
Bio och TV 
Stora filmer som går på bio, 1969 är bland annat hippieroadmovien Easy rider om två män på 
väg till Mardi Gras på motorcyklar.  
Oscars för bästa film gick till Midnight cowboy, med Dustin Hoffman som gigolo. 
Andra filmer som väcker uppmärksamhet är Barbarella med en väldigt lättklädd Jane Fonda i 
rymden. 

 
På TV (nu i färg om man har råd) kan man se på bland annat det väldigt engelska paret Mister 
Steel och Tara King i The Avengers, sista säsongen av Star trek och The Tonight Show 

Starring Johnny Carson. 
 

 Alternativt så kan man se på rodeo eller på artister som 
motorcyckelkonsnären Evel Knievel. 
 

Uppfunnet 
Även om såväl färgtv och datorspel är uppfunna är det 
inte väl spridda. Telefoner sitter fast i väggen och ska 
man ha en ny bil väljer man en Volkswagen  eller en 
Ford Thunderbird Fordor Landau eller kanske en 
Dodge Charger Daytona. 
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Artister 
 
I januari håller Beatles sin sista konsert på taket och under året splittras bandet 

 
 
Men världen har andra storheter, som The Who som 1969 släpper sin rockopera ”Tommy” och 
Rollings Stones som istället för att splittras helt, bara byter gitarrist. 
 

Både Janis Joplin  och Jimi Hendrix  är i 
höjdpunkten och slutskedet av sina karriärer. 
 

I mars chockerar The Doors sångare  Jim Morrison publiken genom att 
blotta sig. 

Medan Elvis var rätt ute och började bli lite fet       
 

Händelser 
 

Yassir Arrafat väljs till ledare för den palestinska rörelsen PLO 

 
I juli landar Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins på månen 

.  
 
I mitten av augusti går Woodstockfestivalen av stapeln och där samlas de flesta av de stora 
artisterna. 
 
USA är fortfarande skakat av morden på Robert F Kennedy och Martin Luther King året innan. 
 
Och trots protester över hela världen och trots bristen på framgångar, driver USA vidare sitt krig 
i Vietnam.  

 

Kulturella rörelser 
 
I mitten av sextiotalet hade hippierörelsen startat i Berkeley och spritt sina budskap om kärlek, 
fred och förståelse. Även om höjdpunkten för rörelsen nåddes under kärlekssommaren 1967 så är 
den fortfarande stark. 
 
En annan rörelse på nedgång är beatnicks vars poesi lever kvar lite för sig själv men även frodas 
vidare genom att influera jazzen. Men någon fruktade ungdomsrörelse är det inte längre. Istället 
så härskar rocken och punken står i begrepp att bli ett begrepp även om det dröjer till ett par år in 
på 70-talet innan man pratar om punk. 
 
Inom konsten är den Pop-art den ledande rörelsen och även saker som inte ser ut som konst kan 
vara det om det står Warhol eller Lichtenstein på verken. 

                                                


