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Útdráttur 

 

Þverflautuleikur hefur á sér þá staðalímynd að vera hugljúfur, fallegur og rómantískur og 

vera helst aðeins notaður við flutning á klassískri tónlist. Sumir sjá þó fyrir sér 

villimannslega hegðun Ian Anderson meðan hann frussar í flautuna eða fáklædda Lizzo að 

spila kafla úr þekktum flautuverkum á meðan hún dillar sér í takt við tónlistina. Í 

ritgerðinni verða skoðaðar tvær dægurtónlistarstefnur og þrír flytjendur sem hafa einhvers 

konar tengingu við notkun á þverflautuleik. Tónlistarstefnurnar sem skoðaðar verða eru 

framúrstefnurokk (e. progressive rock) og hip hop tónlist. Flytjendurnir sem kynntir verða 

eru Ian Anderson og hljómsveit hans Jethro Tull, Herra James Galway og Lizzo. Einnig 

verður flautuhljómur skoðaður eftir því hvernig hann kemur fram í þessum 

tónlistarstefnum og meðal þessara flytjenda.   

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að það frumkvöðlastarf sem átti sér stað með þróun 

framúrstefnurokks og komu Ian Anderson og James Galway fram á sjónarsviðið hafa haft 

áhrif á áframhaldandi þróun dægurtónlistar, sérstaklega þegar kemur að því að nota 

hljóðfæri sem áður þóttu óvenjuleg í hefðbundinni hljóðfæraskipan. Þá kemur mikil notkun 

á flautuleik í hip hop tónlist á óvart en vinsælt er að nota stafræna hljóðbúta (e.digital 

samples) sem innihalda einhvers konar flautuleik við gerð þess konar tónlistar. Hægt er að 

tengja bæði tónlistarstefnunar og flytjendurna saman með þeim áhrifum sem klassísk 

tónlist hefur á heildina og væri því hægt að segja að það verði alltaf að vera einhver hluti af 

Bach til staðar.   

Með ritgerðinni fylgir síðan viðauki um flautuleik í íslensku dægurtónlistarlífi með áherslu 

á framúrstefnurokk og flautuseptettinn Viibra sem hefur verið í nánu samstarfi með 

tónlistarkonunni Björk.  
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Inngangur  

Hvað ætli sé það fyrsta sem kemur upp í hugann á fólki þegar það heyrir orðið þverflauta? 

En þverflaututónlist? Ætli það sjái fyrir sér kjólfataklæddan mann með vatnsgreitt hár að 

spila barrokkverk eftir Bach eða Telemann? Sér það kannski fyrir sér granna konu í síðkjól 

að bera sál sína með flutningi á ofur rómantískum flautukonsertum eftir frönsk tónskáld 

sem dóu fyrir allt of mörgum árum síðan. Hugsar það einfaldlega um fuglinn úr 

tónlistarsögunni um Pétur og úlfinn eða valin atriði um „þetta eina skipti í 

lúðrasveitabúðunum“ (e.„This one time at band camp“) úr American Pie bíómyndunum. 

Flestir tengja þverflautuleik við flutning á klassískri tónlist, þá helst þeirri tónlist sem telst 

vera falleg, hugljúf og fáguð. Sumir hugsa ef til vill um þverflautur út frá amerískum 

lúðrasveitum, slökunartónlist eða fréttamanninum Ron Burgundy úr bíómyndinni 

Anchorman. Aðrir sjá fyrir sér algjöra andhverfu staðalímyndarinnar um klassíska 

þverflautuleikarann og hugsa um villimannslega hegðun Ian Anderson á meðan hann 

syngur, hoppar um og spilar á flautuna eða Lizzo að dilla á sér rassinum á meðan hún 

spilar parta af þekktum klassískum flautuverkum og blótar.   

Þverflautan er oft falið verkfæri í ýmsum dægurtónlistarstefnum. Dægurtónlist, oft kölluð 

popptónlist í daglegu máli, er í rauninni yfirheiti yfir tónlistarstefnur sem njóta vinsældar 

almennings þá stundina.
1
 Skoðaðar verða tvær dægurtónlistarstefnur sem verða kynntar 

stuttlega og síðan leitað eftir notkun á þverflautuleik innan þeirra sem og flytjendum sem 

vakið hafa athygli fyrir að nota þverflautuleik við gerð sinnar tónlistar, þá annað hvort í 

samhengi við dægurtónlistarstefnuna sjálfa eða það tímabil sem flytjandinn kom fram í 

samhengi við tímabilið sem dægurtónlistarstefnan naut mestra vinsælda. Efni 

ritgerðarinnar verður skipt í tvö tímabil; „Gamla tímann“ og „nýja tímann“, þar sem í 

fyrstu verður litið á upphaf tilraunamennsku í dægurtónlistargerð með áherslu á 

framúrstefnurokk og flytjendur sem komu fram á sjónarsviðið á því tímabili og skipta máli 

í flaututónlistarsögu dægurmenningar. Einnig verður beiting og hljómgæði þverflautuleiks 

við flutning á mismunandi tegund tónlistarstefna skoðuð og borin saman. Í hluta „nýja 

tímans“ verður ákveðin dægurtónlistarstefna og flytjendur innan hennar sem njóta vinsælda 

í nútímanum kynnt og skoðuð í samhengi flaututónlistar. Sú tónlistarstefna nútímans sem 

                                                 
1
 Arnar Eggert Thoroddsen, „Hvað er popptónlist?,“ Vísindavefurinn, 2.febrúar 2018  

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=26194 
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verður skoðuð er hip hop tónlist. Leitast verður eftir að finna tengingar milli þessara 

tveggja tímabila og athugað hvort frumkvöðlastarf í þverflautuleik „gamla tímans“ hafi 

haft einhver áhrif á notkun hljóðfærisins í áframhaldandi þróun dægurtónlistar fram í 

nútímann. 

Í viðauka fylgir síðan umfjöllun um þverflautuleik í íslensku dægurtónlistarlífi frá upphafi 

rokkmenningar og fram til nútímans með áherslu á framúrstefnurokkshljómsveitir og 

flautuseptettinn Viibra sem spilar með tónlistarkonunni Björk á plötunni Utopia og á 

tónleikaferðalaginu Cornucopia.  

 

 „Gamli tíminn“ 

Með gamla tímanum er átt við upphaf tímabils tilraunamennsku við tónlistarsköpun sem 

átti sér stað á sjöunda áratugnum þar sem byrjað var að blanda saman ýmsum 

tónlistarstefnum við gerð dægurtónlistar. Mestu nýjungarnar áttu sér stað við gerð og 

flutning framúrstefnurokks.  

Framúrstefnurokk (e.progressive rock) 

Undir lok sjöunda áratugarins fór að bera á nýjum áherslum í flutningi á rokktónlist, þá 

aðallega í Bretlandi. Þessi nýja og óþekkta rokktónlist þótti ekki líkjast neinu sem hafði 

komið áður fram á sjónarsviðið sem leiddi til að nýtt hugtak var fundið upp til að lýsa 

þessari gerð tónlistar. Þannig var framúrstefnurokk kynnt til sögunnar. Í tilfelli 

framúrstefnurokks teljast hljómsveitir tilheyra þeirri tónlistarstefnu ef erfitt reynist að 

skilgreina afurðir hljómsveitarinnar eftir hefðbundnum tónlistarstefnum, svo sem rokk, 

popp eða R&B tónlist
2
. Helsta einkenni framúrstefnurokks er að lagasmíðar eru ekki eftir 

hinni „hefðbundnu“ popplagaformúlu eða hljóðfæraskipan heldur er yfirleitt eitthvað atriði 

sem sker sig út úr flutningnum og gefur tónlistinni nýjan blæ. Þá voru flytjendur óhræddir 

við að nýta sér áhrif ýmissa stefna í tónsmíðum sínum, hvort sem það var blús, 

þjóðlagatónlist eða jafnvel klassísk tónlist og sjóða það saman í einhverja nýja og óþekkta 

blöndu. Ásamt því að nýta sér alls kyns tónlistarstefnur á nýjan hátt eiga þessar 

hljómsveitir einnig sameiginlegt að líta á plötuútgáfu með nýjum augum með tilkomu 

þemaplatna (e. concept albums) þar sem hvert lag hafði ekki sína sérstöðu heldur tengdust 

                                                 
22

 Anderton, Chris. 2010. "A Many-Headed Beast: Progressive Rock as European Meta-Genre." Popular 

Music 29 (3) (10): 417-435 
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öll lög plötunnar í eina stóra heildarmynd.
3
 Þá þykir framúrstefnurokk ekki vera danstónlist 

eða hefðbundin rokktónlist heldur var ætlunin að fá hlustendur til að hugsa. 

