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Pæling höfundar 

Hvað ætli sé það helsta sem fólk sækist eftir í lífinu?  Ekki er gott að 

segja og sannast sagna er engin lifandi leið að svara slíkri spurningu 

né styðja rökum.  Hvernig fær maður skilið til hlítar hvað annað fólk 

helst vill sem getur verið svo margt að bara nefndu það?  Sýn fólks á 

lífið er of ólík.  Hver svari því fyrir sig í svona atriði.  Líklega er að 

svarið verði ekki hið sama og mitt.  Fólk er oft eins og svart og hvítt í 

afstöðu. 

Sé eitthvað til sem er sameiginlegt, segjum í hugsun fólks, er að hver 

og einn vill búa við öryggi.  Hvað sé öryggi jafnvel það er breytilegt 

milli manna sem hver lítur sínum eigin augum.  Hafi fólk grunnþarfir 

sínar, fatnað, fæði og húsaskjóli, er allt annað sem í boði er breytilegt 

og fer að mestu leit eftir sýn fólks á framtíðina.  Mismunur er á hvað 

hver vill hafa með sér á lífsleiðinni og sumir nægjusamari en aðrir.   

Sumir krefjast raka fyrir öllu sem valið er.  Mögulega má styðja sumt 

rökum án þess þó að maður komi sjálfur auga á mikilvægið og hví rök 

verði að fylgja sé um manns persónulega mál að ræða sem með 

engum beinum hætti snertir hag annarra.  Þó er það mögulegt að 

manneskja sé krafin raka sé mikilvægt að vinna aðra á sitt band.  Samt 

er öllum hollt að geta fært sín rök sem styður málflutninginn.  

Útilokað er að setja fingurinn á eitthvað eitt. 

Að allir gangi í takt er erfið framkvæmd þó menn viðurkenni 

mikilvægið til að hópur vinni saman sem heild.  Einn gerir fátt en 

margir margt.  Fyrir hópnum liggja allir stærstu sigrarnir.  Þaðan koma 

og stærstu verkin.  Gott er í öllum slíkum málum að stilla fólki saman 

með svipaða sýn á verkefni.  Þetta veit Drottinn.  Fái hann komist að 

líka gerist það?  Líka hann þarf að stilla strengi til ná fram réttum 

hljóm.  Öndvert við mig að þá veit hann hvaða fólk passar best saman 

og þarf ekki álit mitt við.  Þetta skírir fjölda safnaða sem til eru. 



Þó fólk eigi margt sameiginlegt er það samt í mörgu ólíkt.  Fer lífið 

hvert sem er með manneskjuna í eina og aðra átt og spyr einskis.  Og 

maðurinn stýrir eigin lífi ýmist hingað eða þangað.  Hvernig til hefur 

tekist sést með árunum.   

Vegna ólíkra manngerða er allt val fyrir aðra manneskju út í hött.  

Samt ekki er svo að mönnum geti ekki ratast satt orð á munn fyrir aðra 

manneskju.  Foreldrar vilja beina afkvæmi sínu inn á menntabraut, 

segjum það, sem einstaklingurinn á eftir gefur samþiggi sitt fyrir.  og 

ákvörðunin gekk upp þó í grunninn sé frá öðrum komin.  Og 

einstaklingurinn varð hamingjusöm manneskja af vali sínu í starfinu 

sem menntunin veitti.  Öndvert við hinn sem krafist var af að lærði til 

arkitekts og starfaði á eigin arkitektastofu en gerði ekki og endaði 

háseti á bát og undi sér best í starfi sjómannsins og þar í lægstu stöðu 

og kannski starfsævina á enda.   

Metnaður manna til metorða á vinnustað er misjafnt en breytir ekki 

því að hvarvetna í lífinu þykir ekki verra að menn vandi sig og 

auðsýni vandvirkni og skili af sér góðu handverki.  Árangur og 

samviskusemi er manninum alltaf sinn kostur og gefur góð meðmæli.   

Fátt er erfiðara heldur en að beina manneskju í átt sem hún vill ekki 

fara.  Sé um hennar eigið líf að tefla.  Og hví skildu menn vilja hlutast 

til um það?  Í sumu þarf að vera með afstöðuna algerlega á hreinu.  Til 

er fólk sem unir hag sínum prýðilega við hverskonar aðstæður og 

sættir sig við margt.  Uppreisnarhugurinn er ekki svona.  Hann hefur 

margt á hornum sér.  Enda uppetandi afl.  Ánægja og vera haldinn 

uppreisnarhug fer ekki saman.  Enda beinar andstæður. 

Um persónulegt líf fólks gilda ákveðnar reglur og flestu fólki mislíkar 

sé um of ráðskast með það og stefnuna sem það tekur fyrir sig.  

Vanalega liggja mörkin þar.  Þau ber öðrum að virða.  Auðvitað 

miðað við að manneskja sé heilbrigð.   



Vilji fólk hlutast til um líf einstaklinga, að ekki sé talað um prívatlífið, 

er um ráðríki og stjórnsemi að ræða eða hitt að fólk sé ófúst til að 

sleppa hendi af öðru fólki.  Hví vill fólk hafa svo hönd í bagga með líf 

annarra manneskju að af skerðist?  Talsvert er um þetta en ætti ekki að 

þekkjast.  Allir verða að bera ábyrgð á sér sjálfum.  Fyrst er fólk börn 

og svo fullorðið.  Annað er að vera til staðar.  Það getum við og gerum 

sum og höfum gert lengi og með sóma. 

Sjá má að það að velja fyrir aðra er ógerlegt og maður spyr hvernig 

svoleiðis sé gert og hver aðferðin við það sé svo vel sé.  Hví má ég 

ekki stefna með líf mitt þangað sem ég sjálfur vill?  Hvað er rangt við 

það á meðan nokkur veginn heilbrigð hugsun leiðir?   

Að velja fyrir fólk er eitt og annað að benda á og koma með 

uppástungu.  Hvorki mér né þér þarf að lítast á allt sem aðrir eru að 

pæla í án þess þó að koma gegn.  Sem er annað mál:   

"Ætlar aldrei að verða neitt úr þér?"- heyrist stundum sagt.  Og bætt 

við:  "Sá sem ekkert lærir heldur á haka og skóflu allt sitt líf sem hann 

styður sig við á skurðbrún og lifir á aumum verkamannalaunum".  "Og 

viltu það?"- er bætt við.  Gildir máski ekki lengur en hafði sitt vægi á 

meðan þessi verkfæri enn voru notuð vildu menn grafa skurði.  Af svo 

sem umhyggju fyrir manneskju sem öndvert fann ekki hjá sér sjálfri 

að fyrir sér ætti eftir að liggja að arka menntaveginn að skyldunámi 

loknu.   

Höfundi var einn af þessum og er enn í dag afskaplega minnistæður 

dagurinn sem hann tók síðasta prófið sitt á í Flensborgarskólanum í 

Hafnarfirði, sem var í skrift og hann 14 ára að aldri og ljóst að með 

því prófi væri skólagangan að baki og varð ljóslifandi fyrir honum er 

hann gekk niður tröppurnar sem lágu til götunar fyrir neðan til 

lækjarins og timburverslunarinnar Dvergs, sem þá var enn starfrækt í 

bænum.  



