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Ágrip
Í ritgerðinni verður athyglinni beint að áhrifum varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli á 

tónlistarlíf Íslendinga. Fjallað verður um þau áhrif sem Kanaútvarpið og -sjónvarpið höfðu 

á tónlistarlíf Íslendinga. Rakið verður það tímabil þegar áhrif varnarliðsins hófust árið 

1951, þegar bandarískir hermenn tóku að streyma til landsins og settu upp stöðvar sínar á 

Keflavíkurflugvelli, allt til ársins 1983 þegar Rás 2 tók til starfa og áhrif Kanans dvínuðu.

Fjallað verður um allar helstu stefnur sem bárust til landsins á tímum varnarliðsins, en 

þar má nefna rokkið, bítlaæðið, hippatímann, blúsinn, kántrýtónlistina, diskóið og bresku 

nýbylgjuna. Einnig verða þeim íslensku hljómsveitum sem spruttu upp í kjölfar þessara 

stefna og urðu fyrir áhrifum varnarliðsins gerð skil. Ásamt þeim verður hljómsveitum 

sem spruttu upp á landsbyggðinni, fjarri útsendingum Kanans, einnig gerð skil og skoðað 

hvaðan þær fengu sinn innblástur.

Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að vera varnarliðsins hér á landi hafi haft mikil 

áhrif á tónlistarlíf Íslendinga og óhætt er að segja að það hefði orðið öðruvísi ef ekki hefði 

verið fyrir alla þá erlendu strauma og stefnur sem bárust til landsins. Án Kanaútvarpsins 

hefðu sumar tónlistarstefnur sennilega aldrei borist til landsins og eflaust hefðu hljómsveitir 

sem við þekkjum í dag frá þessum tíma aldrei orðið til. Varnarliðið aðstoðaði hljómsveitir, 

sem stofnaðar voru í Keflavík, við að koma sér á framfæri með því að gefa þeim tækifæri 

til að spila á vellinum. Þau tækifæri höfðu mikil áhrif á tónlistarlíf Íslendinga, því án þeirra 

hefðu margar hljómsveitir ekki komist langt.

Leiðbeinandi minn var Davíð Ólafsson, lektor við íslensku- og menningardeild Háskóla 

Íslands og vil ég þakka honum fyrir leiðsögnina og góðar ábendingar. Einnig vil ég færa 

þakkir þeim viðmælendum sem veittu mér áhugaverða punkta og þeim sem lögðu mér lið 

með því að svara könnun minni sem lögð var fyrir og veittu mér áhugaverðar upplýsingar, 

niðurstöðunum til stuðnings.
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Abstract
This essay will focus on the impact of the U.S. Defence Forces in Keflavík on the music 

life of the Icelandic nation. The effects will be discussed, most notably from The Armed 

Force Radio and Television and how these effects made their mark on the musical life of 

Icelanders. The period when the Defence Forces had most influence will be traced from 

1951, when U.S. occupation troops came to the country and set up their bases at Keflavík 

airport, to the year 1983, when Icelandic Channel 2 began operations and the Defence 

Forces influence dwindled.

All the music policies that came to the country during the time of the Defence Forces 

will be discussed, such as rock, the beatlemania, the hippie era, blues, country music, disco 

and the new wave. The Icelandic bands that emerged as a result of these policies and were 

influenced by the U.S. Defence Forces will also be accounted for. Along with those, bands 

that emerged in the countryside, outside the influence of the Keflavik radio, will also be 

presented and examined where they got their inspiration from.

The results of the essay indicate that the presence of the U.S. Defence Forces in the 

country had a great influence on the musical life of Icelanders and it is safe to say that it 

would have been different if it had not been for the foreign influences and policies that 

came to the country. Without the Armed Force radio, some music trends would probably 

never have reached the country, and no doubt bands we know today from this time would 

probably not have been. The Defence Forces assisted bands formed in Keflavík in promot-

ing themselves by giving them the opportunity to play on the base. Those opportunities 

had a great impact on the musical life of Icelanders, as without them, bands would not 

have gone far.

I want to thank my supervisor, Davíð Ólafsson, lecturer at the Department of Icelandic 

and Cultural Studies at the University of Iceland, for his guidance and good suggestions. 

I would also like to thank the interviewers who gave me interesting points. In addition, 

I thank those who helped me by answering my survey and provided me with interesting 

information that supported my results.
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1. Inngangur
Þessi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í sagnfræði við Hugvísindasvið Háskóla Íslands. Ég 

hef ákveðið að taka fyrir rannsókn á tónlistarlífi Íslendinga á meðan bandaríska setuliðið 

var með bækistöðvar sínar á Keflavíkurflugvelli á árunum 1951 til 2006. Einblínt verður 

á tímabilið 1951 til 1983 þegar áhrif setuliðsins voru sem mest. Leitast verður eftir því að 

kanna hvaða áhrif það hafði á tónlistarlíf Íslendinga og svara þeirri spurningu hvernig það 

hefði orðið ef hér hefði aldrei verið neinn her. Lögð verður áhersla á þau miklu áhrif sem 

bárust frá Bandaríkjunum með hernum og settu svip sinn á tónlistarlíf landsins. Má þar 

helst nefna Kanaútvarpið og -sjónvarpið sem sendi út skemmtiefni til að létta bandarískum 

hermönnum lífið. Hljómsveitir sem spruttu upp í Keflavík á þessum tíma, á borð við 

Hljóma, Óðmenn og Júdas ásamt fleirum, hlustuðu mikið á Kanaútvarpið sér til innblásturs 

og spiluðu reglulega á nokkrum skemmtistöðum á vellinum. Þær hljómsveitir fengu einnig 

einstöku sinnum tækifæri til að koma tónlist sinni á framfæri í gegnum Kanaútvarpið, sem 

átti að vera stökkpallur þeirra inn í tónlistargeirann. Lögð verður fram rannsókn á því hvort 

að þeir sem ekki gátu hlustað á Kanaútvarpið, t.d. Akureyringar, hafi farið aðrar leiðir í 

sínum tónlistarmálum og þá hvernig. Verður það borið saman við tónlistarlífið í Keflavík, 

sem var við hliðina á vellinum, þar sem ríkti óneitanlega mikil gróska í tónlistarlífinu. 

Það rannsóknarsvið sem lagt verður upp með er annars vegar tónlistarlífið, þar sem lögð 

verður áhersla á erlenda strauma og stefnur t.d. í gegnum Kanaútvarpið, og hins vegar 

skemmtanaiðnaðurinn þar sem lögð verður áhersla á tónleikahald, hljómsveitir á vellinum 

og hljómplötuútgáfu.

Víetnamstríðið, sem stóð yfir frá 1955 til 1975, hafði gríðarleg áhrif á tónlistarlífið í 

Bandaríkjunum, þar sem á síðustu árum þess spruttu upp fjölmargar hljómsveitir eftir að 

meðlimir þeirra höfðu fengið innblástur frá stríðinu og mótmælum gegn því. Leitast verður 

eftir því að rannsaka hvaða áhrif þetta hafði í för með sér á bandarískar hljómsveitir og 

hvort að þessi áhrif hafi borist til Íslands. Mikið var um það að hljómsveitir sömdu lög í 

mótmælaskyni bæði gegn stríðinu og ástandi heimsins og hljómsveitir hér á landi gerðu 

eflaust hið sama. Þegar Víetnamstríðið færðist í aukana undir lok sjöunda áratugarins jókst 

jafnframt andstaða Íslendinga við hersetu Bandaríkjamanna hérlendis, samhliða því sem 

Íslendingar mótmæltu Víetnamstríðinu í æ ríkara mæli.

Tónlist hefur lengi fylgt mér, þar sem mikið er hlustað á hana á mínu heimili, og það 

af nánast öllum gerðum. Það er vel hægt að segja að ég sé með ólíkan tónlistarsmekk 

en jafnaldrar mínir þar sem ég hlusta helst á tónlist frá sjöunda og áttunda áratugnum 
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þegar þekktustu hjómsveitir heims voru að ryðja sér til rúms. Ég hef lengi haft áhuga á 

tónlistarsögu hvort sem það er hér á landi eða erlendis og held mikið upp á þær hljómsveitir 

sem höfðu áhrif á söguna með lögum sínum og stílum. Bandarísku hljómsveitirnar 

Chicago, Creedence Clearwater Revival og Crosby, Stills, Nash and Young eru dæmi um 

hljómsveitir sem sömdu lög með innblæstri frá helstu atburðum samtímasögunnar. Með 

þessari rannsókn verður reynt að sýna fram á það hvaða áhrif bandaríska setuliðið hafði á 

tónlistarlíf Íslendinga og hvernig áhrif frá erlendum atburðum, svo sem Víetnamstríðinu, 

mótuðu það enn frekar. Þær heimildir sem lagðar verða til grundvallar eru ævisögur, 

tímaritsgreinar og ýmsar bækur sem skrifaðar hafa verið um efnið. Hér má t.d. nefna 

Rokksögu Íslands eftir Gest Guðmundsson og bókina ´68: Hugarflug úr viðjum vanans 

eftir Gest Guðmundsson og Kristínu Ólafsdóttur. Einnig verður stuðst við efni frá Eggerti 

Þór Bernharðssyni, en hann skrifaði mikið um Ísland á 20. öldinni, m.a. greinina „Eru 

þeir orðnir vitlausir!“: djass, dægurlög, Kaninn og Völlurinn 1940–1963, sem birtist í 

tímaritinu Sögu árið 2007. Einnig verður unnið með viðtöl sem tekin voru við Jónatan 

Garðarsson, Baldur Guðmundsson, Örn Sigurðsson, og Ómar Valdimarsson.
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2. Áhrif Kanaútvarpsins
Árið 1956, þegar rokkið var byrjað að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum með tónlist frá 

Elvis Presley, Bill Haley, Fats Domino og fleirum, var tónlistin hér á landi fremur einhæf. 

Hún einkenndist aðallega af klassík og dægurlögum og útvörp voru ekki eins algeng 

á heimilum Íslendinga og síðar varð. Þegar rokkið barst til landsins var loksins komið 

eitthvað nýtt fyrir landsmenn að hlusta á, þó það hafi farið misvel í fólk. Það var þó aðallega 

á suðvesturhorni landsins þar sem að það fékk að hljóma.1

Á þessum árum var Kanaútvarpið komið til sögunnar, en það var sett upp á flotastöð 

Bandaríkja manna á Miðnesheiði sem tók til starfa árið 1951. Það var mikill áhrifavaldur 

fyrir landsmenn þar sem úr því hljómaði tónlist sem voru landsmönnum ókunnug. Slík 

tónlist var þó ekki heldur útbreidd meðal allra Bandaríkjamanna þar sem að þar í landi 

ríkti aðskilnaðarstefna þar sem tónlist blökkumanna og hvítra manna var ekki spiluð á 

sömu útvarpsstöðvum. Útvarpsstöðvar hersins voru þar á öðrum báti þar sem spiluð var 

öll tónlist frá báðum hópum, án ritskoðunar.2

Það tók tíma fyrir rokkið að síast inn í menningu Íslendinga þar sem að þeir sem voru 

hlynntir henni fengu engu ráðið um lagaval Ríkisútvarpsins né hvað plötusalar keyptu. 

Það var aðallega yngri kynslóðin sem var hlynnt rokktónlistinni, krakkar fæddir um 1940 

sem voru skilgreind sem rokkkynslóðin.3 Kanaútvarpið spilaði tónlist sem ungmenni 

landsins þyrsti í, andstætt Ríkisútvarpinu þar sem hlustunin var í minna mæli meðal yngra 

fólks. Ungmenni sem stofnuðu hljómsveitir í stórum stíl á sjöunda áratugnum tóku upp á 

segulbönd lög sem spiluð voru í Kanaútvarpinu og fljótlega komu þessar hljómsveitir fram 

á böllum eða á skemmtistöðum og spiluðu þessi lög.4 Ríkisútvarpið, sem hóf rekstur sinn 

í desembermánuði 1930, hafði það að markmiði að efla áhuga og þekkingu á klassískri 

tónlist, þrátt fyrir að megin þorri landsmanna vildi frekar heyra létt lög. Útvarpið veitti 

einnig íslenskum tónlistarmönnum tækifæri til að koma fram í dagskrá þess og veita þeim 

þjálfun í að koma fram. Útvarpið átti stóran þátt í að gefa út hljómplötur með íslenskum 

söngvurum og var þá í samstarfi við plötuútgáfuna Fálkann. Með árunum fóru kröfur um 

skemmtilegra efni að aukast og því var tekin ákvörðun um að setja á dagskrá vikulega 

skemmtiþætti á veturna.5

1 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Eru ekki allir í stuði?, 8–9 .
2 Gestur Guðmundsson, „Menntamenn misstu jarðsambandið,“ 5. maí 2001, 7.
3 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68´ hugarflug úr viðjum vanans, 132.
4 Ólafur J. Engilbertsson, „Vagg og velta í hálfa öld,“ 18–19.
5 Gunnar Stefánsson, „Útvarp Reykjavík, Saga Ríkisútvarpsins 1930–1960,“ 400-402.
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Að flestra mati kom Kanaútvarpið að góðum notum við að fylla upp í þær eyður 

sem myndast höfðu hjá Ríkisútvarpinu. Það varð mikilvægur þáttur hjá stórum hluta 

þjóðarinnar, ekki síst hjá yngri kynslóðinni. Þar var helst spiluð tónlist til að dansa við 

en sjaldan heyrðist sígild tónlist, leiklist eða fyrirlestrar til fróðleiks. Það þótti lítið gagn 

fyrir þá sem vildu sporna gegn þeim erlendu áhrif sem bárust til landsins, m.a. í gegnum 

Kanaútvarpið, með því að láta loka því. Landsmenn höfðu úr nógu slíku efni að velja frá 

útvarpsstöðvum víðs vegar um heiminn ef þeir vildu heyra dægurtónlist. Einnig má nefna 

alla þá erlendu tónlist sem streymdi hingað til lands á hljómplötum og í kvikmyndum.6 

Í kjölfar Kanaútvarpsins varð tónlistarumræðan áberandi og fjölbreyttari en á sama tíma 

mun hvassari. En það var ekki endalaust hægt að deila um þau erlendu áhrif sem bárust til 

landsins, líkt og útvarpið. Tónlist er fjölbreytilegt fyrirbæri sem getur haft miklar breytingar 

í för með sér. Tónlistarstefnur komu og fóru og danshljómsveitir öðluðust vinsældir.7

2.1. Djassinn kemur með Kananum
Árið 1942 var sett á fót stofnun sem kölluð var Armed Forces Radio Service og sá um 

rekstur útvarpsstöðva hersins. Hlutverk þeirra var að flytja hermönnum, sem voru fjarri 

heimahögum sínum, fréttir og skemmtiefni. Í seinni heimsstyrjöldinni voru stöðvarnar 

alls 177 víðs vegar um heiminn og voru höfuðstöðvarnar í Los Angeles, þar sem efnið var 

framleitt og sent áfram. Dagskrá þessara stöðva einkenndist af vinsælu bandarísku efni, 

tónlist og þáttum sem sniðnir voru fyrir hermennina. Allt efni sem ekki var talið skipta máli 

fyrir herinn var klippt burt og einungis því efni útvarpað sem þótti henta hermönnum best. 

Eftir að stríðinu lauk fækkaði útvarpsstöðvunum niður í 45, en þegar Kóreustríðið braust 

út fjölgaði þeim aftur þegar Bandaríkjamenn tóku að dreifa sér um Evrópu og Austurlönd 

fjær. Það var þá sem Kanaútvarpið var sett á laggirnar á Keflavíkurflugvelli.8

Á árunum fyrir seinna stríðið spiluðu breskar hljómsveitir swing-tónlist á Hótel Borg. Þar 

var aðallega á ferðinni hljómsveit Jack Quinet, sem var hljómsveitarstjóri hljómsveitarinnar 

á Hótel Borg. Hún hafði til að byrja með einungis erlenda hljóðfæraleikara innanborðs, en 

fljótlega voru Íslendingar farnir að spila í hljómsveitinni. Það voru Vilhjálmur Guðjóns son 

á klarínett, Sveinn Ólafsson á tenór saxófón og Jóhannes Eggertsson á básúnu. Skemmtana-

lífið var þá farið að aukast hér á landi þar sem ungt fólk var farið að fjölmenna á samkomur.

6 Menning og varnir. Helgafell. 4–6 .
7 Karl J. Garðarsson. „Andleg úrkynjun?, Þjóðerni og siðgæði í tónlistarumræðu sjötta áratugarins.“ 

(2005): 14.
8 Hörður Vilberg Lárusson. „Hernám hugans, Hugmyndir manna um áhrif Keflavíkursjónvarpsins á 

íslenskt þjóðerni.“ (1998): 20.
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Eftir að bandaríski herinn tók við vörnum landsins af breska hernum árið 1941 tók 

djassinn verulegan kipp. Þegar bandarískir hermenn tóku að streyma til landsins höfðu 

þeir meðferðis dægurtónlist og djass að heiman. Þeir höfðu með sér hljómplötur sem 

gefnar voru út af bandaríska hernum með tónlistarmönnum á borð við Benny Goodman 

og Duke Ellington. Herinn var með nokkrar stórsveitir starfandi á vellinum og stundum 

komu erlendir gestir til að skemmta. Þetta var eitthvað sem heimamenn þekktu ekki og 

lágu með andköfum við braggaveggina þar sem Kaninn dvaldi. Íslenskir djassáhugamenn 

fengu að heyra djasstónlist í Ríkisútvarpinu þar sem herinn fékk að spila í klukkutíma á 

dag. Með hersetu Bandaríkjamanna jukust tengsl landsins við Bandaríkin þar sem áhrif 

þaðan bárust í auknum mæli bæði með tónlist og kvikmyndum.9

Við lok seinni heimsstyrjaldar fór unga fólkið að gera meiri kröfur til skemmtanahalds 

og vildi einungis heyra það nýjasta. Svavar Gests og Kristján Kristjánsson, sem komu heim 

úr tónlistarnámi frá Bandaríkjunum árið 1947, stofnuðu K.K. Sextettinn og gerðu tónlistina 

að atvinnu sinni. Krafa var um að tónlistarmenn flyttu vandaðar útsetningar og þá hæfilegt 

magn af bæði íslensku og erlendu efni.10 Með veru Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli 

frá og með árinu 1951 streymdi bandarísk tónlist til landsins og þá aðallega djassinn. 

Ekki var mikið af innlendum fyrirmyndum eða áhrifavöldum fyrir ungt fólk hér á landi 

sem varð til þess að það leit ekki við neinu nema djassinum. Hvergi annars staðar á 

landinu hafði herinn jafn mikil áhrif og á suðvesturhorni landsins. Tónlistarsmekkur fólks 

fór vissulega dálítið eftir búsetu þess en þó er hægt að segja að flestir borgarbúar hafi 

ekki veitt harmonikkutónlist jafn mikla athygli og sveitafólkið gerði. Á þessum tíma var 

stór hluti Reykjavíkurbúa aðfluttur utan af landi en þrátt fyrir það hefur harmonikkan 

jafnan verið viðurkennd sem tákn hins sveitalega og þjóðlega.11 Það kom stundum fyrir 

að hljómplötur væru lengi að berast til landsins frá Bandaríkjunum en þó mátti heyra 

vinsæl erlend dægurlög á dansleikjum hér á landi áður en hljómplöturnar náðu hingað. 

Bandarísk lög náðu stundum til Íslands áður en þau urðu vinsæl á Bretlandi, þar sem Ísland 

var staðsett mitt á milli þeirra og Bandaríkjanna, þessara tveggja helstu dægurlagarisa 

heimsins. Hljómsveitir hér á landi voru fljótar að tileinka sér þau lög sem bárust til landsins 

og það langt á undan Bretlandi. Fljótlega var farið að hljóðrita dægurlög á hljómplötur 

innanlands af miklum krafti og sala á plötuspilurum tók kipp.12

9 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 28.
10 Illugi Jökulsson. Ísland í aldanna rás, 1951–1975. 83.
11 Karl J. Garðarsson. „Andleg úrkynjun?, Þjóðerni og siðgæði í tónlistarumræðu sjötta áratugarins.“ 

(2005): 14.
12 Eggert Þór Bernharðsson. „Eru þeir orðnir vitlausir!.“ (2007): 29.
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Um miðjan sjötta áratuginn voru alls fimm plötubúðir starfandi í Reykjavík sem sáu 

bæði um hljómplötuútgáfu og plötusölu. Plötuspilarar voru þá orðnir nokkuð algengir en þó 

aðallega hjá mestu tónlistarunnendunum og vel stæðum borgurum, enda dýr heimilistæki. 

Nokkuð var þó um gamla handsnúna plötuspilara, sem tóku einungis 78 snúninga plötur, 

og svo nýrri rafmagnsfóna sem gátu tekið við fleiri gerðum af plötum.13

2.2. Rokkið kemur til Íslands
Áður en bandarískir hermenn tóku að berast aftur til landsins árið 1951 var tónlistarstíll 

landsins fremur einhæfur. Lítið var um plötuspilara og danshljómsveitir og Ríkisútvarpið 

voru með fábreytta dagsskrá. Þegar bandaríski herinn kom til landsins flutti hann með 

sér dægurtónlist sem hafði meðal annars í för með sér að innlendum danshljómsveitum 

fjölgaði. Auk þess urðu plötuspilarar algengari og önnur eftirsótt heimilistæki komu til 

sögunnar á borð við ísskápa og þvottavélar. Líkt og við komu flestra menningarstrauma, 

sem bárust erlendis frá til landsins, voru landsmenn mishlynntir þeim til að byrja með. 

