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Útdráttur 

Tónlistarlíf Íslendinga tók miklum breytingum á fyrstu áratugum 20. aldarinnar en árið 1930 

spruttu upp ýmsar stofnanir sem áttu eftir að gegna lykilhlutverkum í þróun íslensks 

tónlistarlífs. Þá tóku Tónlistarskólinn í Reykjavík, Ríkisútvarpið og Tónlistarfélagið í 

Reykjavík til starfa og stuttu síðar var Félag íslenskra hljómlistarmanna (FÍH) stofnað. Eftir 

1945 fór tónlistarskólum að fjölga og Sinfóníuhljómsveit Íslands var stofnuð 1950.  

Þegar jazztónlist kom fyrst til landsins var hún umdeild. Þá var hún að mestu tengd 

skemmtanalífinu og voru jazzbönd auglýst á dansskemmtunum. Fólk taldi þessa tónlist spilla 

æskulýðnum og skemma tónlistargáfur þess. Jazztónlist og klassískri tónlist var gjarnan stillt 

upp á móti hver annarri þegar verið var að gagnrýna jazztónlist. Það virtist þó ekki vera 

raunin hjá sjálfum hljóðfæraleikurunum, því þeir sinntu báðum tegundum tónlistar jöfnum 

höndum. Upp úr 1945 eru dansleikir með jazzböndum æ sjaldnar auglýstir og meira er um 

að jazztónleikar séu auglýstir. Á þessum tíma er viðhorf til jazztónlistar að breytast en meira 

er um faglega umræðu. Það virðist gerast í kjölfar þess að jazztónlist hlaut í fyrsta sinn sitt 

eigið málsgagn árið 1947 þegar fyrsta tímaritið helgað jazztónlist hóf útgáfu.  

Herliðið á Keflavíkurflugvelli hafði víðtæk áhrif á þróun jazztónlistar en á meðal 

þeirra voru margir færir jazzleikarar sem kenndu íslenskum hljóðfæraleikurum og spiluðu 

með þeim. Það var mikil gróska í tónlistarlífinu á milli 1945 og 1960. Plötuútgáfa færðist í 

aukana, jam-sessionir voru haldnar reglulega, jazzklúbbar voru stofnaðir, jazzblöð hófu 

útgáfu, fyrstu erlendu jazztónlistarmennirnir komu til tónleikahalds og jazzþættir komu fyrst 

á dagskrá RÚV. Allt sem hér var nefnt var örfáum hugsjónamönnum og stuðningsmönnum 

jazztónlistar að þakka. Jazztónleikar og jam-sessionir voru vel sóttar og jazzáhugamönnum 

virtist vera að fjölga. Þátttaka kvenna í jazztónlist var ekki mikil og engar konur spiluðu í 

jazzhljómsveitum á þessum tíma, þó einhverjar hafi sinnt dægurlagasöng með þessum 

hljómsveitum. Það er ljóst af þessu að jazz var smátt og smátt að festa sig í sessi sem hluti 

af íslensku tónlistarlífi, en áður þótti hann eingöngu tilheyra skemmtanalífinu. 
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Abstract 

During the first decades of the 20th century Icelandic musical life changed rapidly. In 1930 

many cultural institutions were established that had a great impact. The National Radio, the 

Reykjavík Music College (Tónlistarskólinn í Reykjavík) and the Reykjavík Music Society 

(Tónlistarfélag Reykjavíkur) were founded that year and a little later the Icelandic 

Musicians‘ Union (Félag íslenskra hljómlistarmanna) was established. After 1945 many 

other music schools were founded as well as the Icelandic Symphony Orchestra in 1950.  

From the first arrival of jazz, the music divided opinions. Jazz music was mostly 

heard by jazz bands at dances. People were concerned about the corrupting forces of jazz 

music on young people and that it could hinder their musical taste and development. Jazz 

music and classical music were considered to be enemies when jazz music was attacked. 

Yet, that was not the case for the players themselves as they played both music styles in 

equal amounts. From 1945, jazz concerts become more frequent and jazz bands are rarely 

announced when advertising dances. The reception of jazz changes during this time period, 

1945-1960, and the discourse becomes more professional, which seems to go hand in hand 

with the first publication of a magazine dedicated to jazz music in 1947.  

The presence of the U.S. military at the Airport in Keflavík had a great impact on the 

development of jazz music. Among their staff were many jazz musicians who taught 

Icelandic musicians and played with them.  There was a great growth in Icelandic music life 

during this time period. Record production increased, jam-sessions were held, jazz clubs and 

jazz magazines were founded, foreign jazz musicians came to give concerts and jazz 

episodes were broadcasted on the National Radio. This growth was fuelled by few jazz 

enthusiasts. Jazz concerts and the jam-sessions were really popular and the attendance was 

good. Women did not take a big part in the scene, they never played in jazz bands even 

though some did sing popular music with the bands. Jazz music was slowly gaining a 

recognition as part of the music scene, but earlier it was seen to contribute only to public 

entertainment.  
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Inngangur  

Í þessari ritgerð verður fjallað um sögu jazztónlistar á Íslandi frá 1945-1960. Leitast verður 

við að kortleggja viðtökur og áhrif jazztónlistar í menningarlegu og samfélagslegu samhengi. 

Saga jazztónlistar kemur inn á mörg svið í menningarsögu landsins og verður hún skoðuð 

og greind með tilliti til: veru setuliðsins á Keflavíkurflugvelli, tónlistarlífs landsins, 

skemmtanalífs almennings, pólitíkur, stöðu kvenna og kynþáttahyggju. Ritgerðin mun 

þannig veita innsýn í þessa þætti og ef til vill varpa nýju ljósi á þá. Hingað til hefur saga 

jazztónlistar einungis verið skoðuð og skrifuð út frá flytjendum hennar, það er hverjir spiluðu 

hvað, hvar og hvenær. Þessi umfjöllunarefni verða greind út frá orðræðu tímabilsins úr 

samtímaheimildum, s.s. dagblöðum og tímaritum. Samhliða verður notast við bækur, annars 

vegar sagnfræðirit til að gera grein fyrir samfélagslegum aðstæðum hverju sinni og hins 

vegar ævisögur eða minningabrot lykilpersóna úr tónlistarsenunni frá tímabilinu. 

 Á árunum milli 1945 og 1960 var mikil gróska í tónlistarlífi landsins en 

tónlistarskólum fór að fjölga, Sinfóníuhljómsveit Íslands var stofnuð og menntuðum 

íslenskum hljóðfæraleikurum fjölgaði í kjölfarið. Þetta gjörbylti tónlistarlífinu á Íslandi, þar 

með talið jazzsenunni. Umræðan um jazztónlist var smátt og smátt að verða jákvæðari og 

faglegri en það kom til með útgáfu á tímaritum sem fjölluðu eingöngu um jazztónlist og 

stofnun jazzklúbba sem stóðu m.a. fyrir fræðsluerindum. Í ritgerðinni verður fyrst farið yfir 

stöðu þekkingar og aðferðafræði rannsóknarinnar, þá verður fjallað um menningarlegt og 

pólitískt umhverfi á fyrri hluta 20. aldar til þess að setja umfjöllunina í sögulegt samhengi. 

Þá verða eftirfarandi þemu tekin fyrir: vanþekking tengd viðtökum á jazztónlist, áhrif 

setuliðsins á tónlistarsenuna, almenn gróska í tónlistarlífinu, þátttaka kvenna, þróun á 

viðtökum og skörun tónlistartegunda. Að lokum verða niðurstöður dregnar saman.  
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1. Staða þekkingar og aðferðafræði 

Saga jazztónlistar á Íslandi hefur ekki verið rannsökuð með markvissum hætti. Aðeins er til 

ein bók á íslensku um jazz, það er bók Jóns Múla Árnasonar, Djass frá 1985.  Þar er að mestu 

fjallað um flytjendur jazztónlistar og aðeins lítið brot um Ísland.  Þá hefur verið skrifuð ein 

meistararitgerð í sagnfræði, „Djass og rokk. Ógn við stöðu Íslands sem siðmenntaðrar 

evrópskrar þjóðar 1935-1960?“ sem kemur inn á þetta svið. Hún leggur áherslu á jazz og 

rokk sem amerísk áhrif á menningu landsins. Þá voru gerðir útvarpsþættir árið 2013 fyrir 

RÚV af Vernharði Linnet þar sem hann fjallaði um jazztónlist á Íslandi frá 1919-1945, en 

sú umfjöllun er að sama skapi að mestu út frá flytjendum. Önnur rit fjalla um ævisögur 

jazzflytjenda eða annarra sem hafa komið að senunni, t.d. Papa Jazz, Ævisaga Ellyjar 

Vilhjálmsdóttur, Lífssaga Ragga Bjarna og Hugsað upphátt: Æviminningar. Þessar bækur 

eru fyrst og fremst skrifaðar fyrir hinn almenna lesanda og kafa því ekki mjög djúpt í efnið 

eða gera því skil á gagnrýninn eða greinandi hátt. 

Þessi ritgerð er liður í stærra rannsóknarverkefni á sögu jazztónlistar á Íslandi þar 

sem tekin eru fyrir áhrif hennar á menningu og samfélag. Verkefnið er brautryðjandi á þessu 

fræðasviði en jazzfræði hafa ekki verið stunduð markvisst hér á landi. Nú þegar hefur farið 

fram rannsókn á sama efni um tímabilið frá 1930-1945. Þá hefur verið skrifaður um þann lið 

kafli sem mun birtast í bókinni The Oxford History of Jazz in Europe – vol. 2 sem mun koma 

út hjá Oxford University Press 2019. Sá hluti var unninn af höfundi í starfsnámi undir 

leiðsögn Þorbjargar Daphne Hall sumarið 2017. Eins og rannsóknin mun sýna fram á þá 

hefur jazz verið leikinn á Íslandi á síðustu 100 árum og skipti sköpum fyrir skemmtanalíf 

landsins á 20. öldinni. Tónlistararfur Íslendinga hefur verið rannsakaður út frá margvíslegum 

þáttum en jazz hefur til þessa ekki fengið hlutdeild í þeim rannsóknum og þetta fræðasvið 

ekki náð að ryðja sér til rúms.  

Aðferðafræðileg áhersla ritgerðarinnar er það sem kallað hefur verið „New Jazz 

Studies“ innan jazzfræðanna, sem byggir á menningar– og gagnrýnikenningum, 

orðræðugreiningu og menningar– og tónlistarsögu. Þessi nálgun leggur áherslu á stærra 

samhengi þar sem líta má á jazztónlist sem menningarlega iðkun. Þannig verða dregnar fram 

mikilvægar persónur í menningarlífinu, sögur tónlistarmanna, tónleikahaldara, blaðamanna, 

tónlistarunnanda, stuðningsmanna tónlistarinnar og andvígismanna hennar. Þá varpar þessi 

aðferðafræði jafnframt ljósi á stærri viðföng, m.a. pólitík, kynþáttahyggju, ólíka stöðu 

kynjanna og veru hersins. 