Heimspekilegur innblástur, pólitísk- og samfélagsleg áhrif voru nýtt við tónsmíðarnar og 

var ætlunin að flutningurinn myndi hafa hugvíkkandi áhrif á hlustandann. Margar 

hljómsveitir sem flytja framúrstefnurokk hafa komið fram á sjónarsviðið en þó þykja sex 

hljómsveitir skara þar fram úr og teljast sem „stærstu“ hljómsveitirnar innan þessarar 

tónlistarstefnu.
4
 Þær eru; Yes, Genesis, Emerson Lake and Palmer (ELP), Jethro Tull, King 

Crimson og Pink Floyd. Það sem þessar hljómsveitir eiga sameiginlegt er að þær voru allar 

stofnaðar í Bretlandi á áttunda áratugnum og notuðu nýjar stefnur sem þekktust ekki áður í 

lagasmíðum sínum. Þá voru lögin frá þeim lengri en áður þekktist og skiptust oft í nokkra 

kafla í staðin fyrir að hafa sömu stemmninguna í gegnum allt lagið. Þá blönduðu 

hljómsveitirnar einnig saman tónlistarstefnum í lagasmíðum sínum og nýttu sér áhrif úr 

ýmsum áttum til að búa til sinn eigin einstaka hljóm. Einnig voru óhefðbundnar 

hljóðfæraskipanir nýttar til að búa til nýjan og óþekktan hljóðheim. Til dæmis var 

raftónlistarbúnaði og klassískum hljóðfærum bætt við í hópinn með þeim „týpísku“ 

hljóðfærum sem áður þekktust í rokkhljómsveitum. Nokkrar framúrstefnurokkshljómsveitir 

hafa notað þverflautuleik í lagasmíðum sínum, svo sem Genesis og King Crimson, en sú 

hljómsveit sem er þekktust fyrir að nota þverflautuleik óspart til að rokka er Jethro Tull. 

 

Jethro Tull og Ian Anderson 

Jethro Tull var stofnuð í desember 1967 í Luton, rétt fyrir utan London, af hópi breskra 

tónlistarmanna sem átti það sameiginlegt að hafa dálæti á blústónlist auk þess að hafa 

áhuga á ýmsum öðrum tónlistarstefnum.
5
 Nafnið, Jethro Tull, er komið frá umboðsmanni 

sveitarinnar en Jethro Tull var merkismaður mikill; Enskur landbúnaðarfrumkvöðull sem 

uppi var á 18. öld og fann upp sáningarvélina (e. seed drill). Til að byrja með spiluðu þeir á 

hinum og þessum krám á suður-Englandi en fengu síðan sitt stóra tækifæri þegar þeim 

bauðst föst spilamennska á fimmtudagskvöldum á hinum fræga Marquee Club á Wardour 

stræti í Soho, London. Til að byrja með var tónlist þeirra aðallega undir blús áhrifum en 

strax á annarri plötu þeirra, Stand up, fer að bera á áhrifum þjóðlagatónlistar og rokks 

                                                 
3
 Guy, Rebecca. „Pipe up the volume: the role of the flute in progressive rock.“ Doktorsritgerð, University of 

Salford, 2007. 
4
 Anderton, Chris. 2010. "A Many-Headed Beast: Progressive Rock as European Meta-Genre." 

5
 „Jethrotull.com,“ Ian Anderson Group of Companies and others, 2020, 

 http://jethrotull.com/.  



 

 
4 

ásamt blústónlistinni. Fyrsta smáskífa þeirra sem náði miklum vinsældum var lagið 

„Living in the past“ sem einnig er á Stand up plötunni. Fremstur í flokki Jethro Tull 

meðlima er Ian Anderson; söngvari, gítarleikari og þverflautuleikari sveitarinnar. Í 

viðtölum hefur hann sagt frá ástæðunni fyrir því að þeir hafi endað á að nota þverflautuleik 

í lagasmíðum sínum, en fram að 18 ára aldri æfði hann sig á gítar og ætlaði að verða 

frægur gítarleikari í rokkhljómsveit, allt þar til hann heyrði tónlist Eric Clapton í fyrsta 

sinn.
6
 Þá áttaði hann sig á að hann myndi aldrei ná að verða jafn góður gítarleikari og 

Clapton svo hann ákvað að finna sér eitthvað annað að gera og fór í næstu 

hljóðfæraverslun og seldi rafmagnsgítarinn sinn. Í búðinni sá hann glitta í ókunnugt og 

glansandi hljóðfæri sem hann ákvað að kaupa í staðinn fyrir gítarinn. Þar með hafði hann 

eignast sína fyrstu þverflautu. Hann hefur sjálfur sagt í viðtölum að meginástæðan fyrir því 

að hann hafi ákveðið að spila á þverflautu með hljómsveit sinni sé sú að sama hvar hann 

leitaði þá fann hann enga einustu rokk- eða blúshljómsveit sem hafði þverflautuleikara. 

Það sem hvatti hann áfram til að tileinka sér flautuleik var sú staðreynd að hvorki Eric 

Clapton, Jimi Hendrix, Jeff Beck né Jimmy Page gátu spilað á þverflautu til að bjarga lífi 

sínu, þó svo að þeir væri framúrskarandi tónlistarmenn á sínu sviði. Því sá hann sér leik á 

borði yfir möguleikanum á að verða bæði besti og versti flautuleikari rokkheimsins á sama 

tíma. 

Þegar Jethro Tull voru að stíga sín fyrstu skref  í tónlistarheiminum komu fram umfjallanir 

þar sem talað var um forsprakka sveitarinnar sem söng, stóð á einni löpp og spilaði á 

þverflautu.
7
 Það sem gleymdist að taka fram var að hann gerði það ekki allt samtímis og 

varð það því óvænt einkennismerki hljómsveitarinnar að hafa flautuleikara sem spilaði 

meðan hann stóð á einni löpp. Því tóku við miklar jafnvægisæfingar að hálfu Ian Anderson 

til að geta framfylgt umfjölluninni og verða hinn frægi flautuleikari sem spilar á einum 

fæti. Hann hafði þó ekki hugmynd um að hann væri ekki eini flautuleikarinn í 

heimssögunni sem spilaði á einni löpp en guðir ýmissa trúarbragða eru oft sýndir spila á 

alls kyns flautur meðan þeir standa á einni löpp. Á blaðamannafundi á Indlandi barst 

líkamsstaða hans meðan hann spilaði til tals og kom það fram að Indverjum fannst 

framkoma hans móðgandi því þeim fannst hann vera að gera lítið úr einum af aðalguðum 

hindúisma, Krishna, þar sem hann er oft táknaður sem flautuleikari sem stendur á einum 

fæti.  

