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Vangaveltur höfundar 

Hvað fær heillað fólk?  Ekki gott að segja og kemur þar margt til 

greina og útilokað að benda á eitthvað eitt.  Til þess er mannlífið of 

margbreytilegt og flóran fjölskrúðug og líka flókið og lífið merkilegra 

en svo að hægt sé að staðsetja svona lagað. Er hver manneskja enda 

hafsjór upplýsinga.  Brotin sem hver birtir úr eigin hugskoti fræða 

svolítið en aldrei nema agnarögn.  Hugur fólks er sístarfandi afl sem 

aldrei þagnar nema skamma stund í senn, áður en allt fer aftur af stað.   



Hugsun er eitt helsta afl manneskju og gerir fyrir vikið merkilega á 

sinn hátt og er sorglegt til þess að hugsa hve oft er borin lítil virðing 

fyrir einstaklingi, jafn stórfenglegur og hann nú er og má vel segja um 

að sé sitt veldi sem fært er um að fara og gera gott, hlúa að sem 

allstaðar kviknar líf af í fótsporum svona einstaklings á meðan önnur 

sköpun Guðs, að öllu leit eins gerð, fer með sig sjálfa í gagnstæða átt 

og umbreytir hverjum staðnum á fætur öðrum í eyðandi eld og allt þar 

að hreinu helvíti.  Svona er nú þessi sköpun Guðs sem heitir maður.  

Engin fær staðið óstuddur í þessu og án leiðsagnar Guðs en honum þó 

markvist og skipulega haldið frá eigin hjálpræði af vantrú og er í 

grunninn einnig skipuleg aðför. 

Allt af hugsun vitsmunavera sem ráða svo illa við hugsunina með 

enga leið til að hemja huga sinn.  Áreitið í kringi er hængur sem þarf 

að sigra og gæti gerst gegnum aga en hver og einn þarf að temjast við.   

Málið er hversu fólk er gjarnt á að fara með straumnum og að taka 

þátt í allskonar og hirða þá ekki um að verk hafi afleiðingar né heldur 

það hverjar afleiðingarnar kunni að vera.  Um allt svoleiðis er 

mörgum alveg sama og líka þó menn og konur falli og allir vita að á 

bak við einstakling sem liggur í blóði sínu eru syrgjendur og ástæðan 

fyrir að heimurinn er yfirflæðandi af sorg og hefnd.  Allt af 

mannavöldum og hugsandi vitsmunaverum með bæði gott og illt í sér.   

Fólk sem efnir til átaka hugsar fæst um afleiðingar þeirra.  Ekki heldur 

þó allt umhverfi breytist af og verði ískalt og meðaumkun og miskunn 

víki undan og hennar ekki framar æskt og að æ minni virðing sé borin 

fyrir merkilegri sköpun Guðs og læknavísindin þekkja best og hafa 

komist að raun um að sé heilt kerfi flókinna leiða og boða sem vinni 

samstætt en nægir hvergi til að fólk bera einhverja alvöru virðingu 

fyrir öðru fólki.  Einkennilegt?  Kannski, en þó ekki skoðað í ljósi 

Guðleysis.  Guðleysið er vandinn.  Ekki Guð. 

Allt af einni ástæðu.  Hugur manns sem þiggur ekki rétta næringu en 

er samt sístritandi með getu til að meta bæði rétt og rangt en hallar sér 



ekki að réttu nema þegar slíkt hentar sökum næringarinnar sem honum 

er færð.  Röng næring til huga vors fyllir allt glundroða sem svo fara 

að einkenna hugsanirnar lungað úr degi hverjum og fá oft búið til 

annan veruleika en Guðlegan.  Hugsunin um mikilvægið á að vera 

fólki til þægilegs ilms kemst ekki að, þó mest gagn gerði sjálfinu.  

Þægilegur ilmur merkir "Ágæt ástand".  Villtur og vanstilltur hugur 

gefur lítinn gaum að slíku heldur hinu að vera upptekin við að ná sínu 

fram.  Og af kviknar bál og ekkert trúarbál heldur bál heiftar.  Heitir 

líka "Eigingirni". 

Hugarfóstrið er fóður fyrir áframhaldandi rangsleitni vegna sömu 

næringar en ætti að þola svelti og svelti til dauða en lifir þess í stað 

sínu sprellfjöruga lífi.  Áhrif hugarfóstursins halda áfram að birtast.  

Og fólk byrjar að gefast upp.  Enga hjálp er að fá þrátt fyrir gangandi 

fólk framhjá glugganum í stórum bunum og hvert með eigin vanda 

sem það er að eiga við.  Fólk er gangandi vandamál sem fæst sér 

hvernig muni leysast.  Maður þarf Guð. 

Hugsun í einhverju sem kalla má "Í jafnvægi", að þar er annað uppi á 

teningnum.  Hún hugar að, verður öðrum öxl sem fólk fær að leggja 

höfuð sitt upp að og grátið þar, hlegið þar, sagt sögu sína þar, og 

fengið útrás með þeim ágæta hætti að losaði og gerði af frjálst.  Allt 

vegna axlar sem boðin var fram og breytti öllu fyrir manneskju við að 

bugast sem þessi eina öxl sá og kom aðvífandi og gaf af mikilvægum 

tíma sínum og vann mikilvægt hjálparstarf af huga sem fylltur var 

með kærleika Jesú og spurði einskis og varð vitni að er einstaklingur, 

manneskja, rétti sig upp og sá ljósið.  Axlir fólks eru allstaðar.  Hverjir 

vilja lána sína manneskju komna í þrot?  Miskunnsami Samverjinn 

talar inn í málið.   

Hjálpræðið gengur með okkur og gæti byrst í mér og þér sem þó 

ráðum öllu hvort af verði og séum til blessunar og huggunar eða er 

slétt sama, eins og sagt er í dag.  Hæglega gætum við verið 

einhverjum öxl en verðum sjálf að heimila allt svoleiðis.   



