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Ritgerð þessi byggir á bókinni Literary Theory: The Basics eftir Hans Bertens sem kennd er í 

grunnnámi í íslensku og almennri bókmenntafræði við Háskóla Íslands. Í bókinni fjallar 

Bertens um pólitískar greiningar á bókmenntum sem mjög áttu upp á pallborðið í 

bókmenntafræðum á 8. og 9. áratugnum. Tilgreinir hann þrjár meginstefnur, marxisma, 

femínisma og kenningar er snúa að kynþáttum. Einnig tilgreinir hann aðrar kenningar, eins og 

þær sem snúa að kynferðis fólks, er sóttu á í lok aldarinnar. Í ritgerðinni er beitt þeim 

aðferðum sem Bertens lýsir við greiningu á hugarheimi pönksins. Pönkið í Bretlandi, 

Bandaríkjunum og ekki síst á Íslandi er skoðað út frá hverri kenningunni fyrir sig. 

Pönkararnir skiptust í tvennt hvað stjórnmálaskoðanir varðar, ekki síst í Bretlandi og á Íslandi. 

Sumir vildu heyja gamaldags stéttabaráttu, meðan aðrir töldu sig anarkista og hafna yfir slík 

átök.  

Í öllum þrem löndunum leiddi pönkið til þess að konur endurskilgreindu stöðu sína og sóttu æ 

meir inn á hefðbundin athafnasvæði karla. Lengst gekk þetta líklega með „riot grrl“ 

hreyfingunni í Bandaríkjunum á 10. áratugnum, sem var beint afsprengi pönksins. Sumar 

konur kenndu sig meðvitað við femínisma, en aðrar snéru hlutunum á haus með hegðun sinni 

þó þær teldu sig ópólitískar.  

Einnig er stiklað á stóru í rokksögunni fram að pönkinu og sýnt fram á hvernig afstaða fólks 

til ekki bara kyns heldur kynferðis breyttist. Frá upphafi rokksins fóru karlmenn í æ meira 

mæli að taka upp hefðbundin hegðunarmynstur kvenna, en með pönkinu fóru konur að leika 

eftir körlunum. Pönkarar tóku ekki endilega afstöðu með samkynhneigðum, en á 10. 

áratugnum fara lesbíur að verða áberandi í neðanjarðarhreyfingum rokksins.  

Að lokum er rokksaga Íslands skoðuð út frá nýlendukenningum, en svo virðist vera að Ísland, 

sem jaðarsvæði, hafi að mörgu leyti gengið í gegnum sama þróunarferli og aðrar nýfrjálsar 

nýlendur hvað menninguna varðar. Þetta kemur ekki síst fram í dægurlagatónlistinni.  
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Inngangur 

Árið 2008 kom út bók um bókmenntakenningar í Basics-ritröð Routledge-útgáfunnar eftir 

Hans Bertens, prófessor í bókmenntum við Utrecht-háskóla í Hollandi. Fyrsta upplag seldist 

upp og er bókin nú víða notuð sem grundvallarrit í námskeiðum um bókmenntafræði, meðal 

annars í Háskóla Íslands.  

Sérstök áhersla er lögð á tímabilið upp úr 1970, sem einkennist af miklu umróti í 

bókmenntafræðum. Pólitík átti mjög upp á pallborðið við lestur á bókmenntum á 8. og 9. 

áratugnum, eins og segir frá í fjórða kafla bókarinnar. Snemma í kaflanum veltir höfundurinn 

upp eftirfarandi spurningu:  

To what extent are literary texts the product of the historical period in which they were 

written? The world has gone through enormous socio-economic and political changes 

in the last millennium. Isn’t it reasonable to expect those changes to turn up in our 

literature?1 

Hann heldur áfram og veltir því fyrir sér hvers eðlis pólitíkin í textanum sé. Er hún hlynnt 

ráðandi fyrirkomulagi eða gagnrýnin á það?  

Sú listastefna sem ef til vill hafði mest áhrif á tímabilinu var pönkið, þó að hún væri fremur 

tengd tónlist og jafnvel myndlist heldur en bókmenntum. Það getur þó verið áhugavert að 

beita greiningartækni bókmenntafræðinnar á stefnuna, og ekki síst þeirri fræðimennsku sem 

var í tísku þegar pönkið var í hámæli.  

Pönkið spratt upp í New York í kringum 1974 og síðan, á háværari hátt, í London í kringum 

1976. Breska pönkið var áhrifamest en hjaðnaði einnig fyrst niður. Það átti þó eftir að 

enduróma á jaðarsvæðum eins og Íslandi langt fram á 9. áratuginn.  

Það er ljóst að pönkið var afar gagnrýnið á ráðandi fyrirkomulag. En fyrir hvað stóð það? 

Bertens telur þrjár stefnur hafa skipt mestu máli í pólitískri greiningu bókmenntafræði 

tímabilsins, marxisma, femínisma og kenningar er snúa að kynþáttum. Hann segir að seinna 

hafi vangaveltur um kynhneigð bæst í hópinn, en bendir einnig á aðrar andstæður, svo sem 

sveit og borg eða aldursskiptingu.  

                                                            
1 Hans Bertens. Literary Theory, bls. 61.  
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Í þessari ritgerð er ætlunin að greina pönkið eins og það birtist bæði í London, New York en 

þó fyrst og fremst Reykjavík út frá kenningum Bertens. Var pönkið í eðli sínu marxískt, 

femínískt eða er jafnvel hægt að fella það inn í mót nýlendufræða? Hvaða afstöðu hafði það til 

kynjahlutverka og samkynhneigðar? Hver þessara stefna skipti mestu máli, eða kannski allar í 

senn, eða ef til vill engin? Var pönkið pólitískt? Var það jafnvel byltingarkennt? Hvað er þá 

bylting? Við skulum byrja á því að skoða hvaða áhrif pönkið hafði á samtíma sinn. 
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I. 

Pönkið og marxisminn 
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Dagurinn eftir 

Elvis Costello, tónlistarmaður sem sjálfur spratt upp úr pönkbylgjunni, lýsti deginum eftir að 

Sex Pistols höfðu komið fram í sjónvarpsþætti Bill Grundy svo:  

On the way to work, I was on the platform in the morning and all the commuters were 

reading the papers when the Pistols made headlines – and said FUCK on TV. It was as 

if it was the most awful thing that ever happened.2 

Fyrir nútíma Íslending sem er vanur að horfa á heiminn breytast reglulega við 

sjónvarpsútsendingar, eftir „Guð blessi Ísland“, Búsáhaldabyltingu og forsetasynjanir hljóma 

blótandi bresk ungmenni ekki endilega sem heimssögulegur viðburður. En samt er ljóst að 

eitthvað gerðist sem var svo mikilvægt að það bíður að minnsta kosti upp á spurninguna um 

hvort um tímamótaviðburð hafi verið að ræða.  

Greil Marcus, einn fremsti rokkspekúlant heims, orðar þetta augnablik svo:  

Is it a mistake to confuse the Sex Pistols‘ moment with a major event in history – and 

what is history anyway?3  

Ég ætla mér ekki að reyna að svara því hvað sagan sé. En það hlýtur að vera í eðli 

tímamótaviðburða að eitthvað breytist við þá. Hvað var það þá sem hafði breyst? Hvað var 

það sem Sex Pistols voru að reyna að koma á framfæri?  

Það var reyndar einmitt þetta sem þáttastjórnandi hafði reynt að komast að. Fyrsta spurningin 

hljóðar svona:  

Mér er sagt að hljómsveitin hafi fengið 40.000 pund frá hljómplötufyrirtæki. Virðist 

það ekki í andstöðu við andefnishyggju þeirra? 

 

Svörin eru misvísandi. Bassaleikarinn Glen Matlock og gítarleikarinn Steve Jones svara þessu 

svona: 

 Matlock: „Því meira því betra.“ 

 Jones: „Við eyddum þeim, ekki satt?“ 

Matlock: „Þetta er allt farið. Allt í búsið.“  

                                                            
2 Greil Marcus. Lipstick Traces, bls. 3.  
3 Sama, bls. 4.  
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Síðan leysist viðtalið upp í ófagran munnsöfnuð sem vakti miklu meiri athygli en viðhorf 

hljómsveitarinnar til andefnishyggju. Nákvæmlega hvað þeir stóðu fyrir kom ekki í ljós hér og 

hefur verið umdeilt æ síðan.  

 

Umbrotatímar 8. áratugarins 

Ein skilgreining Bertens á pólitískum greiningum á list er sú að listin mótist af því umhverfi 

sem hún sprettur upp úr.4 Þar af leiðandi sé hún stöðugt breytingum háð og hljóti ávallt að 

taka mið af samtíma sínum.  

Heimurinn jafnt sem menningin hafa breyst mikið á þeim tíma sem saga rokksins nær yfir, frá 

miðjum 6. áratugnum og fram til dagsins í dag. Bæði hin upprunalega rokkbylgja upp úr 1955 

og Bítla- og síðar hippatónlistin á 7. áratugnum er afsprengi hins mikla góðæris sem ríkti eftir 

lok seinni heimsstyrjaldar. Breski sagnfræðingurinn Eric Hobsbawn hefur jafnvel gengið svo 

langt að kalla tímabilið frá 1945–73 gullöldina, 5 svo mikið betri var efnahagsástandið og 

jafnframt hagur almennings þá en bæði fyrr og síðar og allir gerðu ráð fyrir að allt færi, eins 

og Bítlalagið sagði, stöðugt batnandi.6  

En í kringum 1973 fer að syrta í álinn. Áföllin dynja yfir eitt af öðru. Árið 1971 hætta 

Bandaríkin að tengja dollarann við gullforða sinn, sem gerir efnahagslíf heimsins allt mun 

ótraustara. Árið 1973 dynur yfir fyrsta olíukreppan þegar OPEC-þjóðirnar hækka verðið á olíu 

til muna til að refsa Vesturlöndum fyrir stuðning sinn við Ísrael í Sex daga stríðinu. Árið 1974 

segir Nixon forseti af sér vegna Watergate-hneykslisins og árið 1975 tapa Bandaríkin 

Víetnam-stríðinu endanlega þegar kommúnistar taka Saigon.  

Bandaríkjamenn fara smám saman að missa trúna á að þeir séu öðrum þjóðum fremri, og 

sjálfsskoðun og efi verða áberandi í menningunni. Þetta kemur ekki síst í ljós í kvikmyndum 

tímabilsins, svo sem Godfather árið 1972 og Taxi Driver árið 1975, þar sem þjóðfélaginu er 

lýst sem spilltu og/eða vonlausu. Bandaríska rokkið má einnig skoða í þessu samhengi. Sú 

stefna sem síðar verður nefnd pönk fer fyrst að gera vart við sig á staðnum CBGB‘s í kringum 

1974, og fyrstu plöturnar eftir tónlistarmenn sem þar koma fram fara að líta dagsins ljós, svo 

sem platan Horses eftir Patti Smith Group.  

                                                            
4 Bertens, bls. 61.  
5 Eric Hobsbawn. Age of Extremes, bls. 225-403. 
6 The Beatles. „Getting Better.“ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.  
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Ástandið í Bretlandi er síst skárra, þó ekki standi Bretar í stríðsrekstri í Suð-austur Asíu. 

Atvinnuleysi jókst til muna og landið var tekið í gjörgæslu Alþjóða gjaldeyrissjóðsins. Breska 

pönkið, sem fyrst fer að láta á sér kræla í kringum 1975 og brýst síðan upp á yfirborðið með 

krafti árið 1977, er reiðara, stundum pólitískara og oft anarkískara en hið bandaríska. Einnig 

má sjá nokkurn stéttamun í löndunum tveimur, bandaríska pönkið er frekar tengt 

listaháskólanemum, á meðan hið breska er tengdara verkalýðsstéttinni.  

 

Verkamannarokk 

Bertens lýsir marxískum fræðum svo:  

In Marxist criticism social class and class relations function as central instruments of 
analysis.7  

Þetta á við um allt, eins og kemur fram í eftirfarandi klausu: 

 

The base of a society – the way its economy is organized, broadly speaking –

determines its superstructure – everything that we might classify as belonging to the 

realm of culture, again in a broad sense: education, law, but also religion, philosophy, 

political programmes, and the arts. This implies a view of literature that is completely 

at odds with the Anglo-American view of literature that goes back to Matthew 

Arnold.8 

 

Arnold vildi að listin hæfi sig yfir samfélagsvitund samtímans og væri þannig á einhvern hátt 

eilíf, en skoðanir hans mótuðust mjög af rómantíkinni. Marxistar líta á hinn bóginn svo á að 

listinni sé ávallt stjórnað af efnahagsöflum samtímans. Jafnvel Arnold telur sig þó greina 

menningarmun á milli stétta, en hann afskrifar hinsvegar menningu verkalýðsstéttarinnar. Um 

1880 taldi hann Englendinga líta svo á að þeir hefðu valfrelsi þegar kæmi að menningarneyslu 

sinni, en sagði um það:  

 

                                                            
7 Bertens, bls. 62. 
8 Bertens, bls. 64.  
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Unfortunately, this sense of personal freedom does not lead the working class towards 

“the best that has been thought and said,” but to activities and pastimes that in their 

brashness and vulgarity are the antithesis of culture.9 

Þessi lýsing átti eftir að enduróma í umræðum þegar rokkið gerði vart við sig um miðjan 6. 

áratuginn, en ekki síður daginn eftir að Sex Pistols komu fram í þætti Bill Grundy.  

Um miðbik 20. aldar gerðist það að alþýðumenningin sótti mjög á í vitund almennings. Átti 

þetta ekki síst við í tónlistarheiminum, þegar form eins og klassík eða jafnvel djass létu undan 

hráum hljómi leðurklæddra verkalýðsrokkara. Einar Kárason lýsir því ógleymanlega í 

Gulleyjunni þegar umskiptin urðu á 6. áratugnum á Íslandi:  

Það var kannski á þessum árum rokksins að stritandi alþýðumenn hættu að vera álitnir 

svona leppalúðar með snýtur... Þá öðluðust ungir stritarar stíl, æskan þurfti ekki að 

leita lengur útí hverfi ættarnafnanna að fyrirmyndum... Auðmannssynir af þeirri sort 

sem áður höfðu dagað uppi sem viskídrekkandi landeyður andvarpandi 

kaldranaheimspeki í silkisloppum, þeir voru orðnir gamaldags og hallærislegir. 

Framsýnir ríkrapabbadrengir börðust til fátæktar, fengu sér vinnu hjá 

togaraafgreiðslunni sem varð einhver fínasti vinnustaður landsins eftir að sýnd var 

myndin „Á Eyrinni“ með Marlon Brando. Snobbhillstrákarnir lögðust í slitnum 

gallabuxum undir gamla olíuspúandi dreka og áttu þann draum æðstan að komast inn í 

bílskúraklíkur hörkutólanna úr braggahverfunum.10  

Í Bretlandi er landnámi bandaríska rokksins, sem hófst á þeim 6. og hélt áfram á 7. áratugnum 

lýst þannig:  

It’s typical consumers expanded from working class teenagers feeding garish juke-

boxes to include the recently enfranchised grammar school students and „hip“ middle 

class audience. Its sites of consumption were no longer just the coffee bars, but 

fashionable urban residences and late night on BBC 2.11  

Þangað um miðja öldina var lítið fjallaði menntastéttin lítið um alþýðumenninguna í ritum 

sínum. En nú varð ekki lengur litið framhjá henni. Ein fyrsta tilraunin til þess að rannsaka 

hana á kerfisbundinn hátt var bókin The Uses of Literacy: Aspects of Working Class Life sem 

                                                            
9 Bertens, bls. 135. 
10 Einar Kárason. Úrvalsbók, bls. 311.  
11 Ian Inglis. „Men of Ideas?“, bls. 7. 
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Richard Hoggart gaf út árið 1957. Hoggart hefur samúð með alþýðumenningunni þó ekki sé 

hann með öllu laus við menntasnobb, og segir meðal annars:  

Working class culture is simple, often even “childish,” but it is genuine and it is 

affirmative and it plays a valuable role in the lives of millions of people.12  

Hann gerir þó greinarmun á straumum innan hennar, því eins og Bertens segir:  

While for Hoggart, the older and more traditional working-class magazines convey 

authenticity (a felt sense of...life) the newer ones tend to succumb to an inauthentic 

sensationalism that is a sure sign of post war commidification of the genre, a 

calculated policy aimed at achieving maximum sales –and maximum profit, at the 

expense of honesty and sincerity. A new, manipulative mass culture is taking the place 

of an older popular culture in which there was still a bond, a system of shared values, 

between publisher and writer on one hand and the audience on the other.13  

Það var einmitt þessi þróun sem pönkið réðist gegn. Í millitíðinni gerðist það þó að 

stéttarárekstrar innan rokksins hurfu að mestu. Samkeppnin á milli Bítlanna og Rolling Stones 

hafa á sér yfirbragð stéttardeilna, en ekki er endilega ljóst hvor var hvorum megin 

víglínunnar. Sumir vildu meina að Stones höfðuðu fremur til óheflaðra verkalýðsunglinga, á 

meðan aðdáendur Bítlanna voru þægir miðstéttarkrakkar. Aðrir hafa viljað snúa þessu á haus 

og benda á að Bítlarnir höfðu í raun sterkari verkamannarætur og töluðu til drauma 

verkalýðsstéttar um betra líf, á meðan Stones hafi höfðað til miðstéttarungmenna sem vildu 

hneyksla foreldra sína.14 Af þessu má kannski helst komast að þeirri niðurstöðu að rokkið 

þurrkaði að mörgu leyti út menningarlegan stéttarmun, eða ef til vill að fjöldamenningin hafi 

tekið yfir elítumenninguna. Þróunin var þó ekki bara á annan veginn. Að einhverju leyti má 

tala um samruna, eins og félagsfræðingurinn Gestur Guðmundsson bendir á:  

 

Rokktónlistin var upprunalega tónlist verkalýðsæskunnar, en barst smám saman til 

millistéttaræskunnar... Með mikilli einföldun má segja að verkalýðsæskan hafi kennt 

millistéttaræskunni að njóta tónlistar á líkamlegan hátt og sleppa fram af sér ýmsum 

                                                            
12 Bertens, bls. 137. 
13 Bertens, bls. 137.  
14 Gestur Guðmundsson og Krístín Ólafsdóttir. ’68, bls. 44. 
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hömlum, en millistéttaræskan hafi kennt verkalýðsæskunni að hlusta á og beita 

huganum gagnvart tónlist.15  

  

Pistols og Clash 

Með pönkinu í Bretlandi má greina viðleitni til þess að endurheimta rokkið fyrir verkalýðinn 
og bola millistéttaræskunni frá. 