                                                 
6
 Anderson, Ian. Jethro Tull-nothing is easy: live at the Isle of Wight 1970. DVD. Leikstýrt af Murray 

Lerner. London, Eagle Rock Entertainment, 2005.  
7
 Sama heimild. 
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Það tók Ian nokkra mánuði að ná fram einu einasta hljóði úr flautunni en það hafðist á 

endanum, en þá aðeins ef hann söng um leið og hann blés.
8
 Þar með var eitt af helstu 

einkennum hans við flautuleik komið fram, en hann er þekktur fyrir að vera óhræddur við 

að nota bæði söng og alls kyns búkhljóð, svo sem stunur, andvörp og görg í bland við 

flautuleikinn. Að mati Ians náði hann fram einkennum blúsgítarleiks með því að syngja um 

leið og hann spilaði. Einnig nýtti hann sér hljóðin sem flautan sjálf gat gefið frá sér án þess 

að spilað væri beint á hana, svo sem hljóðin sem koma þegar klöppunum er skellt niður eða 

ef blásið er of fast meðan spilað er. Þessir hlutir eru kallaðir aukin tækni (e. extended 

technique). Hægt er að skilgreina aukna tækni sem leið til að spila á hljóðfæri á annan hátt 

en það var upphaflega ætlað.
9

 Flautan getur einnig verið notuð á svipaðan hátt og 

mannsröddin, til dæmis til að búa til allskonar rythma og ná fram allskyns blæbrigðum í 

tónlist svipað og söngvarar gera.
10

  

Þar sem Ian Anderson er að öllu leyti sjálflærður flautuleikari er hljómur hans og tækni 

líkari djassflautuleik heldur en klassískum flautuleik.
11

 Í byrjun ferilsins ber flautuleikur 

hans merki um bein áhrif frá djassflautuleikaranum Roland Kirk, sem gaf upprunalega út 

lagið Serenade to a Cuckoo og Jethro Tull gerðu síðan eigin útgáfu af og gáfu einnig út. 

Fyrir utan djassáhrifin er flautuleikurinn einnig innblásin af gítarriffum þar sem Ian byrjar 

að þróa sin eigin rokkflautustíl.
12

 Þegar líður á ferilinn fer einnig að bera á áhrifum 

keltneskrar þjóðlagatónlistar í bland við alla hina stílana sem er til dæmis hægt að heyra í 

laginu Songs from the Wood. Þrátt fyrir að hægt sé að tengja flautuleik Ian Anderson við 

marga tónlistarstíla er það ljóst að hans helsti stíll er rokkflautuleikur, að öll þau áhrif sem 

hann nýtir sér tilheyra fyrst og fremst rokktónlist þar sem hann er þekktastur fyrir að vera 

frægasti rokkflautuleikari sögunnar. Eftir því sem lengra líður á feril Ian Anderson verður 

flautuleikur hans blæbrigðaríkari og virðist hann hafa hlotið meiri stjórn á spilatækninni. 

Hann getur valið það að spila með rokkflaututóni í einu lagi og skipt svo yfir í hreinni og 

skýrari tón í því næsta. Ian Anderson viðurkennir sjálfur að eftir að hafa æft sig sjálfur að 

spila í um tuttugu ár hafi hann komist að því að margt sem hann gerir, svo sem að spila 

fingrasetningar ýmissa nótna, hafi verið kolvitlaust og að hann væri búinn að vinna 

markvisst að því að laga og bæta ýmsa ósiði sem hann hefur tileinkað sér við flautuleik í 

                                                 
8
 Sama heimild. 

9
 Delisle, Julie. “Mapping the sound world of the flute: towards a new classification of standard and extended 

techniques.” (2016). 
10

 Anderson, Ian. Jethro Tull-nothing is easy: live at the Isle of Wight 1970 
11

 Guy, Rebecca. „Pipe up the volume: the role of the flute in progressive rock.“ 
12

 Sama heimild, bls.129.  
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gegnum tíðina til þess að verða enn betri flautuleikari.
13

 Með því að kynna sér og tileinka 

hluta af klassískri flaututækni á hann auðveldara með að spila ýmislegt.  

 

Munurinn á klassískum flautuleik og rokkflautuleik 

Hljómur klassísks flautuleiks í vestrænni tónlist er undir miklum áhrifum hins svokallaða 

Franska flautuskóla (e. French Flute School) sem á uppruna sinn að rekja til 

konservatorísins í París í lok 19.aldar.
14

 Í staðin fyrir að flytjandi einblíndi á að spila hratt 

og sýna fram á tæknilega kunnáttu sína í þverflautuleik fóru tóngæði og blæbrigði í 

tónmyndun einnig að skipta máli. Þessi breyting á því hvernig þverflautunni var beitt hafði 

mikil áhrif á klassíska tónlistarheiminn, sérstaklega í Frakklandi þar sem tónskáld fóru að 

semja verk fyrir þverflautur út frá þessum nýju einkennum þverflautuleiks og festu þar 

með Frakkland í sessi sem „móðurland“ klassískrar flaututónlistar. Einkenni „klassíska 

flautuhljómsins“ eru hreinn, fallegur og opinn tónn, yfirleitt skreyttur með reglulegu 

víbratói, sem er jafn stöðugur yfir allt tónsvið hljóðfærisins og getur sýnt alls kyns 

blæbrigði. Þessi tegund flautuhljóms er orðin að svo sterku einkenni í klassískum flautuleik 

að ef hljómur heyrist sem fellur ekki inn undir skilgreiningu „klassíska hljómsins“ þykir 

hann bera merki um að verið sé að „brjóta reglurnar“ eða sýna fram á tilraunamennsku 

með óhefðbundum flutningi.   

Mikið af auknu flaututækninni sem hægt er að heyra í rokktónlist var þá þegar orðinn 

vinsæll spilamáti í djasstónlist og má segja að þverflautuleikur í rokki líkist meira 

djassflautuleik heldur en klassískum flautuleik.
15

 Það getur líka stafað að því að flestir 

djassflautuleikarar höfðu önnur hljóðfæri en þverflautu sem aðalhljóðfæri, yfirleitt 

saxófón, svo að þeir bjuggu ekki yfir þeirri tækni við spilamennsku sem klassískir 

flautuleikarar búa að, að minnsta kosti ekki við upphaf flautuleiks í djasstónlist.  

Einkenni flautuleiks í djasstónlist eru aðeins önnur en í klassíkinni.
16

 Klassíski 

flautuhljómurinn skipti ekki höfuðmáli við flutninginn heldur var snerpan sem flautan býr 

yfir og getan til að skipta hratt á milli nótna innblástur við spunaflutning. Þá er einnig 

auðveldara að framkvæma ýmsa aukna tækni á þverflautu heldur en saxófón eða klarinett 

vegna þess að munnstykki flautunnar er ekki stungið upp í sig til að framkvæma hljóð. 

Aukin tækni þverflautuleiks, t.d. flötter tunga (e. flutter tounging) og að syngja um leið og 
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 Sama heimild, bls.163.  
14

 Guy, Rebecca. „Pipe up the volume: the role of the flute in progressive rock.“ Bls.40  
15

 Sama heimild, bls. 83.  
16

 Sama heimild, bls.56 
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spilað er á hljóðfærið er orðin viðurkenndur hluti klassísks flautuleiks og er talið að þessi 

tækni eigi uppruna sinn að rekja til flautuleiks í djassi. Þar sem þverflautuleikur heyrist í 

rokktónlist eru nær engin ummerki um „klassíska flautuhljóminn“, jafnvel þótt verið sé að 

nota hljóðfærið til að flytja rólegar og fallegar línur í anda klassískrar tónlistar er tónninn 

yfirleitt ekki jafn opinn og blæbrigðaríkur og gengur og gerist við klassískan flutning.
17

 Þá 

er þverflautuleikur í rokktónlist oft mun harkalegri og „skítugri“ en almennt er í klassískri 

tónlist. Það gæti verið vegna þess að flytjandinn er með of stífa munnstöðu meðan hann 

spilar, hann loki fyrir of stóran hluta af blástursgatinu á munnstykkinu með því að snúa 

flautunni of mikið inn á við eða að hann sé einfaldlega að blása of mikið og of fast meðan 

hann spilar. Þessi einkenni rokkflautuleiks gætu verið meðvituð ákvörðun á beitingu 

flautunnar en einnig er möguleiki á að þau komi fram vegna vanþekkingar flytjandans á 

notkun hljóðfærisins. Aukin tækni á þverflautu er sífellt algengari í klassískum verkum og 

því hafa flestir þverflautuleikarar sem eru komnir ágætlega langt í námi hlotið þjálfun í 

notkun að minnsta kosti hluta hennar við tónlistarflutning.
18

 Með þessari þjálfun hefur 

orðið aðeins meiri tenging milli klassísks flautuleiks og rokkflautuleiks og er þá auðveldara 

fyrir klassískt menntaða flautuleikara að prufa sig áfram í rokkheiminum. Í sumum 

rokkflautuleik er einnig hægt að greina áhrif þjóðlagatónlistar þar sem flautur gegna stóru 

hlutverki, til dæmis írskri og keltneskri þjóðlagatónlist.
19

 Sérstaklega er hægt að greina 

þjóðlagaflautuáhrif bæði hjá hljómsveitum sem flytja svokallað þjóðlagarokk (e.folk-rock) 

eða framúrstefnurokk.   

