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Útdráttur 

Memphis Minnie var einn áhrifamesti sveitablús-tónlistarmaður Bandaríkjanna á 

árunum 1929-1947. Ung að aldri fór hún að heiman og vann fyrir sér sem 

götulistamaður. Hún varð fræg eftir að hún gaf út sitt fyrsta lag Bumble Bee (1929), 

sem síðar varð metsölulag. Hún var eina konan sem náði að eiga farsælan feril í 

sveitablús. Á tímum kynþáttafordóma og kynjamisréttis náði hún þó að blómstra í 

sinni atvinnugrein. Áhrif Memphis Minnie voru víðtæk og heyrðust þau greinilega í 

stíl annarra blústónlistarmanna sem urðu fyrir áhrifum hennar. Áhrifin komu þó mest 

fram þegar tónlistarmenn dagsins í dag byrjuðu að sækja innblástur í lög hennar og 

endurgera þau. Hún var mikilvægur hlekkur í mótun Chicago-blúsins og var 

fyrirmynd annarra kvenna í blústónlist. Lög Memphis Minnie voru flest 12 takta-blús. 

Með þetta einfalda form sem grunn gat hún sem gítarleikari nýtt sér spuna í sólóum 

og gefið ímyndunarafli sínu lausan tauminn. Í mörgum textum Minnie fjallar hún um 

daglegt líf sitt, þrautir sínar og þjáningar. Það voru vinsældir laga hennar sem gerðu 

hana eins áhrifaríka og raun ber vitni. Hún hafði sérstöðu meðal kvenna vegna 

hæfileika sinna sem gítarleikari. Þó svo hún væri yfirleitt með karlmanns gítarleikara 

sér til aðstoðar þurfti hún í rauninni ekki á honum að halda. Minnie flutti oftast lög og 

texta eftir sjálfa sig. Hún varð þó að þóknast hlustendum sínum og spilaði einnig 

vinsæl dægurlög. Uppúr 1949 fór heilsu hennar að hraka. Drykkja og ferðalög tóku 

sinn toll og hún fékk fyrsta hjartaáfallið árið 1957. Fimm árum síðar fékk hún 

heilablóðfall og þar með var söngferli hennar lokið. 
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Inngangur 

Þegar litið er á sögu blúsins á árunum 1900-1947 má sjá að karlar hafa verið ríkjandi sem 

flytjendur blústónlistar. Blökkukonan Memphis Minnie þótti þó vera jafnoki karlmanna 

bæði í blússöng og gítarleik. Þegar Minnie sprettur fram á sjónarsviðið um 1930 áttu svartar 

konur undir högg að sækja sökum kynþáttafordóma og kynjamisréttis. Fordómar og 

misrétti hindruðu konur í leit að sjálfstæði. Þær konur sem náðu þó að blómstra í þessu 

óvinveitta umhverfi gátu virst hrokafullar, ofbeldisfullar eða jafnvel lauslátar en sóttust í 

raun og veru bara eftir virðingu og viðurkenningu.
1
 Svartar konur voru, og eru enn, 

minnihlutahópur í Bandaríkjunum. Memphis Minnie tilheyrði þessum hópi en náði þó að 

lifa góðu lífi í heimi sveitablúsins. Hún reis upp gegn ríkjandi hefð, hljóðritaði fjölmörg lög, 

naut mikilla vinsælda og var í raun eina konan sem sló í gegn í sveitablús. Ferill hennar stóð 

í blóma á árunum 1929-1947. Hér verður sagt frá þessari konu og leitað svara við þeirri 

spurningu hvort hún hafi haft áhrif á blústónlist og blúsflytjendur. Auk þess verða tekin til 

skoðunar sex lög og textar eftir Minnie.   

Hugtök sem koma fyrir í ritgerðinni 

Blús var ákveðin tegund amerískrar tónlistar sem kom fram í kringum aldamótin 1900. 

Uppruna hans má rekja til vinnusöngva og sálma sem sungnir voru af blökkufólki á 

tímum þrælahalds í Bandaríkjunum. Textarnir eru oft mjög persónulegir og lýsa 

þrautum og erfiði. Þjóðfélagsaðstæður settu mjög mark sitt á þróun blúsins og frá því 

um 1960 má segja að hann hafi verið einn mikilvægasti áhrifavaldur í þróun 

vestrænnar dægurlagatónlistar.
2
 

1. mynd: Dæmið sýnir algengasta blústónstigann, sexnótu tónstigann (pentatónískur 

moll tónstigi ásamt hækkaðri ferund/lækkaðri fimmund).
3
 

  

                                                 
1
Harrison, Daphne Duval, Black Pearls: Blues Queens of the 1920s, 4. útgáfa, Rutgers University Press, 

New Jersey, 2000. 
2
Oliver, Paul, „Blues“, Grove Music Online, Oxford Music Online, sótt 3. desember 2010, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/03311. 
3
Raincomputers, e. d. á uppfærslu vefsíðu, sótt 10. febrúar 2011, http://raincomputers.com/pro/music-

education/the-influence-of-indian-music-on-jazz/. 
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Klassískur blús var oftast sunginn af blökkukonu með karlkynspíanóleikara og/eða 

hljómsveit henni til aðstoðar. Hann var fluttur á sviði. Blómaskeið klassíska blúsins 

var frá 1920-1930.
4
 

Sveitablús er yfirleitt sunginn af karlkyns blússöngvara sem spilar sjálfur undir hjá 

sér á gítar og syngur.
5
 

Deltablús er sveitablús og einn fyrsti stíll blústónlistar. Hann á rætur að rekja til ósa 

Mississippi-fljótsins í Bandaríkjunum.
6

 Aðalhljóðfæri voru gítar og cigarbox-gítar. 

Cigarbox-gítar var kassalaga heimagerð útgáfa af gítar.
7
 Undirleikur margra gítarleikarar frá 

þessu svæði var þungur og áherslumikill. Söngur þeirra var iðulega grófur en samt ávallt 

tjáningarríkur.
8
 Hér á eftir kalla ég þennan blús jöfnum höndum Deltablús og sveitablús. 

