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Pæling höfundar  

Öruggt er að flestu fólki líði betur undir hóli en lasti.  Samt er fátt svo 

með öllu illt að ekki boði nokkuð gott.  Við allskonar þurfa menn að 

lifa og læra að sætta sig, og er sín kúnst og reynist mörgum erfið og 

þung þraut að gera.  Sumt er nauðsýnlegt og sumu sem skeður 

stjórnum við ekki né ráðum neinu um og verður heldur ekki hlíft við.  

Það bara skeður og er eina skíringin á málinu.  Annað er, að rétt 

meðhöndlað mótlæti eflir og menn herðast upp af því og láta ekki fara 

með sig í hina áttina og þangað sem hendur fallast.  Bæði er í boði.   

Öll jákvæð breyting í fari mínu bætir líf mitt.  Að sigrast á mótlæti og 

hætta að láta stjórnast af því er hverjum manni styrkur.  Til að svona 

lagað eigi sér stað þarf fyrst viss breyting að verða í lífinu.  Þá alltént 

gæti margt farið að breytast um val og afstöðu manns til mála og 

erfiðara verður að sveifla mér til í afstöðu.  Enda frjáls maður sem ber 

ábyrgð á eigin lífi og hvert stefni hverju sinni.  Allt vegna mótlætis 

sem ég varð fyrir og vann rétt með.  Og ég hef þroskast.   

Höfundur minnir á að þó hann setji sína eigin persónu hér inn er hann 

ekki að tala neitt um sjálfan sig heldur almennt um þessi mál.  Telur 

sig þó þekkja lífið rétt eins og hver annar og getur því vel mátað sig 

við það á ýmsum stöðum.  Ekkert nýtt sagt hér og margt svipað rekur 

á fjörur fólks. 

Engin spurning er að létt verk væri að setja út á margt og gagnrýna 

enn fleira.  Að taka öllu svona rétt og vinna rétt með það og úr því er 

afl sem drífur okkur í lengra á réttum vegi og fær til að hleypa oftar í 

herðarnar og láta vaða gegn mótlæti og halda áfram á sömu braut sem 

menn áður töldu réttan veg.  Með þeim hætti er svolítið snúið upp á 

mótlætið sem kom og var ætlað til að skemma fyrir en nýttist þess í 

stað í gagnstæða átt og varð hugsjóninni til framdráttar og jók 

manneskju staðfestu, áræði og fullvissu, og er sinn akkur í málum.  

Öll svona áhlaup eru runnin undan rifjum, segjum, öfundarinnar sem 



oft lætur að sér kveða þegar öðrum vegnar vel með allskonar 

aðferðum. 

Vitið þið hvað trú gerir í mótlæti og þegar menn eru hvað 

ósanngjarnastir við okkur?  Alveg rétt.  Hún biður fyrir fólki sem 

veldur.  "Biðjið fyrr óvinum yðar",- segir í helgri bók.  Jafn erfitt og 

það nú er flestu okkar.  En þetta er leiðin.  Hér fengum við afhentan 

lykil sem gengur að vissri hurð.  Förum inn um hana og lærum. 

Að koma gegn er oft sprottið af öfund, höfnun eða hreinni hefnigirni 

og illsku.  Allt uppetandi öfl og líklegt er að allir þekki í eigin fari og 

að margir viðurkenni þau fyrir sér sjálfum í eigin fari.  Öfund er 

skaðræði í lífi fólks og andhverfa þess að gleðjast meðvelgengni og 

vel heppnuðum verkum sem eru mörg þó að mistökin séu þarna með.  

Og hver sleppur við þau? 

Trúin fer fram á það við mig að ég biðji fyrir fólki sem kemur gegn og 

blessi það.  Með þeirri aðferð, Guðleg, safna ég glóðum elds á höfuð 

fólksins.  Guð viðurkennir hversu ofboðslega erfitt það geti verið 

fólki, já, trúuðu fólki, sínu fólki, að biðja slíka bæn og gera þar sem  

fólkið olli svöðusári og að öllu leiti viljandi.  slík bæn er erfið.  Trúið 

þessu.  Jesú veit allt og þetta líka en hlífir sínum ekki við sumu af 

þeirri einu áastæðu að ætlast til af okkur að vera sýnileg sem 

erindrekar hins góða, fagra og fullkomna.  Margir ná marki og sumir 

enn að bæta sig og er af hinu góða.   

"Og er það hægt"?- væri hægt að spyrja sig.  Vissulega.  Allt er hægt.   

Mótlæti gæti farið með fólk í tvær áttir.  Brotið það niður og eða gert 

ofsareitt að ekkert verði úr neinu verki hjá því.  Hitt er einni mögulegt 

að uppkomið mótlæti fari með fólkið í hina áttina og merkir að meira 

kapp komist í, sem er betra.   

Að hætta við vegna mótlætis og aðfinnslna eru alltaf röng viðbrögð 

hjá hverjum sem er.  Líka mér.  Það merkir að hæfileikar séu áfram 



vannýttir og farið til spillis eftir að hafa verið ýtt til hliðar.  Með 

öðrum orðum:  "Fólkið gafst upp. "  Afleiðingin?  Jú, fjöldi fagurra 

smíðisgripa komust ekki fyrir almenningssjónir þó glatt hefðu marga 

en þessir mörgu misstu af vegna þess að sá sem ætlaði að gera og 

hafði getu og kunnáttu til verksins lét merkjast af uppgjöf og 

volæðishugsun.  Bæði er nær okkur en við hyggjum og kemur 

stundum af vondri framkomu fólks í okkar garð sem við en vinnum 

ekki rétt með né heldur úr.  Með sumt þarf að taka sér taki. 

Fullvissa um eigin getu fer langt.  Hún segir við mig að ég viti hver ég 

sé og hvar ég standi í.  Séu engin verk er heldur ekkert til að sanna og 

meta og því síður njóta né benda á.  Hver fær metið og notið 

hljómplötu sem aldrei var gerð þó allt væri gert tilbúið og söngvari 

komnir og frábærir textarnir og réttir hljóðfæraleikarar mættir á 

staðinn?  Svo knúði mótlætið dyra og verkefnið fauk burt af borðinu 

og hópurinn sem vinna skyldi verkið dreifðist í allar áttir og hætti í 

versta falli að talast við.  Hvernig eiga menn að meta gæðin sem 

mögulega hefði orðið til af verkum þessara handa þegar aldrei varð 

neitt úr neinu?  Ekkert er í hendi og ekkert til að stúdera, pæla í né 

velta frekar fyrir sér.  Blaðið sem allt átti að vera skrifað á liggur 

áfram kyrrt á borðplötunni autt með ekki einum bókstaf.  Hverjum 

gagnast það?  Mögulega honum og henni sem vantar blað til að skrifa 

á.  Fólk sem sigraðist á mótlæti nær þroska og heldur áfram og hefur 

trú á eigin getu í verkefninu og er öflug afstaða sem þú getur eignast 

fyrir þig. 