Á svipuðum tíma og Ian Anderson var að þróa sinn rokkflautuleik var annar maður að 

hefja sinn dægurtónlistarferil í flautuleik. Sá maður, James Galway, hafði orðið margra ára 

reynslu af Franska flautuskólanum og mikla þekkingu á notkun „klassíska hljómsins“ við 

tónlistarflutning.  

 

James Galway-maðurinn með gullflautuna 

James Galway er fæddur og uppalinn á norður Írlandi og hóf námsferil sinn í þverflautuleik 

í Belfast.
20

 Þegar hann var kominn á unglingsár hlaut hann skólastyrk til áframhaldandi 

náms í klassískum þverflautuleik við Royal College of Music í London og fór síðan í 

framhaldsnám í Guildhall School of Music og við konservatoríið í París. Eftir námið hlaut 

                                                 
17

 Sama heimild, bls.82.  
18

 Sama heimild, bls 81. 
19

 Sama heimild, bls.92. 
20

 „Jamesgalway.com,“ James Galway, 2019, http://www.jamesgalway.com/ 
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hann stöður í helstu óperu- og sinfoníuhljómsveitum sem störfuðu í London. Loks lá leiðin 

til Berlínar þar sem hann gegndi stöðu sólóflautuleikara hjá Berlínarfílharmoníunni. Árið 

1975 sagði hann skilið við hljómsveitarstörf og var einn af fyrstu þverflautuleikurum 

sögunnar til að hefja sólóferil á sitt hljóðfæri, sem þótti mjög óvenjulegt á þeim tíma. Á 

ferli sínum hefur James Galway gefið út ógrynni af plötum.
21

 Með fyrstu plötunum sem 

komu út í hans nafni var platan „Maðurinn með gullflautuna“ (e. The Man with the Golden 

Flute) en allt frá komu hennar hefur það verið einkennismerki James Galway að flytja 

tónlist á þverflautu úr gulli. Til að byrja með gaf hann aðeins út upptökur af klassískri 

tónlist en smátt og smátt fór hann að blanda dægurtónlist saman við klassíkina í 

framkomum og útgáfu á efni.   

Það sem gerir feril James Galway svo einstakan er hversu miklum vinsældum hann hefur 

náð í bæði heimi klassískrar tónlistar sem og dægurtónlistar og hvernig honum tekst að 

gera heim klassískrar tónlistar aðgengilegri fyrir hinn almenna borgara sem hefur ekki 

hlustað mikið á þess konar tónlist áður.
22

 Þá hefur hann leikið sér að því að blanda saman 

klassískum verkum og sínum útgáfum af dægurlögum á einu og sama prógramminu eða 

geisladiskum. Má þar nefna Annie„s song plötuna sem hann gaf út árið 1979 en titillagið 

var hans útgáfa af laginu Annie„s song sem John Denver gaf út áður og gerði vinsælt en 

önnur lög á plötunni tilheyrðu síðan klassískum tónbókmenntum, óperum og 

þjóðlagatónlist. Útgáfa James á Annie„s song skilaði honum inn á topp tíu vinsældarlistann 

í Bretlandi og kom honum á kortið sem dægurtónlistarflautuleikara. Fyrir utan að gefa út 

sínar plötur hefur James einnig unnið með og komið fram með ýmsu þekktu tónlistarfólki, 

svo sem Stevie Wonder, John Denver, Joni Mitchell og Elton John.
23

 Hann kom einnig 

fram með Pink Floyd á tónleikum þeirra við Berlínarmúrinn árið 1990. Þá hefur hann 

einnig komið fram og komið að gerð tónlistar fyrir sjónvarpsþætti og kvikmyndir, meðal 

annars í þáttunum Sesame-stræti (e. Sesame Street), við flutning tónlistarinnar fyrir 

kvikmyndirnar um Hringadróttinssögu og í verkum eftir kvikmyndatónskáldið Henry 

Mancini.
24

 Fyrir störf sín í þágu tónlistar hefur James Galway hlotið ýmsar viðurkenningar 

og verðlaun og má þar helst nefna riddaranafnbót af hendi Elísabetar Englandsdrottningar 

fyrir framlag sitt til tónlistarlífs. 

                                                 
21

Floyd, Angeleita, „Annual Lifetime Achivement Award Honors Sir James Galway,“ The Flutist quarterly, 

haust 2009.  
22
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Ian Anderson og James Galway -samanburður 

 

Ef manneskja er beðin um að nefna einhvern frægan þverflautuleikara eru nær allar líkur á 

því að nafn annaðhvort Ian Anderson eða James Galway verði þeirra fyrsta svar. Þeir hafa 

báðir skapað sér stóran sess í tónlistarheiminum og eru án efa frumkvöðlar á sínu 

tónlistarsviði og hafa fyrir það orðið þekktir einstaklingar á heimsvísu. Þrátt fyrir að hafa 

gjörólíkan tónlistarbakgrunn og vera ólíkir flytjendur eru Ian Anderson og James Galway 

ágætis vinir, að minnsta kosti það góðir félagar að þeir fara á tónleika hjá hvorum öðrum 

og heyra reglulega í hvorum öðrum.
25

 Þeir eiga það líka sameiginlegt að fyrsta þverflauta 

þeirra beggja var af sömu tegundinni, Selmer Gold Seal og gaf Ian eitt sinn James 

samskonar flautu í afmælisgjöf sem hann hafði fundið og látið yfirfara.
26

 Hafandi báðir 

fæðst og alist upp á Bretlandseyjum, þó ekki í sama landinu, eiga þeir einnig sameiginlegt 

að nýta áhrif þjóðlagatónlistar í efninu sem þeir spila og gefa út. Þá nýta þeir sér báðir 

klassíska tónlist að einhverju marki í því efni sem þeir gefa út en fara þó í sitt hvora áttina 

með hana. Ian Anderson á það til að taka fyrir þekkt klassísk verk og setja í rokkaðri 

búning, til dæmis lagið Boureé sem kemur fyrir á Stand Up plötu Jethro Tull, en þar er 

verkið Boureé í e-moll eftir Johann Sebastian Bach tekið fyrir og rokkað upp. Hins vegar 

leitar James Galway í hina áttina með því að taka fyrir dægurlög og færa yfir í klassískari 

búning eins og í fyrrnefndri útgáfu af Annie„s song eftir John Denver. Orðspor þeirra er þá 

ólíkt. Jethro Tull var hampað, a.m.k. í upphafi, fyrir að vera framsækinn sveit og átti rætur 

í neðanjarðarsenu Lundúna. Markmiðið var ekki að höfða til hlustenda, endilega. En 

Galway hefur jafnan verið settur í svokallaðan létthlustunarflokk, þar sem takmarkið er 

ekki að storka heldur að laða að, flytja tónlist sem fólki lyndir, tónlist sem aðgengileg og er 

ekki stuðandi. Hvað sem því líður eru Ian Anderson og James Galway báðir miklir 

áhrifavaldar í þverflaututónlist og má ætla að margir hafi ákveðið að hefja nám í 

þverflautuleik fyrir þeirra tilstilli, ritgerðarhöfundur meðtalinn.  
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 Galway, James. 2018. „After Ian Anderson„s concert last night.“ Facebook, 4.september 2018. 
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„Nýi tíminn“ 

Nýi tíminn á við um þær tónlistarstefnur sem eru vinsælar í dægurmenningu nútímans. 

