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Myndir aðrar en af höfundi eru ekki hans eign 
Texti:  KRF.  Nema þar sem annað er tekið fram. 

 

Pæling höfundar. 

Hvernig sem allt snýst að þá verður smekkur fólks áfram misjafn og það sem einum finnst 
skemmtilegt máski mislíkar öðrum og þriðji fær í sig hroll af því sem eyrun námu.  Þetta gerir 
að verkum að menn taka sér eitt misskildasta orð sem til er sér í munn.  Og er það orðið "að 
umbera" sem oftast nær er notað með öfugum formerkjum á alltént síðari árum þar sem allt 
skal vera leyfilegt hvort sem það særi blygðunarsemi fólks og neiti að taka tillit til viðkvæmra 
tilfinninga þó ekki væri nema að pínulitlu leiti.   

Því miður að þá hefur listin oft tekið allskonar upp á sína arma sem vart má flokka með 
fagurri list eins og list er hugsuð í grunnin til að vera.  Hreinn sóðaskapur og óeðlileg hegðun 
fólks er ekki list heldur það sem orðin á undan segja.  Hér er þó engin ný bóla á ferð heldur 
hefur allskonar atferli fylgt fólki frá því það fyrst steig fram og hóf að skapa það sem í hjarta 
þess býr.  Listin dvelur öll í hjarta hverrar manneskju.  Spurningin eins og alltaf er hvað þar 
sé.   

Inn á milli kemur upp allskonar í heimi listanna þó flest sem þar gerist sé í lagi með.  Allt í 
nafni frelsis listamannsins, sem vissulega skal viðhalda.  Slík viðhorf gætu samt verið hið 
slæma í málinu búi ekki að baki agi sem segir mönnum allt um takmörkin og hvar línan liggi.   

Að hneyksla og gera í að hneyksla undir nafni listsköpunar er ekki það sem list í grunnin ætti 
að snúast um heldur frekar hugmyndir og form þó hvorki hafi verið reynd né brúkuð fyrr.   



Að hneyksla fólk viljandi kemur í huga höfundar gegn hugmyndinni sem allir sannir listamenn 
vinna eftir sem er að skapa einhverskonar fegurð.  Og þó fram komi nýjungar að þá merkir 
það ekki sama og að fólk endilega hneykslist þó skoðanir séu skiptar.  Að gera nýtt sem engin 
hefur áður gert er samt hiklaust vettvangur lista þó þar ættu einnig að gilda óskráðar reglur 
um hvað megi og hvað ekki.  Obbi manna veit sín velsæmismörk sjálfir þó einstaka státi ekki 
af slíku og er sinn vandi sem svo sem erfitt er að sporna við og líklegt sé að menn áfram 
drattist með. 

Allt sem heldur sér við "normið" og innan ákveðins ramma lífsmyndarinnar getur vel vakið 
áhuga á listum á meðan hitt sem menn flokka með hreinni vitleysu dregur menn og konur 
burt þaðan og getur aldrei verið markmið lista né heldur listamannanna sjálfra.  Vissulega 
skal list spanna alla flórunna og allt hefur sinn rétt á að vera með.  En veki það sem kemur 
fram hneykslun manna og kvenna er spurningin orðin hví þetta sé gert og hvað sé verið að 
segja.  Ákveðin viðmið gilda í mannlegum samfélögum sem fólk ætti að vilja beygja sig undir.  
Allir sem halda sér réttu megin striks er fólkið með meiri burði til að skapa sér nafn í listum 
og gera til lengri tíma litið.   

En vissulega á list að vekja viðbrögð en getur þó breyst í andhverfu sína þegar fólk hrökklast 
undan eða kemur bara til að líta augum fígúru sem engin veit hví sé þarna.  List, eins og flest 
fólk skilur orðið, er til að vekja mönnum fegurðarskin og hún býr til breiddina sem listinni er 
mikilvæg.  Höfundur hefur oft velt málinu fyrir sér.  Enda unandi góðrar listar. 