Á göngu sinni eftir þeim vegi, lækurinn framundan í norðurátt og 

Flensborgarskóli á hæðinni til hægri fyrir aftan, vissi hann með sér 

sjálfum að aldrei aftur mundi hann setjast á skólabekk.  Bara vissi.  

Þetta hefur ræst þó ýmsir vildu benda honum á að hann myndi er fram 

liðu stundir sjá eftir sinni ákvörðun.  Sá dagur hefur enn ekki látið á 

sér kræla.  Og gerir líklega ekki héðan af, trúi ég.  Sumt bara veit 

maður.   

Ekki svo að skilja að maður sé mótfallin menntun manna og kvenna 

og geti ekki hvatt fólk í þá átt ef það sjálft vill.  Það get ég vel og líka 

geri, sé ég inntur álits.  Fyrir mig var þetta klippt og skorið og ljóst að 

ekki yrði lengra haldið á menntabrautinni.   

Menn geta ekki valið fyrir annað fólk.  Ákvörðunarrétturinn liggur 

mannsins sjálfs og einstaklingsins megin og verður áfram.   

Að þvinga menn er heldur ekki gott.  Líka þó aðrir telji sig gera rétt.  

Gert af vissri umhyggju en kannski ekki visku.  Margt þarf að skoða.  

Engum er gott að vera öðru fólki til beinna þyngsla og er oft 

niðurstaða af máski hugsunarleysinu einu saman.  Lyklar, eins og að 

hver velji fyrir sig sjálfur, eru gagnlegir lyklar en gagnslausir séu þeir 

ekki notaðir.   

Ekki er samt svo að skilja að val manna geti ekki verið rangt.  Það er 

það líka oft og erfitt að eiga við.  Menn verða þá bara að fá að reka sig 

á.  Sjálfstætt hugsandi manneskja velur sjálf og hennar skýlausi og 

viðurkenndi réttur.  Í allskonar liggur lærdómurinn. 

Eitt vissi ég þegar í barnæsku að einn daginn yrði ég sjómaður en ekki 

um neitt annað sem fyrir mér mundi liggja.  Árin framundan komu 

með það.  Ekki vissi ég hvað fælist í þessu orði "Sjómennska" og dró 

upp margar rangar myndir af hvað það merkti að stunda sjó á meðan 

maður enn bjó í öryggi foreldrahúsa.  Lífið sjálft var ekki þar.  Enda 

vafið inn í bómull á þeim tíma rétt eins og hjá öðrum.   



Í dag getur maður vel viðurkennt að hafa séð sjómennskuna í dálitlum 

hyllingum sem raunveruleikin kippti skjótt í liðinn eftir að komið var 

á skipsfjöl og alvaran sást.  Með tímanum lærði maður að tína allt 

þetta góða fram og halda eftir handa minningunni en gleyma hinu sem 

erfiðara var.  Að hafa afgreitt málið með þeim hætti er höfundur 

bærilega sáttur við og hvetur aðra til sama.  Þeir sem fara þennan veg 

eru líka að segja sannleikann þó hinu sé sleppt sem mæddi.  Vissulega 

lifði maður margar góðar stundir um borð í þessum skipum.  Engin 

spurning.  Þó er sannleikurinn að löngunin til að halda sjómennsku 

áfram gekk niður landganginn með höfundi er hann fór hann í síðasta 

skipti með sjópokann sinn í hendinni og hefur eftir það ekki droppað 

við hjá honum með neinni alvöru né þunga.  Sumu bara líkur.  Að 

vera sáttur með sína ákvörðun er visst sigurafl og gott öllu fólki.   

Þó er hægt að viðurkenna að sumt af þessari vinnu til sjós er í dag 

sveipuð dýrðarljóma og viðhelst af þeirri ástæðu að eftir standa góðu 

minningarnar frá sínum sjómennskuárum, sem alltént höfundur metur 

með ágætum.  Hvað er rangt við þær vilji maður sjálfur?  En ætli 

aldurinn fari ekki svona með mann?  Gæti trúað því. 

Lífið er fullt fegurðar og svo af Guði gert til að allir sjái og finni sig 

einhverstaðar í allri breiddinni.  Fegurðin er merkilegt fyrirbæri og ein 

gjöfin sem fólki er gefin.  Vita menn dæmi þess að skepnan verði 

dolfallin yfir fegurð né fái hrifist með sama hætti og manneskja geri 

að engin orð fá lýst sem við blasir og hið eina sem hægt er að segja er: 

"Vá"?   

Sá sem skóp minnir ítrekað á sig.  Snerting frá hæðum vekja svipuð 

viðbrögð í fólki og fá kveikt því fegurð og sælutilfinningu sem hríslast 

um.  Guð er persónulegur og hefur alltaf verið.  Samt eru margir sem 

hafa uppi grímu sem þeir fela sig á bak við.   

Öllum er mikilvægt að fá að vera þeir sjálfir.  Oft er troðið á þessu og 

gerir að verkum að myndin sem menn draga upp er röng því að á bak 

við hana er manneskja sem getur svo margt, kann svo margt, vill svo 



vel, gæti verið öðru fólki svo hjálpleg en sýnir enga tilburði í þá átt 

nema ef vera skyldi innanum einhvern einn eða eina sem hún upplifir 

sig fullkomlega frjálsa hjá og er sinn veruleiki í einstaka tilviki. 

Allt afleiðing eins atburðar veraldarsögunnar.  Hans þar sem veran 

hringaði sig mjúklega upp og niður gildan stofn og talaði fjálglega við 

tvær manneskjur og náði á sitt band.  Með þetta dröttumst við í dag og 

birtist í manneskju sem felur sig á bak við eigin tilbúnu ímynd.  

Manneskju sem felur sig inn í myrkri og ratar ekki lengur út í 

dagsbirtuna.  Í hvert sinn sem hún kemur fram er henni varpað þangað 

umsvifalaust inn aftur af hvössum orðum.  Erfitt reynist sumu fólki að 

rísa á fætur og koma fram og segja:  " Hér er ég!  Svona er ég!  Gjörði 

svo vel!  Umberið mig!"- En er samt nauðsýnlegt, eigi eitthvað að 

breytast.   

John Lennon sagði eitt sinn við Mimi frænku sína:  "Ekki hundsa mig" 

og má lesa um í bókinni "Bítlarnir telja í"  Þar kemur fram að John 

hafi haft mikla þörf fyrir að tala og er alveg inn í pælingarnar sem hér 

eru settar fram.  Margir hryggjast finni þeir að á þá sé ekki hlustað. 

Að hundsa er hluti skíringarinnar á hversu margt í veröld vorri er 

skakkt.  Samt má ekki gleyma að þar er einnig margt þrungið fegurð, 

gæsku, gleði, kærleika og elsku sem of fáir sjá.  Og fólk sem leitar, 

leitar oft á röngum stöðum að hlýjunni sem allir vilja vera umvafðir 

af.  Upprisinn Drottinn er liðlangan daginn með faðm sinn opin og 

segjandi sömu orð og áður.  "Komið til mín, öll þér sem erfiðið og 

þunga eruð hlaðin, og ég mun veita yður hvíld".   