Chicago-blús þróaðist frá sveitablús. Þá höfðu bæst við trommur, bassi, stundum 

horn eða munnharpa og jafnvel einn gítar til viðbótar. Eitt af því sem einkenndi 

Chicago-blús var að notuð voru rafmögnuð hljóðfæri.
9
 

Swing er tónlistarstíll sem þróaðist upp úr 1930. Hugtakið er ekki rótgróið, en í stórum 

dráttum er swing-tónlist flutt með sterkum rytmahljóðfærum svo sem kontrabassa og 

trommum. Þau eru nokkurs konar akkeri fyrir málmblásturshljóðfæri svo sem trompet og 

básúnu sem og tréblásturshljóðfæri á borð við saxófóna og klarinett. Stundum eru einnig 

notuð strengjahljóðfæri eins og fiðla og gítar. Yfirleitt spinna sólistar eigin laglínur á meðan 

hljómsveitin spilar lagið og er rytminn sveiflukenndur.
10

 

Eftirstríðs-blús (postwar blues) er hugtak sem kom fram eftir seinni heimstyrjöldina. 

Lítil útgáfufyrirtæki spruttu fram eftir stríð og voru mörg þeirra í eigu svartra. Plötur með 

tónlist blökkufólks hættu þá að vera sérstaklega merktar (race-records). Tónlistin varð 

neytendavænni (commercial), textar urðu einsleitir og þjónuðu ekki sama persónulega 

tilgangi og áður. 
11

 

                                                 
4
Garon, Paul, Beth Garon, Woman with Guitar: Memphis Minnie´s Blues, Da Capo Press Inc, New 

York, 1992. 
5
Garon, Paul, Beth Garon, Woman with Guitar: Memphis Minnie´s Blues, Da Capo Press Inc, New 

York, 1992. 
6
Oliver, Paul, „Blues“, Grove Music Online, Oxford Music Online, sótt 3. desember 2010, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/03311. 
7
Red Dog Guitars, e. d. á uppfærslu vefsíðu, sótt 16. janúar 2011, http://reddogguitars.com/. 

8
Oliver, Paul, „Blues“, Grove Music Online, Oxford Music Online, sótt 3. desember 2010, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/03311. 
9
Davis, Francis, The History of the Blues: The Roots, the Music, the People, 2. útgáfa, Da Capo Press 

Inc, Cambridge MA, 2003. 
10

Britanica, uppfærð 24. september 2010, sótt 30. janúar 2011, 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/577113/swing. 
11

Oliver, Paul, „Blues“, Grove Music Online, Oxford Music Online, sótt 3. desember 2010, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/03311. 
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Zydeco er þjóðlagastíll settur saman úr ýmsum stílum, til dæmis rytma og blús 

(R&B), rokki, trúarlegri tónlist (soul), reggí-tónlist og hip-hop.
12

 
13

 

Konur og blús 

Kynjaskipting í klassískum blús og sveitablús virðist hafa verið næstum alger; konur 

léku klassískan blús en karlar sveitablús. Hér er Memphis Minnie kynnt til leiks sem 

farsæl sveitablússöngkona. Hún var brautryðjandi á sínu sviði og fyrirmynd  annarra  

kvenna í blústónlist. 

Tónlistarflutningur og fas blússöngkvenna bar gjarnan vott um að þær væru 

sjálfstæðar, ósigrandi, fjölhæfar, metnaðarfullar, vinnusamar og ástríðufullar. Þörfin 

fyrir að gera hlutina á sinn hátt var drifkraftur þeirra. Blússöngkonur nýttu sér 

persónulega reynslu sína til að túlka lög sín og þar af leiðandi var mikill munur á stíl 

og dýpt tilfinninga meðal þeirra.
14

   

 Blús var fyrst hljóðritaður árið 1920. Það var klassískur blús sem söngkonan 

Mamie Smith (1883-1946) söng.
15

 Upp frá því komust blússöngkonur í brodd 

fylkingar í blúsheiminum. Plötuútgefendur áttuðu sig á því að blökkumenn voru nýr 

og stór markaðshópur sem þarfnaðist eigin tónlistar og þar var blústónlist efst á lista. 

Mjög mikilvægt var fyrir tónlistarmenn að fá tónlist sína hljóðritaða á plötur því þær 

voru besta leiðin til að koma tónlistinni á framfæri. Með þessum hljóðritunum hófst 

blómaskeið klassískra söngkvenna og voru Ma Rainey (1886-1939), Bessie Smith 

(1894-1937) og Billie Holiday (1915-1959) mest áberandi. Segja má að konur hafi 

verið allsráðandi í klassískum blús og hljóðritunum á honum. Klassískur blús einokaði 

nánast plötuiðnaðinn í Bandaríkjunum í fimm til sex ár frá því að upptökur hófust. 

Eftir að farið var að taka upp klassískan blús höfðu plötuútgefendur gríðarleg áhrif á 

feril klassískra blússöngkvenna. Í sumum tilfellum stuðluðu fyrirtækin að endalokum 

ferils þeirra þegar farið var að hljóðrita karlkyns-blússöngvara og vinsælar danssveitir í 

lok þriðja áratugar síðustu aldar og í upphafi þess fjórða. Fleiri þættir eru taldir hafa haft 

áhrif á endalok blómaskeiðs klassískra söngkvenna, svo sem kreppan sem hófst árið 

                                                 
12

National Geographic World Music, uppfærð 19. október 2010, 

http://worldmusic.nationalgeographic.com/view/page.basic/genre/content.genre/zydeco_804. 
13

Wikipedia, uppfærð 25. janúar 2011, http://en.wikipedia.org/wiki/Zydeco. 
14

Harrison, Daphne Duval, Black Pearls: Blues Queens of the 1920s, 4. útgáfa, Rutgers University 

Press, New Jersey, 2000. 
15

Red Hot Jazz, e. d. á uppfærslu vefsíðu, sótt 3. febrúar 2011, http://www.redhotjazz.com/mamie.html. 
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1932.
16

 Jafnframt var konum ætlað að sjá um fjölskyldu og heimili. Sú þrönga afstaða 

kann að hafa haft áhrif á að klassískur kvennablús leið undir lok. Til dæmis var ekki 

óvanalegt í kreppunni að störf væru tekin af svörtum konum og veitt svörtum körlum. 