Áhuginn á dægurtónlist jókst reyndar þegar á leið og auknar kröfur bárust til Ríkisútvarpsins 

um að hún væri spiluð þar. Hljómplötuverslunum fjölgaði og menn voru farnir að gefa út 

dægurlög sem Íslendingar fluttu og vinsælustu söngvarar landsins fengu það verkefni að 

syngja bandarísk lög með íslenskum texta.14

Þegar rokkið var byrjað að ryðja sér til rúms vestanhafs um 1955 varð enginn var við 

það hér á landi þar sem hvergi bárust fréttir af því, hvorki í dagblöðum, plötubúðum, 

Ríkisútvarpinu né hjá danshljómsveitum. Ári seinna voru danshljómsveitir farnar að 

setja rokklögin á dagskrá sína, en það var ekki fyrr en árið 1957 að rokkið kom fyrir 

alvöru til landsins. Rokktónlistin hljómaði eingöngu í gegnum Kanaútvarpið þar sem 

flestir landsmenn heyrðu hana í fyrsta skipti.15 Hljómplötuverslanir hér á landi voru með 

lítið úrval af rokkplötum og þurftu þeir sem vildu nálgast þær að stóla á sjómenn og 

flugmenn sem komu með nýjustu hljómplöturnar til landsins. Þeir sem höfðu tækifæri á að 

hlusta á hljómplötur heima hjá sér höfðu eingöngu óljósa hugmynd um hvernig vinsælustu 

rokkstjörnur Bandaríkjanna litu út.16 Þrátt fyrir að Íslendingar fengju rokkið beint í æð, náði 

það ekki alvöru útbreiðslu hér á landi fyrr en með kynslóð Gunnars Þórðarsonar. Þeir sem 

voru fyrstir til að tileinka sér rokkið hér á landi voru fagmenn í tónlist og voru bandarísku 

áhrifin á þá mun sterkari en annars staðar í Evrópu þegar þeir fóru að semja eigin tónlist. 

13 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 39.
14 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 11–12 .
15 Karl J. Garðarsson. „Andleg úrkynjun?, Þjóðerni og siðgæði í tónlistarumræðu sjötta áratugarins.“ 

(2005): 14.
16 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 24.
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Norðurlandabúar töluðu oft um að Íslendingar væru „ameríkaniseraðir“ en þegar litið er 

á heildarmyndina voru áhrif Bandaríkjanna ekkert minni hjá hinum Norðurlöndunum. 

Eflaust hafa þeir haldið þessu fram þar sem Ísland er staðsett nær Bandaríkjunum, þaðan 

sem Íslendingar áttu að gleypa áhrifin hrá. Í öðrum Evrópulöndum lærðu menn að blanda 

Bandarísku áhrifunum saman við sín eigin.17

Á árunum eftir að rokkið barst til landsins var stór hluti íslenskra ungmenna farin að taka 

upp klæðaburð, hárgreiðslu, framkomu og tungutak sem var í takt við bandaríska menningu 

og þá rokk tónlist sem það hlustaði á. Íslendingar gátu ekki alltaf verið að stæla Bandaríkja-

menn með því að taka upp stíl þeirra og mynduðu því sinn eigin stíl. Við komu Bandaríkja hers 

til landsins komust landsmenn loks út úr bændamenningunni og inn í borgarmenninguna. 

Vinna við sjómennsku og siglingar jókst og vinna við hernámsframkvæmdir bættust við 

og tekjur landsmanna jukust.18 Haukur Morthens og Jónas Jónasson voru ungir starfsmenn 

Ríkisútvarpsins árið 1956 þegar hljómplatan Heartbreak Hotel með Elvis Presley kom á 

markaðinn. Haukur var duglegur að kaupa ensk tónlistarblöð og las þau upp til agna. Hann 

útvegaði 78 snúninga plötu með Heartbreak Hotel og spilaði hana í þætti sem hann og 

Jónas voru með vorið 1956. Um það leyti bárust til landsins bandarískar tónlistarbíómyndir 

þar sem rokkið lék stórt hlutverk og þær höfðu sennilega meiri áhrif en Kanaútvarpið, 

því þar gat unga fólkið horft á þessar stjörnur rokksins, að sögn Jónatans Garðarssonar 

útvarpsmanns.19

Líkt og við komu djassins nokkrum árum fyrr fylgdu rokkinu þó nokkur andstaða. Ung-

menni landsins vildu eingöngu heyra rokk og þurftu því hljóðfæraleikarar, sem áður höfðu 

spilað í vinsælustu dægurlagahljómsveitum landsins, að taka rokktónlist inn í dagsskrá 

sína. Sumir af eldri kynslóðinni töldu rokkið vera fábrotna, lítilfjörlega og leiðinlega 

tónlist, svo vægt sé til orða tekið. Árið 1957 varð mikil örtröð í Fálkanum þegar ný sending 

af hljómplötum barst í hús með lögum eftir Elvis Presley og Gene Vincent.20 Siggi Johnny, 

sem var einn af fremstu rokksöngvurum Íslands á þessum árum, kom fram með ýmsum 

hljómsveitum og spilaði reglulega fyrir Kanann á vellinum. Hann var í hljómsveitinni 

Fimm í fullu fjöri sem árið 1959 var talin vera eina alvöru rokkhljómsveit Íslands. Siggi 

fór með hljómsveitinni suður á völl þar sem hún þénaði mun meiri pening en í bænum. 

17 Gestur Guðmundsson, „Menntamenn misstu jarðsambandið,“ 5. maí 2001. 7.
18 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 32.
19 Jónatan Garðarsson. viðtal við höfund. 4. mars 2022.
20 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 69.
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Þeir hlustuðu mikið á Kanaútvarpið og notuðu gamalt stálþráðarupptökutæki til að taka 

upp nýjustu lögin sem þeir settu svo á dagskrá sína.21

Á rokktímabilinu var það algengt að hljómsveitir spiluðu lög eftir aðra og þá helst 

vinsælustu lögin. Ef gengið var á milli skemmtistaða mátti vel heyra nánast sama pró grammið 

spilað, enda var íslenskt tónlistarfólk þá ekki farið að semja sína eigin tónlist að neinu ráði. 

En það gerði vinsælasta tónlistarfólkið erlendis ekki heldur, nema þá örfáir.22 Það var þó 

töluverður munur á rokkmenningunni á Íslandi og í Bandaríkjunum, því hér á landi varð 

hún aldrei jafn sjálfstæð og sterk og vestanhafs. Hér tíðkuðust aldrei alvöru tónlistarþættir 

í útvarpi, né plötusnúðar, umboðsmenn eða hljómsveitir sem lifðu á rokkinu eða tileinkuðu 

sér það. Þrátt fyrir mikla eftirspurn meðal ungmenna eftir rokki þá náði það aldrei eins 

miklu flugi og það gerði meðal stórþjóða.23 Upp úr 1960 urðu svokölluð kynslóðaskipti í 

rokktónlistinni þar sem þeir ungu menn um tvítugt sem byrjað höfðu í hljómsveitum eldri 

manna voru farnir að stofna sínar eigin hljómsveitir. Eldri hljóm sveitirnar héldu áfram að 

spila fyrir fólk á öllum aldri, en nýju og ungu hljómsveitirnar spiluðu nýjustu tónlistina 

sem ætluð var fyrir yngri kynslóðina. Á þessum árum voru fjölmargar unglingahljómsveitir 

starfandi sem hver um sig kepptist við að vera sem vinsælust.24

2.3. Kanaútvarpið í minnum manna
Keflvíkingar höfðu greiðan aðgang að rokktónlist í gegnum útvarp bandaríska hersins og 

voru duglegir við að kaupa sér plötuspilara og ná í nýjustu hljómplöturnar. Með varnarliðinu 

urðu samgöngur Íslendinga á milli Keflavíkur og New York mun betri, en þaðan bárust 

tónlistaráhrifin til landsins, og í gegnum sambönd við herinn var mun auðveldara fyrir 

fólk að nálgast nýjustu hljómplöturnar. Á þessum árum var mikið tómarúm hjá ungum 

Keflvíkingum sem vantaði fyrirmyndir og afþreyingu. Það varð til þess að öllum erlendum 

straumum sem bárust til landsins var tekið opnum örmum.25

Útvarpssendingar bandaríska hersins, eins og áður var nefnt, hófust árið 1951 og 

sjónvarpsútsendingar árið 1955. Þegar komið var fram á árið 1953 hafði bandaríski herinn 

lagt undir sig suðurhluta Reykjanesskagans og Hvalfjörð og var í hugleiðingum um stærra 

svæði á Suðurnesjunum. Hann vildi fá Grímsey og setja átti upp herstöðvar á Austur- og 

Norðurlandi og á Vestfjörðum.26 Árið 1975 hófust sjónvarpsútsendingar í gegnum kapal sem 

21 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 78.
22 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 55.
23 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 65.
24 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 92.
25 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 46.
26 „Á Kaninn að fá flotastöð á Vestfjörðum?,“ 12.
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lá um herþorpið tengt í hvert hús og útsendingu í gegnum loftnet var hætt árið 1976. Árið 

1982 sendi útvarp hersins út á þremur stöðvum; á miðbylgju, sem bæði var á lokaðri rás, og 

í gegnum loftnet. Það sendi út efni allan sólarhringinn með fimm mínútna fréttasamantekt 

á heila tímanum sem var í beinni útsendingu. Önnur rásin sendi út tónlist þar sem spiluð 

voru „40 vinsælustu lögin“ ásamt því að frægir plötusnúðar frá Bandaríkjunum létu heyra 

í sér. Sú rás hefur verið þekkt sem „Kaninn“ eða „Kanaútvarpið“. Um fjórðungur efnisins 

var tekið upp í útvarpsstöðinni. Þriðja rásin var svo tölvustýrð lokuð rás sem sendi út tónlist 

allan sólarhringinn þar sem leikið var af stórum segulböndum dögum saman án afskipta 

starfsmanna, en það gerði rásina sjálfvirka.

Efnisskrá útvarpsins og sjónvarpsins kom í gegnum aðalstöð flotans í Bandaríkjunum. 

Örfáir fréttatímar og viðtalsþættir voru teknir upp í stöðinni í Keflavík. Alls störfuðu 20 

manns við Kanaútvarpið, bæði hermenn og fastráðnir Íslendingar. Reynt var að útvarpa 

sama efninu til allra herstöðva þar sem hermönnum átti að líða eins og þeir væru heima hjá 

sér.27 Dagskráin sem barst úr Kanaútvarpinu var ýmist framleidd fyrirfram á staðnum eða 

klippt saman af útvarpsþulum. Þeir sáu um hlé stöðvarinnar þar sem þeir kynntu dagskrána 

og veittu upplýsingar á borð við akstursaðstæður á vellinum, hernaðarviðvaranir, dagskrá 

klúbbanna og það sem var á dagskrá í leikhúsinu. Útvarpsþulirnir tóku upp vinsæla þætti 

á borð við Country junction, the Entertainer show og Music after midnight og sendu 

út í gegnum útvarpið. Fréttir, íþróttir, fræðsluefni, tónlistarskemmtanir og sérstakar til-

kynningar voru svo sendar út daglega frá stöðinni.28

Bandarísk menning lék stórt hlutverk á Íslandi á árum síðari heimsstyrj aldarinnar þar sem 

dans leikir og skemmti staðamenning blómstraði. Útlit skemmtistaðanna, einkennisbúningar 

og prúð búnir gestir minntu helst á draumaland Hollywood, þó að drykkjulæti væru aldrei 

langt undan. Á milli þess sem fólk stundaði vinnu sína og húsbyggingar sáu dans hljóm-

sveitir um að létta þeim lundina. Það var þó ekki eina hlutverk þeirra að skemmta fólki, 

heldur einnig að hleypa nýju lífi í gamla siði Íslendinga. Með því að nota glæsi legan 

klæðnað og sýna fagmannlega framkomu breyttust íslensk helgarfyllerí í stórveislur.29

Sigurður Sigurðsson minnist þess þegar hann var á unglingsaldri og hlustaði á Ríkis-

útvarpið, en hann lýsti dagskrá þess sem óumbeðnu uppeldi sem stjórnendur útvarpsins 

stjórnuðu. Aldrei var spurt um hvað hlustendur vildu hlusta á. Á dagskránni voru spurninga-

leikir Svavars Gests, laugardagsleikrit, konsertar Griegs, tónlist eftir Mósart og Beethoven, 

27 Friðrik Haukur Hallsson, Herstöðin: félagslegt umhverfi og íslenskt þjóðlíf. 181–82.
28 „The Voice Of The North Atlantic.“ 4.
29 Gestur Guðmundsson, „Rokk og nútíma þjóðmenning á Íslandi,“ Tímarit máls og menningar. (1991): 58.
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framhaldssögur og smásögur um hitt og þetta. Æskan vildi fá að ráða hvað hún hlustaði 

á og á þeim óskalista voru helst popp, rokk, Bítlar og Stones. Með því að koma til móts 

við kröfur æskunnar setti Ríkisútvarpið á dagskrá sína lítið popphorn og þáttinn Lög unga 

fólksins. Þetta þótti afar magurt fyrir ungmenni landsins og því þótti gott að geta stillt á 

Kanaútvarpið. Sigurður var ósammála þeim sem voru á móti Kanaútvarpinu og segir að 

ef að það hefði verið álitið vandamál væri þjóðlíf landsins allt öðruvísi.30 Ólafur Ormsson, 

sem bjó í Keflavík þegar herinn kom, var einn af þeim sem heillaðist af rokktónlistinni sem 

var byrjað að hljóma í útvarpi hersins. Ásamt mörgum öðrum átti Ólafur segulbandstæki 

sem hann var duglegur að nota til að taka upp vinsæl lög sem spiluð voru í útvarpinu.31

Þorsteinn Eggertsson, sem uppalinn er í Keflavík, minnist þess þegar hann las fyrst um 

tilkomu rokkæðisins í Bandaríkjunum í Morgunblaðinu árið 1955 og fylltist þá mikilli 

aðdáun á þessari nýju tónlistarstefnu. Hann heyrði fyrst í Kanaútvarpinu heima hjá ömmu 

sinni í Garði þar sem lög á borð við Rock around the clock eftir Bill Hailey og Blueberry 

Hill eftir Fats Domino hljómuðu. Að sögn hans gerðist allt mun hraðar í Keflavík en annars 

staðar og kom rokkið þar við sögu mun fyrr en í Reykjavík. Sagt hefur verið að rokkið 

hafi byrjað að hljóma í Ríkisútvarpinu í þættinum Lög unga fólksins með Ólafi Stephensen 

þegar hann kom heim frá námi í Bandaríkjunum með hljómplötur í farteskinu.32 Þessi 

þáttur Ólafs var þó umdeildur, en hann var á dagskrá á „gufunni“ á sunnudagskvöldum. Í 

febrúar 1957 skrifaði háskólastúdent í Morgunblaðið og kvartaði undan meintu rokkæði 

Ólafs á eftirfarandi hátt;

Rock-æðið er nú komið hér á það hátt stig, að börn, sem koma í afmælisveislur 

hvert til annars vilja ekkert annað en „rock and roll“. Veit ég dæmi þessa. Væri það 

ekki athugandi fyrir útvarpið að flytja ekki þessa tegund tónlistar, sem síður en svo 

er til menningarauka, fyrir íslenska æsku. Mín tillaga er: „Burt með „rock-ið“ úr 

útvarpinu.33

Þetta bréf stúdentsins var þó kveðið niður með bréfi frá 16 ára stúlku sem spurði:

Hvernig væri að Háskólastúdent færi og lærði rokkdansinn eins og hann er réttur? 

Ég geri ekki ráð fyrir að þessi börn í afmælisveislum hafi mikið vit á rokktónlist, en 

þeim finnst gaman að dansa rokk af sömu ástæðu og okkur unglingunum. Þessi hopp 

hafa í raun og veru góð áhrif á sál og líkama.34

30 Sigurður Sigurðsson, „Kanaútvarpið sælla minninga,“ 16. mars 2004, 40.
31 Ólafur Ormsson. Ævintýraþorpið, Saga úr sjávarplássi. 165.
32 Ólafur Ormsson, „Er enn ákafur rokkaðdáandi,“ 25. apríl 1999, 20.
33 Gunnar Lárus Hjálmarsson, „Hálf öld af stuði,“ 16. desember 2001, 14.
34 Gunnar Lárus Hjálmarsson, „Hálf öld af stuði,“ 16. desember 2001, 14.
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Tekið var viðtal við Örn Sigurðsson landfræðing (f. 1962) fyrir þessa rannsókn sem 

hlustaði nær daglega á Kanaútvarpið á meðan einungis ein innlend útvarpsstöð var starfandi 

á Íslandi. Eins og hjá flestum hvarf hlustun hans á Kanaútvarpinu hins vegar að mestu 

með tilkomu Rásar 2 og Bylgjunnar, enda var þeim síðarnefndu útvarpað í stereó á FM, á 

meðan Kanaútvarpið var í mónó á miðbylgju. Að hans mati hefði íslenskt tónlistarlíf tekið 

meira mið af evrópskri tónlist ef Kanaútvarpið hefði ekki verið til staðar. Hann segir að 

Kanaútvarpið hafi hins vegar opnað inn á bandarískt lagaval, en því má ekki gleyma að 

Bandaríkjamenn voru undir miklum áhrifum frá breskri tónlist á sjöunda áratugnum og 

nægir þar að nefna hljómsveitir eins og Bítlana og The Rolling Stones. Kanaútvarpið jók 

tvímælalaust tónlistarhlustun ungs fólks, einkum á dægurtónlist og rokktónlist, þar sem 

eina íslenska útvarpsstöðin hafði slíka tónlist lítið í spilun. Kanaútvarpið bjargaði ungu 

fólki yfir í betri tónlist og það átti einnig við um sjálfa tónlistarmennina sem hlustuðu mikið 

á Kanaútvarpið og pikkuðu upp lög þaðan til að spila á böllum. Þar var allt það nýjasta 

spilað og flýtti það fyrir nútímavæðingu þjóðarinnar á þessu sviði. Á meðan kvikmyndir 

gátu verið tvö ár á leiðinni frá Hollywood í bíóhús hérlendis var nýjasta tónlistin komin á 

augabragði, þökk sé Kanaútvarpinu. Það hafði því jákvæð áhrif á tónlistarlíf Íslendinga, 

því að ef ekki hefði verið fyrir Kanaútvarpið má reikna með að Íslendingar hefðu þróað 

sinn eigin dægurlagastíl í anda þess sem gerðist á Norðurlöndunum.35

Ásamt Erni var tekið viðtal við Jónatan Garðarsson útvarpsmann, sem lengi vel hefur 

verið tengdur tónlistinni og er fróður um ýmis mál sem tengjast henni. Þegar hann var 

spurður að því hvernig tónlistarlíf Íslendinga hefði þróast ef ekki hefði verið neinn her í 

landinu og ekkert Kanaútvarp, þá svaraði hann að það hefði orðið svipað án þess. Tónlist 

frá Bretlandi og Bandaríkjunum hefði borist til Íslands þrátt fyrir engan her í landinu, 

en sennilega verið seinna á ferðinni. Að hans mati hafði Kanaútvarpið bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif á tónlistarlíf Íslendinga. Þeir sem hlustuðu á dægurtónlist og náðu Kananum 

hlustuðu á alls konar tónlist sem hefði sennilega ekki hljómað að öðrum kosti. Hingað 

til lands komu fjölmargir erlendir tónlistarmenn sem héldu tónleika á skemmtistöðum. 

Bítlatíminn hefði samt sem áður ekki orðið jafn öflugur hér á höfuðborgarsvæðinu ef ekki 

hefði verið fyrir áhrif Kanaútvarpsins. Popp-tónlistin fékk meira vægi, fleiri áttu kost að 

heyra þessa tónlist en áður og þurftu ekki að kaupa plötur þar sem það nægði þeim að 

kveikja á útvarpinu. Það má þó reikna með því að Keflvíkingar og Suðurnesjamenn hefðu 

ekki verið eins áberandi í poppinu og raun bar vitni, en áhrif Bítlanna og annarra hefðu 

35 Örn Sigurðsson, viðtal við höfund, 21. mars 2022.
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gætt alveg sama þó svo að Kanaútvarpið hefði ekki verið fyrir hendi. Kanaútvarpið flýtti 

sennilega fyrir því að fjölmargar unglingahljómsveitir voru stofnaðar á suðvesturhorninu, 

aðallega í Reykjavík og nágrenni. Þær lifðu flestar í stuttan tíma, yfirleitt tvo til níu mánuði 

og hættu svo. Síðan voru stofnaðar nýjar hljómsveitir. Að mati Jónatans voru mestu 

áhrifin sem Kanaútvarpið hafði pólitísk. Það mynduðust allskonar deilur þar sem íslenskir 

tónlistarmenn máttu t.d. spila í beinum útsendingum í Kanaútvarpinu fyrstu árin en síðan 

var það bannað. Kanaútvarpið mátti ekki spila íslenska tónlist vegna þess að bandaríski 

herinn borgaði ekki STEF-gjöld eða flutningsgjöld.36

Í viðtali sem tekið var við Baldur Þórir Guðmundsson, son Rúnars heitins Júlíussonar 

úr Hljómum, setti hann fram þá kenningu, reyndar með varúð, að herstöðin hefði haft 

úrslitaáhrif á gróskuna sem varð í tónlistinni í Keflavík á sjöunda áratugnum. Hann telur 

að ef nálægð við herstöð sem útvarpar bandarískri dægurtónlist er nægjanleg til að efla 

tónlistarlíf þá væri blómstrandi tónlist í kringum allar herstöðvar heimsins, en það sé nú 

ekki raunin. Kanaútvarpið opnaði tónlistarflóru dægurmenningar þar sem hægt var að 

hlusta á kántrý, rokk og soul-tónlist sem var einfaldlega ekki í boði á „gufunni“, eins og 

rás eitt Ríkisútvarpsins var jafnan kölluð. Það er ekki fyrr en árið 1983, með tilkomu Rásar 

2, að eitthvað í líkingu við Kanaútvarpið kom til sögunnar. Baldur nefnir að gróskan hefði 

ekki orðið eins mikil í tónlistinni enda var aðgengi að tónlist stýrt af Ríkisútvarpinu og 

dægurmenningin fékk ekki mikið pláss í dagskránni þar. Tónlistin hefði orðið einsleitari 

hjá okkur þó áhrifa t.d. bresku bítlabylgjunnar gætti hér á landi frekar en kántrýmenning 

Kanans. Nálægðin við herstöðina hafði þau áhrif að aðgengi að annarri tónlist en þeirri 

sem spiluð var á gömlu gufunni síaðist inn í tónlist þeirra sem voru að stofna hljómsveitir, 

semja lög, syngja og spila. Einnig var þarna vettvangur fyrir hljómsveitir til að spila þegar 

Kaninn bauð íslenskum hljómsveitum að spila í klúbbunum á vellinum, en þegar best lét 

voru klúbbarnir fjórir til fimm talsins.37

36 Jónatan Garðarsson, viðtal við höfund, 4. mars 2022.
37 Baldur Þórir Guðmundsson, viðtal við höfund, 4. mars 2022.
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3. Keflavíkurhljómsveitir
Tónlistarlíf Íslendinga blómstraði verulega eftir komu bandarískra hermanna í seinna stríð. 