 

 

 

8 

Gagnaöflun var tvíþætt: annars vegar var leitað á timarit.is í blöðum og tímaritum frá 

tímabilinu með leitarorðunum jass, djass og jazz. Frá 1945-1960 voru 2.918 greinar sem 

innihéldu þessi leitarorð. Langmestan hluta var að finna í Morgunblaðinu en þar voru 705 

greinar þar á eftir var það Jazzblaðið þar sem voru 364, þá Þjóðviljinn, Vísir, Alþýðublaðið 

og Tíminn. Þetta voru veigamestu blöðin en um 75% af heildarfjölda greina var að finna í 

þeim. Farið var yfir allar þessar greinar sem hluti af gagnaöfluninni og ef innihald þess 

rímaði við áherslur rannsóknarinnar, það er að skoða sérstaklega viðtökur og áhrif 

jazztónlistar, var greinin vistuð í Evernote með viðeigandi kenniorðum til að auðvelda 

yfirferð og greiningu síðar í ferlinu. Fjöldi greina sem vistaðar voru til frekari skoðunar var 

303 og nýttust þær greinar til frekari greiningar á þemum og lykilpersónum. Hins vegar var 

leitað í bókum sem fjalla um jazztónlist, ævisögur flytjenda jazz– og eða dægurtónlistar og 

í bókum sem fjalla um aðra þætti menningarlífsins, pólitík og sögu landsins til þess að geta 

fjallað um efnið með tilliti til þess. Það var gert eftir að greinasöfnunni var lokið en þar höfðu 

komið upp mikilvæg nöfn (Svavar Gests, Björn R. Einarsson, Tage Ammendrup, Elly 

Vilhjálmsdóttir, Raggi Bjarna og Kristján Kristjánsson) og þemu (kynþáttahyggja, vera 

hersins, plötuútgáfa, tengsl tónlistartegunda og gróska í tónlistarlífinu) sem þrengdu 

rammann. Einnig var farið yfir smáprent á Íslandsdeild Landsbókasafnsins til þess að skoða 

efnisskrár tónleika. Úrvinnsla gagna fór fram með þeim hætti að farið var aftur yfir allar 

greinarnar sem höfðu verið vistaðar og þemu greind út frá þeim. Þegar þemun höfðu verið 

greind var farið aftur yfir allar greinarnar og þær flokkaðar eftir þemunum. Efni úr bókum 

var einnig unnið á þennan hátt, það var greint og flokkað eftir þemum. Að lokum fór fram 

samantekt innan hvers þema þar sem dregin voru fram mikilvægustu þættir hvers þema.  
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2. Menningarlegt og pólitískt umhverfi á fyrri hluta 20. aldar 

Á fyrstu áratugum 20. aldarinnar urðu miklar breytingar á íslensku þjóðfélagi, sem var öld 

mikilla framfara og nýjunga. Um aldamótin var sjávarútvegurinn vélvæddur, velmegun tók 

að aukast og fólk fluttist úr sveitum landsins í bæi. Landið var smátt og smátt að breytast úr 

því að vera eitt fátækasta land Evrópu sem reiddi sig á frumstæðan landbúnað yfir í 

nútímaþjóðfélag, kapítalískt þjóðríki sem var á pari við aðrar vestrænar þjóðir.1 Í seinni 

heimstyrjöldinni, með hernáminu, lauk áralangri efnahagskreppu.2 Íslendingar hafa því oft 

talað um „blessað stríðið“.3 

Fyrstu áratugir 20. aldarinnar voru einnig litaðir af sjálfstæðisbaráttu Íslendinga en 

fullt sjálfstæði var unnið 1944. Leiðtogar landsins voru uppteknir af því að nútímavæða 

menningu landsins og að vera þjóð meðal þjóða Evrópu.4 Á 20. öld urðu samfara öðrum 

breytingum miklar breytingar á íslensku tónlistarlífi. Árið 1930 urðu vatnaskil í 

tónlistarheiminum þegar halda átti upp á 1000 ára afmæli Alþingis en þá var öllu tjaldað til 

fyrir frambærilegan tónlistarflutning á hátíðinni. Það sama ár spruttu upp ýmsar stofnanir 

sem áttu eftir að gegna lykilhlutverkum í þróun íslensks tónlistarlífs. Þá tóku 

Tónlistarskólinn í Reykjavík, Ríkisútvarpið og Tónlistarfélagið í Reykjavík til starfa og 

stuttu síðar var Félag íslenskra hljómlistarmanna (FÍH) stofnað.5 Meðal þess sem FÍH barðist 

fyrir var að ríkið myndi gefa út færri atvinnuleyfi fyrir erlenda tónlistarmenn. Það gekk ekki 

í gegn og ákváðu þeir þá að semja beint við hótelin og skemmtistaðina. Þeir settu fram tillögu 

um að í hverri hljómsveit sem ráðin væri til að spila, yrði helmingur hljómsveitarmeðlima 

að vera Íslendingar og var hún samþykkt.6 

Haustið 1944 tók ný ríkisstjórn til starfa sem var mynduð af Sjálfstæðisflokknum, 

Alþýðuflokknum og Sósíalistaflokknum. Hún var kölluð nýsköpunarstjórnin, og var undir 

forystu Ólafs Thors. Þeirra meginmál var að ráðstafa hagnaði þjóðarbúsins frá stríðsárunum 

til nýsköpunar í atvinnulífi. Það fólst fyrst og fremst í því að endurnýja togaraflotann. Sú 

                                                
1 Guðmundur Hálfdánarson, Historical Dictionary of Iceland, 2. (Lanham, Md: Scarecrow Press, 2008), 11. 
2 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, Smárit Sögufélagsins 
(Reykjavík: Sögufélag, 2016), 53. 
3 Guðmundur Hálfdánarson, „‘The Beloved War’: The Second World War and the Icelandic National 
Narrative,“ í Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited, ritstj. Henrik 
Stenius, Mirja Österberg og Johan Östling (Lund: Nordic Academic Press, 2011), 83–84. 
4 Eiríkur Bergmann Einarsson, Iceland and the International Financial Crisis: Boom, Bust and Recovery, 
International Political Economy Series (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014), 24–25. 
5 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu, 1. 
6 Árni Matthíasson, Papa Jazz: lífshlaup Guðmundar Steingrímssonar (Reykjavík: Hólar, 2009), 49. 
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stjórn féll árið 1947 og einkenndust næstu 10 árin af óstöðugum samsteypustjórnum. 7 

Gjaldeyriseign Íslendinga í lok heimsstyrjaldarinnar gekk fljótt til þurrðar, bæði vegna 

áðurnefndar fjárfestingar nýsköpunarstjórnarinnar en einnig vegna vaxandi neyslu 

almennings á innfluttum vörum, þ.e. bílum og heimilistækjum.8 Reynt var að sporna gegn 

hallarekstri þjóðarbúsins með því að takmarka innflutning og skammta vörur, auk þess sem 

settar voru reglur um hámarksálagningu og verðlag.9 Á árunum eftir seinni heimsstyrjöldina 

voru þó tekin stór skref í framþróun velferðarríkisins hér á landi líkt og í flestum 

nágrannalöndunum.10 Árið 1948 var undirritaður samningur milli Bandaríkjanna og Íslands 

um Marshallaðstoðina. George C. Marshall utanríkisráðherra Bandaríkjanna fékk stjórn sína 

til þess að leggja fram fjármagn til að aðstoða Evrópuríki sem bjuggu við slæman efnahag 

eftir heimsstyrjöldina. Íslendingar þáðu tæpa 40 milljónir dollara en um ¾ hluti þeirrar 

upphæðar var gjafafé, restin var lánsfé eða skilorðsbundið ákveðnum fjárfestingum. Ísland 

fékk hærri framlög en nokkur önnur þjóð, miðað við fólksfjölda en það voru skiptar skoðanir 

á því meðal Íslendinga hvort þiggja skyldi þessa aðstoð. Mörgum þótti það ekki ríma við hið 

nýfengna sjálfstæði þjóðarinnar á meðan öðrum þótti það eðlilegur liður í alþjóðlegu 

samstarfi. Marshallaðstoðin hafði gríðarleg áhrif á efnahag þjóðarinnar.11 

                                                
7 Gunnar Karlsson, Íslandssaga í stuttu máli, 2. útg., endurskoðuð (Reykjavík: Mál og menning, 2010), 60. 
8 Heimir Þorleifsson, Frá einveldi til lýðveldis: Íslandssaga eftir 1830, 3. útg. (Reykjavík: Bókaverzlun 
Sigfúsar Eymundssonar, 1977), 246. 
9 Gunnar Karlsson, Íslandssaga í stuttu máli, 61. 
10 Stefán Ólafsson, „Þróun velferðarríkisins", í Íslensk þjóðfélagsþróun 1880-1990: Ritgerðir, ritstj. 
Guðmundur Hálfdanarson og Svanur Kristjánsson (Reykjavík: Félagsvísindastofnun og Sagnfræðistofnun 
Háskóla Íslands, 1993), 413. 
11 Einar Laxness, Íslandssaga A-Ö: frá abbadís til Örlygsstaðabardaga, [Ný útgáfa, uppfærð og ríkulega 
aukin] (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2015), 354–55. 
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3. Viðtökur og áhrif 

Frá því að jazzinn hélt innreið sína í íslenskt tónlistarlíf hefur hann verið mjög umdeildur. 

Neikvæð viðbrögð við honum virðast þó töluvert samofin vanþekkingu, hræðslu og 

tengslum jazzins við komu bandaríska hersins til landsins. Hugtakið jazz virðist hafa birst 

fyrst á prenti í dagblaðinu Vísi árið 1920 þegar danskennarinn Sigurður Guðmundsson 

auglýsti að hann myndi byrja að kenna hinn nýja ameríska dans, „jass“.12 

Nýr dans. Mánudaginn 12. jan. byrjar nýr flokkur fyrir fullorðna og börn, og verður 

kendur síðasti nýi ameríski dansinn sem heitir JASS. Er mjög fljótt lærður: og 

fallegur og þægilegur dans, og er nauðsynlegt að alt ungt fólk kunni.13 

Hugtakið hafði þá víðari merkingu í tungumálinu heldur en við leggjum í það í dag. Til 

viðbótar við þá tegund tónlistar sem það vísaði til, sem var raunar loðnari en hún er í dag, 

var það notað yfir trommur14 og var jazzkona notað yfir gleðikonur. Á Íslandi var farið að 

tala um jazzbönd upp úr 1920 og var Jazzband Reykjavíkur til að mynda stofnað 1923 en 

þeir spiluðu aðallega á dansleikjum. Þó að nafnið hafi vísað til þess að þeir hafi spilað jazz 

var það þó ekki raunin. Það var stílað upp á flottheitin eða eins og Holger Nilsen, einn 

meðlima bandsins lýsir því: „Þetta var danshljómsveit. Við héldum enga konserta og lékum 

ekki djass. Ég man ekki til þess að við höfum impróvíserað. Við lékum flestir eftir nótum 

nema hljómsveitarstjórinn Aage, sem hélt þessu þó öllu saman.“15 Ef jazzband var auglýst á 

þessum tíma vísaði það líklega helst til þess að verið væri að leika fyrir dansi. Mögulega var 

verið að spila einhvers konar jazz inn á milli danslaga. Þá er eflaust hægt að segja að hver 

kynslóð hafi lagt og leggi sína merkingu í hugtakið „jazz“ hverju sinni.  

Um 1945 fór senan að breytast, æ sjaldnar voru dansleikir auglýstir með jazzbandi 

en þá er farið að auglýsa jazztónleika og jam-sessionir. 16  Enn og aftur kemur upp sú 

spurning, hvers konar tónlist var verið að spila? Hér má t.d. líta grein í Jazzblaðinu þar sem 

er verið að fjalla um Hljómsveit Björns R. Einarssonar og tónleika sem þeir auglýstu í 

blaðinu sem „jazzhljómleika“. 

                                                
12 „Nýr dans“, Vísir, 12. janúar 1920, 6. útgáfa. 
13 „Nýr dans“. 
14 Árni Matthíasson, Papa Jazz, 47. 
15 Árni Matthíasson, 47. 
16 Hér er notast við rithátt Svavars Gests úr bók hans Hugsað upphátt: Æviminningar. Það verður notað 
héreftir í ritgerðinni en nánar verður fjallað um þetta fyrirbæri síðar í ritgerðinni.  
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Þekking almennings hér á jazzhljómlist er lítil og ekki breyttu þessir hljómleikar 

því til batnaðar. Hljómsveit Björns R. Einarssonar auglýsir „Jazzhljómleika”, en á 

þessum sömu „Jazzhljómleikum” heyrum við dægurlög eins og „To Young”, 

„Senora”, „If” og „Good lock ... “. Þetta dægurlagasafn eyðilagði kvöldið fyrir 

mörgum traustum jazzáhugamanninum.17  

Hér er verið að tala um að þrátt fyrir að jazzhljómleikar væru auglýstir var ekki verið að spila 

jazz, allavega ekki jazz eins og „jazzáhugamaðurinn“ skilgreindi jazz. Í þessu samhengi er 

einnig áhugavert að sjá að í blöðum kvartaði fólk yfir því að verið væri að spila jazz í 

útvarpinu á meðan aðrir kvörtuðu yfir því að ekki væri spilaður nægur jazz eða ekki yfir 

höfuð, nema í jazzþáttunum þegar þeir voru á dagskrá útvarpsins. Þetta kom e.t.v. til af því 

að fólk virtist vera að rugla saman jazztónlist og dægurlagatónlist eins og talað var um hér 

fyrr. Þeir sem þekktu „hreinræktaðan” jazz vildu meina að það væri vegna þessa sem fólk 

talaði illa um hann. Það hafi komið jazztónlistinni illa þar sem verið var að gagnrýna hana á 

röngum forsendum. Í raun vildi það gagnrýna dans– eða dægurlagatónlist. Ólafur G. 

Þórhallsson, gítarleikari skifaði grein í Jazzblaðið þar sem hann talaði m.a. um þetta.  