Þetta var í anda þess kynjamisréttis sem viðgekkst á tímum kreppunnar.
17

 

Í riti sínu um félagslega og menningarlega þætti í þróun amerískrar tónlistar blökkufólks 

segir Leroi Jones (1963), að tónlist blússöngkvenna á plötum hafi í raun skapað 

mismunandi stíla innan blústónlistar. Jafnframt telur Jones að þetta hafi haft áhrif á þá 

þjóðlagahefð sem fyrir var og skapað nýja, ólíka nokkurri annarri frá fyrri tímum.
18

 Linda 

Dahl (1984) fullyrðir að blússöngkonur á þessum tíma hafi haft áhrif á og mótað tónlist 

blökkufólks. Þó svo að þær væru trúar eðli og uppruna blúsins hafi þær einnig bætt við 

nýjungum. Nýjungarnar fólust í auknum spuna, óvenjulegri stefjanotkun sem breytti 

áherslum og áhrifum textans. Auk þess fólust þær í leikrænni tjáningu og túlkun söngs með 

hrópum, stunum eða veini.
19

 Blússöngkonur stuðluðu með þessu að breytingum á annars 

konar tónlist, til dæmis í djassi, Broadway-söngleikjum, ástarsöngvum fjórða og fimmta 

áratugar síðustu aldar, gospel, rytma og blús, að ógleymdu rokkinu.
20

 

Upp úr 1925 byrjaði sveitablúsinn að verða vinsæll meðal ungs fólks og 

plötufyrirtækin fóru að sækjast eftir sveitablúsflytjendum til að taka upp. Vegna 

þessara vinsælda jukust áhrif hans jafnt og þétt og var það skref í átt að því sem koma 

skyldi. Flest allir flytjendur sveitablús-tónlistar, sem tekin var upp á plötu, voru karlar. 

Það gefur til kynna að konur hafi átt erfitt uppdráttar í  sveitablús. Í rauninni er samt 

ekki hægt að segja að karlkyns sveitablúsflytjendur hafi komið í stað klassískra 

blússöngkvenna eða að sveitablús hafi komið í stað þess klassíska. Kreppan, sem 

hófst árið 1932, átti ekki eingöngu þátt í að binda enda á feril klassískra 

blússöngkvenna heldur einnig á feril fjölmargra sveitablússöngvara. Þegar kreppan 

var í rénun og aðstæður breyttust til batnaðar var aftur farið að taka upp blús, en þá 

fékk ekki hver sem var að taka upp. Það voru aðeins þeir sem höfðu þróað stíl sinn í 

átt að Chicago-stíl eða að svokölluðum swing-stíl, sem voru í náðinni hjá 

upptökufyrirtækjum, því þessir stílar nutu æ meiri vinsælda.
21

 

                                                 
16

Garon, Paul, Beth Garon, Woman with Guitar: Memphis Minnie´s Blues, Da Capo Press Inc, New 

York, 1992. 
17

Garon, Paul, Beth Garon, Woman with Guitar: Memphis Minnie´s Blues, Da Capo Press Inc, New 

York, 1992. 
18

Jones, Leroi, Blues People,William Morrow, New York, 1963. 
19

Dahl, Linda, Stormy Weather: The Music and Lives of a Century of Jazz-women, Pantheon Books, 

New York, 1984. 
20

Harrison, Daphne Duval, Black Pearls: Blues Queens of the 1920s, 4. útgáfa, Rutgers University 

Press, New Jersey, 2000. 
21

Garon, Paul, Beth Garon, Woman with Guitar: Memphis Minnie´s Blues, Da Capo Press Inc, New 

York, 1992. 
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Mjög fáar sveitablússöngkonur tóku upp tónlist sína. Ástæðuna má ef til vill rekja 

til þess að konur voru heimavinnandi og höfðu ekki sömu tækifæri og karlar að koma 

sér á framfæri. Þegar þær gerðu það voru þær yfirleitt í samstarfi við karlkyns 

blústónlistarmann.
22

 Heimildir sýna þó að töluvert margar konur sungu sveitablús og 

spiluðu sjálfar undir á gítar. Jafnframt hefur komið í ljós að mæður margra velþekktra 

karlkyns blússöngvara spiluðu á gítar og sungu blús.
23

 

Dáðst var að sveitablússöngkonum fyrir karlmannlega framkomu við flutning á 

tónlist sinni. Á meðal þeirra var hin sterkraddaða Bessie Tucker (f. og d. ár óþekkt) frá 

Texas en textar hennar fjölluðu að stórum hluta um fangelsisvist. Lucille Bogan 

(1897-1948) söng öflugan blús um vændi og samkynhneigð. Memphis Minnie var 

talin þeirra athyglisverðust. Um hana sagði Big Bill Broonzy (1898-1958): „Hún 

spilaði á gítarinn eins og karlmaður.“24 

Margar af þeim konum sem komust langt í blúsnum voru oft á tíðum 

samkynhneigðar eða tvíkynhneigðar og áttu ekki börn. Þær þurftu þar af leiðandi ekki 

að vera heima og þjóna fjölskyldu. Þetta gerði það að verkum að þær náðu frekar að 

einbeita sér að tónlistinni og að uppbyggingu ferils síns.
25

 

Samantekt: 

Blússöngkonur voru allsráðandi í klassískum blús, þær voru vinsælar og mikið 

hljóðritaðar á árunum 1920-1930. Þær höfðu áhrif á mótun ýmissa blússtíla og 

annarra tónlistarstíla vegna nýjunga sem þær innleiddu í tónlist sína. Sveitablús var 

hinsvegar oftast fluttur af karlmanni. Vinsældir hans jukust aftur um 1925 sem leiddi 

til þess að farið var að taka hann upp í auknum mæli. Sveitablússöngkonur voru 

sjaldséðar og hljóðrituðu sjaldan tónlist, þær höfðu ekki sömu tækifæri og karlar.   