Allir vilja láta sér líða betur.  Viljinn þarna býr innra með fólki.  Líka 

hitt að vilja rífa af sér andstyggilega grímu og koma sjálfur fram, en 

tekst misvel.  Samt lifir draumurinn áfram sínu lífi en fær ekki 

umbreytast í veruleika vegna þess hversu erfitt reynist að rífa sig upp.  

„Hvenær mun ég vakna“?– segir á einum stað í Orðskviðunum.  Já, 

ágæti lesandi! "Hvenær munum við vakna"? 



Tökum fyrir næsta lið 

Neil Diamond 

 

Við Neil Diamond kannast margir og hafa heyrt suma söngva hans og 

hrifist af þeim og kunna jafnvel utanað.  Neil er einn af fólkinu sem 

lengi hefur verið í framvarðarsveit söngva og lengst af starfað undir 

eigin nafni og flokkast máski með á sinn hátt trúbadorum, þó varla sé 

það hægt.  Sannleikurinn er að hann hefur yfirleitt haft með sér eigin 

hljómsveit.   

Margir söngvar Neil Diamond teljast með því besta sem samdir hafa 

verið á síðatliðnum áratugum.  Margir kannast við söngva á borð við 

Cracklin Rosie, Song Sung Blue, Longfellow Serenade, I've Been 

This Way Before, If You Know What I Mean, Desire, You Don't 

Bring Me Flowers, America, Yesterday's Songs, Heartlight, I'm A 

Beliver, Sweet Caroline - og marga aðra söngva eftir Diamond af 

tugum platna sem hann hefur gefið út á ferlinum.   



Lagið "I'm A Believer" er máski best þekkt í flutningi The Monkees 

sem vinsælir voru á sjöunda áratug seinustu aldar.  (Hljómsveitin The 

Monkees er Amerískt band sem starfaði mest á milli 1965 og 1970.  

Hún var skipuð þeim Micky Dolenz, Michael Nesmith, Peter Tork og 

Breska leikaranum og söngvaranum Davy Jones.  Margir muna eftir 

The Monkees) 

Hver er Neil Diamond? 

Neil Diamond er af Gyðingafjölskyldu komin sem voru af 

Rússneskum og Pólskum innflytjendum.  Foreldrar hans voru Rose 

(áður Rapoport) og Akeepa "Kiew" Diamond sem var kaupmaður og 

verslaði með þurrvöru einhverskonar.  Diamond ólst upp á nokkrum 

heimilum í Brooklyn og eyddi einnig fáeinum árum í Cheyenne, 

Wyoming.  En þar var faðir hans í hernum.  Í Brooklyn sótti hann 

háskóla sem heitir "Erasmus Hall High School" og var einn meðlima 

kóranna "The Fresmans Chorus" og "Choral Clup", ásamt einum 

bekkjarfélaga Barbra Streisand söng- og leikonu.  Þeir voru ekki nánir 

vinir á þeim tíma og sagði Diamond um það mál að þeir hafi verið tvö 

fátæk börn í Brooklyn og verið fyrir framan "Erasmus Hight" og reykt 

sígarettur.  Eftir að fjölskylda hans flutti sótti hann Abraham Lincoln 

High Scool.  (Abraham Lincoln High Scool er opinber framhaldsskóli 

staðsettur á 2800 Ocean Parkway, í Brooklyn, New York.  Skóli þessi 

reis árið 1929 og hefur útskrifað þrjá nemendur frá sér sem síðar þáðu 

Nóbelsverðlaunin.  Þar lærðu einnig nemar sem síðar urðu læknar, 

vísindamenn, verkfræðingar og stjórnamálamenn og fólk sem varð 

áberandi í kringum áliðnaðinn þar vestra.) 

Þegar Diamond var 16 ára, og enn í menntaskóla, eyddi hann 

talsverðum tíma á svæði sem heitir "Surprise Lake Camp" í New 

Yourk og var svæði þar sem að sjá börn af Gyðingaættum virðast hafa 

komið saman.  Eitt sinn kom þangað maður að nafni Pete Seeger og 

hélt litla tónleika þar og komu börn fram á þessum tónleikum og 

sungu fyrir Pete söngva eftir sig sjálfa.  Söngskemmtunin vakti 



Diamond áhuga sem þegar hafði uppgötvað hjá sér getu til að semja 

lög og máski farin að gæla við þá hugsun að hafa af henni lifibrauð.   

Næsta sem gerðist hjá Neil Diamond var að kaupa sér gítar sem hann 

fékk notaðan fyrir 16 dollara og hóf samstundis að læra á gripinn og 

náði fljótlega tökum á nokkrum gítargripum.  Er þau voru kominn hóf 

hann að semja lög og að skrifa eigin söngva.  Hann hafði einnig 

skrifað fáeina söngva fyrir stúlkurnar í skólanum, og fékk miklar 

þakkir fyrir þetta starf sitt.  Fljótlega á eftir fór textagerðin hjá honum 

af stað.  Neil Diamond samdi söngva fyrir Andy Williams sem um 

tíma stjórnaði vinsælum sjónvarpsþætti undir nafninu "Andy Williams 

Show".  Þættir þessir voru sýndir í Kanasjónvarpinu á Íslandi á meðan 

það enn var við lýði.  Sum okkar munum vel eftir Kanasjónvarpinu á 

Vellinum og máski líka skemmtiþætti Andy.  Þessir þættir voru í 

gangi frá árinu 1962 til 1971.  Andy Williams var skírður Howard 

Andrew Williams.  Hann er fæddur 3 desember 1927 og dáinn 25 

september 2012. 

Svo virðist sem margir af þessum lagahöfundum sem síðar gátu sér 

gott orð á frægðarbraut söngvanna hafi hafið vegferð sína með því að 

semja lög fyrir aðra einstaklinga og hljómsveitir.  Þetta hefur 

opinberast höfundi æ betur eftir að hann hóf að kanna sögu þessa fólks 

frá þessum tíma sem hér hefur verið gert og spannar tímabilið 

sjöunda- og áttunda áratug seinustu aldar en flest af þessu fólki sem 

fjallað er um þó byrjað talsvert fyrr og farið að semja söngva fyrir 

aðra og fékk sjálft greiðslu fyrir og gat keypt sér salt út í grautinn.   

Höfundur hyggur að í dag sé ekki mikið um að menn semji lög og 

texta eins og algegnt var fyrir komu The Beatles og má segja að 

bylgjan sem kom í kjölfarið hafi bundið endi á alla svoleiðis vinnu en 

er samt enn í gildi er þeir komu fyrst inn á sviðið.  Vel má halda því 

fram að kerfið sem gilti um að einn semdi söngva fyrir annan hafi að 

mestu verið afnumið eftir innreið The Beatles og ekki svo mikið verið 

notað eftir það.  Heyrir alltént höfundur ekki mikið talað um það 

sérstaka atriði þó talsvert hafi verið um það fyrir tíma Bítlabylgjunar, 



eftir því sem hann kemst næst.  Hún og næsti áratugur eftir hana var 

tími hugmynda tónlistarfólks á ýmsum sviðum og einnig framkvæmda 

sem rækilega hefur verið staðfest. 