Sigrað mótlæti segir manni nokkuð um hvar maður sjálfur standi.  

Hopi maður á hæl undan mótlæti fær maður aldrei gilt svar og verður 

áfram merktur þessum hvimleiða veikleika sínum að hopa alltaf og 

hörfa undan spjótalögunum sem er hyggilegt en líka gott að grípa til 

varna og verjast.  Enda heimilt.  Lágt sjálafsmat er stór sök þarna.  En 

það má styrkja en gerist ekki nema farið sé í verkið og unnið bug á 

ýmsum málum sem að steðja.  Allir geta náð sér í styrk.  Líklegt er að 

aldrei sé meira af góðri, uppbyggilegri og hjálplega fræðslu en akkúrat 



í dag.  Notum bara færar leiðir.  Með hyggindin í för komumst við 

langt. 

Margt þarf að festa sér minni á vegferð sinni til að láta ekki bugast 

vegna mótlætis sem bíður glottandi við annað hvert húshorn og 

nuddandi þar saman lófunum tilbúið til að stökkva fram.  Glíman við 

það og sigrar gera að verkum að æ oftar lítum við svona lagað sem 

beina áskorun.  Minnumst þá annarra sigra og að lífið fari ekki alltaf 

neitt mjúkum höndum um okkur.  Núna koma Orð Krists á krossinum 

upp í hugann og gagnsemi trúar í hjarta:  "Faðir!  Fyrirgef þeim, því 

að þeir vita ekki hvað þeir gjöra."  Magnað. 

Staðfestan segir:  "Ég ætla að halda áfram hvernig sem vindar blása og 

hvað sem hver segir".  Slík afstaða breytir mörgu en þó ekki hinu að 

flestum líkar nú betur hól en last.  Og bæði koma, þó síðar verði.  Allt 

gengur í hringi og lof í dag gæti merkt beinar skammir á morgun frá 

jafnvel sömu aðilum og hældu daginn áður.  Allt til í þessu.  Höfundi 

er minnistætt frá sínum upphafsárum í skrifum og einkum ljóðum sem 

hann grípur stundum til að hann bar þau sérstaklega undir sér reyndari 

mann á þessu sviði.  Jú reyndar fannst honum þetta ágætt og bætti við:  

"Blessaður maður vertu ekki að hugsa um álit annarra.  Það gagnast 

þér ekki neitt.  Lítist þér sjálfum vel á skaltu halda áfram".- Svona tala 

bara alvöru menn.  Mann alltaf hvað þessi orð voru uppörvandi og 

gefandi fyrir mig.  Svona á að gera þetta.  Mæla með.  Uppörva fólk 

og gleðjast með því. 

Þó er best í öllu svona að vita vissu sínu og vera með það á hreinu 

hver maður sé sjálfur og gera ekki ráð fyrir of miklu hvort sem er af 

neikvæðum toga né þeim jákvæða.  Engin getur reiknað með að fá 

bara lof.  Á einhverjum tímapunkti lífsins kemur skellur hvort sem 

hann er vegna lélegra vinnubragða eða sprottinn af öðrum hvötum.  

Aðalatriði er að lífið fái frið til að halda áfram eins og því ber og hvert 

okkar höldum áfram að gera okkar besta.  Annar vel brúklegur lykill 

hér.  Hverjum degi nægir sín þjáning.   



Margir eru, segjum, minna fyrir að láta höfunda vita það sem þeim vel 

líkar en hafa til siðs (ósiður) að hrópa hátt yfir verkum sem þeim 

mislíki þó sanngjarnt væri að þetta fólk þá biði upp á báða kosti úr því 

að það velur að hafa á skoðun.  Allt í lagi að hafa á skoðun og finna að 

en líka hægt að fara fram á hitt að þetta fólk þá tjái sig um verk sem 

því betur líkar, eins og allraf er í þessu.  En svona er þetta í 

mannlegum samskiptum.  Og að sumu leiði menn ekki hugann en 

hnipp frá hlutleysinu gæti mögulega fengið til að rumska og hugsa 

málið upp á nýtt.  Í grunnin vilja allir vera sanngjarnir en skortir visku 

í allt svoleiðis og það sér ekki.  Viska er aðgengileg öllu fólki. 

Ástæðan?  Risastór spurning hér.  Líkleg skíring er að menn kunni 

ekki annað talsmátsform en hana að tjá sig um atriði sem betur mætti 

fara og hafa vanið sig á að þegja um hin sem betur láta í eyrum og 

augum.   

Annað er líka sem vert er að benda á að menn læri að taka hrósi.  Það 

er mörgu fólki framandi og eru höfundi í þessu samhengi minnisstæð 

orð tónlistarsnillingsins Megasar sem þoldi stundum allskonar 

framkomu samborgaranna gegn sér á upphafsárum ferils síns en þeir á 

einum stað hættu og byrjuðu eftir það að hæla verkum mannsins með 

öllu hástemmdum lýsingarorðum sem fólkinu kom til hugar að nota 

og hann sagði um eitthvað á þá leið að hann kynni ekkert á svona 

lagað en ágætlega að mæta andstreymi og árásum á sig er þær riðu í 

hlað.  Við sjáum að ekki er verra að vera við allskonar búinn þegar 

kemur að sköpun hverskonar og viðbrögðum fólks við handaverkum 

sumra okkar.  Allt gagnlegt að spá í og vita hvers mögulega megi 

vænta.  Sumir mundu segja aðfinnsluorð fólksins væri hreinskilni sem 

máski er rétt en er þá ekki nema hálfgildings hreinskilni þegar menn 

velja að hæla aldrei neinu.  Vilji menn setja út á skal hitt haft með því 

bæði er til í dæminu.  Og alls sanngirnis hefur verið gætt.   

Sumt fólk velur að vera þeim megin borðs sem hælir og gera þá af 

bara jákvæðu hjartalagi og hugarfari sem yfirleitt sér hluti öðrum 



augum en augu og eyru fá gert með þykkan bunka af skuggum og 

truflunum í kringum sig. 

Örsök öfundar getur verið margvísleg og erfitt að benda á einhverja 

eina skíringu sem teygir sig yfir hana alla og hví hún lét á sér bæra.  