Breska pönkið gerði fyrst var við sig að ráði í London sumarið 1976. Meginhljómsveitirnar 

voru Sex Pistols og The Clash. Í heimildarmyndinni The Filth and the Fury lýsir söngvari 

Pistols, Johnny Rotten (nú Lydon) ástandinu svo, og setur það um leið inn í stéttabaráttu:  

Verkamannaflokkurinn, sem hafði lofað svo miklu eftir stríðið, hafði gert svo lítið 

fyrir verkafólkið að verkafólkið hafði tapað áttum og skildi ekki lengur hvað 

verkamannastétt var... Það var mikið þjóðfélagsumrót á Englandi. Þetta voru mjög 

óvenjulegir tímar. Algjör félagsleg ringulreið. Það voru uppþot út um allt... Fólk var 

búið að fá nóg af gömlu háttunum. Gamla leiðin áorkaði greinilega engu... Ekki sætta 

ykkur við ráðandi öfl. Losið ykkur við þau.16  

Nákvæmlega hvernig ætti að fara að því að losa sig við ráðandi öfl var þó ekki endilega ljóst. 

Þó að hljómsveitirnar tvær hafi ef til vill hljómað svipað fyrir óinnvígðum og litið eins út 

mátti þó greina talsverðan hugmyndafræðilegan ágreining á milli þeirra. Sex Pistols voru 

ýmist tengdir við nýhilisma eða anarkisma, þó að þeir sjálfir tengdu sig aldrei við neina 

stefnu. Ólíkt Pistols höfðu The Clash beina pólitík á stefnuskrá sinni frá upphafi. Fyrsta 

smáskífa þeirra hét White Riot og breiðskífan var skreytt myndum af óeirðum í tengslum við 

götuhátíð fólks af karabískum uppruna. Seinna áttu þeir eftir að fara um víðan völl, titill 

plötunnar Sandinista vísar til borgarastríðsins í Níkaragúa. Lög þeirra fjölluðu meðal annars 

um atvinnuleysi, kynþáttahatur og ofbeldi lögreglu. Muninn á hljómsveitunum má ef til vill 

sjá með því að bera saman upphafslínur þekktustu laga þeirra. Í byrjun „Anarchy in the UK“ 

með Sex Pistols segir:  

I am an Anti-Christ 

I am an anarchist 

Don’t know what I want by I know where to get it 

I wanna destroy passers by 

                                                            
15 Sama, bls. 88.  
16 The Filth and the Fury. Kvikmynd. 
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I wanna be anarchy.17  

 

Í upphafi „London Calling“ segir:  

 

 London calling to the faraway towns 

 Now that war is declared – and battle come down 

 London calling to the underworld 

 Come out of the cupboard, all you boys and girls 

 London calling, now don’t look at us 

 All that phony Beatlemania has bitten the dust 

 London calling, see we ain’t got no swing 

 ’Cept for the ring of that truncheon thing18 

 

Vissulega er stefnuskrá Clash ekki skýr heldur, en þeir hvetja þó til samhæfðra aðgerða. Það 

er einnig ákveðinn stéttarmunur á hljómsveitunum. Lydon var af verkalýðsstétt, meðan hinn 

vinstrisinnaði Joe Strummer var diplómatasonur sem hafði brotist til örbirgðar og bjó með 

hústökufólki á 101 Walterton Road, þar sem hann stofnaði hljómsveitina The 101ers. 

 

Um þetta leyti fór fjöldi húsnæðislausra vaxandi í 9 W. 1974 var fjölda húsaraða lokað 

og látnar grotna. Múgur manns í London hafði ekki efni á að borga leigu...Það eina 

sem þurfti að gera var að brjótast inn í auð húsin og flytja inn.19  

  

Hann vissi þó að hann var að fást við verkalýðstónlist og gerði lítið úr uppruna sínum. Ekki 

aðeins huldi hann ætterni sitt, heldur líka bakgrunn sinn í hippasenunni. Topper Headon, 

trommuleikari Clash, sagði síðar:  

 

Hann hafði áhyggjur að vera pönkari og koma úr einkaskóla. Þeir djöfluðust í honum 

frá upphafi.20 

 

Steve Jones úr Pistols, sem ekki þurfti að hafa áhyggjur af því að bakgrunnur hans væri ekki 

nógu „alvöru“, samþykkti þó Strummer:  
                                                            
17 The Sex Pistols. „Anarchy in the UK.“ Never Mind the Bollocks. 
18 The Clash. „London Calling.“ London Calling.  
19 Joe Strummer: The Future is Unwritten. Heimildarmynd. Leikstjóri: Julien Temple. 
20Sama. 
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Mér er sama hvaðan hann kemur, hann er ekki loddari. Hann var ekki að leika, en 

hafði trú á því sem hann var að gera.21 

 

Þó honum hafði gengið illa í skóla hafði Strummer hafði meiri menntun að baki og víðari 

heimssýn. Hann hafði alist upp í meðal annars Mexíkó, Malaví, Egyptalandi og Þýskalandi. Í 

texta Lydon verður vart við hamslausa en um leið ómarkvissa reiði, en hugsun Strummer er 

skipulagðari.  

 

Númer eitt og númer tvö 

Marcus lýsir þessum tveim hljómsveitum svo:  

As the number-two London punk band, the Clash’s pop project was always to make 

sense of the Sex Pistols’ riddles, and this made sense – except that a single listening to 

“God Save the Queen” dissolved whatever sense it made.22 

Pistols voru þannig nokkurskonar áhlaupasveit sem gerði skæruárásir á kerfið, meðan Clash 

stóðu fyrir aftan með heildstætt hugmyndakerfi, reiðubúnir til að taka við ef þetta færi að 

ganga.  

Með The Clash og The Sex Pistols má greina tvo meginstrauma pönksins, annarsvegar þá sem 

grúska í pólitík og „hafa eitthvað að segja,“ og hinsvegar þá sem „gefa skít í allt“. Þó var 

talsverður samgangur á milli. Joe Strummer hafði hafið feril sinn í hljómsveitinni 101ers, sem 

naut talsverðra vinsælda í bresku pöbbarokkssenunni. Í apríl 1976 hituðu Sex Pistols upp fyrir 

þá, og skömmu síðar hætti Strummer til að gefa sig pönkinu á vald og stofna The Clash. Keith 

Levene, upprunalegur gítarleikari Clash, stofnaði síðar hljómsveitina Public Image Ltd. með 

Lydon.  

Pistols voru framan af vinsælli en Clash, en hinir síðarnefndu sóttu mjög á. Árið 1978 

fóru Pistols í sína fyrstu tónleikaferð um Bandaríkin, sem leiddi til þess að hljómsveitin lagði 

upp laupana. Ári síðar fóru Clash í samskonar ferð með betri árangri og þegar London Calling 

kom út í Bandaríkjunum í upphafi árs 1980 sló hún í gegn. 

                                                            
21 Sama. 
22 Greil Marcus. Lipstick Traces, bls. 12.  
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Í myndbandsskeiði frá tónleikaferðinni má sjá Strummer kasta sér á trommusett, en þjóðfánar 

hinna ýmsu landa skreyta sviðsmyndina. Íslenski fáninn er þar mjög áberandi, en einmitt á 

þessum tíma var pönkið að halda innreið sína til Íslands svo um munaði.  

 

Innri stéttaskipting pönksins 

Leikstjórinn Julien Temple tekur undir að pönkið hafi að hluta til verið stéttarfyrirbæri.  

It was a very extreme scene in a class sense as well. There was something new, 

something feral like an urban fox, about these people. It wasn‘t your two up-two down 

working class normal families, most of it. It was over the edge of the precipice in 

social terms. They had given a voice to an area of the working class that was almost 

beyond the pale. The Beatles were safe working class compared with them. There was 

an element of living on the street and surviving incredible hardship.23 

Sex Pistols voru ekki fyrst og fremst að gefa verkalýðsstéttinni rödd innan rokksins, hún hafði 

svosem verið þar frá upphafi, heldur voru þeir í forsvari fyrir þjóðfélags- og menningarkima 

sem ef til vill aldrei hafði heyrst í áður. Johnny Rotten lýsir uppeldi sínu þannig:  

I was raised in a tenement, working-class slummy. We were brought up to about the 

age of eleven in a two-room flat. No bathroom. Outside toilet. It would be a slum in 

anyone’s language.24 

Þegar pönkið var fært yfir á íslensku vantaði þennan mikla stéttarmun. Ellý í Q4U segir að hér 

hafi það ekki verið þjóðfélagsleg stéttaskipting sem knúði pönkið áfram:  

Maður var reiður unglingur, og það voru erfiðleikar heima fyrir. Stéttaskiptingin hér 

var ekki eins mikil og í Bretlandi, nema kannski helst í Breiðholtinu. Þetta var meiri 

tískubylgja hér, og séns fyrir þá sem höfðu verið kramdir undir til að rísa upp. Hörð 

fíkniefni eins og amfetamín og kókaín voru að koma til landsins í fyrsta sinn, og þetta 

var svona smá smakk af því sem síðar varð. En til þess að fara út í svona mikla 

sjálfseyðingu hlýtur eitthvað meira að vera að en bara þjóðfélagið. Þetta var ömurlegt 

líf.25 

Pönkararnir höfðu þó sína eigin stéttaskiptingu. Ellý segir:  

                                                            
23 Chris Salewicz. Viðtal við Julien Temple. The Great Rock and Roll Swindle. Aukaefni á DVD-disk.  
24 John Lydon. Rotten, bls. 12.  
25 Valur Gunnarsson. „Ef einhver reyndi að tala við mann, þá barði maður hann bara.“ 
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Í efstu stéttinni voru Utangarðsmenn og fínna liðið, Grýlurnar og allir þessir meik 

artistar. Í miðjunni vorum við og Fræbbblarnir og svo Oxsmá hópurinn þegar hann 

varð til. Fyrir neðan okkur voru Hlemmpönkararnir, Bjarni móhíkani og strákarnir í 

Sjálfsfróun. Þetta skiptist að hluta til eftir aldri.26 

Valli í Fræbbblunum er lágstemmdari í lýsingu sinni á flokkadráttunum:  

Hversu mikil heild þessi hópur var er góð spurning – við vorum eingöngu í þessu 

vegna þess að okkur fannst tónlistin skemmtileg, ég hafði reyndar gaman af breyttum 

fatastíl framan af, en um leið og þetta varð tíska eða einhvers konar 

einkennisbúningur, þá fór ég í baklás. Í rauninni var tónlistin eina sem ég sé að hafi 

sameinað þennan hóp, hvort sem er hér á landi eða í Bretlandi / Bandaríkjunum. Þær 

hljómsveitir sem voru í fararbroddi, Sex Pistols, Clash, Jam, Ramones, Stranglers, 

Damned, Undertones, Buzzcocks (veit ekki hversu langt á að teygja þetta) áttu lítið 

sameiginlegt nema tónlistina, kannski réttara sagt viðhorfið til tónlistar. Ekki föt eða 

pólitík – og ekki komu meðlimirnir úr einsleitu umhverfi.27 

Valli tekur undir að pönkið hafi ekki tengst ákveðnu umhverfi eða uppeldisstéttum. Bubbi 

gerir ekki mikið úr hópaskiptingunni, en tekur undir vinsældarmuninn:  

 Á rokktónleikum í Kópavogi í apríl, undir kjörorðinu „Heilbrigð æska,“ spiluðum við 

með Fræbbblunum sem voru guðfeður pönksins á Íslandi. Þeir byrjuðu á undan okkur 

og spiluðu talsverk mikið með okkur það sem eftir var af þessu tímabili...28 

Fræbbblarnir voru að vísu komnir á undan okkur, en þeir höfðu ekki alveg það sem til 

þurfti. Þeir opnuðu dyrnar, við löbbuðum inn.29 

Ef vil vill verður maður minna var við stéttaskiptingu þegar maður er á toppnum. Lýsing 

Strummer á Sex Pistols er ekki ósvipuð:  

The Sex Pistols urðu að troða upp og umbylta öllu. Þeir voru sprengjan sem sprakk 

áður en hurðirnar opnuðust.30 

                                                            
26 Sama. 
27 Áður óbirt viðtal. 
28 Silja Aðalsteinsdóttir og Ásbjörn Morthens. Bubbi, bls. 162.  
29 Sama, bls. 183. 
30 Joe Strummer: The Future is Unwritten. Heimildarmynd. Leikstjóri: Julien Temple. 
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Það var mikill samgangur á milli Q4U og Fræbbblanna og bassaleikarinn Steinþór var í þeim 

báðum. Síðar varð samruni á milli hópanna þegar Danny Pollock úr Utangarðsmönnum gekk í 

Q4U. Ef til vill má segja að hann hafi fallið niður um þjóðfélagshóp við það, miðað við 

stéttagreiningu Ellý. 

Það má ekki aðeins sjá mun á milli hópanna í aldri og vinsældum, heldur einnig í pólitík. 

Utangarðsmenn og Grýlurnar eru gott dæmi um tvo af þeim pólitísku straumum sem Bertens 

nefnir, marxisma og femínisma.  

 

Kynslóðarbil pönksins 

Á Íslandi var stærsta hljómsveitin um leið sú pólitískasta. Í Rokksögu Íslands eftir Gest 

Guðmundsson, sem kom út árið 1990, er deilunum innan íslensku pönksenunnar lýst svo:  

 

Einnig örlaði á pólitísku missætti, þar sem Bubbi Morthens varð tákn hefðbundinnar 

vinstrimennsku með herstöðvaandstöðu og auðvaldsgagnrýni, en Fræbbblarnir og 

Q4U töldu sig talsmenn nýs hugarfars sem væri hafið yfir gamlar pólitískar 

skilgreiningar. Þessi ágreiningur kom skýrt fram í myndinni Rokk í Reykjavík, en þar 

lét Bubbi í ljós þá skoðun að íslenskar pönkhljómsveitir þjónuðu upp til hópa 

hægrisveiflunni í þjóðfélaginu. Hann sagði að með því að gefa skít í sósíalisma styddu 

þær ríkjandi ástand.31  

En hvernig stendur á því að pólitíkin naut svona mikilla vinsælda í íslensku pönkbylgjunni, 

þrátt fyrir að stéttarskiptingin hafi ekki verið jafn mikil hér og í Bretlandi? Bertens bendir á að 

pólitík snúist ekki aðeins um stéttarvitund, heldur finnur einnig aðra póla:  

Other areas of difference are for instance age – with the opposition young vs. old – and 

– place – with the opposition urban vs. rural.32 

Allt er þetta áberandi í íslenskri tónlist. Á 6. áratugnum bættu ballhljómsveitir rokklögum inn 

í dagskrá sína án þess að um hefðarrof væri að ræða. Tónlist unga fólksins átti að höfða til 

allra ballgesta. En þegar Bítlarokkið heldur innreið sína verða skýr skil á milli þeirra 

aldurshópa sem hlusta á þá tónlist og annarra. Þetta verður svo enn meira áberandi með 

                                                            
31 Gestur Guðmundsson. Rokksaga Íslands, bls. 207. 
32 Bertens, bls. 177. 
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pönkinu, þegar eldri kynslóðir rokkara eru stimplaðir „skallapopparar“. Segja má að Pétur 

Kristjánsson sé holdgervingur þeirra í Rokk í Reykjavík. Pönkararnir greina sig frá öðrum 

hópum í aldri, og jafnvel hvorum öðrum. Marcus lýsir viðhorfi Sex Pistols til 

æskumenningarinnar svo: 

 

In one of the countless paradoxes of his performance, Johnny Rotten announced what 

was taken as youth revolt while denying the status of youth itself: as an antichrist, he 

claimed all of social life as his terrain.33 

 

Bubbi er álíka tvíbentur í afstöðu sinni. Annarsvegar segist hann ekki vera talsmaður 

unglinga, en hinsvegar talar hann máli þeirra. Í viðtali árið 1980 segir hann:  

 

Ég er ekki fulltrúi neins nema sjálfs míns. En unglingarnir hafa verið afskiptir. Þau eru 

óvarin fyrir hvers kyns tískuiðnaði sem er byggður upp í kringum þau. Þó ég flokkist 

kannski undir „tískufyrirbæri“ meðal unglinga í dag, finnst mér það einhvers virði að 

geta bent þeim á að það er verið að hafa þau að féþúfu.34 

 

Kannski er aldursskiptingin innan pönksins einnig ástæða fyrir hinum pólitíska mun. Joe 

Strummer var aðeins fjórum árum eldri en Lydon, en þar sem hann var fæddur 1952 var hann 

kominn á unglingsár 1968 og þannig mótaður af hippatímanum í meira mæli en John Lydon. 

Strummer lýsir því svo í heimildarmynd um sjálfan sig:  

 

Heimurinn sprakk árið 1968. París, Víetnam, Grosvernor Square, andstaða. Það ýtti 

mér út í pönkið. Það var flott ár.35 

 

Á hinn bóginn var hann of ungur til þess að finnast hann vera raunverulegur þátttakandi í 

„andmenningu“ hippatímabilsins.  

 

Þeir áttu sitt ástarsumar, því lauk 1973. Mér leið alltaf eins og á vígvelli 12 tímum eftir 

orrustuna. Hinir slösuðu lágu á vígvellinum en bardaginn var búinn.36 

   
                                                            
33 Marcus, bls. 96. 
34 Silja Aðalsteinsdóttir og Ásbjörn Morthens. Bubbi, bls. 167.  
35 Joe Strummer: The Future is Unwritten. Heimildarmynd. Leikstjóri: Julien Temple.  
36 Sama.  
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Það sama má segja að hafi gerst á Íslandi nokkrum árum síðar. Utangarðsmenn voru 5–10 

árum eldri heldur en aðrir í pönksenunni. Bubbi Morthens er að vísu jafnaldri Lydon, en það 

verður að hafa í huga að hlutirnir gerðust seinna á Íslandi en í Bretlandi. 

  

Pönkararnir sem arftakar ´68 

Eftirköst hippatímabilsins stóðu lengur á Norðurlöndunum heldur en í Bretlandi og 

Bandaríkjunum. Því urðu þeir enn meiri skotmörk hér heldur en þar.  

Nordic punk was to a greater extent defined in relation to the alternative scene of the 

seventies, ambiguously ridiculing its political correctness and attacking it for a lack of 

political radicalism. The punks formulated aggressive attacks on welfare state and 

consumerism and all moral standards except for anarchistic individualism.37  

Annarsvegar réðust pönkararnir á eftirlifendur hippamenningarinnar fyrir hugsjónamennsku 

sína og hinsvegar fyrir að vera ekki nógu róttækir í þeim. Á yfirborðinu höfnuðu þeir 

stjórnmálavitund hippana, en undir niðri voru þeir skilgetið afkvæmi þeirra. 

Greil Marcus bendir á eftirfarandi tengingu á upphafslínu Pistols lagsins „Holidays in the 

Sun“ og uppreisnarinnar 1968:  

CLUB MED – A CHEAP HOLIDAY IN OTHER PEOPLE‘S MISERY would 

become graffiti in Paris in May 1968, and then, it seemed, turn into “Holidays in the 

Sun”.38 

Hann segir 68 kynslóðina hafa borist til pönksins meðal annars í gegnum persónu Malcolm 

McLaren, umboðsmanns Sex Pistols.  