Hljóðritun á tónlist var mikilvægur þáttur fyrir feril blúsflytjenda. Memphis Minnie 

ruddi sér braut í sveitablús og varð mest áberandi söngkonan á því sviði. 

Memphis Minnie 

Memphis Minnie, fædd Lizzy Douglas, var amerísk söngkona og gítarleikari (1897-

1973). Sem barn fór hún til Memphis þar sem hún vann fyrir sér sem 

                                                 
22

Garon, Paul, Beth Garon, Woman with Guitar: Memphis Minnie´s Blues, Da Capo Press Inc, New 

York, 1992. 
23

Garon, Paul, Beth Garon, Woman with Guitar: Memphis Minnie´s Blues, Da Capo Press Inc, New 

York, 1992. 
24

Oliver, Paul, „Blues“, Grove Music Online, Oxford Music Online, sótt 3. desember 2010, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/03311. 
25

Viðtal höfundar við Deitra Farr, 6. janúar 2011. 
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götutónlistarmaður undir nafninu Kid Douglas.
26

 Á öðrum og snemma á þriðja áratug 

síðustu aldar tók hún sér nafnið Memphis Minnie. Hún var ein af fáum konum sem 

bæði söng sveitablús, nánar tiltekið Delta-blús og spilaði undir hjá sér á gítar. Vegna 

þessarar sérstöðu hennar er hún í miklum metum hjá þeim sem þekkja sögu 

blústónlistar. Hún var stundum kölluð drottning Delta-blúsins. Hún fékk oft til liðs við 

sig gítarleikara eða litla hljómsveit. Hún söng nánast eingöngu eigin lög og texta og 

átti mikinn þátt í að móta blústónlist á sínum tíma. Ferill hennar var merkilegur og 

einkenndist af baráttu hennar við meðbræður sína og systur, tíðarandann, því það þótti 

ekki við hæfi að konur spiluðu blús, hvað þá að þær semdu lög og texta sjálfar.
27

 Á 

þessum tíma sungu flestar aðrar svartar söngkonur klassískan blús við undirleik 

hljómsveitar. Sveitablús frá Delta-svæðinu þótti frekar grófur og henta karlmönnum 

betur. Minnie var eina konan sem þótti jafnoki karlmanna í sveitablús.
28

 

Memphis Minnie naut mikillar hylli sem sveitablússöngkona og dáðust karlkyns 

blústónlistarmenn að sviðsframkomu hennar. Hún spilaði á gítarinn með kröftugum, 

sveiflandi rytmum sem var karaktereinkenni margra tónlistarmanna frá Memphis og 

nágrenni. Rödd hennar var sterk með mikla breidd á miðsviðinu og flutti hún lög sín með 

skrækri rödd og nefjuðum hreim. Hún sýndi einnig góða færni og stefjanotkun sem 

gítarleikari. Í metsölulaginu Bumble Bee (1929) koma öll þessi einkenni skýrt fram.
29

 

Á öðrum og snemma á þriðja áratug síðustu aldar ferðaðist Minnie um suðurríki 

Bandaríkjanna með fjölleikahúsinu The Ringling Brothers Circus og spilaði á 

sýningum með þeim. Árið 1929 gerði Minnie, ásamt eiginmanni sínum og Delta-blús 

gítarleikaranum Joe McCoy (1905-1950), vinsælar syrpur af blúsupptökum í 

Memphis. Árið eftir fluttu þau til Chicago. Nokkrar af bestu upptökum hennar voru 

gítardúettar með McCoy og þar á meðal hið óvenjulega lag Let´s Go to Town (1931). 

Eftir skilnað þeirra árið 1935 samdi Minnie tvö blúslög um boxarann Joe Louis 

Strut (1914-1981) sem hún hljóðritaði síðan með píanóleikaranum Black Bob (f. og d. 

ár óþekkt) og gítarleikaranum Casey Bill Weldon (1909- d. ár óþekkt). Annar 

eiginmaður hennar, Ernest Lil Son Lawlers (1900-1961), sem einnig var 
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blúsgítarleikari, spilaði með henni í laginu Me and my Chauffeur Blues (1941).
30

 Eitt 

þekktasta lagið sem þau hljóðrituðu saman var Nothing in Ramblin´ (1940), sem er 

stutt sjálfsævisaga Memphis Minnie í tónum. Það fjaraði hratt undan ferli Memphis 

Minnie eftir 1949. Blúslífið hafði tekið sinn toll af heilsu hennar vegna drykkju og 

næturlífs. Tímarnir voru líka að breytast. Gamli blúsinn, þar á meðal stíll Minnie, átti 

ekki lengur upp á pallborðið því nýir stílar voru orðnir vinsælli og stutt var í að rokkið 

næði tökum á æskulýðnum.
31

 Memphis Minnie hélt aftur til Memphis árið 1957. Það 

ár fékk hún sitt fyrsta hjartaáfall. Hún náði sér aftur á strik og árið 1959 tókst henni að 

hljóðrita efni á nokkrar plötur. Þær upptökur voru þó aldrei gefnar út. Heilablóðfall 

batt enda á söngferil hennar þremur árum síðar eða árið 1962.
32

 
33

 

Samantekt: 

Memphis Minnie naut mikillar hylli sem sveitablússöngkona og var vinsæl í 

blúsheiminum. Hún hafði þá sérstöðu að semja sjálf lög sín og texta. Hún spilaði sjálf 

á gítar undir söng sinn og hljóðritaði einnig lög með öðrum hljóðfæraleikurum. Þetta 

var óvenjulegt fyrir konur þess tíma. Ferill hennar var langur og farsæll. 

