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Ágrip 
Trommusettið hefur þróast frá því að vera nokkur slagverkshljóðfæri sem nokkrir 

slagverksleikarar spiluðu á, yfir í að vera samansafn af slagverkshljóðfærum sem 

einungis einn maður leikur á. Talsverð þróun hefur átt sér stað í gerð trommusetta en 

þó er grunnhugmyndin sú sama; skinn er strekkt yfir sívalningslaga skel sem haldið er 

á sínum stað með gjörð sem fer yfir skinnið. Árið 1947 fengu slagverkshljóðfæri sitt 

eigið tollnúmer og hefur innflutningur á þeim verið misjafn eftir árum. Hvað veldur 

því? Ýmislegt kemur til greina t.d. tíðarandinn og tíska. Kannski kveikja vinsælar 

hljómsveitir í verðandi trommurum, ef til vill helst þetta í hendur við innflutning á 

tónlistarefni eða kannski ráða tekjur heimilanna einfaldlega mestu.  

Reynt verður, með viðtölum, að varpa ljósi á hvernig trommuleikarar breyta 

fjöldaframleiddri iðnaðarvöru í persónulega muni. Það er frekar einfalt að gera 

trommusett að persónulegu hljóðfæri því fjöldi þeirra slagverkshljóðfæra sem hægt er 

að safna saman í eitt trommusett er mjög mikill og því er nóg að trommarinn sanki að 

sér og setji upp þau hljóðfæri sem hann vill spila á og sem henta hans spilamennsku, 

og þar með eru góðar líkur á að settið hans sé einstakt. 
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Inngangur 
Í þessari ritgerð verður kannað hvernig trommusettið þróaðist, hvernig innflutningur á 

slagverkshljóðfærum til landsins hefur verið háttað, hvort einhverjar sveiflur séu þar 

að finna og af hverju þær stafa. Einnig verður athugað hvernig trommuleikarar fara að 

því að gera trommusettin sín persónulegri.  

Trommusettið þróaðist frá því að vera nokkur stök slagverkshljóðfæri sem 

slagverksleikarar spiluðu á ein og sér, yfir í að vera samansafn slagverkshljóðfæra 

sem einungi einn maður lék á. Talsverð þróun hefur átt sér stað í gerð trommusetta en 

þó er grunnhugmyndin sú sama; skinn er strekkt yfir sívalningslaga skel sem haldið er 

á sínum stað með gjörð sem fer yfir skinnið. Mun meiri þróun hefur orðið á þeim 

hlutum sem tromman samanstendur af heldur en hvernig tromman er útfærð. Þó hafa í 

gegnum tíðina verið reyndar ýmsar nýjungar og nýjar útfærslur á trommum en engar 

þeirra náð fótfestu. Mest þróun hefur verið í fylgihlutum, skinnum og hvernig 

skeljarnar eru samsettar.  

Árið 1947 fengu slagverkshljóðfæri sitt eigið tollnúmer og hefur innflutningur 

á þeim verið misjafn eftir árum. Hvað veldur því? Ýmislegt kemur til greina t.d. 

tíðarandinn og tíska. Kannski kveikja vinsælar hljómsveitir í verðandi trommurum, ef 

til vill helst þetta í hendur við innflutning á tónlistarefni eða kannski ráða tekjur 

heimilanna einfaldlega mestu. Þessi atriði verða könnuð sérstaklega. Þó svo urmull 

fyrirtækja sérsmíði trommur þá er meirihluti trommusetta fjöldaframleiddur. Hvernig 

fara menn þá að því að gera settin sín persónuleg? Það er í raun frekar einfalt því 

fjöldi slagverkshljóðfæra sem hægt er að safna saman í eitt trommusett er mjög mikill 

og því er nóg að trommarinn sanki að sér og setji upp þau hljóðfæri sem hann vill 

spila á og sem henta hans spilamennsku, þá eru góðar líkur á að settið hans sé einstakt 

því smekkur manna er jafn misjafn og fólkið er. Viðtöl sem ég tók við nokkra 

trommara munu kanna hvort þetta standist. 
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1. Kafli 

Þróun trommusettsins 
Trommusettið þróaðist að miklu leiti út frá djasstónlist, en sú tónlist var knúin áfram 

af sving rytmanum. Í upphafi 20. aldar var spilað á trommur og symbala í sitt hvoru 

lagi, t.d. í lúðrasveitum. Í leikhúsum þar sem pláss var af skornum skammti fyrir 

hljómsveitir neyddust slagverksleikara til að spila á eins mörg hljóðfæri og þeir gátu. 

T.d. fóru menn að spila á sneriltrommuna og bassatrommuna með báðum höndum í 

einu.1 

 Segja má að trommusettið sem slíkt hafi orðið til þegar trommarar settust 

niður og farið var að spila á bassatrommuna með þar til gerðum pedal. Þetta var fyrst 

reynt upp úr 1890 en varð þó ekki almennt fyrr en 1909 þegar William F. Ludwig 

hannaði sinn bassatrommupedal. Sagan segir að hann hafi verið þreyttur á að geta 

ekki spilað hratt ragtime trommubít, sem þá var í tísku, og bjó því til pedal með gormi 

sem lét slegilinn koma til baka eftir að stígið var á hann. Árið 1910 var hann og bróðir 

hans Theobold farnir að búa til pedala fyrir marga aðra 

trommara.2 

 Þessi nýi og nothæfi bassatrommupedall ruddi leiðina 

fyrir trommusettið eins og við þekkum það í dag. Trommarar 

sátu og gátu bæði spilað á bassatrommuna og sneriltrommuna  

í einu.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 8-9. 
2 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 9. 
3 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 9. 

Mynd 1, bassatrommupedall. 
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Mynd 4, burstar. 

Skilgreiningar 

 

 

 

Trommur 

(A) Sneriltromma: tromman sem er yfirleitt mill fóta trommarans. Sneriltromman 

samanstendur af skinni, annað hvort úr plastefnunum mylar eða kevlar, eða 

raunverulegu dýraskinni sem strekkist yfir efri hluta trommunar. Þær eru yfirleitt 10-

15 tommur í þvermál og 3 – 12 tommur að dýpt. Á neðri hluta trommunnar er einnig 

strekkt skinn og á því liggja gormar, (snerlar), sem gefa trommunni sinn einkennandi 

hljóm. Yfirleitt er spilað á trommuna með kjuðum eða burstum en einnig bjuðum og 

mallettum.4  

 

 

 

 

                                                 
4 Paul Marshall [ártal vantar]. 

A

B

C

C

D-2 

D-3

D-1

Mynd 2, trommusett og symbalar. 

Mynd 3, kjuðar. 
Mynd  5, mallettar. 

Mynd  6, bjuðar. 
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(B) Bassatromma – nær alltaf stærsta tromma settsins. Hún liggur lárétt á gólfinu og 

er slegið á hana með þar til gerðum bassatrommupedal. Algeng stærð þeirra getur 

verið allt frá 15-28 tommur en jafnvel eru til minni og stærri bassatrommur.5 

 

(C) Tomtom trommur – eru litlu og allt upp í miðlungs stóru trommurnar sem eru 

festar fyrir ofan bassatrommuna eða til hliðar á gólfinu. Stærð þeirra er yfirleitt á 

bilinu 6-18 tommur. Þær eru mismunandi að dýpt og engar reglur eru í raun um fjölda 

eða staðsetningu þeirra.6 

 

(D) Symbalar – tilheyra bjölluhljóðfærum og eru hringlaga diskar búnir til úr 

sérstakri málmblöndu. Þess ber að geta að ekki eru allir symbalar hringlaga, Sabian 

framleidddi átthyrndan symbal og Steve Hubback býr til symbala með allskonar lagi, 

þar sameinar hann skúlptúr og hljóðfæri í einu verki.7 

 

(D-1) Hi –hats (hi hattar) -  eru tveir symbalar sem snúa á móti hvorum öðrum og 

eru á statífi sem gerir kleift að loka þeim og opna. Oftast eru þeir minni en crash” 

symbalar og þykktin er mjög mismunandi, yfirleitt er efri symballinn þó þynnri en sá 

neðri.8 

 

(D-2) Ride - symballinn fékk nafn sitt þar sem fólk fór að spila hrynmynstur á þá við 

tónlistina. Hann er oftast stærsti og þykkasti symballinn á settinu.9 

 

(D-3) Crash - symbalar hafa yfirleitt snöggan hljóm sem deyr fljótt út. Vanalega eru 

þeir þynnri og minni en ride symbalar. „Ride” symbalar hafa það hlutverk að drífa 

hryninn áfram en „crash” symbalar eru meira notaðir til að spila áherslur.10 

 

 

                                                 
5 Paul Marshall [ártal vantar]. 
6 Paul Marshall [ártal vantar]. 
7 Paul Marshall [ártal vantar]. 
8 Pinksterboer, Hugo. The Cymbol Book, bls 27. 
9 Pinksterboer, Hugo. The Cymbol Book, bls 26. 
10 Pinksterboer, Hugo. The Cymbol Book, bls 26. 
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Mynd 7, sneriltromma. 

Mynd 8, Chick Webb við settið. 

Sneriltromman  

Leedy var fyrsta trommufyrirtækið í Bandaríkjunum, 

stofnað 1895. Fyrirtækið þróaði til dæmis fyrsta 

stillanlega sneriltrommustatífið árið 1898 og fyrstu 

perluklæðninguna árið 1926 sem kölluð var Pyralins.11 

Önnur mikilvæg uppfinning var gormaslepparinn/throw 

off sem Robert Danly gerði fyrir Ludwig & Ludwig 

sneriltrommurnar um 1914. Áður þurfti að setja kjuða á 

milli gormanna og skinnsins til að eyða hljóðinu sem gormarnir framkölluðu.12  

 

Bassatromman 

Fyrstu bassatrommurnar höfðu verið notaðar í 

skrúðgöngum, þær voru stórar að þvermáli en 

þó grunnar (oft 28x14 tommur). Allskyns 

ásláttarhljóðfærum var komið fyrir á 

bassatrommunni og fljótlega var því farið að 

búa til, gring úr málmstöngum sem komið var 

fyrir ofan þær sem hægt var að festa á 

slagverkshljóðfæri sem og symbalastatíf, 

kínverskar tomtom trommur (með skinnum 

sem ekki var hægt að stilla) og statíf fyrir 

sneriltrommuna. Ofan á grindinni var einnig 

bakki þar sem var hægt að geyma allskyns 

lítil hljóðfæri, sem og festingar fyrir kúabjöllur og tónkubba/temple blocks.13 Það var 

ekki fyrr en á seinni hluta fjórða áratugarins sem minni bassatrommur fóru að verða 

vinsælar. Á minni bassatrommurnar var hægt að festa tomtom trommurnar án þess að 

þær skyggðu um of á trommarann. 22x14 tommu bassatrommur urðu mjög algengar 

en þó voru 24” og  26” einnig notaðar. Bassatrommur voru einnig búnar til í 20” og 

                                                 
11 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 9 og 12. 
12 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 12. 
13 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 8. 
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Mynd 9, Gene Krupa, hress sem endra nær. 