Thrilled by the May 1968 revolt in France, McLaren had helped foment solidarity 

demonstrations in London and later sold t-shirts decorated with May 68 slogans...39  

Marcus lítur á Sex Pistols sem nokkurskonar arftaka situationsistanna, róttæks listahóps í 

Frakklandi á 7. áratugnum sem hafði það á stefnuskrá sinni að brjótast út úr 20. öldinni.40  

Johnny Rotten (nú Lydon) er ekki á sama máli og svarar þessu þannig í ævisögu sinni:  
                                                            
37 Gestur Guðmundsson. „To Find Your Voice in a Foreign Language.“  
38 Greil Marcus. Lipstick Traces, bls. 21.  
39 Sama, bls. 28.  
40 Sama, bls. 24.  
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All the talk about the French Situationists being associated with punk is bollocks. It‘s 

nonsense!...The Paris riots and the Situationist movement of the sixties – it was all 

nonsense for arty French students. Why, according to Greil Marcus‘ book Lipstick 

Traces, Michael Jackson is a Situationist. Forget it...41 

Tengingu, en um leið höfnun á 68 kynslóðinni, er einnig að finna á Íslandi.  

Utangarðsmenn voru of skítugir og illskeyttir fyrir þá róttæklinga sem voru að nálgast 

fertugsaldur, en strákarnir voru kærkomið tækifæri fyrir hina yngri til að losa sig 

endanlega undan áhrifavaldi „68 kynslóðarinnar,“ flauelsbuxnanna og mjúku 

tónlistarinnar, og þeir ómuðu við streng í hjörtum uppreisnargjarnra unglinga.42 

Bubbi lék þó tveimur skjöldum, því hann hafði einmitt hafið feril sinn á því að syngja á 

vísnakvöldum herstöðvarandstæðinga, sem margir hverjir voru af 68 kynslóðinni. 

Pönkið var því að hluta til höfnun á 68, en á sama tíma leið yngri kynslóðar til að taka upp 

baráttu hennar undir nýjum merkjum. Hér endurtekur sagan sig frá því að ungir maóistar og 

trotskýistar gagnrýndu stóru kommúnistaflokkana fyrir skort á róttækni áratug áður. Það voru 

þó fleiri sem tóku afstöðu frá allri pólitík yfir höfuð.  

Valli í Fræbbblunum segist hafa tekið skýra afstöðu frá pólitík:  

Ég man ekki til að við höfum spilað á hljómleikum af þessu tagi yfirleitt 

[mótmælatónleikum], eða að það hafi verið einhver tímapunktur þar sem skoðanir að 

þessu leyti sameinuðust, eina tilfellið sem má tengja okkur við pólitíska baráttu var á 

Akureyri snemma 1981, þá fórum við í ferð með Utangarðsmönnum og Q4U – og 

Purrkurinn var að byrja að mótast í þeirri ferð – og ef ég man þetta rétt þá höfðu 

einhver samtök, sennilega herstöðvarandstæðingar, sett upp eina hljómleikana. Vissum 

það ekki fyrst og ákváðum að bakka ekki út, létum okkur nægja að láta vita á 

hljómleikunum að við værum ekki í þessu í einhverri pólitík. 

Bubbi er hinsvegar afar pólitískur í fyrstu textum sínum. Andi Marx svífur jafnvel yfir 

vötnum, og er vísað beint í Maó í laginu „Hrognin eru að koma“:  

Engin pólitísk slagyrði, Maó myndir veggjum á 

þá færðu reisupassann vinur minn 

                                                            
41 John Lydon. Rotten, bls. 4. 
42 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands, bls. 178. 
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staðnum verður, staðnum verður frystur frá. 

 

Ef til vill var þetta sett inn til þess að vera vísað til af menntamönnum í ritgerð eins og þessari. 

Næsta erindi felur síðan í sér beint ákall til pólitískrar vakningar:  

 

Stæltur er skrokkur þinn, djöfull sljór hugurinn 

ykkar er jú hagurinn, hagurinn ekki hússins.43 

 

Ef til vill er vafasamt (og ómarxískt) að gera of mikið úr einstaka persónum. Rokkið snýst þó 

að hluta til um stjörnum, og því hlýtur persóna þeirra að skipta máli. Greil Marcus gerir 

þannig söngvara Sex Pistols ansi hátt undir höfði:  

Johnny Rotten was perhaps the only truly terrifying singer rock‘n‘roll has known.44 

Gestur Guðmundsson lýsir því hversvegna Bubbi var útvalinn svo:  

Meðal þeirra fjölmörgu trúbadúra sem spiluðu þar í fyrsta sinn voru bræðurnir Tolli og 

Bubbi Morthens, sem hvergi höfðu troðið upp áður nema í verbúðum og partíum. Tolli 

Morthens sótti yrkisefni sín jafnan í slorið og vakti athygli fyrir kaldranalega bragi 

sína um sjómanns- og verbúðarlíf, en af Bubba stafaði tónlistargáfa og persónutöfrar.45 

 

Landsbyggðarhetjan 

Pólitíkin kom inn í íslenska pönkið í gegnum Bubba. Bubbi var ekki aðeins í andstöðu við 

aðra pönkara þegar kom að pólitík, heldur þurfti hann jafnvel að kljást við sína eigin 

hljómsveit.  

Fyrsti og kannski djúpstæðasti ágreiningurinn milli okkar Utangarðsmanna var að 

félagar mínir voru mótfallnir pólitískum textum. Það geisaði stríð á milli okkar meðan 

við vorum að gera plötuna Geislavirkir.46 

Deilurnar snérust þó ekki aðeins um innihald, heldur einnig um útkomu: 

                                                            
43 Bubbi. „Hrognin eru að koma.“ Ísbjarnarblús.  
44 Marcus, bls. 11.  
45 Gestur Guðmundsson. Rokksaga Íslands, bls. 176. 
46 Silja Aðalsteinsdóttir og Ásbjörn Morthens. Bubbi, bls. 182.  
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Ég reyndi að benda þeim á að eina sérstaða okkar væri einmitt textarnir, fyrir utan þá 

værum við bara að spila rokk eins og allir aðrir. Auk þess áttu pólitískir textar vel við á 

þessum tíma og vöktu athygli á okkur.47 

Svipað var reyndar uppi á teningnum innan Clash, eins og einn fyrrum meðlimur segir:  

Ég hélt að ég hefði gengið í bandið til að njóta lífsins, ekki til að deila um stjórnmál 

nótt og dag. Það stillti mér einum upp á móti öllum. Þess vegna hætti ég.48 

Pólitík Bubba mótaðist af verbúðarlífinu og af verkalýðsbaráttu bróðir hans, sem var helsta 

sprautan í kröfum farandverkamanna.49 Hér kemur einnig inn skiptingin á milli sveitar og 

borgar, sem Bertens bendir á. Pönkið kom seint til Íslands eins og annarra Norðurlanda, en 

tók strax á sig heimatilbúnar myndir. Gestur Guðmundsson segir á einum stað:  

Although the music and spirit of the Nordic punks to a large degree was copied 

directly by youngsters returning from holidays in London, the meaning of punk was 

not the same in the Nordic countries as in England. It did not and could not refer to 

poverty and urban deterioration in same degree as in Britain, nor mobilize through 

attacks on the music industry… It became largely a bohemian attitude of urban middle 

class youth, but gave also space for identity formations among youth in the coastal 

villages of Iceland, Finland and Norway.50  

Julien Temple lýsir pönkurunum í Bretlandi sem stórborgarrefum. Á Norðurlöndunum voru 

margir þeirra frekar landsbyggðarlúðar. Á Íslandi, í Finnlandi og í Noregi tók deilan um sveit 

vs. borg tók við af verkalýðsstétt vs. miðstétt, og það þrátt fyrir að margir helstu aðdáendurnir 

væru miðstéttarunglingar höfuðborganna. Bubbi Morthens var uppalinn í Reykjavík, en þar 

sem hann hafði unnið sem farandverkamaður í áratug eða svo var hann í hugum margra 

tengdur landsbyggðinni lengi frameftir. Í lokakafla ævisögu hans frá 1990 gerir ritari út á 

landsbyggðarrómantík og hér má sjá vísi þeirrar hugmyndar að þeir sem þar eiga heima séu 

„meira alvöru“ en borgarbörnin. Bubbi er á heimavelli þegar komið er út fyrir borgarmörkin, 

nú sem farandsöngvari frekar en verkamaður:  

Tónleikaferðir um Ísland eru enginn munaður. Þær eru hoss á vondum vegum sem 

flestir liggja upp á móti, misvel gerð félagsheimili til tónleikahalds, brasaður matur í 
                                                            
47 Sama, bls. 182.  
48 Joe Strummer: The Future is Unwritten. Heimildarmynd. Leikstjóri: Julien Temple . 
49 Sama, bls. 177. 
50 Gestur Guðmundsson. „To Find Your Voice in a Foreign Language.“  
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sjoppum eða plastdót úr örbylgjuofnum... Svona tónleikar eru púl. Hvernig er þetta 

hægt kvöld eftir kvöld? Bubbi æfir lyftingar og er vel á sig kominn líkamlega, en hvað 

með andlega álagið?51 

Lýsingin á borgarbarninu sem fylgir hinum hreina villimanni út í óbyggðirnar er ekki svo ólík 

öðrum álíka lýsingum, til dæmis úr Crocodile Dundee-myndunum sem höfðu komið út 

nokkrum árum áður.  

 

Hinn göfugi villimaður 

Bubbi kom fram sem verkalýðshetja landsbyggðarinnar, en þrátt fyrir það (eða kannski 

einmitt þess vegna) var það menningarelíta höfuðstaðarins sem fyrst tók hann upp á arma 

sína. 

Í raun hafði stéttaskipting sem skil á milli unnenda rokktónlistar staðið afar stutt, aðeins á 6. 

og ef til vill eitthvað fram á 7. áratuginn. En það var einmitt á þeim árum sem ímynd rokksins 

var að mótast, og ímyndin hefur allt fram á okkar daga fremur verið tengd alþýðumenningu 

heldur en menningarelítum, jafnvel þó hinar meintu menningarelítur séu meðal helstu 

neytenda hennar. Það eru jafnvel menningarelíturnar sjálfar sem leggja mest upp á að 

viðhalda ímynd rokksins sem verkalýðstónlistar. Bubbi lýsir þessu svo í ævisögunni:  

Fljótlega eftir að ég byrjaði að spila opinberlega uppgötvaði ég að menntafólk og 

vinstrimenn hrifust af mér. Í augum þeirra var ég sambland af verkalýðshetju, barni og 

listamanni, og þegar ég söng um slorið var ég að gera nákvæmlega það sem þeir vildu 

að ég gerði – þó að það væri á mínum forsendum en ekki þeirra. Með vinsældum 

meðal þessa fólks tryggði ég mig varanlega. Um leið og róttæku menntamennirnir 

viðurkenndu mig sem listamann þá hafði ég ekkert að óttast lengur. Þannig er þetta 

alls staðar… Það var lögð áhersla á hvað ég væri mikið náttúrutalent, naív strákur, hrár 

upp úr lúkarnum, hefði ekkert lært eða pælt í neinu, og ég leyfði fólki að halda þessari 

ímynd.52 

Samkvæmt menntamönnunum var Bubbi þannig nokkurskonar göfugur villimaður eða „idiot 

savant.“ Það er hér eins og Bubbi vilji meina að verkalýðsímynd hans hafi að einhverju leyti 

                                                            
51 Silja Aðalsteinsdóttir og Ásbjörn Morthens. Bubbi, bls. 247-248. 
52 Sama, bls. 145. 
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verið uppspuni. Á sama tíma er hann með þessum orðum að reyna að sýna fram á að hann sé 

klárari en menningarelítan, hann er að nota hana en ekki öfugt. Ævisöguritari virðist þó 

staðráðinn í að halda enn í ímyndina um verkalýðshetjuna jafnt sem landsbyggðarmannsins. Í 

kynningarkaflanum er því spáð að Bubbi muni beita sér enn frekar í kjarabaráttunni:  

En Bubbi syngur ekki um gamla séða kaupmanninn heldur verkafólkið. Sagan er að 

endurtaka sig. Einu sinni kreppti að fólki og það reis upp og krafðist réttar síns. Svo 

komu velllystingarár og fólkið sofnaði, en nú er kreppan komin aftur og fallöxin 

syngur þjóðinni lag.53 

Bubbi átti eftir að fara aðrar leiðir. Þó ekki sé ástæða til þess að efast um að hann hafi á 

einhvern hátt meint það sem hann var að segja fyrstu árin, þá er ljóst að hann þurfti á 

vísnavinum og herstöðvarandstæðingum að halda þegar hann var að hefja feril sinn.  

Ian Inglis, sem hefur rannsakað Bítlana, lýsir þessu svo:  

Like the creative artist, the intellectual too requiers a community within which he or 

she is to function, and within which the intellectual vocation is possible. These 

requirements are discussed in Coser’s assessment of the place of intellectuals within 

contemporary mass culture: “First, intellectuals need an audience, a circle of people to 

whom they can express themselves and who can bestow recognition.”54 

Eins og Inglis bendir á skiptir ekki máli hér hvort að talað er um menntamenn eða listamenn í 

þessu samhengi. Marxísk hugmyndafræði varð þannig, eins undarlegt og það virðist, leið 

listamanna af verkalýðsstétt til að vinna sig upp í áliti meðal menntamanna. 

 

Söguskoðun pönkarana  

Þegar þeir sem spruttu upp úr pönksenunni hafa ritað sögu sína reyna þeir yfirleitt að forðast 

allar pólitískar skilgreiningar. Helst vilja þeir líta á þetta alltsaman sem leik.  

Chaos was my philosophy... You should never, ever be understood completely,55 

                                                            
53 Sama, bls. 11. 
54 Ian Inglis. „Men of Ideas?“, bls. 16. 
55 John Lydon. Rotten, bls. 4. 
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segir Lydon í upphafi ævisögu sinnar. Það er ljóst að Lydon er illa við að vera skilinn til fulls 

og hafnar öllum tilraunum til þess. Enda er varla hægt að tala um að hann hafi 

heildarheimsmynd. Eins og hann segir er kaós heimspeki hans, og er líklega rétt. Þó, strax á 

næstu blaðsíðu í bók hans, örlar á stéttarvitund og einhverjum málstað. Hann gagnrýnir þar 

ákvörðun hljómsveitarinnar að taka upp lag með lestarræningjanum Ronnie Biggs:  

I couldn’t condone... the theft of what was basically working class money. It wasn’t as 

if they were robbing a bank. It was payroll from a mail train... It didn’t have anything 

to do with what the Pistols were about before then... There was no humour in it, and it 

just seemed like belligerence for its own sake.56  

Var málstaður Sex Pistols þá fyrst og fremst að gera grín? Að einhverju leyti, því Rotten hefur 

ávallt hafnað öllum tilraunum til að tengja sig við einhvern málstað, og slíkt hefur gjarnan 

verið eitur í beinum þeirra pönkara sem komu á eftir. Á sama tíma vísar hann iðulega til þess 

sem Pistols stóðu fyrir. Ekki aðeins voru þeir niðurrifsafl, heldur tóku þátt í uppbyggilegri 

starfsemi við og við, eins og þegar þeir skemmti í samkvæmi fyrir börn slökkviliðsmanna í 

verkfalli.57 Þó er kannski ekki neina betri lýsingu að finna en þá sem hann gaf sjálfur í 

heimildarmyndinni The Filth and the Fury:  

 Enska þjóðin skildi ekki að Sex Pistols var revíuhljómsveit.58 

The Filth and the Fury er mynd eftir leikstjórann Julien Temple, sem gerði myndina Rock ’n’ 

Roll Swindle um feril hljómsveitarinnar í óþökk Johns. Þar er Malcolm McLaren í 

aðalhlutverki. Söguskoðun McLaren er á þá leið að hann hafi stofnað hljómsveit með 

mönnum sem gátu ekki spilað í þeim eina tilgangi að hafa fé af plötufyrirtækjum. Sú áætlun 

gekk reyndar nokkuð vel, þó varla hafi hún verið jafn meðvituð og McLaren gefur í skyn. 

Honum tókst þó að draga talsvert mikið úr trúverðugleika pönksins með því að segja það 

aðeins hafa verið gert til þess að féfletta fólk. The Great Rock ’n’ Roll Swindle átti líklega 

sinn þátt í að gera endanlega útaf við breska pönkið, rétt eins og Rokk í Reykjavík markaði í 

raun endapunkt íslenska pönksins, þó hún hafi dásamað það í hvívetna. Meðlimir Sex Pistols 

mótmæltu túlkun McLaren hástöfum, og fengu Temple til þess að gera The Filth and the Fury 

mörgum árum síðar til að rétta hlut sinn. Eigi að síður er ekki svo mikill munur á túlkun 

McLaren og Rotten, það eru einungis mismunandi persónur í aðalhlutverkum. Rotten tekur þó 

                                                            
56 John Lydon. Rotten, bls. 5.  
57 The Filth and the Fury. Kvikmynd. Leikstjóri: Julien Temple.  
58 Sama. 
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fyrir að hann hafi verið að sækjast eftir peningum. „Cash from Chaos“ voru einkunnarorð 

McLarens, en Rotten virðist einkum hafa haft áhuga á hinu síðarnefnda.  

Fræbbblarnir höfnuðu jafnvel anarkismanum. Í heimildarmyndinni Fræbbblarnir og pönkið 

segir Frikki að anarkisminn hafi farið fyrir ofan garð og neðan hjá mörgum, og að margir 

vissu ekki einu sinni hvað A-ið sem þeir krotuðu aftan á hermannajakkana táknaði. Frikki 

segir að jafnvel þó að hin fullkomna anarkistakommúna yrði stofnuð yrði hún brátt 

afbrýðiseminni að bráð, rétt eins og önnur mannleg samfélög, og að vandamálið í dag sé of 

mikið anarkí, ekki skortur á því.59 

 

Glufa í kerfinu 

Það er því ljóst að það er erfitt að komast að endanlegri niðurstöðu varðandi hugmyndafræði 

pönksins með því að spyrja pönkarana sjálfa. Fæstir myndu vilja tengja sig við marxisma, en 

sumir halda hugmyndum á lofti sem eru augljóslega innblásnar af þeirri stefnu. En hvað gerist 

ef við stígum út fyrir yfirlýsingar pönkaranna og skoðum fyrirbærið sem heild út frá 

kenningum Marxista? Þær eru ekki allar á eina lund, en hafa nokkra sameiginlega grunnþætti:  

All Marxist critics agree, however, that in the study of literature the social dimension 

is absolutely indispensable. Writers can never completely ideology and their social 

background so that the social reality of the writer will always be part of the text.60 

Samkvæmt þessu getum við sem sagt slegið út af borðinu allar tilraunir pönkaranna til þess að 

hefja sig yfir stjórnmálaskoðanir. Þær eru þarna hvort sem þeim líkar betur eða verr. 