Á hérvistarárum þessa músikfyrirbrigðis hefur hópur jazzunnenda þó stækkað 

mikið og eflst, en það hefur einnig myndazt annar hópur, nefnilega þeirra, sem 

halda sig vera mikla jazzista, en vita í rauninni ekkert hvað jazz er, heldur blanda 

honum saman við dægurlaga- og dansmúsik. Hin almenna fávizka á jazzinum hefur 

skapað hinar fáránlegustu hugmyndir um hann, sem breiðst hafa út milli þeirra, 

sem móttækilegir eru fyrir slíkt, og hefur þetta orðið þess valdandi að fjölmargir 

hafa snúizt gegn jazzmúsik. Þetta hefur jafnvel gengið svo langt, að einstaka menn 

hafa lagt hatur á hann og í blað Félags ísl. tónlistarmanna, hafa verið ritaðar 

svívirðilegar niðurlægingagreinar á jazz, m. a. hefur einn af okkar betri 

píanóleikurum sagt þar, að spyrna beri á móti þessum ófögnuði, sem teygi sig út 

fyrir sinn verkahring með því að taka að láni ýmsar dýrustu perlur klassiskra 

tónbókmennta.18   

Hann talaði einnig um að það ætti ekki rétt á sér að gagnrýna eða almennt skrifa um 

jazztónlist ef maður hefði ekki þekkinguna til þess. Hann taldi útvarpið eiga stóran þátt í 

þessum ruglingi fólks þar sem margir höfðu engin önnur tækifæri til þess að heyra jazztónlist 

                                                
17 Oddur, „Hljómsveitarumsögn 2: Hljómsveit Björns R. Einarssonar“, Jazzblaðið 4., tbl. 7.-9. (1. september 
1951): 21–23. 
18 Ólafur Gaukur Þórhallsson, „Jazz-hugleiðingar: Jazz á Íslandi“, Jazzblaðið 1., tbl. 2. (1. mars 1948): 6–7. 
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en í útvarpinu. Þá er hann líklega að vísa til þeirra sem bjuggu út á landi eða jafnvel að vísa 

til þess að sjaldan hafi verið spilaður „hreinræktaður“ jazz, jafnvel þó jazzhljómleikar væru 

auglýstir. 

Margir hverjir hafa ekki önnur tækifæri til að heyra „jazz“, en að hlusta á danslögin 

í útvarpinu, þar sem leiknar eru vægast sagt hund leiðinlegar plötur, sem standa 

eiginlega mitt á milli þess að vera jazz og klassisk músik. Útvarpið gerir sitt til að 

rugla fólk í mismuninum á jazz og dægurlögum, m. a. með því að klessa inn í 

danslagaþáttinn jazzlögum mitt á milli sænskra gluntasöngva og norskra 

harmónikkusólóa. Það er því ekki að undra þótt áheyrendum líki ekki „jazzinn“.19 

Hann hrósaði þó útvarpinu fyrir jazzþættina sem þá voru í umsjá Jóns Múla, korter á viku. 

Hann talaði um að þeir hefðu mátt fá meira pláss í dagskránni, jafnvel einu sinni á dag í 

a.m.k. korter en það væri það sem allar nágrannaþjóðir okkar byðu upp á. Ef jazztónlist fengi 

það pláss í útvarpinu sem hún ætti skilið gæti fólk farið að tjá sig og leggja dóm sinn á hana. 

Þá sagðist hann aldrei hafa heyrt fólk sem virkilega hafi kynnt sér jazztónlist tala illa um 

hana og því yrði það úr sögunni ef fólk myndi fá fleiri tækifæri til að heyra alvöru 

jazztónlist.20 Þetta verður að teljast nokkuð áhugavert og styður við þá kenningu að neikvæð 

viðbrögð við jazztónlist séu að miklu leyti byggð á fáfræði. Þetta skýrir líka þá staðreynd að 

fólk ýmist kvartaði yfir því að ekki væri nægilega mikil jazztónlist spiluð í útvarpinu og aðrir 

kvörtuðu um að allt of mikið væri spilað af henni. 

Breytt viðhorf til jazzins og æskulýðurinn 
Viðtökur jazztónlistar virðast vera að breytast á þessum tíma og það sýnir sig helst í 

umræðunni um hana. Jazztónlist fékk fyrst á þessum tíma sitt eigið málsgagn og það eitt og 

sér hafði jákvæðar afleiðingar. Tilkoma jazzklúbba þar sem fram fóru fræðsluerindi, jam-

sessiona og jazzþátta í útvarpinu voru einnig mikilvægur liður í jákvæðri þróun á viðtökum. 

Fyrir 1945 var töluverð neikvæð umræðu um jazztónlist, hún þótti ekki samboðin hvítum 

mönnum, þótti spilla ungmennum, skemma tónlistargáfur þeirra og þar fram eftir götunum.21  

Hún var álitin keppinautur klassískrar tónlistar og þeir sem voru hámenntaðir í klassískri 

tónlist litu niður á hana. Það var töluvert skrifuð niðrandi um jazztónlist í blöðin og jafnvel 

                                                
19 Ólafur Gaukur Þórhallsson. 
20 Ólafur Gaukur Þórhallsson. 
21 Björgvin Guðmundsson, „Tónskáldið og jazzmúsíkin.“ Morgunblaðið, tbl. 289 (14. desember 1935): 6. og 
E. K., „Tónlist er unaður - jazzinn æsing.“, Þjóðviljinn, 2. apríl 1943, 75. útgáfa. 
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háskólarektor sagði eftirfarandi í ræðu árið 1941 þegar háskólinn efndi til sérstakra tónleika 

fyrir æskulýðinn: 

Þeir munu læra að skynja mismuninn á sannri hljómlist og villimannlegum 

garganstónum þeim, er nefndir eru „jazz“ og banna ætti í hverju siðuðu þjóðfélagi. 

Þessi afvegaleidda hljómlist, sem æskulýðnum nú er boðin á dansleikjum, á sinn 

þátt í þeirri spillingu og taumleysi, er þjáir þjóð vora og til glötunar leiðir...22 

Þess konar umræða er ekki lengur jafn áberandi. Oftar er verið að fjalla faglega um 

jazztónleika og jazztónlistarmenn. Þessi breyting virðist vera jazztímaritunum að þakka en 

þar er fjallað á uppbyggjandi og fræðandi hátt um jazztónlist og er ekki ólíklegt að það hafi 

haft áhrif á skrif í öðrum blöðum og tímaritum. Það eru þó alltaf einhverjar neikvæðisraddir 

sem væntanlega eru leifar af hræðslunni við erlend áhrif á menningu okkar eins og má sjá í 

umfjöllun í Mánudagsblaðinu árið 1956.  

Raunveruleg afleiðing af veru Ameríkumanna sagði háttsettur Íslendingur, „er að 

brjóta niður menningu og siðferði áhrifagjarnra unglinga okkar. Jafnvel 

hljómlistin, sem bandaríska hermannastöðin útvarpar er jazz og be-bop — æsandi 

hljómlist, sem við gætum vel án verið.”23 

Áberandi stef í þessari neikvæðu umræðu var að æskulýðurinn væri gagntekinn af jazztónlist 

og að það spillti honum. Meðal annars var fjallað um að tilfinning þeirra fyrir sönghæfu lagi 

gæti glatast:  

Mikill hluti af íslenzkum æskulýð og íslenzkri alþýðu er nú þegar — illu heilli — 

heltekinn af þessari tónrænu framleiðslu, eftir að þessi tegund „tónlistar" [jazzinn] 

hefir fengið að leika lausum hala hér á landi í hartnær tuttugu ár, og ekkert hefir 

enn verið gert til að skapa sjálfsagt mótvægi gegn upplausnaráhrifum þessara 

eðlisframandi dægurflugna. Og afleiðingin er auðsæ. Tilfinning fyrir sönghæfu lagi 

hefir lamazt og jafnvel glatazt.24 

Af þessum sökum voru ýmsar ráðstafanir gerðar. Landssamband blandaðra kóra samþykkti 

til að mynda tillögu á ársfundi sínum um að reyna að minnka áhrif jazztónlistar á 

                                                
22 Alexander Jóhannesson, „Starfssvið Háskólans hefur stórum aukizt“, Nýtt dagblað, 26. október 1941, 100. 
útgáfa. 
23 „Ákærur um spillingu“, Mánudagsblaðið 9, tbl. 1 (9. janúar 1956): 1. 
24 Hallgrímur Helgason, „Jazz-músík og siðræn uppeldisáhrif“, Tónlistin 4., tbl. 3.-4. (1. desember 1945): 78–
80. 
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æskulýðinn25 og Tónlistarfélag Reykjavíkur ákvað að efna til sérstakra tónleika til að kenna 

þeim að meta klassíska tónlist.26  Það er svipað og háskólinn stóð fyrir nokkrum árum fyrr. 

Þó er hvort tveggja að gerast í byrjun þess tímabils sem um ræðir, 1945-1946 og er með 

síðustu skiptum sem slíkt sést í blöðum. Fólki þótti ólíklegt að unga fólkið myndi taka 

þessum æskulýðstónleikum vel og að þeir yrðu vel sóttir en það hélt að „unglingar vildu ekki 

annað en jazz og kvikmyndir.“27 Það reyndust óþarfa áhyggjur því þeir voru vel sóttir og 

fólk virtist hafa skemmt sér vel.28 Það er þó ekki hægt að lesa neitt frá sjálfu unga fólkinu 

um viðbrögð þeirra heldur er hér um að ræða álit eldra fólks sem fylgdist með þessu. Ekki 

er þó hægt að segja að tónleikar þessir hafi snúið þeim frá jazzinum því áfram hélt fólk að 

mæta vel á jazzhljómleika og jam-sessionir. Það er mjög áhugavert að oftast þegar illa var 

talað um jazztónlist eða fjallað um hana í tengslum við þessa tónleika var jazztónlist og 

klassískri tónlist stillt upp á móti hverri annarri. Það voru áberandi hugmyndir um að þessar 

tónlistartegundir væru ósamræmanlegar og það hljómaði oft eins og ekki væri hægt að kunna 

að meta hvoru tveggja. Þetta verður að teljast nokkuð áhugavert sérstaklega þar sem 

hljóðfæraleikarar þess tíma sinntu jöfnum höndum báðum tónlistartegundum og virtust ekki 

hafa skipt sér upp í þessa hópa en um það verður fjallað nánar síðar í ritgerðinni. 

Áhrif setuliðsins 
Vera bandaríska hersins á Keflavíkurflugvelli hafði víðtæk áhrif og var eitt helsta hitamál 

íslenskra stjórnmála lengi vel. Fyrst þegar bandarískir og breskir hermenn komu til landsins 

höfðu þeir gríðarleg áhrif á bæjarlíf Reykvíkinga, þá helst á skemmtanalífið en þegar mest 

var voru þeir um 50.000 (80% á höfuðborgarsvæðinu).29 Þá voru Íslendingar 120.000, og 

einn þriðji þeirra búsettur í Reykjavík sem segir okkur að þeir hafi verið fleiri heldur en 

Reykvíkingar sjálfir.30 Það myndaðist meiri eftirspurn eftir skemmtunum og fleiri kaffihús 

og skemmtistaðir tóku til starfa til að svara þeirri þörf.31 Staðirnir buðu gjarnan upp á lifandi 

tónlist og voru jazzbönd oft auglýst, t.d. á Hótel Borg, Hótel Íslandi og Hótel Birninum (í 

Hafnarfirði). Það var árið 1924 sem Hótel Ísland auglýsti fyrst að jazzband myndi spila en á 

                                                
25 „Ýmsar fregnir“, Íslendingur, 13. júlí 1945, 31. útgáfa. 
26 „Úr daglega lífinu“, Morgunblaðið, 17. nóvember 1946, 261. útgáfa. 
27 Hannes á horninu, „Hannes á horninu“, Alþýðublaðið, 30. nóvember 1946, 265. útgáfa. 
28 Hannes á horninu. 
29 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2002), 129. 
30 Viktoría Hermannsdóttir (dagskrárgerðarmaður), Ástandsbörn [útvarpsþáttur] (Reykjavík: RÚV, apríl 
2017). 
31 Herdís Helgadóttir, Úr fjötrum: íslenskar konur og erlendur her (Reykjavík: Mál og menning, 2001), 125. 
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þessum tíma og fram yfir seinna stríð voru tónlistarmennirnir aðallega að spila fyrir dansi, 

lítið eða ekkert var um jazztónleika.32  

Hermennirnir höfðu ekki bara áhrif á tónlistarlífið í gegnum skemmtanalífið heldur 

báru þeir einnig með sér jazzplötur, sem var erfitt að nálgast á þessum tíma. Guðmundur 