18”  en 20”  varð mjög algeng í kringum 1950 og 1960. Minni stærðirnar urðu mjög 

vinsælar hjá djasstrommurum, þar sem auðveldara var að ferðast með þær.14 

Í dag er hægt að fá bassatrommur allt frá 15” upp í 28” þó svo að algengustu 

stærðirnar séu enn 20” og 22”. Einnig er hægt að fá þær í ýmsum dýptum sem ekki 

var hægt hér áður fyrr, allt frá 14” upp í 20 og jafnvel dýpri eða grynnri.15 

 

Gene Krupa og tomtoms 

Ein fyrsta stjarna 

trommusettsins var Gene 

Krupa. Nokkur breyting var 

á uppsetningu settsins sem 

hann notaði. Hann var ekki 

með neina aukahluti eins og 

woodblock, kínverskar 

tomtomtrommur eða flautur, 

heldur einfaldara trommusett 

sem við könnumst svo vel 

við í dag, sneriltrommu, 

bassatrommu, tomtom og 

floor tom.16 

Gene Krupa var samningsbundinn Slingerland trommufyrirtækinu og þar sem 

hann hafði lagt mikið af litlu slagverkshljóðfærunum og farið að einblína á tom tom 

trommurnar, bað hann Slingerland um að gera trommur sem hægt væri að still bæði 

efra og neðra skinnið. Áður hafði aðeins verið hægt að stilla efra skinnið.17 

Þegar hætt var að nota málmgrindurnar sem voru notaðar til að festa á 

málmgjöll og ýmis slagverkshljóðfæri, lá beinast við að festa hluti á 

bassatrommugjörðina eða skelina sjálfa. Brátt var farið að tala um trommusett með 

þess konar symbalastatífum sem „Krupa American style” sett með „Krupa style” 

statífum.18 

 
                                                 
14 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 16-17. 
15 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 17. 
16 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 9. 
17 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 12. 
18 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 12. 
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Mynd 10, „gamaldags”  tomtom festing. 

Tom tom og floor tom 

Næsta skref í þróun trommusettsins var að koma stærri 

tomtom trommunni fyrir á lágu statífi, samsvarandi 

mjög lágu snerilstatífi, þaðan lá síðan beint við að setja 

fætur á trommuna. Það var skotinn Bill Mather sem 

fann upp festingu fyrir minni tomtom trommuna sem 

festi hana við bassatrommuna. Hún varð þekkt sem Ray 

McKinlay týpan, eftir frægum trommara þeirra tíma. 

Tomtom haldarinn var framleiddur af Walberg & 

Auge fyrir mörg fyrirtæki næstu þrjá áratugi. Lítið 

breytt útgáfa af festingunni var notuð á Buddy Rich gerðinni af Ludwig trommusetti 

1980 og nú eru fyrirtæki eins og DW farin að setja þær á trommurnar sínar sem og 

fleiri fyrirtæki.19 

 

Stærðir 

Seinni hluta 1960 voru fimm trommu sett orðin algengust. Í fyrstu voru báðar tomtom 

trommurnar af sömu stærð en fljótlega sáu menn að betra væri að hafa trommur af 

mismunandi stærð og settu því 12” og 13” ofan á bassatrommuna. Eftir þetta urðu 

þessar stærðir algengastar, 12” og 13” tomtom trommur, 16” gólfpáka, 22” 

bassatromma og 5”x14” sneriltromma. Enn í dag eru sett seld í þessum stærðum þó að 

dýpt trommanna sé mismunandi á milli ára/áratuga.20 

 

Trommuskinn 

Þróun og breytingar innan efnaiðnaðarins á fyrrihluta 20. aldar höfðu bein áhrifa á 

þróun og nýsköpun í framleiðslu trommuskinna.  Þeir lykilhlutir sem höfðu mest áhrif 

á efnaiðnaðinn voru sjóbann Breta og sú staðreynd að Bandaríkin hættu að flytja inn 

þýskar vörur í fyrri heimsstyrjöldinni og fóru að þess í stað að framleiða þær sjálfir og 

því blómstraði efnaiðnaðurinn í Bandaríkunum. Í seinni heimsstyrjöldinni varð svo 

polymer- og petroefnabyltingin til þess að auka enn á framfarir innan efnaiðnaðarins 

og voru eftirstríðsárin gróskumikil allt fram til 1960.21 

                                                 
19 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 12. 
20 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 39. 
21 Chandler Jr., Alfred D. Shaping the Industrial Century: The Remarkable Story of 
the Evolution of the Modern Chemical and Pharmaceutical Industries, bls. 20. 
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Um 1920 varð mikill áhugi á gerviefnum úr polymer blöndum og upp úr 1930 

höfðu fyrirtæki eins og Du Pont, Dow og Union Carbide náð miklum tæknilegum 

framförum og kynntu til sögunnar ný gerfiefni. Þörfin fyrir gerviefni í seinni 

heimsstyrjöldinni hafðu hrundið polymerbyltungunni af stað.22 

Du Pont framleiddi meðal annars Mylar, sem er pólíesterfilma sem er sterk og 

einangraði vel og var því m.a. notuð í ljósmyndafilmur, segulbandsspólur, 

pökkunarvörur og trommuskinn.23 

Tilraunir höfðu verið gerðar til að búa til gervitrommuskinn allt frá 19. öld en 

það var ekki fyrr en upp úr 1950 þegar farið var að nota mylar pólíester filmu að 

hjólin fóru að snúast fyrir alvöru.24 

 Upp úr miðjum fimmta áratugnum var kapphlaup um hver kæmi á markað 

trommuskinnum úr plasti fyrir almenninginn. Evans fyrirtækið, stofnað af Marion 

‘Chick’ Evans stóð framarlega, sem og Ludwig og Premier en það var hinsvegar 

Remo Belli sem í samstarfi við efnafræðinginn Sam 

Muchnick, vann kapphlaupið og setti á markaðinn 

Remo Weather King trommuskinnin. Þau voru 

frumsýnd á NAMM hljóðfærasýningunni í Chicago í 

júní 1957 og fóru í framleiðslu þá um haustið. Remo 

varð í kjölfarið stærsti framleiðandi trommuskinna.25  

Þó að mylar væri tilvalið til trommuskinnagerðar þá 

var það ekki gallalaust. Í fyrstu voru vandræði að fá 

skinnið til að haldast fast undir gjörðinni og svo þurfti 

að finna réttu formúluna sem hentaði best til að spila á og gat tekið við höggum 

trommarana. Upp úr 1960 var búið að bæta úr þessum vandamálum nóg til að á næstu 

árum fór meirihluti trommara að nota Remo skinnin. Þau voru bæði sterkari en 

dýrahúðirnar, vatnsheld og ódýrari þar sem þau voru fjöldaframleidd.26 

 

                                                 
22 Chandler Jr., Alfred D. Shaping the Industrial Century: The Remarkable Story of 
the Evolution of the Modern Chemical and Pharmaceutical Industries, bls. 22-23. 
23 Chandler Jr., Alfred D. Shaping the Industrial Century: The Remarkable Story of 
the Evolution of the Modern Chemical and Pharmaceutical Industries, bls. 47. 
24 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 21. 
25 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 21. 
26 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 21. 

Mynd 11, trommuskinn úr plasti. 
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Mynd 12, þverskurðu af trommu með styrktargjörðum. 

Skelin  

Á fyrri hluta tuttugustu aldar voru trommur búnar til úr gegnheilum viðarplönkum 

sem voru beygðir og héldust kringlóttir með hjálp styrktargjarða (e. Reinforcement 

hoops) sem eru viðargjarðir sem límdar er á efri og 

neðri brúnir trommuskeljarinnar.27 

Leedy fyrirtækið notaði gegnheilan 

valhnetuvið, mahóni og hlyn í sínar fyrstu trommur 

en krossviður varð ekki algengur efniviður í 

trommur fyrr en á seinni hluta 

fjórðaáratugarins. Hugmyndafræðin á bak 

við kenninguna um að betri hljómur fáist úr heilum við er að sú að ekkert lím er til 

staðar sem hamlar því að skelin víbri sem mest, ólíkt krossviðnum sem er gerður úr 

nokkrum lögum af við sem límd eru saman. Krossviðurinn er þó stöðugri þar sem 

skeljarnar eru límdar saman þannig að hvert lag vísi í gagnstæða átt. Þetta gefur 

skelinni meiri styrk og minnkar líkurnar á að hún verpist eða sprungur komi í hana. 

Algengast er í dag að fyrirtæki noti krossvið. Eftir að fyrirtækin skiptu yfir í krossvið 

þá héldu þau samt sem áður áfram að nota styrktargjarðirnar. Það var vegna þess að 

krossviðurinn var aðkeyptur og var þá búið að líma viðarlögin saman. Viðarplatan var 

beygð og fest eins og heilu skeljarnar höfðu verið gerðar áður. Gretsch fyrirtækið kom 

með nýja hugmynd í gerð krossviðsskelja upp úr 1940. Þá fóru þeir að líma sínar 

eigin skeljar saman. Þær voru þriggja laga og voru límdar þannig að lögin mættust á 

sitt hvorum staðnum en ekki á sama stað eins og áður. Þetta gerði styrktarhringina 

óþarfa þar sem álaginu á skelina var nú dreift yfir hana alla. Upp úr 1950 fór Gretsch 

að nota fjögra laga skeljar og sex laga upp úr 1960, þó svo að þykkt skeljana hafi 

alltaf verið mjög svipuð.28 

Önnur ástæða fyrir því að krossviður varð vinsælt efni í trommur er sú að hann 

er ódýrari en heilu skeljarnar. Einnig var hægt nota mismunandi við í hvert lag, t.d. 

ódýrari við í innri lögin en dýrari við með fallegu mynstri yst, eða harðari við innst til 

að fá lengri og bjartari tón.29 

 

                                                 
27 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 13. 
28 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 13-16. 
29 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 16. 
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Mynd 13,“tube” löggar. 

Meira um skeljarnar 

Um 1950 og 1960 framleiddu trommufyrirtækin aðeins eina tegund af skeljum. Eina 

leiðin fyrir trommara til að fá eitthvað öðruvísi, eða persónulegt var með mismunandi 

stærðum, stærri eða minni, fleiri eða færri trommur.30 

 Í þá daga skipti ekki öllu máli úr hvernig viði trommurnar voru búnar til hvað 

útlit þeirra varðaði, þar sem skelin var hulinn með plastfimu að utan og innra byrðið 

var málað svo ekki væri hægt að sjá gallana í viðnum. Allskonar efni voru notuð til að 

þekja skeljarnar, hvort sem það voru góðar eða slæmar. Ludwig, Camco og Hayman 

notuðu hvíta málningu, Gretsch silfurlitaða og Rogers gráa.31 

 Upp úr 1980 var farið að lakka trommurnar að utan og innan og þá fóru 

trommarar frá því að hafa ekki hugmynd um úr hverju trommurnar þeirra voru 

smíðaðar í það að vera helteknir yfir hvernskonar viður væri notaður, hve þykk skelin 

væri og hvernig festingar voru á henni.32 

 Hlynur var mest notaður í norður Ameríku en birki í Evrópu og Japan. Þetta 

fór aðallega eftir því hvaða viður var algengur í þessum heimshlutum. Það er nokkur 

munur á hljómblæ hlyns og birkis. Hlynurinn er bjartari og hefur lengri hljóm á 

meðan birkið hefur dimmri tón og styttri sem hentar vel til hljóðversupptöku. Þessir 

eiginleikar birkisins stuðluðu að vinsældum Yamaha Recording Custom 

trommusettanna, sem framleidd eru í Japan.33 

 

Löggar og gjarðir 

Ein nýjung sem var á Slingerlandtrommunum, sem Gene Krupa var 

samningsbudninn, voru „löggarnir” (e. lugs), 

málmhlutirnir sem festir eru við trommuskelina, í þá 

eru skrúfaðar skrúfur sem festa gjörðina og skinnið á 

trommuna. Fram að miðjum þriðja áratug 20. aldar 

höfðu “löggarnir” verið hólklaga. Það var Robert 

Danly sem hafði fyrstur manna sett þannig „lögga” á 

fyrstu málmsneriltrommu Ludwig 1911. Steyptu (e. 