Ekki er mikið spilað af framúrstefnurokki í útvarpi eða öðrum ljósvakamiðlum nú til dags, 

nema mögulega á þeim stöðvum sem ætlaðar eru „eldri kynslóðinni“. Þess í stað hafa aðrar 

og nýjar stefnur rutt sér rúms í dægurtónlist, meðal annars hip hop tónlist.  

Hip hop tónlist 

Hip hop menningin varð til meðal ungs fólks í Bronx hverfinu í New York á fyrri hluta 

áttunda áratugarins.
27

 Til að byrja með snérist hip hop ekki aðeins um tónlist heldur 

tengdist það einnig listsköpun, klæðaburði, dansstíl og heimspekilegum hugsunum. Í 

skilgreiningum á hip hop er stefnunni skipt niður í fjórar grunnstoðir, bæði frá 

tónlistarlegum sem og menningarlegum sjónarmiðum. Þessar fjórar grunnstoðir eru; 

Plötusnúningur (e. deejaying), rapp, graffiti málningarlist og breikdans (e. break dancing). 

Allar grunnstoðirnar fjórar þykja mikilvægur hluti af því að skilgreina hip hop sem 

sérstæðan menningarheim. Hip hop sögunni er gjarnan skipt upp í þrjú tímabil; gamla 

skólann (e. old school), nýja skólann (e. new school) og 21. Öldina (e. 21.st century). 

Gamli skólinn hófst í byrjun áttunda áratugarins og stóð fram á miðjan níunda áratuginn og 

markaði hann upphaf plötusnúðamenningar með tilkomu DJ Kool Herc. Þá blandaði hann 

saman slagverkstöktum við búta af þekktri danstónlist sem voru spilaðir aftur og aftur í 

svokölluðum lykkjum (e.loops). Kool Herc kom rappi einnig fram á sjónarsviðið með því 

að láta menn flytja texta yfir lykkjurnar sem hann spilaði. Undir lok tímabils gamla skólans 

fór hip hop að vekja meiri athygli í öðrum landshlutum og varð útgáfa hópsins Sugarhill 

Gang á laginu Rappers Delight kveikjan að því að fólk um allan heim fór að veita hip hop 

tónlist meiri athygli og prufa sig sjálft áfram í að skapa þess konar tónlist. Frá byrjun nýja 

skólans um miðjan níunda áratuginn spruttu fram margir nýjir tónlistarmenn sem mótuðu 

hip hop enn frekar og gerðu það að þeirri tónlistarstefnu sem við þekkjum í dag. Sem 

viðbót við plötusnúðalykkjurnar var farið enn lengra og bætt við nýjum atriðum sem 

einkenna í dag tónsmíðar stefnunnar. The Beastie Boys voru frumkvöðlar þegar kom að 

notkun stafrænna hljóðbúta (e.digital sampling) í tónsmíðum sínum og einnig fór að bera á 

að rapptextar voru notaðir til að vekja athygli á mikilvægum málefnum og pólitískum 

skoðunum. Á tíma nýja skólans fór einnig að sjást og heyrast í kvenkyns flytjendum með 

tilkomu Queen Latifah. Einnig varð mikill rígur meðal hip hop unnenda á austur-og 
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vesturströnd Bandaríkjanna sem endaði á morðunum á röppurunum Tupac Shakur og 

Notorius B.I.G. Eftir baráttuna milli landshluta sameinuðust þessir tveir hópar og markaði 

það nýtt upphaf í hip hop heiminum. Á Þessum tíma var hip hop einnig orðið vinsælt á 

heimsvísu og voru hip hop listamenn farnir að vekja athygli í öllum heimsálfum og var hip 

hop tónlist mest selda tónlistin í Bandaríkjunum um aldamótin. Nú á 21.öldinni er hip hop 

tónlist enn gríðarlega vinsæl á heimsvísu og einskorðast hún ekki lengur aðeins af 

upprunanum frá austur- og vesturströnd Bandaríkjanna heldur er hún orðin að nokkurs 

konar sambræðingi af áhrifum alls staðar að.   

Það gæti komið á óvart en þverflautur og alls kyns þjóðlagaflautur eru með mest notuðu 

hljóðfærum sem notuð eru við gerð hljóðheims fyrir hip hop tónlist.
28

 Beastie Boys, Snoop 

Dogg og fleiri notuðu flautuhljóðbúta (e. flute samples) í tónlist sinni á tímum nýja skólans 

og hafa fleiri þekktir flytjendur fetað í sömu spor í lagasmíðum sínum. Flautuhljóðdæmi 

eru einnig orðin hálfgert einkennismerki hip hop tónlistar sem farmleidd er í Atlanta í 

Bandaríkjunum. Þá þykir flautan gefa lögunum frekari karakter og meiri dýpt og gefur 

tónlistinni oft ákveðinn þjóðlagablæ. Síðustu ár hafa flest þekktustu lögin frá stærstu hip 

hop flytjendum Atlanta innihaldið einhvers konar flautuleik. Þekktasti hip hop flytjandi 

samtímans og helsta talskona þverflautunnar í dægurtónlist þessa dagana er þó án efa 

tónlistarkonan Lizzo.  

 

Lizzo 

Melissa Viviane Jefferson, betur þekkt sem tónlistarkonan Lizzo, fæddist 27.apríl 1988 í 

Detroit.
29

 Hún hlaut kristið uppeldi og ólst upp við að hlusta mikið á gospel tónlist. Um níu 

ára aldur flyst hún til Houston þar sem hún hóf að læra á þverflautu og tók þátt í lúðrasveit 

skólans. Í Houston kynnist hún einnig rappi með frjálsri aðferð (e. free-styling) og byrjaði 

hún að prufa sig áfram með að láta rímurnar flæða. Helstu fyrirmyndir hennar á þessum 

tíma voru Beyoncé, Queen Latifah og Missy Elliot, en það sem þær áttu sameiginlegt að 

mati Lizzo var að þær voru allar konur sem litu út eins og hún sjálf og fóru aðrar leiðir en 

aðrir kvenflytjendur gerðu á þessum tíma. Það sem veitti Lizzo innblástur var að þær höfðu 

allar náð árangri á sama hátt og Lizzo dreymdi um að gera. Eftir menntaskóla lá leiðin í 

University of Houston í klassískt hljóðfæranám í þverflautuleik. Þegar hún var hálfnuð 
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Cheung, HP, „Are Flute Samples the Latest Sound Trend in Rap Music?,“ HYPEBEAST, birt 6.mars 2017, 

https://hypebeast.com/2018/3/atlanta-flute-beats-metro-boomin-zaytoven-mike-will-made-it .  
29

Rankine, Claudia, „Lizzo on Hope, Justice and the Election,“ Vogue, október 2020, 

https://www.vogue.com/article/lizzo-cover-october-2020. 



 

 
12 

með sitt annað ár í háskólanum ákvað hún að hætta og leita á önnur mið. Þverflautan var 

sett á hilluna og í staðin fór hún að reyna fyrir sér sem söngkona og gekk í rokkhljómsveit. 