Steingrímsson, einnig þekktur sem Papa Jazz minnist þess að það hafi haft gríðarleg áhrif á 

hann en hann fékk töluvert af jazzplötum gefins frá hermönnunum. Það kveikti strax hjá 

honum áhugann og var hann síðan virkur flytjandi jazztónlistar.33  

Þegar stríðinu lauk vildu Bandaríkjamenn fá að hafa herstöðvar til frambúðar í 

Keflavík og árið 1946 samþykkti Ólafur Thors, forsætis – og utanríkisráðherra að herinn 

fengi aðstöðu á Keflavíkurflugvelli fyrir starfslið sem sinnti herflutningum til og frá 

Evrópu.34 Þetta hafði í för með sér tækifæri fyrir tónlistarmenn, en hljómsveitir voru gjarnan 

ráðnar til að spila á „Vellinum“ eins og sagt var. KK – sextett spilaði þar stundum vikulega 

en Raggi Bjarna söng oft með þeim og minnist þess svona:  

KK-sextettinn var til dæmis svo vinsæll á Vellinum að báðir klúbbarnir þar, 

Offiséra-klúbburinn og Sevilla-klúbburinn, slógust um hann. Kristján gat hreinlega 

sagt við þá: „Ég vil fá þessa peninga fyrir kvöldið“- og þeir greiddu honum þá 

umyrðalaust. En vissulega var upphæðin jafnan innan velsæmismarka.35 

Guðmundur Steingrímsson, Papa Jazz, spilaði líka með KK – sextett á „Vellinum“ og 

minnist þess með gleði. Hann talaði um að á meðal starfsmanna á „Vellinum“ hafi verið 

margir færir jazzhljóðfæraleikarar. Þeim fannst dásamlegt að fá að spila með þessum 

„atvinnuspilamönnum“ eins og hann kallaði þá.36 Svona lýsir Papa Jazz því þegar þeir fóru 

að spila á „Vellinum“: 

KK bandið kom oft snemma á Völlinn þegar við áttum að spila þar svo við hefðum 

tíma til að jamma með þessum jazzleikurum. Við stilltum fyrst upp dótinu í okkar 

klúbbi og fórum í Rec. Hall þar sem bíóið var og jömmuðum með Ameríkönunum 

                                                
32 „Jass-band í kvöld á Hótel Island“, Vísir, 15. mars 1924, 65. útgáfa. 
33 Árni Matthíasson, Papa Jazz, 42. 
34 Gunnar Karlsson, Íslandssaga í stuttu máli, 62. 
35 Eðvarð Ingólfsson, Lífssaga Ragga Bjarna: söngvara og spaugara (Reykjavík: Æskan, 1992), 126. 
36 Árni Matthíasson, Papa Jazz, 122. 
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áður en við fórum að spila. Það var rosalegt, það var gaman á þessum jazz árum. 

Þetta voru vinir okkar. Nýr heimur alveg hjá okkur í KK.37 

Papa Jazz talar einnig um að á meðal þessara manna hafi verið góðir kennarar og að áður en 

„kaninn“ kom hafi verið fá, ef engin tækifæri til að læra að spila jazz þar sem engir kennarar 

voru færir í að kenna jazz.38  

Ég lærði mest af Robert Grauso vini mínum, amerískum hermanni sem spilaði með 

519th Air Force Band sem var með 13 manna danshljómsveit sem spilaði í 

Offíseraklúbbnum, en jazzkombó útúr hljómsveitinni spilaði til skiptis í NCO-

klúbbnum og klúbbi fyrir óbreytta. Svo voru líka nokkur lítil kombó sem spiluðu í 

klúbbnum á virkum dögum og stundum í matsalnum í hádeginu.39 

KK – sextett spilaði líka í beinni útsendingu í Kanaútvarpinu vikulega, hálftíma í senn. Það 

kallaði á að bandið væri vel æft og væri duglegt að bæta við nýjum lögum.40 Það voru ekki 

bara starfsmenn á „Vellinum“ sem hlustuðu á Kanaútvarpið og raunar var meirihluti þeirra 

sem hlustuðu Íslendingar en þessar útsendingar hófust árið 1951.41 Hljómsveitin lék einnig 

í Kanasjónvarpinu stöku sinnum ef eitthvað sérstakt bar undir.42 Hermennirnir streymdu líka 

á skemmtanir þar sem KK – sextett lék, eins og t.d. á Þórscafé á Hverfisgötu, þar spiluðu 

þeir stundum fjögur kvöld í viku.43  Það fer ekki á milli mála að það var mikið tónlistarlíf á 

„Vellinum“ og að setuliðið hafi haft víðtæk áhrif á þróun jazztónlistar í landinu.  

 

                                                
37 Árni Matthíasson, 122. 
38 Árni Matthíasson, 121. 
39 Árni Matthíasson, 120. 
40 Árni Matthíasson, 103. 
41 Árni Matthíasson, 41. 
42 Eðvarð Ingólfsson, Lífssaga Ragga Bjarna, 127–128. 
43 Árni Matthíasson, Papa Jazz, 111. 
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4. Gróska í tónlistarlífinu 

Það var mikil gróska í íslensku tónlistarlífi á milli 1945 og 1960, og þá sérstaklega í 

jazztónlist. Það voru stofnuð blöð og klúbbar helguð jazzi, erlendir jazztónlistarmenn voru 

fluttir inn til að halda tónleika og fyrstu hljóðfæraleikararnir sem helguðu sig jazzi komu 

heim úr námi. Hljómsveitir voru fastráðnar á ýmsum skemmtistöðum, oft meira en eitt kvöld 

í viku. Upp úr 1950 voru til að mynda tíu skemmtistaðir bara í kringum Austurvöll sem buðu 

upp á lifandi tónlist og dansskemmtanir.44 Þessi gróska innan jazztónlistarinnar var ekki 

sjálfgefin og mest dugnaði fárra manna að þakka. Svavar Gests og Tage Ammendrup voru 

lykilmenn í því að glæða líf í senunni en þeir stóðu fyrir komu erlendra jazztónlistarmanna 

sem var mikil vítamínsprauta fyrir bæði jazzflytjendur og jazzáhugamenn. Einnig komu þeir 

báðir að útgáfu og upptökum og stofnun jazzklúbba og blaða svo fátt eitt sé nefnt. Svavar 

Gests og Kristján Kristjánsson forsprakkar KK – sextetts stunduðu nám við Julliard og komu 

heim árið 1947. Þegar þeir komu heim báru þeir með sér ferskan blæ frá Bandaríkjunum. 

Hljómsveitarútsetningar, hljóðfæri og hljómplötur fylgdu þeim heim.45 Þar höfðu þeir líka 

hlýtt á meistara á borð við Earl Hines, Cab Calloway, Paul Whiteman, Louis Armstrong, 

Duke Ellington og Count Basie.46  Það var þó margt í samfélaginu sem hamlaði	þróun 

jazztónlistar eins og t.d. það að jazzplötur var erfitt að fá (vegna takmörkunar á innflutningi 

eins og fyrr greinir), lítill stuðningur þótti veittur til þeirra á meðan aðrar tegundir tónlistar 

hlutu meiri stuðning og ýmislegt fleira. Hér lýsir Ólafur Gaukur jazzlífinu á þessum tíma í 

Jazzblaðinu, árið 1949. 

Þessar miklu framfarir íslenzkra jazzista verða ekki þakkaðar neinum en þeirra 

dugnaði og atorku við að bæta sig og ná framar á braut sinni. Því að það, sem gert 

hefur verið fyrir þessa menn og aðstoð, sem þeim hefur verið veitt er nákvæmlega 

engin og eiga þeir því sjálfum sér allt að þakka. Það er kannske bezt eftir allt saman, 

að jazzistar okkar hafa sjálfir aflað sér þekkingar á þessu sviði, og það sannar betur 

áhugann en nokkuð annað, en einkennilegt er þó að athuga ósamræmið, sem kemur 

fram á sumum sviðum í okkar ágæta þjóðfélagi. Nú, á þessum tímum, meðan alltaf 

er verið að styrkja listamenn, útbreiða listir og á allan hátt ryðja braut fyrir þær, 

sem vissulega er rétt og sjálfsagt, hreyfir enginn hönd né fót til þess að styðja hina 

ungu, eftirtektarverðu list, jazzmúsíkina, sem líklega hefur hlotið fleiri aðdáendur 

                                                
44 Eðvarð Ingólfsson, Lífssaga Ragga Bjarna, 206. 
45 Svavar Gests, Hugsað upphátt: æviminningar (Reykjavík: Fróði, 1992), 130. 
46 Svavar Gests, 125. 
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á skemmri tíma en nokkur önnur. Þvert á móti virðist svo sem hömlur séu óspart 

settar á vöxt og viðgang hennar. Jazzplötur fást ekki innfluttar, nótur því síður. 

Hljóðfæri eru einnig alls ófáanleg, þ. e. a. s. slík hljóðfæri, sem hægt er að nota, en 

aftur á móti eru flutt ónýt hljóðfæri inn í landið í stórum stíl, lagður á þau 80% 

tollur eða meira, fyrir utan allar aðrar álagningar, sem gera þau ókaupandi, miðað 

við gæðin. Erlendir jazzistar eru úthrópaðir sem trúðar í blöðum og útvarpi og þeim 

neitað um örstutta dvöl hér o. s. frv. [...] Slíkar hömlur eru óþolandi og jafnvel þótt 

þær hafi ekki megnað að hefta vöxt og viðgang jazzins, hafa þær þó seinkað þróun 

hans mikið eins og gefur að skilja. Og ef til vill er það einmitt þessari seinkun að 

kenna, að enn mun þurfa nokkur ár til þess að jazzinn nái skilningi manna yfirleitt. 

Skref í þá átt eru jam-sessionir, jazztímar við útvarpið og svo náttúrlega einhver 

fríðindi jazzleikara og yfirleitt allra hljóðfæraleikara við innkaup á nauðsynlegum 

vörum í útlöndum og innflutning á þeim.47 

Hér er Ólafur að kvarta yfir því að jazzinn sé litinn hornauga af ráðamönnum þar sem hann 

naut ekki stuðnings, þrátt fyrir það naut hann mikilla vinsælda og þurfti meiri stuðning til að 

geta blómstrað. Það var ýmislegt sem hafði hamlað vexti og þróun jazztónlistar og í raun 

verður að teljast ótrúlegt hversu miklar vinsældir honum tókst að öðlast þrátt fyrir þessar 

hömlur. Það verður því að teljast mikið afrek þessara fáu manna sem héldu honum á lofti. 

Jazztónlist fékk ekki sömu meðhöndlun og önnur list og voru það mögulega leifar af 

neikvæðu viðbrögðunum og hræðslu fólks við erlend áhrif. Á þeim tíma var jazztónlist 

nátengd skemmtanalífinu og þótti ekki alvarleg iðja. Það var smátt og smátt að breytast og 

virtist taka tíma fyrir alla að átta sig á þeirri breytingu. Flytjendur og jazzáhugamenn virtust 

óþolinmóðir og vildu augljóslega meiri stuðning eins og önnur list virtist njóta. Þeim fannst 

þeim mismunað og voru ósáttir við það.  

Blaðaútgáfa 
Á þessum tíma fóru tímarit sem fjölluðu eingöngu um jazztónlist að líta dagsins ljós. 

Jazzblaðið var gefið út frá 1948-1953, fyrst um sinn af fyrrnefndum Svavari Gests og Halli 

Símonarsyni, þá stóð Svavar einn að því um tíma og síðar annaðist Jazzklúbbur Reykjavíkur 

útgáfuna.48 Hér má líta hluta úr formála fyrstu útgáfu Jazzblaðsins.  

                                                
47 Ólafur Gaukur, „Rabb“, Jazzblaðið 2, tbl. 10.-11. (12 1949): 20–21. 
48 Helgi Jónsson, „Jazzblaðið [fjölmiðill] (1948-53)“, Glatkistan (blog), 9. febrúar 2015, 
https://glatkistan.com/2015/02/09/jazzbladid-fjolmidill/. 
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Í blaði þessu munum við leggja áherzlu á að birta greinar um innlenda 

hljóðfæraleikara og hljómsveitir og eins greinar ritaðar af innlendum höfundum. 