Að hafa fríska og skapandi hugsun er ekki sama og að vilja hneyksla.  Frísk hugsun fylgir oft 
fólki sem er bara ósköp venjulegt fólk lifandi venjulegu lífi með venjulegar hugsanir í höfðinu 
en samt skapandi og á sinn hátt ferskar.  Sumt af þessu ferska er samt á sinn hátt oft þetta 
venjulega.  Allt sem er ferskt hefur talsverða möguleika til að ná alla leið.  Ljótleiki sem til 
verður nær ekki upp á vegg hinar venjulega manneskju heldur hrís henni hrýs hugur við 
honum og hleypur sem hraðast burt frá með haldandi jafnvel lófum sínum fyrir augum barna 
sinna til að þau sjái ekki bullið.  Svona ætti ekki að flokka með listsköpun þó menn hallist að 
fjölbreytileika og standi með frelsi í listum, sem sjálfsagt er að gera og líka varðveita.   

Sé hjartað sjúkt verður hugurinn og sjúkur, sé það dimmt og dökkt kemur það út um 
munninn, nú eða sem litatónn frá pensli.  Þó hugur sé dökkur og dimmur er ekki í öllum 
tilvikum hið sama og að það sem striginn birtir og eða penninn, ljósmyndin eða hvað annað 
sem notað er til að gera list, er ekki sjálfgefið að slíkt opinberi ljótleika þó menn sem skoða 
verkið máski sjá að drungi hvíli yfir sem að öllum líkindum endurspegli þanka 
listamanneskjunnar á því andartaki.  Þetta segir ekkert um að allt sé ekki innan marka og 
hlaðið á sinn hátt fegurð þó með þessum hætti sé.  Það er þarna sem allur agi kemur hvað 
best að notum að menn með honum læra sín takmörk.  Hver hefur gaman af að horfa á 
manneskju hægja sér og hvað er merkilegt við þetta verk og hvar kemur listin að því máli?  
Allir sjá að er hvergi.  Verið er að tala um allskonar svona lagað þegar talað er um list og frelsi 
í listum og á það bent að verði að vera með sínum aga og reglu.  Þannig bara er lífið sem 
ekkert eitt er hægt að toga þaðan burt og segja um að gildi ekki þar.   

Sumt sem gerist í listum fer yfir öll strik að spyrja má hvar slíkverk séu í dag?  Auðvitað hvergi 
sem engin eðlilega spyr eftir öndvert við hin sem flokka má undir fegurð.  Eftir þeim er spurt.  
Ekki hinum.  Og hvoru megin línu vilja menn vera? 



Tónlist hefur líka dottið inn í svona sem allskonar má segja um.  Þar mætti líklega nefna 
pönkið sem kom á áttunda áratugnum til að vekja mönnum eitthvað sem svo sem erfitt var 
með einhverjum nákvæmum hætti að ráða í hvað væri og var, eins og menn vita, í grunnin 
uppreisn ungra manna sem með pönkinu fyrst og fremst fengu útrás fyrir eigin reiði, til að 
byrja með alltént.  Margar af þessum pönkhljómsveitum söðluðu um og hófu að þróa sig út í 
aðra sálma og urðu hreint prýðis bönd með prýðis lagavali.   

Til að byrja með komu þessir ágætu menn og konur til að gera skurk í einhverju sem fyrir var 
og hrista upp í en enduðu sjálf með því að vera hrist út af sviðinu til að aftur kæmust þau 
bönd þangað upp sem átti að hrista burt.  Áhrifa pönksins gætir ekki í dag að neinu marki.  
Það sem betra er nefnilega lifir á kostnað þess sem verra er.  Svona eru býttin.   