Á sama tímabili var hún að ganga í gegnum erfitt tímabil persónulega sem hún hefur talað 

um opinskátt í viðtölum. Hún missir föður sinn og var að auki húsnæðislaus svo hún bjó í 

bílnum sínum. Í kringum 2011 ákvað Lizzo að flytja til Minneapolis til að reyna fyrir sér í 

hip hop senunni þar, sem orðin var nokkuð stór á þeim tíma.
 30

 Til að byrja með tók Lizzo 

þátt í öllum þeim verkefnum sem stóðu henni til boða óháð tónlistarstefnum en endaði 

síðan á að stofna tvær hljómsveitir, fyrst hljómsveitina the Chalice sem flutti popptónlist 

með rappívafi í anda Spice Girls. Síðan stofnaði hún ásamt Sophia Eris, sem einnig var 

meðlimur í the Chalice, hópinn GRRRL PRTY sem var hópur kvenrappara sem blótaði, 

hafði hátt og fjallaði um allt sem þær vildu í lagasmíðum sínum. Tónlistarmaðurinn Prince 

veitti þeim eftirtekt og fékk þær til að taka upp með sér lagið Boytrouble og bauð þeim að 

halda tónleika heima hjá sér í Paisley Park. Meðfram framkomum með stúlknasveitunum 

vann Lizzo í sínu eigin efni sem leiddi til þess að hún hlaut útgáfusamning hjá Atlantic 

Records. Þrátt fyrir að vera komin með útgáfusamning hjá þekktu plötufyrirtæki, gefið út 

plötur með eigin efni og að hafa eytt mörgum árum til að koma sér á framfæri hlaut hún 

ekki verðskuldaða athygli fyrr en í byrjun árs 2019.
31

 Lag hennar, Truth hurts sem hafði 

komið út tveimur árum áður, var notað í Netflix myndinni Someone Great og á augabragði 

naut það mikilla vinsælda, bæði á streymisveitum sem og á samfélagsmiðlinum Tik Tok. Á 

nánast einni nóttu fór Lizzo úr því að vera nafn sem nánast enginn kannaðist við yfir í að 

hljóta standandi lófatak fyrir framkomur sínar á verðlaunahátíðum, vera tilnefnd til átta 

Grammy verðlauna og valin skemmtikraftur ársins 2019 af Time Magazine.   

Fyrir utan tónlist sína hefur Lizzo einnig vakið athygli fyrir að tala opinskátt um málefni 

sem þykja óþægileg og eru oft þögguð.
32

 Sem þeldökk kona í yfirþyngd sem hefur gengið í 

gegnum erfið tímabil andlega finnst henni mikilvægt að vekja athygli á þeim erfiðleikum 

sem fólk getur verið að ganga í gegnum í lífinu, bæði persónulega og vegna dómhörku 

samfélagsins. Hún bendir á mikilvægi þess að styðja fólkið í kringum sig sem og að þykja 

vænt um sjálfan sig, sama hvernig maður er og lítur út. Á öllum tónleikum sem hún heldur 

lætur hún áhorfendur draga djúpt andann og segja eftirfarandi setningar upphátt fyrir fólkið 

í kring og sig sjálf; Ég elska þig, þú ert falleg/ur og þú getur gert allt sem þú ætlar þér 

                                                 
30

 Davis, Allison P., „It„s just a matter of time till everybody loves Lizzo as much as she loves herself.“ The 

Cut, febrúar 2019 , https://www.thecut.com/2019/02/lizzo-flute-pop-star.html.  
31

Levine, Nick, „Why Lizzo was the star who defined 2019,“ BBC Culture,  Birt 27.desember 2019, 

https://www.bbc.com/culture/article/20191218-why-lizzo-was-the-star-who-defined-2019.  
32

 Letterman, David, dir. My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman:Lizzo. Zero Point 

Zero, 2020. https://www.netflix.com/is/title/80209096 
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(e. I love you, you are beautiful and you can do anything). Fyrir utan að vekja athygli á því 

að elska sjálfan sig og aðra óháð litarhafti og holdafari er Lizzo einnig virk þegar kemur að 

þátttöku í mótmælum gegn misbeitingu valds í samfélaginu og er óhrædd að láta rödd sína 

heyrast þegar óréttlæti á sér stað í samfélaginu. Hún lýsir yfir stuðningi sínum við black 

lifes matter hreyfinguna og vekur reglulega athygli á fordómum og jafnvel hættulegum 

aðstæðum sem þeldökkir einstaklingar eiga í hættu á að verða fyrir aðeins vegna litarhafts 

síns, svo sem mál George Floyd og Breonna Taylor sem vakið hafa mikla athygli á árinu 

2020. Í aðdraganda forsetakosninga Bandaríkjanna 2020 eyddi Lizzo einnig miklum tíma í 

að hvetja fólk til að láta í sér heyra og nýta atkvæðarétt sinn.   

Þrátt fyrir að vera hip-hop flytjandi nýtir Lizzo klassíska tónlistarbakgrunninn óspart við 

tónsmíðar sínar og er þverflautuleikur stór hluti af hennar tónlist og sviðsframkomu.
33

 Hún 

skilgreinir sig sem lúðrasveitanörd og lítur á Herra James Galway, sjálfan manninn með 

gullflautuna, sem sína helstu fyrirmynd í þverflautuleik. Þar sem hún stefndi fram eftir 

aldri á að verða klassískur flautuleikari hefur hún lært alls kyns þekkt flautuverk sem hún 

spilar oft hluta úr þegar hún heldur tónleika, en margir héldu því fram í byrjun að hún væri 

að ljúga til um það vera menntaður þverflautuleikari. Þverflauta Lizzo nefnist Sasha Flute 

til heiðurs Sasha Fierce, sem er annað sjálf (e. alter ego) tónlistarkonunnar Beyoncé 

Knowles.
34

 Sasha Flute á orðið sinn eigin aðdáendahóp meðal Lizzo aðdáenda og heldur 

einnig úti sinni eigin Instagramsíðu, SashaBeFluting, sem inniheldur alls kyns myndir og 

myndbönd tengdum Sasha Flute og eru fylgjendur síðunnar orðnir nokkuðhundruð þúsund 

talsins. Notkun Lizzo á þverflautuleik í tónlist sinni og framkomu hefur aukið eftirspurn 

eftir bæði kaupum og kennslu á hljóðfærið í Bandaríkjunum.
35

 Samkvæmt versluninni 

Flute Center í New York, sem er stærsta flautubúð Bandaríkjanna, jókst eftirspurn og sala á 

byrjendaflautum um 30 % árið 2019 og halda talsmenn verslunarinnar því fram að þessi 

aukni áhugi sé kominn til vegna Lizzo sem og annarra flautuleikara sem leika eftir 

framkomur hennar á samfélagsmiðlum. Áhugi þverflautunema á að læra að spila 

dægurtónlist hefur einnig aukist með auknum framkomum Lizzo með þverflautuna með 

sér.  

                                                 
33

 Sama heimild. 
34

 Smith, Tracy. „Extended interview: Lizzo on her flute and being a „band geek“ ,“ CBS News, birt 

6.október 2019, https://www.cbsnews.com/news/extended-interview-lizzo-on-her-flute-and-being-a-band-

geek/ 
35

 Settembre, Jeanette „Lizzo boosts flute sales as classical music has renaissance on Instagram,“ Fox 

Business. Birt 17.október 2019, https://www.foxbusiness.com/lifestyle/lizzo-boosts-flute-sales-as-classical-

music-has-renaissance-on-instagram  
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Flautuleikur Lizzo miðað við almenna hip hop tónlist  

Í flestum tilfellum sem flautuleikur er notaður í hip hop tónlist er um að ræða búta (e. 

samples) úr öðrum flautuverkum eða flautuhljóð sem augljóslega eru tölvugerð í staðin 

fyrir að flautuleikari sé fenginn til að spila inn laglínuna. Dæmi um flautuhljóðbútanotkun 

og tölvugerð flautuhljóð eru m.a. Flute Loop með Beastie Boys þar sem hljóðbútar úr 

Badinerie úr svítu nr.2 eftir Johann Sebastian Bach er eru notaðir og síðan Goldie með 

A$AP Rocky þar sem heyrist í einhvers konar flautu sem að öllum líkindum er fengin úr 

MIDI hljóðbanka. Líkt og með flest eru þó alltaf undantekningar á vananum og kemur fyrir 

að flautuleikari sé augljóslega að spila inn á lögin í staðin fyrir að bútar eða tölvuleikur sé 

notaður. Sem dæmi um flautuleik í hip hop lagi sem hljómar eins og hann sé spilaður beint 

inn á upptökuna má nefna Lollipop með Snoop Dogg og Jay-Z .  