Söngur Neil Diamond "Sweet Carolina" er oft leikin á 

íþróttaviðburðum og hefur lag þetta orðið að "þjóðsöng" fyrir "Boston 

Red Sox" liðið.  (Bostan Red Sox er Amrískt hornaboltalið frá Boston, 

Massachusetts sem stofnað var árið 1901 og er skipað 

atvinnumönnum og er eftir því sem höfundur kemst næst ennþá 

starfandi hornaboltalið).  

Nóg um það. 

Neil Diamond er fæddur 24 janúar 1941 og er Bandarískur söngvari, 

lagahöfundur og tónlistarmaður sem skírður var Neil Leslie Diamond 

með feril að baki sem teygir sig allt aftur til ársins 1960.  Snemma fór 

hann að vinna fyrir plötufyrirtæki til þess að reyna að koma 

tónsmíðum sínum á framfæri.  Hann var ráðinn sem lagasmiður hjá 

Sunbearn Music og samdi þá tvö lög fyrir The Monkees sem vinsæl 

urðu.  Annað laganna var eins og fram kom "I'm A Believer" og hitt 

"A Little Bit Of Me, A Little Bet of You".  Þetta var 1966 og 1967 og 

á hápunkti ferils The Monkees. 

Neil Diamond uppgötvaðist ekki sem söngvari fyrr heldur en hann fór 

að skemmta á litlum klúbbi í Greenwich Village í New York.  Síðan 

tók hann til við að syngja sjálfur eigin lög, "Cherry, Cherry" og 

"Sweet Caroline".  Fyrsta plata hans hét "Solytari Man".  Sú plata varð 

gríðarlega vinsæl.  Í blaðinu Cash Box, sem fjallaði um tónlist og 

annað því tengt, var hann útnefndur einn áhugaverðasti karlsöngvari 

sem þá var uppi.   

Það var svo upp úr 1970 sem Diamond fer að semja og glíma við 

alvarlegri tónsmíðar og gera texta sem oft fjölluðu um þróun mannsins 

og fleira í þeim dúr og er ágætlega inn í andrúmið á þessum tíma og 



sjálft hippatímabilið er hvað þekktast fyrir sem skapaði allskonar 

pælingar hjá fólki og lífsmáta sem menn vildu temja sér og sumir 

gerðu, þó líklega allt hafi farið í sama far og menn blandast því sem 

svona algengara taldist í löndunum.  Erum við í þessum heimi eins og 

hann hverju sinni er og getum fátt annað þó stundum reyni menn að 

brjóta kerfið upp með sama hætti og hipparnir sem á móti vakti 

allskonar viðbrögð hjá virðulegu fólki sem upp á hár vissi hvernig ætti 

að gera þetta en hipparnir voru ekki sammála og fóru um tíma eigin 

leiðir.  Já, um tíma.  Við vitum að allt hjá okkur fer í hringi.  Það sem 

eitt sinn gilti hefur talsverða burði og líkur til að koma aftur.    

Sjálfur fór Neil Diamond á sinn hátt inn á línu hippanna og varð í 

útliti hippalegri, eins og sagt var.  Með þessari útlitbreytingu reyndi 

Diamond að vinna hylli menntamananna, en mistókst ætlunarverkið.  

Sumum tókst að ná athygli yngra menntafólks og er þar líklega Bob 

Dylan fremstur sem um tíma fékk efni frá sér rætt á bekkjum og sölum 

menntafólksins.  Að sjá hefur menntafólkið verið sérstakur markhópur 

sumra í geira tónlistarinnar á þessum tíma sem höfundur kann enga 

skíringu á hvers vegna var.  Vinsældir Diamonds meðal unglinga hins 

vegar urðu sífellt meiri.  Neil Diamond hafði í mars 1982 sungið inn á 

yfir tuttugu hljómplötur sem er allvel í lagt hjá þessum listamanni. 

Jonatan Livingston mávur 

"Hefur þú lesið bókina um Jonatan Livingstone „Seagull?" 

Ef ekki þá ættirðu að gera það.  Bókin hefur nýlega verið gefin út í 

íslenskri þýðingu og nefnist „Jónatan Livingstone Mávur" Ég ætla 

ekki að segja út á hvað sagan gengur, en ég tala fyrir hönd milljóna, 

þegar ég ráðlegg öllum að lesa bókina um Jónatan Livingstone Máv, 

því bók þessi hefur farið sannkallaða sigurför um heiminn. (Vísir 10 

nóvember 1973)".  Vitnað er til þessarar bókar og líka plötu Neil 

Diamonds "Jonathan Livingston Seagull" sem samin var fyrir 

samnefnda kvikmynd og varð platan gríðarlega vinsæl öndvert við 



bíómyndin er hún var frumsýnd vestur í Bandaríkjunum og fékk 

frekar dræmar viðtökur.  Bæði platan og kvikmyndin komu á markað 

árið 1973 og er hljómplatan skráð undir liðnum "Kvikmyndatónlist".   

Svo er að sjá sem kvikmyndin "Jonathan Livingston Seagull" hafi 

eilítið hresst hjá áhorfendum síðar því í suður- Ameríku, Belgíu og í 

Danmörku varð kvikmyndin gríðarleg vel sótt og ekki annað að sjá 

heldur en að hún með tíð og tíma hafi unnið talsvert af hylli fólks sem 

ekki var fyrir áður.   

Í mars 1977 var kvikmynd þessi 

sýnd í Laugarássbíó í Reykjavík 

(Sjá mynd) en prufusýnd áður 

en aðal sýningar hófust til að 

kanna viðbrögð fólks.  Þetta 

gefur til kynna að tvennum 

sögum hafi farið af kvikmynd 

þessari og að hún hafi haft á sér 

allskonar orð.   

Prufusýningin var framkvæmd 

með þeim hætti að 

forsvarsmenn Laugarásbíós 

ákváðu að bjóða til sín nokkrum 

menntaskólanemum til að skoða 

myndina.  Áhugavert þótti að 

fylgjast með viðbrögðum 

nemanna sem flestir til að byrja 

með töldu sig vera komna til að 

horfa á einhverja dýralífsmynd 

tengdri daglegu lífi máva.  

Flestir að sýningu lokinni höfðu 

þó áttað sig á að svo væri ekki heldur merkilegt efni á ferð sem vert 

væri að athuga. 



Mánuði eftir að hljómplatan um máv þennan var gefin út hafði hún 

selst í yfir einni milljónum eintaka og var sama að segja um bókina.  