Á milli þess sem þeir sinntu herskyldu þurfti að halda uppi stuði og skemmtun til að létta 

þeim stundina. Skapti Ólafsson, sem síðar varð trommari og mikill dægurlagaunnandi, 

minnist þess þegar hann ásamt félögum sínum lá við hlustir upp við braggagafl þar sem 

Officera-klúbburinn var við Barónsstíg á styrjaldarárunum. Þar var mikil skemmtun í 

gangi um helgar þar sem hermenn komu saman og hlustuðu á fjöruga tónlist.38 Á árunum 

var tónlistarlíf Íslendinga svipað og það sem tíðkaðist í Evrópu, nema hvað að hér var 

sjónvarpið ekki komið til skjalanna. Fólk upplifði því nýjar tónlistarstefnur í gegnum 

útvarpið, skoðaði ljósmyndir og las um þær í tímaritsgreinum. Erlendir tónlistarmenn 

voru sjaldséðir en þó komu nokkrir til að skemmta bandaríska hernum á vellinum.39 Það 

var ýmislegt sem kveikti tónlistaráhuga ungs fólks í Keflavík í byrjun sjöunda áratugarins 

þar sem nefna má Kanaútvarpið sem útvarpaði dægurtónlist allan sólarhringinn og 

svo var það Guðmundur H. Norðdahl sem átti heiðurinn af stofnun Tónlistarskóla- og 

Karlakórs Keflavíkur ásamt endurreisn Lúðrasveitar Keflavíkur. Talið er að fyrstu angar 

rokktónlistarinnar á Suðurnesjum hafi sprottið upp úr Lúðrasveit Keflavíkur þar sem 

Guðmundur starfaði sem tónlistarkennari og kenndi ungum piltum á hljóðfæri. Þeir áttu 

síðar eftir að stofna hinar og þessar hljómsveitir og verða þekktir tónlistarmenn.40

Það fór ekki framhjá neinum að í Keflavík væri að þróast fjölmennt tónlistarlíf þar 

sem efnilegir tónlistarmenn voru að stíga fram í sviðsljósið. Það var þó einnig víðs vegar 

um heiminn þar sem tónlistarlífið blómstraði. Bítlarnir komu fram á sjónarsviðið með 

sprengingu líkt og Bob Dylan. Síðar komu The Rolling Stones, The Who, Janis Joplin 

og Jimi Hendrix. Hér heima voru fjölmargar hljómsveitir sem stigu sín fyrstu skref á 

sjöunda áratugnum þegar hljómsveitir á borð við Hljóma, Flowers, Dáta, Pónik, Roof 

Tops, Ævintýri, Júdas, Óðmenn og Trúbrot voru stofnaðar.41

Fyrir þessa rannsókn var lögð fram könnun, þar sem sú spurning var sett fram hvernig 

fólk teldi að tónlistarlíf Íslendinga hefði þróast ef ekki hefði verið nein herstöð í landinu 

og ekkert Kanaútvarp. Því var svarað að án Kanaútvarpsins hefðu Íslendingar ekki fylgst 

jafn mikið með þeim tónlistarstraumum sem áttu sér stað vestan hafs og hefðu þeir eflaust 

misst af tónlistarstefnum á borð við reggí, blús, afró og kántrý. Margir telja að vera 

38 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Eru ekki allir í stuði?, 13.
39 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 192.
40 Ómar Valdimarsson, Gunni Þórðar, Lífssaga. 25.
41 Einar Júlíusson. „Söngurinn gefur mér mikla lífsfyllingu,“ 25. maí 1997. 14–15.
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varnarliðsins á Miðnesheiði hafi verið Suðurnesjamönnum upplyfting bæði varðandi tónlist 

og sjónvarpsáhorf og almenn enskukunnátta var mun betri þar en hjá öðrum í landinu. Í 

Keflavík var tónlistarlífið mjög lifandi á þessum tíma, þar sem böll voru um hverja helgi, 

bæði föstudags- og laugardagskvöld og hljómsveitir þurftu ávallt að vera með nýjustu 

lögin. Algengt var að fólk kæmi frá Reykjavík og Hafnarfirði með rútum til að sækja 

böllin í Krossinum, Stapa, Ungó og Festi í Grindavík. Það voru engin böll í líkingu við 

Suðurnesjaböllin og hljómsveitirnar sáu um að halda uppi fjörinu. Almenningur minnist 

Kanaútvarpsins með hlýhug og saknar stöðvarinnar mikið og ekki síður þessa tímabils.

3.1. Rúnar Júlíusson og Gunnar Þórðarson
Fljótlega eftir að bandaríski herinn tók að sér hervernd Íslands í seinni heimsstyrjöldinni 

varð hann áberandi á Reykjanesinu. Eftir að Keflavíkursamningurinn var undirritaður 

árið 1946 hófust miklar framkvæmdir á Miðnesheiði sem hafði það í för með sér að 

stærsti flugvöllur landsins var lagður þar. Þessar framkvæmdir höfðu það í för með sér 

að Bandaríkjamönnum fjölgaði hratt og höfðu í farteskinu siði sem voru nýjung í augum 

landsmanna. Rúnar Júlíusson minnist þess að hafa fylgst grannt með öllum þeim nýjungum 

sem áttu sér stað við komu hersins. Fyrir honum var svæðið hinum megin við girðinguna 

lítil Ameríka.42 Kanaútvarpið hafði sérstaklega mikil áhrif á hann, en hann var fæddur og 

uppalinn í Keflavík. Hann taldi að nálægðin við völlinn hafi haft góð áhrif á sig og sína 

kynslóð. Kanaútvarpið spilaði mikið af bandarískri blús- og rytmatónlist sem vinsælar 

hljómsveitir á borð við Bítlana og The Rolling Stones voru undir áhrifum frá.43

Rúnar minntist þess þegar hann sá plötuspilara í fyrsta skipti. Hann var upptrekktur og 

í eigu Magnúsar Bergmann frænda hans. Í nágrenninu bjó maður að nafni Haukur sem 

mátti til með að hafa gluggann á herberginu sínu opinn og spilaði nýtt rokk með mönnum 

á borð við Little Richard og fleirum. Þar sem að Haukur starfaði sem sjómaður var hann 

fljótur að koma með nýjustu plöturnar heim. Ekki var til plötuspilari á heimili Rúnars og 

ekki heldur bíll sem gerði honum erfitt fyrir að hlusta á tónlist þegar honum sýndist. Hann 

var þó fljótur að safna sér pening fyrir græjum og fjárfesti þá í Telefunken-plötuspilara 

og segulbandstæki. Hann notaði segulbandið heilmikið þar sem ekki var alltaf hægt að fá 

nýjustu plöturnar strax. Hann var því duglegur við að pikka upp lög sem spiluð voru í Radio 

Caroline og úr útvarpinu á Heiðinni (Kanaútvarpinu).44 Hljómplötur voru ekki algengar á 

þessum árum og kom það oft fyrir að einungis ein hljómplata væri keypt á ári. Þegar Rúnar 

42 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 23–24.
43 Gestur Guðmundsson, „Menntamenn misstu jarðsambandið,“ 5. maí 2001. 17.
44 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 20–21.



20 

keypti sinn fyrsta plötuspilara fylgdi með honum hljómplata sem var látin duga í nokkur 

ár. Ungmenni þessa tíma, sem voru í hljómsveitarhugleiðingum, fóru ýmsar leiðir til að 

spila lög sem bárust úr útvarpinu, hvort sem það var með segulböndum eða hreinlega að 

skrifa þau niður eftir eyranu.45

Þegar Rúnar var kominn með bílpróf, var þeim Gunnari Þórðarsyni boðið starf upp 

á velli sem leigubílstjórar. Gunnar var þá farinn að spila með hljómsveit Guðmundar 

Ingólfssonar, sem fékk að spila reglulega á vellinum, en fjallað verður um þá hljómsveit 

síðar. Rúnar og Gunnar keyrðu um á amerískum drekum, aðallega af gerðinni Ford og 

Chevrolet, en það var mikið sport að fá að keyra slíkar drossíur á þeim tíma. Í hverjum bíl 

var útvarp sem herinn sá fyrir og gerði þeim kleift að hlusta á það nær allan sólarhringinn. 

Það var mun skemmtilegra að hlusta á Kanaútvarpið heldur en Ríkisútvarpið, eða gömlu 

gufuna, en í henni var meira um talað mál en tónlist. 46 Ásamt Gunnari kynntist Rúnar nýrri 

tónlist og hlustaði mikið á Kanaútvarpið á vellinum. Þar gátu þeir náð í hljómplötur með 

nýju tónlistarfólki sem ekki voru komnar á markaðinn á Íslandi. Með sambandi sínu við 

Bandaríkjaher kynntust þeir rokkinu, rytmablúsnum, soultónlistinni og kántrísöngvurum.47 

Þegar Rúnar byrjaði að spila í hljómsveitum fyrir Kanann á vellinum voru hermennirnir allt 

öðruvísi áheyrendur heldur en þeir íslensku. Kanarnir sýndu meiri viðbrögð við tónlistinni 

heldur en heimamenn. Það var meira úrval af hljómplötum í kringum völlinn þar sem þær 

streymdu að með hermönnum og sjómönnum. Plötubúðirnar voru ekki eins fljótar að fá 

nýjustu plöturnar og ekkert úrval var þar að ráði.48 Það var mikill munur á tónlistaráhuga 

Rúnars og fjölskyldu hans, þar sem foreldrum hans líkaði ekki við þá tónlist sem hann og 

hans kynslóð hlustaði á og töldu hana vera óþarfa hávaða.49

Herstöðin í Keflavík bar með sér menningarstrauma sem höfðu áhrif á landið á nánast 

öllum sviðum. Þeir landsmenn sem voru hlynntir íslensku menningunni voru uppteknir 

við að horfa á hvað bandarísku áhrifin hefðu slæm áhrif á landið, í staðinn fyrir að horfa á 

hvað fælist í þessum áhrifum og hvaða hluti þeirra gæti komið landinu til góða. Herstöðin 

hafði sérstaklega mikil áhrif á tónlistarlíf þjóðarinnar þar sem frá henni barst Kanaútvarpið 

og -sjónvarpið og kynni Íslendinga við bandaríska hermenn.50

45 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 46.
46 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 25.
47 Gylfi Guðmundsson, Suðurnesjamenn. 116.
48 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68´ hugarflug úr viðjum vanans, 147.
49 Gylfi Guðmundsson, Suðurnesjamenn. 118.
50 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68´ hugarflug úr viðjum vanans, 146.
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Kaninn hafði einnig mikil áhrif á Gunnar Þórðarson sem fékk gítar í fermingargjöf 

og í kjölfarið mikinn áhuga á tónlist. Hann hlustaði mikið á menn á borð við Elvis, Roy 

Orbinson, Everly Brothers, Little Richard og fleiri í Kanaútvarpinu, en hann var duglegur 

við að finna hljóma í lögum. Mikið var haldið upp á Elvis í Keflavík þar sem hann var 

þá á toppnum og voru einkum tveir söngvarar sem tóku Elvis-lög; Einar Júlíusson og 

Engilbert Jensen. Gunnar hafði einnig hlustað töluvert á djass og söngleikjatónlist sem 

spiluð var í Kanaútvarpinu á milli tólf og tvö á nóttunni. Þegar hann hafði náð tökum á 

gítarnum var hann farinn að tileinka sér flóknari hljóma. Gunnar hlustaði með félögum 

sínum, sem allir voru áhugamenn um popptónlist, á Kanann og notuðu þeir stundum 

segul bönd og tóku upp tónlist sem þeir æfðu svo á gítar.51 Kaninn spilaði allt aðra tónlist 

en var í Ríkisútvarpinu. „Þessu var dembt yfir okkur 24 tíma á dag“ að sögn Gunnars.52 

Ungt fólk fylgdist grannt með útvarpinu á vellinum þar sem nýjustu lögin voru spiluð sem 

ekki heyrðust í Ríkisútvarpinu. Þar var meiri áhersla lögð á klassík og jafnvel fullmikið 

að margra mati. Það var talinn misskilningur að Suðurnesjamenn hafi verið hlynntir her-

setunni, miðað við nálægð þeirra við völlinn, en sú nálægt skapaði þó fólki atvinnu og 

ýmis tækifæri. Á vellinum var mun rólegri stemmning á skemmtunum en á böllunum í 

Krossinum, sem var aðalskemmtistaðurinn í Keflavík. Þar var meira um fyllirí og slagsmál í 

anda sveitaballa. Á staðnum var einungis selt gos þar sem að áfengi var bannað, en auðvitað 

var allt fljótandi í brennivíni sem fólki tókst að smygla inn á staðinn.53

Nálægðin við herinn hafði margvísleg áhrif í för með sér. Keflvískir krakkar urðu 

fyrstir til að sjá og smakka Kóka-kóla og ýmislegt annað bandarískt sælgæti sem hermenn 

höfðu með sér og buðu upp á þegar þeir héldu jólaskemmtanir fyrir bæjarbörnin. Með 

hernum komu einnig nýir atvinnuhættir, þar sem nefna má leigubíla, og konur fengu nýjan 

starfsvettvang á vellinum þar sem betur var borgað og vinnan var þægilegri og þrifalegri. 

Þegar herinn hvarf á brott árið 2006 kom í ljós hversu háðir Suðurnesjamenn voru hernum, 

þar sem mikill hluti atvinnulífsins tengdist honum á einn eða annan hátt. Í marga áratugi 

hafa Keflavík og Suðurnesin snúist um bandarísk áhrif að sögn Gunnars Þórðarsonar. Mikil 

áhersla var lögð á að einangra herstöðina frá daglegu lífi vegna þeirrar siðspillingar sem 

talin var fylgja henni.54 Á árunum eftir að Hljómar voru stofnaðir á sjöunda áratugnum 

var ekki mikið um fjölmiðla. Fimm dagblöð voru gefin út af stjórnmálaflokkunum, ein rás 

Ríkisútvarpsins og ein sjónvarpsrás voru starfandi og fréttir í útvarpi og sjónvarpi voru 
51 Jón Hjartarson, Hljómagangur, 6–7.
52 Ómar Valdimarsson, Gunni Þórðar, Lífssaga. 26.
53 Jón Hjartarson, Hljómagangur, 14–15.
54 Ómar Valdimarsson, Gunni Þórðar, Lífssaga. 19.
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lesnar af körlum í jakkafötum. Ríkisútvarpið sá til þess að ekki væri spiluð einhver vitleysa 

og því var bítlagargið ekki vel séð.55

3.2. Hljómsveit Guðmundar Ingólfssonar
Við komu rokksins spruttu fjölmargar hljómsveitir upp í Keflavík en einnig í Reykjavík 

sem komu stundum til Keflavíkur og spiluðu á vinsælasta skemmtistaðnum, Krossinum í 

Njarðvík. Fjölmargir tónlistarmenn löðuðust að Keflavík vegna tónlistarinnar og má þar 

nefna mann sem flutti þangað frá Vestmannaeyjum, Guðmund Ingólfsson.56 Hann hafði 

með sér gítar og datt þar inn í „gítarbyltingu“.57 Í hljómsveit hans voru fjölmargir efnilegir 

tónlistarmenn á öllum aldri. Á bassa var Erlingur Jónsson, Eggert Kristinsson á trommur, 

Reynir Guðmundsson á píanó og söngvararnir Einar Júlíusson og Engilbert Jensen. Þórir 

Baldursson kom stundum inn sem píanóleikari í staðinn fyrir Reyni og Rúnar Georgsson 

saxófónleikari kom stundum og spilaði með. Guðmundur vissi að þeir ungu tónlistarmenn 

sem voru að koma sér á framfæri líkt og Gunnar Þórðarson, myndu með tímanum stofna 

sínar eigin hljómsveitir og til að bæta samkeppnisaðstöðuna taldi Guðmundur betra að fá 

þá til liðs við sig.58 Hljómsveitin réði ríkjum á skemmtunum Suðurnesjamanna næstu árin, 

og þá aðallega í Krossinum. Á þessum tíma var ekkert sjónvarp komið sem gerði henni 

kleift að fylla húsið á miðvikudagskvöldum. Á síldarárunum yfir sumartímann var ekkert 

um að vera í Keflavík sem varð til þess að Guðmundur fór með sveitina til Siglufjarðar 

þar sem hún spilaði á böllum á björtum sumarnóttum í Alþýðuhúsinu, Sjálfstæðishúsinu 

og á Hótel Höfn.59 Þegar hljómsveitin hætti vorið 1963 ræddu þeir Einar og Gunnar saman 

um að stofna hljómsveit. Þeir fengu með sér í lið Erling Björnsson og Eggert Kristinsson, 

en voru í leit að bassaleikara. Gunnar fékk það hlutverk að finna einn slíkan, sem hann 

og gerði. Það var sjálfur Rúnar Júlíusson og fékk Gunnar eina helgi til að kenna honum 

undirstöðuatriðin á bassa. Þeir byrjuðu svo að spila saman í september undir nafninu 

Hljómar.60

3.3. Hljómar
Fyrstu fulltrúar bítlamenningar á Íslandi var hljómsveitin Hljómar sem stofnuð var árið 

1963. Hún fékk innblástur sinn frá rokkinu sem vakti mikla vinsældir, en þegar þeir félagar 

bættu bítlalögum við á lagalistann sinn vakti það enn meiri vinsældir. Þeir voru þó ekki 

55 Ómar Valdimarsson, Gunni Þórðar, Lífssaga. 46.
56 Ólafur Ormsson, „Er enn ákafur rokkaðdáandi,“ 25. apríl 1999, 20.
57 Ómar Valdimarsson, Gunni Þórðar, Lífssaga. 27.
58 Jón Hjartarson, Hljómagangur, 10–12.
59 Ómar Valdimarsson, Gunni Þórðar, Lífssaga. 27.
60 Einar Júlíusson. „Söngurinn gefur mér mikla lífsfyllingu,“ 25. maí 1997. 14–15.
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einir á báti við að stofna bítlahljómsveitir á Íslandi, en öðluðust þó mestu vinsældirnar, þar 

sem Hljómar var fyrst slíkra hljómsveita til að gefa út plötu árið 1965. Þar sem hún á rætur 

sínar að rekja til Keflavíkur var ekki mikið um spilamennsku fyrir utan suðvesturhornið og 

eina og eina tónleika á Akureyri. Meðlimir Hljóma voru því farnir að leita meira á erlendan 

markað. Það var þó varnarliðið í Keflavík sem hélt þeim við efnið þar sem hljómsveitin fékk 

tæki færi til að halda tónleika á vellinum þar sem hún vakti mikla lukku. Þegar Kanarnir 

heyrðu hljómsveitina spila hvöttu þeir meðlimi hennar strax til að fara vestur um haf til 

Bandaríkjanna og koma tónlist sinni á framfæri þar. Með hrifningu Kanans á hljómsveitinni 

voru meðlimir hennar farnir að líta ansi stórt á sig og þóttust sjá að þeir hefðu möguleika á 

að ná athygli erlendra hlustenda.61 Að sögn Jónatans Garðarssonar spiluðu Hljómar mikið 

bandaríska tónlist frá The Beach Boys, Byrds og fleirum. Um leið og hljómsveitir urðu 

vinsælar á þessum tíma þurftu þær að sinna markaðnum og spila það sem fólkið bað um 

og hættu að eltast við sína uppáhalds tónlist. Hvort þetta hafi verið vegna Kanaútvarpsins 

eða tískunnar, eða tónlistarinnar sem krakkarnir keyptu á plötum, er ekki gott að segja.62

Hljómar spiluðu í fyrsta skipti 5. október árið 1963 á balli í Krossinum sem var í gömlum 

bragga sem breytt hafði verið í samkomuhús og notaður fyrir böll og dansleiki. Til að 

byrja með var önnur hljómsveit bókuð til að spila þetta kvöld, en hún forfallaðist. Það var 

einhver sem benti á Hljóma sem reið á vaðið og spilaði á dansleiknum. Eftir þetta kvöld 

vöktu þeir athygli og urðu þekktir og spiluðu á hverju kvöldi á Krossinum sama vetur.63 

Hljómsveitin var undir miklum áhrifum frá Bítlunum og rokktónlist frá Chuck Berry, Bill 

Hailey, Little Richard, Chubby Checker og Elvis Presley. Hægt er að segja að þeir hafi haft 

sömu áhrifavalda og Bítlarnir sjálfir. Oft hefur verið sagt að Hljómar hafi nokkurn veginn 

byrjað á svipuðum nótum og Bítlarnir og The Rolling Stones sem einnig settu lög eftir 

aðra á sínar plötur. Þær voru auk þess undir áhrifum frá rokki, blús og bandarískri tónlist.64

3.4. Óðmenn
Hljómsveitin Óðmenn hefur verið skilgreind sem þriðja hljómsveit Keflavíkur á eftir 

Hljómum og Trúbroti. Ári eftir að Engilbert hætti í Hljómum stofnaði hann Óðmenn með 

yngri strákum. Innanborðs voru Jóhann Georg Jóhannsson sem spilaði á bassa, Eiríkur 

bróðir hans á sólógítar og Valur Emilsson á rytmagítar. Hljómsveitin kom fyrst fram í 

Keflavík árið 1966 þar sem hún spilaði bítlapopp og öðlaðist miklar vinsældir fyrir góðan 

61 Þór Tjörvi Þórsson. „Vegir liggja til allra átta.“ (2006): 5–6.
62 Jónatan Garðarsson. viðtal við höfund. 4. mars 2022.
63 Gylfi Guðmundsson. Suðurnesjamenn, 116.
64 Gylfi Guðmundsson. Suðurnesjamenn, 130.
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söng allra meðlima. Engilbert staldraði þó stutt við í hljómsveitinni þar sem hann hætti um 

haustið og gekk aftur í Hljóma. Hinir meðlimir sveitarinnar urðu verulega svekktir eftir 

þetta og varð það til þess að sveitin leystist hér um bil upp. Hún fékk þó aukin lífskraft 

þegar Pétri Östlund var boðið að ganga í sveitina, eitthvað sem hann gat ekki hafnað. Pétur 

hafði áður spilað með Hljómum, en gafst fljótt upp á því. Eftir fyrstu plötu sveitarinnar 

ákvað Eiríkur að ganga úr henni og í staðinn kom Magnús Kjartansson á orgel. Einnig 

bættist Shady Owens við sem styrkti sveitina verulega. Þetta var fyrsta hljómsveitin sem 

hún söng í og vakti mikla athygli enda hvergi að finna eins sannfærandi söngkonu. Það 

voru þó fleiri en Óðmenn sem sáu þá miklu söngkrafta sem Shady bjó yfir, því að Hljómum 

tókst að stela henni yfir til sín. Við það fór allur kraftur úr Óðmönnum sem lögðu fljótlega 

upp laupana.