Við höfum fengið loforð fyrir greinum hjá nokkrum jazzleikurum hér í bæ og mun 

sú fyrsta þeirra, sem skrifuð er af Ólafi G. Þórhallssyni, b[i]rtast í næsta blaði. Hún 

fjallar um jazz á Íslandi. Vera má að Jón M. Árnason, sem stjórnar Jazzþætti 

Ríkisútvarpsins skrifi eitthvað fyrir blaðið í framtíðinni. Jöfnum höndum verða svo 

birtar þýddar greinar eftir erlenda höfunda, en þá aðeins hinar allra beztu.49  

Blaðið var mjög vinsælt en reksturinn reyndist erfiður þar sem illa gekk að innheimta 

áskriftargjöld.50 Jazzblaðið var ekki fyrsta íslenska tímaritið sem fjallaði um jazz en árið 

1947 hafði Tage Ammendrup hafið útgáfu á tímaritinu Jazz en það komu aðeins 7 tölublöð 

út áður en það lagði upp laupana. Jazz var einkar fjölbreytilegt að efni en þar var fjallað um 

íslenska sem og erlenda jazzhljóðfæraleikara, fréttir úr jazzheiminum, þar birtust bréf frá 

lesendum, plötufréttir, nótur og textar af jazzlögum. Þar var einnig að finna harmonikkuþátt 

og dálk um konur í tónlist.51 Það kemur kannski ekki á óvart miðað við fjölbreytt innihald 

blaðsins að Tage vildi fjalla um fleira en jazz og hóf þess vegna útgáfu á blaði sem hét 

Musica en þar var að mestu fjallað um klassíska tónlist en líka eitthvað um jazz. Annað blað 

sem kom út þetta sama ár, 1947, hét Jazz-stjörnur en það kom bara út eitt tölublað. 

Jazzblaðið hætti útgáfu 1953 og fram til 1959 var ekkert blað helgað umfjöllun um tónlist 

(þó eitthvað væri fjallað um tónlist í t.d. Útvarpstíðindum) en þá hófst útgáfa á Nýtt úr 

skemmtanalífinu. Sú útgáfa stóð þó ekki lengi en það komu einungis tvö tölublöð út.52 

Lifandi tónlist 
Fyrstu jazzklúbbarnir voru stofnaðir á þessu tímabili. Í byrjun árs 1947 stofnaði 

Hljóðfæraverzlunin Drangey jazz-klúbb en Tage Ammendrup rak þá verslun. Tilgangur 

klúbbsins var að bjóða hingað „erlendum snillingum“ og að kynna jazztónlist fyrir 

landanum.53 Þá var Jazzklúbbur Íslands stofnaður 10. desember 1949 en nafnið átti að vísa 

til þess að hann væri eins konar móðurklúbbur annarra klúbba sem kynnu að fylgja annars 

staðar á landinu. Markmið klúbbsins var að halda fræðslukvöld, jazztónleika, jam-sessionir, 

gefa út fræðsluefni um jazz og fá Ríkisútvarpið til að taka upp jazzþætti að nýju en þeir féllu 

                                                
49 Svavar Gests, „Jazzblaðið“, Jazzblaðið, 1. febrúar 1948, 1. útgáfa. 
50 Svavar Gests, Hugsað upphátt, 137. 
51 Helgi Jónsson, „Jazz [fjölmiðill] (1947)“, Glatkistan (blog), 2. febrúar 2016, 
https://glatkistan.com/2016/02/02/jazz-fjolmidill/. 
52 Árni Matthíasson, Papa Jazz, 54. 
53 Árni Matthíasson, 193. 
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af dagskrá árið 1948. 54  Svavar Gests stóð fyrir stofnun þessa klúbbs en félagar á 

stofnfundinum voru fjörutíu og einn. Fjöldi félaga rúmlega tvöfaldaðist aðeins fáum vikum 

síðar.55 Klúbburinn starfaði til 1960 og hafði mikil áhrif á þróun og grósku í jazztónlist á 

Íslandi. Í kjölfar hans hófu margir aðrir klúbbar störf að fyrirmynd Jazzklúbbs Íslands.  Jazz-

klúbbur Hafnarfjarðar var stofnaður 1950 og jazz-klúbbur á Ísafirði, í Vestmannaeyjum, á 

Akureyri og á Akranesi voru einnig stofnaðir það sama ár. Að lokum var Jazzklúbbur 

Reykjavíkur stofnaður 17. janúar 1959. Hann tók við af Jazzklúbbi Íslands þar sem hann 

lagði upp laupana ári síðar.  Á þeim stofnfundi voru áttatíu og átta félagar.56 

 Árið 1948 var fyrst haldin jam-session á Íslandi í Breiðfirðingabúð. Þegar auglýsing 

þess efnis birtist fyrst í íslensku blaði þótti það nýstárlegt og fólk vissi væntanlega ekki um 

hvað var að ræða. Svavar Gests stóð fyrir þessum viðburðum um árabil en hann lýsti þeim 

svona: „Jam-session, sem svo er nefnd, felst í því að nokkrir jazzleikarar koma saman og 

leika af fingrum fram, impróvisera. Þeir leika ekki eftir nótum en byggja upp einleikskafla 

sína á grunnhljómum laganna sem leikin eru.“57 Svavar sá um að boða hljóðfæraleikara fyrir 

hvern viðburð og skipti þeim niður í fjóra til fimm hópa en hver hópur lék í um 15 mínútur.58 

Þrátt fyrir að þeir væru boðaðir var þeim ekki greitt fyrir frekar en er gert í dag á jam-

sessionum. Hljóðfæraleikurunum þótti þetta almennt skemmtilegt því þar fengu þeir 

tækifæri til að spila með fjölbreyttum hópi hljóðfæraleikara og fyrst og fremst að leika jazz 

en margir áttu þess allt of sjaldan kost. Margir ungir og efnilegir hljóðfæraleikarar fengu að 

leika með eldri og reyndari hljóðfæraleikurum og margir þeirra stigu sín fyrstu skref á 

þessum jam-sessionum og voru jafnvel að koma fram í fyrsta skipti opinberlega.59 Það voru 

ekki bara hljóðfæraleikararnir sjálfir sem tóku þessari nýjung fegins hendi en unga fólkið 

var duglegt að sækja þessa viðburði. Svavar segir marga hafa ánetjast jazzbakteríunni (sem 

hann segir ólæknandi) á þessum jam-session árum. Hann sagðist oft sjá þetta fólk sem 

ráðsetta eldri borgara sækja jazzhljómleika í hvert sinn sem þeir voru haldnir í Reykjavík.60 

Raggi Bjarna tók stundum þátt í þessum jam-sessionum og lýsir stemningunni svona:  

                                                
54 „Jazzþáttur“, Morgunblaðið, 21. nóvember 1950, 271. útgáfa. 
55 Svavar Gests, Hugsað upphátt, 138. 
56 Árni Matthíasson, Papa Jazz, 193–194. 
57 Svavar Gests, Hugsað upphátt, 140. 
58 Jam-session fer yfirleitt þannig fram í dag að ákveðið band byrjar að spila og svo getur hver sem er komið 
og spilað með. Þá er einum og einum skipt út eða sá hinn sami bætist í hópi, það fer eftir hljóðfæraskipan. 
Fólk er ekki boðað og því er ekki skipt í hópa.  
59 Svavar Gests, Hugsað upphátt, 140. 
60 Svavar Gests, 140. 
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Í mínum huga ber hæst frá þessu tímabili þegar við tókum þátt í svonefndri 

„djamm-session“ síðdegis á sunnudögum í Breiðfirðingabúð, ásamt fjölda 

djassleikara og annarra hljóðfæraleikara. Áhugi almennings var slíkur á þessum 

skemmtunum að þegar maður kom á staðinn til að syngja var portið orðið troðfullt 

af fólki sem vildi komast inn. Margir urðu frá að hverfa því að húsið rúmaði ekki 

allan fjöldann. Andrúmsloftið á þessum skemmtunum var alveg stórkostlegt.61 

Þarna var fólk ekki komið til að dansa, það var komið til að hlusta. Það þýðir að senan er að 

breytast töluvert þar sem fram að þessu var oftast verið að spila fyrir dansi. 

 Austurbæjarbíó opnaði árið 1947 og var reist af nokkrum athafnamönnum í 

Reykjavík. Tónlistarfélagið í Reykjavík var jafnframt aðstandandi þess. Salurinn var 

innréttaður með tilliti til tónlistarflutnings og var stærsta samkomuhús landsins við opnun 

þess en það tók 800 manns í sæti.62 Að loknum fyrrnefndum jam-sessionum voru ávallt 

jazztónleikar haldnir í Austurbæjarbíó fyrir fullu húsi.63 Það verður að teljast mjög góð 

aðsókn og er meiri aðsókn en þekkist í dag á jazztónleika. 

 Gamla Bíó var líka vinsæll tónleikastaður en þar voru fyrstu eiginlegu 

jazztónleikarnir með íslenskum flytjendum haldnir 11. apríl 1946. Á þeim spilaði ungur 

píanóleikari að nafni Jóhannes Þorsteinsson með bandi. Tónleikunum var svo vel tekið að 

þeir voru endurteknir.64 Hann fyllti húsið en þess má geta að Gamla Bíó tók á þessum tíma 

um 600 manns í sæti.65  Jóhannes þótti mjög efnilegur jazzpíanóleikari en hann lést af 

slysförum í Kaupmannahöfn stuttu síðar.66  

 Almennt virtust jazztónleikar vera vel sóttir og ekki var endilega verið að spila á 

litlum stöðum eins og fyrr greinir. Almennt var tónleikasókn ekki góð á þessum tíma. 

Samkvæmt efnisskrám sem varðveittar eru á Íslandsdeild Landsbókasafnsins má sjá að 

mikið var um tónleikahald á þessum árum en mest var um klassíska tónleika, í mestum mæli 

kórtónleikar og söngtónleikar. Lítið var þar af efnisskrám frá jazztónleikum. Það getur stafað 

af því að jazztónlist var ekki bara flutt á tónleikum heldur líka á veitingahúsum og 

                                                
61 Eðvarð Ingólfsson, Lífssaga Ragga Bjarna, 124. 
62 „Austurbæjarbíó“, Ísmús, sótt 21. apríl 2018, https://www.ismus.is/i/location/uid-85e3e3ee-96dc-4950-
8de0-3715c2af7a4b. 
63 Svavar Gests, Hugsað upphátt, 140. 
64 Árni Matthíasson, Papa Jazz, 53. 
65 „Gamla bíó“, Ísmús, sótt 21. apríl 2018, https://www.ismus.is/i/location/uid-c6b43ef0-05c9-48f9-9f84-
c68f5d9f279d. 
66 G. Á., „Minning Jóhannesar G. V. Þorsteinssonar píanóleikara“, Morgunblaðið, 13. júlí 1946, 154. útgáfa. 
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skemmtistöðum auk þess sem mögulega voru ekki gerðar efnisskrár fyrir slíka tónleika. Þetta 

skrifar Tage Ammendrup um tónleikasókn í tímariti sínu Musica. 

Það er staðreynd að aðsókn að hljómleikum hér á landi er afleit, enn þó má 

undanskilja jazzhljómleika, og hljómleika frægra útlendinga. Tónlistarfélagið, 

kórar og önnur músikfélög hafa því gripið til þess ráðs, að safna styrktarmeðlimum 

til þess yfirleitt, að geta haldið starfsemi sinni áfram.67 

Það var ekki bara góð aðsókn að jazztónleikum heldur var umfjöllunin að verða mun 

jákvæðari. Fjallað var um tónleika Buddy Featherstonehaugh í Morgunblaðinu en í 

gagnrýninni var nokkuð ítarlega fjallað um tónleikana þar sem tekið var fram hvernig hver 

hljóðfæraleikari lék. Þá kom fram að á tónleikunum sem voru í Gamla bíó var hvert sæti 

skipað og fagnaðarlætin gífurleg en hljómsveitin þurfti að leika fjölda aukalaga.68 Áhugavert 

verður að teljast miðað við þær neikvæðu viðtökur sem jazztónlist hlaut fyrst um sinn, hversu 

vel jazztónleikar voru sóttir. 

Koma erlendra tónlistarmanna 
Koma erlendra tónlistarmanna til tónleikahalds fór að færast í aukana. Flugsamgöngur höfðu 

eflaust áhrif á þá aukningu þar sem auðveldara var en áður að komast til og frá landinu. 