Flautuleikur Lizzo ber merki um klassíska hljóminn og er augljóslega spilaður sérstaklega 

fyrir það lag sem hann heyrist í. Það er til að mynda hægt að heyra í laginu Coconut oil 

sem hefst á fallegu flautustefi sem inniheldur stóran og hlýjan tón sem inniheldur mikið 

víbrató. Það er einnig augljóst að það stef sé spilað á staðnum því hægt er að heyra Lizzo 

draga inn andann á milli frasa til að geta haldið áfram að spila. Lizzo notar þó einnig 

þverflautuleik sem líkist heldur notkun hljóðbúta frekar en klassískrar laglínu sem er spiluð 

á staðnum, til dæmis í lokin á laginu Tempo sem var samstarf Lizzo og Missy Elliot. Þá er 

líka hægt að verða var við djassáhrif í flautuleik Lizzo, meðal annars þegar hún endurgerði 

þekkt atriði úr myndinni Anchorman þar sem persóna Will Ferrel flytur djassflautusóló á 

bar.
36

 Í atriðinu flytur hún djassaðan inngang að laginu Juice eftir hana sjálfa á meðan hún 

leikur eftir senur úr bíómyndinni en setur þó sinn persónulega blæ á flutninginn. Lizzo 

nýtir því bæði hefðbundin einkenni flautuleiks í hip hop tónlist en notar einnig aðrar 

tónlistarstefnur meðfram því.  

 

  

                                                 
36

 Lizzo Music. „ The Legend of LIZZO- Jazz Flute Scene.“ Youtube myndband, 2:29. 5.mars 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=_W0zqm5zMdc 
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Lokaorð 

Framúrstefnurokk hafði mikil áhrif á tilraunamennsku og óhefðbundna hljóðfæraskipan við 

gerð tónlistar og opnaði það á meiri möguleika fyrir klassísk hljóðfæri að láta heyra í sér 

auk þess að vera innblástur fyrir því að þróa nýja hluti sem mögulega leiða af sér nýjar 

tónlistarstefnur. Áður óþekktar leiðir til tónlistarflutnings í framúrstefnurokki eru að öllum 

líkindum stór hluti af því að ekki þykir mjög óvenjulegt að nota „óhefðbundin“ hljóðfæri 

við tónlistarflutning í ýmsum tónlistarstefnum nú til dags. Framkoma og tónlistarflutningur 

Ian Anderson og félaga hans í Jethro Tull opnaði einnig nýjan heim þegar kemur að notkun 

þverflautunnar í dægurtónlist og veittu þeir innblástur til margra annara flytjenda til að 

prufa sig áfram í að feta nýjar slóðir við tónlistarsköpun. Einnig opnaði James Galway fyrir 

þann möguleika að nota klassískan þverflautuleik á fleiri máta en einungis við flutning á 

klassískri tónlist. Við það varð klassísk tónlist aðgengilegri fyrir „almenning“ sem hlustaði 

almennt ekki á þess konar tónsmíðar. Útgáfur James Galway á dægurtónlist í klassískum 

búningi var einnig sjaldgæft, jafnvel áður óþekkt fyrirbæri og opnaði það fyrir nýjar leiðir 

fyrir aðra flytjendur í túlkun á tónlist.  

Með tilkomu hip hop tónlistar var þekktum tónlistarhefðum blandað saman til að skapa 

nýja tónlistarstefnu, ekki ósvipað upphafi framúrstefnurokks nema í stað óhefðbundinnar 

hljóðfæraskipunar heillar hljómsveitar var aðeins einn aðili sem skapaði hljóðheiminn með 

plötusnúning. Þá varð vinsælt að nota stafræna hljóðbúta til að skapa „undirleik“ laganna 

sem síðan var rappað eða sungið yfir. Óvenju vinsælt er að nota einhvers konar flautuleik 

sem hluta hljóðheimsins við gerð hip hop tónlistar, þá sérstaklega í tónlist sem framleidd er 

í Atlanta í Bandaríkjunum. Tónlistarkonan Lizzo hefur skapað nýja stefnu innan hip hop 

tónlistar með því að blanda saman hefðbundinni hip hop tónlist og klassískum 

þverflautuleik. Vegna framkomu hennar hefur eftirspurn eftir þverflautum og 

þverflautukennslu aukist talsvert, að minnsta kosti í Bandaríkjunum. Einnig er hún orðin 

mikill áhrifavaldur, bæði þegar kemur að þverflautuleik sem og að vera meðvitaður um 

geðheilbrigði, misrétti í samfélaginu og jákvæða sjálfsímynd.   

Hægt er að greina áhrif frá „gamla tímanum“ í tónlist og flutningi „nýja tímans“ með tilliti 

til áframhaldandi tilraunamennsku og notkunar á tónlist „gamla tímans“ til að búa til 

eitthvað nýtt. Þá eru tónlistarflytjendur „gamla tímans“ oft miklir áhrifavaldar fyrir þá nýju 

og eru þeim hvatning til að fara sína leiðir til að skapa nýja tónlist, líkt og Lizzo hefur lýst 

áhrifunum sem James Galway hefur haft á hana frá því hún byrjaði að læra á þverflautu og 

hvernig hún æfði sig að spila með upptökum frá honum þegar hún var yngri 
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Hjá öllum fyrrnefndum flytjendum og tónlistarstefnum er hægt að greina einhvers konar 

áhrif frá klassískri tónlist, en þó allt á sitthvorn mátann. Í framúrstefnurokki og tónlist 

Jethro Tull kemur fyrir að klassísk verk séu tekin og sett í nýjan og rokkaðri búning eða að 

hljóðfæri sem áður þóttu aðeins tilheyra hljóðfæraskipan klassískra tónbókmennta séu 

notuð á nýjan hátt. Eins og áður hefur verið nefnt gerir James Galway klassíska tónlist 

aðgengilegri fyrir almenna hlustendur og tengir saman klassíska- og dægurtónlist á nýjan 

hátt. Í hip hop tónlist kemur fyrir að þekkt klassísk verk séu notuð í hljóðbúta við gerð 

nýrrar tónlistar, samanber fyrrnefnt lag Beastie Boys, Flute loop. Eins notar Lizzo 

klassískan bakgrunn sinn við gerð tónlistar sinnar sem og að blanda þekktum klassískum 

flautuverkum inn í framkomur sínar á tónleikum. Því væri möguleiki á að halda því fram 

að Bach sé grunnáhrifavaldur hjá öllum þessum flytjendum og stefnum þar sem hægt er að 

finna einhvers konar tengingar við tónsmíðar hans í öllum þeim stefnum sem fjallað hefur 

verið um í þessari ritgerð.   

Út frá efni þessarar ritgerðar væri áhugavert að kafa dýpra í sum umfjöllunarefni til að 

rannsaka og greina enn frekar. Til að mynda væri áhugavert að skoða betur flautuleik í hip 

hop tónlist og greina tónlistina eftir því hvort flautuleikurinn sé af hljóðbút úr öðru lagi, 

spilaður inn sérstaklega fyrir lagið eða búinn til og bætt við með tölvuhljóðum. Þá væri 

einnig hægt að skoða „hljóðabanka“ sem innihalda stafræna hljóðbúta sem innihalda 

flautuleik og greina þá á sama hátt. Þá væri einnig áhugavert að skoða fleiri 

dægurtónlistarstefnur með tilliti til þverflautuleiks og athuga hvort þverflautan spili 

eitthvert sérstakt hlutverk innan stefnunnar. Fróðlegt væri að reyna að komast að 

kynjahlutfalli flautuleikara í dægurtónlist þar sem mörgum þykir kvenlegt að spila á 

þverflautu þó svo að flestir frægir flautuleikarar í klassíska heiminum eru karlkyns og 

hvort áhrif frá Lizzo hvetji ungar stúlkur frekar til að láta í sér heyra og prufa eitthvað nýtt 

þegar kemur að þverflautuleik.  