Áhrif Memphis Minnie - Chicago blús 

Sveitablús hafði fengið uppreisn æru og var orðinn vinsæll í upptökum upp úr 1925, 

rétt fyrir kreppu. Vegna kreppunnar voru plötuútgáfufyrirtæki í algerum dvala á  

árunum 1932-1933. Á þeim tíma þróaðist nýr blússtíll, svokallaður Chicago-blús sem 

á rætur að rekja til sveitablús.
34

 

Á fjórða áratug síðustu aldar flutti Memphis Minnie til Chicago þar sem hún 

breytti tónlistarstíl sínum þannig að hún bætti bassa og trommum inn sem viðbót við 

undirspil. Þannig lagði hún grunn að hljóm Chicago-blúsins.
35

 Upp úr 1940 fór notkun 

magnara að verða algeng.
36

 Sjónarvottar segja Minnie hafa spilað á rafmagnsgítar allt 

                                                 
30

Oliver, Paul, „Memphis Minnie“, Grove Music Online, Oxford Music Online, sótt 20. nóvember 2010, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/18374. 
31

Jónatan Garðarsson, „Brot af eilífðinni“, fluttur á Rás 1, 2008. 
32

Oliver, Paul, „Memphis Minnie“, Grove Music Online, Oxford Music Online, sótt 20. nóvember 2010, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/18374. 
33

Mercier Denis, „Lizzie Douglas: Singer, guitarist, songwriter“, Notable Black American Women, II 

bók, í: Jessie Carney Smith ritstýrði, Gale Research Inc, Detroit, 1996, bls. 185-188. 
34

Garon, Paul, Beth Garon, Woman with Guitar: Memphis Minnie´s Blues, Da Capo Press Inc, New 

York, 1992. 
35

Jónatan Garðarsson, „Brot af eilífðinni“, fluttur á Rás 1, 2008. 
36

Garon, Paul, Beth Garon, Woman with Guitar: Memphis Minnie´s Blues, Da Capo Press Inc, New 

York, 1992. 



11 

frá 1942. Hún var því ein af þeim fyrstu til að nýta sér rafmagnsgítar með magnara. 

Skömmu eftir það urðu rafmögnuð hljóðfæri algeng í Chicago-blús. Jafnvel fyrir 1942 

höfðu gítarstef hennar þann sama kraft og blæ sem einkenndi Chicago-blús.
37

 

Í stað þess að söngvarar hefðu einungis gítarundirleik, eins og tíðkaðist í sveitablús, 

þá tóku blússöngvarar Chicago-blúsins upp lög sín með píanói, trommum, bassa, 

einum eða tveimur gíturum og stöku horni eða munnhörpu.
38

 Stíllinn lagaði sig síðan 

að rytmadjassi, bætti við rafmögnuðum hljóðfærum og framburður á texta varð 

skýrari en áður þekktist.
39

 Píanó var tekið í hljómsveitina til þess að yfirgnæfa lætin 

sem mynduðust á börum eða þeim stöðum sem spilað var á. Bassinn og trommurnar 

héldu taktinum stöðugum. Þannig gat gítarleikarinn einbeitt sér að söngnum.
40

 

Chicago-blús er blæbrigðaríkari heldur en hinn hefðbundni sexnótu blústónstigi.   

Nótum úr dúr skala var bætt við ásamt V-sætis 9-undar hljómum. Þetta gaf tónlistinni  

meiri djasstilfinningu án þess þó að fara út fyrir skilgreiningu blúsins. Chicago-blús er 

einnig þekktur fyrir þungan bassagang.
41

 

Nokkrir blústónlistarmenn áttu stóran þátt í þróun Chicago-stílsins. Þeir voru 

Memphis Minnie, Willie Dixon (1915-1992), Elmore James (1918-1963), Little 

Walter (1930-1968), Muddy Waters (1913-1983), Howlin´ Wolf (1910-1976), Otis 

Spann (1930-1970), Otis Rush (1935- ), Jimmie Reed (1925-1976), Sonny Boy 

Williamson (1908-1965) og Bo Diddley (1928-2008).
42

 

Samantekt: 

Memphis Minnie var ein af þeim allra fyrstu sem notuðu rafmagnsgítar í blús. Hún 

var einnig með þeim fyrstu að taka inn bassa og trommur. Vegna þess hve fljót hún var 

að tileinka sér þessar nýjungar í hljóðfæraskipan var hún mikilvægur hlekkur í mótun 

Chicago-stílsins. 
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Áhrif Memphis Minnie á blúsheiminn og aðra tónlistarmenn 

Næstum því sjálfkrafa féll blús sem konur fluttu undir hatt klassíska blúsins. Hinsvegar 

má segja að Minnie hafi verið mitt á milli klassísks kvennablús og sveitablús, sem 

karlmenn sungu yfirleitt. Sumar konur neituðu að láta flokka sig sem klassískar 

blússöngkonur því þær töldu sig hafa áunnið sér ákveðna stöðu með því að koma fram 

með karlmannlegu fasi í tónlistarflutningi. Fyrir þeim þýddi það að „spila eins og 

karlmaður“ einnig að gera það sem karlmenn venjulega gera, frekar en það sem heyrði 

undir konur. Þar af leiðandi var Minnie, og þær konur sem sungu og spiluðu á gítar, 

fyrirmynd annarra blússöngkvenna og gáfu þeim kjark til að brjóta ríkjandi hefðir. 

Nokkrar söngkonur sem spiluðu einnig á gítar líkt og Minnie náðu að taka upp 

plötur, svo sem Mattie Delaney (1905- d. ár óþekkt), sem var frænka Minnie, Ethel 

McCoy (f. og d. ár óþekkt), Rosa Lee Hill (1910-1968), Elvie Thomas (f. og d. ár 

óþekkt) og Geeshie Wiley (f. og d. ár óþekkt). Þótt þær hafi náð að taka upp tónlist 

sína urðu þær ekki nærri því eins vinsælar og Minnie. Þær voru einar af þeim fáu 

konum sem náðu að hljóðrita sveitablús.
43

 

Upptökuferill Minnie byrjaði árið 1929 og hélt áfram í þrjá áratugi eða til ársins 1959. 