Loftleiðir hóf til að mynda áætlunarflug milli Íslands og Bandaríkjanna árið 1948.69 Koma 

Tyree Glenn og Lee Konitz sem komu á vegum Jazzklúbbs Íslands kom t.d. til vegna þess 

að þeir höfðu verið á tónleikaferðalagi í Svíþjóð og voru á leið til Bandaríkjanna aftur með 

millilendingu á Íslandi. 70  Áður en Jazzklúbbur Íslands fór að flytja inn erlenda 

jazztónlistarmenn til tónleikahalds var eitthvað um að einstaklingar stæðu fyrir slíku. Papa 

Jazz talar um að fyrsta erlenda „hreinræktaða“ jazzbandið hafi haldið hér tónleika í 

nóvember 1946 á vegum Péturs Péturssonar þular. Það var band enska saxófónleikarans 

Buddy Featherstonhaugh en þeir héldu hér fimm tónleika, m.a. í Gamla Bíó og Bæjarbíó í 

Hafnarfirði.71 Árið eftir ætlaði fyrrnefndur Tage Ammendrup að flytja inn jazzband hins 

hörundsdökka Rex Stewarts, trompetleikara en búið var að auglýsa tónleikana og 

eftirvæntingin var mikil meðal jazzáhugamanna. 72  Þá setti dómsmálaráðherra, Bjarni 

                                                
67 Tage Ammendrup, „Ritstjórarabb“, Musica 2, tbl. 1 (1. júní 1949): 3–4. 
68 Sv. Þ., „Jasshljómleikarnir vöktu geisihrifningu“, Morgunblaðið, 13. nóvember 1946, 275. útgáfa. 
69 „Á flugi síðan 1937,“ Icelandair, sótt 9. maí 2018, https://www.icelandair.com/is/um-okkur/sagan/a-flugi-
sidan-1937/. 
70 Svavar Gests, Hugsað upphátt, 139. 
71 Árni Matthíasson, Papa Jazz, 55. 
72 Guðný Halldórsdóttir, „Minningargrein/Tage Ammendrup“, Morgunblaðið, 20. maí 1995, 113. útgáfa. 
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Benediktsson bann á innflutning erlendra listamanna, það er þeir fengju hvorki landvistar- 

né skemmtanaleyfi. Það hafði líka heyrst að hann hefði sagt að viðurkenndum listamönnum 

væri heimil koma en trúðum bönnuð.73  Í kringum þetta spunnust miklar umræður og voru 

margir mjög ósáttir við þessa niðurstöðu dómsmálaráðherra. Í tímaritið Jazz skrifaði 

tónunnandi eftirfarandi:  

Það ótrúlega er skeð, Rex Stewart fær ekki að koma. Kæra jazzblað, ég má til með 

að létta af hjarta mínu, og lýsa þeim vonbrigðum, er ég varð fyrir, og allir mínir 

kunningjar. Það er ótrúlegt að hægt sé að banna hljómlistina, ótrúlegt að hægt sé 

að kalla það lúxus að leika á hljóðfæri og hlusta á hljómlist. Það er ekki hægt að fá 

hljóðfæri í hljóðfæraverzlunum, ekki hægt að fá keyptar nótur, ekki hægt að hlusta 

á góða hljómleika og það eina, sem strákar á mínum aldri geta gert, er að reyna að 

komast á ball, því á bíó er ekki hægt að fara, vegna þess hve myndirnar eru lélegar. 

Eg get ekki skilið, að það sé hægt að banna æskulýðnum að sækja hollar 

skemmtanir eða hlusta á hljómleika, aðeins vegna þess að leikið sé jazz, ég get ekki 

skilið, hvaða heimild Bjarni Benediktsson hefir til að meina æskulýðnum allrar 

ánægju.74 

Þetta varð mikið hitamál en fólk taldi Bjarna hafa sett bannið á vegna þess að Stewart og 

hljómsveit hans væru hörundsdökkir. Fólki fannst þetta minna á þegar Hitler bannaði Duke 

Ellington að leika í Þýskalandi.75  Það var ekki einungis skrifað um þetta í tímarit sem 

fjölluðu um jazz heldur var víða fjallað um málið. Þessi grein birtist til að mynda í 

Þjóðviljanum í „Bæjarpóstinum” sem innihélt innsendar greinar frá lesendum. 

Hin fruntalega framkoma Bjarna Benediktssonar gagnvart blökkumannahljómsveit 

Rex Stewarts hefur vakið mikið umtal og komið róti á hugi unga fólksins. 

Tónlistarvinur skrifar eftirfarandi bréf, dagsett 11. október: „Í Þjóðviljanum í dag 

er skýrt frá því að blökkumannahljómsveit Rex Stewarts hafi verið neitað um 

landvistarleyfi. Eg ætlaði varla að trúa mínum eigin augum er ég las þetta í blaðinu. 

Segir blaðið að Bjarni Ben. dómsmálaráðherra hafi bannað hljómsveit þessari að 

koma hingað til lands. [...] Eg skil ekki að manngarmurinn geri þetta vegna annars 

en kynþáttahaturs, enda leynir það sér ekki úr því sem komið er. Eg get ekki skilið 

hvernig Bjarni Ben. getur fengið sig til að banna þessum hljómlistarmönnum að 

                                                
73 Árni Matthíasson, Papa Jazz, 57. 
74 „Bréfakassinn“, Jazz 1, tbl. 6 (1. október 1947): 15–16. 
75 Tage Ammendrup, „Rex Stewart bannað að skemmta á Íslandi“, Jazz 1, tbl. 6 (10. janúar 1947): 3–4. 
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koma hingað, þar sem hann bannaði ekki þeim sem komu á vegum 

Tónlistarskólans; og ekki nazistum þeim sem hópast hingað um leið og þeim er 

sleppt úr fangabúðum í Englandi. Það getur líka verið að hann álíti eins og margir 

aðrir sem ekkert vit hafa á tónlist, að það sé fínt að vera á móti jass. Bjarni Ben 

hlýtur að hafa talað áður en hann hugsaði. Ekki er það til að spara gjaldeyrinn að 

banna hljómsveit þessari að koma hingað, þar sem hún fær engan gjaldeyri, hvorki 

innlendan eða útlendan. Því getur það aðeins verið ein ástæða fyrir því að Bjarni 

bannar hljómsveit þessari að koma hingað; og ástæðan er — kynþáttahatur.76 

Það er augljóst að hér er um að ræða einhvers konar mismunun þar sem band Buddy 

Featherstonehaugh fékk leyfi til að koma árið áður. Því er ekki hægt að tala um að Bjarni 

Benediktsson hafi bannað þeim að koma vegna þess að hann og aðrir ráðamenn væru á móti 

jazztónlist. Þetta virðist þó ekki hafa varað lengi þar sem Jazzklúbbur Íslands stóð fyrir því 

að Tyree Glenn og Lee Konitz héldu hér tónleika í desember 1951 en annar þeirra var 

hörundsdökkur. Þá komu þeir bara tveir og með þeim léku svo íslenskir jazzleikarar á 

tónleikunum sem haldnir voru í Austurbæjarbíó og þóttu takast mjög vel auk þess sem þeir 

voru vel sóttir.77  

 Það voru ekki bara þeir tónlistarmenn sem komu hingað til að halda tónleika sem 

höfðu áhrif á tónlistarlífið heldur komu hingað margir erlendir tónlistarmenn sem settust hér 

að. Fyrst um sinn komu margir þeirra til að kenna í Tónlistarskólanum í Reykjavík en margir 

komu líka til að sinna tónlistarflutningi í böndum sem spiluðu á hótelum og 

veitingastöðum.78 Saxófónleikarinn Gunnar Ormslev kom hingað árið 1945 og settist hér að 

um tíma en hann hafði mikil áhrif á jazztónlistarsenuna. Gunnar spilaði með ýmsum 

hljómsveitum hér, m.a. KK – sextett og Hljómsveit Björns R. Einarssonar lengst af og vakti 

mikla athygli fyrir leik sinn. Árið 1957 stofnaði hann sína eigin hljómsveit en sú sveit fékk 

gullverðlaun sem besta jazzhljómsveitin á Heimsmóti lýðræðissinnaðrar æsku í Moskvu það 

sama ár.79  

Útvarp 
Ríkisútvarpið hefur verið mikilvægur þáttur í daglegu lífi fólks, allt frá stofnun þess árið 

1930. Það var sérstaklega mikilvægt fyrir fólk á landsbyggðinni sem átti ekki jafn greiðan 

                                                
76 Tónlistarvinur, „Enn um Bjarna Ben. og Rex Stewart“, Þjóðviljinn, 15. október 1947, 235. útgáfa. 
77 Svavar Gests, Hugsað upphátt, 139–40. 
78 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu, 108. 
79 Árni Matthíasson, Papa Jazz, 65–68. 
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aðgang að skemmtanalífi bæjanna. Hluti af skyldum Ríkisútvarpsins var að rækta íslenska 

tungu, sögu og menningu.80 Þrátt fyrir að það samræmdist ekki beint stefnu útvarpsins að 

spila jazz rataði hann samt sem áður í útvarpið fyrir tilstilli dagskrárgerðarmanna sem stálust 

til að spila jazzplötur úr einkasafni sínu.81 Það var ekki fyrr en 1947 sem jazz-þættir voru 

fyrst á dagskrá útvarpsins og þá voru þeir undir stjórn fyrrnefnds Jóns Múla Árnasonar 

höfundar Djass. Þá voru þeir eins og fyrr kemur fram, korter á viku og virðast hafa hætt um 

mitt ár 1948. Jazzáhugamenn eiga þeim hugsjónamanni mikið að þakka því eins og Lana 

Kolbrún Eddudóttir, útvarpskona lýsir því í ávarpi á Alþjóðlega jazzdeginum árið 2013, þá 

er ekki víst að jazztónlist hefði fengið að hljóma yfir höfuð í útvarpinu ef ekki hefði verið 

fyrir hann.  

Í þessu efni munar öðru fremur um ástríðu eins manns, Jóns Múla Árnasonar, þular, 

sem var daglegur heimilisgestur útvarpshlustenda í áratugi og elskaði Duke 

Ellington. Ef Jón hefði verið Wagner-aðdáandi veit ég satt best að segja ekki 

hvernig íslenska jazzinum í útvarpinu hefði reitt af. En undir hans stjórn frjóvgaði 

Ríkisútvarpið jarðveginn sem jazzblómin spretta í enn þann dag í dag. Hann kom 

hlustendum á bragðið – og skildi eftir mikilvæga arfleifð innan veggja 

þjóðarútvarpsins, nefnilega leyfið til þess að setja jazz á fóninn. [...] vandvirkni 

Jóns og hæfileikar gerðu það að verkum að jazzinn fékk sinn sérstaka sess í 

útvarpinu. Menn báru svo mikla virðingu fyrir Jóni, útvarpsmanninum snjalla og 

söngdansahöfundinum fína, að Páll Ísólfsson og sinfóníurnar urðu að gjöra svo vel 

og gefa eftir og hleypa jazzinum upp að hliðinni á sér, efst í virðingarstigann á 

tónlistardeildinni. Arfleifð Jóns Múla er sú að jazz er talin fullgild sérgrein í 

íslensku útvarpi.82 

Það verður að teljast nokkuð áhugavert hversu veigamiklu hlutverki þessir hugsjónamenn 

gegndu. Öll sú gróska sem hefur verið rætt um á hinum ýmsu sviðum jazztónlistarinnar er 

örfáum hugsjónamönnum að þakka. Í þessum tilfellum hjálpar smæð samfélagsins 

augljóslega til þar sem ein manneskja gat haft veigamikil áhrif.  

                                                
80 „Um RÚV,“ RÚV, sótt 2. febrúar 2018, 
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20060522223656/www.ruv.is/heim/upplysingar/um/. 
81 Jón Múli Árnason, Djass (Reykjavík: Félag íslenskra hljómlistarmanna : Iðnskólaútg, 1985), 218. 
82 Lana Kolbrún Eddudóttir, „Jazzinn og útvarpið“ (erindi flutt á Alþjóðlega jazzdeginum, Hörpu, Reykjavík, 
30. apríl 2013. 
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Eitt af áherslumálum Jazzklúbbs Íslands var að knýja á um að Ríkisútvarpið tæki á 

ný upp jazzþætti.83 Það tókst að fá jazzþættina í útvarpið en Svavar Gests sá um að búa til 

tuttugu og fimm jazzþætti. Þeir voru teknir inn á dagskrá Ríkisútvarpsins en þó var ekkert 

greitt fyrir þá, hvorki af hálfu útvarpsins né Jazzklúbbsins.84 Þá hafði ekki verið jazzþáttur í 

útvarpinu síðan þáttur Jóns Múla hafði hætt um mitt árið 1948 en þessir þættir fóru í loftið 

árið 1950. Hvergi kemur fram hvers vegna þættirnir hættu en fólk var farið að kvarta yfir því 

að þeir hefðu verið teknir af dagskrá. Þetta er enn einn liður í þeim litla stuðning sem 

jazztónlistin virtist hafa hlotið. Það er áhugavert að Ríkisútvarpið greiddi ekki fyrir þessa 

þætti og hljómar eins og það hafi vantað eitthvað til að fylla upp í dagskrána frekar en að 

mikill áhugi hafi verið fyrir þessum dagskrárlið.  