Öxlin þín er fullgild öxl manneskju á ögurstund þó ekki væri nema eitt 

lítið andartak.  Sorglegt er hve fátt fólk vill vera til staðar fyrir aðrar 

manneskjur sem þó er auðvelt að skilja þörfina hjá með því bara að 

horfa í eigin barm og muna þegar maður sjálfur lá afvelta ofan í 

skurði, vitandi að innlit manneskju litla stund hefði afl til að reisa við 

og á fætur og fá til að líta af dimmu og dökku yfir til birtu og 

eðlilegrar.  Lífið er fullt af tækifærum til góðverka sem margir hundsa, 

en sumir þó gera.  Bæði tilkomið af hugsunum og merkilegri 

ákvörðuninni.   

Manneskja nýtur ekki virðingar sem henni ber og er flokkuð eftir 

litarhætti, trú, starfi, menntun og öðru og metin ranglega og oft vanvirt 

í veröld sem finnur sig ekki sjálfa og gengur fram í einhverju sem 

engin orðið veit hvar endi né til hvers leiði.  Allt er stefnulaust og hver 

að baksast með sitt og ásakandi sýknt og heilagt aðra hvernig komið 

sé, jafnvel fyrir sér sjálfum.  Virðing sem ekki næst fram getur orðið 

svo skaðleg lífi einstaklings að jafnvel slokkni á sólinni hjá honum og 

henni.  Allt af völdum manneskja sem fæddar eru í þennan heim og 

Guð sagði um "Harla gott" en nægir samt ekki nema í örfáum tilfellum 

til að fólk sýni annarri sköpun Guðs eðlilega virðingu en erum samt 

öll sköpun sama Guðs.   

Eitthvað brást og eitthvað gerðist með lífið sem varð þess valdandi að 

manneskja á í miklu basli með að virða annað fólk né fær séð eitthvað 

bitastætt við hana.  Þetta er svo sem ekki einkennilegt.  Beri 

manneskja ekki virðingu fyrir eigin skapara er ekki miklar líkur til að 

slík beri virðingu fyrir öðru fólki.  Fyrst er að sjá og viðurkenna til að 

hitt fái möguleika til að fylgja með.  Öllu viðhaldið með hugsununum 

okkar og líka er viðhorf taka að breytast. 

Samt er allt þetta fólk gætt sömu gjöf og allir geta látið gott af sér 

leiða.  Hver sem er getur þetta án tillits til stöðu, fjármagns og 

menntunar.  Blinda er vandamálið og þannig vaxin að engin 

augnlæknir fær neitt við gert.  Annað þarf svo augu opnist og heitir 

"Trú og leiðsögn Jesú". 



Ástæða grimmdar er að við sjálf höfum misst miskunnina frá okkur og 

sprottið af allskonar.  Eitt er ítrekað virðingarleysi annars fólks í vorn 

eigin garð en afsakar ekki vonda breytni eins né neins.  Allir á 

endanum bera ábyrgð eigin gerða.   

Niðurstaða svona pælinga er að allir geti lánað og verið öðru fólki öxl 

og allir valið að snúa frá vegi miskunnarleysis og til vegs miskunnar 

og kærleika Drottins.  Góðverk eru góðverk og verða áfram afl sem 

gæðir veröldina lífi og viðheldur ljósi öndvert við illvirkin sem koma 

til að slökkva ljós þau sem góðverkin áður kveiktu og tendra eyðandi 

loga og elda vonsku sem útilokað er að góðverk manns geri.  Þrátt 

fyrir allt sem ein manneskja er haldin og getur gert annarri manneskju 

af illu að þá er hún fyrst og fremst stórkostlegt sköpunarverk lifandi 

Guðs.  Og það verður aldrei frá henni tekið.  Gerum góðverk í dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Free 

 

Ögn af pælingum. 

Hljómsveitir sem maður hreifst af eru margar og ætti að gera því öllu 

skil í bókarformi yrði doðrantur sá svo þykkur að bókin "Bítlarnir telja 

í"- yrði til hliðar við hann smárit.  (Grín).   

Hljómplata með hljómsveitin Free var ein platnanna sem prýddu vort 

æskuheimili á þeim tíma lífs míns sem þær blessaðar skiptu mann 

meira máli og áhyggjuleysi æskunnar voru manns ær og kýr og maður 

en frjáls sem fuglinn með heimili á bak við sig sem allt var til á og 

aðrir sáu um að fylla á birgðirnar en maður sjálfur, eins og síðar varð.  

Þá líka var lífið endalaus leikur í góðra vina hópi og með öllum 

þessum hljómsveitum og einstaklingum af tónlistarmeiði sem hrifu og 

maður vissi viss deili á og naut mörgum stundum.   



Þegar hljómsveitin Free var svona kominn á seinustu metranna, hún 

hætti 1973, er reyndar komið svolítið annað hljóð í strokkinn og margt 

orðið breytt að þessu leiti í manns lífi en samt enn þessi ljómi yfir sem 

hljómsveitirnar fæddu fram og hefur elst furðu vel.   

Platan sem til var á heimilinu með Free var í eigu fjölskyldumeðlims 

og er verkið "Heartbreaker" sem út kom í janúar 1973 og verður að 

segjast eins og er að manni þótti alltaf nokkuð áheyrileg og varð 

glaður eftir að Spotify forritið komst í tölvu manns og maður er í dag 

áskrifandi að og sér ekki eftir aurnum þeim.  Þá gat maður á nýjan leik 

heyrt þessa ágætu plötu eftir áratuga þögn.  Varð við það tækifæri að 

minnsta kosti einn glaður.  Hann ég. 

Nóg um það. 

Hljómsveitin Free. 

Free er Ensk rokkhljómsveit sem stofnuð var út í London árið 1968 og 

á hinum eina sanna tíma hljómsveitanna sem varði fram undir lok 

áttunda ártugar seinustu aldar, ekki mikið eftir þann tíma.  Auðvitað 

hafa hljómsveitir orðið til eftir þetta en samt ekki unnið svona almennt 

séð undir sömu formerkjum og þá var hið algenga og er allt þetta 

alvöru frelsi til að skapa og var algenga leiðin og starfandi 

tónlistarmenn unnu við og er partur þess að gera sjöunda og hluta 

áttunda áratugina seinustu aldar svo merkilega í sögunni í margra 

augum. 