Ári síðar, 1969, endurlífgaði Jóhann sveitina og þá með gítarleikaranum Finni Torfa 

Stefánssyni og trommuleikaranum Ólafi Garðarssyni. Þeir lögðu meiri áherslu á rokkið og 

æfðu lög eftir Cream og Jimi Hendrix þar sem þær sveitir voru með sömu hljóðfæraskipan. 

Það blúsrokk sem hljómsveitin hafði að leiðarljósi vakti ekki mikla athygli á böllum 

þar sem ballgestir voru ekki tilbúnir fyrir slíka tónlist og voru oftast of drukknir til að 

geta hlustað á hana. Með tilraunatónlist sinni var hljómsveitin skilgreint sem hljómsveit 

„pælaranna“ en ekki „fólksins“.65

3.5. Brimkló
Hljómsveitin Brimkló, sem stofnuð var árið 1972, var fyrsta hljómsveitin sem tileinkaði sér 

amerískt kántrý og kom þeirri tónlist á framfæri við almenning. Þegar Trúbrot var stofnuð 

af hljómsveitunum Hljómum og Flowers, þremur árum fyrr, gengu afgangsmenn þeirra 

hljómsveita í nýja hljómsveit sem bar nafnið Ævintýri. Sú hljómsveit starfaði til ársins 

1972 og var Brimkló stofnuð í kjölfarið. Í henni voru Arnar Sigurbjörnsson gítarleikari, 

Sigurjón Sighvatsson bassaleikari og Björgvin Halldórsson söngvari og gítarleikari. Síðar 

bættust við Hannes Jón Hannesson gítarleikari og Ragnar Sigurjónsson trommuleikari, sem 

áður hafði spilað í Mánum frá Selfossi. Hljómsveitin kom í fyrsta skipti fram í nóvember 

1972 og öðlaðist fljótt mikillar vinsældir og varð skömmu síðar ein vinsælasta hljómsveit 

landsins. Á meðan aðrar hljómsveitir voru að tileinka sér blúslegt sýrurokk á þessum 

tíma ákvað Brimkló að fara aðrar leiðir og feta sig yfir í kántrítónlist. Sú tónlist barst úr 

Kanaútvarpinu og minnist Björgvin Halldórsson að „þegar við stofnuðum Brimkló vorum 

við mikið að hlusta á bönd eins og New Riders of the Purple Sage og Birds, Crosby Stills 

65 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Eru ekki allir í stuði?, 110–112.
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og Nash, Neil Young og Bob Dylan á West Coast-kántrírokk.“ Þeir voru þó mest undir 

áhrifum frá Gram Parsons og fluttu sig þá yfir í rokkdeildina þar sem lög einkenndust af 

góðum textum og laglínum og rödduðum söng. Á þeim tíma var enginn að spila slíka tónlist 

á Íslandi og fannst mörgum kántrítónlist vera hálf hallærisleg og stimpluð sem sveitatónlist, 

en nú til dags er önnur hver hljómsveit að spila slíka tónlist. Tónleikar Brimklóar voru 

tvískiptir þar sem fyrri hlutinn var spilaður með órafmögnuðum hljóðfærum í takt við 

kántrístílinn og síðan var sett í samband og ballið byrjaði. Eins og flestar aðrar hljómsveitir 

spilaði hljómsveitin erlend lög eftir aðra, en fór síðar að semja sína eigin tónlist og gera sína 

eigin texta. Frá 1972 til 1976 urðu miklar mannabreytingar í hljómsveitinni þar sem nýir 

menn komu í staðinn fyrir aðra og eldri meðlimir sneru aftur til baka. Það var ekki fyrr en 

árið 1976 að Arnar, Ragnar og Hannes Jón hófu upptöku á plötu sem Rúnar Júlíusson gaf 

út. Björgvin, sem þá var staddur á Bretlandi með hljómsveitinni Change, söng inn á sjö lög 

plötunnar þar sem eftirminnilegasta lagið er „Rock ´n´ roll, öll mín bestu ár.“ Við það var 

hljómsveitin endurvakin og fór að spila á ýmsum skemmtunum, þar á meðal á vellinum.66

66 Árni Matthíasson. „…síðan eru liðin mörg ár.“ 12. ágúst 2012. 17–18.
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4. Hljómsveitir á vellinum
Fjölmargir skemmtistaðir eða „klúbbar“ voru starfandi á herstöðinni á Miðnesheiði þar sem 

hver um sig bar tignarleg nöfn. Hver skemmtistaður var þá mötuneyti, veitingastaður, bar 

og dansstaður þar sem ýmsar skemmtanir voru haldnar og einstöku sinnum kvikmynda-

sýningar. Klúbbarnir voru skipulagðir í anda hersins þar sem sjóliðar, sem voru í lægsta 

þrepi metorðalistans, höfðu aðgang að einum stað, undirforingjar að öðrum og svo voru 

sérstakir klúbbar fyrir þá sem bjuggu og störfuðu á Miðnesheiðinni. Hermenn fengu oft að 

taka með sér gesti á skemmtistaðina þegar aðsókn var mikil og höfðu þá Íslendingar, sem 

unnu á stöðinni og utanaðkomandi fólk, aðgang að samkomustöðum hersins.67

Íslenskar hljómsveitir, sem fengu tækifæri til að spila á vellinum, gátu fjórfaldað tekjur 

sínar við það að spila á klúbbunum.68 Þeir klúbbar sem voru vinsælastir á Suðurnesjunum 

voru Officera-klúbburinn, NCO-klúbburinn, Top of the Rock og Polar-klúbburinn. Þar sem 

að þessir klúbbar voru staðsettir á vellinum voru aðallega hermenn sem komu og hlustuðu. 

Á þeim tíma var völlurinn ekki eins lokaður og síðar varð og því var bæði auðveldara fyrir 

Íslendinga að skella sér á völlinn og fyrir hermennina að skoða borgarlífið í Reykjavík. 

Þrátt fyrir að hermennirnir hefðu allt til alls til að létta sér stundina; sjónvarp, bíó og klúbba, 

þá kom það fyrir að þeim leiddist og söknuðu borgarstemmningarinnar.69 Á herstöðinni 

voru hljómlistarmenn meðal hermannanna og reglulega komu hljómsveitir sem ferðuðust 

á milli herstöðva í Evrópu og spiluðu. Íslenskir tónlistarmenn fengu einnig tækifæri til að 

hlusta á þessar hljómsveitir. Einnig tíðkaðist það að innlendar hljómsveitir fengju að spila 

í klúbbum á vellinum.70 Þær léku að mestu leyti fyrir bandarísku hermennina sem dvöldu 

á vellinum. Þeir vildu óðir dansa við rokktónlist eins og þeir þekktu á sínum heimaslóðum. 

Íslensku hljómsveitirnar byrjuðu því að æfa rokklög af fullum krafti til þess að fá tækifæri 

til að spila á vellinum.71 Það var ein hljómsveit sem náði miklum vinsældum á fyrsta áratug 

herstöðvarinnar, K.K. Sextettinn, sem hafði völlinn sem sinn starfsvettvang. Þegar best 

lét spilaði hljómsveitin fimm kvöld í viku í nokkra mánuði og með auknum vinsældum 

voru klúbbarnir farnir að keppast um að fá hana til sín. Að sögn Kristjáns Kristjánssonar, 

stjórnanda hljómsveitarinnar, urðu Íslendingar aðdáendur hennar í gegnum Kanaútvarpið. 

Helsti munurinn á Íslendingum og hermönnum á skemmtunum var vínið, en það var 

aldrei langt undan meðal heimamanna. Hermennirnir voru lítið í víninu og þurftu ekki að 
67 Friðrik Haukur Hallsson, Herstöðin: félagslegt umhverfi og íslenskt þjóðlíf. 182–83.
68 Ólafur J. Engilbertsson, „Vagg og velta í hálfa öld,“ (2007): 19.
69 Jón Hjartarson, Hljómagangur, 12.
70 Eggert Þór Bernharðsson. „Eru þeir orðnir vitlausir!.“ (2007): 45.
71 Gestur Guðmundsson, „Rokk og nútíma þjóðmenning á Íslandi,“ Tímarit máls og menningar. (1991): 58.
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vera ofurölvi til þess að geta skemmt sér. Þorsteinn Eggertsson kom eitt sinn fram fyrir 

hermenn á vellinum þar sem hann söng nokkur rokklög. Það entist þó stutt þar sem allt 

varð vitlaust og menn dönsuðu upp á borðum og köstuðu húsgögnum til. Þorsteinn var í 

kjölfarið rekinn úr klúbbnum og bannað að koma þangað aftur. Þegar hljómsveitir fengu 

tækifæri til að spila á vellinum varð starfsgrundvöllur þeirra traustari vegna áhrifa þaðan 

og atvinnumennskan í dægurtónlistargeiranum styrktist.72

Árið 1960 opnaði skemmtistaður í Keflavík sem kallaðist Víkin þar sem rekin var 

veitingastaður á neðri hæðinni og dansstaður á þeirri efri. Þar var komið fyrir tveimur 

plötuspilurum sem Erlingur Jónsson sá um og vann hann þar sem plötusnúður staðarins. 

Einnig spilaði þar fjöldinn allur af hljómsveitum, meðal annars hljómsveitin Beatniks 

sem starfaði þó ekki lengur en í tvö ár, frá 1961 til 1963.73 Þær hljómsveitir sem spruttu 

upp við komu rokksins voru allar með svipað efni á dagskrá sinni þar sem allir hlustuðu á 

Kanaútvarpið og fengu lögin þaðan. Það skipti því máli að vera fyrstur með nýtt lagaval. 

Þær hljómsveitir sem komu utan af landi lögðu áherslu á öðruvísi tónlist þar sem meðlimir 

þeirra höfðu hlustað á útvarpsstöðvar á borð við Radio Luxembourg og Radio Caroline, 

en nánar verður fjallað um þær stöðvar síðar í ritgerðinni. Hljómsveitir utan af landi voru 

því undir meiri evrópskum áhrifum en bandarískum, ólíkt hljómsveitunum í Reykjavík.74

4.1. Bítlaæðið
Ný tónlistarstefna var byrjuð að ryðja sér til rúms á Englandi í byrjun sjöunda áratugarins 

og einkenndist hún af gítarhljómsveitum. Fyrsta hljómsveitin sem stofnuð var með þessum 

stíl voru Bítlarnir og öðlaðist hún miklar vinsældir. Í kjölfarið voru stofnaðar hljómsveitir á 

færibandi hér heima og þær danshljómsveitir sem áður höfðu gert garðinn frægan fækkaði 

snarlega.75 Fyrstu alvöru bítlatónleikarnir hér á landi voru haldnir 4. mars árið 1964 í 

Háskólabíói þar sem sjálfir Hljómar frá Keflavík slógu rækilega í gegn. En auk þeirra 

komu fram hljómsveitirnar Sóló, Tónar, JJ og Einar og Savannatríóið. Þrátt fyrir að þessar 

hljómsveitir spiluðu nánast sama prógrammið öðluðust Hljómar mestu vinsældirnar. Eftir 

þessa miklu sigurgöngu Hljóma jókst spila mennska þeirra töluvert þar sem þeim var í meira 

mæli boðið að spila út á landi og fóru að semja sín eigin lög.76 Árið 1964 hefur oft verið kallað 

sigur ár bítla æðisins á Íslandi. Hljómar höfðu komið af stað miklu bítlaæði í Keflavík og 

þá aðallega á skemmtistaðnum Krossinum, helsta helgarsamkomustað ungmenna á Suður-

72 Eggert Þór Bernharðsson. „Eru þeir orðnir vitlausir!.“ (2007): 46–48.
73 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 18.
74 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Eru ekki allir í stuði?, 48.
75 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 43.
76 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 105.
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nesjum.77 Að margra mati var bítlatónlistin ekki talin vera eins ögrandi og rokk tónlistin og 

margir ungir tónlistarmenn töldu Bítlana vera að gera góða hluti. Það var þó líkt og með 

rokkið að eldri kynslóðin var ekki hrifin af bítlaæðinu.78 Að sögn Gunnars Þórðarsonar 

reið það yfir eins og flóðbylgja og hafði með sér allt aðra stemmningu en áður hafði ríkt 

í dægurtónlistinni. Við komu Bítlaæðisins færðist öll athyglin frá Bandaríkjunum yfir á 

Bretland í einum vettvangi.79 Í Keflavík spruttu upp fjölmargir tónlistarmenn í kjölfarið og 

varð Keflavík bítlabærinn þar sem Kanaútvarpið og Kanasjónvarpið voru áfram í hávegum 

höfð með sín miklu áhrif. Með bítlaæðinu varð meira fjör meðal hljómsveita en áður hafði 

þekkst og má sérstaklega nefna Hljóma í því sambandi. Mikill æsingur var m.a. í kringum 

Rúnar Júlíusson sem tók upp á því að hoppa upp á magnara og láta öllum illum látum þegar 

hljómsveitin spilaði opinberlega. Að sögn Þorsteins Eggertssonar varð fjandinn laus þegar 

Rúnar komst í ham og var honum líkt við Mick Jagger, söngvara The Rolling Stones.80 Á 

bítlatímanum var stofnuð hljómsveit í Keflavík sem fékk það hlutverk að spila í pásum hjá 

Hljómum. Hún hét Rofar og var með Jóhann Helgason innanborðs ásamt Inga Oddssyni 

trommuleikara, Ómari Emilssyni gítarleikara og Friðriki bassaleikara. Margir hafa haldið 

því fram að völlurinn hafi haft mikil áhrif á poppáhuga Suðurnesjamanna og er það eflaust 

rétt að mati Jóhanns sem segir að hann hafi hlustað mikið á Kanann og fékk hljómsveitin 

oft tækifæri til að spila á klúbbunum á vellinum. Eftir tveggja ára skeið bættist Magnús 

Þór Sigmundsson í hljómsveitina og var þá nafni hljómsveitarinnar breytt í Nesmenn og 

var hún nánast fastahljómsveit í Rockville-klúbbnum. Magnús og Jóhann byrjuðu þá að 

semja sín eigin verk sem náðu þó aldrei inná lagalista hljómsveitarinnar, þar sem hlutverk 

hennar var einkum að stæla erlendar hljómsveitir. Það var ekki fyrr en árið 1970, þegar 

Nesmenn hættu, að þeir Magnús og Jóhann fóru í alvöru samstarf í tónlistinni.81

Á sjöunda áratugnum fóru ungmenni reglulega á tónleika með íslenskum hljómsveitum, 

en heima hjá sér hlustuðu þau á þær erlendu plötur sem hljómplötuverslanir höfðu upp á 

að bjóða. Tónlistin sem íslensk ungmenni héldu sérstaklega uppá heyrðist aldrei í íslenska 

útvarpinu nema þá í einstöku tilfellum. Þá kom Kanaútvarpið að góðum notum og jafnvel 

Radio Luxembourg þar sem heyra mátti lög sem enn höfðu ekki náð til landsins, en 

íslenskar hljómsveitir voru á þessum tíma lítið farnar að taka upp lög eða gefa út plötur. 

77 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 75–76.
78 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 102.
79 Jón Hjartarson, Hljómagangur, 25–26.
80 Jónas Haraldsson, „Ó þessar Keflavíkurnætur,“ 11. júlí 2014, 36.
81 Jóhann Helgason, „Sumir líta á þetta sem leikaraskap,“ 16. október 1983. 46.
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Það var einnig fátítt meðal íslenskra hljómsveita að þær semdu sín eigin lög og léku því 

að mestu leyti erlend lög.82

4.2. Pónik
Hljómsveitin Pónik var stofnuð árið 1964 og spilaði mikið á Keflavíkurflugvelli fyrir 

bandarísku hermennina. Að sögn Magnúsar Eiríkssonar var sérstök upplifun að spila fyrir 

aðra en Íslendinga. Áður en hljómsveitin byrjaði að spila á vellinum var þar mikið sukk í 

gangi þegar flugherinn var við stjórn. Hann hafði mun meiri peninga en sjóherinn, sem tók 

yfir völlinn þegar Pónik byrjaði að spila. Það sem var einkennilegast við kanamenninguna, 

að sögn Magnúsar, var að í Reykjavík voru hamborgarastaðir nær óþekkt fyrirbæri, en 

þeir voru nánast á hverju horni í vellinum. Magnúsi þótti mikið sport í því að geta borðað 

hamborgara og verið í kringum allt þetta „djúpsteikta kanadót“. Eins og aðrar hljómsveitir 

stundaði Pónik einnig það að pikka lög upp úr Kanaútvarpinu til að spila fyrir hermennina. 

Þeir héldu mikið uppá þær hljómsveitir sem spiluðu fyrir þá lög sem þeir þekktu vel. Böllin 

hjá þeim náðu þó aldrei einhverjum stórleika líkt og þau íslensku voru þekkt fyrir, því 

völlurinn var kvenmannslaus. Í staðinn fyrir að geta boðið upp í dans sátu hermennirnir úti 

í sal og horfðu á hljómsveitirnar spila. Þeir máttu þó eiga það að þeir hlustuðu af innlifun, 

annað en það sem segja mátti um íslensku ballgestina.83 Spilanir á vellinum voru því meira 

tónleikar heldur en böll, sem hafði í för með sér að hljómsveitir drógust frekar að honum. 

Af þeim sökum gátu þær vandað lagaval sitt, sem hafði áhrif á stíl þeirra og tónsmíðar.

Stuttu eftir stofnun Póniks bættist Einar Júlíusson í hópinn, en hann hafði áður verið í 

Hljómum. Það kom sér vel fyrir hljómsveitina að hafa hann innanborðs því hann hafði lengi 

unnið í flugstöðinni í Keflavík. „Hann þekkti vel inn á systemið hjá Kananum og fylgdist 

vel með hvaða músík þeir vildu“ að sögn Magnúsar. „Við vorum lengi með sunnudagsdjobb 

þarna, spiluðum alltaf einu sinni eða tvisvar í viku. Við spiluðum bara þá músík sem gekk 

í Bandaríkjunum á hverjum tíma“.84

4.3. Hippatíminn
Sumir rokktónlistarmenn höfðu þann metnað að stefna á útlönd, til frægðar og frama, 

þar sem þeir höfðu gefist upp á að skapa sér alvöru tónlistargrundvöll hér á landi. Einnig 

voru rokkunnendur farnir að gefast upp á íslenskum hljómsveitum þar sem flestar þeirra 

spiluðu sömu vinsælu lögin. Þegar íslenskar hljómsveitir fóru að tileinka sér vandaðri 

og metnaðarfyllri tónlist árið 1969 fengu þær hvatningu frá fjölgandi hópi kröfuharðra 

82 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 92–93.
83 Sigmundur Ernir Rúnarsson, „Alltaf hrifist af því sem nýtt er,“ 13. nóvember 1982. 24.
84 Ómar Valdimarsson, Gunni Þórðar, Lífssaga. 74.
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hlustenda. Á blómaskeiðinu myndaðist töluvert bil á milli þeirra sem hlustuðu á létta og 

hressilega tónlist, og þeirra sem hlustuðu á tilraunamennskuna. Þetta bil fór þó minnkandi 

þar sem ungmenni fóru í auknum mæli að tileinka sér tónlist frá hljómsveitum á borð 

við Náttúru og Trúbrot. Hins vegar breikkaði bilið aftur þar sem ungmenni leituðu á ný í 

stuðtónlist sem mátti finna á erlendum hljómplötum.85 Plötuspilarar urðu mun algengari á 

heimilum landsmanna en hafði verið við komu rokksins nokkrum árum fyrr. Vinsælustu 

hljómsveitirnar sem ungmenni landsins héldu sérstaklega uppá á bítlatímabilinu, Bítlarnir, 

The Rolling Stones og The Animals fóru að vanda sig við að gefa út hljómplötur með 

betri hljóm og hljómplötuverslanir voru komnar með fjölbreyttara úrval en áður.86 Þegar 

bítlaæðið söng sitt síðasta árið 1966 voru hljómsveitir hættar að geta heyrt í sjálfum sér 

spila á tónleikum. Sjálfir Bítlarnir gáfust upp á þessu og héldu sína síðustu tónleika í 

Bandaríkjunum haustið 1966. Í kjölfarið voru hljómsveitir stofnaðar sem spiluðu fyrir 

áheyrendur sem vildu njóta tónlistarinnar og heyra eitthvað nýtt. Tónlistin var gerð í meira 

tilraunaskyni þar sem hljómsveitir voru farnar að semja lengri og vandaðri lög. Það var 

árið 1968 að hljómsveitir hérlendis á borð við Hljóma, Flowers, Óðmenn og fleiri, fóru 

að spila metnaðarfyllri tónlist sem áheyrendur gátu hlustað á. Þær höfðu það markmið að 

koma tónlistinni til skila til áheyrandans.87

Farið var að hlusta á dægurlög á allt annan hátt en áður þar sem áheyrendur sátu og hlust-

uðu á tónlistina í stað þess að dansa við hana. Hljómsveitir á borð við Greatful Dead voru 

farnar að stunda tilraunastarfsemi og The Doors, og Love náðu meiri útbreiðslu.88 Á þessum 

árum voru svokallaðar súpergrúppur komnar til sögunnar, en þar má nefna hljómsveitina 

Cream sem stofnuð var árið 1966 og öðlaðist strax miklar vinsældir. Jimi Hendrix var að 

verða áhrifamesti gítarleikari rokksins, en sólóferill hans varð þó skammlífur með fráfalli 

hans 1970. Vestur í Kaliforníu tóku Crosby, Stills, Nash & Young til starfa og í Bretlandi 

var Led Zeppelin stofnuð árið 1968, en hún var talin ein vinsælasta þungarokkhljómsveit 

Bretlands ásamt Deep Purple. Árið 1969 var viðburðarríkt í tónlistarútgáfu. Bítlarnir gáfu 

út Get Back, Honky Tonk Women kom frá The Rolling Stones, Marvin Gaye gaf út I heard 

it through the grapevine og Creedence Clearwater gaf út Bad moon rising. Einnig var þetta 

ár annasamt í plötuútgáfu þar sem hljómsveitir á borð við The Band, Bob Dylan, Cream, 

Chicago og Crosby, Stills, Nash & Young gáfu út vinsælar plötur.89

85 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 139–40.
86 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 78.
87 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68´ hugarflug úr viðjum vanans, 148–149.
88 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 111–112.
89 Ómar Valdimarsson, Gunni Þórðar, Lífssaga. 52.
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Tryggvi Hübner minnist þess þegar hann var ungur að árum og heyrði í fyrsta skipti 

talað um Rúnar Júlíusson sem naut þá mikillar virðingar sem poppstjarna. Tólf ára að aldri 

hlustaði Tryggvi á tónlistarmenn á borð við Jimi Hendrix og fleiri. Það var á þeim tíma 

sem bylting varð í rokktónlistinni sem setti svip sinn á tónlist Suðurnesja. Þetta var á þeim 

tíma sem Trúbrot var að ryðja sér til rúms og var tónlist hennar meira spennandi en tónlist 

Hljóma að mati Tryggva. Trúbrot var hljómsveit nýrrar kynslóðar.90

Á þessum tíma voru hæggengar hljómplötur, LP-plöturnar að ná yfirhöndinni. Plötur sem 

innihéldu einungis eitt eða tvö lög voru ekki lengur vinsælar meðal tónlistaráhugamanna, 

sem vildu fá að hlusta á heilu plöturnar frá upphafi til enda og njóta þess að sitja og hlusta 

og skoða umslögin á meðan. Vinsælustu hljómsveitirnar voru þá farnar að einblína á 

stóru plöturnar sem innihéldu aldrei færri en tvö til fjögur lög. Ef efnið varð of mikið 

eftir upptökuferlið, svo það komst ekki á eina plötu, voru gerð tvöföld albúm. Hér á landi 

voru LP-plötur einnig að taka völdin og meira var farið að flytja inn af hljómplötum. 