Plötuútgáfa 
Innlend plötuútgáfa var einnig að færast í aukana. Árið 1950 stofnaði Tage Ammendrup 

hljómplötufyrirtækið Íslenskir tónar en hann hafði þá opnað hljóðfæraverslun sem hluta af 

leðurvöruverslun móður sinnar, Drangey. Hann hóf að hljóðrita á lager verslunarinnar fyrir 

Íslenzka tóna og seldi svo plöturnar í búðinni. Þegar Tage hóf þessa útgáfu var aðeins eitt 

fyrirtæki sem gaf út íslenskar plötur, Fálkinn, en þeir seldu ekki öðrum verslunum plöturnar 

sínar, hvorki þær íslensku né þær innfluttu. Sökum þessarar einokunar á 

hljómplötumarkaðnum ákvað Tage að hefja hljómplötuútgáfu. Íslenzkir tónar voru öflugir í 

útgáfu íslenskrar dægurtónlistar en þeir gáfu út tíu plötur á móti hverri einni sem Fálkinn gaf 

út. Þeir hófu einnig innflutning á erlendum plötum en sneru sér að mestu til norskra og 

sænskra hljómplötufyrirtækja. Litlu síðar eða árið 1954, kom til sögunnar annað 

útgáfufyrirtæki en að því stóðu Svavar Gests og Kristján Kristjánsson, fyrrnefndir meðlimir 

KK – sextetts. Þeir byrjuðu á því að opna Músíkbúðina árið 1953 þar sem þeir ætluðu að 

selja hljóðfæri, varahluti í þau, nótur og hljómplötur.85 Þá var ekki hægt að fá plötur frá 

Fálkanum né Íslenzkum tónum svo þeir hófu útgáfu undir útgáfufyrirtækinu Tónika sem var 

þá til sölu í verslun þeirra auk þessi sem þeir fluttu inn plötur.  

Tónika starfaði í 2 ár og gaf út 24 titla, allt tveggja laga plötur. Megnið af plötunum 

innihéldu dægurlög og sönglög en KK – sextettinn annaðist að mestu undirleik. Fálkinn 

                                                
83 „Um RÚV,“ RÚV, sótt 2. febrúar 2018, 
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20060522223656/www.ruv.is/heim/upplysingar/um/. 
84 Svavar Gests, 204. 
85 „Tveir hljóðfæraleikarar hér í bænum opna músikbúð“, Alþýðublaðið, 6. desember 1953, 277. útgáfa. 
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keypti útgáfuréttinn af þessum plötum þegar útgáfan hætti.86 Mjög lítill jazz var hljóðritaður 

af Íslenzkum tónum, Tónika og Fálkanum á þessum árum. Eins og áður kemur fram voru 

Íslenzkir tónar brautryðjandi í útgáfu á dægurtónlist en Fálkinn var meira í klassískum 

sönglögum og karlakórum. Til að mynda gáfu Íslenzkir tónar út 102 plötur frá 1947-1958 

og aðeins tvær af þeim voru jazzplötur. Tónika gaf út 24 titla frá 1953-1955 og var ein þeirra 

með einu jazzlagi, „All of me“ sem Raggi Bjarna söng. Á þessum plötum voru þó flytjendur 

sem spiluðu jazz, t.d. KK – sextett og Hljómsveit Björns R. Einarssonar.87 Svavar og Tage 

voru báðir miklir jazzáhugamenn. Það er því ekki ólíklegt að þeir hafi flutt inn töluvert af 

jazzplötum til að selja í verslunum sínu (það kemur þó hvergi fram, en það er ályktun 

höfundar). Ástæðu þess að jazz var ekki hljóðritaður í miklum mæli er erfitt að greina þar 

sem jazzinn var mjög vinsæll á þessum tíma, en mögulega voru menn smeykir um að hann 

væri ekki nægilega söluvænn.  

 

                                                
86 Helgi Jónsson, „Tónika [útgáfufyrirtæki] (1953 – 1955)“, Glatkistan (blog), 19. janúar 2015, 
https://glatkistan.com/2015/01/19/tonika_utgafufyrirtaeki/. 
87 Trausti Jónsson og Ólafur Torsteinsson, „Heildarskrá yfir íslenskar 78 snúninga plötur“, sótt 6. maí 2018, 
https://notendur.hi.is/oth26/Plotuskra_listi.htm. 
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5. Þátttaka kvenna 

Áhugavert verður að teljast að þeir sem höfðu rödd í blöðum og tímaritum þar sem fjallað 

var um jazz voru í mestum mæli karlar. Konur skrifuðu lítið sem ekkert og ef þær skrifuðu 

þá voru þær að lýsa yfir áhyggjum sínum, sem mæður, af æskulýðnum sem vildi ekkert 

annað en jazz. Jazzþættir í útvarpinu voru undir stjórn karla en þó var einhverju sinni nefnt 

að Guðbjörg Jónsdóttir kynnti lögin, ekki kom fram hvort hún sá um gerð þáttanna eða hvort 

hún kynnti einungis lögin sem voru spiluð. Á þessum tíma voru konur aldrei hluti af hópi 

hljóðfæraleikara hljómsveita (ef þær voru það þá kemur nafn þeirra aldrei fram þar sem talað 

er um hljóðfæraleikarana), en þó voru þær farnar að syngja með þessum böndum, þá mest 

dægurlög á dansskemmtunum. Elly Vilhjálmsdóttir var ein af þeim sem söng á 

skemmtunum, fyrst með KK – sextettinum, en hún var valin úr hópi söngvara í söngprufum 

sextettsins. Hún og Ragnar Bjarnason voru fyrstu dægurlagasöngvarar sem fengu fastan 

samning en þau nutu þó ekki sömu kjara og hljóðfæraleikarar, heldur var aðeins kallað í þau 

þegar mikið lá við.88 Síðar söng Elly með Orion-kvintettinum en þeir fengust mest við 

„djassaða“ tónlist en Eyþór Þorláksson gítarleikari var forsprakki kvintettsins. Svona lýsir 

Jónatan Garðarsson framlagi Ellyjar til kvintettsins: „Elly hafði góða tilfinningu fyrir takti 

og „latin“ tónlistin heillaði hana. Þar reyndi á hárfínar innkomur, gott taktskyn, lengd 

tónhendinga og sveigjanleika og Elly hafði þetta allt í hendi sér.“89 Elly leit samt ekki á sig 

sem jazzsöngkonu af því henni þótti hún ekki hafa þá færni sem til þurfti til að bera þann 

titil.90 Hún fékkst mest við dægurlagasöng en á þessum tíma þóttu þær konur nánast á sama 

stalli og gleðikonur. Það var því kannski ekki hvetjandi að leggja dægurlagasöng fyrir sig á 

þessum tíma.91 Eflaust gilti ekki það sama yfir konur sem lögðu fyrir sig klassískan söng þar 

sem því fylgdi ekki sami lifnaðarháttur og fylgdi dægurlagasöngnum. Þetta hljómar ekki 

ólíkt þeim viðtökum sem jazztónlist hlaut fyrst þegar hún var mest tengd við skemmtanir og 

ólifnað. Það virðist ekki verið að setja út á sjálfa tónlistina heldur lifnaðarhættina sem voru 

taldir fylgja senunni. Það er þó ekki sjálfgefið að flytjendur hafi sjálfir verið að stunda ólifnað 

þó það væri að flytja tónlist á skemmtunum. Til að mynda voru Kristján Kristjánsson92 og 

Papa Jazz bindindismenn.93 Það er því ekki hægt að alhæfa um það en það hljómar eins og 

                                                
88 Margrét Blöndal, Elly: ævisaga Ellyjar Vilhjálms, 2. útgáfa (Reykjavík: Bjartur, 2017), 71. 
89 Margrét Blöndal, 58. 
90 Margrét Blöndal, 76. 
91 Margrét Blöndal, 49. 
92 Margrét Blöndal, 71. 
93 Árni Matthíasson, Papa Jazz, 38. 
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það hafi verið litið niður á dægurlagasöng sökum þessa. Það er þó áhugavert að ekki virðist 

það hafa verið litið hornauga ef karlmenn sinntu dægurlagasöng eins og Raggi Bjarna gerði 

eða ef þeir sinntu tónlistarflutningi á skemmtunum. Út frá efnisskrám má sjá að konur virtust 

líka vera í minnihluta í klassísku tónlistarsenunni. Þær spiluðu sjaldan á önnur hljóðfæri en 

píanó og oftast þá sem undirleikarar og svo sinntu þær einsöng. Þær virtust á þessum tíma 

sjaldan vera í hlutverkum hljóðfæraleikara hljómsveita eða stjórnendur hljómsveita eða kóra.  
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6. Tengsl ólíkra tónlistarsena 

Skilin á milli klassískrar tónlistarsenu og jazztónlistarsenu þessa tíma gátu verið óskýr. 

Hljóðfæraleikarar virtust ekki hafa veigrað sér við að spila bæði klassík og jazztónlist og oft 

hefur annað ekki verið í boði ef ætlunin var að lifa af tónlistinni einni saman. Á þessum tíma 

var ekki hægt að mennta sig í jazztónlist hérlendis og þeir sem menntuðu sig í tónlist lærðu 

þá klassíska tónlist en spiluðu oft jazz- eða dægurtónlist á kaffihúsum og á veitingastöðum 

á kvöldin.  

Sinfóníuhljómsveit Íslands var stofnuð árið 1950 og var þá hljómsveitarreksturinn á 

vegum Ríkisútvarpsins, Tónlistarfélagsins og Þjóðleikhússins. Þá voru í henni 40 

hljóðfæraleikarar þar af 13 erlendir og rúmlega helmingur hennar hafði menntast hér heima. 

Jón Múli hefur sagt að ef ekki hefði verið fyrir jazzhljóðfæraleikarana þá hefði ekki verið 

hægt að stofna sinfóníuhljómsveit (án þess kannski að flytja inn erlenda hljóðfæraleikara í 

meira mæli), vegna þess að hana hefði sárlega skort brass, klarínettur og kontrabassa. Margir 

af þeim sem höfðu mest verið að spila jazztónlist gengu þannig beint inn í hina nýstofnuðu 

sinfóníuhljómsveit.94 Stofnun sinfóníuhljómsveitarinnar færði aukið líf í flutning klassískrar 

tónlistar, þá hófst flutningur sinfónískra verka sem og óperuflutningur.95  

Tónlistarskólar fóru að taka til starfa á landsbyggðinni upp úr 1945 en þá voru 

stofnaðir tónlistarskólar á Akureyri (1946) og Ísafirði (1948). 96  Einnig tóku fleiri 

tónlistarskólar til starfa í Reykjavík og nágrenni. Árið 1952 voru þar starfandi 

Tónlistarskólinn í Reykjavík, Tónskóli Þjóðkirkjunnar, Tónlistarskólinn í Hafnarfirði og 

Barnamúsíkskólinn. 97 Tónlistarskólinn í Reykjavík var stærstur og sinnti veigamesta 

hlutverkinu í tónlistarlífi landsins. Á þessum árum er margt að breytast í landslaginu en árið 

1940 voru nær allir kennarar skólans erlendir en um 1960 voru þeir í mestum mæli 

Íslendingar.98 Í þessum skólum var ekki hægt að læra jazztónlist en gróskan í tónlistarlífinu 

almennt hafði áhrif innan jazzsenunnar. 

Þegar Buddy Featherstonehaugh kom til landsins ásamt hljómsveit sinni skrifaði 

píanóleikari þeirrar hljómsveitar, Steve Race, grein í breska blaðið Musical Express. Þar 

fjallaði hann um ferð þeirra til Íslands og talaði um nokkra íslenska jazzleikara. Hann nefndi 

                                                
94 Jón Múli Árnason, Djass, 220. 
95 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu, 64. 
96 Óðinn Melsted, 61–63. 
97 Óðinn Melsted, 68. 
98 Óðinn Melsted, 70. 
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sérstaklega tvær athyglisverðar danshljómsveitir, önnur þeirra væri sjö manna dixieland 

hljómsveit en allir meðlimir hennar voru um tvítugt og stunduðu nám við Tónlistarskólann 

í Reykjavík.99 Þetta sannar að þeir sem stunduðu klassískt nám spiluðu jazztónlist líka. 

Einnig er skemmtileg saga af Birni R. Einarssyni, básúnuleikara, þegar kunningi hans hittir 

hann í sundi. Hann er spurður af hverju það séu engar jam-sessionir um þessar mundir. Björn 

svarar að það sé of mikið að gera hjá jazzleikurunum en það muni lagast í sumar og þá muni 

hann blása þakið af Breiðfirðingabúð, svo þurfti hann að rjúka og endar samtalið svona: 

„Hvað liggur á?“ spurði ég. — „Eg er að verða of seinn á æfingu,” svaraði Björn. 