Aðdragandi að stofnun hljómsveitarinnar Free er merkileg fyrir þær 

sakir hversu meðlimirnir voru allir ungir að árum er þeir fyrst komu 

saman til að æfa sig fyrir hljómleika sem áttu að fara fram 19 apríl 

1968 og gerast á krá einni sem heitir "Nag's Head" í grennd við "York 

Road" og "Lavender Road" í Battersea í London.  Bassaleikari 

bandsins og 15 ára gamli er Andy Fraser, gítarleikarinn heitir Paul 

Kossoff og bæði söngvari Paul Rodgers og trommarinn Simon Kirke 



voru 18 ára.  Sjá má að aldur meðlima Free var ekki hár er hún æfði 

sig í húsnæðinu sem bandið hafði þá til afnota fyrir téða tónleika á krá 

þessari í London, sem reikna má með að hafi skipt sveinanna sköpum.  

Ungur aldur piltanna heyrist ekki á fyrstu plötu sveitarinnar "Tons Of 

Sops" sem var gefin út 14 mars 1969 og tekin upp í október og svo 

desember 1968 í stúdíóinu "Morgan Studios, Willesden, London, 

heldur í allvel þroskuðum tónlistarmönnum sem vissu hvert þeir vildu 

stefna með hljómsveit sína og söngva.  Að vita hvað maður vill er 

mikilvægt og hjálplegt þegar frá byrjun og hvar í stétt sem er og hvað 

sem þeir hyggjast taka sér fyrir hendur. 

Skoðum upphaflegu meðlimi Free. 

(Paul Kossoff er fæddur 14 september 1950 og dáinn 19 mars 1976.  

Dánarmein hans er ofnotkun eiturlyfja sem hann glímdi- og barðist 

við um tíma en hafði ekki sigur yfir, og er ekki einn um það.  Er 

Kussoff lést var hann í flugi frá Los Angelis yfir til New York.  

Hljómsveitin Free var þá hætt.  Hann lést af of stórum skammti af 

heróíni og var einnig haldin hjartasjúkdómi.   

Andry stofnaði, eftir að Free hætti, hljómsveit sem hlaut nafnið "Back 

Street Crawler".  En hún náði aldrei miklum vinsældum í og með 

vegna þess að Kossoff gat illa sinnt henni vegna veikinda.  Um 

haustið 1975 fékk Paul hjartaáfall og lá lengi milli heims og helju.  

Nokkrum vikum fyrir andlátið voru uppi plön um að fara í 

tónleikaferð með "Back Street Crawler" um Bretland, sem að sjá varð 

ekki af.  Dauða Kossoff bar mjög hratt að.   

Paul Kossoff var valin í sæti 50 af hinu virta tímariti Rolling Stones 

yfir besta gítarleikara allra tíma.  Á legstein hans eru rituð þessi orð: 

"All Right Now" 

Faðir Kossoff, leikarinn David Kossoff, vann meðal annars við 

sjónvarp, stofnaði eftir dauða sonar síns sjóð sem miðaði við að kynna 



börnum raunveruleg áhrif fíkniefna og hver áhrifin eru á fjölskyldu 

viðkomandi einstaklinga og sinnti þessu verkefni það sem eftir var 

ævinnar.  David Kossoff leikari fæddist 24 nóvember 1919 og lést 23 

mars 2005.)   

(Paul Rodgers, skírðurPaul Bernard Rodgers, er fæddur 17 desember 

1949 og er lagahöfundur og tónlistarmaður og söng bæði í Free og 

annarri hljómsveit sem hann var með í að stofna og er "Bad 

Company", sem mörg okkar munum eftir.  Popptímaritið Rolling 

Stones valdi hann í fimmtugasta og fimmta sæti yfir bestu söngvara 

allra tíma.  2011 fékk Rodgers frá Bresku Akademíunni "Ivor 

Novello" verðlaunin fyrir sitt ágæta framlag til Breskrar tónlistar, sem 

vitaskuld er mikill heiður.  Paul Rodgers er í dag búsettur í Kanada og 

var af aðdáendum sínum oft kallaður "Röddin".)  

(Andy Fraser er fæddur í Paddington í London 3 júlí 1951.  Hann lést 

á heimili sínu í Kaliforníu í Bandaríkjunum 16 mars 2015.  Hafði hann 

þá barist við krabbamein og alnæmi.  Fraser lætur eftir sig tvær dætur.  

Hann fæddist í London og hóf að spila á píanó 5 ára gamall.  Einnig 

nam hann klassískan píanóleik 12 ára, þegar áhugi hans á gítarnum 

vaknaði.  Andy Fraser er höfundur líklega vinsælasta lags Free "All 

Right Now.  Verið er að rannsaka dauða hans".) 

(Somon Kirke var skírður Simon Frederick St George Kirke og er 

fæddur 28 júlí 1949 og er eins og sumir hinna best þekktur sem 

meðlimur Free og Bad Company.  Kirke er fæddur í Lambeth í Suður 

London og eyddi fyrstu árum ævi sinnar í sveit í Wales.  17 ára snéri 

hann til London.  Var þar þá mikill uppgangur allskonar blúss sem 

heillaði hinn unga mann og dró til sín.  Í kjölfarið byrja leiðir 

stofnenda Free að liggja saman sem á einhverjum tímapunkti varð til 

þess að Free varð að starfandi hljómsveit sem margir glöddust yfir að 

heyra í og sóttust eftir plötunum.) 