Die-cast) löggarnir höfðu komið fram á sjónarsviðið  

                                                 
30 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 75. 
31 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 75. 
32 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 75. 
33 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 75. 
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hjá Leedy og voru þá hannaðir af George Way.  Þegar þeir urðu aftur vinsælir var það 

að hluta til vegna þess að nú var hægt að þekkja trommur frá mismunandi 

framleiðendum út frá löggunum en einnig var það enn einni uppfinningu George Way 

að þakka, snúningsrónni, (e. swivel nut).  Þessi litli hlutur gefur smá svigrúm þegar 

gjörðin er stillt af til að skrúfa stilliskrúfurnar í götin, sem tekur álag af 

trommuskelinni sjálfri og minnkar hættuna á að skrúfgangurinn 

skemmist.34 Snúningsrónni var í framhaldinu bætt á tomtom 

trommurnar svo nú var hægt að stilla þær jafn vel og sneril- og 

bassatrommurnar. Steyptir löggar með snúningsró hafa verið 

staðalbúnaður á trommum alveg þangað til að hólklaga löggar 

urðu vinsælir aftur upp úr 1980 þegar var farið að gera 

sneriltrommur sem líktust þeim sem gerðar voru um 1920.35 

Gjarðrnar sem halda skinninu á trommunni hafa 

einnig þróast töluvert. Til að byrja með voru þær gerðar 

úr viði og var haldið með spottum. Fyrstu málmgjarðirnar 

voru hringir sem búið var að fletja út, þeir voru úr brassi 

eða stáli og voru settir yfir skinnið á trommunni og festir 

með krókum sem skrúfaðar voru niður.36 

 

Emile Boulanger, sem stofnaði Duplex 

trommufyrirtækið í kringum 1900 og var 

frumkvöðull í sneriltrommugerð, var fyrstur til 

að nota þessa króka. Þeir fóru yfir 

málmgjarðirnar líkt og þær gera á 

bassatrommum enn í dag. Stundum voru 

notaðar litlar T-laga skrúfur en þær reyndust 

ekki hagkvæmar á sneril- og tomtom 

trommunum þar sem þær gátu þvælst fyrir 

kjuðunum.37 

                                                 
34 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 12-13. 
35 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 13. 
36 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 13. 
37 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 13. 

Mynd 14, löggar. 

Mynd 15, snúningsró, (e. swivel nut). 

Mynd 16, trommugjarðir, (e. drum hoops). 
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Öðruvísi trommusett 

Upp úr 1970 voru mjög mörg fyrirtæki farin að framleiða gegnsæ trommusett, sem 

voru búin til úr plexígleri.  Hægt var að fá gegnsæju settin í mörgum litum, einnig var 

hægt að fá sett þar sem hver tromma var mismunandi á litinn eða marglita trommur. 

Einnig var hægt að fá sett sem voru með 

innbyggðum ljósum.38 

Annað efni sem byrjað var að nota til 

trommugerðar á 7. áratugnum var trefjaplast. 

Trefjaplast er sterkt, ónæmt fyrir rakabreytingum 

svo það verpist ekki og hægt er að móta það á 

vegu sem ekki er hægt að gera með við. Fibes 

fyrirtækið var leiðandi í gerð 

trefjaplasttromma og var mikið lagt í smíðina. 

Trommurnar voru því mjög vel gerðar en talsvert dýrar. Yfirleitt voru þær klæddar 

með plasti.39 

 

Trommur sem höfðu ekkert undirskinn urðu aftur vinsælar á 7. áratugnum. Áður 

höfðu ódýrari trommur verið gerðar án undirskinna en núna voru þær markaðsettar 

sem „konsert” eða „melódískar” trommur, þar sem þægilegra var að stilla ákveðið 

tónbil á milli þeirra heldur en á trommum sem höfðu tvö skinn.40 

Ludwig bauð upp á Octaplus 

melódískar trommur sem var sett í 

stærðunum 6”,8”, 10”,12”, 13”, 14” 

15” og 16”. Brátt fóru öll 

trommufyrirtækin að búa til slíkar 

trommur.  

 

Flestir trommara sem áttu trommusett 

fyrir tóku undirskinnin og gjarðirnar af, 

einnig af bassatrommunni. Nú tóku 

                                                 
38 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 52. 
39 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 52. 
40 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 53. 

Mynd 17, John Bonham við Ludwig Vistalite settið sitt. 

Mynd 18, Hal Blaine við upptökur.
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menn upp á því að dempa bassatrommuna mikið með því að troða púðum og teppum 

inn í hana, eins var algengt að menn límdu t.d. bréfbúta, sígarettupakka og fleira á 

skinnin á sneril- og tomtrommunum til að dempa þau.41  

 

Free floating 

Þegar nær dró 21. öldinni fóru fyrirtækin að 

hugsa um að fá sem lengstan tón út úr 

trommunum með því að festa sem fæsta hluti á 

hana eða nota litla lögga, því talið var að allir 

mámlhlutirnir og festingarna dempuðu tón 

trommunar. Noble & Cooley festi löggana á 

trommunum sínum á þann stað á skelinni sem 

hefði minnst áhrif á víbring skelinnar (e. nodal 

point).42  

 Reyndar var áður búið að finna leið til að festa trommur án þess að þurfa bora 

í skelina. Það var Gary Gauger sem fann upp RIMS fyrir PureCussion árið 1979. 

RIMS festingin er hálfhringur úr stáli sem festur er við stilliskrúfurnar á trommunni.  

Þannig er engin snerting við skelina sjálfa.43 

RIMS hugmyndafræðin um að leyfa trommunni víbra/titra sem mest, varð 

vinsæl og öll stærstu fyrirtækin fóru að hanna sína eigin útgáfu af RIMS festingunum. 

Yamaha kom með YESS festinguna (Yamaha Enhanced Sustain System),  Pearl 

kallaði sína útfærslu ISS (Integrated Suspension System) og Tama var með Star-Cast 

Mounting System. Sonor kom með Total Acoustic Resonance System og Mapex ITS 

(Isolated Tom System). Þetta hélst í hendur með að hlynur varð aftur vinsæll sem efni 

í trommur en úr honum fæst opinn og bjartur hljómur.44 

 

Statíf og aðrir aukahlutir  

Ein nýjungin sem Japanska fyrirtækið Tama kom með árið 1974 var “bómustatífið” 

(e. boom stand), sem var til þess gert að trommarar gætu staðsett symbalana sína 

                                                 
41 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 53. 
42 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 74-75. 
43 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 74-75. 
44 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 74-7. 

Mynd 19, RIMS tomtom festing. 
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betur, sérstaklega eftir því sem trommusettin urðu stærri.45 Næst kom fjölklemman (e. 

multy-clamp) sem gerði trommurum kleift að festa aukahluti við statíf. Báðar þessar 

uppfinningar eru nú staðalbúnaður í trommuheiminum í dag.46 

Um miðjan áttunda áratuginn kom Rogers fram með MemriLoc statífin. Þetta 

voru stærri statíf en Swiv-O-Matic, sem höfðu verið algengust fram að því, og þau 

höfðu minnisklemmu (e. memory lock) sem var lítill hringur á statífunum sem hægt 

var að herða og losa með trommulykli og gerði það kleift að hægt var að stilla 

statífunum upp á nákvæmlega sama hátt aftur og aftur. Þetta er einnig orðið 

staðalbúnaður í dag.47  

Upp úr 1970 komu fyrstu gólfstatífin fyrir tomtom trommur með Ludwig 

Octaplus settunum. Það var hinsvegar Steve Gadd sem kom því í tísku að hengja 

stærri tomtom trommurnar á statíf. Hann notaði 10”x14” og 12”x15” sem festar voru 

á statíf en algengast hafði verið að hafa stærri tomtom trommurnar á löppum.48 

Nýjung sem varð vinsæl upp úr 1980 var „remote” hihat statíf en það virkaði 

eins og venjulegt hihat statíf nema að þarna tengdist fótpedallinn efri hluta hihatt 

statífsins með kappli svo hægt var að stilla hi-hat diskunum nánast hvar sem er á 

settinu. Einnig var farið að gera statíf sem héldu hi-hatt diskunum föstum og var þá 

kapallinn og fótpedallinn óþarfur. Það statíf fékk nafnið „X-hats”.49   

 

Tvöfaldir bassatrommupedalar 

Árið 1983 kom DW fram með tvöfalda 

bassatrommupedalann sinn 5002 sem 

leiddi til þess að hin fyrirtækin tóku nú í 

óða önn að búa til sína eigin tvöföldu 

bassatrommupedala.50  

 Pedalarnir í dag hafa steyptar fótplötur, 

einfaldar eða tvöfaldar keðjur eða bönd. Sleglana er hægt að fá í ýmsum stærðum og 

gerðum, úr viði, plasti, felti og gúmmí. Hægt er að stilla spennuna á gorminum, hve 

                                                 
45 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 56. 
46 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 57. 
47 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 57. 
48 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 61. 
49 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 61. 
50 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 78. 

Mynd 20, tvöfaldur bassatrommupedall frá DW. 
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löng sveiflan á slegninum er og hversu þungur hann er, allt til að gera hann sem 

þægilegastann fyrir trommuleikarann.51 

 

Symbalar og statíf 

Til að byrja með voru málmgjöllin kínversk eða tyrknesk og voru yfirleitt frekar lítil, 

12” í þvermál og notuð meira til skrauts  í tónlistinni heldur en að halda uppi 

ryþmanum.52 

 Fyrsti vísir að hi-hattinum var hinn svokallaði „clanger” sem var lítið 

málmgjall sem var fest á gjörð bassatrommurnar og slegið á með slegli sem festur var 

við bassatrommupedalinn. Í staðinn fyrir hann kom svo „snjóskórinn”  (e. snow shoe) 

en það var apparat þar sem málmgjöllin voru fest andspænis hvor öðru á tvær plötur 

sem voru skólaga og voru á hjörum.  Apparatið lá á gólfinu og stígið var á það til að 

það gæfi frá sér hljóð. Næst kom „low-boy” eða „low-hat” sem er mjög líkur hi-hat 

nútímans nema hvað að málmgjöllin voru aðeins nokkrar tommur frá gólfinu. Það var 

ekki fyrr en seinnipart 1920 að farið var að lengja „low-boy” statífið svo hægt væri að 

spila á þá með höndum sem fótum. Ekki er vitað með vissu hver fann upp hi-hattinn 

en hugsanlegt  er að fyrsti hi-hatturinn hafi verið búinn til 1926 af Barney Walberg 

sem vann hjá einu helsta statífa fyrirtæki þess tíma, Walberg & Auge. Walberg & 

Auge sáu flestum trommuframleiðundum fyrir hi-höttum og statífum næstu 40 árin.53 

 

Low-hat og hi-hat 

Sagan segir að trommari að nafni Vic Berton hafi átt hugmyndina af „low-hat” en 

hann var einnig kallaður „low-sock” og „low-boy”. Walberg & Auuge framleiddu 

„low-sock” sem líktist nútíma hi-hat mjög mikið en var þó aðeins um 15 tommur á 

hæð og var yfirleitt 10” cymball með stórri bjöllu notaður á hann. Nafnið „sock” er 

komið frá því hljóði sem symbalarnir gefa frá sér þó svo að sumir segi nafnið komið 

vegna þess hve hjóðfærið var staðsett nálægt fótabúnaði trommarans.54 

                                                 
51 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 78. 
52 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 8-9. 
53 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 8-9. 
54 Pinksterboer, Hugo. The Cymbol Book, bls.19. 
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Frá „low-hat” var ekki stórt skref upp í „hi-hat” nútímans, einungis þurfti að 

lengja stöngina sem hélt symbulunum og þá var einnig hægt að spila á þá með kjuðum 

sem bauð upp á mikið af nýjum möguleikum fyrir trommara.55  

 Papa Jo Jones var einna fyrstu til að halda taktinn á hi-hattana í staðinn fyrir 

sneril- og bassatrommuna. Chick Webb og Zutty Singleton ruddu einnig veginn í hi-

hat spilamennsku.56  

 Litlu 10”  symbalarnir sem höfðu verið notaðir með „low-hat” hentuðu ekki 

vel til að spila “ride” ryþma með kjuðum, plássið var einfaldlega ekki nóg á 

symbalnum. Nú urðu stærri symbalar vinsælli, 11” og 12” en einnig urðu þeir þynnri 

með minni bjöllu. Um miðjan fimmta áratuginn og seinni hluta hans, voru stærri 

symbalar orðnir algengir. Dæmigerð „bebop” uppstilling innihélt 15”  hi-hatta, 22” 