Forvitnilegt er síðan að komast að því hvort íslenskt tónlistarlíf eigi sér hliðstæðu við 

niðurstöður rannsóknanna, fyrir utan þær íslensku flautuhljómsveitir sem fjallað er um í 

viðauka.  
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Viðauki 

Flautuleikur í íslenskri dægurtónlist 

Flautuleikur í íslensku dægurtónlistarlífi hefur lengi verið til staðar en þó hefur aldrei farið 

mikið fyrir honum.
37

 Í byrjun rokktímabilsins í kringum árið 1957 var þýski flautuleikarinn 

Ernst Normann, sem spilaði þá með sinfoníuhljómsveit Íslands, fenginn til að spila inn á 

upptöku Skapta Ólafssonar á laginu „Allt á floti“. Lagið vakti mikla athygli og var bannað 

í útvarpi en í textanum var vísað í kynlíf og þótti það særa blygðunarkennd fólks. Þrátt 

fyrir enga útvarpsspilun naut lagið mikilla vinsælda og varð platan með laginu ein mest 

selda plata landsins á sjötta áratugnum. Í framhaldi rokktímans hérlendis tók síðan við 

hippatímabilið þar sem bæði bítlarnir og áhrif framúrstefnurokks byrjuðu að setja mark sitt 

á íslenskt hljómsveitarlíf. Ungt fólk hætti að mestu leiti að mæta á dansleiki og vildi heldur 

mæta á tónleika þar sem setið var og pælt í tónsmíðunum sem var verið að flytja. Þessi 

nýja menning hérlendis leiddi til stofnunar margra nýrra hljómsveita sem sýndu mikinn 

metnað og tilraunastarfsemi og voru framsæknari en áður þekktist. Bítlasveitin Hljómar var 

ágætis tenging milli klassíska rokksins og nýja rokktímabilsins og fluttu þeir bæði eigin 

tónsmíðar sem og tökulög með íslenskum texta, þar á meðal lagið „Sveitapiltsins draumur“ 

sem var íslenskuð útgáfa af laginu „California dreamin„“ með hljómsveitinni Mamas and 

the papas og inniheldur það lag þverflautusóló. Út frá Hljómum og öðrum sveitum sem 

höfðu vakið athygli á svipuðum tíma var síðan stofnuð önnur hljómsveit, Trúbrot, sem 

þótti metnaðarfyllsta rokksveitin á sínum tíma, þó svo að hún væri ekki endilega sú 

vinsælasta. Kom það fyrir að einn af meðlimum Trúbrots, Gunnar Þórðarson, tók sér pásu 

frá gítarleik af og til og spilaði á þverflautu á sumum lögum sveitarinnar.
38

 Átti Gunnar 

eftir að spila síðan á þverflautu inn á upptökur hjá fleiri hljómsveitum, þar á meðal hjá 

Magnúsi og Jóhanni og hljómsveitinni Ríó.
39

 Fleiri íslenskar hljómsveitir áttu eftir að nýta 

sér krafta þverflautuleikara á áttunda áratugnum.
40

 Þar á meðal var hljómsveitin Náttúra 

sem sótti mikinn innblástur til Ian Anderson og félaga hans í Jethro Tull og spilaði Jónas 

R. Jónsson, forsöngvari sveitarinnar, meira að segja líka á þverflautu. Aðrar hljómsveitir 

                                                 
37

 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands frá Sigga Johnnie til Sykurmolana (Reykjavík: Forlagið, 1990).  
38

 Helgi J, „Trúbrot (1)- Efni á plötum,“ Glatkistan, 12.apríl 2018 https://glatkistan.com/2018/04/12/trubrot-

1-efni-a-plotum/  
39

 Ríó, Ríó-Fólk (Hafnarfjörður: Hljóðriti, 1977), vínylplata. 
40

 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands frá Sigga Johnnie til Sykurmolanna. 
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frá sama tímabili sem vert er að nefna með tilliti til þverflautuleiks eru sveitirnar Eik, 

Þokkabót, Kamarorghestar og Diabolus in Musica. Að framúrstefnurokki undanskyldu 

hefur ekki verið mikið um aðrar hljómsveitir í íslensku tónlistarlífi sem hafa fasta 

þverflautuleikara meðal meðlima, þó svo að það komi fyrir að þverflautuleik bregði fyrir í 

stöku lögum frá ýmsum flytjendum en eru þá hljóðfæraleikararnir oft ekki nafngreindir, 

t.d. í lögunum Higher and Higher með hljómsveitinni Jet black Joe og Líf með Stefáni 

Hilmarssyni. Síðustu ár hefur orðið örlítil vakning á notkun þverflautuleiks í íslenskri 

dægurtónlist, meðal annars í lögum tónlistarkonunnar Unu Stef.
41

 Una lærði sjálf á 

þverflautu þegar hún var ung og á það til að lauma þverflautuleik inn í lögin sem hún 

semur. Önnur íslensk hljómsveit sem nýtur vaxandi athygli er hljómsveitin Dymbrá.
42

 

Sveitin er skipuð af þremur vinkonum, Nínu Solveigu Andersen, Eyrúnu Úu 

Þorbjörnsdóttur og Eir Ólafsdóttur, sem allar hafa hlotið menntun í klassískum 

hljóðfæraleik; Nína á fiðlu, Eyrún á þverflautu og Eir á selló. Þær nota sín hljóðfæri við 

tónsmíðarnar en hafa síðan bætt við öðrum hljóðfærum til viðbótar. Dymbrá vakti fyrst 

athygli í músíktilraunum 2018 en hefur síðan þá haldið áfram að semja og gefa út efni.
43

  

Stærsta dægurtónlistarverkefni íslenskra flautuleikara hingað til er án efa samstarf 

flautuseptettsins Viibra með Björk Guðmundsdóttur á plötunni Utopia og á 

tónleikaferðalaginu Cornucopia.
44

 Að sögn Bjarkar er platan Utopia endurkoma að 

bjartsýni, áhuga og rómantískra væntinga eftir að hafa gengið í gegnum erfiðari tíma á fyrri 

plötum sínum. Hún sér heim Utopiu fyrir sér sem þrívíða flugelda sem springa yfir 

gróskumikilli eyju uppi í himninum. Eyjan vaknar til lífsins á tónleikasýningu Bjarkar sem 

nefnist Cornucopia, sem þykir vera metnaðarfyllsta tónleikaröð Bjarkar hingað til. Að sögn 

Bjarkar teljast tónleikarnir vera stafrænt leikhús (e. digital theater) eða popptónleikar með 

vísindaskáldsöguívafi (e. sci-fi pop concert) þar sem hljóði og stafrænum eiginleikum er 

blandað saman til að mynda draumkenndan heim Útópíu.
45

 Útópía er land vonar, fjarlægur 

draumur um það hvernig heimurinn myndi vera og hvernig siðmenning yrði ef mannkynið 

tæki saman höndum og ynni að því að skapa með fallegum og samstilltum hætti í staðin 

                                                 
41

 Guðni Einarsson, „Una Stef: Við þurfum að vera dugleg að hlúa að senunni og styðja íslenska 
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fyrir að stuðla að eyðileggingu. Með tónleikum sínum vill Björk einnig vekja athygli á 

mikilvægi náttúruverndar til að draga úr loftslagsbreytingum.
46

 Þá er stuðningur meðal 

kvenna einnig mikilvægur hluti af heimi Cornucopiu. Þar kemur Viibra sterkt inn.
47

 Viibra 

er hópur sjö íslenskra flautukvenna sem var settur saman af Björk, fyrst til að spila inn á 

plötuna Utopia en síðan til að fylgja henni um heiminn og taka þátt í Cornucopia 

sýningunni. Þrátt fyrir að hafa allar hlotið menntun í klassískum þverflautuleik hafa þær 

allar mismunandi bakgrunn og nýta sér nám sitt á mismunandi hátt. Fyrir utan að sinna 

tónlistarflutningi á tónleikunum gegna þær einnig hlutverki dansara, sem þykir óvenjuleg 

blanda. Náttúrulegar sviðshreyfingar flautuleikara voru nýttar sem innblástur að 

danshreyfingum sveitarinnar. Til að byrja með efuðust meðlimir sveitarinnar um að það 

væri möguleiki á að blanda þessum tveimur listformum saman í flutningi, það væri of erfitt 

að læra alla tónlistina utanbókar, hvað þá að þurfa líka að framkvæma ákveðin dansspor á 

meðan á flutningi stóð. Það hófst þó á endandum og hefur hópurinn hlotið góða dóma fyrir 

bæði tónlistarflutning á „þjóðlagaflaututónlist framtíðarinnar“ og sviðsframkomu.
48
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