 



Meira um Free 

Hljómsveitin Free varð til á þeim tíma tónlistarsögunnar þar sem allt 

er nánast opið fyrir öllu sem menn vildu gera á sviði tóna og hljóma 

og söngva og þeir því inni í andrúmi og kjöraðstæðum fyrir alla sína 

sköpunargleði með allt þetta frelsi í kringum sig sem þá var hið 

algenga og líklegt sé að hafi aldrei verið meira í annan tíma né náð 

viðlíka útbreiðslu og ekki bara í einu landi heldur mörgum ríkjum.  Að 

starfa í slíku andrúmi getur ekki hafa verið neitt nema áhugavert allri 

listsköpun sem þá varð til.  Og meira líka.  Margir á þessum tíma sáu 

dæmið ganga upp í efnahaglegu tilliti af því einu að almenningur á 

vissum aldri var móttækilegur og sjálfur innstilltur inn á þessa línu 

sem allt frelsið gilti um í og fór og verslaði sér afurðirnar sem voru 

fyrir framan augu þeirra í formi hljómplatna.  Ekki má gleyma því að 

fólkið sjálft sem var á þessum vettvangi og hlustaði á tónlistina kunni 

að meta allt þetta frelsi sem þá gilti og mat sjálfstæðið og vildu, 

strangt til tekið kröfðust að fólkið héldi sér sem fastast við sitt frelsi 

og kæmu með út úr stúdíóunum verk sem nýr taktur og tón væri í og 

eins og hver sveit fyrir sig vildi að verk sitt hljómaði.  Kannski ekki 

algerlega sanngjarnar kröfur en samt oft það sem tíðkaðist.  Frjó 

hugsun viðhelst lengi undir þrístingi eðlilegrar og heilbrigðrar 

hvatningar.   

Hvatning inn í góðar aðstæður eru þroskandi sem sérhver listamaður 

sem meðtekur hana nýtir í sinni list og tekur sig þess vegna út úr og 

birtir verk eins og hann sjálfur vill að sé útlítandi og hljómandi.  Sem 

og er rétta hugsunin.  Vitaskuld innan marka og ramma 

tónlistarformsins sjálfs, sem verður að fá að ráða einhverju þarna.  

Búið er að finna upp hjólið en möguleikarnir á útfærslum 

margvíslegar innan sjálfs hringsins.   

Frelsi til að skapa eins og hjartað vill er og verður áfram andhverfa 

hins sem vill setja upp veggi, leggja hindranir og fyrirstöður í veginn 

en mun sem fyrr bitna á sköpunargleðinni og burði til að færa 



listsköpunina út á farveg sem máski hentar mikilvægri 

peningamaskínunni betur en sjálfri listinni sem ætti alfarið að fá að 

ráða ferðinni og mun gera haldi hún sér innan almennra marka hyggni 

og þess gætt að ekki sé farið með út í tóma þvælu, sem svo auðvelt er 

að gera þarna sem annarstaðar.  Viðskiptin gætu vel beygt sig undir 

frelsið og sást vel á Bítlatímanum og á árunum þar á eftir þegar allar 

þessar hljómsveitir voru við lýði og margar að gera það gott út í 

hinum stóra heimi og peningarnir flæddu, þó máski annað gilti hér 

upp á litla Íslandi.   

Fólk sem til þekkir tekur undir breiddina og fjölbreytileikan sem ríkti í 

þann tíð og vinsældir margra platna frá þessum tíma sanna hvað 

gleggst sem enn í dag seljast og sumar í talsverðu magni á ári hverju 

af engu nema auðvitað gæðunum.  Hljómsveitin Free var ein sveitanna 

sem skar sig á sinn hátt frá öðrum starfandi sveitum þess tíma og 

menn þekktu úr með sinn blússkotna og ágæta stíl og verkin frá eru 

enn að seljast þó ekki sé kannski í neinum stórum upplögum, en samt.   

 

 

 

 

 



Fréttir af Free 

Í september 1970 var mikill 

uppgangur hjá Free og sveitin 

þá skipuð þessum mönnum,  

Paul Rodgers söngvara, Roger 

Waters (ekki Pink Floyd) 

gítarleikara, Andy Fraser 

bassaleikara og loks Nick 

Mason (ekki Pink Floyd) á 

trommunum. 

Lagið "All Right Now" kemur 

nýtt inn á íslenska 

vinsældarlistann í september 

1970 og hafnar strax í fimmta 

sæti listans sem svo margir 

fylgdust með og fannst 

áhugaverð lesning og hluti 

þessarar menningar sem 

spannst kringum hljómsveitirnar hjá stórum hópi fólks.  Lag Free þótti 

fjörlegt og ágætt til að taka við sporið og því bætt við að móttökurnar 

sem lagið fái á dansstöðunum séu góðar.  Þetta er líka mynd upp á 

íslensku hljómsveitirnar sem léku á danshúsum borgarinnar að þær 

urðu að gjöra svo vel að fylgjast vel með þessum vinsældarlistum og 

gæta þess að hafa lög þaðan með í eigin dagskrá.  Búast mátti við að 

um eitt og annað lagið þaðan væri beðið:  "Áttu ekki, hikk, til lagið, 

hikk, með þarna, hvað heitir hún aftur, hikk, já alveeg rétt, Free -All 

Right Now - hikk"- sem forsprakki sveitarinnar sagði að væri og gaf 

hinum færi að bjóða fagurri fröken upp í dans og taka sveiflu með á 

dansgólfinu eftir að hljómsveitin hafði undið sér í sönginn sem hún 

nýverið hafði æft og kunni utanbókar og gerði með öllum stílbrigðum.  

Voru þessi dansbönd oft á tíðum hin ágætustu. 



1970 voru í undirtektir áhanganda sveitarinnar Free með þeim hætti að 

margir líktu við það sem gerðist á tónleikum Bítlanna þegar þeir voru 

og hétu.  Oft fóru tónleikar Free fram með þeim hætti að margsinnis 

kom fyrir að þeir yrðu að hætta að spila á meðan mestu fagnaðarlætin 

í sal gengu yfir og ekki aftur byrjað fyrr en svolítið tók að draga úr 

ópunum, hrópunum og stöppunum og aftur skapaðist tóm á staðnum 

til að heyra tón frá sviði.  Svona var þetta á tíma hljómsveitanna sem 

átti sinn stað í hjörtum fólks og var oft liðið sem fylgdi sinni 

hljómsveit eftir og lét sjá sig hvenær og hvar sem færi gafst.  Leyfði 

efnahagur unga fólksins.  Um akkúrat þetta eru til mörg dæmi að 

menn hafi elt sína hljómsveit.  En slíkt er ekki með öllu óþekkt.  Til að 

mynda í heimi knattspyrnunnar. 

Popphátíðin 

mikla á Isle Of 

Wright 1970. 