„ride” og 15”  þunnan „crash”. Fyrstu hi-hattarnir voru gerðir af Walberg & Auge en 

einnig seldir af Leedy, Slingerland og Ludwig 1928.57  

Til að byrja með voru symbalar á trommusettum frekar litlir í samanbuðri við 

þá sem eru notaðir í dag, en á þeim tíma voru þeir ekki flokkaðir í „ride” og „crash” 

heldur voru þeir merktir eftir þyngd, og þá einna helst „thin” eða „medium”. 14” og 

16” symbalar voru algengir og notuð menn þá bæði sem „ride” og „crash”. Þörf fyrir 

stærri symbala var töluverð hjá stórsveitatrommurum sem þurftu að láta heyra í sér í 

gegnum alla blásarana. Þá komu til sögunnar 20” og 22” „ride” og allt upp í 28”, en í 

dag er algengast að þeir séu einhverstaðar á bilinu 18” til 24”. Þegar sérstakur „ride” 

symball var kominn til sögunnar  þurftu trommarar léttari hljóð til að spila áherslur og 

þannig varð „crash” symballinn til, þó svo að það hugtak hafi ekki orðið algengt fyrr 

en upp úr 1950.58  

 

Symbalagerðir 

Walberg & Auge hönnuðu symbala statíf og fætur, í samstarfi við Gretsch, á 

bassatrommuna sem hægt var að renna ofan í bassatrommuskelina. Það hentaði vel 

djasstrommurum sem spiluðu í litum böndum og þurftu að þvælast með settin sín 

milli næturklúbba.59  

 
                                                 
55 Pinksterboer, Hugo. The Cymbol Book, bls.19. 
56 Pinksterboer, Hugo. The Cymbol Book, bls. 20. 
57 Pinksterboer, Hugo. The Cymbol Book, bls. 20. 
58 Pinksterboer, Hugo. The Cymbol Book, bls. 20-21. 
59 Pinksterboer, Hugo. The Cymbol Book, bls. 17. 
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1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006
Skeljar

Heil, beyg› skel
Krossvi›ur, ½riggja laga
Krossvi›ur, sex laga e›a meira
Styrktargjar›ir
Fiberglass
Plexyglass
Heil skel

Skinn
D‡rahú›ir*
Mylar

Mounting system
Venjulegt
Free-floating/RIMS

Statíf og pedalar
Bómustatíf
Fjölklemmur (e. multyclamps)
RIMS
Throw-off
Memory lock
Remote hi-hat
Bassatrommupedall
Tvöfaldur bassatrommupedall

 

Það sem er athyglisvert við þessa mynd er að mikið af nýjungum koma til sögunnar í 

kringum 1970 og 1980. Það gefst því miður ekki tími til að kanna ástæður þess nánar 

hér, en í fljótu bragði mætti gera ráð fyrir því að ein ástæðan fyrir þessari öldu 

nýjunga væri sú að á þessum tíma urðu stærri trommusett algengari og því var vöntun 

á hlutum sem ekki þurfti að hugsa um með minni settin. Til dæmis sterkari statífum 

og statífum sem auðvelduðu uppsetningu á symbölum líkt og bómustatífið gerði, og 

minnisklemman sem gerði mönnum kleift að stilla trommusettum upp nákvæmlega 

eins og þeim hentaði í hvert skipti þó svo þau samanstæðu af mörgum trommum og 

symbölum.  

 
Lítið hefur verið skrifað um þróun trommusettsins og  í raun var aðeins stuðst við 

Drum Book; A History of the Rock Drum Kit eftir Geoff Nicholl. Bókina segir Nicholl 

vera eigin túlkun á sögu trommusettsins. Að miklu leyti hefur Nicholl upplýsingar 

sínar úr viðtölum við ýmsa sem unnu eða vinna enn hjá þeim fyrirtækjum sem bókin 

fjallar um. Einnig styðst hann við bækur sem gefnar hafa verið út um sögu einstaka 

fyrirtækja eða hljómsveita sem og ýmsar bækur og tímarit um tónlist og hljóðfæri.60 

Þegar stuðs er við jafn takmarkaðar heimildir og hér, er brýnt að hafa í huga 

að ekki er um frumheimildir að ræða og að erfitt er að staðfesta sannleiksgildi þeirra. 

Þeim verður því að taka með fyrirvara því eins og Michael Brian Schiffer talar um í 

                                                 
60 Nicholls, Geoff. The Drum Book. A History of the Rock Drum Kit, bls. 3. 

Mynd 21, yfirlit yfir hvenær hinir ýmsu hlutir trommusettsins komu fram. Athugið að myndin er alls ekki tæmandi og er aðeins 
hugsað til að sína gróflega framvindan trommusettsins. 
* Dýrahúðir á trommusett eru framleidd enn þann dag í dag, þó í mun minna mæli eftir að plastskinn úr mylar komu til sögunnar. 
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bók sinni The Portable Radio in American Life, þá skapa fyrirtæki gjarnan sína eigin 

sögu, eða sögu afurða sinna, sem er mjög sértæk og er sérstaklega hugsuð til þess að 

falla að þeirra eigin þörfum. Saga fyrirtækjanna tekur þá gjarnan einungis til þeirra 

helstu og bestu verka á gagnrýnislausan hátt, til að mikla ímynd sína fyrir 

viðskiptavinum, starfsfólki og fjárfestum.  Fyrirtæki notast einnig við sína sérstöku 

sögutúlkun í fréttabréfum þar sem reynt er að innræta ákveðið stolt hjá starfsfólki og 

kúnnum, þar sem fyrirtækið hafi ávalt haft hag viðskiptavina sinna að leiðarljósi. Það 

sama er upp á teningnum í árskýrslum þar sem því er lýst að fyrirtækið sé í broddi 

fylkingar hvað tækni varðar eins og það hafi ávallt verið. Þessar fullyrðingar eru 

gerðar til að halda fjárfestum góðum og eins til að laða nýja að. Í besta falli er þessi 

falssaga misvísandi. Því miður getur þessi falssaga ratað inn í sögubækurnar ef 

rithöfundar og blaðamenn gleypa við fullyrðingum fyrirtækjanna og koma þeim áfram 

til lesenda sem geta ekki dæmt trúverðugleika þeirra. Það er auðvelt að skilja að 

fyrirtæki búi þannig um hnútana að saga þeirra líti glæsilega út, en erfiðara er að 

skilja af hverju fréttamenn og rithöfundar endursegja söguna gagnrýnilaust.61 

                                                 
61 Schiffer, Michael Brian. The Portable Radio in American Life, bls. 1-2. 
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2. kafli 

Innflutningur 
Almennt telja fræðimenn að neysluþjóðfélagið hafi þróast vegna vaxandi neyslu 

einstaklinga, meiri framleiðslu, öflugri verslunar- og dreifingarkerfi, aukinni 

verkaskiptingu, félagslegum hreyfanleika, vaxandi einstaklingshyggju og sókn í 

neysluvarning, sem mótast af tísku og auglýsingum. Á Íslandi var það fyrri 

heimsstyrjöldin sem markaði upphafið á neytendapólitík, enda hefur ríkisvaldið haft 

hönd í bagga með verðlag, innflutning og neyslu.62 

Nokkrar sveiflur hafa verið á innfllutningi á slagverkshljóðfærum frá því að þau fengu 

sérstakt tollnúmer. Fyrstu áratugina voru sveiflurnar frekar litlar en síðustu ár hefur 

innflutningur aukist töluvert.  

Hér verður leitað skýringa á þessum sveiflum út frá tveimur ráðandi  

rannsóknarspurningum.  

a. Hafðu tónlistarmenning/tíska þess tíma áhrif? 

b. Höfðu tekjur landsmanna áhrif? 

 

                                                 
62 Guðmundur Jónsson. „Hvenær varð neysluþjóðfélagið til?”, bls. 74-77. 
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Mynd 22, línurit sem sýnir samanburð á innflutningi slagverkhljóðfæra, tónlistarefnis og tekjum landsmanna. 
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Hugsanleg áhrif tónlistarmenningar 

Fyrsta aukning á innflutningi slagverkshljóðfæra byrjaði ’51, náði hámarki ’52 og var 

liðin yfir ´53. Innflutningurinn jókst aftur frá ’53-’57 og náði hámarki ’55. Árin á eftir 

var innflutningur jafn allt fram til ´58, þá jókst hann til ’59 en dróst svo saman til 

’61.Erfitt er að segja hvað veldur þessum sveiflum en hugsanlega er það sú tegund 

tónlistar sem var hvað vinsælust á tímabilinu, aukin áhrif eða vinsældir „swing” 

tónlistar. Einnig er vert að athuga að á þessum tíma hafði úrval hljóðfæra á 

boðstólnum aukist. Hugsanlegt er að Tony Crombie and His Rockets hafi haft 

hvetjandi áhrifa á landann en hann hélt 14 tónleika í Reykjavík 1957.63 1960 voru ansi 

margar unglingahljómsveitir komnir á laggirnar, t.d. Lúdó, Flamingo, Falcon, Diskó 

og Úranus.64  

1961 jókst innflutningur hægt og þétt til ’66 en dróst saman til ’69. Það er hugsanlegt 

að Bítlaæðið hafa haft einhver áhrif á hljóðfærakaup en það hefst í Bretlandi á árunum 

’63-’64 og berst fljótt til Íslands.65  

Eins var mikið að gerast í íslensku tónlistarlífi á þessum árum. Árið 1962 berst 

tvist æðið til Íslands og ári seinna koma Hljómar fyrst fram. A Hard Day’s Night er 

frumsýnd í Tónabíói 1964 og fimm íslenskar bítlasveitir leika á tónleikum í 

Háskólabíói það sama ár. Mikil gróska var í íslensku tónlistarlífi næstu árin og urmull 

af hljómsveitum voru stofnaðar. Eins héldu nokkrar stórar hljómsveitir tónleika eins 

og The Kinks, Swingin Blues Jeans , The Searchers, The Hollies og Herman’s 

Hermits.66 

Árið 1968 var gengisfelling og því er líklegt að það skýri lægðina 1969 en 

1970 jókst innflutningurin smám saman og verður mestur ’73, sama ár og 

söngleikurinn Jesus Christ Superstar var frumsýndur í Austurbæjarbíói þar sem 

Náttúra sá um tónlistina. Þetta ár var Pelican einnig stofnuð. 67 Innflutningur dróst svo 

saman til ársins 1977. 