Hljómplötudeild Faco í Reykjavík byrjaði að flytja inn plötur með flugi frá Bandaríkjunum 

á meðan Fálkinn flutti þær inn sjóleiðis frá Bretlandi.91

Þann 1. febrúar árið 1967 voru haldnir tónleikar í Austurbæjarbíói sem bornir voru 

saman við bítlatónleikana í Háskólabíói þremur árum fyrr. Bítlahljómsveitin Tónar stóð á 

bakvið þá tónleika þar sem hljómsveitir á borð við Toxic, Hljóma, Óðmenn, Sonet, Pops, 

Bendix, Mána og Falcon léku. Óðmenn slógu í gegn á þessum tónleikum með frumsömdu 

lagi eftir Jóhann G. Jóhannsson, Mánar frá Selfossi vöktu athygli fyrir þéttleika, enda 

voru þeir nær óþekktir í höfuðborginni, Toxic var með Who-stæla og Jónas R. sveiflaði 

hljóðnemanum utan í trommusettið. Tónar fengu þó mestu athyglina þar sem þeir voru 

síðasta hljómsveit kvöldsins. Lögregluþjónar sem sáu um öryggismál á tónleikunum voru 

orðnir verulega þreyttir á hávaðanum sem endaði með því að þeir ruddust upp á sviðið 

og ætluðu að stöðva tónleikana. Þá ýtti bassaleikari Tóna einni löggunni út af sviðinu og 

voru þá tónleikarnir stöðvaðir umsvifalaust, hljómsveitin handtekin og farið með hana 

upp á lögreglustöð.92

4.4. Trúbrot
Hljómsveitin Trúbrot varð til árið 1969 úr tveimur hljómsveitum, þar sem Rúnar, Gunnar 

og Shady Owens komu úr Hljómum og Karl Sighvatsson og Gunnar Jökull úr Flowers. 

Shady var alin upp í Bandaríkjunum og bjó á vellinum þegar stjúpfaðir hennar var í 

90 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 146–47.
91 Ómar Valdimarsson, Gunni Þórðar, Lífssaga. 80.
92 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Eru ekki allir í stuði?, 76–77.
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hernum, en kom stundum til Keflavíkur til að syngja með ýmsum hópum. Hún var fengin 

í Hljóma til að styrkja hljómsveitina og fengu meðlimir hennar þá tækifæri til að semja 

lög með amerísku ívafi.93 Trúbrot var svokölluð ofursveit þar sem helstu stjörnum tveggja 

vinsælustu hljómsveita landsins var safnað saman í eina. Gunnar Þórðarson, sem áður 

hafði samið einföld bítlalög, var nú farinn að semja veigameiri og flóknari tónverk. Trúbrot 

naut ekki vinsælda sem unglingahljómsveit, heldur sem metnaðarfull hljómsveit sem vakti 

forvitni tónlistaráhugamanna.94 Þrátt fyrir að stofnun hennar hafi komið mörgum á óvart, 

var hún í raun eðlilegt framhald af því sem var að gerast í íslenska poppinu. Þá voru að 

eiga sér stað breytingar í íslensku tónlistarlífi og hljómsveitir stofnaðar í kjölfar þess, þar 

á meðal Ævintýri með Björgvini Halldórssyni í fararbroddi.

Trúbrot spilaði í fyrsta skipti á veitingahúsinu Sigtúni í Reykjavík áður en förinni var 

heitið til New York-borgar þar sem hún spilaði í tvær vikur á ýmsum skemmtistöðum. 

Eftir heimkomuna spilaði hljómsveitin svo á útihátíð í Húsafellsskógi um verslunar manna-

helgina. Á þeim tíma var þetta stórhátíð þar sem talið er að um fjörutíu þúsund manns 

hafi mætt.95

Eftir fjögur ár varð svolítil ókyrrð innan Trúbrots þar sem Gunnar Jökull og Karl 

Sighvatsson gengu úr henni og í hana aftur tvisvar og Shady Owens hætti um tíma. Þessi 

ár breyttist mannaskipan hljómsveitarinnar alls sjö sinnum. Þrátt fyrir töluverðar vinsældir 

sem hljómsveitin öðlaðist fjaraði hún hægt og rólega út og hætti að lokum.96

4.5. Eiturlyf frá Kananum
Árið 1969 var bandarískur hermaður, sem staðsettur var á Keflavíkurflugvelli, handtekinn 

fyrir að hafa fíkniefni í fórum sínum. Hann játaði að hafa neytt efnanna og deilt þeim 

með sér en neitaði að hafa stundað fíkniefnasölu. Sá orðrómur barst út í dagblöðin að 

fjórir liðsmenn Trúbrots hefðu prófað hass. Það hafði í för með sér að hljómsveitinni var 

bannað að spila í félagsmiðstöðinni Tónabæ í Reykjavík og á fleiri stöðum. Meðlimir 

hljómsveitarinnar reyndu að halda þessum frásögnum fyrir sjálfan sig þangað til Gunnar 

Þórðarson kom fram í viðtali í Vikunni sem bar fyrirsögnina; „já, við reyktum marijuana!.“ 

Sagði hann að flest í þeim sögum sem gengið höfðu um hljómsveitina væri satt, en 

harðneitaði að einhver úr hljómsveitinni væri dópisti.97 „Undir áhrifum marijuana verður 

maður ákaflega næmur og opinn og það er ástæðan fyrir því að við notuðum þetta einu 

93 Jón Hjartarson, Hljómagangur, 60.
94 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 112–113.
95 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 100.
96 Ómar Valdimarsson, Gunni Þórðar, Lífssaga. 53–54.
97 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 105.
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sinni eða tvisvar á meðan við vorum að spila. En ég er alls ekki að mæla með þessu.“ 

sagði Gunnar.98 Að sögn Rúnars Júlíussonar var það yfirmaður í bandaríska hernum sem 

smyglaði lítilræði af marijuana til landsins og bauð þeim að prófa. Frásagnir af þessum 

efnum höfðu þegar farið að berast þar sem að hippamenningin tröllreið öllu á þessum 

tíma, en fíkniefnin voru hluti af henni. Hljómsveitin lenti eftir þetta reglulega í klónum 

á tollvörðunum á Keflavíkurflugvelli þegar sveitin kom til landsins eftir dvöl í útlöndum 

við upptöku á plötu. Allur búnaður hljómsveitarinnar var tekinn og leitað í honum að 

fíkniefnum svo og í farangri og á meðlimunum sjálfum.99

Hass og marijuana voru nánast óþekkt efni á Íslandi fram í lok sjöunda áratugarins. Þetta 

hafði þó aðeins þróast meðal djassgeggjara á stríðsárunum þegar þeir kynntust þessum 

efnum hjá erlendum tónlistarmönnum. Þegar þessi efni voru byrjuð að breiðast út um 

hinn vestræna heim var ekki komist hjá því að þau myndu berast til landsins, bæði með 

Íslendingum sem komu erlendis frá og erlendu fólki sem kom til landsins. Árið 1969 voru 

lögregluyfirvöld farin að þekkja efnin og um haustið var tekin sú ákvörðun um að banna 

þessi efni á Íslandi.

Það urðu sérstök tengsl á milli þess að reykja hass og hlusta á tónlist, en með því fylgdi 

að menn lærðu að njóta tónlistar á nýjan hátt og lærðu að njóta áhrifanna. Meðal þessara 

áhrifa voru létt skap og skyndileg hugrenningatengsl þar sem menn slepptu sér í hugarflugi 

og skynvillum. Menn hlustuðu þá á tónlistina á allt annan hátt þar sem þeir létu hana 

bera sig á hugarflugi. Fljótlega fóru menn að leita til sterkari efna m.a. LSD sem barst til 

landsins upp úr 1970, og hafði mun sterkari áhrif en hassið. Þessi vímuefni voru talin vera 

stór þáttur í þeirri gerjun sem varð í æskumenningu og dægurtónlist.100 Larry Otis, sem 

var frá Bandaríkjunum og góðvinur meðlima Trúbrots, minnist þess þegar hann kom til 

landsins í nokkra mánuði og sagði frá nýja efninu sem hafði sprottið upp vestanhafs, LSD. 

Hann hvatti Gunnar, Rúnar og fleiri til að prófa þetta efni og þeir hvöttu hann til að senda 

sér það næst þegar hann færi aftur vestur um haf. Þegar hann fór svo aftur heim guggnaði 

hann á að senda þeim efnið þar sem hann vildi ekki spilla fyrir vinum sínum með einhverju 

efni sem væri svo öflugt. Gunnari og Rúnari tókst þó að nálgast efnið þrátt fyrir það.101 

Í júlí 1969 stóð yfir ein þekktasta tónlistarhátíð allra tíma, Woodstock-hátíðin. Trúbrot, 

sem þá var staðsett í New York, langaði á hátíðina en fór í staðin á íslenska Woodstock-

hátíð á Húsafelli þar sem yfir 20 þúsund manns komu saman. Í rútunni á leiðinni þangað 
98 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 144.
99 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 106.
100 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 125–27.
101 Bítlabærinn Keflavík (Þorgeir Guðmundsson, 2005).
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hafði hljómsveitin útvegað sér vægan skammt af LSD. Hún spilaði svo á tónleikum um 

kvöldið og viðurkenndi að það hefði verið nokkuð skrautlegt. „Við fríkuðum alveg út í 

tónlistinni. Rúnar stökk upp á skúr sem var þarna við hljómsveitarpallinn. Ég held að 

þetta sé svæsnasta flippið sem við tókum á þessum tíma sem dópið var innan seilingar.“ 

minnist Gunnar.102

102 Jón Hjartarson, Hljómagangur, 61.
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5. Áhrif utan Keflavíkur
Á bítlatímabilinu voru ekki einungis hljómsveitir sem spruttu upp í Reykjavík eða Keflavík, 

heldur einnig á landsbyggðinni þar sem talsverður fjöldi hljómsveita voru stofnaðar. 

Hljómsveitarlífið utan Keflavíkur og Reykjavíkur var af öðrum brag en þar tíðkaðist. Á 

landsbyggðinni stefndu menn ekki í að verða atvinnumenn með tónlist sinni, heldur einungis 

að skemmta sér og öðrum. Tónlist þeirra var fjölbreytt og mannaskipan hljómsveita var 

breytileg. Þeir sem spiluðu á hljóðfæri sem áhugamál mættu oft á skemmtanir til að spila 

undir með uppáhalds lögunum sínum. Þá tíðkaðist svokallað djammsessjón þar sem ýmsir 

aðilar spiluðu undir. Hljómsveitin sem var bókuð sá svo um að spila gömlu dansanna.103 

Jónatan Garðarsson heldur því fram að þeir sem bjuggu á suðvesturhorni landsins hafi haft 

betri aðgang að bandaríska „sándinu“ og fengu því tækifæri til að spila fyrir bandaríska 

hermenn í klúbbunum á Keflavíkurflugvelli sem hafði líklega sín áhrif. Aðrir spiluðu í 

sínum heimabyggðum, fyrir heimamenn og þá sem bjuggu í dreifbýlinu, en þurftu engu 

að síður að geta boðið upp á það vinsælasta hvort sem það var á íslensku eða ensku. Þetta 

var ekki spurning um Kanann eða ekki Kanann, þetta var spurning um að geta hlustað á 

erlendar útvarpsstöðvar sem voru með það allra nýjasta. Það voru margar hljómsveitir „úti 

á landi“ með samskonar forskot.104

5.1. Sjóræningjastöðvar
Á árunum í kringum 1960 voru starfandi útvarpsstöðvar sem staðsettar voru um borð í 

skipum, fyrir utan lögsögu Bretlands og útvörpuðu dægurlagatónlist. Útvarpsstöðvarnar 

sendu út efni sem ríkisreknu stöðinni BBC var bannað að útvarpa. Ein slík útvarpsstöð 

var Radio Caroline sem náðist um sunnan- og austanvert Ísland. Önnur stöð var Radio 

Luxembourg, en þessar tvær stöðvar sáu um að miðla dægurtónlist áfram til þeirra sem 

náðu merki þeirra.105 Ungt fólk á Íslandi var ekki alltaf ánægt með það sem var í boði í 

Ríkisútvarpinu, þar sem mikið var um frásagnir karla og kerlinga af sínu ati og sögur af 

bæjum og hrossum. Fólk var þá ekki í neinum vandræðum með að finna sér dægurtónlist 

til að hlusta á annars staðar en í Ríkisútvarpinu. Þeir sem áttu nothæf útvarpstæki gátu 

með góðu móti náð erlendum stöðvum þó að oft væru einhverjar truflanir meðfylgjandi. 

Þessar erlendu stöðvar höfðu litlar sem engar deilur í för með sér og voru þær ekki hafðar 

með í fréttum þegar fjallað var um hve erlend áhrif væru slæm fyrir landið.106 Björgvin 

103 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 58.
104 Jónatan Garðarsson. viðtal við höfund. 4. mars 2022.
105 Óttar Felix Hauksson, „Rúnar Júlíusson, Rokkkóngurinn og ræturnar.“ 13. apríl 1995. 80.
106 Karl J. Garðarsson. „Óþjóðhollir starfshættir.“ (2006): 15.
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Halldórsson minnist þess þegar hann var að alast upp löngu fyrir daga internetsins, sjónvarp 

var á fáum heimilum og aðeins ein útvarpsstöð starfandi, Ríkisútvarpið. En þá var hægt 

að hlusta á tónlist utan úr heimi í gegnum Radio Luxembourg og Radio Caroline, sem 

unglingar víðs vegar af landinu soguðu í sig, og þeir sem bjuggu við Faxaflóann gátu 

hlustað á Kanaútvarpið.107 Sumarið 1963 æfðu meðlimir Hljóma, stíft og hlustaði mikið á 

Kanann. Einnig lágu þeir yfir Radio Luxembourg og seinna kom svo til sögunnar Radio 

Caroline sem var sjóræningjastöð um borð í gömlum síðutogara sem lá við festar úti við 

Suffolk á Bretlandi. Sá togari var eitt sinn gerður út frá Reykjavík og hét þá Freyr RE 1 áður 

en hann komst í eigu Breta og fékk nafnið Ross Revenge sem gerði út frá Grimsby. Þá kom 

hann við sögu í þorskastríðinu og litu Íslendingar á hann sem sjóræningjaskip. Skipinu var 

lagt í Grimsby eftir að hafa verið 16 ár til sjós og komu eigendur Radio Caroline auga á það 

og keyptu það, en þeir töldu það smellpassa fyrir rekstur útvarpsstöðvar á hafi úti. Þegar 

hún hóf göngu sína árið 1964 fyrir tilstuðlan írska athafnamannsins Ronan O´Rahilly var 

jafnan spiluð látlaus og vinsæl tónlist sem breskir hlustendur voru ekki vanir að heyra.108 

Íslendingar sem náðu stöðinni voru ánægðir með hana þar sem hún spilaði hrátt rokk og 

blús og þar fengu óþekktar hljómsveitir að hljóma. Gunnar Þórðarson minnist þess þegar 

hann byrjaði að semja lög fyrir Hljóma að hann vildi hafa textana á ensku. Að sögn hans 

var lagið vinsæla Fyrsti kossinn skírt eftir sjóræningjastöðinni Radio Caroline.109

Radio Luxembourg var frjáls útvarpsstöð sem útvarpaði ensku efni frá Lúxemborg og 

var fjármögnuð með sölu auglýsinga. Það var nokkuð flókið að ná stöðinni þar sem til þess 

þurfti ferðaútvarp og koparvír sem vafinn var utan um loftnetið. Annar endi vírsins vísaði 

út um glugga og var nýttur sem loftnet á meðan hinn endinn var festur við miðstöðuofn 

til að ná jarðtengingu. Með slíkum útbúnaði gátu menn einnig náð Kanaútvarpinu í betri 

gæðum, en yfirleitt náðist það án nokkurs aukaútbúnaðar en þá fylgdi yfirleitt dálítið suð 

með. Lúxemborgarstöðin spilaði vinsældalistana og á milli þess heyrðust auglýsingar og 

fréttir. Það var vani hjá unnendum stöðvarinnar, sem og Kanaútvarpsins, að hlusta á efni 

af vinsældalistanum, því að í Kananum heyrðust oft vinsælustu sveitalögin.110

Líkt og með Kanaútvarpið var tónlistarfólk einnig duglegt við að taka upp efni úr 

Radio Luxembourg og má þar nefna meðlimi hljómsveitarinnar Ýr, sem stofnuð var árið 

1973 á Ísafirði, en hún var undir bandarískum kántrýáhrifum. Um jólin 1975 gaf hún út 

plötuna Ýr var það heillin þar sem vinsælasta lag plötunnar var lagið Kanínan. Það lag 
107 Ómar Garðarsson, „Rotaður á fyrsta ballinu í Eyjum.“ 8. mars 2012. 13.
108 Björn Þorfinnsson, „íslenski togarinn sem varð vettvangur vinsællar útvarpsstöðvar.“ 23. mars 2018. 52.
109 Jón Hjartarson, Hljómagangur, 20–21.
110 Ragnar Geir Brynjólfsson, „Radio Luxembourg – minning“
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var svokallað tilraunalag þar sem það er talið vera erlent. Meðlimir sveitarinnar vissu ekki 

eftir hvern lagið væri, en þeir höfðu tekið það upp á lélegt segulband við slæm skilyrði úr 

Radio Luxembourg. Sveitin náði svo ekki að hlusta nema tvisvar eða þrisvar á upptökuna 

áður en þeir tóku upp annað efni yfir hana. Til að byrja með var lagið sungið á ensku, 

en þegar upptökur á plötunni hófust þýddi ekkert að syngja enska texta, svo þeir fóru að 

semja íslenska texta við erlend lög. Síðar kom í ljós að lagið sem hljómsveitin hafði heyrt 

í gegnum Radio Luxembourg hefði verið eftir hljómsveitina Ela Ela frá 1971 en í flutningi 

skemmtisveitarinnar Les Humphries Singers.111

5.2. Hljómsveitin Logar
Frá Vestmannaeyjum kom hljómsveitin Logar sem stofnuð var árið 1964 af þeim Helga 

Hermanns syni söngvara, Henry Erlendssyni bassaleikara, gítar leikurunum Þorgeiri 

Guð munds syni og Grétari Skaftasyni auk Harðar Sigmundssonar trommu leikara. Líkt 

og Hljómar, sem urðu fyrir áhrifum Kanaútvarpsins, urðu Logar fyrir áhrifum Lúxem-

borgar útvarpsins. Þeir voru undir miklum áhrifum frá The Rolling Stones og tóku þá sér 

til fyrirmyndar þar sem þeir klæddust ekki neinum formlegum hljómsveitarbúningum og 

lögðu áherslu á R&B. Þrátt fyrir að Logar væru taldir vera ein besta hljómsveit landsins 

á bítla- og hippatímabilinu komust vinsældir þeirra ekki mikið út úr Eyjum fyrstu árin og 

ekki tókst þeim að gefa út plötu strax. Að þeirra sögn voru í Reykjavík heilu klíkurnar sem 

studdu við bakið á hljómsveitunum. Það var ekkert slíkt sem tíðkaðist í Vestmannaeyjum. 