Marxistar líta svo á að fólk hafi svokallaða falska vitund, sem gerir það að verkum að það 

sættir sig við hluti sem ættu að vera óásættanlegir og lítur á hluti sem sjálfgefna sem í raun eru 

afar mótsagnakenndir. Þeir sem ganga lengt í þessum pælingum, eins og t.d. Louis Althusser, 

líta svo á að fólk hafi í raun engan frjálsan vilja, heldur sé ávallt skilyrt af kerfinu. Kerfið 

sýnir sig meðal annars í lögum, í skólum, í stjórnmálum og fjölmiðlum og jafnvel í 

verkalýðsfélögum. Með vísun í kenningar Lacan lítur Althusser svo á að uppreisnir gegn 

kerfinu  séu tilkomnar vegna þess að fólki finnist það á einhvern hátt ekki „heilt“, heldur hafi 

ófullkomið uppeldi þess skilið eftir ákveðin „göt“ í mótun persónuleikans. Þessi göt reynir 

                                                            
59 Pönkið og Fræbbblarnir. Heimildarmynd.  
60 Bertens, bls. 70. 
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fólk síðan að fylla upp í með hugmyndafræði. Það finnur sér hlutverk sem telja því trú um að 

það sé heilt, svo sem foreldri, safnaðarmeðlimur, starfsmaður, kjósandi og svo framvegis.61 

Svo virðist sem Ellý í Q4U sé helst í ætt við Althusser og Lacan í lýsingu sinni á pönksenunni 

þegar hún segir:  

En til þess að fara út í svona mikla sjálfseyðingu hlýtur eitthvað meira að vera að en 

bara þjóðfélagið. Þetta var ömurlegt líf.62 

 Hún reyndi fyrst að „fylla upp í gatið“ með hugmyndafræði pönksins, og síðar með enn 

óhefðbundnari leiðum, til dæmis sem nektardansmær. En eftir því sem hún hefur fundið stað 

sinn í samfélaginu þarf hún minna á pönki að halda. 

Flestir meðlimir Q4U hættu að sukka á árunum 1990–91. Linda fór til Bandaríkjanna, og er 

fatahönnuður í Hollywood. Gunnþór fór að vinna í sjónvarpinu í búningadeild og er einnig 

einkaþjálfari í spinning en einungis Kommi hefur haldið áfram að fást við tónlist og spilar 

með mönnum eins og Langa Sela og KK. 

Ellý sukkaði mikið á 9. áratugnum, en átti við og við edrú tímabil og vann hjá tollinum eða 

fór í skóla. Um tíma gerðist hún nektardansmær undir nafninu Bonný.  

Ég og Leoncie vorum miklir keppinautar. Það voru miklir peningar í þessu og maður 

þurfti ekki að ganga langt. Ég var hætt að drekka og stundaði líkamsrækt, en höndlaði 

þetta ekki og fór að sukka aftur. Það er vonlaust að lifa normallífi og kallar á einhverja 

deyfingu. Venjuleg manneskja meikar þetta ekki.63 

Ellý sneri þó við blaðinu 1991, hætti að drekka og fór svo í myndlistarnám. Hún er nú 

útskrifuð, býr á Akranesi og er forstöðumaður í Hvíta húsinu. Hún á fjögur börn og hefur 

smíðað sér einbýlishús á Skaganum. Q4U gáfu út safnplötuna Q2 árið 1996 sem hlaut ágætis 

viðtökur, og spiluðu nokkrum sinnum í kjölfarið. Það hefur þó verið hljótt í kringum 

hljómsveitina undanfarin ár. 

Það mætti ef til vill beita sömu greiningu á Bubba, sem þjáðist mikið vegna skrifblindu sinnar 

og fannst hann utanveltu í samfélaginu, en leitaði huggunar í eiturlyfjaneyslu og stéttapólitík. 

Hann segir um tíma sinn í Utangarðsmönnum: „Við gáfum út allt of mikið af plötum. Ég var 

                                                            
61 Bertens, bls. 66-67. 
62 Sjá að ofan.  
63 Valur Gunnarsson. „Ef einhver reyndi að tala við mann, þá barði maður hann bara.“  
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skakkur á þeim öllum.“64 Fleiri pönkhetjur áttu erfitt með finna sinn stað, ekki síst Sid Vicious 

í Sex Pistols.  

Althusser myndi líklega segja að pönkararnir væru alveg jafn litaðir af hugmyndafræði 

kapítalismans og allir aðrir, en hefðu átt erfiðara með að feta sig innan hans. En ef til vill er of 

auðvelt að líta á pönkið allt sem sálfræðivandamál einstakra ungmenna. Eins og áður sagði 

spratt pönkið upp á miklum umbrotatímum í vestrænu samfélagi. Á 8. áratugnum liðu hinir 

miklu uppgangstímar eftirstríðsáranna undir lok og við tók tímabil sem einkenndist að 

vaxandi auðskiptingu sem fól í sér nýja stéttaskiptingu og róttækari útgáfu kapítalismans, 

frjálshyggjunni. Pönkið varð einmitt til á þessum tímamótum þegar eitt kerfi var að víkja fyrir 

öðru. Það er einnig áhugavert að engin jafn áhrifarík hreyfing hefur orðið til síðan, eftir því 

sem frjálshyggjan hefur fest sig í sessi. Þarna varð til glufa í kerfinu, en álíka umbrot hafa 

ekki orðið síðan, að minnsta kosti ekki þar til í efnahagshruninu 2008. Hvaða áhrif það mun 

hafa á menninguna er spennandi að sjá, en til skemmri tíma litið hafa þau ekki orðið mikil.  

Aðrir marxistar, svo sem hinn ítalski Gramsci og hinn breski Raymond Williams, líta svo á að 

þó að ráðandi hugmyndafræði sé allsstaðar sé þó hægt að skora hana á hólm að einhverju 

leyti. Williams leggur áherslu á sveigjanleika kerfisins, sem sé alls ekki svo einhlítt:  

Hegemony is not singular... its own internal structures are highly complex, and have 

continually to be renewed, recreated and defended... they can be continually 

challenged and in certain respects modified.65 

Pönkið var þannig á sinn hátt alvöru áskorun við kerfið, eins og viðbrögðin við því sýna. En 

kerfið er sveigjanlegt og var ekki lengi að fella það inn í þekkta farvegi, eins og það hafði 

áður gert við hippana og Elvis. Joe Strummer fann fyrir þessu þegar Clash voru orðnar 

rokkstjörnur alveg eins og þær sem komu á undan, og leysti hann í kjölfarið upp 

hljómsveitina. Besta dæmið eru þó ef til vill afdrif Johnny Rotten, en tímaritið Q segir um 

hann árið 2005:  

There was, famously, no future and as the ghoul-faced bringer of this bad news, Lydon 

excited not only a BBC radio ban for God Save The Queen’s “treasonous sentiments”, 

but at least one earnest attempt to stab him to death in 1977. 

                                                            
64 Jens Guðmundsson. Poppbókin, bls. 124.  
65 Bertens, bls. 69.  
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Yet somehow he’s assumed the status of national treasure, and nowadays music is 

only one of myriad Rotten industries…he has been juggling wildlife programmes with 

his property interests, plans for his own channel, Rotten TV, and even a Hollywood 

biopic.66  

Maðurinn sem söng „God save the Queen/The fascist regime“ er þannig sjálfur orðinn einn af 

táknmyndum Bretlands, og þar af leiðandi ríkjandi kerfis.  

 

Uppgjör við vinstrið 

Bubbi var líklega aldrei einarður baráttumaður fyrir pólitískum markmiðum, heldur fyrst og 

fremst rokkstjarna. Jósef Kristjánsson, einn helsti drifkraftur Baráttuhóps farandverkamanna, 

tók að sér að borga fyrir fyrsta túr Utangarðsmanna um landið. Bubbi lýsir þessu svo:  

Án hans hefðum við aldrei komist neitt og aldrei orðið það sem við urðum. Í staðinn 

ætlaði baráttuhópur farandverkamanna að virkja okkur til gagns fyrir sinn málstað, og 

við áttum að taka þátt í miklu áróðurs- og skemmtiprógrammi sem þeir fóru með um 

landið þetta vor. En við vorum bara rokk & rólerar og létum ekki að stjórn, og Jósef 

fékk aldrei neitt fyrir sitt ómetanlega framlag til okkar.67 

Árið 1990 gerir Bubbi svo upp við vinstrimenn. Kannski þurfti hann ekki á þeim að halda 

lengur. Ef það var svo að vinstrisinnaðar menningarelítur gátu í kringum 1980 ráðið því hvað 

þætti fínt og hvað ekki, þá voru þeir tímar nú liðnir. Það er einmitt árið 1990 sem Bubbi fór í 

fyrsta sinn að daðra við auglýsingamennsku með samningi sínum við Visa. „Ég... var fyrsti 

Íslendingurinn til að vera dæmdur fyrir Visa-misferli“, segir Bubbi stoltur í viðtali við Dr. 

Gunna árið 2001 og á þar við þegar honum tókst að taka út mörg þúsund dollara fyrir kókaíni 

af einu og sama kortinu.68 

Í sama viðtali segir hann frá frekari afskiptum sínum af Visa: 

Tvisvar hef ég selt mig vísvitandi. Í bæði skiptin vegna þess að það vofði fjárhagslegt 

áfall yfir mér og fjölskyldunni. Það var Tópas-auglýsing sem ég söng og svo Visa-túr 

                                                            
66 Michael Odell. Q Magazine, bls. 233.  
67 Silja Aðalsteinsdóttir og Ásbjörn Morthens. Bubbi, bls. 163. 
68 Gunnar Lárus Hjálmarsson. Eru ekki allir í stuði?, bls. 278. 
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sem ég fór í... Maður þarf náttúrulega að passa að fjölskyldan lendi ekki undir 

hamrinum.69 

Bubbi átti þó eftir að halda áfram á þeirri braut, seldi ævistarf sitt til Sjóvá og setti í kjölfarið 

fjölskyldu sína á hausinn.  

Bubbi var að leika á vinstrimenn, Sex Pistols voru að leika á útgáfufyrirtækin sé þeim sjálfum 

trúað. Á endanum náði markaðurinn þó yfirhöndinni. Valli í Fræbbblunum segir það á 

endanum ekki skipta máli.  

Hann segir þó á móti:  

...þá snýst pönkið fyrst og fremst um tónlist, og ákveðið viðhorf til tónlistar – það er 

það eina sem í rauninni sameinaði allar þessar ólíku hljómsveitir – og ekkert við 

pönkið sem er þess eðlis að það geti dáið við auglýsingasölu frekar en aðrar 

tónlistarstefnur. Kannski er aðalatriðið samt að mér finnst ekkert að því að 

tónlistarmenn selji lögin sín í auglýsingar, hvorki pönk hljómsveitir eða aðrar, hef 

aldrei haft neitt á móti því að þeir noti þau tækifæri sem þeir hafa til að lifa af 

tónlistinni. – Eina tilfellið sem mér gæti þótt hallærislegt að tónlistarmenn selji lögin 

sin, er ef menn hafa gefið sig út fyrir að nota tónlistina sem tæki í einhverri baráttu 

(fyrir hverju svo sem er) og selji svo „andstæðingunum“ lögin sín. En það hefur ekkert 

með pönk eða tónlist að gera.  

„No Future“, sungu Sex Pistols, og hvað það sjálft varðar var það að einhverju leyti rétt. Clash 

lagði upp laupana í byrjun árs 1986, en lög þeirra hafa síðar heyrst í gallabuxnaauglýsingum. 

Ferill Johnny Rotten undanfarið hefur heldur ekki verið beint glæsilegur, hann leikur í 

raunveruleikasjónvarpsþáttum á milli þess sem hann dregur Sex Pistols aftur á svið. Þegar 

hann er ásakaður um að spila með hljómsveitinni peninganna vegna svarar hann því með að 

játa á sig allar sakir, og var tónleikaferðin 1996 kölluð „Filthy Lucre Tour,“ eða „illa fengið 

fé.“ Hann hefur þó ekki enn selt tónlistina í auglýsingar, en flestir af gömlu pönkurunum hafa 

gengið peningavaldinu á hönd með einum eða öðrum hætti.  

Bertens endar skilgreiningu sína á marxisma þannig:  

                                                            
69 Gunnar Lárus Hjálmarsson. Eru ekki allir í stuði?, bls. 279. 
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Capitalism turns people into things, it reifies them...The capitalist mode of production 

generates a view of the world – focused on profit – in which ultimately all of us 

function as objects and become alienated from ourselves.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
70 Bertens, bls. 65. 
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II.  

Pönkið og femínisminn 
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Uppruni femínismans  

Það er fyrst við upphaf 20. aldar sem femínismi lætur að sér kveða sem pólitískt afl, á 

Vesturlöndum að minnsta kosti. Á sama tíma er hernaðarhyggjan gríðarlega sterk, miklum 

tíma og fjármunum er eytt í að undirbúa stríð sem brýst loks út árið 1914. Stríðið hafði mikil 

áhrif á kvenfrelsisbaráttuna. Femínísk ljóðskáld eins og Vera Brittain og May Sinclair 

skrifuðu um spennuna og jafnvel fjörið sem átökunum fylgdi. Sú síðarnefnda gengur jafnvel 

svo langt sem að segja: „I wouldn‘t have missed this run for the world.“71  

Í Bretlandi og Frakklandi jókst atvinnuþátttaka kvenna hlutfallslega frá 26–30 upp í 36–37 

prósent.72 Í Þýskalandi var hækkunin enn meiri, frá 35 og upp í 55 prósent.73 Konur fengu 

kosningarétt víðast í Norður-Ameríku og Evrópu í kjölfar fyrri heimsstyrjaldar, og hjá 

eftirlegukindum eins og Frakklandi og Ítalíu og í öðrum heimshlutum eftir síðari 

heimsstyrjöld.74 

Konur skiptu ekki síður máli í seinni heimsstyrjöldinni, og áttu sinn þátt í sigrinum yfir 

fasismanum, án þess að staða þeirra hafi batnað í kjölfarið. Femínisminn var mjög í rénum á 

þessum tíma, svo virðist sem konur almennt hafi tekið þjóðernishyggjuna fram yfir 

femínismann. Bandaríski sagnfræðingurinn Howard Zinn segir:  

The Fascist nations were notorious in their insistence that he woman’s place was in the 

home. Yet, the war against Fascism, although it utilized women in the defense industries 

where they were desperately needed, took no special steps to change the subordinate role 

of women.75  

Eftir seinni heimsstyrjöld héldust konur þó inni á vinnumarkaðnum og hlutfall þeirra jókst enn 

þegar jafnvel giftar konur fóru einnig að vinna. Þó var eins og femínisminn, sem hafði verið 

svo öflugur um aldamótin, lægi í dvala. Kröfur kvenfrelsishreyfingar aldamótanna hafði fyrst 

og fremst verið um kosningarétt, en þegar hann fékkst var eins og þeim fyndist að nóg væri að 

gert. Hann átti þó eftir að vakna á ný.  

 

 
                                                            
71 Niall Ferguson,. The Pity of War, bls. 362. 
72 J. Horne. Labour at War, bls. 401. 
73 Henning. Das industrialisierte Deutschland, bls. 34. 
74 Eric Hobsbawn,. Age of Extremes, bls. 311-312. 
75 Howard Zinn. A People‘s History of the United States, bls. 416.  
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Rauðsokkurnar rísa 

Breski sagnfræðingurinn Eric Hobsbawn lýsir afleiðingum kosningarréttar kvenna svo:  

Yet these changes were neither achieved by feminist pressures, nor did they have any 

immediate notable repercussions on the situation of women; even in the relatively few 

countries where voting had political effects. However, from 1960’s, starting in the USA 

but spreading rapidly through the rich Western countries and beyond into the elites of 

educated women in the dependent world... we find a striking revival of feminism.76  

Á 7. áratugnum jókst hlutfall kvenna í háskólum til muna. Konur tóku afar virkan þátt í hinni 

nýju menningu ungmenna sem varð til á áratugnum.  

...it also contained a rapidly growing, and disproportionately large, component of women, 

suspended between the impermanence of their age and the permanence of their sex.77  

Það voru þó ekki aðeins aukin þátttaka kvenna í atvinnulífinu og í háskólum sem áttu þátt í að 

frelsa þær úr viðjum feðraveldisins. Þökk sé nýjum uppfinningum gátu þær nú einnig stundað 

kynlíf, án þess að húsmæðrastörf fylgdu endilega í kjölfarið.  

Breski sagnfræðingurinn Eric Hobsbawm segir:  

...the Western sexual revolution of the 1960’s and 1970’s was made possible by 

antibiotics – unknown before the Second World War – which appeared to remove the 

major risks from sexual promiscuity by making venereal diseases easily curable, and 

by the birth-control pill which became widely available in the 1960‘s (The risk was to 

return to sex in the 1980’s with AIDS).78  

Kvennahreyfingin komst fyrst á skrið hérlendis árið 1970, þegar konur gengu fylktu liði um 

götur Reykjavíkur þann 1. maí og báru stórt líkneski af konu sem á stóð „manneskja, ekki 

markaðsvara.“ Rauðsokkuhreyfingin var svo stofnuð um haustið, og tók fyrir málefni eins og 

launamisrétti, verkaskiptingu á heimilum, getnaðarvarnir og dagvistun barna. Danskar 

rauðsokkur höfðu þá þegar framið fræga aðgerð þegar þær hentu brjóstahöldurum, 

gervinöglum og gerviaugnahárum í sinni fyrstu mótmælagöngu. Stallsystur þeirra hérlendis 

fylgdu í kjölfarið þó ekki með eins dramatískum hætti, en gengu um ómálaðar og án heftingar 

                                                            
76 Hobsbawm. Age of Extremes, bls. 312. 
77 Sama, bls. 299. 
78 Sama, bls. 270.  
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„fegrandi undirfata.“ Í stað þess að ganga um í þröngum kjólum, háhæluðum skóm og með 

meik tók nú mussan við. 

Konur höfðu alltaf verið til í popptónlist, hvort sem um er að ræða stúlkna hljómsveitir eins 

og Ronettes eða Supremes eða söngkonur eins og Arethu Franklin. Á hippatímanum urðu 

einstaka konur mjög áberandi, svo sem Janis Joplin og Mama Cass, sem báðar létust reyndar 

um aldur fram.  

Í umróti 7. áratugarins komu konur ekki einungis út á vinnumarkaðinn, í lægst launuðu 

störfin; margar þeirra mættu einnig til leiks í hinum nýju hreyfingum; í 

rokkmenningunni urðu þær sýnilegri en fyrr.79  

Þó fannst mörgum ekki nóg að gert.  

In fact, if one looks at rock history, one finds that many of rock’s “revolutionary” 

moments, such as Woodstock, have marginalized women. The hippie culture that 

Woodstock exemplified and celebrated relegated women largely to the traditional roles 

of sex object and (earth) mother.80 

Það var fyrst með pönkinu sem hefðbundin kynjahlutverk voru algerlega rifinn niður innan 

popptónlistar, og einnig að fyrstu hljómsveitirnar þar sem stúlkur spiluðu á öll hljóðfæri létu á 

sér kræla.  