Hann jókst síðan ár hvert til 1980. Nokkrir markverðir hlutir sem gerðust það ár voru 

til dæmis Kampútseu-tónleikar sem voru haldnir  í Austurbæjarbíói, fyrstu opinberu 

tónleikar  Utangarðsmanna, og tónleikarnir Heilbrigð æska í Kópavogsbíói með 

Utangarðsmönnum, Fræbblunum, o.fl.. Einnig gefur Bubba Morthens út Ísbjarnarblús 
                                                 
63 Gunnar Lárus Hjálmarsson. 2001, bls. 19. 
64 Gunnar Lárus Hjálmarsson. 2001, bls. 7. 
65 Derek Taylor, 1983. 
66 Gunnar Lárus Hjálmarsson. 2001, bls. 50-55. 
67 Gunnar Lárus Hjálmarsson. 2001, bls. 99. 
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og The Clash og Utangarðsmenn héltu tónleika í Laugardalshöll. Þeyr kom í fyrsta 

skipti fram opinberlega og fyrstu LP-plötur Utangarðsmanna (Geislavirkni), 

Fræbblanna (Viltu nammi væna?) og Þeys (Þagað í hel) komu út. Tónleikarnir Barðir 

til róbóta með Þey, Fræbbblunum og Utangarðsmönnum voru haldnir í Gamla bíói.68 

Innflutningurinn tók litla dífu frá ’80-’81 en jókst svo aftur til ‘83, það ár náði 

lag Mezzoforte, Garden Party, 17. sætinu á breska smáskífulistanum. Síðasti þáttur 

tónlistarþáttarins Áfanga var sendur út beint og komu þar fram meðal annars Bubbi, 

Megas og hljómsveitin Gott kvöld, sem síðar fékk nafnið Kukl. Einnig voru 

Tónleikarnir Við krefjumst framtíðar, haldnir sama ár þar sem meðal annars Crass og 

Kukl komu fram. Vert er að nefna að fyrsta bjórkrá landsins, Gaukur á Stöng var 

opnuð og Rás 2 hóf útsendingar þetta ár.69 

Frá 1985 til 1989 jókst innflutningur jafnt og þétt. Hvað olli toppnum ’89 er 

erfitt að segja til um, þetta ár tróð Sálin hans Jóns míns upp í fyrsta skipti í 

Bíókjallaranum. Í sama húsi, en hæð ofar, í Lækjartungli, kom Ham fram í fyrsta 

skipti.70 Mjög líklegt er að innflutningur Steingríms Guðmundssonar á 

slagverkshljóðfærum eigi hluta að mál. Hann fór að flytja inn hljóðfæri þetta ár og 

selja úr bílskúrnum hjá sér. Þetta uppátæki vatt upp á sig og ári seinna stofnar hann 

hljóðfærabúðina Samspil.71 

Frá 1989 til 1990 dróst innflutningur saman en jókst aftur til ’92, en næstu ár 

minnkaði innflutningur jafnt og þétt til ’97. Þetta gæti verið vegna aukinna rafrænna 

pælinga í tónlist, reiftónlistar og þess háttar. Sem dæmi má  nefna að hljómsveitin 

Prodigy var vinsæl á þessum tíma en hún fór ekki að spila tónleika með trommara fyrr 

en ’9772, þegar innflutningur jókst að nýju. Það ár voru einnig fyrstu tónleikar Silt 

(Botnleðju) í Englandsferð þeirra með Blur. GusGus hélt stórtónleika í Perlunni auk 

þess að spila með Unun á Hróarskelduhátíðinni. Maus sendi frá sér Lof mér að falla 

að þínu eyra og Homogenic Bjarkar kom út.73 

Næstu fjögur ár jókst innflutningur og dróst saman á víxl. Nokkrir markverðir 

atburðir sem gerðust í tónlistalífnu þau árin eru meðal annars að 1998 voru tónleikar 

fyrir Popp í Reykjavík kvikmyndaðir í Héðinshúsinu, Versló, Quarashi, Maus og 

                                                 
68 Gunnar Lárus Hjálmarsson. 2001, bls.199. 
69 Gunnar Lárus Hjálmarsson. 2001, bls.199. 
70 Gunnar Lárus Hjálmarsson. 2001, bls. 256. 
71 Viðtal 2, 2006. 
72 Viðtal 6, 2006. 
73 Gunnar Lárus Hjálmarsson. 2001, bls. 257. 
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200.000 naglbítar spiluðu í Renniverkstæðinu á Akureyri og sýningar hófust á Popp í 

Reykjavík. Árið 2000 kom tónlist Hilmars Arnar Hilmarssonar og Sigur Rósar úr 

kvikmyndinni Englar  alheimsins út og XXX Rottweilerhundar sigruðu í 

Músiktilraunum. Sigur Rós, Magga Stína og Bikarmeistararnir spiluðu á Hróarskeldu, 

og endurvaktir Utangarðsmenn kláruðu hringferð um landið í Laugardalshöll þar sem 

Lúdó og Stefán hituðu upp..74 

Eftir smá lægð 2001 rauk innflutningurinn upp næstu fjögur árin. Mikið mun 

meira af stórum erlendum hljómsveitum spila hér á landi á þessum árum sem gæti 

hafað ýtt undir mikla grósku í bílskúrsbandasenunni.75 

 

Til að fá betri mynd af þessum sveiflum hefði verið gott að kanna sölutölur fyrir 

önnur hljóðfæri sem notuð eru í popptónlist svo sem rafmagnsgítara og bassa, en ég 

lét mér hinsvegar nægja að kanna þetta aðeins út frá innflutningi á 

slagverkshljóðfærum. Ég hef þó heimildir fyrir því frá Guðna Ágústssyni, 

verslunarstjóra Rínar, að greinileg fylgni sé á milli sölu á trommusettum, 

rafmagnsgíturum og bössum. Hann hefur unnið í Rín í 25 ár hefur því haft nægan 

tíma til að fylgjast með neysluvenjum Íslendinga. 

 

Áhrif tekna á innflutning og aukning síðustu ára 

Þegar litið er á grafið þá virðist innflutningur ekki hafa verið beintengdur tekjum frá 

1947 til 1964, en frá 1965 fylgja innflutningstoppar toppum í heildartekjum 

landsmanna. Reyndar jókst innflutningur ekki hlutfallslega jafn mikið og tekjurnar en 

topparnir í trommuinnflutningum virðast flestir samsvara tekjutoppunum. 

Árið 1966 var fyrsti stóri innflutnings toppurinn og þá var einnig stærsti 

tekjutoppur sem hefur verið fram að því. Aðrir toppar í innflutningi sem samsvöruðu 

auknum tekjum voru árið 1973 og 1992. Frá 1998 fer innflutningur að vaxa töluvert 

og í algjöru hlutfalli við tekjur heimilanna. 

Samkvæmt þessu er því hægt að segja að sala á trommum haldist í hendur við 

umframtekjur heimilanna frá 1965.  

Það eru þó alltaf einhverjir, oftar en ekki unglingsstrákar, sem láta dýrtíð ekki 

stoppa sig í kaupum á dýrum trommusettum og safna einfaldlega fyrir þeim, þó svo 

                                                 
74 Gunnar Lárus Hjálmarsson. 2001, bls. 257. 
75 Viðtal 6, 2006. 
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það geti tekið dágóðan tíma. Það er því ekki algilt að fólk kaupi sér aðeins dýr 

trommusett í góðærum. 

 Hvað veldur þessari miklu aukningu síðustu ár? Líklega er það samspil nokkra 

þátta. Aukinn kaupmáttur í samfélaginu og aukið framboð tónlistarkennslu hefur 

líklega mikið að segja þar sem innflutningurinn kemur út af eftirspurn. Annar þáttur 

er sá að mikil gróska hefur verið í bílskúrsböndum síðustu ár og þar sem það kostar 

minna að kaupa trommusett í dag og settin eru betri en þau voru fyrir nokkrum árum, 

þarf því ekki að vera svo stór fjárfesting í að kaupa trommusett. Byrjendasettin eru 

orðin betri, gæðin á miðlungsdýrum trommusettum hafa aukist, bæði frágangurinn og 

áferðin á skeljunum. Eins eru gjarðirnar og statífin sem fylgja þeim betri. Reyndar 

verður að segjast að oft eru þeir symbalar sem koma með ódýrum settum enn frekar 

lélegir. Gæði og úrval skinna hefur stóraukist, sem og kjuða úrval. Meira úrval er af 

aukahlutum fyrir trommara og þeir er einnig betur gerðir og endingarbetri, svo sem 

töskur og pokar fyrir trommur og symbala.76 Hljóðfærabúðirnar hafa frá upphafi flutt 

inn trommur og slagverk en þó ekki í eins miklu mæli og á síðustu árum. Frá 2000 

hefur innflutningur á slagverki aukist tölurver og vöruúrval um leið, en 

hljóðfærabúðirnar hafa einnig flutt inn vörur frá fleiri framleiðundum og er nú hægt 

að kaupa vörur frá öllum stærstu trommu- og symbalaframleiðendunum í verslunum 

hérlendis. 

 

Um efnismenningu 

Fornleifafræðingar og mannháttafræðingar hafa löngum vitað að efnismenning gefur 

okkur vísbendingar um einkenni samfélags. Hún gefur okkur  þessar upplýsingar því 

hún er hluti af samfélaginu og ekki er hægt að skilja einstaklinginn óháð samfélaginu 

frekar en að skilja samfélagið án þess að taka tillit til efnimenningarinnar.77 

Rannsóknir á efnismenningu athuga hvernig notkun hluta er samofin við 

félagsleg athæfi sem leiðir af sér félagsgerð. Notkun okkar á hlutum og hvernig við 

högum lífi okkar, lýsir því hvernig við tjáum okkar efnismenningu í samfélaginu. 

Efnismenning bindur okkur við aðra í samfélaginu sem gerir okkur kleift að deila 

gildum, athöfnum og lífstílum á fjölbreyttari hátt en tungumál eða bein samskipti. 

                                                 
76 Viðtal 6, 2006. 
77 Dant, Tim. Material culture in the social world: values, activities, lifestyles, bls 2. 
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Efnismenning er þó ekki frábrugðin tungumáli eða samskiptum, oft er talað um hluti 

eða einblínt á þá og þeir verða að ástæðu til þess að eiga samskipti við aðra.78 

Hlutirnir sem við samsvörum okkur við hafa í sér þau félagslegu tengsl sem 

koma í ljós  í gegnum hönnun hlutanna, vinnuna við að búa þá til, fyrri notkun á þeim, 

tjáning í gegnum þá og stað þeirra í menningarlegu kerfi hluta. Því er hægt að segja að 

efnismenning sé mikilvægur þáttur í samfélaginu sem við búum í og sem hefur áhrif á 

gildi okkar, gjörðir og lífstíl.79  

 

Hugmyndir Tim Dant um efnismenningu, sem hann skilgreinir í Material culture in 

the social worl, eru einfaldar. Hún er það sem er efnislegt, það sem við getum séð, 

komið við og fundið lykt af án þess þó að vera mennskt eða dýr. Í hugtakinu menning 

felst það hvernig við hegðum okkur með tilliti til hluta í umhverfi okkar, hvernig við 

notum efni, deilum því, tölum um það, nefnum það og búum það til. Menning er 

hinsvegar dínamísk og margbreytileg þannig að viðbrögð einstaklinga eru 

einstaklingsbundin og aðlagast og breyta viðteknum hefðum sem fyrir eru í 

samfélaginu.80 Hlutirnir sem við framleiðum og notum  eru nokkurs konar 

stefnuyfirlýsing um félagsgerð okkar. Þeir eru ekki aðeins gerðir til að hljálpa okkur 

að uppfylla grunnþarfir okkar heldur sýna þeir einnig hvað og hver við erum, sem 

mótar þróun samfélagsins.81  

Allir hlutir búa yfir félagslegum þætti, í það minnsta að einhverjum hluta þar 

sem þeir eru hluti að gjörðum fólks og koma skilaboðum á milli þeirra. Hvort sem 

hlutir eru handgerðir af fagmönnum, verksmiðjugerðir eða búnir til úr hinu og þessu, 

þá eru þeir mótaðir af menningu sem skilgreinir hvað ákveðnir hlutir geta gert. Það er 

menningin sem segir til um hvernig við sjáum út úr formum, litum, áferð og styrk, 

sem svo ræður því hvernig við notum hlutina í okkar daglega lífi.82 

Hlutur getur verið samansettur úr mörgum smærri hlutum sem mynda eina 

heild, hver hlutur hefur svo sitt hlutverk í heildinni. Bifreiðin er ágætis dæmi um 

þetta. Hún er heild sem samsett er úr mörgum minni hlutum sem sjá til þess að flytja 

fólk úr stað, auk þess að hafa þennan hagkvæma tilgang þá skiptir útlit hennar einnig 

                                                 
78 Dant, Tim. Material culture in the social world: values, activities, lifestyles, bls 2. 
79 Dant, Tim. Material culture in the social world: values, activities, lifestyles, bls 2. 
80 Dant, Tim. Material culture in the social world: values, activities, lifestyles, bls 11. 
81 Dant, Tim. Material culture in the social world: values, activities, lifestyles, bls 12. 
82 Dant, Tim. Material culture in the social world: values, activities, lifestyles, bls 13-
14. 
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máli. Bæði notagildi bílsins og útlit hans koma til vegna margra minni þátta sem búa 

til heild, hjólin, boddíið, fjöðrunin, vélin og svo framvegis.83 Trommusett eru einnig 

dæmi um hlut sem settur er saman úr mörgum hlutum. Í þessu tilviki hljóðfærum, sem 

þó er hægt að nota stök, ólíkt hlutum bílsins. Þessir hlutar trommusettsins mynda eina 

heild, eitt hljóðfæri, þó svo að það sé sett saman úr mörgum ólíkum hlutum. 

