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En konge bliver født
D. 8. januar 1935 i Tupelo, USA, blev en dreng født. 
Ved fødslen døde hans tvilling og han fik aldrig andre 
søskende. Han blev døbt Elvis Aaron Presley. Han 
ville senere blive kendt som The King of Rock ’n’ Roll, 
sælge over en milliard plader, indspille 33 film og 
tjene mange, mange penge. Men da han var barn var 
Elvis og hans familie fattige. De boede i et lille træhus 
med to rum og levede af faderens skiftende jobs som 
landarbejder og mælkemand. 
Da familien senere flyttede til Memphis boede de hele 
familien på bare ét værelse.

Elvis’ ungdom
Elvis lærte at synge i den lokale kirke, hvor de sang 
gospel.  
Han fik sin første guitar, da han var 11. Med 
hjælp fra sine onkler lærte han sig selv at spille. 
I 1950’erne var radioen det sted man hørte musik.. 
Elvis interesserede sig for alle mulige slags 
musik. 

Han lyttede både til hvide countrymusikere og sorte 
bluessangere på radioen.
Da Elvis var 13 år flyttede familien til Memphis, hvor 
Elvis startede i High School. 
Da Elvis var færdig med skolen fik han arbejde som 
lastbilchauffør, men han drømte om at blive musiker.

Gospel er kristen musik og 
ordet Gospel betyder evan-
gelium.
Gospel opstod i USA i de 
sortes kirker. Det er musik, 
der bygger på sang, ofte 
kor. Det er en meget livlig 
stilart. 
Se video her: 

Gospel

Få læst op her
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https://www.youtube.com/watch?v=olQrCfkvbGw
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Vejen til berømmelse
I 1953 da Elvis var 18 år indspillede han for egen 
regning to sange i et musikstudie. ”Memphis Re-
cording Service”. 

Elvis’ ungdom
Det var sekretæren, der betjente studiet den dag 
og hun synes godt om Elvis’ sang, så hun fik 
hans telefonnummer. 
Hun gav nummeret til sin chef, Sam Philips, men 
han ringede ikke til Elvis. Da Elvis kom tilbage og 
købte to sange mere var Sam Philips, på arbejde. 
Han kunne også godt lide Elvis’ sang.
Sam Philips havde et pladseselskab. 

Han satte Elvis sammen med to professionelle 
musikere og de indspillede Elvis’ første single-
plade. På pladen var ”That’s all Right Mama” og 
”Blue Moon of Kentucky”. Sam Philips fik en ra-
diovært til at spille den i radioen og den aften 
kimede folk radiostationen ned. Radioværten 
måtte spille pladen igen og igen.
Efterfølgende fik pladeselskabet ordrer på 
mere end 5000 plader.

Få læst op her

Dette var startskuddet til Elvis’ karriere. Året 
var 1954 og nu gik det stærkt . 
Elvis begyndte at turnere med sit band og 
han optrådte på TV. Han blev en kæmpestor 
rockstjerne i hele verden, måske den største 
nogensinde. 
I dag kender vi ham, som ”The King of Rock 
’n’Roll”, - Kongen af Rock’n’Roll. 
Han blev kendt som sanger og guitarist, men 
han indspillede også adskillelige film. 
Han solgte over en milliard plader og medvir-
kede i 33 film.

Se YouTube Video med Elvis Presley op-
træde live med That’s All-right Mama 

© Elvis Presley YouTube.com

En single plade er en lille plade med kun to  
sange. Én på hver side. 
Der var en A-side og en B-side. 
A-siden var med det nummer man syntes  
var bedst, som man håbede kunne blive et  
hit og som skulle spilles i radioen.
Det var meget normalt i 50’erne at indspille 
en singler til radioen i stedet for en hel LP.  
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https://www.youtube.com/watch?v=XLhLeJNugmA
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Benspjæt og en skæv overlæbe
Elvis blev kendt for hans helt specielle ben-spjæt 
og sexede hoftevrid. Det var der mange der synes 
var var alt for frækt i 50’erne og når han optrådte 
på TV, kom der mange klager. Men han var en 
flot fyr og pigerne elskede ham. De besvimede og 
skreg, når han spillede koncert.

Sort og hvid
En ting, der gjorde Elvis noget særligt var, 
at han blandede stilarter og at 
han blandede de hvides 
og de sortes musik. 
I 1954 levede sorte og hvide stadig 
helt adskilte i sydstaterne i USA. Men Elvis 
var ligeglad med hudfarve og nogle af 
de sange han indspillede var tidligere kun
blevet indspillet af sorte kunstnere.