Hvernig sem hún þó er tilkomin ættu menn og konur að gera gangskör 

að því að fjarlægja hana og fara að horfa á eigin verk og einkum þau 

sem vel eru heppnuð og fólkið er ánægt með en gefa hinum sem smá 

klúðruðust minna vægi.  En læra þó af.  Margt hjá okkur er í prýðis 

lagi.   

Öfundin er ísmeygilegt afl og kemur sér fyrir í okkar röðum og gerir 

af litlu og engu tilefni.  Öfundin er allstaðar.  Hver okkar getur sagt 

um sjálfan sig að hafa aldrei öfundað nokkurn mann?  Fáir státa af 

slíku og líklega ekkert okkar strangt til tekið.  Höfundur er allajafna 

ekki merktur öfund en þekkir tilfinninguna og veit hversu vond hún 

er.  Hér sjáum við mikilvægi allrar varðstöðu til að fá haldið í sitt góða 

líf. 

 

 

Vindum okkur nú í hitt efnið. 

 

 

 

 



10cc 

 

Hljómsveitir og einyrkjar á sviði tóna eru sinn gleðigjafi sem engin 

deilir um.  Tónlistamönnum er gefinn hæfileiki að geta glatt fólk með 

tónunum þeim sem þeir fremja.  Sannleikurinn er að flestum líkar 

tónlist.  Slík afstaða fær svarað spurningunni hví allar þessar stefnur 

séu í gangi og alltaf að bætast við þær eitt og annað afbrigðið tengt 

hljómum og stíl.  Tónlist er sköpun og sköpun sættir sig við ekkert 

minna en hreyfingu sem öndvert býr til eitt og annað afbrigðið sem 

kemur fram í þessum merkilegu kynslóðum.  Misjafn er smekkur fólks 

eins og þekkt er sem fjölbreytileikin þarna vill mæta og líka mætir.  

Tónlistarfólk gengur með kynslóðunum og hefur hver kynslóð fyrir 

sig átt sína menn og konur sem gerðu garðinn frægan á sviði hljóma.  

Einstaka í þessum gengnu kynslóðum urðu þekktari en aðrir og fólk 



sem á sinn hátt lifir enn með okkur gegnum tónlist sína langt aftur í 

aldir.  Tónlist og tónlistarfólk hlúir á sinn hátt að samferðarfólkinu 

með uppákomum sínum og gerir undir afli með burði til að draga fólk 

að sér.  Sannanir þessu lútandi blasa við hvert sem litið er og eru 

sýnilegar í dag sem aldrei fyrr.  Stóri konsertar líkir þeim sem The 

Beatles héldu á Sea Stadium leikvellinum í Bandaríkjunum á sjöunda 

áratug seinustu aldar með sína 50,000 organdi áhorfendum eru ekki 

lengur sérstök frétt heldur oft hið venjulega.  Án vísu orgsins frá 

áheyrendapöllunum sem bara orðið lifa gegnum annálanna og vídeóin. 

Á engu tímabili sögunnar hefur tónum að öllu verið blásnir burt af 

þeirri ástæðu að engin vill það.  Versti harðstjóri hlustar á ákveðin 

tónverk og jafnvel fellir tár yfir fegurðinni sem til hans berst og gerir 

þegar engin sér til.  Harðstjóri lætur ekki aðra sjá sig tárfella sem þó 

gæti gerst af þeirri ástæðu að vera bara manneskja.  Einræði krefst 

hörku til að fá haldið velli.  Margt hjá okkur er áskapað.  Ekki 

meðfætt.  Það er þó oft afsökunin fyrri til að mynda beitingu hörku. 

Engin á neinu tímabili veraldarsögunar gæti hugsað sér veruleika 

sneiddan tónum.  Harðstjórnarríkin voru og eru með þá hjá sér.  Þar 

urðu og til prýðis söngvar, og er auðvitað skír ábending til okkar um 

að þrátt fyrir harðneskju af vondu stjórnarfari er hjartað samt við sig 

og fólk að leita fegurðar og finnur í tónum við hæfi sem annarstaðar í 

löndunum.   

10cc -  

Hljómsveitin 10cc er sveit sem höfundi eitt sinn á áttunda áratug 

seinustu aldar var bent á sem áhugaverða.  Til að bæta úr þessu og 

skoða betur kom hann við í hljómplötuverslun á Hverfisgötu í 

Hafnarfirði sem aðallega seldi íþróttafatnað en var líka með 

sæmilegan rekka sem í voru hljómplötur og reyndi að vera með það 

helsta og nýjasta.  Á einum stað í bunkanum blasti þetta nafn við 

"10cc".  Plötumaslag var dregið upp úr röðinni og litið á lagaval.  



Líklegt er að hann hafi beðið afgreiðslumann um að fá að heyra 

hvernig efnið hljómaði áður en ákvörðun um kaup yrði tekin.  Hvað 

um það að þá varð ekkert af neinum plötukaupum í það skipti og hann 

gekk því tómhentur út um dyrnar sem hleyptu honum inn í verslun 

þessa.  Fyrst platan sem hann eignaðist (kasetta reyndar) er "How 

Dare You 1976".  Seinna fékk hann sér fleiri plötur sveitarinnar.  Eða 

þær af þeim sem komu út á tímabilinu 1973, fyrsta hljómplata 10cc og 

hét eftir hljómsveitinni 10cc, og til ársins 1976.  Þarna á milli eru tvær 

hljómplötur á sitt hvoru árinu og hreint prýðilegar.  Eftir það breyttist 

bandið og varð ekki eins áhugavert.  

Í þann tíð var ekki óalgengt að menn sem líkaði eitthvað af 

hljómsveitarkyni færu að grennslast fyrir um aðrar hljómsveitir á 

svona svipuðu róli og 10cc voru þá á.  Og gerðist það í þessu tilviki og 

lagði maður spurningu fyrir afgreiðslumann sem oft vissu meira um 

allt svona en maður sjálfur, eðli málsins samkvæmt.  Jú.  þá kom í ljós 

að einn búðarmaður kannaðist við aðra sveit sem hann alltént sagði að 

svipaði til hinnar og benti mér á hljómsveitina Queen en höfundur var 

reyndar aldrei sammála honum um að væri rétt mat.  Nema kannski að 

hann ætti við að þær á þessum tíma kepptu svolítið um hylli aðdáenda 

og var oft mjótt á munum þar.  Vel má vera að það væri meiningin hjá 

manngreyinu en ekki að stíl sveitanna svipaði til.   

10cc - Uppruni. 