 

Með því að upplifa hluti eins og þeir séu eitthvað meira en bara dauðir hlutir getum 

við samsamað okkur við þá og þannig öðlast þeir meiri þýðingu fyrir okkur. Þegar við 

þekkjum þá og vitum hvernig þeir virka getum við séð fyrir viðbrögð þeirra, hvernig 

þeir eiga eftir að bregðast við aðgerðum okkar. Í þessu felst ferlið að læra að leika 

á/að hlut, líkt og trommusett eða seglbretti eða bíl, viðbrögð þeirra við hinar ýmsu 

aðstæður þarf að þekkja og kunna að bregðast við til að geta fengið sem mest út úr 

leiknum.84 

Þó svo að efnismenning gefi okkur vitneskju um samfélagið og félagsleg 

tengsl okkar við umhverfið, þá segir hún ekki nóg um persónulegt samband fólks og 

hluta. Til að fá skýrari mynd af því þarf að kafa dýpra og skoða það nánar út frá 

persónulegu sjónarhorni, hvernig tengsl fólk myndar við persónulegan hlut eins og 

hljóðfæri. Í næsta kafla verða persónuleg tengsl nokkra trommara við hljóðfæri sín 

könnuð nánar. 

 

                                                 
83 Dant, Tim. Material culture in the social world: values, activities, lifestyles, bls 13-
14. 
84 Dant, Tim. Material culture in the social world: values, activities, lifestyles, bls 
123. 
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3. kafli. 

Viðtölin 
Í öðrum kafla var skoðað hvernig hljóðfæri geta tengst og haft áhrif á samfélagið, en 

nú er vert að athuga nánar hvernig persónuleg tengsl fólk myndar við hljóðfærin sín. 

Til að fá innsýn inn í það voru tekin viðtöl við fimm trommara á aldrinum 28-77 ára. 

Allir spila þeir með fleiri en einni hljómsveit og eru trommusett þeirra ólík að 

einhverju leiti, allt frá því hvernig þeir stilla þeim upp og hve mikið af trommum, 

symbölum og öðrum slagverkshljóðfærum þau hafa að geyma.  Minnsta settið sem 

einn viðmælandi minn notar samanstendur af aðeins þremur trommum og þremur 

symbölum á meðan það stærsta samanstendur af alls 15 trommum og 16-18 

symbölum. Allir voru þeir ófeimnir við að leyfa mér að nota þeirra réttu nöfn. 

 

Viðmælendur 

Arnar 

Arnar er 28 ára og hefur síðastliðin ár verið mjög virkur í íslensku tónlistarlífi. Hann 

hefur spilað með mörgum af vinsælustu hljómsveitum Íslands síðustu ár, meðal 

annars með hljómsveitunum Ensími, Dr. Spock, Mugison, Bang Gang, Stranger og 

Írafári svo eitthvað sé nefnt. Þegar hann var spurður hvernig tónlist hann spilaði 

svaraði hann: 

Ég get ekki skilgreint það. Ég reyni að geta spilað alla tónlist. Ég spila 

fast og líklega best rokk og ról. Ég legg metnað minn í að vera eins 

fjölhæfur trommuleikar og ég get orðið.85 

 

Steingrímur 

Steingrímur er fimmtugur og er búinn að starfa sem tónlistarmaður frá því hann var í 

kringum tvítugt. Hann fór ungur til Svíþjóðar til þess að læra hjá Pétri Öslund. Á 

sínum ferli hefur Steingrímur spilað með fjölmörgum tónlistarmönnum og 

hljómsveitum, þar má t.d. nefna Súld, Bardukha, Miljónamæringana og Steintrygg.  

Ég hef aldrei spilað vinsældartónlist þó svo að hljómsveitin 

Milljónamæringarnir hafi orðið vinsæl, þá var hún að spila eldri 

danstónlist, djass, mambó og latin.  Það mætti segja að ég hafi spilað 

nær allar gerðir tónlistar, leikhústónlist, rokktónlist, djass. Í dag er ég 

                                                 
85 Viðtal 1, 2006. 
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mest að spila tilraunakennda tónlist sem notar ýmislegt úr öllum 

heimsálfum.86 

 

Faðir Steingríms er Guðmundur Steingrímsson, einnig þekktur sem Papa Jazz, svo 

Steingrímur hefur ekki langt að sækja tónlistahæfileikana.  

Það hefur mikið með það að gera að það var alltaf trommusett í 

bílskúrnum hjá okkur þar sem faðir minn er trommuleikari. Ég pældi 

mjög mikið í trommuleik og var hrifinn af trommurum og reyndar líka 

bassaleikurum, Charles Mingus, Dave Holland og Scott LaFarro. Pældi 

í þeim því þeir eru í rytmasveitinni og kannski út frá allri þeirri 

pælingu gerðist ég trommari. Ég ætlaði aldrei sérstaklega að verða 

trommari en ég varð einhvern veginn trommari.87 

 

Auk þess að vera tónlistarmaður hefur Steingrímur unnið í nokkrum 

hljóðfæraverslunum í gegnum árin, meðal annars í sinni eigin búð. Hann stofnaði 

Samspil 1990 og var verslunin með sérstaka áherslu á slagverskhljóðfæri og trommur. 

 Það sem sagt vantaði þjónustu fyrir trommuleikara og þetta varð til út 

af áhuga, ég er enginn bisnessmaður, vildi skaffa trommur fyrir 

áhugasama.88 

 
Guðmundur, einnig þekktur sem Papa Jazz 

Guðmundur Steingrímsson er fæddur 1929 og byrjaði að spila á trommur 1944. Þá var 

honum boðið á æfingu eftir að hafa verið að slá takt á borð.  

Eyþór Þorláksson sér mig berja á borð og býður mér að koma með á 

æfingu… Eyþór spurði hvort ég vildi ekki prufa að spila á 

trommusett.89 

 

Þá var Guðmundur 15 ára, en hann byrjar svo að læra á trommur hjá Svavari 

Gestssyni þegar hann var í kringum 18 og 19 ára. Á sínum langa ferli hefur 

Guðmundur spilað með flestum helstu djassleikurum Íslands.90 

                                                 
86 Viðtal 2, 2006. 
87 Viðtal 2, 2006. 
88 Viðtal 2, 2006. 
89 Viðtal 3, 2006. 
90 Viðtal 3, 2006. 
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Matthías Hemstock 

Matthías kennir meðal annars við Tónlistaskóla FÍH auk þess að spila í hinum ýmsu 

hljómsveitum. Hann var ekki nema 8 eða 9 ára þegar hann byrjaði að tromma og 

hefur síðan lært hér á Íslandi sem og erlendis, nánar tiltekið í Berklee skólanum í 

Boston.  

Stundum hef ég sagt að það hafi verið vegna þess ég átti enga vini 

þegar ég flutti frá Reykjavík til Hafnarfjarðar, en ég átti kunningja þar 

sem ég bjó í miðborg Reykjavíkur sem voru að spila á gítar og tromma 

á einhverjar dósir og ætlaði að verða bassaleikari eins og frændi minn. 

En það lá ekki beint við, enginn bassi í nágrenninu til að fikta í, en ég 

held það hafi farið svoldið í undirmeðvitundina hvað vinir mínir voru 

að gera. Ég var því aðeins farinn að spá í það þarna þegar ég var 8 ára. 

9 ára flutti ég um sumar þannig að ég kynntist engum krökkum strax 

því að skólinn var ekki byrjaður, þá stillti ég upp dósum og hinu og 

þessu og hef alltaf haft útgangspunkt að spila með múski, ég spilaði 

með plötum, það var málið. Ég byrjaði þannig. Gerði það á hverjum 

degi í mörg ár. Það var mikil músík í fjölskyldunni svo það var 

fordæmi fyrir því að spila á hljóðfæri.91 

 

Kristján 

Kristján hefur spilað mest í rokkhljómsveitum í harðari kantinum, þó svo að hann sé 

ekki eingöngu í því. Aðal hljómsveitin sem hann spilar með í dag er Changer, en 

einnig er hann í Dark Harvest. Aðrar hljómsveitir sem hann hefur spilað með eru t.d. 

Potentium, Shiva og Obscured Signal. Kristján á eitt stærsta trommusett landsins sem 

samanstendur af 15 trommum, þar af þremur bassatrommum, og 16-18 symbölum. 

Ég man eftir sjálfum mér þegar ég var krakki og var ekki farinn að 

pæla í trommum sem slíkum en náði mér alltaf í pappakassa sem til 

voru á heimilinu, stillti þeim upp eins og trommum og barði þá sundur 

og saman. Smíðaði trommukjuða í smíðum í skólanum. Mig grunar að 

þetta hafi blundað í mér frá því ég var smápolli. Um tíu ára aldurinn 

þegar mér var hleypt í plötusafn eldri systkina þá fór eitthvað að gerast. 

Þá fór ég að hugsa um að verða mér út um trommusett. Vissi það að 

                                                 
91 Viðtal 4, 2007. 
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frændi minn átti trommusett sem hann hafði ekki notað í mörg ár og lá 

í einhverjum bílskúr. Ég fékk settið lánað og byrjaði að spila. Þetta 

hefur verið 1989.92 

 
Kristján lenti í smá byrjunarörðugleikum við að stilla settinu upp þegar hann var að 

byrja  og er hann ekki einn um að hafa lent í þeim. 

Fyrst þegar ég byrjaði að tromma hafði ég ekki mikið pælt í 

uppstillingu á trommusettum, ég fékk sett lánað. Ég tók þá snerilinn og 

stillti honum mjög hátt upp, þannig að snerillinn var beint fyrir framan 

mig eins og tomtom og  hallaði fram. Mér datt ekki í hugs að breyta 

þessu fyrr en systir mín benti mér á að það væri einhver regla um 

hvernig ætti að stillla upp trommusettinu. Svo sá ég líklega  í 

sjónvarpinu að snerillinn ætti líklega að vera á milli lappanna  á mér.93 

 
Þær spurningar sem viðmælendurnir voru spurðir að eru hér fyrir neðan. Þær sem eru 

feitletraðar voru notaðar til frekari úrvinnslu. 

Hvað heitir þú og hvað ertu gamall? 

Af hverju byrjaðir þú að spila á trommur? 

Hvaða tegund af trommum og symbölum spilar þú á? 

Er einhver ástæða fyrir þessum tegundum? 

Hvers konar tónlist spilarðu? 

Af hvaða hlutum samanstendur trommusettið þitt? 

Er ástæða fyrir því að þú vilt hafa frekar litla bassatrommu en ekki litla tomtom? 

(Matthías Hemstock einungis spurður að þessu) 

Af hverju stillirðu þessum hlutum upp eins og þú gerir? 

Hefur það eitthvað með tónlistana sem þú spilar að gera? ef nei, hví þá? 

Breytirðu trommusettinu fyrir mismunandi gigg? 

Hefur uppstillingin á trommusettinu breyst eftir því sem þú eldist? 

Hefurðu breytt útlitinu á trommunum eða symbölum sem þú átt? 

Hvar á sviðinu stillirðu settinu upp (í miðjunni, til hliðanna, snýr það á hlið eða 

fram?) og af hverju? 

                                                 
92 Viðtal 5, 2007. 
93 Viðtal 5, 2007. 
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Breytirðu trommu- og/eða symbalasándinu einhvernvegin?  

Áttu einhverja hluti fyrir trommusettið sem þú notar ekki? 

Hvar geymirðu trommusettið þitt? 

Hafa peningar eitthvað að segja um val þitt á trommusettum? 

Hvernig eignaðistu þitt sett? (keyptirðu það í gegnum búð ,netið, gjöf?) 

Losar þú þig einhverntíman við hluti úr settinu? 