Neil Diamond lagði gríðarlega vinnu í allan frágang og útsetningar 

tónlistarinnar og hafði með sér stóra hljómsveit og kór.  Höfundur 

syngur einsamall fjögur lög plötunnar og kór eitt laganna.  Platan er 

mikið til instrumental verk.  Margir tala um plötu þessa sem eitt 

heilstætt verk Neil Diamond á ferli hans.  Sumir sem gáfu verkinu 

einkunn töldu það vera hápunktinn á ferli Diamond.  Öðrum 

álitsgjöfum fannst hann ekki hafa tekist nógu vel upp með þessa plötu 

sína.  Hvað sem mönnum kann að hafa fundist um gæðin er samt hægt 

að taka undir með þeim sem segja að platan sé ekki hefðbundin 

Diamond plata.  Hún hefur 42 mínútna spilatíma og samanstendur af 

tólf mis löngum lögum.  

Önnur plata um þessa bók var og gerð þar sem leikarinn Richard 

Harris les texta bókarinnar við undirleik tónlistar, sem undirstrikar 

lestur hans, og gerir frábærlega vel.  Ljóst er að viðbrögð hafa verið 

nokkur við bæði músíkinni, kvikmyndinni.  Og auðvitað sjálfri 

bókinni sem hratt öllu af stað. 

 

 

 

 

 



Tónleikaferð Neil Diamond 1977. 

Mynd til hægri.  

Neil Diamond á 

tónleikaferðlagi sínu 

árið 1977.  Hér situr 

hann og slær strengi 

gítarsins og aftur 

kominn í eldlínuna 

um borð í lestinni 

sem hann tók á leigu 

og bjó í á 

tónleikaferðalagi 

þessu ásamt öllu sínu 

liði. 

Eftir tveggja og 

hálfs árs fjarveru 

frá öllu sviðsljósi 

frægðarinnar 

steig Neil Diamond aftur fram fyrir skjöldu og hóf mikla tónleikaför 

um Evrópu.  Og hófst hún í Englandi og vakti framtakið athygli og 

svo mikla reyndar að seldist upp á alla tónleika hans áður en 

miðasalan hafði áður verið formlega opnuð.  Árið 1977, þegar 

tónleikaferðin er enn í gangi, stendur Neil á sínu 36aldursári og búin 

að selja yfir fjörtíu milljónir af hljómplötum sínum.  Hljómleikaferðin 

var hans fyrsta um borð í eigin járnbrautarlest sem sá um að flytja 

hann og allt sem honum fylgdi þangað sem halda átti tónleika á 

hverjum stað og allir sem með honum voru bjuggu í.  Í þessari 

járnbrautarlest voru tveir veitingavagnar, eldhúsvagn og þeir 38 

starfélagar hans sem með honum voru.  50 tonn af hljóðfærum og 

tilheyrandi búnaði voru þarna líka.  Og allt til alls.  Skemmtileg 

hugmynd þetta með járnbrautarlestina.   



Sagt var að Diamond hafi ekki bara gert það gott í Englandi á þessu 

tónleikaferðalagi heldur líka í París, þar sem hann kom, sá og sigraði.  

Einnig bárust fréttir úr ferðinni þess efnis að til stæði að hann léki í 

kvikmynd sem fékk nafnið "A Free Man In Paris" og er eftir William 

Friedric, eiginmann Jeanne Moreau, ef einhver mann eftir henni.  En 

hann ku ekki vera alveg óvanur kvikmyndaleik.  Hver afdrif 

kvikmyndar þessarar eru þekkir höfundur ekki né getur aflað sér 

neinna upplýsinga um hana. 

 

Í mars 1978 (Sjá mynd) var Neil Diamond ekki hæst skrifaðasti 

skemmtikrafturinn og með fá lög, og máski engin á vinsældarlistum 

landanna þó að söngvar hans hafi áður prýtt þessa lista.  Hann hins 

vegar var þá sá hæst launaði í söngbransanum.  Var hann þá eiginlega 

kominn það langt á frambrautina að þurfa þess ekki með að hafa á sér 

alla þá athygli sem mikilvæg þótti á meðan hann enn var að vinna sér 

nafn og fylgi í þessum heimi sem öll tónlistin fer fram á og öll 

samkeppnin á sér stað þar sem hver einstaklingur þarf að olnboga sig 

áfram og segja:  "Hér er ég". 



Auðvitað er ekki verra fyrir söngvara að komast á vinsældarlista en 

sannleikurinn með Neil á þessum tíma er að hafa sinn fasta sess hjá 

fólki og sinn fasta aðdáendahóp sem orðin er nokkuð traustur og 

góður.  Höfðar enda óvenjuleg rödd hans til jafnt ungra sem gamalla. 

Dimond hefur selt yfir 100 milljónir hljómplatna á ferlinum sem telst 

gríðarleg sala en er samt ekkert einsdæmi í heimi hljómplötunnar sem 

oft státar af háum sölutölum og talsvert hærri þessari.  Hver hæst 

stendur þeim megin línu er ekki gott að segja.  Þó kæmi höfundi 

ekkert á óvart að væri hljómsveitin The Beatles að þeir alltént væru í 

hærri kanti hvað sölutölur áhrærir.  En sölutölur þaðan sýna að The 

Beatles hafi selt 600 milljónir af plötum sínum og selji enn grimmt af 

þessum afurðum.  The Rolling Stones hafa einnig selt plötur í 

gríðarlegum upplögum en samt nokkuð færri en The Beatles.  Að 

þessir tveir risar tónanna séu teknir út úr.   

Þó sumir þessara frægu manna og kvenna sem hér voru og talsvert 

kvað að á Íslandi hyrfu af vellinum, átt við að það hætti að berast 

fréttir af þessu fólki eins og var, gilti það aldrei um Neil Diamond sem 

ávallt var þarna einhverstaðar með og hefur verið allar götur frá því að 

hann fyrst komst í sviðsljósið fyrir margt löngu. 

Eftir hann liggja 33 breiðskífur og er nýjasta frá honum gefin út 21 

október árið 2014 og heitir "Melody Road" og tekin upp í "Archangal 

Recording" á árunum 2013 og 2014 og er að heyra hin áheyrilegasta.  

Nýrra efni er ekki sjáanlegt þó gera megi ráð fyrir að hann sé enn að. 

 

Kíkjum á næsta lið 



 
Hvað það var sem fyrst vakti áhuga höfundar á píanóleikaranum Billy 

Joel mann hann ekki lengur en minnir að honum hafi verið bent á 

hann af öðrum.  Að menn gerðu með þessum hætti var ekki óalgeng 

aðferð hér í eina tíð fyndist þeim eitthvað efni sem þeir heyrðu vera 

áhugavert og þess vert að nefna við aðra.  Auglýsingin er víða.  Hvort 

svona ábendingar manna hafi virkað og væri til gagns fór eftir því 

hvort fólkið væri hvort öðru samferða í smekk á tónlist.  Bæði í boði 

og gerði að verkum að menn urðu svolítið að hafa á sér vara er kom að 

svona nokkru.  Allar ábendingar eru samt góðar hvort sem eru þarna 

eða annarstaðar.  Værum menn nokkur veginn samferða í 

tónlistarsmekk kom vel til greina að taka næsta skref og skunda í 

næstu opnu plötuverslun í nágrenninu og fá prufuheyrn hjá 

afgreiðslumanni sem samstundis varð við beiðninni og sótti plötu, 

yfirleitt geymda upp í hillu á bak við hann, tók hana úr umslaginu og 

setti á fón og afhenti viðskiptavininum heyrnartól yfir búðarborðið 

sem hann smellti yfir eyru sín og gat hlustað á brot laganna og á eftir 

keypt sér plötuna, litist honum á.  Oft var þetta byrjun á einhverju nýju 

hjá fólki, eins og sumpart á við í tilviki höfundar um Billy Joel.   