Hljómsveitin 10cc er Ensk sveit stofnuð í Manchester líklega árið 

1970 af þeim Graham Gouldman, (skírður Graham Keith Gouldman.  

Fæddur 10 maí 1946) Eric Stewart, (skírður Eric Michael Steward.  

Fæddur 20 janúar 1945) og Kevin Godley og Lol Creme.  Þrír 

stofnendanna voru bernskuvinir og léku sér saman á sömu svæðum í 

Manchester.  Godley og Creme vissu hvorir af öðrum.   

Þetta samstarf þeirra má rekja aftar í tímann og allt til ársins 1964.  

Eric Stewart gítarleikari og Graham Gouldman léku saman í 



hljómsveitinni "Mindbenders" sem kom laginu "Groovy Kind Of 

Love" í fimmta sæti vinsældarlistans Breska árið 1966.  Graham 

Gouldman lagði fyrir sig tónsmíðar og samdi lög fyrir aðra og er hann 

að dæmi sé tekið höfundur The Hollies laganna frægu og frábæru 

"Bus Stop" og "Look Thru Any Windows" (nú fékkstu frétt?) sem 

mörg okkar þekkjum og líkar vel við, og tvö til viðbótar sem aldrei 

virðast hafa verið gefin út með þeim og eru söngvarnir "Whatcha 

Gonna Do" og "Going Away".  Einnig er hann höfundur laganna "No 

Milk Today,- East West,- Listen People,- með hinum knáa söngvara 

Herman's Hermits sem skilaði söngvum þessum svo frábærlega vel af 

sér.  (Hljómsveitin sem Peter Noone söng í hét Herman's Hermits.  

Þetta nafn Herman's Hermits var yfirleitt beintengt þessum ágæta 

söngvara en ekki bandsins í heild, eins réttast væri að gera) Söngurinn 

"No Milk Today" í meðförum Herman's Hermits varð afskaplega 

frægur og vinsæll og er líklega með þekktari lögum sveitarinnar.  

Hljómsveitin Herman's Hermits var ein stjarnan á Bítlaárunum og 

margir heilluðust af á þeim tíma og var höfundur með í hópnum.  

Peter Noone er ennþá að og er reglulega með vel sótta tónleika og 

auglýsir undir báðum þessum nöfnum, til að skíra betur mál sitt eftir 

að líklega hafa uppgötvað að vera þekktur undir nafni 

hljómsveitarinnar.   

Fleiri lög með Goldman mætti nefna og er það söngurinn "Pamela 

Pamela" fyrir Wayna Fontana og "Tallyman"- fyri Jeff Beck 

gítarleikara.  Á þessum árum sem allir þessir söngvar sem hér eru 

nefndir voru samdir á er Goldman með hljómsveit sem hét 

"Mockonbirds" en frægðin var ekki alveg að finna, eins og stundum 

vill verða í þessu. 

Graham Goldman samdi líka söngva fyrir hljómsveit sem mörg okkar 

könnumst við og máski hrifumst af á sinni tíð.  Og er það hljómsveitin 

"The Yardbirds".  Söngvar eftir Goldman sem urðu vinsæl í 

meðförum "The Yardbird" eru "Hearted Full Of Soul" og "Evil 

Hearted You".  Á upphafsárum The Yardbirds var Eric Clapton með.  

Hvenær Eric hætti þekkir höfundur ekki en veit samt að starfaði ekki 



lengi með þeim.  Ljóst er að margir tónlistarmenn hafa komið við í 

The Yardbirds og verið mis lengi með hverju sinni.  Sumir kölluðu 

"The Yardbirds"  "Stökkpallinn inn í veröld hljómsveitanna".  Ekki er 

alveg út í bláinn að tala með þessum hætti.  Menn sem þar droppuðu 

við eru Jeff Beck, Jimmi Page úr Led Zeppelin að tveir liðsmenn séu 

dregnir út úr af þeim 24 mönnum sem þar hafa verið um borð.  

Hljómsveitin The Yardbyrds er enn starfrækt (2016) og sem fyrr 

skipuð hinum ýmsu tónlistarmönnum.  Hugmyndin að The Yardbirds 

er áhugaverð og er á sinn hátt merkilegt hvernig hún hefur haldið velli 

og vinsældum í allan þennan tíma. 

Snúum okkur aftur að 10cc. 

Comolsky, fyrverandi framkvæmdarstjóri The Yardbirds ætlaði að 

markaðssetja Godley og Creme sem dúet í anda Simon and Garfunkel 

sem ekki varð þó af.  Fara hlutir eins og vitað er ekki alltaf eins og ráð 

er fyrir gert og ýmislegt rekið á markaðsfjöruna sem ekki var gert ráð 

fyrir í planinu sem samt riðlaði öllu plani að stokka varð upp á nýtt.   

Í upphafi hafði Kevin verið með Graham í "Mockinbirds".  Þar áður 

höfðu Kevin og Lol verið saman í "The Sebres" og var hljómsveit sem 

keppti við hljómsveit Grahams, Whirlwinds, í Manchester um og eftir 

1961.  Kevin hætti í "Mockingbirds" og fór í skóla og varð skólafélagi 

Lol og listir og teikningu að aðaláhugamáli vinanna.  

1964 gaf The Whirlwinds" út litla plötu og var A- hliðin með gömlu 

Buddy Holly lagi "Look At Me", en B- hliðin, geymdi lag sem 

keppinautur Grahams léði honum og hét "Baby Not Like Me".  Á 

þessum árum, og fyrir þau, var söngvarinn og rokkarinn Buddy Holly 

í talsverðum metum hjá Breskum tónlistarmönnum sem vildu koma 

sér á framfæri á þeim árum og kemur í ljós að hafi verið þegar byrjað 

er að kafa svolítið ofan í þau mál öll saman og skoða þessa merkilegu 

sögu rokkaranna að margir af þeim drógust að söngvum söngvarans, 

sem þá var eitt stóru nafnanna í bransanum. 



The Mockingbirds gáfu og út nokkrar litlar plötur og voru flest lögin á 

þeim eftir Goldman.  En þrátt fyrir frægð Grahams sem lagahöfundar 

og að hafa samið smelli sem gengu í löndunum með öðrum 

listamönnum að þá náðu lög eftir hann með "The Mockingbirds" ekki 

neinum vinsældum.  1966 gefur Graham einnig út sína fyrstu 

sólaplötu (lítil).  Hljómsveitin "The Mockingbirds" leystist upp 1966. 