 

Ástæðan fyrir því að þessar spurningar voru notaðar til úrvinnslu er sú að viðtalendur 

svöruðum þeim annað hvort mjög svipað eða mjög ólíkt. Eins gefa þessar spurningar 

svör við lykilatriðum í sambandi við hvernig menn breyta trommusettum sínum eftir 

mismunandi aðstæðum og gera þau persónulegri.  

 

Breytirðu trommusettinu fyrir mismunandi gigg? 

Mismunandi tónlist kallar oft á mismunandi slagverkshljóðfæri, trommari í 

þungarokkshljómsveit myndi að öllum líkindum ekki notast við samskonar 

trommusett og trommari sem spilar suðræna (latin) tónlist.  Þetta er þó ekki algilt því 

oft nægir að spila öðruvísi takta á hljóðfærið til að láta það falla að tónlistinni. Því er 

ekki hægt að fullyrða að vonlaust sé að spila þungarokk á trommusett sem er sett upp 

til að spila latin tónlist því mestu máli skiptir sá sem spilar á hljóðfærið. 

 

Af viðtalendum var Kristján duglegastur við að breyta settinu eftir því hvað hann er 

að spila. Hann er jú með úr nógu að moða og notar óspart þann möguleika að nota 

mismunandi stærðir og fjölda tromma þegar hann spilar með hinum ýmsu 

hljómsveitum.  

Matthías skiptir á milli 18 og 20 tommu bassatrommur eftir verkefnum og 

þegar hann spilar latin tónlist með Tómasi R. Einarssyni notar hann eingöngu sneril- 

og bassatrommu ásamt ýmsum slagverkhljóðfærum. Symbala skiptir hann um eftir 

því hvað honum finnst henta hverju sinni. 

 Arnar notar að mestu sömu uppstillingu en breytir því meira hvernig hann 

stillir trommurnar. Með Dr. Spock notar hann sneril sem er stilltur hátt upp en með 

Mugison og Bang Gang er hann með mun dýpri hljóm í snerlinum. Því er eins farið 

með Guðmund, hann stillir trommurnar eftir tónlistinni sem hann spilar hverju sinni 

en er með alla jafna með sömu uppstillingu. 

 Að lokum er það Steingrímur sem breytir í raun engu við settið sitt. 
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Hefur uppstillingin á trommusettinu breyst eftir því sem þú eldist? 

Þessi spurning fannst mér áhugaverð til að komast að hvort að algengt sé að trommara 

þrói og breyti trommusettum sínum með árunum eða hvort þeir haldi sig við sömu 

uppstillingu sem þeir vöndust á fyrst. 

 

Allir nema einn trommarinn hefur farið í gegnum mismunandi fjölda tromma á 

settunum sínum. Flestir byrjuðu með hefðbundna stærð af setti, 4-5 trommur, 

stækkuðu við sig en fækkuðu síðan oftar en ekki aftur seinna meir. Kristján hefur 

reyndar unnið sig upp frá 5 trommu setti upp í risasett, en hann tekur stundum aðeins 

hluta af settinu þegar hann er að spila. Guðmundur hefur hinsvegar oftast haldið sig 

við fjórar trommur.  Það er kannski ekki skrítið þar sem að Kristján er mest að spila 

metal tónlist en Guðmundur er nær eingöngu í djassinum þar sem menn láta sér oft 

nægja að hafa fáar trommur. 

 

Arnar, Matti og Krisjtán fóru allir í gegnum það að hafa symbalana hátt uppi á 

tímabili, eins hefur hallinn á trommunum breyst í gengum tíðina hjá þeim, þó 

mismunandi hvernig. Addi fór frá því að halla þeim mjög mikið í að halla þeim mjög 

lítið nú í dag. Á meðan Kristján fór frá því að halla þeim nokkuð, í að halla þeim 

mjög lítið og aftur í að halla þeim nokkuð. Algengt er að trommararnir hafa hermt að 

einhverju leiti eftir uppstillingu uppáhalds trommara síns, t.d. með hæð og 

staðsetningu á symbölum og/eða trommum.  

 

Arnar 

Já, þegar ég fékk fyrsta settið mitt stillti ég upp floortom trommunni 

þar sem snerillinn átti að vera og snerlinum þar sem floor tom 

tromman átti að vera.  Í byrjun hallaði ég tom tom trommunum mikið 

að mér, líkt og Lars Ulrich gerði, ég var með tvær bassatrommur, setti 

saman tvö sett þegar ég var unglingur, því stærra sett því flottara. En 

það hefur breyst, núna stilli ég tom tom trommurnar mikið flatari.  

Þetta gerist ekki endilega út af því að maður eldist heldur þróast 

þetta.94 

                                                 
94 Viðtal 1, 2006. 
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Steingrímur 

Já hefur breyst þannig að ég notaði fleiri trommur.  Þegar ég byrja voru 

ekki til mörg sett. Ég fer ekki að spila að ráði fyrr en ég er 17 ára  Ég 

byrjaði að fikta 13-14 ára og þá var yfirleitt bara ein tom á settunum. 

Settið var út í bílskúr og bróðir minn átti það. Eftir það var ég með 

Gretsch sett í láni í nokkur ár.  Það var fjögra trommu sett.  Þessi 

gömlu sett finnst mér vera þau bestu.  Eftir Gretsch settið fékk ég 

Yamaha sett. Hljómsveit fékk að æfa í bílskúrnum og trommarinn 

skildi settið eftir. Fyrsta settið sem ég keypti var Ludwig og það var 

stórt 12”, 13”, 16” og 22”, þá hef ég verið 17 ára. Symbalar hi-hat, 

crash og ride. Á þeim tíma var 100% lúxusskattur á hljóðfærum. Þá var 

líka aðeins ein tegund hjá trommuframleiðendunum og svo nokkrir 

litir.  Það seldi ég síðan þegar ég fór erlendis.  Næsta sett keypti ég í 

Stokkhólmi, þá var ég með þrjár tomtom og stæla.  Þá var farið að 

stækka settin og iðulega var fremra skinnið á bassatrommunni tekið af. 

Skinnið var  einnig tekið af tomtoms, en ég var líka með þrjár concert 

toms fyrir ofan tommin. Symbölum fjölgaði einnig.  Kom til 

Stokkhólms og prufaði Paiste flat ride sem ég féll fyrir.  Ég nota hann 

mikið í upptökur og djassí stöff. Um 8 symbala, splash, china, crasha, 

ride og eitthvað experimental sem voru beyglaðir symbalar. Ég túraði 

með pólitísku rokkleikhúsi og þá var ég með basic fimm trommu sett, 

þurfti ekki meira í þá tónlist. Þá var fyrirkomulagið þannig að ég var 

haminn niður.95 

 

Matthías 

 Já. Færri trommur og flatari uppstilling. Hlutirnir lægri. Symbalar 

hljóma kæft ef þeir halla of mikið því það er átak í miðjunni. Ætli ég 

hafi ekki fært symbala ofar og ofar upp undir tvítugt, þá fór ég að pæla 

í öðrum hlutum og fór að færa þá neðar. Eins með tomtom trommuna. 

Það breytist eftir því sem maður eldist og stækkar.96 

  

                                                 
95 Viðtal 2, 2006. 
96 Viðtal 4, 2007. 
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Guðmundur 

Til að hafa þetta nógu fyrirferðarlítið  hef ég bara verið með hi-hat, 

snerill og 22” cymbal og það virkar ágætlega. Þegar ég var að byrja var 

ég alltaf með fjórar trommur. Ég hef alltaf haldið mig við þann fjölda 

af  trommum.97 

 

Kristján  

Já mesta breytingin er „open handed” pælingin 2005. Fyrst þegar ég 

byrjaði að tromma hafði ég ekki mikið pælt í uppstillingu á 

trommusettum. Lengi vel var ég mikið fyrir að stilla þessu öllu frekar 

hátt en þó sat ég mjög lágt. Eins var ég með symbalana mjög hátt uppi. 

Á tímabili var ég með tomtom hátt uppi og flatar, en fram að því hafði 

ég verið með tomtom rosalega mikið hallandi. Ég hef pælt í mjög 

mörgu á settinu, hallanum á symbulunum og trommunum. Hvernig 

hlutirnir endast best og hvernig maður nær besta sándinu. Einu sinni 

var ég með symbalana alveg flata og braut mikið af þeim. Fyrst var ég 

með gamla Pearl settið, svo fæ ég Adam settið og svo setti ég þau bæði 

saman. Ég entist ekki nema nokkrar vikur bara með Adam settið. 

Næsta sett var svo Pearl Export Select, keypt 1997. Kaupi það fyrst 

sem fimm trommu sett en panta um leið auka bassatrommu og auka 

floortom og fæ þær um sex mánuðum seinna. Seinna bætti ég við 

tveimur octobans og aukasnerli. Ég hef bætt við svona smátt og smátt 

því sem mér fannst vanta. Fór ekki úr fjórum trommum upp í fimmtán 

bara 1,2 og 10. Á nýjasta Pearl Referance Series settinu er 12” 

eingöngu úr hlyn, allar minni trommur eru blandaðar úr birki og hlyn, 

og allar stærri eru blandaðar úr mahóní og hlyn. Birkið nær meir 

diskant og attack en mahóní meiri botni.98 

 

                                                 
97 Viðtal 3, 2006. 
98 Viðtal 5, 2007. 
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Hvar á sviðinu stillirðu settinu upp (í miðjunni, til hliðanna, snýr það á hlið eða 

fram?) og af hverju? 

Í fyrstu virðist þetta nokkuð óvenjuleg spurning en staðsetning trommusettsins er hluti 

af því hvernig menn persónugera settin sín og það var munur á hvar viðtakendurnir 

vildu stilla upp settinu. 

 

Matthías, Kristján og Guðmundur vildu helst vera aftarlega á sviðinu og fyrir miðju, 

Steingrími fannst fínt hvort sem er að vera þannig eða til hliðanna en Addi skar sig úr 

og sagðist helst vilja hafa settið alveg á hlið og til hliðar. Þær ástæður sem hann gaf 

upp fyrir þessu voru að þannig næði hann góðu augnsambandi við alla 

hljómsveitarmeðlimi og eins gæti hann horft fram án þess að horfa fram í salinn sem 

honum þykir óþægilegt sökum mikils sviðskrekks. 

Guðmundur sagði að í djassi væri hefðin að hafa blásarana fyrir framan og 

rytmasveitin fyrir aftan. Það virðist sem að þetta fyrirkomulag hafi haldist enn þann 

dag í dag þó svo að blásarar séu ekki endilega í flestum hljómsveitum nú til dags. Í 

staðinn hafa söngvarinn, gítar- og bassaleikararnir tekið sér stöðu fyrir framan 

trommarann. Þetta er þó ekki algilt því trommarar stilla upp hvar sem er á sviðinu, 

jafnvel fremst, en þó er hefðin sú að hafa þá aftarlega og fyrir miðju. 

Arnar sagði mér frá því að hann stillti sjaldnast upp settinu sjálfur þar sem 

hann væri oft að spila á tónleikum með öðrum böndum, og þá var settunum oftast still 

upp aftarlega fyrir miðju. Steingrímur stillir oftast upp fyrir miðju og snýr beint fram, 

en út af plássleysi endaði hann kannski úti í horni eða á ská. Þessi hefð fær semsagt 

einnig að víkja fyrir praktískari uppstillingu á hljómsveitinni. 

Matthías sagðist ekki vilja vera of aftarlega því þá færi hann úr sambandi við 

salinn og hljómsveitina, en sagði svo að það færi mjög mikið hvernig salurinn væri. 

Kristján kann lang best við sig aftarlega og fyrir miðju. Einu sinni var hann fremst og 

kunni hann því mjög illa. 

 

Hefurðu breytt útlitinu á trommunum eða symbölum sem þú átt? 

Þessi spurning er mikilvæg til að athuga hvernig og hvort menn persónugera 

trommusettin sín á útlitslegan hátt. Það þekkist að bassa- og gítarleikarar lími límmiða 

á hljóðfærin sín til skrauts, en hvað með trommara? 