Ferill hennar var í raun skrifaður í sögu hljóðritaða blúsins og þróaðist stíll hennar með 

hverju ári. Hún hljóðritaði sveitablús og Chicago-blús ásamt fleiri blússtílum þar til veikindi 

bundu enda á ferilinn. Samt sem áður er furðulega lítið til af rituðum heimildum um 

yfirgripsmikinn feril hennar.44 

„Það eru engar ýkjur að segja að Memphis Minnie hafi verið einn af áhrifamestu 

blússöngvurum sem tekið hafa upp tónlist. Í dag eru fáir sem átta sig á hve gríðarlega vinsæl 

hún var, með fjölda metsölulaga og heiðurinn af nálægt eitthundrað upptökum.“45 Ekki er hægt 

að hafa tölu á því hve marga tónlistarmenn hún hafði áhrif á. Tónlistarmennirnir Johnny Shines 

(1915-1992), Eddie Boyd (1914-1994), Calvin Frazier (1915-1972), J. B. Hutto (1926-1983), 

Lowell Fulson (1921-1999) og J. B. Lenoir (1929-1967) hafa allir viðurkennt að stíll þeirra eigi 

að einhverju leyti rætur sínar í blústónlist Minnie. Hún hafði einnig mikil áhrif á þróun tónlistar 

Chuck Berry (1926- ).46 Breska rokksveitin Led Zeppelin tók lag Minnie og Kansas Joe, sem 

Joe syngur einn, When the Levee Breaks, og gerðu endurútgáfu á því. Það var síðasta lagið á 

fjórðu plötu Led Zeppelin sem kom út árið 1971. Emilíana Torrini endurgerði og tók upp lag 

hennar I´m a Bad Luck Woman og gaf út á sinni fyrstu plötu Croucie D´où Là (1995). 
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Samantekt: 

Vegna vinsælda Minnie og laga hennar hafði hún áhrif á fjölmarga tónlistarmenn. 

Hún var fyrirmynd annarra kvenblúsflytjenda. Bæði samtímamenn hennar og 

tónlistarmenn dagsins í dag hafa tekið lög hennar og endurgert eða sótt í þau 

innblástur. Má því með sanni segja að tónlist hennar sé orðin sígild. 

Lög og textar Memphis Minnie 

Í þessum kafla verður fjallað um sex lög og texta Memphis Minnie. Leitast er við að 

varpa ljósi á vinsældir laga hennar og hvernig aðrir tónlistarmenn hafa nýtt sér þau 

sem innblástur í tónsmíðar sínar. 

Margir af blústextum Minnie voru sjálfsævisögulegir eins og til dæmis í Memphis 

Minnie-Jitis Blues (1930), þar sem hún vitnar í veikindi sín. Það er auðséð að 

uppspretta laga Minnie er líf hennar sem blökkukona af verkamannastétt í samfélagi 

svartra. Textar hennar bera auðugu ímyndunarafli gott vitni.
47

 Dæmi um það má sjá í 

texta lagsins Hoodoo Lady sem verður greint frá síðar í þessum kafla. 

Flest lög sem Minnie samdi voru í svokölluðum 12 takta-blús. Þar eru notaðir 

hljómar á I
7
, IV

7
, og V

7
 sæti viðkomandi tóntegundar. Vegna einfaldleika þessarar 

blúsgerðar gátu hljóðfæraleikarar nýtt sér spuna í sólóum og einnig gefið 

ímyndunaraflinu lausan tauminn.
48

 

2. mynd: Dæmið sýnir uppbyggingu 12 takta-blús; I
7
 – IV

7
 – I

7
 – V

7
 – IV

7
 – I

7
  

49
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Bumble Bee (1929) 

Eitt af metsölulögum hennar, Bumble Bee (1929) gerði hana að stjörnu. Lagið er 12 

takta-blús eins og útskýrður er hér að framan. Það var tekið upp árið 1929 og var á 

fyrstu plötu þeirra Minnie og Kansas Joe. Í laginu spila þau bæði á gítar. Vegna 

vinsælda tóku þau lagið upp fimm sinnum í viðbót. Margir aðrir tónlistarmenn gerðu 

sína eigin útgáfu af laginu og tóku upp. Á meðal þeirra voru Bertha Lee (f. ár óþekkt-

1975) með lagið Yellow Bee (1934), John Lee Hooker (1912-2001) með Queen Bee 

(útgáfuár óþekkt), Muddy Water (1913-1983) með Honey Bee (útgáfuár óþekkt), 

Johnny Shines (1915-1992), Bo Carter (1892-1964), Slim Harpo (1924-1970) og 

jafnvel Elvis Presley (1935-1977) og The Rolling Stones.
50

 
51

 Af þessu má sjá að 

 Minnie hafði áhrif á fjölmarga tónlistarmenn með þessu fyrsta metsölulagi sínu. 

Að mörgu leyti svipar þessum mismunandi útgáfum af Bumble Bee til frumútgáfu 

lagsins. Textinn fjallar um hringrás sársauka og ástar. Í laginu er hunangsfluga 

(bumble bee) holdgervingur karlmanns sem hún hefur átt í ástarsambandi við. Hún 

notar myndlíkingar til að lýsa sambandi sínu við hann. Auk þess notar hún mótsagnir 

eins og ánægju og sársauka sem kemur fram þegar „hunangsflugan“ stingur hana. Þar 

er stungan myndlíking fyrir kynlíf. Hún talar um að broddur hunangsflugunnar sé eins 

langur og hægri handleggur hennar. Minnie virðist þarna vera að herma eftir 

áhyggjum karlmanna af limastærð og þykist vilja það sem karlmenn halda að konur 

þrá hjá karlmanni. Í þessum texta kemur djarfleiki hennar skýrt fram og má sjá 

hvernig hún tekur sér það orðfæri sem algengara var að karlmenn notuðu frekar 

heldur en konur. Bumble Bee er skýrt dæmi um sveitablús. Söngurinn er grófur en 

samt tjáningarríkur og með einföldu undirspili.
52

 
53

 

Good morning (1936) 