Den opdelte verden
Efter slaveriets ophør i 1865 fortsatte undertrykkelsen af de sorte. 
Det er meget svært for os at forstå nu. Men der var engang, hvor hvide og sorte levede 
helt opdelt i sydstaterne i USA. 

De boede ikke de samme steder, de kørte ikke med de samme busser,  brugte ikke de 
samme toiletter, gik ikke på de samme skoler, blev ikke gift 
med hinanden, gik ikke på de samme restauranter osv. 

Selvom der i loven stod, at de skulle have de samme rettigheder, men bare
hver for sig, så var der reelt tale om, at man begrænsede de sortes 
muligheder. I 50’erne startede en borgerrettigheds bevægelse under ledelse af Martin 
Luther King. der ledte hen mod større lighed. 
I 1954 ophævede man den lov, der sagde at sorte og hvide skulle leve adskilt.

Se YouTube Video med Elvis Presley - Jailhouse Rock..

© billede fra Pixabay royaltyfree 

Citat Martin Luther King:
I have a dream that my four little children 
will one day live in a nation where they will 
not be judged by the color of their skin, but 
by the content of their character.
På dansk:Jeg drømmer om: at mine fire små 
børn en dag vil bo i et land hvor de ikke bli-
ver bedømt på farven af deres hud, men på 
deres personlighed..
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https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk
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Elvis havde mange hits
Lyt for eksempel til : ”Blue Suede Shoes”, ”Don’t be Cruel”, Love me tender, 
All Shook up og ”Jailhouse Rock”.  
 
Musikken var en blanding af flere stilarter. Blues, country, gospel… 
Til sammen kaldte man musikken for Rock’n’Roll. 
Senere opstod genren Rock, som du sikkert kender,  udfra Rock’n’Roll.

Graceland:
Som du læste i starten voksede Elvis op i et fattigt hjem, med 
meget lidt plads. 
 
Noget af det første Elvis gjorde, da han begyndte at tjene 
penge, var at købe et stort hus til sig selv og familien.
 
Huset blev døbt Graceland og bliver i dag brugt som 
museum over Elvis’ liv.
Både Elvis og hans forældre er begravet på i en 

Se YouTube Video med Elvis Presley-  
Live in las vegas(5 songs)
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33 ”Number Ones” 
33 gange på førstepladsen

Elvis dør, alt for ung.
Det er hårdt at være berømt og det sled på Elvis. Han blev 
pillemisbruger og tog mange kilo på. Til sidst kunne hans krop 
ikke mere og han døde, kun 42 år gammel. 

I årene efter blev fans ved med at håbe at han ikke var død, 
men bare havde lavet et forsvindingsnummer. Der var flere 
der mente de havde set ham. Men i virkeligheden var han, så 
vidt vi ved, død.

https://www.youtube.com/watch?v=ihy0njUS2u0
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Rock ’n’ Roll
Musikgenren Rock ’n’ Roll opstod op gennem 40’erne og 50’erne. 
Den er en blanding af mange stilarter, bl.a blues, gospel, country, 
Rhythm ’n’ Blues.

Navnet Rock ’n’ Roll kom først i 1953. I begyndelsen var Rock ’n’ 
Roll en betegnelse for en musikgenre, hvor hvide sangere sang 
sorte musikers hits fra stilarten Rhythm ’n’ Blues. Det første store 
hit i genren var ” Rock around the clock” 1954, med Bill Haley. 

Oprindeligt blev sangen indspillet af den sorte Rhythm ’n’ blues 
sanger Big Joe Turners. Også Elvis’ første store 
hit ”That’s all Right Mama” var en genindspilning, sangen blev 
først indspillet af Arthur ”Big Boy” Crudup, der også havde skre-
vet sangen.

Senere blandedes både hvide og sorte stilarter og Rock’n’ Roll  blev musik for begge racer. 
Et Rock’n’Roll band bestod typisk af en sanger, guitar, bas og trommer, ofte havde de en 
saxofonist med. Rock ’n’Roll dannedes på et tidspunkt med store teknologiske fremskridt, 
blandt andet blev el-guitaren med den massive krop opfundet, det gjorde det muligt at 
spille højere og med forvrængning.

Musikere kendt for genren: Elvis, Buddy Holly and The Crickets, Bill Haley and his Comets, 
Jerry Lee Lewis, Little Richards

Rock ’n’ Roll danner grundlaget for det vi i dag kender som Rock.