Allir nema einn trommarinn svöruðu því neitandi að hafa eitthvað breytt 

útlitinu á trommunum sínum. Þvert nei. Sá eini sem hafði gert það var Matthías. Hann 
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var krakki þegar hann hafði límt plastfilmur á trommurnar til að fegra þær, eins 

smíðaði hann trommu og lét eitthvað á hana. Annar siður sem hann hafði þegar hann 

var yngri var að þrífa symbalana sína reglulega en hann er löngu hættur því núna. 

Á tímabili var Guðmundur með upphafsstafina sína framan á bassatrommuskinninu 

en annað ekki. Kristján var einmitt að fara gera slíkt hið sama og fá sér 

bassatrommuskinn með upphafstöfum sínum á.  

 

Breytirðu trommu- og/eða symbalasándinu einhvernveginn? 

Allir hafa ofangreindir trommarar mismunandi trommusett og þeir spila einnig, í 

grófum dráttum, mismunandi stílbrigði af tónlist. Sánd hvers og eins ræðst ekki 

aðeins af þeim hljóðfærum sem þeir spila á, heldur einnig hvernig þeir spila á þau, 

þ.e.a.s. „touch” hvers og eins hefur mikið að segja um sándið. Þar sem erfitt er að lýsa 

sándi hvers og eins verður sánd hljóðfæranna athugað. 

 Það er nokkuð algengt að trommarar hafi áhrif á hljóm trommusettsins með 

einhverskonar ráðum og þá oftast til að dempa hann. Eins og áður hefur komið fram 

þá stillir Arnar snerillinn sinn stundum lágt en hann setur einnig plasthring á skinnið 

sem dempar hljóminn og er hann þá kominn með bæði dýpri og styttri tón. Til að 

dempa bassatrommuna notar hann púða sem komið er fyrir inn í trommunni en hann 

setur líka lítinn hringlaga límmiða sem er búinn til úr þykku plasti á aftara 

bassatrommuskinnið (það sem er slegið á), það gefur aðeins skarpari hljóm (meira 

„attack”) auk þess að styrkja skinnið svo það endist lengur. Einu skiptin sem Arnar 

setur límband á symbala er þegar hann þarf að dempa hljóm þeirra fyrir 

sjónvarspupptökur. 

Steingrímur hefur prufað margar aðferðir til að dempa trommurnar. Fyrst 

límdi hann bréfþurrkur á skinnin og setti kodda eða teppi í bassatrommuna og var þá 

ekki með neitt fremra skinn (e. front skinn) á henni. Þar áður hafði hann einnig sett 

fíltborða á bassatromuskinnin. Í dag notar hann sérstakan bassatrommukodda og skinn 

sem eru framleidd með innbyggðri dempun. 

Guðmundur var nokkuð sér á báti, hann var sá eini sem dempaði hljóðfærið 

sitt ekki neitt. Hann gerir það einungis við lánshljóðfæri sem honum finnst ekki 

hljóma vel. 

Kristján dempar einungis sneril- og bassatrommuna. Á snerilinn notar hann 

samskonar hring og Arnar notar en í bassatrommunni er hann með púða sem kallast 
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EQ púði. Áður fyrr notaði hann límband til að dempa trommurnar en hann er hættur 

því. 

Matthías setur límband á nær alla symbala sem hann á, þá mismunandi mikið. 

Hann notar afar sjaldan límband á trommurnar en hann hefur klippt út hringi, 

samskonar og Arnar og Krisján nota, úr trommuskinnum sem til að dempa hljóminn. 

Á bassatrommuskinnin notar hann fíltborða. 

 

Hugmyndin um að rýna í settin var gerð til að athuga hvort eitthvað meira kæmi í ljós 

eða hvort eitthvað væri í 

mótsögn við það sem 

trommararnir sögðu mér. Svo 

var ekki, trommusettin 

staðfesta það sem trommararnir 

sögðu. Til dæmis gefur settið 

sem Matthías notar góða mynd 

af því hvernig tónlist hann 

spilar í það skiptið. Þegar sem 

hann notar aðeins bassa- og 

sneriltrommu, ekki hi-hat og aðeins einn symbal, auk suðuamerískra 

slagverkshljóðfæra með Tómasi R, dettur manni strax í hug latin tónlist. Eins  þegar 

hann hefur það uppstillt með tomtom trommunum, þá gefur lítil stærð 

bassatrommunar (18 tommur) sterklega til kynna að settið sé notið til að spila djass en 

ekki rokk. 

 Um leið og 

maður sér settið hans 

Krisjáns , sem hann 

nefnir Megadon, þá 

dettur manni í hug að 

þarna sé einhverskonar 

rokktrommari á ferð. 

Svona stór sett eru oftar 

en ekki notuð í þyngri 

tónlist, rokki, framsæknu 

Mynd 23, trommusettið hans Matthíasar. 

Mynd 24, settið hans Kristjáns sem ber nafnið Megadon. 
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Mynd 25, trommusettið hans Arnars Þórs. 

rokki eða metal, en eru mjög sjaldséð í djassi. Reyndar eru dæmi um popp og r&b 

trommara með svipað stór sett, enda er ekki hægt að alhæfa um neitt í þessum málum 

þar sem smekkur manna er misjafn. Fyrir utan stærðina þá tekur maður strax eftir að 

Kristján er með þrjár 

bassatrommur á settinu. Oft 

eru menn með tvær, þó svo 

ein sé algengast, en þrjár 

bassatrommur á sama 

settinu er sjaldséð. 

Settið hans Arnars 

er frekar venjulegt á að líta. 

Fjöldi og stærð trommanna 

er algeng og maður býst við 

að rokk- eða poppari spili á 

það. Í  

raun er ekki mikið meira um það að segja nema þá að Arnar er aðeins með einn 

“crash” symbal. Oft eru menn með tvo og jafnel fleiri en sú staðreyndar að Arnar er 

aðeins með einn gefur til kynna að hann sé nægjusamur á symbalana. 

Það sama á við um settið hans Guðmundar. Það samanstendur af fáum, frekar 

litlum trommum og fáum symbölum. 

Steingrímur þarf bæði að geta 

spilað popp og suðurameríska tónlist 

og ber settið sem hann notar með 

Milljónamæringum vott um það.  Í 

grunninn er það „venjulegt” sett með 

kúabjöllu sem nægir til að sjá um að 

gefa töktum suður-amerískan blæ (þó 

hún sé ekki á þessari mynd). 

Hugsanlega hefði fengist betri innsýn 

í efnismenningu trommusettanna 

hefði verið hægt að fylgja 

trommurunum eftir í nokkurn tíma og 

samband þeirra við trommusettin Mynd 26, settið hans Steingríms. 
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rannsökuð líkt og þjóðháttafræðingar 

gera. Eins ber að taka það fram að 

viðmælendurnir eru allir atvinnumenn og 

lifa og hrærast mikið í tónlist. 

Hugsanlegt er að niðurstöðurnar hefðu 

orðið öðruvísi ef talað hefði verið við 

tómstunda trommara. Einnig er vert að 

nefna það að sökum þess að allir 

viðmælendurnir voru karlkyns var 

ómögulegt að athuga hvort einhver 

munur væri á tengslum kynjanna við 

hljóðfærin sín. 

Mynd 27, Guðmundur Steingrímsson, „Papa Jazz” við settið. 
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Niðurlag 
Eitt af því sem Naomi Klein fjallar um í bók sinni No Logo, er að mikil aukning tekna 

og menningarlegra áhrifa hjá stórfyrirtækjum síðustu tuttugu árin eða svo, má rekja til 

þeirrar hugmyndafræði, sem kom um miðjan níunda áratuginn, að eigi fyrirtæki að 

ganga vel þá skuli það leggja áherslu á að búa til vörumerki frekar en vörur.99 Bls 3. 

Þetta á hinsvegar ekki við um trommuiðnaðinn þar sem hljóðfærin eða varan sjálf er 

aðal atriðið, ólíkt því sem gengur og gerist hjá sumu stóru merkjafyrirtækjunum sem 

láta önnur fyrirtæki framleiða allskyns vörur fyrir sig, til dæmis, ilmvötn, föt og fleira 

en setja svo sitt eigið vörumerki á vörunar. 

Þó er trommuiðnaðurinn ekki alveg laus við vörumerkjapjatt. Hvert fyrirtæki á 

sinn stað í ákveðinni goggunarröð sem ræðs einnig af gerð og framleiðsu ári 

trommanna. Það er einnig athyglisvert hvað hugsunin um vörumerkin er kirfilega föst 

í okkur, því þegar trommarar eru spurðir um hvernig trommusett þeir eiga þá nefna 

þeir nær alltaf framleiðanda settsins fyrst, því næst týpuna (ef það á við) og loks í 

hvaða stærðum trommurnar eru.  

Þessi hugsun er í raun svo sterk að trommurunum sem voru viðmælendur fyrir 

þessa ritgerð var ekki gefinn kostur á öðru en að gefa upp framleiðanda hljóðfæra 

sinna þar sem þeir voru spurðir beint að því hvaða tegund af trommum og symbölum 

þeir spiluðu á.  

Kannski hafa fyrirtækin náð svo rækilega til okkar að við náum ekki að hugsa 

um trommusettin án þess að hugsa um hvaða fyrirtæki framleiðir þau. Þó ber að hafa í 

huga að ýmsar upplýsingar fást með því að vita frá hvaða fyrirtæki trommusett er og 

því er auðveldara fyrir viðkomandi að gera sér í hugarlund hvernig trommusettið er ef 

hann veit framleiðanda þess. Fyrirtæki búa til dæmis til mismunandi lögga og tomtom 

festingar sem eru stór hluti af því hvernig trommusettið lítur út. Eins er munur á útliti 

mismunandi týpa hjá fyrirtækjum. Það eru því umtalsverðar upplýsingar sem liggja í 

því að vita frá hvaða framleiðanda trommusettið kemur. 

 

Ólíkt sumum öðrum hljóðfærum þá virðist það ekki vera algengt að trommarar skreyti 

trommurnar sínar. Til að gera trommusettin persónulegri eiga þeir við hljóminn í 

þeim. Það er jú það sem tónlistin gengur út á sándið, mikið frekar en útlitið. Til þess 

eru notaðir hlutir eins og límband, sem sett er á skinnin til að dempa hljóminn, púðar 

                                                 
99 Klein, Naomi. No Logo: Taking Aim at the Bran Bullies, bls. 3. 
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sem settir eru inn í bassatrommuna til að dempa og fá þéttari hljóm og allskyns 

smáhlutir sem framleiddir eru sérstaklega fyrir trommara. 

Ég er ekki viss um að þeir sem eru ekki trommara geri sér grein fyrir því að í 

raun er mjög auðvelt að gera trommusett persónuleg þar sem þau eru í raun sett saman 

úr mörgum hljóðfærum. Á meðan gítarleikari getur límt eitthvað á gítarinn sinn til að 

gera hann að sínum þá nægir trommaranum að setja saman sett úr þeim trommum og 

symbölum sem honum líkar við og þá eru mjög góðar líkur að sú samsetning sé 

einstök, í það minnsta að einhverju leiti. Það er nefnilega til ótrúlega mikið af 

symbalagerðum. Hvert fyrirtæki er með nokkrar symbalalínur og í hverri línu eru 

nokkrar gerðir. Það sama á við um trommusettaframleiðendur, hægt er að fá trommur 

í mismunandi stærðum og lengdum. Síðan er hægt að bæta við allskyns 

ásláttarhljóðfærum, t.d. af afrískum eða suðuramerískum uppruna. Ef það er ekki nóg 

þá eru einnig til mjög margar gerðir af trommuskinnum sem setja allar sinn 

mismunandi hljóm á trommun og síðan stillir hver trommari settið sitt á sinn hátt. 

Einn stillir settið mjög hátt á meðan annar vill fá mjög djúpan tón. Síðast en ekki síst 

þá stillir hver og einn trommari þeim hljóðfærum sem trommusettið hans 

samanstendur af upp á mismunandi hátt. Það er því ekki mikið mál að gera 

trommusett persónuleg þó svo notast sé eingöngu við fjöldaframleiddar vörur. 
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