Þegar Minnie fór til Chicago breytti hún stíl sínum þannig að sveitablúsáhrifin 

minnkuðu. Hljómur laga hennar var farinn að líkjast Chicago-blús þó svo að 

rafmögnuð hljóðfæri væru ekki komin til sögunnar.
54

 Lagið Good Morning er 12 
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takta-blús. Þar er hún búin að bæta við trommum og spilað er á tvo gítara. Áherslur í 

söng hennar og hljómfalli hafa líka tekið nokkrum breytingum eins og heyrist 

ágætlega í þessu lagi. Hljómur raddar hennar er orðinn mýkri og notar hún víðara 

tónsvið.
55

 Í því lagi eru auðheyrð áhrif frá laginu Milk Cow Blues (1934) eftir 

blústónlistarmanninn Kokomo Arnold (1901-1968). Lag hans náði gífurlegum 

vinsældum. Ásamt Minnie sóttu margir aðrir tónlistarmenn innblástur í þetta lag.
56

 

Textinn fjallar um hvernig ástmaður hennar hefur farið illa með hana. Hún sendir 

honum kaldar kveðjur og að þetta eigi eftir að koma honum í koll, þótt síðar verði.
57

 

Hoodoo Lady (1936) 

Hoodoo lady er 12 takta-blús. Notast er við tvo gítara, einn rytmagítar fyrir hrynjandi  

og hljóma og annan fyrir laglínu og sóló.
58

 Hoodoo er amerískt hugtak frá 18. öld og 

jafnvel fyrr. Ein merking orðsins er afrísk-amerískir galdrar. Hugtakið á sér að stórum 

hluta rætur í afrískum þjóðsögum og trú, grasafræðiþekkingu amerískra indíána og 

evrópskum þjóðsögum.
59

 Hlutverk hoodoo í samfélagi svartra var margvíslegt. Með 

galdri reyndi fólk sem bjó við kúgun að ná valdi á daglegu lífi sínu. 

Snemma árið 1936 hljóðritaði Minnie tvö lög sem voru sérstaklega samin um 

hoodoo, en það voru lögin Hoodoo Lady og I´m a Gambling Woman. Í Hoodoo Lady 

vitnar Minnie í dæmi um yfirnáttúrulega krafta hoodoo-konunnar. Hún varar við því í 

textanum að hoodoo-konan sé göldrótt og ástæða sé til að óttast hana en virðist 

jafnframt vera að vísa til eigin töframáttar.
60

 Textinn er mótsagnakenndur og þarf 

áheyrandinn því að leggja mikið á sig til að skilja meiningu hans. Með því að draga 

athyglina svona að sér og textanum má segja að hún sé að efla vald sitt. Það má vera 

að Minnie hafi verið að reyna að auka sinn persónulega styrk til að þrauka í daglegu 

lífi.
61

 Minnie fékk síðar viðurnefnið Hoodoo Lady.
62
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I´m a Bad Luck Woman (1936) 

Lagið I´m a Bad Luck Woman er 12 takta-blús. Hér spilar hún á gítar og syngur. Auk 

þess er annar gítar og trommur.
63

 Memphis Minnie samdi lagið nokkrum mánuðum 

eftir skilnað þeirra Kansas Joe og hljóðritaði það skömmu síðar. Næstu mánuði og ár 

einbeitti hún sér að tónlistarferli sínum og tók gítarleikur hennar þá nokkrum 

breytingum.
64

 Dæmi um tónlistarmann sem sótti innblástur til tónsmíða Minnie er 

Emilíana Torrini. Hún endurgerði og tók upp I´m a Bad Luck Woman og gaf út á 

fyrstu plötu sinni Croucie D´où Là (1995).
65

 Í textanum fjallar Minnie um óheppni 

sína eins og að um álög sé að ræða. Þarna virðist skína í einskonar hjátrú svipað og í 

textanum við lagið Hoodoo Lady.
66

 

Me and My Chauffeur Blues (1941) 

Í maí árið 1941 tók Minnie upp metsölulagið Me and My Chauffeur Blues. Lagið er 

endurgerð lags Sonny Boy Williamson (1914-1948) Good Morning, School Girl 

(1937). Það varð svo vinsælt að Minnie hljóðritaði það aftur ellefu árum síðar.
67

 Lagið 

fellur ekki undir hinn hefðbundna 12 takta-blús. Taktafjöldi er óreglulegur og 

taktegund ekki hefðbundin 4/4. Fundist hafa tvær útgáfur af þessu lagi. Í annarri 

þeirra er Minnie með tvo gítara,
68

 en í hinni er hún með hljómsveit með sér. Þar má 

heyra í trommum, bassa, rafmagnsgítar ásamt munnhörpu.
69

 Allt þetta var mjög 

einkennandi fyrir Chicago-blúsinn. Við hlustun á upptökum á laginu má heyra meiri 

léttleika heldur en í þeim lögum sem fjallað er um hér að framan.
70

 

Lagið var í miklu uppáhaldi hjá þjóðlagaflytjendum sem fluttu þjóðlagatónlist sem 

kallaðist Zydeco. Þar má nefna Zydeco-tónlistarmennina Rockin´ Dopsie (1932-1993) 

og Clifton Chenier (1925-1987) sem bjuggu báðir til sínar útgáfur af laginu. Að 

minnsta kosti tveir aðrir flytjendur hljóðrituðu lög sem voru bein viðbrögð við þessu 

lagi Minnie. Það voru Lightnin´ Hopkins (1912-1982) og Eddie „One String“ Jones 
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(1929-1997).
71

 Textinn við lagið er grófur og má lesa ýmsar merkingar úr honum. 

Líklegast er að bílstjórinn í laginu sé ástmaður sem hafi svikið hana.
72

 

Kissing in the Dark (1953) 

Eitt síðasta lagið sem Minnie tók upp er Kissing in the Dark. Lagið er 12 takta-blús 

eins og í flestum laga hennar. Það má greinilega heyra að þróun hefur orðið á stíl 

Minnie frá því að hún hljóðritaði Bumble Bee árið 1929. Hér er gítarinn orðinn 

rafmagnaður og trommur, píanó og bassi hafa einnig bæst við.
73

 Kissing in the Dark er 

eftirstríðs-blús og hljómar söluvænna (commercial) heldur en önnur lög hennar.
74

  

Stíllinn er í takt við tíðarandann en breytingin gæti líka verið vegna dvínandi vinsælda. 