Síðar starfaði Graham með Eric Stewart í "The Mindbenders" og gekk 

svo í hljómsveitina undir lokin.  Í nóvember 1967 kom út með "The 

Mindbenders" Box Tops lagið "The Letter".  Upptökunni hafði 

Graham stjórnað.  Seinasta litla platan, sem The Mindbenders" sendu 

frá sér, var Gouldman lagið "Uncle Joe The Ice Cream Man"   

Upptalningin er öll að verða svolítið ruglingslegt hjá okkur en við 

erum stórir strákar og stórar stelpur sem þolum ýmisleg og tökum öllu 

orðið með mikilli ró. 

Á árunum 1967 og 1968 vann Gouldman að gerð stórrar hljómplötu 

sem fékk nafnið "Graham Gouldman Thing".  Upphaflega áætlunin 

var að Peter Noone, aðalsöngvari Heman's Hermits, hefði umsjón með 

plötuupptökunni sem ekki varð af og stjórnuðu John Paul Jones sem 

áður hafði aðstoðað The Mindbenders og Graham upptökunni, sem 

Peter Noone kom aldrei nálægt, en hlaut samt heiðurinn af verkinu.  

Svona eru stundum býttin á Eyrinni að sá sem er minna þekktur fellur 

í skuggann af hinum sem er betur þekktur.  Verður víst erfitt að breyta 

þessu. 

Hversu furðulegt sem það er að þá var plata þessi aldrei gefin út í 

Englandi og fannst mörgum furðulega að verki staðið.  Í 

Bandaríkjunum seldist hún hins vegar ekki neitt þrátt fyrir að talsvert 

væri á sig lagt við að kynna hana þar í landi og margt gert til að koma 

henni á framfæri.  En allt kom fyrir ekki og árangurinn lét bíða eftir 

sér og vildi bara alls ekki mæta á svæðið.  Plata þessi byrjaði ekki að 

seljast fyrri heldur en löngu eftir að útgáfufyrirtækið hafði tekið hana 

af dagskrá hjá sér og þurrkað út úr öllum skrám og eftir að 10cc eru 



orðnir frægir.  Þetta er ekki óalgengt að gerist af þeirri einföldu ástæðu 

að þeir sem fá áhuga og kunna að meta það sem þeir heyra fara oft að 

grafa ofan í annað sem þetta fólk hefur áður fengist við og er atriði 

sem höfundur þekkir og fleiri með honum.  Veki hljómsveit áhuga er 

ekki að spyrja um að hann byrji að grennslast fyrir um hvað sé áður 

búið að gera af tónlistarefni undir sama nafni.  Sem auðvitað er 

skíringin á hví plata sem allir eru búnir að afskrifa breytist og byrjar 

að seljast.  Jafnvel það.  Þekktur breytir ýmsu í deild hljómanna og 

heimi lista almennt í efnahagslegu tilliti. 

Þegar við lesum ofanritað fer ekki hjá því að menn séu að horfa 

framan í vissa erfiðleika og sumpart basl hjá til að mynda 

lagahöfundinum Graham Gouldman.  Sjáið af þessu hvort menn verði 

ekki að þrauka og að eiga sér markmið í lífinu og stefnu sem ekki er 

hvikað frá samanvið og innanum vissu um eigin getu og hæfileika að 

sinna því sem að er stefnt.  Þrátt fyrir talsvert magn af erfiðleikum, 

vonbrigðum og sjokki förlast mönnum ekki sýn og markmiðið kyrrt á 

sínum stað og áfram á tæru.  Allstaðar sama sagan þar sem árangur er 

í hendi og gerir svona grufl skemmtilegra viðfangs.  Enda saga um 

sigra hjá allskonar fólki.  Ljóst er að fyrir öllu sem gert sé þarf að 

hafa.   

Næsta stóra skrefið, boðaði samstarf þeirra félaga er seinna urðu 10cc, 

var stigið þá er Graham vann fyrir Giorgio Gomelsky, en hann ku hafa 

verið fyrsti umboðsmaður The Rolling Stones.  Graham fékk Kevin til 

að syngja með sér á upptökum sem hann vann fyrir Giorgio og 

hljómplötufyrirtæki hans Marmalade.  Er Georgio þess svo heyrði að 

þeir syngju saman jafnframt því að semja að þá ákvað hann að fá þá til 

að taka upp stóra hljómplötu.  Upphaflega planið var að Lol og Kevin 

spiluðu og syngju allt sjálfir.  En síðar fengu þeir Eric Stewart til þess 

að sjá um gítarleikinn og Graham veitti þeim einnig sitt liðsinni.  Þá í 

raun voru 10cc samankomnir. 

Ekkert varð úr að platan kæmi út því Gomelsky varð blankur og lét sig 

hverfa um stundarsakir.  Samt kom nokkuð af efninu út á plötum, þá 



væntanlega litlum plötum og kannski líka safnplötum sem alltaf annað 

veifið eru gefnar út.  Lítil plata kom út undir nafninu "Frabjoy And 

Runcible Spoon" með lögunum "I'm Beside Myself"- á framhlið og 

"Animal Song"- á bakhlið.  Einnig komu út á safnplötu frá Marmalade 

tvö lög "Fly Awai" eignað Graham og Kevin, en Lol og Kevin munu 

hafa flutt sönginn.  Hitt lagið á safnplötu þessari var söngur með 

Graham sem heitir "Late Mr. Late" 

Nokkru eftir þetta sýndu Kasenetz-Kats í New York áhuga á því, að fá 

Graham til þess að vinna fyrir sig.  (Kasenetz-Kats er firma sem 

virðist hafa verið upphafið af svokallaðri "Tyggigímmísstefnu" sem 

lifði reyndar stutt í heimi tónlistarinnar en var uppi á seinni hluta 

sjöunda áratugar seinustu aldar og eitthvað fram í þann næsta á eftir.  

Margar hjómsveitir sem þá komu fram eru enn þekktar.  Og má þar 

nefna sveitirnar "The Archies, Ohio Express og 1910 Fruitgum 

Company".  Hver mann að dæmi sé tekið ekki eftir söngvunum 

"Sugar, Sugar." með The Archies og "Simon Says"? með 1910 

Fruitgum Company.  Sett inn til gamans.)  Þeir (Kasenetz-Kats) höfðu 

á sínum vegum tylft af hljómsveitum og þurftu stöðugt á góðum 

lagahöfundum að halda til að getað matreitt ofan í þetta ágæta fólk sitt 

nægt efni sem á eftir lánaði lögunum rödd sína, sem oft var hina 

ágætasta söngrödd.  Kasenetz-Kats höfðu um fjörtíu einstaklinga á 

sínum vegum, sem eitt kvöldið léku á Carnegie Hall í New York og 

varð afraksturinn eitt vinsælt lag í Englandi 1969, lagið "Quick Joe 

Small", Graham kom með lagið "Sosalito" er gefið var út með Ohio 

Express og komst hálfa leið á Topp 50 í Bandaríkjunum og Topp 20 

víða um heim.  Lagið var tekið upp í New York, London, Manchester 

og aftur í New York.  Það var ekki gefið út í Englandi. 