Sunnudaginn 26 til 31 ágúst 

1970 var mikil popphátíð 

haldin á lítilli eyju á 

sunnanverðu Englandi sem 

segja má um að sé staðsett á 

milli annarsvegar Plymouth í 

vestri og hins vegar London í 

austri og að þar hafi fyrst 

farið fram svona hátíð árið 

1968, og aftur 1969 og hætt 

með þær eftir hátíðina sem 

fram fór í ágúst 1970 og hér 

örlítið neðar verður lítillega 

imprað á.  



2002 er hátíð þessi endurvakin á sama stað og hafa þessar uppákomur 

verið árlegur viðburður síðan.  Sjá má auglýsingu frá mótshöldurum 

sem auglýsa svona samkomu sem hófst fimmtuginn 9 júní og lauk 

sunndaginn 12 júní 2016, að sjá má að uppákomur á Isle Of Wright á 

sér nokkra starfsögu.   

Svæðið sem notað er fyrir þessa uppákomu er mikill og grasi gróin 

völlur með sviðsaðstöðu í einum enda hans.  Hvort gert sé ráð fyrir að 

menn tjaldi á staðnum þekkir höfundur ekki en gerir ráð fyrir að svo 

sé.  Líka má vel vera að mönnum að einhverju leiti standi til boða 

gisting í nágrenninu þó það sé lagt túnum bænda og stunduð akuryrkja 

með tilheyrandi búsmala og heyskap á tíma hans.  Hér hugsar 

höfundur bara upphátt. 

Hvað um það þá var það í ágúst 1970 að fram fór þriðja popphátíðin á 

jafn mörgum árum sem gríðarlegur fólksfjöldi mætti á og komu 

margar af helstu og vinsælustu hljómsveitur fram.  Samtals voru 30 

hljómsveitir bókaðar og auglýstar.  Hvort allar náðu allt til sviðsins 

skal ósagt látið.  Eitthvert klúður virðist hafa verið með skipulagið hjá 

mótshöldurum. 

Hipparnir á staðnum voru ekki par hrifnir yfir blaðmönnunum sem 

voru þarna og töldu þá alla til hópa verstu lúða sem lýstu hippunum 

sem einskisnýtu fólki í greinum sínum.  Hippi nokkur sagði við 

blaðamann á staðnum að hann sjálfur hefði ekki unnið handtak í þrjú 

ár og teldi öllu fólki óhollt mjög að fara í bað og eða þvo sér.  

Hipparnir voru svolítið á milli tanna fólks árið 1970 og árin á undan 

og fannst sumum lítið til þeirra koma þó þeir greyin væru að stærstum 

parti mesta friðsemdarfólk og gerðu engum manni minnsta mein en 

breytir ekki hinu að fengu oft um sig umfjöllun og ekki alltaf neitt 

réttmæta né heldur sanngjarna.  Og svona er nú bara lífið að það mætir 

fólki ekki alltaf með neitt sanngjörnum hætti. 

Listamenn og hljómsveitir á borð við Lovin Spoonful, Joni Michaell 

sem ku hafa heillað alla á staðnum með ljúfum söng,Ten Years After 



sem með frammistöðu sinni sönnuðu að vera ein allra besta hljómsveit 

í heiminum á þessum tíma, og má vel taka undir það sjónarmið, 

Moody Blues ku ekki hafa brugðist áhangendum sínum með framlagi 

því sem þeir buðu fólki, Free voru þarna og sýndu öllum mótsgestum 

hví þeir þutu svo hratt upp alla vinsældarlista og stjörnuhimininn, 

Jetrho Tull, Jimi Hendrix spilaði í tæpa tvo klukkutíma við hreint 

frábærar undirtektir, Emerson, Lake & Palmer brugðust ekki vonum 

manna, og Emerson ókrýndur konungur rafmagnsorgelsins, The Doors 

mættu og einnig The Who.  Þarna voru líka Donovan sem var með 

nýja hljómsveit með sér, Joan Baez sem stóð sig með stakri prýði og 

hélt áheyrendum sínum föngnum í þann klukkutíma sem henni var 

ætlaður.  Enda geysigóð söngkona, Leonard Cohen og fleiri.   

Allt nöfn sem kvað talsvert að á þessum tíma og voru bönd og 

einstaklingar sem seldu gríðarlegt magn af hljómplötum.  Þarna var 

líka fólk sem var iðnara við að brjóta niður girðingar og veggi heldur 

en að leggja við eyrun og njóta söngvanna.  Eru enda alltaf einhverjir 

á hverjum stað sem ekki þola neinn frið og því síður friðarsöngva 

unga fólksins.  En þeir voru nokkuð algengir árið 1970.  Ekki er 

heldur ólíklegt að söngur John Lennon "Give Pace A Chance" sem út 

kom 4 júlí 1969, hafi annað en heyrst á einhverjum tímapunkti 

einhverstaðar í mannhafinu á þessari vel sóttu popphátíð, sem svolítið 

los virðist hafa verið í og máski ástæðan fyrir að hún var lögð til 

hliðar næstu áratugi en endurvakin 2002 og þá að líkindum undir 

öðrum formerkjum og þéttara skipulagi. 

Meira skeði á popphátíðinni í Isle of Wrigh en bara þettat.  Sögur 

gengu um allt svæðið sem mönnum hætti að lítast á blikuna með þegar 

fimm Georg Harrison voru á svæðinu á sama tíma, fjórir Ringo Starr 

(hann á þessum tímapunkti var staddur í Nice í Frakklandi) og tveir 

John Lennon, en að sjá engin Paul McCartney.  (Þarna er Bítlarnir ný 

hættir og menn máski enn svolítið fúlir út í Sir Paul, sem virðist hafa 

verið kennt um það að Bítlarnir voru ekki lengur með.  Margt alltént 

segir höfundi að svo hafi verið og er máski skíringin á að hann sé ekki 

nefndur og bara hinir þrír.  Margt skal ég segja ykkur gerist.  Víst er 



um það).  Sögur þessar um veru Bítlanna á staðnum fóru á kreik eftir 

að blaðið Portsmoth sló þeirri fregn upp á forsíðu hjá sér, að allir 

Bítlarnir með tölu ætluðu á þessa hátíð.  Reyndin var sú að engin af 

þeim kom, en þeir hins vegar fjölmargir sem sögðust hafa séð þá 

vappa um á svæðinu.  Sagt er að fólk undir áhrifum sjái stundum 

tvöfalt.  Þarna var þó gert gott betur heldur en að sjá tvöfalt. 