 

Patti Smith klifrar á bak 

Alveg frá því Patti Smith stóð ögrandi með bindi, ákveðið augnaráð og jakka hangandi yfir 

öxlina framan á umslagi fyrstu plötu sinnar var ljóst að pönkið hafði önnur viðhorf til 

kynjahlutverka en áður tíðkaðist. Því hefur verið lýst, ef til vill með ekki nema örlitlum 

ýkjum, svo:  

Patti dressed in a white boy’s shirt and threw her black boy’s jacket over her shoulder, 

refused to comb her hair and turned an arrogant, impudent face to the camera...Horses 

sold some two hundred thousand copies, but it instantly freed millions of women all 

                                                            
79 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir. 68 kynslóðin, bls. 103.  
80 Holly Kruse. „Gender.“ Key Terms, bls. 86.  
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over the world by saying they could do anything they wanted to, that men no longer 

dominated the field. Many people actually bought the album for its cover.81  

Rétt eins og pönkið sagði strákum það að vera vel spilandi væri ekki lengur fyrirstaða gilti 

það sama fyrir stelpur. Patti Smith var fyrsta flokks ljóðskáld, en hún lét strákunum eftir að 

spila á hljóðfærin. Hetjur hennar voru karlkynsrokkstjörnur eins og Jim Morrison og Keith 

Richards, enda fátt annað í boði. Patti var kannski ekki jafn róttækur femínisti og margar 

pönksöngkonur sem síðar komu. En hún tók að mörgu leyti yfir hefðbundin hlutverk 

karlmanna, og það var í sjálfu sér byltingarkennt. Í laginu „Free Money“ segir meðal annars:  

Oh, baby, it would mean so much to me, 

Oh, baby, to buy you all the things you need for free. 

I'll buy you a jet plane, baby, 

Get you on a higher plane to a jet stream82 

Þetta minnir á þau ótal lög þar sem karlmenn reyna að heilla konur með glingri, en hér er 

kynjahlutverkum snúið við. Tveimur lögum síðar, í „Break It Up“, hefur henni tímabundið 

tekist að ná í strákinn. Hér er nánast sem kynlífshlutverkunum sér einnig snúið að haus:  

Car stopped in a clearing, 

Ribbon of life, it was nearing. 

I saw the boy break out of his skin. 

My heart turned over and I crawled in.83 

Hin fræga setning „Jesus died for somebody’s sins but not mine,“84 sem hún útfærir nánar 

með að segja „My sins are my own“ má einnig túlka sem höfnun á karlaveldinu, þó það séu 

vissulega margir aðrir, og ekki síst trúarlegir, fletir á þeirri yfirlýsingu.  

The Slits var ein fyrsta stelpuhljómsveitin. Reyndar voru einnig strákar í sumum útgáfum 

hennar, svo sem Sid Vicious sem fór síðar í Sex Pistols og Keith Levine sem var um tíma í 

The Clash. En stelpurnar spiluðu líka á hljóðfæri og voru ávallt í fyrirrúmi.  

Í dóm um fyrstu tónleika hljómsveitarinnar segir:  

                                                            
81 Victor Bockris. Patti Smith, bls. 100. 
82 Patti Smith Group. „Free Money.“ Horses. 
83 Patti Smith Group. „Break It Up.“ Horses. 
84 Patti Smith Group. „Gloria.“ Horses. 
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They will have to bear the double curse of their sex and their style, which takes the 

concept of enlightened amateurism to an extreme...85  

Ef til vill var það á Íslandi sem að kvenkyns tónlistarmenn náðu ekki aðeins að yfirstíga 

bölvun kyns síns, heldur einnig að ná færni í tónlistarflutningi sem á endanum sigraði allan 

heiminn.  

 

Kysstu þetta 

Afstaða pönksins til femínismans var þó tvíbent, eins og reyndar afstaða þess til flestra hluta.  

Johnny Rotten var lítt hrifinn af Patti Smith:  

“I don’t like Patti Smith,” Johnny Rotten told Mary Harron, the British correspondent 

for Punk magazine. “Just a bunch of bullshit going on about – “Oh, yeah, when I was 

in high school.””86 

Andúð Rotten virðist fremur byggist á stéttarvitund hans, og almennri andúð á menntafólki, 

fremur en á kyni hennar. New York pönkið allt fór mjög í taugarnar á honum, ekki síst 

eiturlyfjamenningin sem hann sá koma til London og varð félaga hans Sid Vicious síðar að 

fjörtjóni.  

He was very influenced by the New York thing, the Lou Reed culture where heroin 

was presented as a glorious lifestyle, fun and decadence, and he childishly believed all 

that.87 

Í laginu „New York“ gerir Rotten upp við Vesturhafspönkara:  

An imitation from New York 

You’re made in Japan 

From cheese and chalk 

You’re hippie tarts hero 

’cos you put on bad show 

Oh don’t it show 

                                                            
85 Marcus, bls. 38.  
86 Bockris, bls. 120.  
87 Matthew Longfellow. Classic Albums: Never Mind the Bollocks. Heimildarmynd. DVD-aukaefni.  
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Still oh out on those pills 

Oh do you remember88 

 

Ekki síður virðist sú hefð sumra New York pönkara, ekki síst New York Dolls, að klæðast í 

kvenmannsföt fara í hann. Eftirfarandi erindi er ansi langt frá pólitískum rétttrúnaði dagsins í 

dag:  

Think it’s well playing in Japan 

When everybody knows Japan is a dishpan 

You’re just a pile of shit 

You’re coming to this 

Ya poor little faggot 

You’re sealed with a kiss 

Hann segir þó á öðrum stað:  

Fólk sem hafði enga sjálfsvirðingu fór að líta á sig sem fallegt... með því að vera ekki 

fallegt. Konur hættu að líta á sig sem annars flokks þegna. Pönkið gerði það ljóst.89 

Afstaða gítarleikarans Steve Jones til samskipta kynjanna er einfaldari, og ef til vill 

hefðbundnari: 

Ég vildi bara láta sjúga á mér tippið. Það var mér alltaf efst í huga... Ég vildi bara fá 

mér drátt eins og aðrir táningar.90 

 

Slappaðu af 

Dr. Gunni lýsir stöðu kvenna í íslenskri tónlist fram að pönkinu þannig:  

Kvennahljómsveitir höfðu ekki þekkst á Íslandi, ef frá eru talinn einstaka dæmi eins 

og Öskubuskur Sigrúnar Jónsdóttur frá því snemma á sjötta áratugnum. Hvorki 

frumrokkið, bítlið né hipparokkið höfðu æst konur upp í að taka sér hljóðfæri í hönd 

og stofna hljómsveitir og á Íslandi sáust rokkkonur varla uppi á sviði nema í 

                                                            
88 Sex Pistols. „New York.“ Never Mind the Bollocks.  
89 The Filth and the Fury . 
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undantekningartilfellum (Shady, Janis)... Kvenréttindabaráttan skilaði sér ekki í öðru 

en „Áfram stelpur“-rembingi og það þurfti pönkið og nýbylgjuna til. Þá loksins sáu 

stelpur glætu í stöðunni og jafnfjölbreytt kvennabönd og The Go-go’s, Girlschool og 

The Slits í útlöndum sýndu kynsystrum sínum að þetta var hægt.91 

Lítið fer fyrir femínisma á fyrstu plötum Bubba, þvert á móti má segja að verbúðarsöngvar 

hans séu ansi karllægir, og konur koma helst fyrir sem kynverur. Má nefna til dæmis lagið 

Mb. Rosinn sem dæmi:  

Þegar allir sveitatöffarar í þessu plássinu, 

voru kýldir út úr kofanum með stofustássinu 

á eftir stóðu meyjarnar í ofboðs hrifningu 

slefuðu í fang okkar á miðju gólfinu.92 

Ekki var mikinn viðhorfsmun að sjá á pólitísku rokki Bubba og anarkísku pönki Fræbbblana 

hvað þetta varðar:  

Valli og stundum Steinþór sömdu hraðsoðna texta sem gáfu skít í allt og alla og vöktu 

meira að segja reiði kvennahreyfingar: Í nótt, í nótt/ Ég ætla að ríða þér í nótt.93 

Ekki er endilega samansem merki á milli þess að sýna hinu kyninu kynferðislegan áhuga og 

að vera karlremba. Eigi að síður er ljóst að í textum margra íslenskra pönkara koma konur 

fyrst og fremst fyrir sem kynverur, og það með mjög beinum hætti, jafnvel enn meira svo en 

áður var. Þó hefur íslensk rokktónlist ef til vill verið karllægari heldur en í Bandaríkjunum. Til 

dæmis varð lagið „Think“ með Arethu Franklin, sem fjallaði um konu sem heimtaði að borinn 

yrði tilhlýðileg virðing fyrir henni, að „Slappaðu af“ í íslenskri útgáfu. Má þá ímynda sér að 

orðunum sé beint til sömu konu. Íslenskar konur urðu seinar til að svara fyrir sig, en það 

gerðist loks með pönkinu.  

 

 

 

 

                                                            
91 Gunnar Lárus Hjálmarsson. Eru ekki allir í stuði?, bls. 222-223.  
92 Bubbi. „Mb. Rosinn.“ Ísbjarnarblús. 
93 Gestur Guðmundsson. Rokksaga Íslands, bls. 193.  
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Femínistarokk í Reykjavík 

Bertens lýsir femínisma í bókmenntafræðum svona:  

Feminism, then, has right from the beginning been focused on gender because a 

thorough revisionism of gender roles seemed the most effective way of changing the 

power relations between men and women. Since no one in their right mind will want 

to give serious power to a person who must be timid, dependent, irrational and self-

pitying because she is a woman, the effort to purge the culture of such gendered 

stereotyping is absolutely crucial. Feminism has politicized gender – by showing its 

constructed nature – and put it firmly on the agenda of the later 20th Century. 

Moreover, after its initial focus on the gendered representation of women (and men) in 

Western culture, it has very effectively widened the issue and shown how often 

seemingly neutral references, descriptions, definitions and so on, are in fact gendered, 

and usually according to the same pattern. A masculine gendering is supposed to 

invoke positive connotations, a feminine gendering is supposed to invoke negative 

ones. 

Þekktasta lag Shady Owens er án vafa „Án þín“. Þó að lagið sé hugljúft lag um ást og söknuð, 

og gengur fyllilega upp sem slíkt, er eigi að síður konan sýnd í veikri stöðu. Hún á erfitt með 

að hugsa sér lífið án manns síns. Maður hefur fyllstu samúð með sögupersónunni, en myndi 

ekki endilega kjósa hana á þing.  

Hægt er að bera þetta saman við eitt þekktasta lag Röggu Gísla, þar sem hún gagnrýnir 

upphafningu hefðbundinnar karlmennsku:  

Hvað er svona merkilegt við það, 

að vera karlmaður?  

Hvað er svona merkilegt við það, 

að bor’ í vegg?  

Hvað er svona merkilegt við það, 

að bera áburðarpoka?  

Hvað er svona merkilegt við það, að tak’ upp vél?94 

Ólíkt sögupersónu „Án þín“, sem á erfitt með að hugsa sér lífið án manns síns, er lag Röggu 

nokkurskonar sjálfstæðisyfirlýsing. Hún þarf ekki á karlmönnum að halda, heldur getur gert 
                                                            
94 Grýlurnar: „Ekkert mál.“ Mávastellið. 
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allt sjálf sem annars hefur verið í þeirra verkahring. Þó má einnig túlka textann sem svo að 

hún gangi enn lengra. Ekki aðeins geti hún gert það sem karlmenn gera, heldur efast hún um 

að það sé þess virði að gera til að byrja með.  

Nafn hljómsveitarinnar Grýlanna var beint viðbragð við það sem meðlimir sáu sem karllægari 

rokktónlist fyrri tíma. Pétur Kristjánsson, sem pönkararnir litu á sem einn helsta 

skallapopparann, var einmitt þekktur fyrir að kalla konur „grýlur“.  

Ragnhildur var beinskeytt í textum sínum á Grýlutímabilinu og tók að sér þrjár aðrar konur 

sem varla kunnu að spila á hljóðfærin en sóttist námið hratt.  

Þær spiluðu fyrst opinberlega 10. apríl 1981 á stórtónleikum SATT í Austurbæjarbíói 

eftir að hafa aðeins æft í 10 daga. Bandið var ekki upp á marga fiska þar og fékk að 

heyra það, en var líka fyrirgefið ýmislegt í byrjun kynferðisins vegna. Sveitin þéttist 

með hverju gigginu og stóð uppi í hárinu á flestum hljómsveitum þegar á leið.95 

 

Stuðmenn og konur 

Grýlurnar voru einnig, ásamt Egó, sú íslenska pönk/nýbylgjuhljómsveit sem helst tókst að ná 

almennum vinsældum á tímabilinu. Þessi uppreisn var þó varla nema millibilsástand. 

Ragnhildur hafði hafið feril sinn með popphljómsveitinni Brunaliðinu og skipaði sér fljótt 

aftur í hefðbundin kynjahlutverk popptónlistarinnar þegar hún varð kvenkynsmeðlimur 

strákabandsins Stuðmanna. Í kvikmyndinni Rokk í Reykjavík er hún á sinn hátt ögrandi sem 

talsmaður kvenna í pönkinu, en strax á næstu ári er hún í „strákar á móti stelpum“ myndinni 

Með allt á hreinu. Myndin er hin skemmtilegasta, en séð mjög frá sjónarhóli strákanna. Það 

má nánast segja að hér hafi kvenréttindabarátta Röggu Gísla verið felld inn í meinlausa dans- 

og söngvamynd, og með því hvarf hún aftur inn í hefðbundinn heim íslenskrar dægurtónlistar 

og hefur síðan helst verið þekkt sem kvenkynsmeðlimur Stuðmanna.  

Konur voru áberandi í Q4U, þá sérstaklega söngkonan Ellý, en var skipuð meðlimum af 

báðum kynjum. Hljómsveitin var á yfirborðinu ópólitísk og sótti ekki í kvenréttindabaráttuna 

með eins áberandi hætti og Grýlurnar. Þekktasta lag þeirra, „Böring böring“, leiðir hugann að 

þekktasta lagi Slits, „A Boring Life“. Klæðaburður þeirra og ögrandi framkoma á sinn hátt 

                                                            
95 Gunnar Lárus Hjálmarsson. Eru ekki allir í stuði?, bls. 224. 
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byltingarkennd. Ljóst var að Ellý var að brjótast út úr viðteknum hugmyndum um 

kynjahlutverk, og í raun meira en Ragga hvað framkomu varðaði, ef ekki endilega innihald.  

Ellý lýsir samkeppninni á milli hljómsveitanna þannig, og ljóst er að hér er ekki um 

hefðbundin kvennahlutverk að ræða:  

Ef einhver reyndi að tala við mann þá barði maður hann bara. Ég lenti til dæmis í 

slagsmálum við Röggu Gísla, sem ég hafði aldrei hitt áður og við fórum inn á klósett 

og afgreiddum okkar mál. Við slógumst, og sættumst svo. Ragga Gísla var síðan lamin 

fyrir utan af einhverjum ókunnugum aðila. Bubbi hélt að ég hefði gert það og elti mig 

uppi í Fischersundi. Hann ætlaði að berja mig, en hætti við á síðustu stundu og kýldi í 

gegnum vegginn. 

Konur tóku ekki aðeins upp slagsmálatækni karlmanna, heldur einnig greddu þeirra. Þannig 

söng Lísa Pálsdóttir í Kamarorghestum um að „fá sér á snípinn“.96 

Pönkið var þó ekki aðeins uppreisn gegn kynhlutverkum, heldur á köflum gegn kynlífi sem 

slíku. Ármann Agnarsson gerði lokaverkefni um pönkið í Listaháskóla Íslands, þar sem segir 

meðal annars:  

...við vorum últra kúl af því að við gátum sagt skilið við allar forskriftirnar, alla ósigra 

unglingsáranna, það skipti ekki lengur máli að ná sér í stelpu um hverja helgi, það var 

ekki lengur skylda að taka þátt í kynlífsbyltingunni sem hipparnir (eða einhver) höfðu 

komið af stað og var orðin að ansi óþægilegri kvöð. Þú gast verið ljótur/ljót í friði og 

það var flott.97  

Skemmdar tennur hafa lengi verið einkennismerki bresku þjóðarinnar, en pönkararnir 

flögguðu þeim með stolti. Nafn Johnny Rotten var tilkomið út af tannhirðu hans og Joe 

Strummer var ekki mikið betur staddur:  

Tennurnar? Ég bursta þær aldrei. Ég er gangandi áminning um tannhirðu... Það var 

kosturinn við pönkið, ef þú varst ljótur, varstu inni.98 

  

 

                                                            
96 Kamarorghestar. „Samviskubit.“ Bísar í banastuði. 
97 Ármann Agnarsson. Pönk/Diskó. 
98 Joe Strummer: The Future is Unwritten. Heimildarmynd. Leikstjóri: Julien Temple. 
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Konur með stutt hár 

Með pönkinu fara konur innan dægurtónlistar í fyrsta sinn alvarlega að snúa upp á hefðbundin 

kynjahlutverk. Flestar konur í rokkinu síðan hafa verið undir áhrifum frá þeim. 

All through the age of Punk, brave female pioneers persevered: the Raincoats, the 

Slits, Poly Styrene, Joan Jett, Poison Ivy of the Cramps, and others. In the 80‘s, the 

visibility of females became even more pronounced. It wasn‘t just the presence of the 

Bangles or other MTV kissy-face posers… it was in the democratic interaction of 

male/female bands like the Dream Syndicate, Black Flag, Sonic Youth, Yo La Tengo, 

the Pixies, Beat Happening et al.99  

Á 10. áratugnum kom síðan upp næsta bylgja kvennahljómsveita. Nú var lengur nóg að konur 

spiluðu að rafmagnsgítar eða trommur, heldur fóru þær að skipta sér af öllum hliðum 

tónlistarútgáfu. Helsta forystusveitin var Bikini Kill (sem hafði reyndar karlkyns gítarleikara), 

með söngkonunni Kathleen Hanna. 

What Kathleen Hanna did was something that, at this late date, sounds entirely 

unremarkable – no less than the first totally all-female-controlled Rock’n’Roll: chicks 

played the music, ran the record label, and defined the scene.100  

Með konur í öllum helstu hlutverkum má segja að femínistabylting pönksins hafi náð 

markmiðum sínum rúmum áratug síðar. Með því að stofna sínar eigin hljómsveitir tókst 

konum að vera samþykktar sem fullgildir meðlimir í „blönduðum“ hljómsveitum þegar fram 

liðu stundir, og kvennahljómsveitirnar hafa ekki horfið með öllu. Áhrifum Grýlanna lýsir Dr. 