Enn verða kaflaskil.  Stewar-Godley-Creme urðu eftir í Strawberry er 

Graham fór aftur til New York til þess að taka upp með ýmsum 

listamönnum.  Það eina merkilega sem kom út úr því hjá honum er 

lagið "Have You Ever Been To Georgia".  Lagið varð vinsælt víða um 

heim í flutningi ýmissa listamanna.  Snemma árs 1972 gaf Graham 

Gouldman út lagið "Growing Older" en það gekk ekkert.   



10cc við dyr heimsfrægðar. 

Um þetta leiti gerðu þeir félagarnir sér loks ljóst að metnaðurinn fyrir 

eigin tónlist og gæðum hennar væri að týnast í vinnunni fyrir aðra.  

Þeir voru með lagið "Waterfall" sem þeir hugsuðu sér sem A- hlið 

lítillar plötu.  Þá vantaði hins vegar B-hliðina.  Kevin og Lol sömdu þá 

lagið "Donna" og er þeir voru að taka það lag upp uppgötvuðu þeir að 

það lag gæti vel slegið í gegn.  Þeir fengu Jonathan King, þann er áður 

hafði sagst geta gert Wayne Fontanna And The Mindbenders frægari 

en Bítlanna, til þess að gefa lagið út.  Og það gerðist að söngurinn 

"Donna" sló í gegn í Bretlandi og í Evrópu seinni hluta ársins 1972.  

Þar með var hljómsveitin 10cc opinberlega orðin til.  Lagið fór í 2 

sætið Breska vinsældarlistans.  Vinsældarlistinn var oft sýndur og 

vakti oft talsverða athygli á þessum árum og margir sem litu yfir þá.  

Minna hefur verið um þetta í dagblöðunum á síðari árum.  Nema að 

höfundur sé hættur að veita þeim athygli.  Getur vel verið.   

Skömmu síðar sendi hljómsveitin frá sér sönginn "Johnny Dont Do 

It", gott lag í svipuðum stíl og lagið "Donna", en ekkert gerðist.  Samt 

voru 10cc liðar vissir um getu sína sem hljómsveit og sönnuðu með 

söngnum "Rubber Bullets" sem kom út í apríl 1973.  Lagið náði fyrsta 

sæti í Englandi og í fleiri löndum og skreið upp á Top 50 í 

Bandaríkjunum.  Eftir þetta kemur út lagið "The Dean And I" og stóra 

platan 10cc, sem hlaut sérstaklega góðar viðtökur gagnrýnenda bæði 

austan hafs og vestan.  Og fór svo að 10cc væri líkt við stórsveitina 

The Beach Boys og sögðu menn að jafnvel mætti greina sterk áhrif frá 

The Beatles.  En það ku ver algengt viðmið hjá sveitum sem komust 

áfram og báru sumpart af að líkja þeim við þessar tvo turna poppsins 

eða rokksins.  Gagnrýnendur spáðu nýju hljómsveitinni bjartri 

framtíð.  Og reyndust sannspáir þar. 

Kaldhæðnilegt er að hljómsveitin, sem fljótt varð þekkt fyrir 

kaldhæðni, skildi missa marks með laginu "Worst Band In The 

World".  Texti lagsins segir frá verksmiðjuframleiddri hljómsveit sem 



aldrei hefur augum litið rótara sína.  Skilningurinn varð samt meiri 

fyrir laginu "Wall Street Shuffle".  Í því gerðu þeir grín að nýlátnum 

auðkýfingi.  En samt í laginu Silly Love", sem var þrumurokkari, varð 

til að vekja áthygli á stóru plötunni "Sheet Music" sem líklega er 

platan sem höfundi var bent á er þetta nafn 10cc barst honum fyrst til 

eyrna og leiddi inn í plötubúðina á Hverfisgötunni í Hafnarfirði. 

Hljómplatan "Sheet Music" var 

greinilega þróun í átt að enn 

vandaðri tónlist með hnyttnum 

textum.  Sérstaklega er lagið 

"Old Wild Men", er fjallar um 

aldraða tónlistarmenn, 

athyglisvert.  Lagið 

"Somewhere In Hollywood" er 

vandað og nokkurskonar brot 

úr óperu, sem smá saman 

hrífur.  Sömu áhrif má finna í 

seinni lögum 10cc, "Une Nuit 

In Paris" og "I'm Mandy Fly 

Me" 

Litlu plöturnar tvær "Wall 

Street Shuffle" og "Silly Love" 

urðu til þess, að Sheet Music 

seldist vel í Bretlandi og komst 

í 10 sætið og hljómsveitin 

nokkuð búin að festa sig í sessi 

um þær mundir. 

Árið 1975 skipti 10cc- menn 

um útgáfufyrirtæki og yfirgáfu Jonathan Kings, UK Record, og sömdu 

við Mercury um útgáfurétt um allan heim.  Breiðskífan ágæta frá þeim 

"The Orginal Soundtrack" kom út og jafnframt lagið "Life Is A Mine 

Strone".  Hljómsveitin var rækileg auglýst og lagið tiltölulega vinsælt.  



Í kjölfarið fylgdi annað lag af breiðskífunni "I'm Not On Love" sem 

heldur betur sló í gegn og komst í efsta sæti víða um heim og í annað 

sæti þess bandaríska. 

Skömmu fyrir áramótin 1975- 1976 kom út litla platan "Art For Arts 

Sake".  Í laginu ráðast þeir félagar harkalega á meðal annars samtök 

hljómlistarmanna í Bretlandi.  Skömmu síðar kom út meistaraverkið 

að áliti höfundar sem fékk titilinn"How Dare You".  Lagið með sama 

nafni fór rakleitt á Top 10 listann og platan sjálf í fyrsta sætið yfir 

stórar plötur. 

Á þessum tíma sem platan kom út var höfundur í siglingum á 

fragtskipi og keypt sér þessa kassettu í Hamborg í Þýskalandi ásamt 

annarri kassettu með hljómsveitinni Genesis "A Trick Of The Tail 

1975".  Hvor kassettan fékk meiri spilun á þessum tíma eru áhöld um 

en ljóst að báðar voru gersamlega spilaðar, ég segi ekki í tætlur, því 

báðar átti ég árum saman, en samt mikið og oft.  Mjög oft.  Eiginlega 

alltaf er færi gafst.  Báðar hafa loðað við mann fram á þennan dag.  