Það var ekki fyrr en árið 1973 að plata kom loksins út með Logum, m..a með laginu 

Minning um mann sem Gylfi Ægisson samdi fyrir hljómsveitina.112

Logar var stærsta og eina hljómsveitin frá Vestmannaeyjum sem komst almennilega 

á kortið og spilaði mest í Höllinni, sem þá var aðal skemmtistaðurinn í Eyjum. Þar voru 

stundum haldin böll um helgar þar sem hljómsveitin hafði lög á borð við You Better move 

on og Satisfaction eftir The Rolling Stones og Summer in the City eftir Loving Spoonful á 

dagskrá sinni. Árið 1966 fékk hljómsveitin tækifæri til að hita upp fyrir bresku hljómsveitina 

Hollies í Háskólabíói, sem þá var ein af vinsælustu hljómsveitum heims á eftir The Rolling 

Stones og Bítlunum.113 Gítarleikarinn Grétar Skaftason var forsprakki Loga en hann hafði 

áður verið í hljómsveitinni Skuggum í Keflavík ásamt Gunnari Þórðarsyni áður en hann 

flutti til Eyja. Meðal annarra áhrifa sem hljómsveitin varð fyrir var frá hljómsveitinni The 

111 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 308.
112 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 162–163.
113 „Aldrei sprækari en nú.“ 20. október 1994. 6.
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Who sem þeir hermdu eftir með því að berja gítarana með sleifum og kubbum.114 Þar sem 

Logar störfuðu nær einvörðungu í Vestmannaeyjum voru þeir nokkuð einangraðir, sem 

hafði ekki góð áhrif, enda skorti þá samkeppnina sem aðrar hljómsveitir höfðu. Þeir gátu 

því ekki borið sig saman við aðrar hljómsveitir á Íslandi. Af sömu ástæðu höfðu þeir litla 

skoðun á íslenska popplífinu, en þeir höfðu þó fjölbreyttan tónlistarsmekk þar sem þeir 

spiluðu allt frá rólegum lögum upp í fjörugt rokk.115

5.3. Hljómsveitin Mánar
Árið 1964 voru vinsælustu hljómsveitirnar á Suðurlandi annars vegar Limbó og hins vegar 

Bimbó. Ári síðar sameinuðust þessar hljómsveitir í eina sem kallaði sig Mánar og átti eftir 

að mynda stóran áheyrendahóp á Suðurlandi. Svo vinsæl var hún að bítlahljómsveitir frá 

Reykjavík þorðu ekki að halda böll fyrir austan fjall sama kvöld og Mánar spiluðu.116 

Meðlimir hljómsveitarinnar náðu ekki Kanaútvarpinu, enda náði útsending þess ekki um 

Suðurland. Það gerðu hins vegar útsendingar frá Radio Luxembourg og Radio Caroline. Sú 

fyrrnefnda var með mjög öflugan sendi sem gerði það að verkum að stöðin náðist um alla 

Norður-Evrópu. Á Íslandi náðist hún þó misvel. Stundum kom það fyrir að menn þurftu 

að tengja ferðaútvörpin sín við girðingar sem nýttust þá sem loftnet. Ólafur Þórarinsson, 

eða „Labbi í Mánum“ eins og hann er iðulega kallaður, minnist þess að ef menn vildu læra 

lögin sem spiluð voru í útvarpinu þá þurftu þeir að gera það úti á túni þar sem merkið var 

best. Það var nokkur munur á tónlist Mána og hljómsveitanna frá Reykjavík og Keflavík, 

enda mikill munur á aðstöðu þeirra. Tónlist Mána einkenndist helst af breskum áhrifum á 

meðan hinar einkenndust af bandarískum.117 Þá sjaldan Mánar spiluðu í Reykjavík fengu 

þeir þá góðar viðtökur og mikil stemmning myndaðist á böllum þeirra. Það var hins vegar 

meira um að Reykvíkingar legðu land undir fót austur í sveitir til að fara á tónleika hjá 

Mánum og var þá meirihluti áheyrendanna yfirleitt úr bænum.118

Mánar komu fyrst fram á landsmóti á Laugarvatni sumarið 1965 þar sem Hljómar komu 

einnig fram, en þeir voru þá þegar búnir að ná töluverðri frægð. Þetta var ein fjölmennasta 

samkoma sem haldin var á þeim tíma. Umboðsmaður Hljóma gerði Mánum tilboð um að 

hljómsveitirnar myndu slá saman í nokkur sveitaböll síðar um sumarið. Hljómar voru þá 

að reyna að ná vinsældum á Suðurlandinu þar sem heimahljómsveitir réðu ennþá ríkjum. 

Haldin voru böll í stærstu félagsheimilunum, svo sem á Flúðum, Aratungu og Hvoli. Þetta 

114 Eggert Þór Bernharðsson. „Eru þeir orðnir vitlausir!.“ 130–31.
115 Guðni Ölversson, „Logar frá Vestmannaeyjum,“ 24. febrúar 1973. 15.
116 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 91–92.
117 Ólafur Þórarinsson. Mánar, og saga sunnlenskra sveitaballa. 18.
118 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 162.
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var mjög jákvætt fyrir framtíð Mána þar sem Hljómar drógu með sér fólk frá Reykjavík og 

af Suðurnesjunum sem héldu síðan áfram að koma og hlusta á Mána án þess að Hljómar 

væru að spila.119

Mánar gerðu samning við Svavar Gests árið 1970 sem framleiddi tvær litlar plötur 

með frumsömdum lögum eftir liðsmenn Mána sem einkenndust af bítlinu og Stones-

legum R&B fíling. Þær öðluðust nægilega miklar vinsældir til að Svavar ákvæði að senda 

hljómsveitina í plötuupptöku til Kaupmannahafnar. Afraksturinn var hljómplata sem nefnd 

var „Svarta Platan“ og innihélt alls 11 lög sem samin voru af hljómsveitar meðlimunum 

í anda Jethro Tull. Að sögn Labba varð platan að góðum minnisvarða um sunnlenskt 

hipparokk. Hljómsveitin setti frumsamin og flókin lög á plötu sem fólk gat hlustað á heima 

hjá sér, en á böllum spilaði hún lög sem það gat dansað við. Hljómsveitin reyndi ekki fyrir 

sér í Reykjavík því að þar voru fyrir á fleti margar sveitir sem börðust um að fá að spila. 

Hún hélt sig því á Suðurlandinu þar sem hún ríkti allt til endaloka árið 1975.120

5.4. Munur milli landshluta
Samkvæmt Erni Sigurðssyni landfræðingi, sem tekið var viðtal við fyrir þessa rannsókn, 

voru íbúar suðvesturhornsins undir miklum áhrifum frá þeirri tónlist sem spiluð var í 

Kanaútvarpinu, ólíkt öðrum landsmönnum. Í Keflavík spruttu upp margar hljómsveitir 

í þeirri von að geta spilað á vellinum fyrir pening. Þær hlustuðu á Kanann dag og 

nótt og spiluðu síðan einvörðungu ábreiður úr útvarpinu á klúbbunum á vellinum. Af 

þessum sökum var mikið um enska texta í lögum hljómsveita sem starfræktar voru á 

suðvesturhorninu. Aðra sögu er að segja af norðlenskum hljómsveitum. Ingimar Eydal 

var lengi með vinsæla hljómsveit á Akureyri sem spilaði flest kvöld vikunnar í Sjallanum. 

Þar voru flest lögin sungin á íslensku og voru mörg þeirra frumsamin. Mikill munur var á 

þessari dægurlagahljómsveit og þeim sem spiluðu fyrir sunnan, en þó að þar hafi einnig að 

mestu verið sungið á íslensku, voru lögin að grunni til yfirleitt þau sömu og spiluð voru í 

Kanaútvarpinu.121 Ingimar Eydal var með svo mikil yfirráð í skemmtanalífi Akureyrar að 

hljómsveitir annars staðar frá, eins og Hljómar, þorðu hreinlega ekki að halda böll þar sömu 

kvöldin. Ingimar átti gott stuttbylgjuútvarpstæki og segulbandstæki og hlustaði mikið á 

Radio Luxembourg og Radio Caroline og tók upp lög sem verið var að kynna þar og var 

oft byrjaður að æfa þau og spila á böllum löngu áður en hljómsveitirnar í Reykjavík eða á 

119 Ólafur Þórarinsson. Mánar, og saga sunnlenskra sveitaballa. 26.
120 Eggert Þór Bernharðsson. „Eru þeir orðnir vitlausir!.“ (2007): 130.
121 Örn Sigurðsson, viðtal við höfund, 21. mars 2022.
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suðvesturhorninu heyrðu þau.122 Skagfirðingar hafa löngum verið tónelskir og algjörlega 

ómengaðir af Kanaútvarpinu. Þar voru karlakórar í hávegum hafðir en á sveitaböllum 

spiluðu menn eins og Geirmundur Valtýsson sína einstöku skagfirsku sveiflu.123

Þeir sem bjuggu á Suðvesturhorni landsins voru mun fljótari að tileinka sér nýjar stefnur, 

því þær voru oft mun fyrr á dagskrá Kanaútvarpsins. Þar voru oft menn með tónlistar-

þekkingu við hljóðnemann sem voru fljótir að tileinka sér nýjungar. Á Suðurnesjum 

myndaðist fönkbylgjan sem síðar leiddi til diskósins, m.a. tónlist með Steve Wonder, 

Earth Wind and Fire og Chicago. Útvarpsmennirnir Wolfman Jack og Kayci Kay voru 

fastir kynnar í Kanaútvarpinu og spiluðu allt það nýjasta sem kom út í Bandaríkjunum á 

meðan aðrir landsmenn hlustuðu á Bretann og Radio Luxembourg með vikugömul eða 

eldri lög á sinni dagskrá. Fólk sem bjó á Suðvesturhorni landsins urðu frekar fyrir áhrifum 

frá Bandaríkjunum þar sem tónlistarfólk fylgdist með þeim breytingum sem voru að eiga 

sér stað fyrir vestan haf og voru fljótir að aðlaga sig að þeim nýjungum. Þeir sem bjuggu 

annars staðar á landinu urðu frekar fyrir áhrifum frá Evrópu þar sem tónlistin var meira 

þjóðlegri, en á móti var smekkurinn einsleitari. Það var mun meiri gróska í tónlistinni á 

suðvesturhorninu en annars staðar á landinu. Fleiri bílskúrsbönd, meira hlustað á breska 

tónlist og svo voru það hljómplötuverslanirnar; Hljóðfærahúsið, Hljóðfæraverslun Sigríðar 

Helgadóttur og Fálkinn, en þar var hægt að panta plötur sem heyra mátti í erlendum útvarps-

stöðvum og tók nokkra daga að fá þær í hendurnar.124 Að sögn Ómars Valdimarssonar, 

sem skrifaði bókina „Lífsaga Gunna Þórðar“, var tryggari aðgangur að erlendri tónlist hér 

syðra. Tónlistarmenn á suðvesturhorni landsins höfðu greiðari aðgang að hljómplötum og 

Kananum. Hljómsveitir á landsbyggðinni voru lengur að ná áttum og lengur að tileinka sér 

það sem helst gekk á hjá ungdómnum á höfuðborgarsvæðinu. Margar af þeim hljómsveitum 

sem spruttu upp á landsbyggðinni voru taldar vera fremur sveitalegar og hallærislegar, en 

með tímanum breyttist það með auknum innflutningi á tónlist.125

5.5. Gylfi Ægisson
Þegar Gylfi Ægisson var tíu ára gamall kom harmonikka á heimilið sem markaði upphafið 

á varanlegu sambandi hans við tónlistina. Hann hafði góða tónheyrn og átti því auðvelt 

með að spila lög eftir eyranu. Á heimili hans hljómaði Lúxemborgarútvarpið oft og þaðan 

pikkaði Gylfi upp nokkur lög.126 Ásamt félaga sínum, Kobba, stofnaði Gylfi hljómsveit 

122 Jónatan Garðarsson, viðtal við höfund, 4. mars 2022.
123 Örn Sigurðsson, viðtal við höfund, 21. mars 2022.
124 Könnun höfundar.
125 Ómar Valdimarsson. viðtal viðhöfund. 28. mars 2022.
126 Sólmundur hólm. Sjúddirarí rei. 30–31.
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þegar hann kom vestur til Bolungarvíkur. Ásamt þeim Kobba voru tveir Keflvíkingar, 

Ingi Kristjáns sem spilaði á trommur og Friðrik Gísla sem spilaði á bassa og söng. Sjálfur 

spilaði Gylfi á gítar og Kobbi á píanó og rafmagnsorgel. Hljómsveitin fékk nafnið Berkir 

og í takt við tíðarandann var mikið spilað af bítlalögum.127 Gylfi var duglegur við að semja 

lög, en treysti sér ekki til að gefa þau út sjálfur þar sem að þau hentuðu ekki fyrir útvarp 

að hans mati. Gylfi var ungur þegar hann byrjaði að semja lög, í kringum 17 ára aldur. 

Þetta voru aðallega níðvísur sem samdar voru um mann og annan og heyrðust einungis 

í þröngum hópi. Árið 1971 var Gylfi búinn að vera mikið á sjó og orðinn drykkjumaður. 

Það sumar var hann staddur í Lystigarðinum á Akureyri og samdi lagið Í sól og sumaryl. 

„Þá sátum við þrír í garðinum, ég, Siggi Ring og Oddur spekingur. Gott ef það voru ekki 

einhverjar stelpur með okkur. Við vorum að drekka og syngja í þessu líka blíðskaparveðri, 

sól og sumaryl.“ að sögn Gylfa. Hann er sjálfmenntaður í tónlistinni og kunni því hvorki 

að lesa né skrifa nótur, sem gerði það að verkum að hann varð að klára lögin sem hann 

samdi strax áður en hann gleymdi þeim.128 Þegar Gylfi gaf út sína fyrstu sólóplötu var hann 

staddur á bátnum Björgvini. Hann hafði verið lengi á sjó, bæði á togurum og bátum og 

þeir textar sem hann samdi voru einfaldlega þær hugsanir sem hann vildi koma frá sér um 

sjómennskuna. Frá 15 ára aldri starfaði Gylfi á togaranum Hafliða frá Siglufirði og síðar 

á Akureyrartogurum og loks Hofsjökli. Hann heillaðist mikið af bátasjómennskunni og 

var í kringum marga góða sjómenn sem hann samdi lög og texta um. Nokkur þeirra má 

nefna; „Sjonna frá Engey“, „Gústa Guðsmann“, „Gölla Valda“ og „Steina Ara“. Hann var 

duglegur við að nota segulbönd til að taka upp sjálfan sig þylja upp hina og þessa texta.129

Gylfi var þó meira í því að koma lögum áfram til ýmissa hljómsveita. Hann bauð 

Logum lagið Í sól og sumaryl, en þeir vildu ekkert með það hafa. Gylfi ákvað þá að senda 

það til hljómsveitar Ingimars Eydals sem ásamt öðru lagi endaði á næstu hljómplötu 

hljómsveitarinnar. Platan fékk nafnið Í sól og sumaryl og var þriðja söluhæsta platan árið 

1972.130 Eftir að Ingimar gaf út plötuna með lagi Gylfa fóru hjólin að snúast hjá honum sem 

lagasmiði. Fleiri tónlistarmenn fóru þá að sýna efni hans áhuga og 1972 tóku Logar loks 

við sér og ákváðu að gefa eitthvað út eftir Gylfa. Hann sendi þá til þeirra lagið Minning um 

mann sem var um Gölla Valda, mann í Eyjum sem frægur var fyrir drykkjuskap.131 Ekki 

leið á löngu þangað til poppararnir úr Keflavík, Rúnar Júlíusson og Gunnar Þórðarson fóru 

127 Sólmundur hólm. Sjúddirarí rei. 84.
128 Sólmundur hólm. Sjúddirarí rei. 118–119.
129 Jóhanna Á. H. Jóhannsdóttir, „Þversögn íslenskrar dægurlagasögu,“ 1. júní 1996. 60.
130 Sólmundur hólm. Sjúddirarí rei. 126–127.
131 Sólmundur hólm. Sjúddirarí rei. 136.
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að sýna lögum Gylfa áhuga. Þeir gáfu lögin hans út sem urðu vinsæl og gerðu sjómanninn 

Gylfa að poppara. Hann stundaði sjóinn ásamt því að semja og leika inn á plötur, sem eru 

orðnar þó nokkrar. Á þessum tíma vantaði mikið af dægurlögum sem fjölluðu um sjó og 

sjómennsku og var Gylfi því tilvalinn í það verkefni.132

132 Jóhanna Á. H. Jóhannsdóttir, „Þversögn íslenskrar dægurlagasögu,“ 1. júní 1996. 60.
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6. Hernámsandstæðingar og áhrif Víetnamstríðsins
Hérlendis var tónlistin ekki eins mikið notuð sem tjáning uppreisnar eins og tíðkaðist víða 

erlendis. Það voru hljómsveitir á borð við Lífið eitt, Fiðrildi og Þokkabót sem fluttu mót-

mælenda söngva en þó á friðsamlegan hátt. Líkt og erlendis snerust þessir mót mælenda-

söngvar aðallega gegn kjarnorkuvígbúnaði og Víetnamstríðinu. Þessir söngvar hérlendis 

höfðu þó lítið að segja og íslenskt tónlistarfólk var ekki eins róttækt eins og t.d. John 

Lennon, Mick Jagger og fleiri erlendir tónlistarmenn. Ástæðan var einkum sú hversu lengi 

erlendir straumar voru að berast til landsins, en sú mikla gerjun sem átti sér stað erlendis 

á árunum 1967 til 1969 rann saman í eitt og fór ekki að hafa áhrif hér á landi fyrr en upp 

úr 1970 og var þá jafnvel dottin úr samhengi.133

Strax eftir að Bandaríkjaher kom til landsins fóru landsmenn að hafa áhyggjur af dvöl 

hans. Þessar áhyggjur beindust þó aðallega að því að menning þjóðarinnar myndi glatast 

vegna erlendra áhrifa. Einnig var óttast að Íslendingar myndu stóla eingöngu á herinn 

varðandi uppbyggingu atvinnugreina í landinu og að þeir myndu í miklum mæli leita til 

hersins eftir atvinnu. Vettvangur hernámsandstæðinga varð fljótt fjölmennur þar sem konur 

og karlar fóru saman í Keflavíkurgöngur gegn veru bandaríska hersins á Íslandi.134

Þó nokkuð var um það að hljómsveitir gæfu út lög til að koma skoðunum sínum á 

framfæri gegn hinum og þessum atburðum. Dæmi um þetta var þegar hljómsveitin Þokka-

bót gaf út hljómplötuna Upphafið árið 1974, en hún einkenndist af þjóðlaga- og mótmæla-

söngvum. Hljómsveitin sjálf var beinskeyttari í pólitískum ádeilum en aðrar hljómsveitir. 

Þrátt fyrir að platan hafi selst í yfir þúsund eintökum hafa róttækir textar hennar komið í veg 

fyrir að hljómsveitin væri fengin til að skemmta. Árið 1976 gaf hún út metnaðarfullt verk, 

í samvinnu við bókaútgáfu Máls og menningar, sem innihélt langan bálk um bandaríska 

herinn á Miðnesheiði og samskipti hans við Íslendinga;

Á silfruðum vængjum kom her yfir hafið
með kókflösku í klónum og slæptist hér um.
Hann krunkaði á skjáinn og bauð okkur
tyggjó
og meira kók til að slökkva okkar
menningarþorsta.135

133 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68´ hugarflug úr viðjum vanans, 157–9.
134 Vilborg Dagbjartsdóttir. „Við lifum enn í skugga hræðsluáróðurs“. 5. maí 2001. 20–21.
135 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 153–154.
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6.1. Kanasjónvarpið
Ásamt Kanaútvarpinu var einnig rekið Kanasjónvarp, sem frá árinu 1955 hafði sama 

tilganginn, að streyma bandarísku efni til hermanna á vellinum og þeirra Íslendinga sem 

náðu merkjasendingunni, en ólíkt útvarpstækjum voru sjónvörp varla til á heimilum 

landsmanna og voru þau einkum í eigu þeirra sem unnu á vellinum. Með Kanasjónvarpinu 

fengu tónlistarunnendur loks tækifæri til að sjá þá bandarísku tónlistarmenn sem þeir 

höfðu einungis getað hlustað á í gegnum Kanaútvarpið.136 Rokkunnendur fengu loksins 

að sjá vinsælustu rokksöngvarana í mynd þar sem þeir beittu öllum líkamanum í takt 

við tónlistina, en að margra mati þóttu ýmsar hreyfingar þessara söngvara ósiðlegar. 

Sjónvarpsstöðvar, sem gerðu efni fyrir Kanasjónvarpið, beittu sér gegn þessu með því að 

sýna þessa söngvara aldrei nema niður að mitti og þurftu því rokkunnendur að sjá fyrir sér 

þær fótahreyfingar sem þeir notuðu. Menn töldu Kanasjónvarpið vera glugga til útlanda 

sem var reyndar lítill og óskýr, en dugði þó.137

Talið er að yfir 3000 manns hafi unnið hjá varnarliðinu fyrstu árin sem það dvaldi í 

landinu. Flestir töldu að samskiptin við herinn væru góð þar sem hermennirnir sýndu 

landsmönnum almenna kurteisi. Fljótlega eftir komu þeirra settu þeir upp jólaskemmtun 

fyrir börn frá Keflavík og Njarðvík sem vakti miklar vinsældir meðal fólks úr þessum 

nágrannabyggðum herstöðvarinnar. Fólk fór í kjölfarið að flykkjast upp á völl þar sem voru 

mun betri atvinnutækifæri með ýmsum fríðindum og má þar helst nefna Kanasjónvarpið, 

en nokkur deila ríkti í kringum áhorf þess. Dægurmenning landsins breyttist við komu 

Kanans þar sem ungt fólk var bæði farið að hlusta og horfa á tónlistarþætti á miðlum 

hans.138 Einkennilegt þótti, að þar sem höfuðborgarsvæðið væri að sjónvarpsvæðast, að 

ekkert innlent sjónvarp væri í landinu. Það kom ekki til sögunnar fyrr en árið 1966 og telja 

margir að Kanasjónvarpið hafi átt nokkurn heiður af því. Að öðrum kosti hefði það ekki 

komið til sögunnar fyrr en mörgum árum síðar.139 Til að byrja með var íslenska sjónvarpið 

einungis með útsendingar tvö kvöld í viku, þrjár klukkustundir í senn, miðvikudaga og 

föstudaga. Íslensk dægurtónlist var hluti af dagskrá sjónvarpsins alveg frá byrjun þar sem 

að skemmtiþátturinn; Það er svo margt ef að er gáð … var sýndur.140

Samkvæmt íslenskum lögum þess tíma hafði Ríkisútvarpið einkarétt til útvarpsreksturs í 

landinu. Leyfi var þó gefið fyrir bandarískri útvarpsstöð gegn minniháttar mótmælum. Það 

136 Kristján Pálsson. „Enda komu þeir færandi hendi.“ (2006): 10–11.
137 Gestur Guðmundsson. „Menntamenn misstu jarðsambandið,“ 5. maí 2001, 7.
138 Kristján Pálsson. „Enda komu þeir færandi hendi,“ (2006): 11.
139 Kjartan Gunnar Kjartansson. „Kanasjónvarpið kveðið niður,“ 14. september 2007. 40.
140 Ásgeir Tómasson, Herra Rokk, 82.
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voru aðallega sósíalistar á sjöunda áratugnum sem héldu því fram að Keflavíkurútvarpið 

væri að eitra fyrir ungu fólki á Íslandi. Sömu sögu var að segja um sjónvarpið, enda hafði 

það enga samkeppni frá sambærilegum innlendum miðli. Bandaríkjaher fékk þó leyfi fyrir 

þeim rekstri en þó með litlum sendistyrk eða 50 vöttum. Það var svo árið 1961 að þeir 

fengu leyfi til að auka sendistyrkinn upp í 250 vött.141 Í byrjun skildu Íslendingar ekki það 

sem fram fór í Kanasjónvarpinu þar sem enskukunnátta var ekki eins mikil og hún er í 

dag. Meðal vinsælustu þáttanna sem sýndir voru í Kanasjónvarpinu á þessum árum voru 

Bonanza, Ozzie and Harriet, Peter Gunn og spjallþáttur Bobs Hopes ásamt barnaefni á 

borð við Kiddie´s Corner og Roy Rogers sem sýnt var á laugardagsmorgnum.142

Íslendingar fóru snemma að hafa áhyggjur af komu Bandaríkjahers til landsins þar sem 

talið var að hann myndi hafa óæskileg áhrif á þjóðlíf og menningu landsins. Kanasjónvarpið 

lék þar stórt hlutverk þar sem landsmenn voru farnir að fjárfesta í sjónvarpstækjum til 

þess að geta fylgst með þeim útsendingum sem sniðnar voru fyrir bandaríska hermenn. 