Free hætta. 

Endanleg lok Free voru 1973.  Hljómsveitin hafði áður hætt og gerðist 

það í kringum 1970 og stóð tímabundið.  Hún kom saman á nýjan leik 

og gerði að minnsta kosti tvær hljómplötur eftir það uns endanlega 

kom að slitum sveitarinnar.  Má þó vera að Free hafi komið saman 

síðar þó höfundur telji að svo sé ekki en segir óábyrgt. 

Líklegt er að aðdáendur sveitarinnar hafi orðið daprir við fréttina.  

Vegna auðvitað allrar þessarar nálægðar fólksins við þessa menn getur 

svona lagað gerst.  Ekki rökrétt né neitt svoleiðis en til í dæminu og 

gerist gegnum hljómplötu hlustunina, umræðurnar, ljósmyndairnar, 

lestur og fréttir um þessa kappa í dagblöðum og popptímaritum.  Allt 

partur alls þessa sem þá var í gangi.  Það er í þessu ljósi sem höfundur 

velur að tala um þetta tímabil sem "Tímabil hljómsveitanna" og 

stendur við.  Af þessu eimir og má sjá í dýrkun ungviðarins á Justin 

Bieber.   

Þessa hugsun má staðfesta er að því kom að tveir fyrrum Free- menn, 

þeir Paul Rodgers og Simon Kirkle, komu saman og aðdáendur 

sveitarinnar hoppuðu í loft upp af kæti og strax orðnir sannfærðir um 

að þeir fengju aftur sína Free, sem ekki varð af.  Enda ekki komnir 

fram til að tilkynna endurkomu Free heldur kynna nýja hljómsveit 

sem fékk nafnið "Bad Company" sem til stóð að stofna í fyrra skiptið 

sem Free hættu en hætt var við.  Og kannski ekki réttur tími þá. 



Nokkur orð um Bad Company. 

Bad Company, eins og Free, er 

Ensk hljómsveit sem gat sér gott 

orð á áttunda áratug seinustu 

aldar.  Upprunalega Bad 

Combany samanstóð af þeim Buz 

Burell, Paul Rodgers, Simon 

Kirke og Mick Ralphs.  Sveitin 

var starfandi frá 1973 til 1982 er 

hlé kom í samstarfið til ársins 

1986 er liðinu var aftur hóað 

saman og starfaði til ársins 1999, 

er smá hlé var gert til 2001 sem 

endist til ársins 2008.  Hvort Bad 

Company séu starfandi í dag 

þekkir höfundur ekki, en telur að 

sé ekki. 

Hljómsveitin vakti strax nokkra 

athygli að ljóst er að samruna stjarnanna ætlar í þessu tilviki að bera 

ávöxt sem allur gangur var á hvernig gekk með svona stjörnusamruna.  

Fyrstu þráar hljómplötur sveitarinnar náðu allar 5 sæti bæði í 

Bandaríkjunum og Bretlandi og eru það plöturnar "Bad Compani" 

útgefin 26 júní 1974, "Straight Shooter" í september 1975.  Þriðja 

platan í þessum flokki er skífan "Run With The Pack" gefin út í janúar 

1976 með 36, 4 mínútur spilatíma.  Samtals gaf Bad Company út tólf 

breiðskífur og kom síðasta frá þeim í verslanir 15 október 1996 og 

fékk nafnið "Stories Told & Untold" með 58, 22 mínútna spilunartíma 

og greinilega gefin út á cd- diski sem bauð listamönnum að koma fyrir 

meira efni en mögulegt var á Vinyl- plötunni.   

Vindum okkur í næsta lið 



Albert Hammond 

 

Fyrst ögn af pælingum 

Mörg voru "fjöllin" sem glöddu mann á sínum tíma sem engin ætlaði 

að komast yfir en entust samt bara sinn tíma og viku svo sæti fyrir 

öðrum samskonar "fjöllum".  Sum þessara "fjalla" entust betur en 

önnur "fjöll" og urðu eftir í minningu kynslóða sem mundu þau, voru 

á staðnum, upplifðu með sínum hætti en fæstir samt beinum heldur 

svona tilsýndar en samt í sinni nánd með hjálp tækja og tækni.   

Upprifjunin er partur af lífinu og í höndum manna og kvenna sem 

hæfileika hafa til að skrá það sem gerist og skrásetjara finnst markvert 

og þess vert að setjast yfir og setja á blað og eru raunverulegu 

skrásetjarar sögunnar sem mögulega kynslóðirnar rekast á og fá vitað 

hvað átti sér stað í tíð sem liðin er og máski mörgum gleymd.  Hvað 

þykir merkilegt er bundið einstaklingi.  Allt nær sínum hæstu hæðum 

og fer svo af vellinum af ýmsum ástæðum.  Minnkandi vinsældir er 



ein, veikindi gætu verið önnur.  Þriðja er sjálfur aldurinn.  Og allt 

endar þetta með dauðanum sem kíkir við og heimtar sitt og það 

refjalaust og líkaminn verður að hlýða.  Dauðinn spyr hvorki um stétt 

né stöðu, frægð né frama heldur er bara á ferð og fer þangað sem tími 

er kominn til að kíkja við á.  Þegar upp er staðið má sjá að við erum 

hvert og eitt furðu jöfn þegar kemur að mörgum þáttum sem engin 

sleppur frá að lenda í.  Málið er að læra að gera gott úr sínum 

veruleika og nota daginn rétt.  Tónlist sem gleður er stór partur.   

Tónlistarmaðurinn, söngvarinn, gítarleikarinn og lagahöfundurinn 

Albert Hammond var einn af þessum tónlistarköppum sem heilluðu 

höfund á sínum tíma og hann hreifst af lögunum hjá og eignaðist 

plötur með á meðan vinsældir hans voru hvað mestar í landi voru en 

hann hætti að fylgjast með er frá leið sem og að fá af fregnir og vissi 

ekki mikið, og ekkert, hvað um hann varð fyrr en hann fór að 

grennslast fyrir.  Hvað um það að þá voru hljómplötur Hammonds 

gernýttar og spilaðar oft og mikið með sælubrosi á vör í hvert sinn 

sem tónarnir bárust.   