Einnig mann höfundur vel eftir því hvar hún hafnaði á listanum að sjá 

má að fylgst var með ýmsu tengt hljómsveitum í þann tíð. 

Að vísu heyrðist ekki mikið á þessum tíma í 10cc á Íslandi, en þess 

getið um leið að ein hljómsveit svipaði nokkuð til þeirra og væri það 

"Spilverk Þjóðanna"- sem þá gerði garðinn frægan á íslensku landi.  

Hvað sem mönnum kanna að finnast um þá samlíkingu alla saman.  

Kannski er hún ekki svo fjarri lagi að betur athuguðu máli?  Máski má 

finna í þeim samhljóm?  Spilverk Þjóðanna var sérstakt band sem enn 

lifir góðu lífi með mörgu okkar. 

10cc.  Fréttir 

Í september 1978 var klukkutíma langur þáttur á Ríkisútvarpinu í 

þætti sem þá var og hét "Popphornið" og helgaður í þetta skipti 10cc 

og það látið fylgja með að væri vegna þess að vera gamlir kunningjar.  



Graham Gouldman og Eric Stewart eru mennirnir sem höfðu verið í 

hljómsveitinni frá upphafi en tveir af þeim farnir og orðin breyting á 

stefnu og stíl bandsins frá því sem áður var.  Á þessum tíma er 

nýkomið frá þeim nýtt efni sem að sögn fær góða dóma og heitir 

"Bloody Tourist". 

Margir bjuggust við að plata þessi yrði verðskulduð rós í hnappagat 

þeirra félaga Gouldman og Stewart, sem vel má vera að hafi gerst. 

Í nóvember desember 1978, þá um mánaðarmótin, voru 10cc með 

tónleika í Kaupannahöfn og héldu þá tvenna fyrir fullu húsi.  Þessi 

hljómsveit þótti ekki standa sig neitt sérlega vel á hljómleikum þeim 

sem hún hélt og fólk sem á þá fór þarna út í Kaupmannhöfn margt 

hvert fullt tortryggni um ágætið.  Fram til þessa var álit manna að 

hljómsveitin nyti sín best innan veggja stúdíóanna.  Þetta virtist ætla 

að ganga eftir hjá tortryggninni því fyrstu tvö lög sem sveitin flutti 

þóttu fyrir neðan allar hellur.  Kröfurnar, maður minn.  Þær eru ekki 

neitt litlar. 

Steig þá Eric Stewart fram og tilkynti að úr því að allt fólkið væri sest 

gætu þeir byrjað tónleikanna.  Var þá eins og skipt hefði verið um 

hljómsveit á sviðinu og menn fóru aftur að þekka sína gömlu góðu 

10cc og eins og þeir hljómuðu heima í fóninum (plötuspilaranum) og í 

græjunum.  Lol Creme og Kevin Godley höfðu yfirgefið sveitina árið 

1976 til að einbeita sér að nýju hljóðfæri sem þeir höfðu fundið upp 

og heitir "Gismo" og á það bent í sama tilefni að árungur þeirra 

tilrauna megi heyra á fjögurra platna albúmi með titilinn 

"Consequenses".  Þeir sem eftir voru í 10c höfðu fengið til liðs við sig 

á þessum tónleikum þá Paul Burgess, sem meira og minna hafði spilað 

með þeim frá árinu1973 og lék á þessum tónleikum á trommur, Stuart 

Tosh, meðlimur hljómsveitarinnar "Pilot" frá 1973 til 1976, einnig á 

trommur, Tony O'Malley sem áður hafði verið í hljómsveit að nafni 

"Kokmo" á orgel, og Rick Fenn, áður meðlimur hljómsveitarinnar 

"Gentlemen", á gítar. 



Álit tónleikagesta var að hljómsveitin kæmi nú betur út á tónleikum en 

áður var og að eðli hljómsveitarinnar hafi breyst og hún væri komin 

nær því að vera venjuleg rokkgrúppa, í stað framúrstefnudansins, sem 

gerði hljómsveitina svo áhugaverða áður.  Þó sýndi það sig á þessum 

tónleikum að hljómsveitin ber höfuð og herðar yfir aðrar slíkar og 

líklega aldrei áður staðið nær því áliti sumra að þarna væru arftakar 

Bítlanna komnir fram.  Lengi vildu menn fá fram sína Bítla og leituðu 

að í öðrum flytjendum. 

Tónleikar 10cc í Háskólabíó 

21 apríl 2013 fóru fram í háskóalbíó í reykjavík tónleikar með 

hljómsveitinni 10cc.  Þá var einn orðin eftir í henni Graham 

Gouldman.  Heyrum hluta viðtals við kappann:  

"Morgunblaðið 14 apríl 2012 

Gamlir og ungir 

Hvernig komu þessir tónleikar eiginlega til? 

„Hmmm … ég eiginlega veit það ekki ef ég á að vera hreinskilinn. 

Það var bara haft samband við umboðsskrifstofuna. Þeir segja okkur 

hvert við eigum að fara og við förum. Við bara hlýðum (hlær).“ 

-Það er rífandi gangur í bandinu um þessar mundir, ekki rétt? 

„Jú, það er alltaf meira og meira að gera. Við höfum gaman af þessu 

og svo lengi sem það er eftirspurn þá sinnum við henni.“ 

-Hver er skýringin? Endurnýjaður áhugi á tónlist frá áttunda 

áratugnum eða … 

„Já, ætli það ekki. Hún er svolítið forvitnileg, samsetningin á 

áhorfendahópnum. Við fáum þetta fólk sem fylgdist með okkur í 

upphafi en líka slatta af ungu fólki. Ég spyr sjálfan mig, af hverju?  

Ólst það upp við þessa tónlist, finnur það þetta á netinu? Ég veit það 

ekki. En ég fagna því að það komi líka.“ 



-Hljómsveitin virðist vera í miklum metum hjá „tónlistarnördum“ sem 

spá mikið og spekúlera í bandinu. Menn sem lesa blöð eins og Record 

Collector líkt og það væri biblían sjálf … 

„(Hlær) … já, og þeir eiga von á góðu í ár þar sem við fögnum 40 ára 

afmælinu. Það kemur út veglegur safnkassi, fyrsti safnkassinn sem er 

helgaður bandinu.“ 

Hinn hugsandi maður 

-Það er oft talað um 10cc sem hljómsveit hins hugsandi manns. Textar 

oft glúrnir og sniðuglegar vísanir í poppsöguna í lagasmíðunum. Hvað 

segir þú um þá mynd? Var þetta meðvitað? 