Gunni þannig:  

Bráðnauðsynlegt brautryðjandastarf Grýlanna skilaði þó nokkrum árangri. Í Kópavogi 

urðu til kvennaböndin Jelly-systur og Toffies, en komust reyndar aldrei langt frá 

bílskúrunum, og á Ísafirði leiddi Ásthildur Cecil Sokkabandið, sem komst í úrslit fyrst 

Músíktilrauna Tónabæjar 1982... Skömmu síðar tóku Dúkkulísurnar að ólmast á 

Austurlandi og enn seinna Kolrössur í Keflavík og Á túr í Reykjavík. Á Íslandi eru þó 

kvennabönd ennþá jafnsjaldséð og svartir svanir.101  

                                                            
99 Joe Harrington. Sonic Cool, bls. 479.  
100 Harrington, bls. 478. 
101 Gunnar Hjálmarsson. Eru ekki allir í stuði?, bls. 225. 
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Dúkkulísurnar fluttu reyndar einn hnyttnasta texta áratugarins, „Pamela“ eftir Gígju 

Sigurðardóttir, sem fjallar um raunir en jafnframt draumaheim 15 ára óléttrar stúlku. Segir 

meðal annars: 

Fulla fíflið stakk svo af 

hvað hann heitir hvað um það 

ég vildi ég væri Pamela í Dallas 

 

Hróið fæddist þriðja des 

mér fannst krakkinn ekkert spes 

Ohh ef ég væri Pamela í Dallas102  

Dúkkulísurnar voru þó ekki endilega meðvitaðir femínistar, þó sumir hafi viljað stilla þeim 

upp sem slíkum. Í viðtali við Morgunblaðið mörgum árum síðar segja þær Gréta 

Sigurjónsdóttir og Erla Ragnarsdóttir:  

Þar sem við vorum kvennahljómsveit virtist þykja tilhlýðilegt að við værum afar 

jafnréttissinnaðar og hefðum ákveðnar skoðanir á stöðu kvenna. En við vorum bara 

óþroskaðir krakkar, sem höfðu ekki myndað sér neinar skoðanir í þeim efnum. Sjálfar 

þekktum við ekki ójafnrétti og aldrei hafði hvarflað að okkur að við hefðum ekki í 

fullu tré við strákana, eða að við sætum ekki að öllu leyti við sama borð og þeir. 

Efalítið hefur kvenréttindakonum þótt við algjörar dúkkulísur, bæði heimskar og 

ómeðvitaðar.103 

Þó að ekki hafi orðið til bein bylgja kvennahljómsveita tóku margir karlar nú upp á að skrifa 

frá sjónarhóli kvenna. Sérstaklega var mikið um vandræði unglingsstúlkna, svo sem í lagi 

Bjartmars Guðlaugssonar, „Fimmtán ára á föstu“ frá 1986, þar sem söguhetjan komst í 

sambúð, var laminn og skilinn allt fyrir tvítugt. Lagið var skírt í höfuðið á unglingabók 

Eðvarðs Ingólfssonar sem kom út árið 1984 og hafði frekar einfalda sýn á óléttu 

unglingsstúlkna. Svo virðist sem bókin hafi móðgað marga og rekið þá til skrifta. Bjartmar 

sinnti þó vandræðum beggja kynja, og sjötta plata hans hét Það er puð að vera strákur.  

Megas samdi meðal annars lag um unglingsstúlku sem er nauðgað á útihátíð, „Kvöld í 

Atlavík“ frá 1992, en hann hafði svosem oft áður sungið lög frá sjónarhóli kvenna, eins og 

                                                            
102 Dúkkulísurnar. „Pamela.“ Dúkkulísurnar.  
103 „Dúkkulísur fyrr og síðar.“ Morgunblaðið, 30. janúar 1998.  
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„Ég á mig sjálf“ frá 1975. Jafnvel Hallgrímur Helgason skrifaði sína fyrstu bók, Hella frá 

1990, um raunir unglingsstúlku áður en hann fann sína rödd.  

 

Ný kynslóð kvennabanda 

Listi Gunna nær aðeins til ársins 2000, en síðan þá hefur rofað til á ný. Þó að konur séu enn í 

minnihluta hafa þær þó verið áberandi í hinum ýmsu hljómsveitum undanfarið, svo sem 

MÚM, Mammút, Rökkurró og jafnvel rokkhljómsveitin Singapore Sling er með 

kvenkynsbassaleikara. Heiða í hljómsveitinni Unun er sú kona sem notið hefur hvað mestrar 

athygli innanlands. Heiða hefur síðan spilað með kærastanum Elvari í hljómsveitunum 

Heiðingjarnir, Hellvar og Dys. Hún segir:  

„Við erum búin að fatta að það þýðir ekkert fyrir okkur að vera í sitt hvorri 

hljómsveitinni. Við höfum bæði ríka þörf fyrir að tjá okkur tónlistarlega og það var 

miklu praktískara að vera saman í hljómsveit. Þannig lendir ekki annað í því að vera 

heima að passa meðan hitt er að spila, svo að við verðum að útvega okkur pössun 

sama kvöldið,“ en saman eiga þau soninn Oliver. „Ég er ekki týpan í að vera heima að 

passa meðan maðurinn spilar í hljómsveit.“104 

Tvær af mest áberandi konum íslenskrar tónlistar undanfarið eru hin Færeyska Eivör 

Pálsdóttir og Ragnheiður Gröndal, sem bæði koma fram með hljómsveitum og einar síns liðs. 

Það sama má segja um hina lágstemmdu Láru, sem segir:  

Það er lítið af konum í tónlist. Ég hef enga skýringu á því, en okkur er steypt í ákveðin 

mót, strákar eiga að leika með bíla og stelpur við dúkkur. Það er eiginlega engin kona 

sem spilar á trommur, nema í Brúðarbandinu og hún kunni ekkert þegar þær byrjuðu. 

Það ætti að vera kynning á fleiri hljóðfærum í tónlistarskólum, ekki bara píanó, gítar 

og selló. Mér finnst mjög flott að vera kona og spila á trommur.105 

Þó hafa orðið til hreinræktuð kvennabönd eins og Vagínas frá Vestmannaeyjum og 

Brúðarbandið frá Reykjavík, þó hvorug hafi verið sérstaklega langlíf.  

                                                            
104 Valur Gunnarsson: „Ég er ekki týpan til að vera heima og passa meðan maðurinn spilar í hljómsveit.“ 
DV. 
105 Valur Gunnarsson. „Flottar konur eiga að spila á trommur.“ Sirkús. 
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Brúðarbandið kom fram, eins og nafnið bendir til, í brúðarkjólum. Nánast má túlka þær sem 

grín á kostnað kynhlutverks þess sem Shady Owens var í:  

Spyrill: „Og um hvað fjalla svo lögin?“ 

Melkorka: „Ást og dauða...“ 

Unnur: „Og vonda menn. Það er mikið af dánum mönnum þarna.“ 

Melkorka: „Þeir gera frekar mikið af því að deyja og fara þarna.“106 

En einnig örlar á sjálfsbjargarviðleitni pönksins og Grýlanna. Fyrstu tónleikarnir voru haldnir 

aðeins 12 dögum eftir fyrstu æfingu:  

Unnur: „En hugmyndavinnan er búin að standa mun lengur yfir. Við þurftum að máta 

kjóla, prófa varaliti, búa til perlufestar...“ 

Melkorka: „Við vorum reyndar fullar þá. En almennt má segja að við leggjum mun 

meira á okkur en strákahljómsveitir.“ 

Unnur: „Það eru 13–14 ára strákar í bílskúrum út um allan sem láta það ekkert á sig fá 

þó að þeir kunni ekki neitt.“107 

Vagínas nafnið minnir óneytanlega á Slits, en kyndillinn gekk hér á milli kvennabanda. Einn 

meðlimur hljómsveitarinnar, Viktoría, orti ljóðið „Pamela í Dallas“, sem er homage til 

Dúkkulísanna þó ekki sé það jafn hnyttið:  

Ef ég væri Donna Summer væri ég ekta hot stuff 

Ef ég væri kall þá myndi ég óska þess að ég væri kona 

Ef ég væri Davíð Oddsson þá sæti ég í Seðlabankanum núna í gúdí fíling 

En ég er bara Viktoría og er á leið í skólann.108 

 

” Þær kölluðu sig áður Sigyn, og útskýrir Hafdís söngkona það nafn svona:  

Þetta er nafnið á eiginkonu Loka, sem eyðir allri eilífðinni í að safna eitur í skál til að 

forða því frá eiginmanni sínum. Hún var góð og kúguð kona. Við erum helst kúgaðar 

af hvorri annarri, þar sem við erum allar á lausu nema Guðný.109 

                                                            
106 Valur Gunnarsson. „Brúðarbandið: Hiklaust fallegasta hljómsveit landsins.“ DV. 
107 Sama. 
108 Viktoría Vagína. „Ég vildi ég væri Pamela í Dallas.“ http://vaginur.blogcentral.is/blog/2005/10/6/eg-vildi-eg-
vaeri-pamela-i-dallas/ 
109 Valur Gunnarsson. „Sigyn: Fyrsta stelpuhljómsveit Vestmannaeyja.“ DV.  
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Kemur þetta heim og saman við lýsinguna á Riot Grrrls: 

There’d been self-defined female Rock personalities before, such as Patti Smith or 

even Grace Slick. Kathleen Hanna was aware of these influences, but her “feminism” 

was rooted in something more visceral than most of the previous female role models. 

Think Lydia Lunch, who was quickly rising on Patti Smith as the high priestess of 

Punk among the post-everything factions. Lunch helped turn the tables on how  

“sexualit” was defined by turning victimization into power, pain into liberation, 

victory into salvation and sin into pleasure.110  

Það er eitthvað táknrænt við það að hin húsbóndaholla Sigyn úr goðafræðinni skuli hafa orðið 

einhverskonar femínistaíkon í Vestmannaeyjum, sem mun vera óbein afleiðing af Riot Grrl 

hreyfingunni í Seattle áratug fyrr.  

 

Sjálfsmorð sem tjáningarform 

Á 10. áratugnum má nánast tala um að stelpur í rokkinu séu komnar með sterkari sjálfsvitund 

en strákarnir:  

 

Unlike Grunge, which had no self-identity, the purveyors of Riot Grrl were glad to 

assert themselves. Like many rock crusaders in the past, Kathleen Hanna wanted to 

change the world.111 

 

Meðan Bikini Kill sungu lög á borð við „Rebel Girl“ mátti sjá eftirfarandi texta hjá helstu 

strákaböndunum: 

 

I’m a creep, I’m a weirdo 

What the hell am I doing here? 

I don’t belong here112  

(Radiohead, 1992).  

 

I feel stupid and contagious 

                                                            
110 Harrington, bls. 478.  
111 Harrington, bls. 479. 
112 Radiohead. „Creep.“ Pablo Honey. 
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Here we are now 

Entertain us113  

(Nirvana, 1991)  

 

Eða jafnvel bara:  

 

I’m a loser baby, so why don’t you kill me?114  

(Beck, 1993) 

 

Strákarnir sem höfðu alist upp við að hlusta á pönk höfðu enga trú á heiminum, og sögðu sér 

úr honum með einum eða öðrum hætti. Greil Marcus lýsir þessu svo:  

...as punk defined the no-future, society was going to need a lot of zombie 

counterpersons, shoppers, bureaucrats, welfare petitioners, a lot of people to stand in 

line and man them. The difference was that these people had heard the news.115 

Kaldhæðni pönksins gerði kannski fátt annað en að gera menn að betri neytendum þegar allt 

kom til alls. Menn gátu brosað út í annað þegar þeir stóðu í röðunum, vitandi það að þeir 

skildu vandamálið. En þeir gátu ekkert gert til að breyta því.  

Það var aðeins ein leið út, sem Marcus lýsir svo árið 1989: „In this new world, where suicide 

was suddenly a code word for meaning what you said, nothing could be more hip than a 

corpse...“116 

Ekki að undra að helsta hetja eftirpönkkynslóðarinnar, Kurt Cobain, hafi drepið sig. Og 

uppskorið enn meiri vinsældir í kjölfarið. 

 

 

 

 

                                                            
113 Nirvana. „Smells Like Teen Spirit,“ Nevermind. 
114 Beck. „Loser.“ Mellow Gold. 
115 Greil Marcus. Lipstick Traces, bls. 74-75.  
116 Marcus, bls. 67.  
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Varalitur og sítt hár 

Meðan rokkið var enn ungt og ferskt höfðu karlmenn velt fyrir sér kynhlutverkum sínum. Það 

hafði verið hluti af rokktónlist alveg frá upphafi, með Little Richard sem litaði á sér varirnar 

og ekki síður með Elvis Presley.  

Gestur lýsir þessu svo:  

Rokkmenningin um miðjan 6. áratuginn innihélt mjóan vísi að auknu jafnrétti kynþátta 

og kynja. Sú sjálfsdýrkun karlmannanna, sem kom fram í að spegla sig oft og lengi, 

máta föt og vanda hárgreiðslu, var til merkis um það að kynhlutverk þeirra væri að 

breytast.117 

Eitt eftirminnilegasta dæmið um stælgæjann er Elvis Presley greiðandi sér fyrir framan 

spegilinn í myndinni King Creole, syngjandi lagið „Crawfish“.118 Það átti eftir að hafa sín 

áhrif á pönkarana seinna meir, því Joe Strummer segir það einmitt vera uppáhalds Elvislag 

sitt. „Það er uppáhalds Elvis lagið mitt, það hefur keim af New Orleans og þú finnur 

götusvækjuna.“ Árið 1957 fór Elvis til Vestur-Þýskalands eftir að hann gekk í ameríska 

herinn, en Strummer, þá fimm ára gamall, bjó í Bonn þar sem faðir hans var með bresku 

utanríkisþjónustunni. Elvis ómaði þó víðar, því á þessum tíma var Magnús nokkur Jónsson í 

Reykjavík við það að komast á unglingsár. Megas lýsir áhrifavöldum sínum svo:  

Presley was one of my two saviours, but unlike him I didn’t have access to material, so 

I had to write it myself. The other one was Laxness. I listened to him read Gerpla on 

the radio as a child, and I was glued to the set with the book in front of me, feeling a 

sense of thrill whenever he made any changes to the text. At the same time, Elvis was 

just beginning. He was anarchist in behaviour, he was every taboo rolled into one. He 

had a homosexual haircut, he dressed like a homosexual, he moved like a stripper and 

every song resembled rape in the way he used the microphone stand as a partner. 

There aren’t any colour pictures of him, the ones that we have are in black and white, 

or counterfeited colours. We don’t get to see him as he was, dressed in a red jacket and 

green trousers. If we had, styles would have changed a lot earlier. He sang white trash 

in a black manner, but it worked both ways, the white man began to sing black and the 

                                                            
117 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir. ‘68, bls. 39-40.  
118 King Creole. Kvikmynd.  
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black man began to sing white...I grew up with Elvis and Laxness in stereo in each 

ear.119  

 
Þó mótorhjólatíska 6. áratugarins væri á sinn hátt karlmannleg, sérstaklega eins og hún birtist 

í gervi Marlon Brando í myndinni The Wild One, gat hún strax af sér samkynhneigðar 

undirgreinar eins og kom fram í myndinni Scorpio Rising.  

Hipparnir létu hárið síkka sem mörgum þótti afar kvenlegt og fengu þeir yfir sig háðsglósur. 

Jafnvel í sænska flotanum varð þetta að vandamáli. Tundurspillirinn Småland verndaði 

strandir Svíþjóðar frá árunum 1956 til 1979. Helstu átökin sem skipið lenti í voru þó við eigin 

áhöfn í kringum 1970. Á miðjum hippatímanum var það tíska meðal ungra manna að vera 

með sítt hár, og átti þetta einnig við um áhöfn Smálands. Hermálayfirvöld í Svíþjóð höfðu af 

þessu talsverðar áhyggjur, meðal annars af því að hár ungu mannanna myndi festar í 

tundurskeytum og fallbyssum á ögurstundu. Mestar áhyggjur höfðu þeir þó af því að 

Norðmenn myndu fara að hlæja að þeim, sérstaklega þar sem skipið var á leiðinni í heimsókn 

til Noregs.  

Yfirvöldum þótti þó ekki rétt að skipa sjóliðunum fyrir, en reyndu í staðinn að beita þá 

sálfræði. Þau fyrirmæli voru látin ganga að þeir sem væru með sítt hár yrðu að nota hárnet um 

borð í skipinu. Þetta þótti kvenlegt, og vonuðust menn til að sjóliðarnir færu frekar í klippingu 

en að ganga um með hárnet eins og stelpur. Sjóliðarnir stóðu þó fast á sínu, og kusu hárnetin 

frekar en klippinguna. Niðurstaða málsins var síðan sú að skipt var um áhöfn í skipinu fyrir 

Noregsheimsóknina, þar sem karlmannlegri sjóliðar voru hafðir til sýnis. Vakti málið að 

vonum athygli sænskra fjölmiðla, og var áhöfnin uppnefnd „Stelpurnar í Smálandi“.120 

Fáir gengu þó jafn langt og Mick Jagger, en honum var lýst þannig strax 1963:  

Jagger even wore make-up when he was not working. “His stage make-up was already 

pretty extreme,” said a fellow musician. “Jagger was tarted up like some transvestite, 

It wasn’t that jarring when you saw him from the tenth row of Albert Hall. But up 

close in the afternoon, it was pretty shocking.” Thousands of hysterical teenage girls 

greeted them in every city, but Jagger also had a growing following of gay men. “At 

                                                            
119 Valur Gunnarsson: „Godlike Genius, Devilish Grin.“ 
120 Valur Gunnarsson: „Stelpurnar í Smálandi.“ DV. 
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the time most gays didn’t dare appear too obvious,” said a friend. “The stigma was just 

too great. But even then there were drag-queens, and they were all over Mick.”121 

Allt frá upphafi rokksins gáfu rokkstjörnur þannig samkynhneigðum tækifæri á að lifa út 

hugaróra sína, meðan slíkt var stranglega bannað á öðrum sviðum. Menn eins og Elvis og 

Mick Jagger komust þó upp með það, þar sem þeir voru þekktir sem miklir kvennamenn og 

kynhneigð þeirra var almennt ekki dregin í efa. 

 

Mamma er ekki viss um hvort þú sért strákur eða stelpa 

Það var ekki fyrr en með glamrokkinu upp úr 1970 að karlmenn með andlitsfarða lýstu sig 

reiðubúna til þess að ganga alla leið. Lög sem bönnuðu samkynhneigð í Bretlandi var aflétt 

árið 1967. Þó voru þeir enn að miklu leyti í felum. David Bowie lýsti því yfir í blaðaviðtali 

snemma árs 1972 að hann væri samkynhneigður (þó hann væri reyndar giftur konu), og 

athyglin sem hann fékk í kjölfarið átti stóran þátt í að gera hann að stórstjörnu. 

In that climate, many in the burgeoning gay-rights movements saw David’s statement 

as a public “coming-out” that would help give homosexuals confidence and pride and 

so it proved. It was a decisive landmark in the erosion of sexual liberation, 

encompassing both the gay and women’s movements, during the rest of the decade. 