Það var nokkuð stór hópur landsmanna sem kom að baráttunni gegn Kanasjónvarpinu og 

samstaða myndaðist um að lokað yrði fyrir útsendingu þess á sama tíma og Íslendingar 

myndu sjálfir setja upp sína eigin sjónvarpsstöð. Það var þó ekki vegna baráttu Íslendinga 

gegn Kanasjónvarpinu að því var lokað, heldur var Íslendingum ekki gert kleift að ná 

útsendingum þess þar sem ekki var leyfi fyrir því að sýna það efni sem var í boði utan 

hersvæðisins. Hersetan hafði þó í för með sér að hún þjappaði íslenskum listamönnum 

saman og hafði mikil áhrif á það fólk sem hélt m.a. fjölmennar samkomur máli sínu til 

stuðnings. Fyrsta Keflavíkurgangan var farin sumarið 1960 þar sem fjölmargir komu saman 

og unnu ákveðið brautryðjendastarf á vettvangi hernámsmótmæla.143

Áður en Kanaútvarpið hóf útsendingar sínar voru mótmæli byrjuð gegn bandaríska 

hernum. Á þessum tíma voru Íslendingar hvattir til þess að vernda sína menningu gegn 

skaðlegum erlendum áhrifum sem talin voru ógn gegn henni. Á Alþingi var hernum líkt við 

pest sem herjað hafði á ungt fólk og menn lögðu til að útvarpsrekstur hersins yrði stöðvaður. 

Ríkisútvarpið minnti á að Íslendingar væru sjálfstæð menningarþjóð sem hefði ekkert með 

Kanaútvarp að gera. Eldri kynslóð Íslendinga, sem síður voru hlynnt Kanaútvarpinu, vildi 

vernda siðgæði unga fólksins gegn erlendum áhrifum. Fólk sem vildi vernda siðgæði 

unga fólksins fór fram á að rokkútsendingar yrðu bannaðar frá hernum. Þetta var þó 

ekkert í líkingu við það sem tíðkaðist víða erlendis þar sem yfirvöld bönnuðu jafnvel 

141 Valur Ingimundarson. Uppgjör við Umheiminn. 76.
142 Kristinn H. Guðnason. „Brutust inn í Kanasjónvarpið og spreyjuðu á veggi þess.“ 5. nóv 2018. 50.
143 Vilborg Dagbjartsdóttir. „Við lifum enn í skugga hræðsluáróðurs“. 5. maí 2001. 20.
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allan rokkdans.144 Mótmæli gegn Kanasjónvarpinu jukust á sama tíma og útsendingar 

Ríkissjónvarpsins urðu vinsælli. Það hafði það í för með sér að árið 1974 var stöðin 

sett í kapal sem skildi marga Íslendinga eftir svekkta.145 Kapallinn lá um herþorpið, sem 

tengdur var í hvert hús, en útsending í gegnum loftnet var hætt árið 1976.146 Fólki fannst 

einkennilegt að mega ekki ráða á hvaða sjónvarpsefni það horfði á meðan mörgum fannst 

dagskrá Ríkissjónvarpsins hreinlega leiðinleg.147

6.2. Uppreisnarárið ´68
Undir lok sjöunda áratugarins sótti vaxandi hluti ungmenna í menntaskólanám. Það fjölgaði 

verulega í Háskóla Íslands og með bættu aðgengi að námslánum og breyttum kjörum 

nemenda gátu þeir stundað námið alfarið í stað þess að vera samhliða í launaðri vinnu. 

Unga fólkið var hætt að flýta sér að verða fullorðið og hélt sem fastast í lífsstíl æskunnar, 

sem farinn var að þróast í aðrar áttir en hjá kynslóðunum á undan. Það var móttækilegt 

fyrir þeim róttæku straumum sem bárust með æskulýðsuppreisninni á Vesturlöndum árið 

1968, eitthvað sem ekki hafi þekkst meðal æskunnar á sjötta áratugnum, en tók að ágerast 

um miðjan sjöunda áratuginn. Ungt fólk fór í auknum mæli að skipta sér að þjóðmálum á 

ópólitískan hátt með ýmsum hreyfingum samhliða því sem mennta- og listaæskan beitti 

róttækari aðgerðum gegn þátttöku Bandaríkjanna í Víetnamstríðinu.148 Á þessum tíma urðu 

kröfu- og mótmælendagöngur algengar með slagorðum um ást og frið. Talið er að tónlistin 

hafi verið eini hluturinn sem gat sameinað ́ 68-kynslóðina þar sem fjölmargir tónlistarmenn 

og hljómsveitir spruttu upp, ekki einungis með hljóðfæraleikurum sem spiluðu vel, heldur 

höfðu textar laganna aukinn boðskap.149

Árið 1968 voru námsmenn ekki eins róttækir hér á landi og jafnaldrar þeirra erlendis 

og áttu í erfiðleikum með að skilja þá róttækni sem átti sér stað annars staðar. Eflaust er 

hægt að segja að ástæðan fyrir því sé að íslensk æska bjó við nokkuð frjálsræði og var ekki 

mjög fjölmennur hópur, auk þeirrar staðreyndar að hér var engin herskylda. Sá hópur sem 

lét í sér heyra á Íslandi gekk undir nafninu Æskulýðsfylkingin, en það var róttækt vinstri 

félag. Þrátt fyrir að sá hópur hafi verið smár, var hann hávær og innan hans voru stofnaðar 

skammlífar nefndir. Með endurreisn samtaka hernámsandstæðinga vorið 1968 færðist 

144 Karl J. Garðarsson. „Andleg úrkynjun?, Þjóðerni og siðgæði í tónlistarumræðu sjötta áratugarins.“ 
(2005): 14-15.

145 Kristinn H. Guðnason. „Brutust inn í Kanasjónvarpið og spreyjuðu á veggi þess.“ 5. nóv 2018. 51.
146 Herstöðin. Friðrik Haukur Hallsson. 181-82.
147 Kristinn H. Guðnason. „Brutust inn í Kanasjónvarpið og spreyjuðu á veggi þess.“ 5. nóv 2018. 51.
148 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 109–110.
149 Valgerður Þ. Jónsdóttir, „Blómatími 68 kynslóðarinnar.“ 2. mars 2008. 22.
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aukið líf í starfsemi þeirra og tekið var upp slagorðið „Ísland úr NATO, herinn burt“ og 

gengið var til Keflavíkur í mótmælaskyni.150

6.3. Víetnamstríðið
Sjöundi áratugur tuttugustu aldar er talinn vera sá áratugur sem gat af sér fjölbreyttustu 

dægurtónlist allra tíma. Bæði rokk- og popphljómsveitir spruttu upp hver á eftir annarri 

bæði austan hafs og vestan. Þetta voru miklir umbrotstímar þar sem atburðir á borð við 

Kúbudeiluna, morðin á Kennedy-bræðrunum, Robert bróður hans og Dr. Martin Luther 

King áttu sér stað samhliða stúdentauppreisnum víðsvegar um heiminn. Það sem stóð þó 

á bak við þessa atburði var stríðið í Víetnam.151

Um miðjan sjöunda áratuginn kom nýr svipur á unglingamenninguna þegar hún tók 

að blandast saman við neðanjarðarmenninguna og meira varð um þjóðlagatónlist sem 

blandaðist við rokk með aukinni notkun rafmagnshljóðfæra. Textagerð varð vandaðri og 

einkenndist m.a. af félagslegum vandamálum. Bresk unglingamenning fór hamförum með 

bítlabylgjunni 1963 til 1964 og náði að dreifa sér til Bandaríkjanna þar sem hún mótaði 

unglingamenninguna. Þar ýttu ungmennin þessum áhrifum í átt að þjóðlagahefð, framúrstefnu 

og pólitískri róttækni sem orðið hafði til í kjölfar mótmæla gegn Víetnamstríðinu. Á 

árunum 1965 til 1967 kom svokölluð hippamenning til sögunnar sem var einkennandi 

meðal ungmenna Bandaríkjanna, einkum í Kaliforníu. Í kjölfar blómasumarsins 1967 

varð mikil gróska í tónlistinni þar sem hljómsveitir á borð við Jefferson Airplane, Doors 

og Chicago spruttu upp. Þessi menning einkenndist af því að ungmenni fóru að prófa 

eiturlyf og nýja lífshætti. Hér á landi fóru ungmenni að ganga um í litskrúðugum fötum 

og blúnduskyrtum og blóm í hári urðu algeng meðal hljómsveita og aðdáenda þeirra.152

Mikil mótmæli brutust út í heiminum gegn Víetnamstríðinu og gerðu þau vart við sig hér 

á landi þar sem hinir og þessir hópar tóku sig saman og mótmæltu. Þar sem að Bandaríkjaher 

átti í hlut bitnuðu mótmælin á herstöðinni í Keflavík. Eftir stofnun íslenska sjónvarpsins árið 

1966 ákváðu framleiðendur Kanasjónvarpsins að minnka styrk útsendingarinnar svo þær 

næðu einungis yfir Suðurnesin og syðsta hluta Hafnarfjarðar. Það hafði þó lítið að segja þar 

sem útsendingar náðust enn þá í Reykjavík. Unga fólkið var mjög ósátt með þessa aðgerð 

og ekki bætti úr að þetta átti sér stað þegar hitinn var sem mestur gegn Víetnamstríðinu. 

Það var þann 16. nóvember árið 1969 að hópur íslenskra mótmælenda gegn stríðinu braust 

inn á Kanasjónvarpsstöðina og lagði hana undir sig. Mikil skemmdarverk voru framin þar 

150 Leifur Reynisson, „Baksvið ´68-kynslóðarinnar á Íslandi.“ 30. desember 1998. 46.
151 Ómar Valdimarsson, Gunni Þórðar, Lífssaga. 51.
152 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 100–101.
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sem hópurinn spreyjaði slagorðin; „Viva Cuba“, „Vietnam will win“ og „Brainwash center“ 

á veggina. Hópurinn var að lokum handtekinn fyrir verknaðinn.153

Þetta var á þeim tíma sem almenningur var farinn að mótmæla gangi Víetnamstríðsins 

og þau mótmæli voru farin að gera vart við sig í tónlistinni þar sem hljómsveitir erlendis 

voru farnar að semja lög gegn stríðinu. Nefna má lög á borð við Ohio eftir Neil Young, 

People, Let´s stop the war með Grand Funk Railroad, Imagine eftir John Lennon og Gimme 

Shelter með The Rolling Stones. Slík lög heyrðust þó ekki í Kanaútvarpinu þar sem það var 

starfrækt af sjálfum bandaríska hernum. Hann vildi ekki að hermenn sínir heyrðu mótmæli 

gegn þátttöku þeirra í stríðinu.

6.4. Blúsinn kemur til Íslands
Íslendingar voru farnir að fylgjast grannt með því sem var í gangi erlendis. Svokölluð 

sýrutónlist var farin að berast til landsins þar sem heilu hóparnir af ungmennum sátu saman 

og hlustuðu á villtan blús með Jimi Hendrix, Frank Zappa, Pink Floyd og Greatful Dead. 

Ný tónlist sem einkenndist af hörðum rafmagnsblús náði þá athygli ungmenna landsins 

og hljómsveitir voru í auknum mæli farnar að taka upp blúsinn. Hljómsveitirnar Hljómar 

og Flowers voru þá tvær vinsælustu hljómsveitir landsins á þessum tíma og kom upp sú 

hugmynd um að sameina þær í eina ofursveit eða svokallaða súpergrúppu líkt og Cream 

og Traffic höfðu gert við stofnun Blind Faith.154 Árið 1968 var hljómsveit stofnuð sem 

kallaði sig Tatara og tók Jimi Hendrix sér til fyrirmyndar. Hljómsveitin kom fyrst fram 

á hljómsveitarkeppninni í Húsafelli ´68 þar sem hún hreppti annað sætið með flutningi 

sínum á laginu Manic Depression eftir sjálfan Hendrix. Trommari sveitarinnar, Magnús 

Magnússon, var einnig borinn saman við Mitch Mitchell trommara í Hendrix-bandinu.155

Blúshljómsveitir á borð við Jimi Hendrix, Cream og Led Zeppelin voru farnar að beita 

ýmsum tækninýjungum í tónlist sinni. Hljómsveitir hér heima höfðu því úr nógu að moða 

í fjölbreyttu tónlistarframboði en fóru samt sínar eigin leiðir. En líkt og með flest annað þá 

barst þetta einu til tveimur árum síðar til landsins en það átti sér stað erlendis og var það 

þá ekki lengur talið vera það nýjasta.156 Hljómsveitin Náttúra, sem stofnuð var árið 1969, 

var ein af þeim hljómsveitum landsins sem tileinkaði sér blúsrokkið. Hún var stofnuð af 

Jónasi R. Jónssyni, fyrrum söngvara Flowers, en innanborðs voru einnig bassaleikarinn 

Sigurður Árnason, gítarleikarinn Björgvin Gíslason og trommarinn Rafn Haraldsson. 

153 Kristinn H. Guðnason. „Brutust inn í Kanasjónvarpið og spreyjuðu á veggi þess.“ 5. nóv 2018. 51.
154 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 106–7.
155 Eggert Þór Bernharðsson. „Eru þeir orðnir vitlausir!.“ (2007): 126–27.
156 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 111–112.
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Náttúra kom fyrst fram á skemmtistaðnum Las Vegas sumarið 1969 og varð strax mikil og 

öflug hippasveit. Hún öðlaðist miklar vinsældir þegar hún tók lög með Led Zeppelin og 

the Who, en vegna flautukunnáttu Jónasar flutti hún einnig lög eftir Jethro Tull. Auk þess 

fór hljómsveitin að tileinka sér frumsamin lög með tilraunaívafi og vakti athygli eftir að 

hafa flutt brot úr söngleiknum Tommy í sjónvarpsþætti.157

157 Gunnar Lárus Hjálmarsson, „Hálf öld af stuði,“ 16. desember 2001, 15.
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7. Breska nýbylgjan, Rás 2 og dvínun Kanans
Á árunum 1977 til 1979 varð mikil hnignun í íslenska rokkinu þegar diskóið kom til 

sögunnar. Það útrýmdi lifandi tónlist á skemmtistöðum, plötuútgáfa dróst saman og 

tónleikahald minnkaði. Hljómsveitir reyndu að lifa af því að spila en til þess urðu þær að 

eltast við nýja tískustrauma. Þeir tónlistarmenn sem höfðu öðlast verulegar vinsældir á 

bítla- og rokktímanum fóru að framleiða plötur fyrir poppmarkaðinn. Má þar nefna plötuna 

Ðe Lónlí Blú Bojs með Gunnari Þórðarsyni og það sama gerði Magnús Kjartansson með 

Brunaliðinu.158 Bandarískra áhrifa hér á landi mátti vel greina með sálartónlistinni undir 

lok sjöunda áratugarins og með kántrírokkinu sem Brimkló og Ðe Lónlí Blú Bojs léku. 

Síðar fóru menn að snúa sér að pönkinu og nýbylgjunni sem áttu uppruna sinn að rekja 

til Bretlands.159 Með tilkomu Rásar 2 árið 1983 heyrðust raddir sem fannst hún líkjast 

bandarískum útvarpsstöðvum, en fyrir þann tíma höfðu menn hlustað á Kanaútvarpið til 

að hlusta á fjölbreytt tónlistarúrval. Margir fóru svo langt með áhyggjur sínar að þeir töldu 

að með þessu áframhaldi yrði Ísland fljótlega eitt af ríkjum Bandaríkjanna. Stjórnendur 

Rásar 2 sögðu þó að þeir hefðu frekar náð í innblástur til Bretlands en Bandaríkjanna. Eftir 

að hún tók til starfa árið 1983 og Bylgjan þremur árum síðar datt hlustun á Kanaútvarpið 

algerlega niður meðal íslensks almennings.160

7.1. Breska nýbylgjan
Árið 1977 bárust fréttir af pönkinu sem hafði mótast á Bretlandi. Það var þó lítill hópur 

sem veitti þessari nýjung í tónlistinni athygli, þar sem lítið var um pönkplötur og ekkert 

æði greip um sig líkt og þegar rokkið og bítlið barst til landsins. Um haustið 1978 byrjuðu 

nokkrir strákar úr Menntaskólanum í Kópavogi að spila pönk sér til skemmtunar, en þetta 

var hávær, hröð og árásargjörn tónlist sem þröngur hópur var hrifinn af. Það var síðan 25. 

nóvember sama ár að íslensk hljómsveit spilaði pönk opinberlega í fyrsta skipti, en það 

voru Fræbbblarnir. Á næstu árum fóru fleiri strákahópar að spila pönkað rokk í bílskúrum 

hér og þar.161

Pönkhljómsveitir voru stofnaðar bæði vestan hafs og austan og má m.a. nefna The 

Ramones frá New York, sem stofnuð var árið 1974 og er talin vera fyrsta pönkgrúppan, 

og Sex Pistols, sem stofnuð var í London árið 1975.162 Pönkið náði þó ekki almennilegu 

158 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 175.
159 Gestur Guðmundsson. „Menntamenn misstu jarðsambandið,“ 5. maí 2001. 7.
160 Þorgeir Ástvaldsson, „…og allar línur glóðu.“ 30. nóvember 2003. 14.
161 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 175–176.
162 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Eru ekki allir í stuði?, 200.
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flugi hér á landi fyrr en árið 1980 og íslenskir pönkarar urðu aldrei margir. Einn söngvari, 

sem síðar átti eftir að breyta um kúrs, tileinkaði sér pönkið en það var Bubbi Morthens. 

Hann stofnaði hljómsveitina Utangarðsmenn árið 1980, sem var ásamt Fræbbblunum ein 

vinsælasta pönkhljómsveit landsins. Bubbi var nokkuð róttækur í textagerð þeirra laga sem 

hann samdi fyrir hljómsveitina, en hann samdi pólitíska texta sem beindust annars vegar 

gegn kjarnorkuvánni og hins vegar gegn bandarísku herstöðinni á Íslandi.163

Samhliða Fræbbblunum og Utangarðsmönnum var hljómsveitin Purrkur Pillnikk 

stofnuð, en þar hefur nýbylgjan sennilega komið best fram. Þar var Einar Örn Benediktsson 

í broddi fylkingar en hann hafði kynnst pönkinu á Bretlandi árið 1977. Fyrir fyrstu tónleika 

hljóm sveitarinnar, sem haldnir voru í MH, samdi hún níu lög sem flutt voru á tónleikunum. 