Ekki mann höfundur heldur hvaða söngur Billy Joel hreif fyrst en veit 

að á einhverjum tímapunkti koma hann.  Að betur athuguðu máli 

kemur upp í hugann hljómplatan The Stranger sem út kom með Billy 

Joel 27 september 1977 sem þá fyrsta hljómplatan sem hann heyrði 

með kappanum og eignaðist.  Þá hafði Billy Joel verið í nokkur ár á 

velli þessum og tekist með einhverjum hætti að sneiða framhjá 

höfundi til dagsins sem honum var bent á hann sem þó fylgdist 

nokkuð vel með tónlistarmarkaðnum á þessum tíma.  En samt ekkert 

meira en margir aðrir.  Enda tími hljómsveitanna í algleymingi hvort 

sem var á Íslandi, Bandaríkjunum og eða í Evrópu.   

(Til gamans smá geta þess að svipað gerðist með Bubba Morthens á 

sínum tíma hvað höfund snertir að Bubbi var búinn að vera að í 

nokkur ár áður en höfundur veitti honum athygli og þekkti fram að 

þeim tíma sama og ekkert til.  Þá benti kunningi honum á þennan 

tónlistarmann sem varð til þess að höfundur skrapp inni í Bókasafn 

Hafnarfjarðar rétt fyrir lokun safnsins og fékk fyrstu plötu hans 

"Ísbjarnarblús" leigða og hlustaði á heima.  Það sem einkum heillaði 

hann við þessa Bubba- plötu var að á "A" hlið var ekta rokk og lagið 

"Ísbjarnarblús" og fleiri góð lög og á "B" hlið algerlega söðlað um í 

stíl og verulega mýkri tónar framkvæmdir á þeirri hlið eins og 

söngurinn "Agnes og Friðrik".  Þetta fannst honum smekklega gert og 

sá að talsverðir hæfileikar byggju í þessum unga manni sem væri 

tilbúin að fara eigin leiðir í tónlist.  Sem og kom í ljós.  Þegar þetta 

gerðist er Bubbi Morthens búin að gefa út þrjár, fjórar hljómplötur og 

gott ef bandið EGÓ sé ekki komið fram.  Þetta rifjaðist upp á meðan 

höfundur enn var að velta hinu fyrir sér og hann varð fá að láta fljóta 

með). 

Aftur aðBilly Joel. 

Hvað um það að þá náði hljómplatan The Stranger að heilla mig og 

ágerðist við aukna hlustun sem fljótlega varð ein af mínum uppáhalds 



plötum og afskaplega oft og mikið spiluð á þessum tíma og gekk 

nokkuð lengi.  Og enn gripið til hennar.   

Eins og oft áður gerðist þegar menn uppgötva eitthvað merkilegt fór 

höfundur líka að kanna hvað maðurinn var áður búin að gera á 

ferlinum og komst að raun um að plöturnar væru orðnar nokkrar og 

eignaðist þær sem komnar voru nema hana sem út kom 1971 og er 

líklega hans fyrsta plata og ber nafnið "Cold Spring Harbor" gefin út 1 

nóvember 1971.  Þá plötu heyrði hann ekki fyrr en með Spotyfi þar 

sem allt er til sem gefið hefur verið út af hljómplötukyni frá upphafi 

allrar hljómplötuútgáfu, liggur mér við að segja.   

Á þessari fyrstu plötu Billy Joel kemur Billy fram í öllu sínu veldi og 

að heyra sem fullskapaður listarmaður.  Og ekkert minna heldur en 

það.   

Hjá höfundi gerðist það hins vegar að plöturnar, taldar frá "Piano 

Man" sem gefin var út með honum 9 nóvember 1973 og hinar tvær 

sem eru "Streetlife Serenade", gefin út 11 október 1974 og 

"Turnstiles"með útgáfudaginn 19 mars 1976 og svo "The Stranger" 

útgefin 1977, sem þá var hans nýjasta afurð og platan sem að áliti 

höfundur kom honum virkilega á blað tónlistarsögunnar, að allar 

þessar plötur komust í hans eigu árið 1977 og eftir að platan The 

Stranger komst í álnir hjá honum.  (Minnir að Billy Joel hafi eitt sinn 

sjálfur sagt um sínar fyrstu hljómplötur að þær hafi allar með tölu 

verið tómt drasl.  Sagt óábyrgt). 

Platan sem út kom 1971 og getið er um hér ofar, er hann fyrst nú í júlí 

2016 að sjá og heyra tón af en hafði fyrir þann dag enga hugmynd um 

að væri til en gladdist samt af að uppgötva og hlusta á.  Ekki þarf oft 

mikið til að gleðja eina sál sem inn á milli getur verið ósköp barnaleg í 

hugsun þegar kemur að öllum svona málum.  Og er það bara ekki 

ágætt?  Höfundur jánkar því.  Lífið er til að hafa gaman af.  Einnig er 

gott að leyfa því þá að gleðja sig eins og það sjálft vill og koma með 

sín mörgu útspil.  Og sum óvænt. 



Höfundi eru minnisstæð áhrif þau sem söngurinn "Piano Man" hafði á 

hann við fyrstu hlustun og telur að sé með betri lögum frá Billy Joel 

sem þó státar af mörgum hreint frábærum söngvum.  Mann hann 

alltént vel eftir því hvernig söngurinn greip í sig og sumpart hélt 

föstum upp við sig og hversu frábær honum þótti hann.  Og er víst 

ekki einn um.   

Enn í dag vekur söngur þessi ákveðnar stöðvar fegurðar er hann 

heyrist þrátt fyrir sín rúmlega fjörtíu ár frá útgáfu.  Fegurðin hefur 

tilhneigingu til að lifa lengi öndvert við ljótleika allan sem máski lifir 

með okkur gengum sögubækurnar.  Oft til aðvörunar. 

Ferill Billy Joel er í dag orðinn langur og nær áratugi aftur í tímann.  

Færast enda árin yfir hann eins og alla aðra menn.  Haldi menn sér við 

sama steðja má skapa sér langa sögu í sömu deild.   

Saga margra, of margra, er merkt ístöðuleysi og á máski við um okkur 

öll á einhverju tímaskeiði lífsins á meðan við enn vorum að ákveða 

hvert stefnt skuli og með hvað hætti markmiðum okkar væri best náð.  

Flest fundum við hilluna sem við sögðum á eftir um að væri okkar og 

við héldumst eftirleiðis á.  Málið er að stoppa en vera ekki eins og 

fuglinn sem flýgur greina á milli í eirðarleysi.  Til er saga um 

fótalausan fugl sem alltaf varð að vera á flugi því að tyllti hann sér 

niður var borin von til þess að hann gæti hafið sig til flugs á nýjan 

leik.  Ekki er gott sé líf fólks svona merkt.  Gott er að stoppa þó ekki 

sé nema til að hugsa sinn gang. 