Homosexuals also listened with new interest to the coded messages of David’s 

lyrics...122  

Ef þetta var fyrst og fremst fjölmiðlabrella hjá Bowie skipti það varla máli, það átti sinn þátt í 

því að samkynhneigð varð ekki aðeins viðurkenndari, heldur komst hún einnig í tísku meðal 

sumra hópa, jafnvel gagnkynhneigðra karlmanna. Bowie lék sér miskunnarlaust að 

kynhlutverkum framan af ferli sínum. Framan á plötunni The Man Who Sold the World er 

hann í kjól sem hann reyndar segir að sé karlmannskjóll. Í myndinni Ziggy Stardust segir hann 

við eiginkonu sína „What do you know about make-up? You’re Just a Girl“123 til að 

undirstrika að kynhlutverkin hafa breyst. Í laginu „Rebel Rebel“ er ekki ljóst hvort kynið hann 

ávarpar, en líklega er um karlmann að ræða, því annars væri varla um mikla 

byltingarstarfsemi að ræða. Lagið hefst á hinum frægu orðum:  

                                                            
121 Christopher Andersen. Jagger Unauthorised, bls. 81. 
122 Peter og Leni Gillman. Alias David Bowie, bls. 341.  
123 Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Kvikmynd. Leikstjóri: D.A. Pennebaker.  
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You’ve got your mother in a whirl  

She’s not sure if you're a boy or a girl 

Og viðlagið (ásamt brú) hljómar svo:  

They put you down, they say I’m wrong 

You tacky thing, you put them on 

 

Rebel Rebel, you’ve torn your dress 

Rebel Rebel, your face is a mess 

Rebel Rebel, how could they know? 

Hot tramp, I love you so!124 

Í laginu „Rebel Girl“ eftir Bikini Kill er einnig samansem merki á milli uppreisnar og þess að 

brjótast út úr kynjahlutverkum.  

When she talks, I hear the revolution 

In her hips, there’s revolutions 

When she walks, the revolution’s coming 

In her kiss, I taste the revolution! 

 

Viðlagið er síðan eins og útúrsnúningur á lagi Bowie:  

 

Rebel girl Rebel girl 

Rebel girl you are the queen of my world 

Rebel girl Rebel girl 

I know I wanna take you home 

I wanna try on your clothes 

 

Hér er þá, ólíkt Bowie, líklega um karlmannsföt að ræða. Ef einhver vafi skyldi vera um eðli 

sambandsins, þá er það tekið af þegar orðið dyke er notað í næsta erindi: 

 

That girl thinks she’s the queen of the neighborhood 

I got news for you, she is! 
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They say she’s a dyke but I know 

She is my best friend yeah125 

 

Samkynhneigð og rokk 

Bertens segir að þangað til nýlega hafi stétt, kyn og kynþáttur skipt mestu máli þegar menn 

skoða pólitískt inntak listarinnar. Frá því að 9. áratugnum hafi þó nýtt svið sótt inn í 

bókmenntafræðina, en það er kynhneigð.126 Hann skilgreinir þetta þannig:  

Queer theory’s point of departure is that there is no “natural” sexuality – a status 

traditionally accorded to heterosexuality – and that there is no stable relationship 

between biological sexuality (which determines whether you are male or female, to 

mention only the most frequent categories), gender, and sexual desire.127  

Bertens segir að í „queer theory“ eða hinseginfræðum sé jafnvel efast um flokka eins og 

homma og lesbíur. Rokkið hafði reyndar frá upphafi efast um kynhlutverk, og í framhaldinu 

um kynhneigð. Það er þó ekki endilega að sjá ef íslensk rokksaga er skoðuð.  

Helsta táknmynd íslenska rokksins fyrstu 20 árin eða svo var hinn mjög svo karlmannlegi 

fótboltakappi sem var með hár á bringunni og giftur fegurðardís, Rúnar Júl. Glamrokkið átti 

lítið upp á pallborðið hér, og þó að Björgvin Halldórsson og Magnús og Jóhann klæddust 

þröngum samfestingum var það ekki meðvituð gagnrýni á kynjahlutverk, heldur einungis 

eftiröpun á erlendri tísku. Magnús og Jóhann afrekuðu þó að fá á sig viðurnefnið „The girls 

from Iceland“ í Bretlandi í kringum 1975 vegna skrækra radda.128 Ekki voru þó margir sem 

fögnuðu því að loksins væri verið að hrista upp í hefðbundnum kynjahlutverkum í erlendri 

rokktónlist. Því var í raun ekkert sem bjó þjóðina undir það þegar einn vinsælasti 

tónlistarmaður þjóðarinnar, Hörður Torfa, kom út úr skápnum. Viðbrögðin sem Hörður fékk 

sýna ef til vill hvers vegna enginn hafði gert þetta fyrr. 

Þegar líða fór á haustið fóru viðbrögðin úti í samfélaginu að koma betur í ljós. Menn 

byrjuðu að hóta mér á almannafæri, hrópa að mér og jafnvel að hrækja á mig. Sökuðu 

                                                            
125 Bikini Kill. „Rebel Girl.“ Pussy Whipped.  
126 Bertens, bls. 178.  
127 Bertens, bls. 184.  
128 Gunnar Hjálmarsson. Eru ekki allir í stuði?, bls. 156. 
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mig um að vilja spilla æskunni og ég veit ekki hvað og hvað... Ég leyfði mér að vona 

að þetta liði hjá, lengi vel, en það gerðist ekki. Fór frekar vaxandi heldur en hitt...129  

Margt hefur þó breyst síðan og ein skærasta poppstjarna landsins undanfarin ár, Páll Óskar, 

hefur ekki þurft að fara leynt með kynhneigð sína. En það gerðist hægt og rólega, sérstaklega 

fyrir tilstuðlan Samtakanna 78 sem Hörður Torfason var einn stofnenda af, og fjarri umbroti 

pönksins.  

Karlmenn hafa þó frá upphafi ögrað kynjahlutverkum innan rokksins, með svo áhrifaríkum 

hætti að í kringum 1975 var allt komið á hvolf. Pönkararnir dáðu Bowie og einnig New York 

Dolls, sem gengu jafnvel enn lengra í því að snúa hefðbundnum klæðnaði kynjanna á haus. 

Fyrir sumum pönkurum eins og Steve Jones gerði þetta þá ekki endilega kvenlega, heldur 

fremur framandlega:  

Ég var á kafi í tónlist, Roxy Music og Bowie. Ég hélt þá að tónlistarmenn féllu af 

himnum ofan. Ég hélt ekki að neinn gæti orðið tónlistarmaður.130  

Helstu rokkstjörnurnar á fyrri hluta 8. áratugarins litu út eins og geimverur með 

klæðskiptingaáráttu. Fyrir þá sem vildu vera á móti meginstraumum samtímans var ekki 

lengur hægt að klæða sig upp sem konur. Johnny Rotten lýsir tískunni, sem bassaleikarinn 

Glen Matlock aðhylltist, þannig:  

Glen wanted to turn the whole thing into a sort of Bay City Rollers scene and for us to 

look like some Soho poofs. Can you believe that? This was his image of the Sex 

Pistols: awful white plastic shoes, tight red pants. Really, really awful. Phoney gay 

image.131  

Matlock var rekinn og Sid Vicious fenginn í staðinn, sem þótti minni snyrtipinni og var 

reyndar þekktur fyrir að ganga um í óhreinum nærbuxum. Pönkið var því á sinn hátt 

karlmannlegra í útliti heldur en það sem á undan kom eða annars var í boði, hvort sem það var 

í persónu Joe Strummer í ermalausum bol eða Sid Vicious berum að ofan með keðju um 

hálsinn. Steve Jones var heldur ekki hrifinn af glamtískunni, þrátt fyrir tónlistarsmekk sinn. „Í 

öllum hinum búðunum við King’s Road fékk maður tíu homma á sig þegar maður gekk 

                                                            
129 Ævar Örn Jósepsson. Tabú, bls. 149.  
130 The Filth and the Fury.  
131 John Lydon. Rotten, bls. 2.  
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inn.“132 Ljóst er að hann tengir homma við tísku, en uppreisnarandinn var annarsstaðar. Hann 

segir um búð sem Malcolm McLaren rak: „Þetta voru ekki bara pífuföt. Þetta voru töff 

teddaföt. Þau sýndu uppreisnaranda og ég laðaðist að því.“133  

Meðan Bowie tók þátt í að reyna að gera samkynhneigð viðurkennda fannst sumum strax að 

nóg væri að gert.  

 

Hanakambur sem málamiðlun 

Það er undarlegt að pönkararnir, þrátt fyrir að mætti finna bæði marxista og femínista innan 

raða þeirra, létu réttindabaráttu samkynhneigðra sig lítið varða. Samtökin 78 voru jú stofnuð 

1978 eins og nafnið gefur til kynna, og því var sú barátta einmitt að komast í hámæli á þessum 

tíma. Aðdáendum pönksins er lýst þannig: „Þeir heilluðust af sterkum línum, bornum uppi af 

karlmannlegum söng Bubba.“134 

Karlmenn pönksins voru mikil karlmenni, en það voru konurnar einnig: 

Foreldrar og ömmur sem höfðu stunið í rúman áratug yfir síðu hári, önduðu þó ekki 

léttar, því að hárið var ekki stutt á neinn hefðbundinn hátt. Það stóð út í loftið með 

ýmsum hjálparefnum, litað í skærum litum, bleikum, bláum, grænum og gulum, en 

tilkomumesti voru þó hanakambarnir eða móhíkanagreiðslan sem sumir strákar og ein 

og ein stelpa skörtuðu.135  

Í stað þess að strákar líktu eftir stelpum eins og gerst hafði fyrstu tvo áratuga rokksins fóru 

stelpur nú að líkja eftir strákum hvað hártísku og framkomu varðaði. Það má nánast segja að 

málamyndum hafi náðst með móhíkananum, sem varla tilheyrði neinu kyni sérstaklega. Ef 

stelpurnar notuðu hefðbundin tákn kvenleika, eins og netsokkabuxur eða andlitsfarða, voru 

þau afskræmd þannig að þau snérust nánast upp í andstæðu sína.  

Þannig var pönkið mikilvægt innlegg í réttindabaráttu kvenna, sem að mörgu leyti átti ekki 

eftir að skila sér fyrr en á 10. áratugnum. En það varð einnig til þess að reka enn fleiri nagla í 

líkistu hefðbundinna kynjahlutverka en hipparnir höfðu gert, og þjónaði þannig einnig 
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réttindabaráttu samkynhneigðra. Bubbi átti síðar eftir að taka hana til sín, með lögum eins og 

„Strákarnir á borginni“ (1984) og „Bleikir þríhyrningar“ (1994).  

Viðhorf pönksins til kyns og kynferðis var jafn tvíbent og viðhorf þess til alls annars. Greil 

Marcus segir á einum stað: 

Males could abjure macho posing or push it to ridiculous extremes; females could 

ignore the few roles reserved for women in rock – they could ignore roles 

altogether.136 

Þó segir hann á öðrum:  

The shock of punk is no longer in its thuggery, misogeny, racism, homophobia, its 

yearning for final solutions to questions it barely asked, in negations empowerment of 

every fraud and swindle.137 

Pönkið réðist gegn öllu, jafnt hefðbundnum kynjahlutverkum sem því sem þeir sáu sem 

jafnréttishugsjónum. Þeir voru á móti bæði meirihlutahópum og minnihlutahópum. Sumir 

hópar sluppu tímabundið í gegn þegar ráðist var á meirihlutann, en um leið gerðu þeir sjálfa 

sig að skotmarki þegar pönkið hélt áfram að ráðast gegn öllum hópum.  
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III. 

Nýlendupönk 

  

59



Endalok ensku aldarinnar (í bili) 

En hvað sem síðasta flokkinn sem Bertens nefnir, nýlendufræðin og kynþáttapælingarnar? 

Ísland var, ekki síst á þessum tíma, afar einsleitt þegar kemur að kynþáttum. Eigi að síður er 

hægt að notast við eitt og annað af þeim hugmyndum þegar kemur að því að greina íslenska 

rokksögu í heild. Og einmitt hér kemur Björk mikið við sögu.  

Bertens (með vísun í Fanon) lýsir nýlendubókmenntum þannig:  

Fanon distinguishes three phases in the cultural – including the literary – relations 

between colonized and colonizer. In the first phase the native intellectual takes pride in 

demonstrating that ‘he has assimilated.’ In the second phase, ‘the native is disturbed; 

he decides to remember what he is.’ He goes back to his own people, immerses 

himself in the native culture, and the ‘rhyming poetry’ of the first phase gives way to 

‘the poetic tom-tom’s rhythms. In the third phase, ‘the fighting phase,’ the intellectual 

and the writer will break out of this immersion and turn into ‘an awakener of the 

people’ and will produce a ‘fighting literature, a revolutionary literature, and a national 

literature.’  

Má ekki einmitt segja að þetta séu þau stig sem að íslensk rokktónlist hefur gengið í gegnum á 

tímabilinu? 

Í bókinni Rokksaga Íslands notast Gestur við eftirfarandi skiptingu á íslensku rokki. Tímabilið 

frá 1956 til 1963 kallar hann „Rokk í réttunum“. Einkennist það af tilraunum til að heimfæra 

bandarískt rokk og ról upp á íslenskar aðstæður og lýsir hann því meðal annars svona:  

Á meðan Davy Crockett barðist við indíána og mexíkana og ruddi bandaríska 

draumnum nýjar leiðir, barðist Gunnar póstur við óblíð náttúruöfl til að tryggja 

samgöngur í harðbýlu landi.138  

Næsta tímabil nefnir hann „Bítilæði“, sem stendur frá 1964–68. Eins og nafnið bendir til hefur 

tónlist Bítlanna og annarra hljómsveita frá Liverpool og London langmest áhrif og Ísland 

eignast sínar fyrstu alvöru rokkstjörnur með Hljómum: „Þetta sumar [1964] höfðu Hljómar 

síst minni tekjur en sjómenn á aflahæstu síldveiðiskipum...“139 Íslenskar hljómsveitir fóru 
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einnig að semja eigin lög, en ekki aðeins nýja texta við erlend. Þau voru þó ekki endilega ýkja 

frumleg, og það mistókst að flytja þau aftur út til London.  

Árin 1969–73 fjallar Gestur um í kafla sem nefnist „Friður á jörð“. Lýsir hann þróun rokksins 

á eftirfarandi hátt:  

Rokkið í lok sjötta áratugarins var unglingamenning... Bítlamenningin var líka 

unglingamenning, en þegar bítlaæskan eltist hélt hún áfram að hlusta á dægurtónlist og 

gera meiri kröfur til hennar.140  

Árið 1969 hafði seinni rokkbylgjan enst álíka lengi og sú fyrri, sem hjaðnaði niður um 1960. Í 

þetta sinn var hún þó ekki á förum. Rokkið var að vaxa úr grasi, og með því umfjöllunarefni 

hennar. Því varð vart við skiptingu á milli þeirra sem litu á rokk sem unglingaskemmtun og þá 

sem litu á hana sem alvarlega list. Meira er gert upp úr frumleikanum hér heldur en á 

Bítlatímanum. Þó er enn ekki hægt að tala um neinn séríslenskan hljóm.  

Dr. Gunni lýsir þessu þannig:  

Icelandic popular music has in every major way developed similarly to pop music 

internationally. By 1969, Icelandic pop was – much like abroad – increasingly being 

divided into two major classes: lightweight pop for the masses (AKA “bubblegum” or 

“commercial” music) and heavy and deep pop (not called rock until later, as in 1969 

the term just reminded everybody of Elvis) for the forward thinking music lover (AKA 

“progressive” music). Of course, every serious musician wanted to turn their attention 

to the latter.141  

Hljómar breyttust í Trúbrot, sem varð helsta hljómsveit tímabilsins. Þó fékk hún samkeppni 

frá Ævintýri, Töturum og Náttúru. Allar þessar hljómsveitir spiluðu „þyngri“ tónlist en áður 

tíðkaðist, en aðeins Óðmenn lögðu áherslu á að semja texta um samfélagsmál. „All of 

Óðmenn’s songs were in Icelandic (except one), some about nagging current matters like war 

and pollution. Trúbrot, however, sang everything in English…“142 

 

Gestur lýsir þessu svo: 

                                                            
140 Sama, bls. 108. 
141 Gunnar Lárus Hjálmarsson. „Heavier, Deeper, Smokier...“ 
142 Sama. 
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Until 1967 music performed in the native language was almost always classified as 

pop, but copies of American or English songs, performed in English, had an almost 

exclusive right to the categories of ‘rock’ or ‘beat’ and hereby to youth culture 

authenticity. As the definition of authenticity shifted to artistic self-expression, there 

was a growing demand that this new music should be performed in the native 

language.143 

 

Að syngja á íslensku 

Snemma á 8. áratugnum fór að verða krafa um það þeir rokkarar sem vildu teljast alvarlegir 

listamenn færu að syngja á íslensku. Á sama tíma fara þeir að sækja í heimahagana, ekki bara 

í textum og með því að staðfæra erlend lög, heldur einnig hvað tónlistana varðaði. Má því 

segja að hér hafi hafist annað skeiðið í menningarvitund nýlendubúans, þar sem Fanon lýsir 

listamanninum svo í áður tilvitnuðum orðum: „He goes back to his own people, immerses 

himself in the native culture...“ Áður hafði það verið þannig að popptónlist var sungin á 

íslensku en „alvarlegri“ rokktónlist á ensku. Nú fór þetta að snúast við. Gestur lýsir þessu svo:  

 

By bringing the criteria of authenticity home, the national scenes became far more 

exciting but new problems were created. On the one hand they were encountering 

other cultural fields, as lyrics were measured by the standards of national poetry and 

the music by standards of jazz or modern classical music, of course scoring low on 

these standards.144 

Það var þó ekki alltaf reyndin að hinir nýju þjóðlagasöngvarar stæðust ekki samanburð við þá 

gömlu. Megas sótti meðvitaðra í íslenskan menningararf en áður hafði verið gert innan 

dægurtónlistar. Á fyrstu plötunni koma þjóðhetjurnar Ingólfur Arnarson, Egill 

Skallagrímsson, Snorri Sturluson, Jón Arason, Jónas Hallgrímsson og Jón Sigurðsson allir 

fyrir. Þó að Megas hafi óspart snúið útúr og stundum gert grín að þjóðhetjunum urðu þó flestir 

sammála, að minnsta kosti þegar fram liðu stundir, að hér væri góður kveðskapur á ferð. 

Myndirnar aftan á plötunni, þar sem Megas stendur fyrir framan styttur af Jónasi, Ingólfi og 

Jóni Sigurðssyni, gefa einnig skýrt í skyn að hann vinni úr hefðinni, þó vafalaust hafi þær átt 

að þykja gamansamar á sínum tíma. Það að stilla Megasi upp við fótskör Jónasar þykir 

fæstum líklega út í hött í dag.  