Lengi hefur höfundur hreint elskað góða tónlist og því átt og heyrt 

heilmargt af henni í öllum mögulegum og ómögulegum litaafbrigðum 

og á sér óteljandi uppháhaldssöngva og verið ósmeykur við að prufa 

nýjar leiðir, bara til að láta sem minnst af tónlistinni fara framhjá sér.  

Engin getur þó fylgst eftir allri hljómplötumergðinni og ljóst að mörg 

gæðatónlistin fór framhjá manni.  Heppni ræður oft meira en nokkuð 

annað þegar kemur að tónum, bókmenntum, málverkum og list 

hverskonar.  Nægir eru hæfileikarnir í fólki.  Þeir eru hreint út um allt.  

Langt er síðan höfundur uppgötvaði mátt heppninnar. 

Nóg um það. 

 



Albert Hammond - Uppruni 

Albert Hammond var skírður Albert Louis Hammond, Jr.  Hann 

fæddist 18 maí 1944 í London í Englandi eftir að fjölskylda hans hafði 

verið flutt frá Gíbraltar í seinni heimstyrjöld þar sem hún áður hafði 

haft sitt aðsetur.  Gíbraltar hefur lotið stjórn Breta frá árinu 1713.   

Skömmu eftir fæðingu drengsins fluttist fjölskyldan aftur til Gíbraltar, 

þar sem hann og ólst upp.  Árið 1959-1960 hóf hann fyrst að spila 

með hljómsveit og var hún frá Gíbraltar og hlaut nafnið "The Dimond 

Boys?", með engan sérstakan metnað í sjálfu sér né heldur sérstaka 

stefnu til að fylgja, en varð samt mjög vinsæl.   

Þess má geta áður en lengra er haldið og til aukins fróðleiks að 

Gíbraltar er rúmlega 6, 5 kílómetra skagi syðst á Spáni við mynni 

Miðjarðarhafsins og hefur lotið stjórn margra þjóða gegnum aldirnar 

áður en Bretar fengu yfirráð yfir svæðinu.  Spánverjar réðu þar lögum 

og lofum í um tvær aldir.  Fleiri hafa komið þar við sögu, Rómverjar 

að dæmi sé tekið á meðan Róm enn var heimsveldi.   

Þekktasta kennileiti Gíbraltar er líklega Gíbraltarkletturinn sem margir 

sjómenn íslenskir hafa siglt framhjá og er höfundur einn þeirra og 

þótti hvorki neitt sérlega tilkomumikill né glæsilegur á að líta og bara 

ósköp venjulegur klettur standandi þarna út í sjóinn.  Samt var gaman 

að hafa litið hann eigin augum.  Líklegt er að þetta hafi átt sér stað 

árið 1986 á leið til Ítalíu á flutningaskipi.  Einnig var einhverju sinni 

komið við í höfninni í Gíbraltar til að taka olíu og gafst mönnum 

tækifæri til að skreppa stundarkorn í land á meðan olían rann í tanka 

skipsins.  Það sem höfundi er einna minnisstæðast úr þeirri landferð 

allri voru allir þessir aðilar sem undu sér að honum og buðu Hass til 

kaups, sem hann vitaskuld afþakkaði.  Smá útúrdúr. 

 



Meira um Albert Hammond 

Árið 1966 stofnaði Hammond breskan söngdúett og nefndi "Family 

Dogg" sem að sjá starfaði um tíma og kom söng á topp tíu listans í 

Bretlandi sem heitir "A Way Of Life" árið 1969. 

Einnig tók Hammond að sér að skrifa söngva ætluðum öðrum og var í 

samstarfi með Mike Hazlewood (Mike Edwart, eins og hann var 

skírður var enskur söngvari, lagahöfundur og tónskáld sem starfaði 

með ýmsum til að mynda Albert Hammond, T-Bone Burrett, Van 

Dyke Parks og Harry Nilson.  Mike Hazlewood er fæddur 24 

desember 1941.  Hann lést 6 maí 2001)  Lögin sem þeir virðast hafa 

samið saman eru "Little Arrow" fyrir "Leapy Lea" (Leapy Lea var 

skírður Graham Pulleyplank og breytti síðar nafni sínu í hitt.  Hann 

fæddist í Eastborne í Englandi 2 júlí 1939 og er Enskur söngvari og 

best þekktur fyrir lagið "Little Arrow" en það lag náði 2 sæti á Breska 

vinsældarlistanum og komst á topp 40 listann í Bandaríkjunum "Little 

Arrow" er þekktur slagari sem þú manst eftir ef þú bara heyrðir hann, 

gerirðu það ekki þegar.)  Ekki er annað að sjá en að Albert Hammond 

hafi verið afkastamikill lagahöfundur og hafi samið fjölda söngva sem 

aðrir fengu til afnota og ekki ólíklegt en að maður hafi heyrt eitthvað 

af þessum söngvum hans án þess líklega að leggja nafn hans við í 

öllum tilvikum.  Eru lagahöfundar enda sjaldnast kynntir, aðeins 

flytjendur. 

1974 er Albert Hammond búsettur í Bandaríkjunum og spannaði þá 

ferill hans sem lagahöfundur og söngvari 14 ár.  Platan sem kom út 

með honum sama ár er "Albert Hammond".  Áður höfðu komið út "It 

Never Rains In South California" árið 1972 og platan "The Free 

Eletric Band" árið 1973 og svo þriðja platan sem ber hans eigið nafn, 

eins og fyrr er getið.  Á hljómplötunni frá 1973 spila með honum þeir 

Joe Osborn á bassa, á trommum eru Hail Blaine og Jim Gordon.  Um 

bakraddir sáu Carol Carmichael og vinir.  Um strengina sáu The Sid 

Sharp Strings. 