Hver er Billy Joel? 

Billy Joel er Bandarískur píanóleikari, söngvari og tónskáld fæddur 9 

maí 1949 í Bronx og alinn upp í Levittown í New York, í bænum 

Oyster Bay, sem virðist hafa fengið annað nafn eftir 1963 og heiti nú 

Hicksville, New York.  Hann var skírður William Martin Joel sem 

hann breytti svo í Billy Joel. 



Faðir Joel, Howard (fæddur Helmuth) var klassískur píanóleikari og 

fæddist í Þýskalandi og þar inn í Gyðingafjölskyldu, sonur kaupmanns 

og framleiðanda að nafni Karl Amson Joel (afi Billy Joel).  Howard 

fluttist fyrst til Sviss og svo Bandaríkjanna, (gegnum Kúpu og 

eitthvað í sambandi við kvóta fyrir Þýska Gyðinga og tengt ofsóknum 

nasista sem þá óðu uppi í Þýskalandi).   

Móðir Joel, Rosalind, fæddist í Englandi og er eins og faðir Billy Joel 

Gyðingur.  Foreldrar hans skildu árið 1957 og flutti Howard Joel þá til 

Vínar í Austurríki.  Billy á eina systir, Judith, og hálfbróðir.  

Alexander Joel (hálfbróðirinn) fæddist árið 1971 í London og er eins 

og Billy píanóleikari og auk þess líka hljómsveitarstjóri og hóf feril 

sinn í borginni Nuremberg og sömu borg og stríðglæparéttarhöldin 

fóru fram í eftir seinni heimstyrjöld. 

Að kröfu móður sinnar hóf Billy píanónám og gerði að sögn tregur til 

þó hann léti undan vilja móður sinnar.  Var hann þá aðeins fjögurra 

ára gamall.  Kennarar hans voru Bandaríski píanóleikarinn Morton 

Estrin og tónlistarmaðurinn Timothy Ford.  (Píanóleikarinn Morton 

Estrin er fæddur í Burlington í Vermouth 29 desember 1923 og hóf 

feril sinn 1949.  Estrin tók upp nokkrar klassískar hljómplötur sem 

innihalda úrval af verkum Brams, inermezzos, og þykja plötur þessar 

vel heppnað framtak hjá honum).   Heimili Joel var dæmigert 

miðstéttarheimili.  Sjálfur var hann haldin af uppreinarhug og líklega 

gegn kerfinu sem honum ku hafa verið frekar illa við og er víst ekki 

einn um.  Sautján ára strauk hann að heiman og flutti í litla íbúð og í 

hús þar sem blökkumenn voru í meirihluta. 

Þar var lífið ekki rómantískt né með brilljantíni.  Eiturlyfjaneytendur 

voru þar ófáir og heróín efnið sem mest var notað.  Blökkufólkið 

kallaði heróínið "Captin Jack" og gat Billy um þetta í einum texta sem 

hann kallar sama nafni. 

Er Billy var enn unglingur fór hann að æfa box til að geta varið sig.  

Hann þótti liðtækur í hringnum og var spáð bjartri framtíð á þeim 



vettvangi.  Áhugi hans á þessari íþróttagrein jókst og hann gekk til liðs 

við Golden Glover, áhugamannfélag boxara, þar sem hann hélt sig um 

tíma og boxaði uns endir komst á ferilinn í boxi og hann yfirgaf 

hringinn með brotið nef.  Fara enda miklar barsmíðar ekki vel með 

hendur píanóleikara.  Að því kom að Billy varð að gera upp hug sinn í 

málinu hvort hann vildi halda áfram að sinna tónlistinni eða gerast 

atvinnuboxari.  Og valdi hann píanóið.   

Framundan voru svo sem engir sælutímar heldur sex löng ár við þá 

vinnu að koma lögum sínum á framfæri.  Og eftir að hafa gert 

sólóplöturnar fimm að þá ferðaðist hann heilmikið um og hélt 

tónleika.  Framkvæmdarstjóri Byllis, Elizabeth, sem jafnframt var 

eiginkona hans, var óþreytandi við að hjálpa honum á þyrnum stráðri 

brautinni í átt að frama tónlistarmannsins.  Að því kom að Elizabeth 

fór að halda sig heima á meðan Billy var sínum tónleikaferðum og sá 

um fjármálin þaðan. 

Að lokum bar brauðstritið árangur og heimurinn fékkst til að 

viðurkenna Billy Joel sem frumlegan tónlistarmann og engin lélega 

eftirlíking af Elton John né Tony Orlando.  Á þessum tíma hélt Billy 

marga tónleika og var undantekningarlaust uppselt á þá alla. 

(Tony Orlando sem hér er nefndur er Bandarískur og best þekktur sem 

söngvari í hópnum "Tony Orlando og Dawn".  Hann var skírður 

Michael Anthony Orlando Cassavitis og fæddur 3 apríl 1944.  Að sjá 

gáfu "Tony Orlando og Dawn" út fjölda smáskífa á ferli sínum og 

kom fyrsta út 1970 og eftir það jafnt og þétt til ársins 1977 og samtals 

24 litlar plötur, sem telst frekar óalgegnt um svona útgáfustarfsemi en 

var samt niðurstaðan hjá þessum hóp sem höfundur mann lítið eftir en 

þó eftir að hafa heyrt einn af söngvum þeim sem þeir fluttu og er "Tie 

A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree", sem gott ef var ekki flutt 

í söngvakeppni Evrópskra sjónvarpstöðva og eitt laganna þar.  

Kannski er þetta röng tilgáta og er þá beðist afsökunar á). 



Meira um Billy Joel 

" Nei segir Billy.  Ég er ekki predikari og hef engan áhuga á að vera 

það.  Allt og sumt sem ég vil að lögin mín geri er að þau fái fólk til að 

hugsa, endurmeta afstöðu sína og veita athygli litlu hlutunum sem 

engu skipta í fljótu bragði en mætti að skaðlausu betur fara. 

Það má skipta lögunum mínum í tvo hluta, þau sjálfsævisögulegu og 

hin sem ég sem uppúr mér.  Piano Man er dæmi um hið fyrr nefnda, 

The Entertain er um hið síðarnefnda." (Dagblaðið 19 júní 1978) 

Textar Billy þótt á margan hátt raunsæir og oft fjalla um óvissu hins 

dæmigerða miðstéttarmanns í Bandaríkjunum, um nútíð og framtíð, 

um trúarlíf fólks sem alið er upp í bókstafstrú sem nú eru teknir að 

efast.  Munum að Billy Joel er Gyðingur og að Gamla testamentið er 

bókin sem hefur fylgd Gyðingaþjóðinni eftir í árþúsundir og því ekki 

ólíklegt að hann hafa verið umflotin Orði Guðs, hvort sem honum var 

það ljúft eða leitt.  Hann syngur um eiturlyf og eiturlyfjaneytendur 

sem eru enn of ungir til að vita neitt um það hvernig þau verka og ótal 

margt fleiri sem hægt er að heyra af textum þeim sem kappinn á eftir 

gerir við lög sem hrífa hjörtu manna og kvenna víða um heim. 