                                                            
143 Gestur Guðmundsson. „To Find Your Voice in a Foreign Language.“ 
144 Sama. 
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Sú hljómsveit sem sótti einna mest í íslenskan menningararf tónlistarlega var Spilverk 

þjóðanna. Á meistaraverki þeirra, Sturlu, er meðal annars notast við kirkjukór í bland við 

hefðbundin hljóðfæri eins og fiðlur og harmonikkur. Vafalaust voru þeir, líkt og Megas, 

innblásnir af bandarísku þjóðlagarokki, en útkoman er eigi að síður afar íslensk. 

Umfjöllunarefni þeirra voru þó samtíminn, og varla verður lífinu á Íslandi á 8. áratugnum (og 

kannski enn) betur lýst en með eftirfarandi línum:  

 

 Líf mitt er greypt 

 í malbik og steypt 

 í bensín á bílinn eytt 

  

Hann vinnur öll kvöld 

fyrir hádegi ég 

of þreytt til að sofa hjá. 

En húsið mjakast upp145  

 

Í lífsgæðakapphlaupinu og yfirvinnunni gleymir fólk grundavallaratriðunum. Á 8. áratugnum 

tókst sumum að semja texta sem gátu staðið við hlið bestu ljóðagerðar og það var hægt að fara 

að taka íslenska rokktónlist alvarlega sem listform. Megas og Spilverkið og arftakar þeirra í 

Þursaflokkunum, jafnvel poppsveitin Stuðmenn, voru í öðrum gæðaflokki en það sem á undan 

hafði komið í íslenskri rokktónlist. Eins og víða annarsstaðar fóru menn að sækja í innlendar 

hefðir, fyrir áhrif bandarísks þjóðlagarokks.  

 

Þó voru það helst jaðarlistamenn sem stunduðu slíkt, því gleðipoppið tók aftur yfirhöndina á 

tímabili sem Gestur staðsetur frá 1974 til 1979 í kafla sem hann nefnir „Stuð, stuð, stuð“.146  

Þó var það ekki fyrr en með næstu bylgju sem íslensk rokktónlist gat farið að skáka 

fyrirmyndunum, jafnvel á heimavelli þeirra í London og New York. Sú bylgja hófst þó í 

stórborgum hins enskumælandi heims eins og hinar, en átti eftir að feykja stuðböndunum í 

burtu. 

 

 

                                                            
145 Spilverk þjóðanna. „Húsið mjakast upp.“ Sturla.  
146 Gestur Guðmundsson. Rokksaga Íslands, bls. 141.  
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Síðasta öskrið 

Strax árið 1978 lögðu Sex Pistols upp laupanna, en Clash héldu áfram og nutu vaxandi 

vinsælda. Árið 1982 gáfu þeir út plötuna Combat Rock, sem var ekki síður pólitísk en 

fyrirrennararnir og naut mikilla vinsælda báðum megin Atlantshafs. Gamla Bítskáldið Allen 

Ginsberg kom fram á plötunni, og má þannig tala um nokkurskonar sættir pönkara og Bítla, á 

sama tíma og hefðbundnar útvarpsstöðvar fóru að taka það upp á arma sína.  

Sama ár náði íslenska pönkbylgjan hápunkti sínum þegar heimildarmyndin Rokk í Reykjavík 

var frumsýnd. En þegar kom fram á næsta ár fór að draga mjög úr henni. Sumarið 1983 var 

reynt að blása lífi í íslenska pönkið með tónleikum í Laugardalshöllinni. Ólíkt flestum fyrri 

tónleikum var inntakið nú pólitískt.  

Þá hafði vaxandi hluti nýju bylgjunnar í Englandi og víðast sýnt opinberan stuðning 

við málstað afvopnunar og baráttu gegn kynþáttamisrétti og því þótti upplagt að hin 

nýja rokk hátíð yrði haldin undir einhverjum slíkum merkjum.147 

Slagorð hátíðarinnar var „Við krefjumst framtíðar“ ,og það má nánast lesa það sem andsvar 

við slagorði Sex Pistols, „No Future“. Eigi að síður mistókst að skapa pönkinu framhaldslíf 

undir merkjum pólitískrar baráttu og það lognaðist meira og minna út af. Samt voru línurnar 

fyrir framtíð íslenska rokksins lagðar á hátíðinni. Bubbi styrkti stöðu sína sem rokkkóngur og 

Megas kom fram við góðar undirtektir eftir langt hlé. Mestu máli skipti þó ef til vill að 

hjómsveitin Kukl kom fram á stórtónleikum í fyrsta sinn, en undir öðru nafni tilheyrði 

framtíðin helst henni. 

Árni Matthíasson lýsir tilurð Sykurmolanna þannig:  

Þannig skipuð tók sveitin að æfa af kappi haustið 1986 með þeim formerkjum að 

semja popptónlist þar sem allar klisjur væru nýttar af fullkomnu smekkleysi... Öllum 

fannst sprenghlægilegt að vera að leika popptónlist og skemmtu sér konunglega.148 

Fyrir pönkurum (sem nú voru fremur kenndir við nýbylgju) var í lagi að stofna 

popphljómsveit og sigra heiminn, svo lengi sem þeir töldu hvorum öðrum trú um að þeir væru 

aðeins að grínast. Marcus lýsir nýbylgjunni þannig: „“New Wave” was a code word not for 

punk without shock, but for punk without meaning.“149 Grínið þó varð fljótt alvara 

                                                            
147 Gestur Guðmundsson. Rokksaga Íslands, bls. 208.  
148 Árni Matthíasson. Sykurmolarnir, bls. 18. 
149 Greil Marcus. Lipstick Traces bls. 82.  
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tónlistarlega séð, því slagorð hópsins varð þegar fram liðu stundir „Heimsyfirráð eða dauði“. 

Hið fyrrnefnda varð ofan á. 

 

Pönkarar verða krútt 

Erfitt er að tengja meðlimi Sykurmolanna við ákveðnar stjórnmálastefnur, hvort sem það er 

anarkismi, marxismi eða femínismi. Björk hefur alltaf gefið sig út fyrir að vera ópólitísk, en 

þó hefur orðið breyting þar á undanfarin ár. Árið 2004 lýsir hún pólitískri vakningu sinni eftir 

11. september:  

In the past three years, I’ve been logging into news sites everyday to find out about 

what’s going on. And if I, of all people, am developing an interest in politics, then a 

lot of other people must be as well. Now, even supermodels are discussing 

international affairs between themselves.150  

Hvað sem því líður vor Sykurmolarnir fyrsta íslenska bandið til að sigra heiminn með 

afgerandi hætti. Mezzoforte höfðu vissulega áður átt Topp 20 lag í Bretlandi með Garden 

Party, en oftast voru viðtökurnar þær sem Herbert Guðmundsson lýsir svo eftirminnilega í 

laginu Hollywood:  

 When you say you’re from Iceland, people just laugh.151  

 

Björk hélt áfram sem sólóartisti árið 1993 og náði enn meiri hæðum í listsköpun jafnt 

sem vinsældum. Hér heima varð hún einn helsti áhrifavaldur hinar svonefndu 

„krúttkynslóðar,“ sem mátti segja að væri ráðandi í íslensku listalífi 10. áratuginn. Sigurrós 

fylgdi í kjölfarið, hljómsveit sem erfitt er að klína einhverjum ákveðnum fyrirmyndum á. 

Krúttkynslóðinni var ekki beint skítsama um allt, né heldur hafði hún neinar sérstakar 

hugsjónir fram að færa eins og nafn hennar bendir til. Hljómurinn er þó frumlegur og um leið 

afar íslenskur, án þess að hann sæki endilega í íslenska þjóðlagahefð. Textarnir eru sjaldnast á 

íslensku, sem annars þykir helsta einkenni þjóðlegrar listar.  

Íslenskir tónlistarmenn höfðu rifið sig lausa bæði frá erlendum áhrifum og eign hefð. Arfleifð 

íslenska pönksins er fyrst og fremst sú að henni tókst eitthvað sem fyrri kynslóðum 

                                                            
150 Valur Gunnarsson. “Waving the Pirate Flag.”  
151 Herbert Guðmundsson. „Hollywood.“ Being Human. 
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rokktónlistarmanna tókst ekki, að búa til eitthvað séríslenskt úr erlendum áhrifum sem aftur 

hentaði til útflutnings.  

Sykurmolarnir og Björk voru fyrst til að sigra heiminn með gleðipönki sínu. Björk hefur orðið 

gríðarlega áhrifamikill og frumlegur listamaður. Í kjölfarið hafa aðrir íslenskir tónlistarmenn 

náð langt út fyrir landsteinanna, með tónlist sem er frekar stefnumótandi heldur í 

höfuðstöðum rokksins frekar heldur en innflutt þaðan. Aðspurð að því hvort ekki sé kominn 

tími á aðra byltingu eftir pönkið sagði Björk árið 2004:  

It’s interesting now that rock is turning 50; it’s become in a way classical in itself. 

People even listen to bands like the Crass as classics. It’s interesting to see that 

development. 

Is there need for a new musical revolution, then? 

In a way there has been, with bands like Múm and Sigurrós. They’ve turned their 

backs on the rat race, but they’ve also turned their backs on who has the biggest stack 

of Marshall amps race. It’s not about who can shout the loudest, but it’s still 

aggressive music. Passive-aggressive, if you will. It’s their way to give everything the 

finger.152 

Að einhverju leyti má því segja að hér séum við að sjá þriðja stig Fanons: „In the third phase, 

the fighting phase, the intellectual and the writer will break out of this immersion and turn 

into ‘an awakener of the people’ and will produce a ‘fighting literature, a revolutionary 

literature, and a national literature’.“  

Hvort hér var um baráttubókmenntir að ræða eða ekki er annað mál, en svo undarlega vill til 

að þeir listamenn sem spruttu upp úr pönkinu hafa orðið hin nýju þjóðskáld Íslands. Eftir 

bankahrun er hún kannski það sem Íslendingar helst hafa til að vera stoltir af.  

  

                                                            
152 Valur Gunnarsson. „Waving the Pirate Flag.“  
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Samantekt  

Það er ljóst að það voru pólitískar deilur innan íslenska pönksins, sumir pönkarar aðhylltust 

marxisma en aðrir anarkisma. Það var einnig talsverð stéttaskipting innan pönksins. Hún fór 

þó ekki eftir uppruna pönkaranna, heldur þvert á móti eftir stöðu þeirra innan 

pönksamfélagsins. Aldur réði einhverju um slíkt, þar sem um 10 ár voru á milli þeirra yngstu 

(Sjálfsfróun) og þeirra elstu (Utangarðsmanna). Svo virðist þó fyrst og fremst vera, eins 

undarlegt og það virðist, að stéttaskiptingin innan pönksins hafi fyrst og fremst ráðist af stöðu 

tónlistarmannanna utan pönkheimsins. Þeir sem náðu almennum vinsældum, eins og Bubbi og 

Ragnheiður Gísla, voru einnig hæst skrifaðir innan pönkheimsins, þó að aðrir hafi kvartað 

sáran. Einnig verður vart við einhvern mun á milli höfuðborgar og landsbyggðar, þar sem 

landsbyggðin hafði vinninginn, taldist „meira alvöru“. Eða, eins og Stefán úr Fræbbblunum 

segir í frægum ummælum í Rokk í Reykjavík: „Ef maður hefur ekki unnið í fiski í 10 ár er 

maður ekkert sniðugur.“153 Þessum ummælum var fyrst og fremst beint gegn Bubba, því ekki 

var mikið um innfluttar fiskvinnsluhljómsveitir utan af landi sem meikuðu það í Reykjavík. 

Sú sem komst næst því var BARA-flokkurinn frá Akureyri, sem tókst að komast með í Rokk í 

Reykjavík.  

Kynjafræðin eiga talsvert erindi inn í greiningu á pönkinu. Pönkið réðist gegn hefðbundnum 

kynjahlutverkum og fyrstu hreinræktuðu kvennaböndin urðu til. Þó að konur séu enn í 

minnihluta í rokkinu hafa þær verið mun meira áberandi eftir pönkið en þær voru fyrir. Þetta á 

ekki síst við um Ísland. Grýlurnar urðu einhver vinsælasta íslenska nýbylgjuhljómsveitin og 

hafa líklega verið öllum íslenskum tónlistarkonum síðan innblástur á einn eða annan hátt. 

Ekki síður var stærsta stjarnan sem spratt upp úr íslensku pönksenunni kona, Björk 

Guðmundsdóttir sem vissulega hefur farið sínar eigin leiðir hvað tónlistarsköpun snertir. Erfitt 

væri að hugsa sér slíkt án pönksins.  

Frá upphafi og allt þar til um 1970 var íslensk tónlist undir gríðarlegum áhrifum frá 

hernámsliðinu í Keflavík og síðar frá breskum straumum einnig. Vissulega var ýmislegt 

staðfært, en það var frekar gert til þess að færa tónlistina nær áhorfendanum heldur en vegna 

þjóðernisástar. Hæfni manna var að miklu leyti dæmd út frá því hversu vel þeim tókst að líkja 

eftir fyrirmyndunum. Íslendingar eru hér að sýna fram á að þeir eru engir eftirbátar fólks í 

heimsborgunum með því að líkja eftir þeim. Þetta líkist því sem Fanon nefnir fyrsta stig í 

menningarvitund hins nýfrjálsa nýlendubúa.  

                                                            
153 Rokk í Reykjavík. Kvikmynd. Leikstjóri: Friðrik Þór Friðriksson. 

67



Á 8. áratugnum fara hljómsveitir meira að sækja í íslenskan menningararf. Þetta er einna mest 

áberandi hjá Spilverkinu og síðar Þursaflokknum, sem sækja báðar í íslenska þjóðlagahefð. 

Megas sækir einnig mikið í íslenska sögu og bókmenntir, þó að hann geri óspart grín að þeim 

um leið. Þetta er það sem Fanon kallar annað stig, þegar nýlendubúinn hafnar að einhverju 

leyti erlendum straumum og fer að sækja í hefð upprunalands síns í staðinn.  

 Með pönkinu er síðan komið á þriðja stig. Hér rífur nýlendubúinn þá einangrun sem honum 

hefur verið skipað í, eða hefur skipað sjálfum sér í, rís upp og hefur að boða breytingar eða 

byltingu.  

Þó að pönkararnir hafi fæstir boðað beina stjórnarbyltingu er pönkið hinsvegar eðli málsins 

samkvæmt baráttubókmenntir. Það undarlega er að íslenska pönkið varð líka að nokkurskonar 

„þjóðarbókmenntir“, þó að það hafi hafist með nokkrum ungmennum í Kópavoginum. Nýjar 

kynslóðir ungmenna hafa velt sér upp úr Rokk í Reykjavík og þeir sem tengjast myndinni, 

tónlistarmennirnir Bubbi og Björk, kvikmyndargerðarmaðurinn Friðrik Þór, rithöfundarnir 

Bragi Ólafsson og Friðrik Erlingsson hafa allir verið áberandi í íslensku (og í sumum tilfellum 

alþjóðlegu) menningarumhverfi síðan.  

 Íslenska pönkið á sér augljósar fyrirmyndir í London og New York. Eigi að síður tekst að 

skapa eitthvað alveg séríslenskt. Ólíkt Þursaflokknum sem sótti í íslenska þjóðlagahefð og 

blandaði við rokk, sóttu pönkararnir í íslenskan samtíma. Helstu forsprakkar íslenska pönksins 

stofnuðu síðan hljómsveitina Kukl sem varð að Sykurmolunum, og þeir, ásamt sólóferli 

Bjarkar síðar meir, komu íslenskri tónlist á heimskortið, tónlist sem var ekki aðeins íslensk 

fyrir að vera frá Íslandi, heldur íslensk vegna þess að hún var ekki bein stæling á neinu öðru.  
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Niðurstöður 

Var pönkið í eðli sínu pólitískt fyrirbæri? Sumir í pönksenunni voru meðvitað pólitískir, eins 

og Bubbi Morthens eða Clash. Flestir sögðust þó hefja sig yfir alla pólitík og gerðu grín að 

hugsjónamennsku hippanna. Eigi að síður var pönkið á sinn hátt pólitískt, eins og allar 

áhrifamiklar listastefnur hljóta að vera.  

Sé marxískri greiningu beitt kemur í ljós að pönkið byggði að hluta til á stéttamun, þá 

sérstaklega í Bretlandi. Á Íslandi er erfiðara að flokka pönkarana niður í ákveðna 

efnahagsstétt. Eins og Valgeir í Fræbbblunum bendir á komu þeir úr mismunandi umhverfi.  

Eigi að síður má sjá ákveðna stéttapólitík innan þess, þar sem helsta stjarnan, Bubbi, gerði út á 

bæði landsbyggðartengingu sína og verkalýðsbaráttu, oft í óþökk annarra pönkara sem féllu í 

skuggann.  

Sum kvennabönd innan pönksins, Grýlurnar og seinna meir Bikini Kill, tengdu sig beint við 

femínisma og jafnréttisbaráttu. En hvort sem það var meðvitað eða ekki jókst hlutur kvenna í 

tónlist mjög með pönkinu. Ekki aðeins urðu þær meira áberandi sem hljómsveitarmeðlimir, 

heldur var hrist rækilega upp í hefðbundnum kynhlutverkum hvað klæðaburð og hegðun 

varðaði. Sérstaklega var áberandi að nú fóru konur að ganga inn í hefðbundin hlutverk 

karlmanna, meðan áður hafði það frekar gerst innan dægurtónlistarinnar að karlmenn sóttu inn 

á svið kvenna.  

Pönkið skipti sér lítið af réttindabaráttu samkynhneigðra, að minnsta kosti til að byrja með, og 

jafnvel má sjá örla á andúð gegn samkynhneigðum. Seinna meir hafa þó bæði nýir og gamlir 

pönkarar orðið talsmenn gay eða samkynhneigðrar pólitíkur.  

Þó að Ísland hafi á pönktímanum verið einsleitt hvað kynþætti varðar, þá má með góðum vilja 

sjá Íslendinga sjálfa sem minnihlutahóp í dægurlagaheiminum þar sem Engilsaxar voru 

allsráðandi. Enda virðast þeir hafa gengið í gegnum sömu stig varðandi viðhorf til eigin 

menningar og flestar fyrrum nýlenduþjóðir í öðrum heimshlutum hafa gert. Þó pönkið hafi 

verið innflutt upprunalega leiddi það þó af sér hina „hljóðlátu byltingu“ Múm og Sigurrósar, 

sem síðar hefur náð út um allan heim.  

Breytti pönkið þá heiminum? Greil Marcus, sem ritað hefur meira og betur en flestir um 

rokktónlist, lýsir þessu svo og á lokaorðið í ritgerðinni:  
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By the standards of wars and revolutions, the world did not change... As against the 

absolute demands so briefly generated by the Sex Pistols, nothing changed... Music 

seeks to change life; life goes on; the music is left behind; that is what is left to talk 

about.154  

  

                                                            
154 Greil Marcus. Lipstick Traces, bls. 2 
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