Textinn er þó líkur fyrri textum hennar þar sem hún virðist skírskota til eigin reynslu. 

Hún talar undir rós og er hægt að túlka textann á marga vegu.
75

 

Önnur lög flutt af Memphis Minnie 

Þó að Memphis Minnie hafi að langmestu leyti flutt eigin lög og texta var það ekki 

einhlítt. Á seinni hluta fimmta áratugar síðustu aldar þurftu tónlistarmenn að vera 

tilbúnir að flytja það sem áheyrendur vildu heyra, því þeir voru í samkeppni við 

glymskrattann (jukebox) sem var þá að ryðja sér til rúms. Minnie var í sömu sporum 

og þurfti að vera reiðubúin að flytja hvaða lag sem áheyrendur vildu heyra. Til vitnis 

um það er ljósrit af handskrifuðum lagalista með tuttugu og fjórum lögum sem er að 

finna í ævisögu Memphis Minnie, Woman with Guitar, eftir Paul og Beth Garon 

(1992). Lögin flutti hún líklega á tónleikum á næturklúbbi. Þó svo að árið sé ótilgreint 

er listinn líklega frá seinni hluta fimmta áratugar síðustu aldar. Á listanum er til dæmis 

lagið I Want to be Loved, sem var metsölulag söngkonunnar Savannah Churchill 

(1920-1974) árið 1947. Auk blúslaga flutti hún til dæmis lögin Summertime og Oh, 

Lady be Good. Hún flutti einnig; When my Dreamboat Comes Home, For Sentimental 

Reasons, How High the Moon, Exactly Like You og It´s the Talk of the Town. Hún tók 

ekki upp neitt þessara laga og ekki neitt í líkingu við þau. Á meðal þeirra laga sem 

hún flutti þetta kvöld voru lögin That´s my Desire og The Woody Woodpecker Song en 
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þau samdi hún sjálf. Hún reyndi að fá að taka lögin upp en útgáfufyrirtæki neituðu 

henni um það, þar sem þau þóttu ekki nógu söluvæn. Þannig höfðu útgáfufyrirtæki 

áhrif á þróun blúsins og feril listamanna. Án hljóðritana af þessum lögum skortir 

okkur vissan skilning á Minnie sem flytjanda.
76

 

Gefin var út viðamikill safndiskur (CD) með lögum Minnie árið 2003. Þetta er safn 

fimm geisladiska með 124 lögum, þar sem upprunalegar hljóðritanir voru  

endurgerðar (remastered).
77

 

Samantekt: 

Þegar lög Memphis Minnie eru skoðuð má greina þróun á blússtíl hennar. Við hlustun 

á þeim er hægt að heyra hvernig hljómfall söngs hennar og áherslur á texta breyttust. 

Innblástur sótti hún í daglegt líf sitt, þrautir sínar og þjáningar. Fjölhæfni Minnie sem 

blúsflytjanda og hljóðritanir hennar gerðu það að verkum að hún náði eyrum margra 

og hélt vinsældum sínum. 
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Lokaorð 

Af vinsældum Memphis Minnie má ráða að hún hafi verið stórkostleg 

sveitablússöngkona. Lög hennar gerðu hana að einum áhrifamesta listamanni 

blúsgeirans. Áhrifa þeirra gætir enn í tónlistarheiminum. Emilíana Torrini endurgerði 

og tók upp lagið I´m a Bad Luck Woman og gaf út á fyrstu plötu sinni Croucie D´où 

Là. Memphis Minnie hafði einnig áhrif á hljómsveitir á borð við Led Zeppelin. Frábær 

lög skópu einstæðan feril mikilhæfrar listakonu. 

Memphis Minnie hljóðritaði næstum hundrað lög og urðu tónlistarmenn sem voru 

uppi á sama tíma einnig fyrir miklum áhrifum frá tónlist hennar. Í rauninni þurfti hún 

ekki á neinum að halda sér til stuðnings því hún gerði allt sjálf. Hún samdi lög og 

texta, söng og spilaði vel á gítar. Yfirleitt lék hún með karlmanni sem hún átti í 

ástarsambandi við.   

Memphis Minnie átti engin börn. Hún þurfti þess vegna ekki að vera heima og sjá 

um börn og heimili. Þetta ýtti vafalaust undir það hversu langt hún náði og raun ber 

vitni. Hún var með þeim fyrstu til að nota rafmagnsgítar. Það var nauðsynlegt að 

magna gítarinn á stórum skemmtistöðum Chicago-borgar. Hún var einnig með þeim 

fyrstu til að taka inn bassa og trommur. Hún átti, ásamt fleirum, þátt í að mynda hljóm 

Chicago-blúsins. Hún greip allt sem var að gerast í samfélaginu, hvort sem það var 

gott eða slæmt, kreppa eða velmegun og tjáði það í tónlistarflutningi sínum. 

Blústónlist þróaðist mikið á árunum sem ferill Minnie stóð yfir. Það sést vel í 

lögum Minnie því ferill hennar stóð yfir í þrjá áratugi. Miklar breytingar urðu á 

félagslegum aðstæðum fólks, þjóðfélagið gekk í gegnum kreppu og allt hafði þetta 

áhrif á blúsinn sem og tónlistarmennina. Margt bendir til að blúsinn hafi verið einn 

þýðingarmesti áhrifavaldur vestrænnar dægurlagatónlistar á 20. öld. Þar lék Memphis 

Minnie stórt hlutverk. Ferill hennar var lengri og árangursríkari heldur en margra 

annarra blústónlistarmanna. Plötur hennar voru stöðugt á plötumarkaðinum frá 1930-

1960. Af framansögðu má sjá að áhrif Memphis Minnie á blústónlist og blúsflytjendur 

eru óumdeilanleg. 
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