Er þessi orð eru sögð er Joel loks orðin ein af stórstjörnum sem 

nýjasta plata hans kom til leiðar og sú sem hér hefur áður verið getið 

um og heitir The Stranger.  

Í kjölfar fyrstu sólóplötu Joel sem fékk frekar dræmar viðtökur og 

gleymdist með tímanum og nafnið á er nefnt hér ofar, spruttu af 

allskonar leiðindi fyrir höfundinn vegna deilna margskonar við 

umboðsfyrirtæki Billys.  Þetta varð til þess að hann stakk af til 

vesturstrandar Bandaríkjanna.  Og þar vann hann fyrir sér á bar og 

fékk greitt fyrir samkvæmt taxta.  Minningar frá veru hans á þessum 

bar koma fram í laginu Piano Man og hlaut lagið gríðarlegar vinsældir 

og var um leið titill L.P. plötu þeirrar sem kom frá Joel um þetta leiti.   



Að áliti sumra sem tjáðu sig um málið á þessu árabili eru það 

plöturnar Piano Man og The Stranger sem bera af hinum þrem sem 

komnar voru út með kappanum knáa.   

Mynd til vinstri 

"Á hljómleikum er Billy ólíkur 

flestum rokkurum.  Hann mætir ekki 

á sviðið í glitrandi fötum og með 

kinnalit og augnskugga heldur 

snyrtilega klipptur í jakkafötum og 

með hálstau.  Það er sem sagt ekki 

ytra útlit listamannsins sem skiptir 

máli í augum aðdáenda hans heldur 

það sem hann hefur upp á að bjóða- 

góð lög og snilldarlegir textar. 
(Dagblaðið 19 júní 1978) " 

Til þess að gera verkinu og 

kynningunni almennileg skil 

dugði ekkert minna heldur en 

fjögurra síðna langt viðtal og 

birta auk þess tólf texta af plötum hans.  Sagt var að áreiðanlega hafi 

komið skrítinn svipur á suma Englendinga þegar ágætur ritstjórinn fór 

þá leið í þessu öllu saman að setja Billy Joel á stall með Bob Dylan, 

Bruce Springsteen og John Lennon.  Menn komust þó margir á þá 

skoðun að samlíkingin væri ekki svo mjög út í bláinn og að Billy Joel 

hefði nákvæmlega jafn mikið til mála að leggja og allir þessir menn 

sem taldir voru upp og kæmi skoðunum sínum jafn snyrtilega á 

framfæri og stundum betur en þessir menn, sem oft voru með nístandi 

háði og eða lymskulegri ádeilu sem að sögn stingi hvassar en mörg 

stór orð fá gert.  Ætli sagan hafi bara ekki staðfest þá skoðun þeirra?  

Kæmi mér ekki á óvart. 

Samt var það ekki fyrr heldur en í ársbyrjun 1978 að Englendingar 

uppgötva hæfileika hans og að til væri maður sem bæri nafnið Billy 

Joel og væri fær píanóleikari og prýðis söngvari. 



Ritstjóri músíkblaðsins Melody Maker Ray Coleman, lagði sitt af 

mörkum til að kynna löndum sínum Joel og list hans.  

(Tónlistartímaritið Melody Maker var Breskt blað sem kom út 

vikulega og þekkt fyrir að fjalla um Popp/rokk af öllum gerðum og 

sortum.  Blað þetta var stofnað árið 1926 og var fyrsti ritstjóri þess 

Edgar Jackson.  Fyrsta eintak af Melody Maker kom fyrir augu 

lesenda í janúar 1926.  Blaðið var að mestu leiti stofnað til að fjalla 

um dansbönd þess tíma.  Ekki er annað að sjá en að búið sé að 

sameina blað þetta blaðinu New Musical Express og hafi átt sér stað 

árið 2000 og það því líklega hætt að koma út undir hinu nafninu.  

Margir muna eftir Melody Maker.) 

52ND Street - með Billy Joel kom út 13 október 1978.  

Platan var tekin upp í A&R Recording, Inc, 799 7th Avenus á 52 

Street New York City í júlí og águst 1978.   

Fólk sem fjallaði um músík á þessum tíma sögðu um The Stranger, að 

hún hafi verið margföld metsöluplata, hvað sem það nákvæmlega 

merkir.  Platan seldist hátt í fimm þúsund eintökum á Íslandi, sem 

taldist nokkuð gott.  Sumir sem fjölluðu um þessa plötu tjáðu sig um 

að þeim kæmi ekki neitt á óvart þó hún fengi svipaðar móttökur hjá 

áheyrendum og hin gerði þegar upp stæði.  Hefði hún enda öll skilyrði 

til góðs árangurs.   

Sem sagt að þá fékk platan 52Nt Street með píanóleikaranum knáa 

Billy Joel góða dóma þegar í upphafi.  Þó Billy sé ekki neitt 

neikvæður út í samfélagsgerðina í textum sínum á plötu þessari sendir 

hann þeim samt sneið sem koma fram meikaðir og málaðir og segir þá 

með þessu breiða yfir lélega tónlist sem þeir séu að flytja.  Hér viðrar 

Billy álit og skoðun fjölda manna og kvenna á þessum tíma sem 

fannst sama.  En nokkuð var um allskonar svona múnderingu manna á 

þessum tíma og auðvitað hugsað í grunninn til að brjóta upp formið 

eins og enn er verið að eyna að gera, þó með öðrum hætti kannski sé. 



52ND Street hefur að geyma níu lög og koma fram á plötunni nokkrir 

frægir meðspilarar auk fastra hljóðfæraleikara.  Billi's s.s. Domnie 

Dacus og Peter Cetera úr Chicaco syngja bakraddir í laginu "My Life" 

og gítarleikarinn David Spinozza í laginu "Honesty".  Sem við mátti 

búast frá Billy Joel var jassinn heldur ekki útundan á þessari plötu og 

hefur að minnsta kosti verið eitt svoleiðis lag á hverri plötu frá honum.  

Með svo nýtt efni kom fyrir að menn reyndu að ráða í hvaða lag 

plötunnar 52ND Street færi fyrst á vinsældarlista og giskuðu sumir á 

að væru söngvarnir "Big Shot" og "Honesty".  Hvernig sem þau mál 

öll saman enduðu. 

Eftir Billy Joel liggja 13 stúdíó plötur og kom síðasta frá honum út 2 

október árið 2001 og er klassískt tónverk.  Hún sem kom út þar á 

undan leit dagsins ljós 10 ágúst 1993 og hlaut nafnið "River Of 

Dreams".  Frá þeim tíma er ekki að sjá neitt nýtt frá Billy Joel.  Hver 

staðan hjá honum er í dag veit höfundur ekki en telur hann enn sinna 

tónlist og haldi tónleika öðru hvoru að minnsta kosti. 

29 júlí 2016 
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