„Nei. Við vorum bara að hugsa um að búa til góð lög og góðar plötur. 

Þetta var ekkert planað eða neitt. Farsældin var ómeðvituð ef svo 

mætti segja.“ 

-Það er merkilegt að í upprunalega bandinu voru allir meðlimir 

lagasmiðir. Þú og Eric Stewart voruð teymi og síðan Kevin Godley og 

Lol Creme … 

„Við komum allir úr mjög ólíkum áttum og vorum undir áhrifum frá 

mismunandi hlutum þó að við ættum um leið ýmislegt sameiginlegt.  

Dýrkuðum eðlilega allir Bítlana, Beach Boys og slíkar snilldarsveitir. 

En tónlistin sem við gerðum var bara fyrir okkur. Við vorum ekki að 

elta neina tískustrauma eða slíkt.“ 

-Hvernig varð bandið eiginlega til upprunalega? Þið voruð allið 

leiguspilarar, upptökustjórar, útsetjarar og lagasmiðir en það snerist 

allt um aðra listamenn. 

„Við vorum alltaf að vinna í hljóðverinu okkar, Strawberry Studios í 

Stockport, og þegar það var frír tími þar settumst við niður, sömdum 

lög og hljóðrituðum þau. Og einn daginn föttuðum við allt í einu að 

þetta væri bara nokkuð gott. Og byrjuðum að gefa út sem 10cc. Og 

restin er í sögubókunum." 

 

 



Golden Earring- 
var Hollensk hljómsveit. 

 

Hollendingar áttu ekki í eina tíð (og eiga máski ekki heldur í dag, 

2016) margar hljómsveitir sem gátu sér frægð út í hinum stóra heimi 

sem mögum þykir svo eftirsóknarvert hlutskipti og leggja svo mikið á 

sig til að öðlast og fanga.  Að ekki sé talað um á hinum eina sanna 

tíma hljómsveitanna sem stóð hyggur höfundur frá 1963 til svona 

1980. 

Frá Hollandi fengum við þó hljómsveit á borð við Fokus sem mörgum 

þótti áhugavert band og svo líka aðra sem heitir Golden Earring og 

varð talsvert stórt nafn í heimi hljómsveitanna á þessum tíma sem dró 

að sér slatta af áhangendum og þóttu um margt frumlegir og gera 

ágætis tónlist.  Sem auðvitað allt í grunninn snýst um. 



Golden Earring er stofnuð árið 1961 og hét til að byrja með The 

Tornados en nafninu breytt yfir í Golden Earrings þegar liðsmenn 

hennar uppgötvuðu að til var annað band með sama nafni.  Síðar, og 

við frekari skoðun liðsmanna, varð að niðurstöðu hjá þeim að sleppa 

s-inu aftast og hét hljómsveitin eftir leiðis Golden Earring. 

Golden Earring hefur á ferli sínum gefið út fjölda hljómplatna og kom 

fyrsta frá þeim út 1965 og bar titilinn "Just Earrings".  Og komu þær 

nokkuð hratt út á þessum tíma og jafnt og þétt allt til ársins 2003 er 

hlé komst á til ársins 2012 er út kom hljómplatan "Tits'n Ass" og er að 

sjá þeirra nýjasta framlag til tónlistarinnar. 

Golden Earring er enn virk hljómsveit sem reikna má með að 

reglulega megi sjá þá og heyra á sviði. 

Lesum næst ágæta samantekt 

sem fram kom í 

Heimilistímanum um 

hljómsveitina Golden Earring 

og birtist í blaði þessu19 júní 

1975. 

"Golden 

Earrings 

 

GOLDEN EARRING var í 

bresku poppblaði nefnd „besta, 

nýja hljómsveit ársins 1974:  

En það er langt frá því að 

hljómsveitin sé ný í 

poppheiminum.  Þeir eiga 



nokkur ár að baki, en urðu þó ekki heimsfrægir fyrr en í fyrra.   

Það var gítarleikarinn George Kooymans, og orgel- og gítarleikarinn 

Rinus Gerritson, sem byrjuðu upphaflega að leika saman.  Þremur 

árum síðar kom trommarinn Cesar Zuiderwijk og söngvarinn Barry 

Hay.  Í upphafi gerðu félagarnir fátt annað en leika á skóladansleikjum 

og i klúbbum víða í Hollandi.   

Golden Eearring urðu fljótlega vinsælir í heimalandinu, en vonuðust 

eftir meira á stærri markaði.  Fjórmenningarnir voru enn í skóla, þegar 

þeir sendu frá sér fyrstu plötu sína, „Please Go".  Það varð vinsælt lag, 

og þar með kom tækifærið.  Fjórir ungir, eftirvæntingarfullir 

Hollendingar fóru til Englands, og þar var þeim vel tekið.  Þeir fóru í 

hljómleikaferð, fyrst til Englands og síðar til annarra Evrópulanda.  

Frumleg túlkun þeirra á rokk og ról og rytm og blús féll í góðan 

jarðveg.  í bandaríkjunum vöktu þeir mikla hrifningu með fjöri sínu á 

sviðinu og lifandi framkomu.   

Alls hafa þeir sent frá sér 11 LP-plötur og 17 litlar.  Flestar þessar 

upptökur eru síðan þeir höfðu aðalstöðvar í Hollandi.  Sjálfir eru þeir 

alls ekki ánægðir með fyrri afrek sín og telja, að þeir hafi þroskast svo 

í tónlistinni, að gömlu plöturnar sýni alls ekki hvað þeir geta.  Það sem 

þeir eru ánægðastir með, er LP-platan „Moontan" og smáplatan 

„Radar Love".  Báðar hafa þessar plötur verið á vinsældalistum í 

Bandaríkjunum og Evrópu.  

Það er Gerorge Kooymanns, sem semur mest af tónlist 

hljómsveitarinnar, og hann gerði einnig flesta textana áður, en þar sem 

Barry Hay er breskur að hálfu, og þar með betri í málinu, hefur hann 

tekið við skáldskapnum.  Golden Earring nota sem sé ekki móðurmál 

sitt, Hollensku, sem svo fáir skilja.  Það er betra fyrir poppara að 

einhver skilji þá." 

 



Gert til gamans og vonandi einnig nokkurs fróðleiks. 

Kveðja:  KRF. 

 


