar Computerwelt með hljómsveitinni Kraftwerk.

Enn þann dag í dag bíða aðdáendur Kraftwerk eftir frekari nýjungum frá sveitinni, tónlistarsköpun sem 
togar hlustandann í margar áttir en á rætur sínar að rekja til Krautrokksins svokallaða. Sem dæmi um 
það má nefna að hljómsveitin er væntanleg til Íslands í haust og er nú þegar orðið gott sem uppselt á 
tónleika sveitarinnar, þrátt fyrir dýrt miðaverð. 
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Lokaorð

Þrátt fyrir að Krautrokkið eigi sér rót í Þýskalandi eftirstríðsáranna er hugtakið engu að síður víðtækt og 
mjög umdeilt. Tónlist Can er til dæmis mjög ólík því sem Kraftwerk hefur orðið að. En hvert er þá eðli 
Krautrokksins? Það virðist vera andi senunnar og saga hennar, frekar en það að allt þetta fólk hafi verið 
að gera eins eða svipaða tónlist. Það má til dæmis færa rök fyrir því að tónlist NEU! hafi verið pólitísk á 
meðan Faust fann sig í gjörningalistinni og fáránleikanum. 

Hugmyndir Rothers og Dingers um nýja þýska ímynd hafði lúmsk áhrif, en eftir allt þá var hönnun 
þeirra afar minímalísk. Hún var aldrei bein ádeila á ástandið í Vestur-Þýskalandi á þeim tíma. En 
það var hins vegar minímalisminn og einfaldleikinn sem að verður svo skemmtilega viðeigandi við 
Þýskaland fyrstu áratugina eftir seinni heimstyrjöldina þar sem unga fólkið var að reyna að byrja upp á 
nýtt.

Eins og Dadaismi varð til eftir fyrri heimstyrjöld, og lagði áherslu á fáránleikann, þá var Faust 
einnig til sem afleiðing þeirrar seinni. Kynslóðin í Þýskalandi eftirstríðsáranna var að bregðast við 
hina gífurlegu skömm sem hafði verið sett á herðar Þjóðverja. Faust reyndi að brúa bilið á milli 
þýskrar menningar, amerískra áhrifa og sársaukafullrar fortíðar með einstakri og kraftmikilli tónlist og 
frumlegum tónleikum.

Kraftwerk sprettur aftur á móti ekki fram sem ádeila eða í mótsögn fortíð eða nútíð. Þar má heldur 
segja að þeir Florian Schneider og Ralf Hutter hafi með hjálp frá Emil Schult verið að skapa nýja 
tónlistarstefnu með blandaðri tækni, tísku og hönnun. Kannski má segja að með framlagi sínu hafi þeir 
hjálpað alþjóða samélaginu að festast ekki í fortíð Þýskalands, heldur líta til framtíðarinnar þar sem að 
allt var að verða mögulegt. Hljómsveitin sló að minnsta kosti í gegn á alþjóðavísu og er enn vinsæl. 

Þó að Krautrokk hafi verið tiltölulega dulin stefna á sínum tíma þá hefur hún haft gífurleg áhrif 
á nútímatónlist. Það má þá segja að Krautrokkið hafi spilað ákveðið hlutverk í endureisn Þýskalands 
eftir stríðið. Krautrokkið var ekki amerískt eða nasískt, og samt var það nýtt og þýskt. Eitthvað sem að 
Þjóðverjar gátu stoltir kallað sitt eigið og heimurinn öfundaði þá af.
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