
ROCK AND ROLL 

Musikstilen rock and roll föddes 1954 I USA 

Man kan säga att det var en blandning av  

 Schlager 

 Country 

 Blues 

Den första ”rockstjärnan” var Bill Haley med sin tjusarlock. 

Han sjöng och spelade gitarr.  

  

 

”Rock around the clock” blev en stor hit med honom. 

Att rock and rollen blev så populär berodde bland annat på 

att radion blev ett vanligt sätt att sprida musik och det var 

allt mindre rasism. 

Dessutom det var högkonjunktur och ungdomar hade blivit 

en folkgrupp att räkna med. 

https://www.youtube.com/watch?v=F5fsqYctXgM&list=PL1

E897DE4AC0E7748&index=4 
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Viktiga artister under denna tid var:  

Little Richard som var pianist. Ett låtexempel är ”Tutti Frutti”

 
https://www.youtube.com/watch?v=QFq5O2kabQo&index=8&list=PL1E897DE4AC0E

7748 

 

Jerry Lee Lewis, en annan pianist som spelade vilt. Låtexempel är Great balls of fire.

 
https://www.youtube.com/watch?v=7IjgZGhHrYY&index=9&list=PL1E897DE4AC0E77

48 
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Chuck Berry,  

en gitarrist med speciell  

spelstil - ”duckwalk” 

 

Låtexempel:  

”Johnny B Goode” eller  

https://www.youtube.com/watch?v=Cm8ktxzaumg kolla ca 1 minut in och se hans duckwalk 

 

 

Buddy Holly, sångare och gitarrist med bland annat låten ”Everyday” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KduJS8y48jc&index=7&list=PL1E897DE4AC0E7748 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cm8ktxzaumg
https://www.youtube.com/watch?v=KduJS8y48jc&index=7&list=PL1E897DE4AC0E7748


Elvis Presley ”The king” slog igenom med dunder och brak med sin 

sammetesröst och utmanande moves. Att han dessutom såg bra ut gjorde ju 

sitt till! Från att ha varit lastbilschaufför i Memphis blev han nu en 

världsstjärna! 

 

Låtexempel: 

Hounddog,  

Jailhouse rock, 

 In the ghetto. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lzQ8GDBA8Is&list=PL1E897DE4AC0E774

8&index=5 

 

 

 

Rock and rollens tid blev kort, endast några år ca 1954-59. 

Detta berodde på ett antal faktorer. Till exempel: 

 Buddy Holly dog i en flygkrasch 

 Elvis gjorde militärtjänst i Tyskland 

 Jerry Lee gifte sig med sin kusins trettonåriga 

dotter 

 Little Richard blev präst 

 Chuck Berry satt i fängelse 

 En mutskandal inom skivbranschen 

 

Elvis började även vara med i filmer och tonade ner sin utmanande stil lite 

Det som spelades efteråt var det ”snällare” musik ett tag innan poppen slog igenom. I TV 

visades olika danser och twisten var väl den som blev mest känd. 
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