Með söngvunum "Its 

Bever Rains In Southern 

Californina" og "Free 

Electric Band" varð Albert 

Hammond gríðarlega 

vinsæll.  Þótti hann enda 

ákafur tónlistarmaður og 

líka framleiðandi, og hafa 

auk þess prýðilega 

söngrödd, sem auðvelt er 

að taka undir.  En þarna 

skoraði hann ekki sitt eina 

og fyrsta mark.  Hann er, 

eins og fram kom, 

höfundur laganna, Little 

Arrow, Gimme Dat Ding 

og Good Morning 

Freedom, ásamt fleiri 

lögum sem orðin voru 

þekkt og vinsæl þó samin 

væru fyrir aðra listamenn.  

Seinna tók hann þessi lög upp á sína arma og söng sjálfur. 

Lengi lifði Albert Hammond hálfgerði flökkulífi.  Segir enda sagan að 

hann hafi verið ólmur í að skoða heiminn.  Frænka hans og frændi 

tóku hann með sér í ferðalög sem eins og þau vildu ferðast og kynnast 

mörgu utan landsteinanna.   

The Hollies söngurinn "The Air That I Breath" er eftir Albert 

Hammond og með á hans fyrstu plötu og í hans eigin flutningi en 

örlitið breyttri úrfærslu.  Fallegt lag.  Höfundi er ekki kunnugt um 

hvaða The Hollies- plötu söngur þessi tilheyrir en veit að hægt er að 

finna hann á safnplötunni "The Verry Best Of The Hollies"- frá árinu 

1993. 



Um sig sjálfan segir Albert Hammond meðal annars þetta:   

"Ég vil taka það fram, að ég er alþjóðahyggjumaður.  Ég lít ekki á 

sjálfan mig sem Englending, frekar en Gíbraltarbúa, Spánverja og 

jafnvel Ameríkana.  Ég er bara Albert Hammond, mannvera."  Þetta 

sagði Albert Hammond um sig sjálfan í viðtali sem eitt sinn var haft 

við hann þegar menn fóru svona að vilja vita meira um þennan fræga 

mann eins og títt er um fólk sem sker sig á einhvern hátt úr og byrjar 

að vekja almenna athygli.  Sumir á Íslandi töluðu um svona fólk sem 

lýstu sér eins og Albert gerir sem allra þjóða.  1974 að þá bjó hann í 

Californíu og vart hægt að segja neitt annað um nema að vera á 

grænni grein þar vestra.  (Ath. 1974) 

Það var á tímum hinna raunverulegu "Kúlutyggjótónlistar", sem lagið 

þeirra "Gimme Dat Thing" voru sannarlega fulltrúar fyrir.  Um þetta 

hafði Albert Hammond að segja: 

"Við fengum okkur fullsadda af þessari "Kúlutyggjótónlist".  Það var 

orðið þannig með okkur, að í hver sinn sem við komum upp með 

eitthvert lag, sem okkur fannst virkilega varið í, þá var eins og engin 

vildi hafa afskipti af því.  Það voru lögin, sem gáfu arðinn.  Svo ég 

ákvað að hætta öllu samstarfi og flytja til Bandaríkjanna." 

Albert Hammond er spurður að því hvað við hafi tekið eftir að til 

Bandaríkjanna kom, og lýsti hann því með þessum hætti: 

"Ég fann fljótt út, að öll mín vinna í Englandi, öll lögin sem slegið 

höfðu í gegn þar, skiptu Kananna akkúrat engu máli.  Ég var 

gersamlega óþekktur og varð að byrja næstum á botninum og vinna 

mig upp.  Það tók mig næstum ár að ná mér í plötusamning og líklega 

hef ég verið ótrúlega heppinn.  Fyrirtækið heitir "Mums record". 

Þegar Albert Hammond var loksins kominn með samning, leið löng 

stund þar til hann átti lag á vinsældarlista.  Fyrsta lag Hammond til að 



ná þangað var smellurinn ágæti "Down By The River" og er með hans 

betri söngvum. 

Söngferill Albert hófst þegar hann var 15 ára.  Á Spáni hlaut hann 

nokkrar gullplötur fyrir spánskar útgáfur af lögum, sem þegar höfðu 

slegið í gegn í Englandi.  Það var árið 1959.  Sumir segja 1960. 

Fram kom í spjalli við hann frá þessum tíma (1974) að hann ætti 

dálítið erfitt með að meðtaka og viðurkenna það með sér sjálfum að 

vera orðin dáður og virtur söngvari og lagasmiður.  Sjálfur sagðist 

hann vera ósköp venjulegur söngvari sem væntanlega yrði gleymdur 

einhver tíman á næsta ári (1975): 

"Það eru lagasmiðir eins og David Bowie, John Lennon og Elton John 

sem ekki gleymast.  Fólk mann eftir þeim þó að árin líði. "- sagði hann 

við sama tækifæri og endar samtalið með því að klykkja út með þetta:  

"Ég vona að einhver getir einhver tíman sagt þetta um mig."-  

Sannleikurinn er að ekkert af þessu fólki sem Albert Hammond nefnir 

er mönnum gleymt í dag (júní 2016) og ekki heldur hann sjálfur.  

Margir muna enn eftir þessu nafni Albert Hammond og sumum laga 

hans sem vinsæl voru á sinni tíð og heyrast annað veifið á öldum 

ljósvakans og eða heima, eftir að plötu hefur verið brugðið "undir nál" 

og þessir gömlu smellir, samt sífersku, byrja að óma frá hátölurunum 

og til eyru hlustanda sem orðið státa af mörgum gráum hárum og 

höfði, það er að segja það af fólkinu sem enn heldur sínu hári og 

einstaka notast við heyrnartæki til að skerpa á heyrn sinni til að fá 

betur notið tónanna.  Allur gangur er á hvernig þessum málum er 

farið.  Færist enda aldurinn yfir á sínum hraða og hlífir víst engu 

okkar en samt hægt að njóta margs.  Og líka um að gera.   

Stúdíóplötur Albert Hammond eru samtals 21 og kom sú nýjasta frá 

honum út 2013 og hefur titilinn "Songbook".  Platan er 

hljómleikaplata þar sem hann flytur sín vinsælust lög og er að heyra 

hin prýðilegasta.   



Albert Hammond er enn að, samkvæmt bestu vitund höfundar. 
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