Í kjölfarið spilaði hún á Borginni og í Austurbæjarbíói og í aprílmánuði 1981 hljóðritaði 

hún öll níu lögin og gaf út plötuna Tilf. Hljómsveitin var fljót að öðlast vinsældir því að á 

þessum tíma voru Utangarðsmenn hættir og vinsældir Fræbbblanna í rénun.164 Árið 1981 

var útgáfufyrirtækið Gramm stofnað, sem einnig rak plötubúð. Það var stofnað í þeim 

tilgangi að gefa út efni Purrks Pillnikks, en Einar Örn var meðstofnandi fyrirtækisins ásamt 

Ásmundi Jónssyni, Dóru Jónsdóttur og Birni Valdimarssyni. Útgáfan starfaði frá 1981 til 

1987 og sinnti aðallega útgáfu og dreifingu platna sinna, en stundum sá hún um tónleika-

hald og flutti inn hinar og þessar erlendu hljómsveitir til að spila hér á landi. Grammið 

sá um útgáfu á lögum frá fjölmörgum listamönnum og má ásamt Purrki Pillnikk nefna 

Megas, Kukl, Bubba Morthens, Lárus Grímsson og Sveinbjörn Beinteinsson. Hagnaður 

útgáfunnar var ekki mikill þar sem hún lagði meiri áherslu á útgáfu en dreifingu. Samhliða 

þessu kom hún íslensku tónlistarfólki á framfæri erlendis, einkum á Bretlandi. Árið 1988 

lognaðist útgáfan út af, en plötubúðinni var haldið gangandi í eitt ár í viðbót áður en henni 

var lokað.165

Sú hljómsveit sem hefur verið skilgreind sem hin íslenska nýbylgjuhljómsveit er Þeyr, 

sem skipuð var Magnúsi Guðmundssyni söngvara, Guðlaugi Kristni Óttarssyni og Þorsteini 

Magnússyni á gítara, Hilmari Erni Agnarssyni bassa- og hljómborðsleikara og Sigtryggi 

Baldurssyni trommara. Hljómsveitin var álitin tilraunakennd og mjög hugmyndarík, þar 

sem hún fékk innblástur sinn úti í heimi og þá aðallega frá bresku nýbylgjunni, sem hún 

blandaði saman við nútímatónlist og sínum eigin forsendum.166 Á þessum tíma var Hótel 

Borg, sem áður hafði verið höfuðstaður djassins fyrir seinni heimsstyrjöldina og vettvangur 
163 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 178.
164 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 194–95.
165 Helgi Jónsson. „Gramm, útgáfufyrirtæki (1981–89).“
166 Trausti Júlíusson. „Þegar nýbylgjan skall á og allt virtist skyndilega mögulegt,“ 8. febrúar 2002. 10.
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dægurtónlistarinnar þar á eftir, gerð að lykilstað nýbylgjunnar. Staðurinn náði ekki miklum 

vinsældum á áttunda áratugnum, en þegar ákveðið var að bjóða þar upp á kraftmikla 

rokktónlist af nýbylgjugerð, öðlaðist hann aftur töluverðar vinsældir.167

Árið 1975 fór nýr þáttur í loftið í Ríkisútvarpinu með nafninu Áfangar, en hann var 

í umsjón Ásmundar Jónssonar og Guðna Rúnars Agnarssonar. Þátturinn öðlaðist fljótt 

mikla hlustun, en þeir Ásmundur og Guðni höfðu það markmið að kynna framsækna 

tónlist sem fram að þessu hafði lítið verð spiluð í íslensku útvarpi. Tónlistarþættir á vegum 

Ríkisútvarpsins voru af skornum skammti, en þó mætti nefna nokkra óskalagaþætti eins og 

Lög unga fólksins, Óskalög sjúklinga og Óskalög sjómanna. Ef ekki hefði verið fyrir Áfanga 

hefði nýbylgjan ekki fengið neina athygli hér á landi í gegnum útvarpið. Á níu ára tímabili 

voru gerðir um 400 hundruð Áfangaþættir, en um sumarið 1983 var stjórnendunum gert 

að hætta með þáttinn. Þeir nýttu þá tækifærið og fengu fjöldann allan af tónlistarmönnum 

úr nýbylgjugeiranum til að spila í síðasta þættinum. Þessi samtíningur tónlistarmanna, 

sem kom fram í þættinum, varð að hljómsveitinni Kukl, sem átti eftir að vekja heilmikla 

athygli og var undanfari Sykurmolanna sem áttu eftir að ná heimsfrægð.168

7.2. Diskóið
Diskótek tóku að skjóta upp kollinum í Bretlandi, Frakklandi og Bandaríkjunum snemma 

á sjöunda áratugnum. Þessi nýjung barst til Íslands í kringum 1968 þar sem diskótek 

tóku til starfa hvert á eftir öðru.169 Hér á landi voru diskótek skilgreint sem andstæða 

glymskrattans (e. juke box). Úr glymskröttunum barst lástemmd tónlist með nýjustu 

lögunum en á diskótekunum dundi tónlistin yfir hlustandann í þeirri von að koma honum 

fram á dansgólfið undir taktfastri tónlist umkringd blikkljósum og reyk. Fyrsta diskótekið 

á Íslandi, sem bar heitið Las Vegas og var staðsett á Grensásvegi 12, opnaði árið 1968. 

Staðurinn vakti þó ekki mikla athygli almennings vegna lélegra græja og skorts á vín-

veitinga leyfi. Í kjölfarið opnuðu diskótek í Tónabæ, þar sem keypt voru öflugri tæki sem 

dugði fyrir fleiri, og í Glaumbæ, sem brann reyndar í desembermánuði 1971. Á svipuðum 

tíma hóf Sigurður Garðarsson rekstur ferðadiskóteks. Vinsældir diskótekanna jukust mikið 

á þessum árum og ollu skakkaföllum meðal hljómsveita sem flutt höfðu lifandi tónlist fyrir 

ballgesti áratugum saman. Kristjana Geirsdóttir, sem starfaði í Plötuportinu og taldi að 

diskótekin ættu framtíðina fyrir sér, á eftirfarandi minningu frá árinu 1975; „Það er mikill 

167 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 188–89.
168 Helgi Jónsson. „Guðni Rúnar Agnarsson (1956-).“
169 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands 1955–1990, 143.
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munur, að geta beðið um lag sem mann langar að heyra í, í stað þess að hlusta á einhverja 

garghljómsveit sem ekkert kann.“170

Diskóið varð brátt mjög fyrirferðarmikið fyrirbæri og ómaði taktur þess um allt 

samfélagið. Það einkenndist af dúndrandi takti og miklum bassalínum, en lítið var um texta, 

nema þá einstakir frasar og hróp. Það sem helst skipti máli var að skemmta fólki og í fyrsta 

skipti urðu tónlistarmenn óþarfir eftir að plötusnúðurinn kom til sögunnar. Tónleikahald 

datt alveg niður og almenningur leitaði frekar til diskóteka. Árið 1977, þegar kvikmyndin 

Saturday Night Fever kom út með John Travolta í aðalhlutverki og lögum eftir Bee Gees, 

varð hreinlega sprenging í vinsældum diskósins, eitthvað sem aldrei hafði sést áður. Á 

þeim tíma voru allir farnir að gefa út diskóplötur og plötufyrirtækin höfðu stundum ekki 

undan við að pressa diskóplötur fyrir skrautlega klæddan almenning. Þessi tíska varð þó 

fljótt einsleit þar sem öll lögin hljómuðu eins, allir klæddu sig eins og allir dönsuðu eins. 

Meðal vinsælustu erlendu hljómsveita þessa tíma, ásamt Bee Gees, voru Earth Wind and 

Fire og KC & the Sunshine Band.171 Hér heima voru nokkrar hljómsveitir sem tileinkuðu 

sér diskótónlistana og má þar nefna eina sem stóð upp úr og hét því einfalda nafni Þú og Ég. 

Hún var söngdúett Jóhanns Helgasonar og Helgu Möller undir stjórn Gunnars Þórðarsonar. 

Dúettinn gaf út hljómplötuna Ljúfa líf árið 1979 sem titluð var besta plata þess árs. Hún 

seldist í um 13.000 eintökum og varð að gullplötu.172

7.3. Tilkoma Rásar 2
Þegar ný útvarpsrás tók til starfa innan veggja Ríkisútvarpsins 1. desember árið 1983 

og nefnd var Rás 2, gerðu rokkáhugamenn þjóðarinnar sér vonir um að rokkið myndi fá 

líflínu, þar sem það hafði smám saman verið að fjara út. Svo varð því miður ekki þar sem 

að stöðin einblíndi einkum á vinsældapopp og gamla slagara.173 Þegar Rás 2 var stofnuð 

héldu margir að það myndi færast nýtt líf í útvarpið. Þorgeir Ástvaldsson, sem ráðinn var 

framkvæmdarstjóri nýju rásarinnar, greindi frá því við stofnun hennar að lögð yrði áhersla 

á frískleika og lifandi fjölmiðlun. Fljótlega tóku að heyrast gagnrýnisraddir og sumir gengu 

svo langt að segja dagskrá rásarinnar svo dapurlega og óspennandi að hlutverk hennar væri 

sambærilegt við veggfóður á vinnustað. Í öðrum löndum var svokölluð graðhestatónlist 

alvinsælasta útvarpsefnið, en hún náði ekki á pallborðið hjá Rás 2, sem einkum hafði 

tvær stefnur að leiðarljósi, annars vegar að spila tónlist allan daginn með kynningum um 

170 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Eru ekki allir í stuði?, 183–4.
171 Björn Þór Björnsson, „Rock ´n´ roll.“ 1. maí 2004. 47–48.
172 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Stuð vors lands, 233.
173 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Eru ekki allir í stuði?, 255.
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flytjendur og heiti laganna þess á milli, og hins vegar að flytja skemmtilegt talað mál inn á 

milli laga. Svipaða leið fór Kanaútvarpið, sem flutti efni á borð við kímnisögur og brandara, 

stuttar reynslusögur og fróðleiksmola. Til að slíkt efni fái notið sín þarf að undirbúa það 

vel og fyrir það fá dagskrárgerðarmennirnir greitt. Ef starfsmenn Rásar 2 undirbúa einungis 

kynningar á milli laga, þurfa þeir þá nokkuð að fá borgað fyrir einhvern undirbúning? Árið 

1983, þegar Rás 2 tók til starfa, hafði Kanaútvarpið verið starfandi í yfir 20 ár með sama 

vinsæla efnið. Þrátt fyrir langan tíma bauð það upp á fjölbreyttari tónlistarþætti en Rás 2. 

Þar voru á dagskrá menn á borð við Charlie Tuna og Wolfman Jack sem voru fullir að lífi 

og fjöri, eitthvað sem starfsmenn Rásar 2 hefðu getað lært af.174

Spurt var hvort að Kanaútvarpið hafi haft áhrif á tónlistarflutning Ríkis útvarpið. 

Jónatan Garðarsson svaraði því til að Kanaútvarpið hafi haft lítil áhrif á tónlistarflutning 

Ríkisútvarpsins, enda var stofnunin íhaldssöm og þar spyrntu margir við fótum. Mörgum 

fannst áhrifin af tónlistinni á Kananum, sem að sjálfsögðu var nær einvörðungu sungin á 

ensku, vera spillandi og það ríkti hræðsla við að enskuslettur gætu eyðilagt íslenskuna. 

Jónatan telur þó að einhver áhrif hafi verið þar á bæ, einkum frá enska poppinu, og það 

bandaríska síaðist hægt og rólega inn í íslenska þjóðarvitund.175 Örn Sigurðsson sagði að 

dagskrárgerðarmenn Ríkisútvarpsins hafi örugglega gert sér grein fyrir þeirri samkeppni 

sem Kanaútvarpið veitti þeim, einkum varðandi hlustun ungs fólks. Ríkisútvarpið reyndi 

að koma til móts við þennan hlustendahóp með þáttum á borð við Lög unga fólksins, auk 

þess sem nokkrir óskalagþættir voru á dagskrá, m.a. áður nefndir þættir fyrir sjúklinga 

og sjómenn. Þar var reyndar mest flutt af íslenskum lögum, enda verið að velja lög fyrir 

eldri hlustendur, sem hafði það í för með sér að dagskrárgerðarmönnum Ríkisútvarpsins 

bárust bréf og kvartanir frá ungu fólki sem vildi heyra meira af rokk- og popptónlist. Það 

varð þó ekkert úr því bætt og unga fólkið stillti bara yfir á Kanann, allt þar til að Rás 2 fór 

í loftið árið 1983.176

174 Skuggi, „Rás 2 verri en kaninn?.“ 10. maí 1984. 4.
175 Jónatan Garðarsson, viðtal við höfund, 4. mars 2022.
176 Örn Sigurðsson, viðtal við höfund, 21. mars 2022.
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Niðurstöður
Varnarliðið í Keflavík hafði mikil áhrif á íslenskt þjóðlíf eftir komu þess til landsins árið 

1951. Þessi áhrif gerðu sérstaklega vart við sig í tónlistarlífi Íslendinga þar sem hinar og 

þessar tónlistarstefnur og straumar bárust til landsins frá Bandaríkjunum sem settu svip 

sinn á menninguna. Fjölmargar hljómsveitir voru stofnaðar hér á landi sem urðu fyrir 

beinum áhrifum frá varnarliðinu og Kanaútvarpinu, sem hafði sérstaklega mikil áhrif á 

tónlistarlíf Íslendinga. Í gegnum það heyrðu Íslendingar tónlist sem ekki hafði heyrst áður 

hér á landi. Í byrjun var það rokkið, þar sem tónlist með Chuck Berry, Fats Domino og Elvis 

Presley hljómaði. Þetta hafði í för með sér að ungmenni landsins tóku upp nýjan fatastíl, 

breyttu um hárgreiðslu og einblíndu á ameríska menningu. Íslenskir tónlistarmenn fóru að 

tileinka sér rokkið og plötuspilurum fjölgaði á heimilum. Rokkunnendur urðu kröfuharðari 

varðandi það sem þeir vildu heyra í Ríkisútvarpinu, sem sinnti þeim kröfum bæði seint og 

illa. Fljótlega barst bítlaæðið frá Bretlandi m.a. í gegnum útvarpsstöðvarnar Radio Caroline 

og Radio Luxembourg, ásamt Kanaútvarpinu. Þá höfðu Bítlarnir verið stofnaðir og réðu 

ríkjum á Bretlandi, ásamt hljómsveitum á borð við The Rolling Stones og The Who. Hér 

á landi voru fjölmargar hljómsveitir stofnaðar eftir að bítlaæðið barst til landsins og má 

þar einkum nefna Hljóma, sem sóttu innblástur sinn til Bítlanna, svo og Flowers, Óðmenn 

og fleiri áþekkar hljómsveitir.

Ásamt rokkinu og bítlatónlistinni barst blúsinn og kántrýtónlistin til landsins með Kana-

útvarpinu og setti einnig svip sinn á tónlistarlíf landsmanna. Þegar hippatíminn gekk í 

garð urðu breytingar á tónlistinni þar sem hljómsveitir voru farnar að semja vandaðri 

tónlist og minna máli skipti að skemmta almenningi á böllum. Lögin urðu lengri og 

þýðingarmeiri textar voru samdir. Hljómsveitir voru þá farnar að prófa nýja hluti og 

svokallaðar súpergrúppur voru stofnaðar. Þetta var á þeim tíma sem Víetnamstríðið var í 

fullum gangi, en það hafði mikil áhrif á tónlist bandarískra hljómsveita þar sem það veitti 

þeim innblástur til að semja lög um það. Fjölmargar hljómsveitir voru stofnaðar á þessum 

tíma í Bandaríkjunum sem voru duglegar við að semja lög í mótmælaskyni við stríðið 

og hægt er að segja að þær hafi verið fulltrúi þeirra skoðana sem almenningur hafði um 

stríðið. Það er vel hægt að segja að áhrif stríðsins hafi borist til Íslands þar sem hér urðu 

mótmæli bæði gegn því og svo jukust mótmæli gegn veru hersins á Íslandi. Lög sem 

sérstaklega voru samin gegn Víetnamstríðinu heyrðust þó ekki í Kanaútvarpinu. Dvöl 

varnarliðsins í Keflavík gekk ekki alltaf vel fyrir sig þar sem ekki voru allir hlynntir veru 

þess í landinu. Margir töldu þá erlendu strauma, sem bárust til landsins með hernum, 
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vera ógn við íslensku þjóðina og hefði skaðleg áhrif á hana og menningu hennar. Ýmsar 

hreyfingar voru stofnaðar sem stóðu gegn varnarliðinu og þeim áhrifum sem því fylgdu. 

Ekki voru margir sáttir við Kanaútvarpið sem veitti Ríkisútvarpinu ákveðna samkeppni, 

einkum varðandi hlustun ungs fólks. Sömu sögu var að segja af Kanasjónvarpinu sem átti 

þó heiðurinn af því að íslenska sjónvarpið komst í loftið árið 1966, en ekki löngu síðar 

eins og kannski annars hefði orðið. Það var helst yngri kynslóðin sem var undir mestum 

áhrifum frá varnarliðinu og Kanaútvarpinu, enda allt sem þaðan kom meira í anda þess en 

það sem boðið var upp á hér heima. Átti það ekki síst við um tónlistina.

Það var töluverður munur á þeim hljómsveitum sem komu annars vegar frá suðvestur-

horni landsins og hins vegar utan að landi. Það sem helst skildi þær að voru áhrifin frá 

Kanaútvarpinu. Þar sem það náðist ekki nema á suðvesturhorni landsins urðu hljómsveitir 

á því svæði fyrir áhrifum frá því og þá ekki síst Suðurnesjahljómsveitirnar sem fengu 

tækifæri til að spila á klúbbunum á vellinum. Þær hljómsveitir sem stofnaðar voru úti á 

landi þurftu að leita sér innblásturs annars staðar frá og urðu því frábrugðnar hljómsveitum 

á suðvesturhorninu. Dæmi um slíkar hljómsveitir voru Mánar frá Selfossi, Logar frá 

Vestmannaeyjum og Ýr frá Ísafirði, en þær höfðu tækifæri til að ná útsendingum frá Radio 

Caroline og Radio Luxembourg. Þessar hljómsveitir voru undir evrópskum áhrifum, sem 

hafði yfir sér annan stíl en þann sem yfirleitt heyrðist í Kanaútvarpinu. Gylfi Ægisson 

var þó lítið undir erlendum áhrifum og fór sínar eigin leiðir í tónlistinni, m.a. með gerð 

marg víslegra sjómannatexta. Ingimar Eydal á Akureyri og Geirmundur Valtýsson í 

Skaga firði heyrðu aldrei í Kananum og sömdu mun þjóðlegri tónlist en hljómsveitirnar á 

suðvesturhorninu.

Ef svara á þeirri spurningu hvernig tónlistarlíf Íslendinga hefði orðið ef að hér hefði aldrei 

verið neinn her, er óhætt að segja að það hefði orðið töluvert öðruvísi. Þeir tónlistarstraumar 

sem hingað bárust með Kanaútvarpinu hefðu sjálfsagt borist til landsins, en örugglega mun 

seinna og hefðu eflaust orðið áhrifaminni. Þær hljómsveitir sem spruttu upp undir áhrifum 

hersins hefðu annað hvort aldrei verið stofnaðar eða farið aðrar leiðir undir evrópskari 

áhrifum. Hér má ekki vanmeta áhrif bresku Bítlanna á þær hljómsveitir sem spruttu upp 

á sjöunda áratugnum, en sú ágæta hljómsveit var reyndar mikið spiluð í Kanaútvarpinu.

Niðurstöðunum til stuðnings var lögð fram könnun sem bar sama heiti og ritgerðin, en 

þar var spurt hvernig almenningur teldi að tónlistarlíf Íslendinga hefði þróast ef ekki hefði 

verið nein herstöð í landinu og ekkert Kanaútvarp. Við úrvinnslu þeirrar könnunar kom í 

ljós að almenningur telur að ákveðin tónlist hefði komið mun seinna til landsins og verið 
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mun lengur að þróast. Tónlistarstefnur hefðu komið seinna og Keflavík hefði ekki verið 

þekkt sem bítlabærinn og hljómsveitir þaðan hefðu ekki orðið eins frægar. Fólk telur að 

íslensk tónlist hefði ekki getað komið í veg fyrir strauma og stefnur í tónlistinni frá öðrum 

heimshlutum eða menningarsvæðum og er því hægt að fullyrða að Kanaútvarpið hafi flýtt 

fyrir þeim fjölbreytileika sem varð í tónlistarlífi Íslendinga. Hljómsveitir sem þýddu texta 

úr ensku yfir á íslensku og settu bandarísk lög á dagskrá sína hefðu ekki orðið til í sömu 

mynd. Sú tónlistarhefð sem var að þróast á sjötta og sjöunda áratugnum, sem einkum 

einkenndist af sjómannalögum og sveitarómantík, hefði haldið áfram. Á þessum tíma voru 

hljómplötur lengi að berast til landsins og sú nýja tónlist sem spiluð var í Kanaútvarpinu 

víkkaði út tónlistarsmekk þeirra íbúa á suðvesturhorni landsins sem hlustuðu á stöðina. 

Ef að ekki hefði verið fyrir þessa erlendu strauma hefði Ríkisútvarpið stjórnað tónlistarlífi 

Íslendinga að mestu leyti. Það eru margir Íslendingar sem minnast varnarliðsins með 

hlýhug, þá aðallega Kanaútvarpsins, sem margir eru þakklátir fyrir að hafa haft og telja 

að hafi bjargað æsku þeirra með lifandi og frjálsri tónlist. Þar sem hægt var að hlusta á 

Kanaútvarpið allan sólarhringinn minnist fólk þess að hafa bæði sofnað út frá því og vaknað 

með því á morgnana. Margir minnast þess að hafa hlustað mikið á hina geysivinsælu þætti 

bandaríska plötusnúðsins Wolfman Jacks, sem gleymist seint. Almenningur telur að herinn 

hafi veitt Íslendingum tækifæri til að kynnast vestrænni menningu, bætt enskukunnáttu 

þeirra og opnað augu fyrir auknum samskiptum við aðrar þjóðir. Þó eru nokkrir sem telja 

að bandarísk áhrif hér á landi væru minni í dag ef Kanaútvarpið hefði aldrei hljómað.

Ásamt þeim áhrifum sem varnarliðið í Keflavík hafði í för með sér, þar sem helst má 

nefna Kanaútvarpið, má einnig nefna að samhliða veru hersins fengu hljómsveitir, sem 

voru að stíga sín fyrstu skref í tónlistarbransanum, tækifæri til að spila á vellinum. Þetta 

veitti þeim góða þjálfun í að spila fyrir almenning og koma tónlist sinni á framfæri og 

ekki þótti verra að fá að spila fyrir hermenn sem veittu tónlistinni mun meiri athygli 

en Íslendingar gerðu. Það var þó aðallega vegna þess að þær hljómsveitir, sem fengu 

tækifæri til að spila á vellinum, spiluðu eingöngu vinsælustu lögin frá Bandaríkjunum, sem 

hermennirnir þekktu vel. Á þessum grundvelli varð almenningur tilbúnari fyrir það efni 

sem hljómsveitirnar sömdu sjálfar. Einnig má nefna að meðal þeirra áhrifa sem varnarliðið 

í Keflavík hafði á tónlistarlíf Íslendinga voru áhrifin á lagasmíðar tónlistarfólks. Með 

þeim erlendu straumum, sem bárust til landsins í gegnum Kanaútvarpið og evrópsku 

útvarpsstöðvarnar, fékk íslenskt tónlistarfólk innblástur frá nýrri tónlist sem hafði ekki 

heyrst áður hér á landi. Tónlistarfólkið fór þá að tileinka sér þessa erlendu tónlist, sem gaf 



58 

þeim nýjar hugmyndir varðandi sína eigin tónlist og prófaði þá eitthvað nýtt sem hafði ekki 

heyrst áður. Án þessara áhrifa á lagasmíðar Íslendinga hefði íslensk tónlist orðið einsleitari 

og hljómsveitir eflaust haldið sig við að spila lög eftir aðra.
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