— „Hvað er verið að æfa ?” spurði ég. „Við erum að æfa konsert eftir Mozart, ég, 

Gunnar Egils og Egill Jónsson.” — „Hverskonar konsert?” spurði ég. „Það er 

konsert fyrir fagott og tvö „klarinett,” svaraði hann, fagott?” sagði ég „Básúnan 

mín kemur í staðinn fyrir fagott,” svaraði hann. „Það hljómar ágætlega.” — „Hvar 

ætlið þið að spila konsertinn.” — „kannski í útvarpið, ekki gott að segja,” og svo 

var hann rokinn þessi maður, sem æfir sund með norskum landsliðsmönnum í 

hádeginu, konsert eftir Mozart um eftirmiðdaginn og blæs þakið af 

Breiðfirðingabúð á kvöldin.100 

Hér kemur bersýnilega í ljós þessi skörun á milli klassískrar tónlistarsenu og 

jazztónlistarsenunnar. Líklega hefur það bæði komið til vegna þess að ekki hefur verið 

nægilega mikil vinna innan hvorrar senu um sig til að geta einungis unnið á þeim vettvangi, 

en einnig vegna þess að þeir höfðu gaman af því að spila báðar tegundir tónlistar. 

Lokaorð 

Viðtökur jazztónlistar taka miklum breytingum á þessum árum og er það ekki síst ástríðu 

nokkurra hugsjónamanna að þakka. Það var margt í samfélaginu sem ekki hjálpaði til við að 

jazztónlistin fengi að blómstra en henni voru settar ýmsar hömlur. Innflutningur á 

hljóðfærum, plötum og nótum var takmarkaður vegna slæmrar stöðu þjóðarbúsins og 

ráðamenn veittu jazztónlist ekki jafn mikinn stuðning og öðrum listum. Fyrst þegar jazzinn 

kom til landsins voru viðtökurnar litaðar af ýmsum þáttum, þá helst tengslum hennar við 

                                                
99 „Bæjarpósturinn“, Þjóðviljinn, 22. febrúar 1947, 44. útgáfa. 
100 „Bæjarpósturinn“, Þjóðviljinn, 15. maí 1948, 107. útgáfa. 
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komu hersins, skemmtanalíf, fáfræði og hræðslu við erlend áhrif og voru þá töluvert 

neikvæðar.  

Hugsjónamennirnir Svavar Gests og Tage Ammendrup voru ötulir í kynningu 

jazztónlistar fyrir landanum. Þeir stóðu fyrir innflutningi á erlendum jazztónlistarmönnum, 

útgáfu jazzblaða, stofnun jazzklúbba, jam-sessionum og gerð útvarpsþátta. Þessi mikla 

hugsjónastarfsemi þeirra virðist hafa haft gríðarleg áhrif þar sem umfjöllun fór að verða 

jákvæðari og faglegri. Samhliða þessu fór jazztónleikum að fjölga og var aðsókn að þeim 

yfirleitt mjög góð. Það var einnig gríðarleg gróska í tónlist almennt þar sem tónlistarskólum 

fór fjölgandi, Sinfóníuhljómsveit Íslands var stofnuð, margir skemmtistaðir voru með 

fastráðnar hljómsveitir til að spila oft mörg kvöld í viku og hljómplötuútgáfa var að færast í 

aukana. Þessi gróska hafði bein áhrif inn í jazztónlistarsenuna þar sem skilin á milli 

tónlistartegunda voru mjög óljós og flytjendur voru gjarnan að spila bæði klassíska tónlist 

og jazztónlist. Það var enginn skóli á þessum tíma sem kenndi jazztónlist og því lærði fólk 

klassíska tónlist en spilaði jafnframt jazz.  

Vera setuliðsins á Keflavíkurflugvelli hafði einnig gríðarleg áhrif á tónlistarlífið. Í 

seinni heimsstyrjöldinni báru hermennirnir með sér jazzplötur auk þess sem aukin þörf varð 

á skemmtunum þegar herliðið dvaldi hér. Eftir heimsstyrjöldina þegar setuliðið var með 

aðsetur á Keflavíkurflugvelli spiluðu hljómsveitir gjarnan á offiseraklúbbum og komust þá í 

kynni við færa jazztónlistarmenn úr röðum hermannanna. Dæmi eru um að þeir hafi sinnt 

kennslu fyrir áhugasama auk þess sem þeir spiluðu stundum með þeim. Það sem er virkilega 

áhugavert við þessar breytingar sem urðu á senunni á þessum tíma var að miklu leyti fáum 

hugsjónamönnum að þakka og undirstrikar það smæð samfélagsins og senunnar. Það er ljóst 

að jazztónlist, sem lengi vel þótti eingöngu tilheyra skemmtanalífinu, var smátt og smátt að 

festa sig í sessi sem hluti af íslensku tónlistarlífi. 

 

 



 

 

 

34 

Heimildaskrá 

Prentaðar heimildir:  

Alexander Jóhannesson. „Starfssvið Háskólans hefur stórum aukizt“. Nýtt dagblað. 26. 

október 1941, 100. útgáfa. 

Á. G. „Minning Jóhannesar G. V. Þorsteinssonar píanóleikara“. Morgunblaðið. 13. júlí 

1946, 154. útgáfa. 

„Ákærur um spillingu“. Mánudagsblaðið 9, tbl. 1 (9. janúar 1956): 1. 

Árni Matthíasson. Papa Jazz: lífshlaup Guðmundar Steingrímssonar. Reykjavík: Hólar, 

2009. 

Björgvin Guðmundsson. „Tónskáldið og jazzmúsíkin.“ Morgunblaðið, tbl. 289 (14. 

desember 1935): 6. 

„Bréfakassinn“. Jazz 1, tbl. 6 (1. október 1947): 15–16. 

„Bæjarpósturinn“. Þjóðviljinn. 22. febrúar 1947, 44. útgáfa. 

„Bæjarpósturinn“. Þjóðviljinn. 15. maí 1948, 107. útgáfa. 

Eðvarð Ingólfsson. Lífssaga Ragga Bjarna: söngvara og spaugara. Reykjavík: Æskan, 

1992. 

E. K. „Tónlist er unaður - jazzinn æsing.“ Þjóðviljinn. 2. apríl 1943, 75. útgáfa. 

Einar Laxness. Íslandssaga A-Ö: frá abbadís til Örlygsstaðabardaga. [Ný útgáfa, Uppfærð 

og ríkulega aukin]. Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2015. 

Eiríkur Bergmann Einarsson. Iceland and the International Financial Crisis: Boom, Bust 

and Recovery. International Political Economy Series. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2014. 

Guðmundur Hálfdánarson. „‘The Beloved War’: The Second World War and the Icelandic 

National Narrative.“ Í Nordic Narratives of the Second World War: National 

Historiographies Revisited, ritstýrt af Stenius, Henrik, Mirja Österberg og Johan 

Östling, 79-100. Lund: Nordic Academic Press, 2011. 



 

 

 

35 

———. Historical Dictionary of Iceland. 2. útgáfa. Lanham, Md: Scarecrow Press, 2008. 

Guðný Halldórsdóttir. „Minningargrein/Tage Ammendrup“. Morgunblaðið. 20. maí 1995, 

113. útgáfa. 

Gunnar Karlsson. Íslandssaga í stuttu máli. 2. útgáfa, endurskoðuð. Reykjavík: Mál og 

menning, 2010. 

Hallgrímur Helgason. „Jazz-músík og siðræn uppeldisáhrif“. Tónlistin 4., tbl. 3.-4. (1. 

desember 1945): 78–80. 

Hannes á horninu. „Hannes á horninu“. Alþýðublaðið. 30. nóvember 1946, 265. útgáfa. 

Heimir Þorleifsson. Frá einveldi til lýðveldis: Íslandssaga eftir 1830. 3. útg. Reykjavík: 

Bókaverzlun Sigfúsar Eymundssonar, 1977. 

Herdís Helgadóttir. Úr fjötrum: íslenskar konur og erlendur her. Reykjavík: Mál og 

menning, 2001. 

„Jass-band í kvöld á Hótel Island“. Vísir. 15. mars 1924, 65 útgáfa. 

„Jazzþáttur“. Morgunblaðið. 21. nóvember 1950, 271. útgáfa. 

Jón Múli Árnason. Djass. Reykjavík: Félag íslenskra hljómlistarmanna : Iðnskólaútg, 

1985. 

Margrét Blöndal. Elly: ævisaga Ellyjar Vilhjálms. 2. útgáfa. Reykjavík: Bjartur, 2017. 

„Nýr dans“. Vísir. 12. janúar 1920, 6. útgáfa. 

Oddur. „Hljómsveitarumsögn 2: Hljómsveit Björns R. Einarssonar“. Jazzblaðið 4., tbl. 7.-

9. (1. september 1951): 21–23. 

Óðinn Melsted. Með nótur í farteskinu: erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960. Smárit 

Sögufélagsins. Reykjavík: Sögufélag, 2016. 

Ólafur Gaukur. „Rabb“. Jazzblaðið 2, tbl. 10.-11. (12 1949): 20–21. 

Ólafur Gaukur Þórhallsson. „Jazz-hugleiðingar: Jazz á Íslandi“. Jazzblaðið 1., tbl. 2. (1. 

mars 1948): 6–7. 



 

 

 

36 

Svavar Gests. Hugsað upphátt: æviminningar. Reykjavík: Fróði, 1992. 

———. „Jazzblaðið“. Jazzblaðið. 1. febrúar 1948, 1. útgáfa. 

Sv. Þ. „Jasshljómleikarnir vöktu geisihrifningu“. Morgunblaðið. 13. nóvember 1946, 275. 

útgáfa. 

Stefán Ólafsson. „Þróun velferðarríkisins." Í Íslensk þjóðfélagsþróun 1880-1990: 

Ritgerðir, ritstýrt af Guðmundi Hálfdánarsyni og Svani Kristjánssyni, 399-430. 

Reykjavík: Félagsvísindastofnun og Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, 1993.  

Tage Ammendrup. „Rex Stewart bannað að skemmta á Íslandi“. Jazz 1, tbl. 6 (10. janúar 

1947): 3–4. 

———. „Ritstjórarabb“. Musica 2, tbl. 1 (1. júní 1949): 3–4. 

Tónlistarvinur. „Enn um Bjarna Ben. og Rex Stewart“. Þjóðviljinn. 15. október 1947, 235. 

útgáfa. 

„Tveir hljóðfæraleikarar hér í bænum opna músikbúð“. Alþýðublaðið. 6. desember 1953, 

277. útgáfa. 

„Úr daglega lífinu“. Morgunblaðið. 17. nóvember 1946, 261. útgáfa. 

„Ýmsar fregnir“. Íslendingur. 13. júlí 1945, 31. útgáfa. 

Þór Whitehead. Ísland í hers höndum. Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2002. 

 

Vefheimildir: 

Helgi Jónsson. Glatkistan (blog). https://glatkistan.com. 

Icelandair. „Á flugi síðan 1937“. Sótt 9. maí 2018. https://www.icelandair.com/is/um-

okkur/sagan/a-flugi-sidan-1937/. 

Ísmús. „Austurbæjarbíó“. Sótt 21. apríl 2018. https://www.ismus.is/i/location/uid-

85e3e3ee-96dc-4950-8de0-3715c2af7a4b. 



 

 

 

37 

Ísmús. „Gamla bíó“. Sótt 21. apríl 2018. https://www.ismus.is/i/location/uid-c6b43ef0-

05c9-48f9-9f84-c68f5d9f279d. 

RÚV. „Um RÚV“. Sótt 2. febrúar 2018. 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20060522223656/www.ruv.is/heim/upplysingar

/um/. 

Trausti Jónsson og Ólafur Thorsteinsson. „Heildarskrá yfir íslenskar 78 snúninga 

plötur.“ Sótt 6. maí 2018. 

http://web.archive.org/web/20070105100815/http://www3.hi.is/~olafurth/Plotuskra

_listi.htm 

 
Annað: 

Lana Kolbrún Eddudóttir. „Jazzinn og útvarpið.“  erindi flutt á Alþjóðlega jazzdeginum, 

Hörpu, Reykjavík, 30. apríl 2013. 

Viktoría Hermannsdóttir (dagskrárgerðarmaður). 2017. Ástandsbörn [útvarpsþáttur]. RÚV 

– Rás 1, Reykjavík. 

 

 

 

 