Samt er það svo að eins og annað gott að þá hefur það af pönkinu sem gott er burði til að lifa 
einfaldlega vegna þess að á bak við sumt þar bjuggu hæfileikar og þeir eru alltaf til ýmsa 
hluta megnugir.  Sagt með allri virðingu fyrir ágætum pönkurum sem sumpart kom inn með 
ferskur blær kom.  Höfundur hafði sjálfur gaman af sumu sem þar var gert og hlustaði oft á  
Sex Pistols sem honum minnir að hafi hafið þessa "Pönk herferð".   

Íslendingar áttu eins og flestir aðrir sína pönkara sem pönkuðust í nokkur ár en snéru sér 
flestir sem á annað borð héldu áfram með tónlist til hefðbundnari lagavals og urðu margir 
hreint ágætir.  Þó Bubbi Morhens hafi ekki byrjað sem pönkari má vel segja að hann um tíma 
hafi komið þar við með hljómsveit sína Utangarðsmenn sem gerði nokkra hljómplötur og 
fólkið hreyfst af og margir gera enn.  Tónlist Bubba í dag er ljúf.  Svona gerist hjá sönnum 
listamönnum sem leyfa sér að þróast og umfram allt eru með gjaldgegna áhugaverða vöru 
frá fyrstu tíð þó þar kenni allskonar grasa.  List er líka gæði. 

Björk Guðmundsdóttir hóf sinn feril sem pönkari.  En hvar er pönkarinn Björk í dag?  Hvergi.  
Yfirgaf hún enda þann bát og tók sæti í öðrum sem stefndi í aðra átt. 

Aðra pönksveit má vel nefna eins og hljómsveitina The Clash sem mögulega má rekja 
uppruna til ársins 1974 á.  The Clash gáfu út plötur til ársins 1985.  Þetta fólk þrátt fyrir pönk 
voru að gefa út ágætis plötu.  Enda hæfileikamenn á ferð og reyndu að ganga vel frá öllum 
hnútum sem að þeim snéri þó þetta form pönkið væri notað.   

The Stranglers sem einnig komu fram 1974 og fyrsta hljómplatan frá 1977 og voru að senda 
frá sér efni allt til ársins 2012 og vel má vera að séu enn að.  The Stranglers komu árið 1978 
til Íslands og stoppuðu í 78 klukkutíma í landinu bláa í norðri og voru að sögn þá inn í frekar 
dauflegt tónlistarumhverfi, að sagt var og er líklega rétt tilgáta.   

Í dag eru engar sérstakar pönkhljómsveitir né stefnur til í tónlist sem gagngert eru til að ýta 
því út sem fyrir er á sviðinu.  Reyndar má segja sama um eiginlegar Bítlahljómsveitir sem 
skiptu tugum og hundruðum og þúsundum á sjöunda áratug seinustu aldar að slík bönd eiga 
ekki séns í dag og heldur ekki öll pælingarböndin sem uppi voru á þeim áttunda og nutu 
gríðarlegra vinsælda og plötur margar frá þessum tíma seljast enn grimmt.  Menn stofna ekki 
slíkar hljómsveitir í nú um stundir né heldur sérðu mikið af þeim starfandi í dag og þær sem 
eru á ferðinni bönd frá þessum tíma sem aldrei hættu og eða komu saman á nýjan leik eftir 
langt eða stutt hlé og sjást enn á sviði með þá að mestu gamalt efni frá sínum eigin 



blómatíma, sem er í lagi með og á meðan fólk vill hlusta.  Komi fólk ekki er sjálfhætt.  Lengi 
lifir í gömlum glæðum.   

Það sem sjá má frá bæði Bítlatímanum og reyndar öllum öðrum tímabilum sögunnar er fólk 
sem kom fram einsamalt með söngva sína og gátu sér nafn sem einstaklingar og voru laga og 
textahöfundar.  Þetta fólk á sér vissulega sinn blómatíma sem Bob Dylan var einkar 
hjálplegur við að koma viðhalda með sínu framlagi inn í málið.  Þessir einstaklingar eru enn á 
meðal okkar og njóta margir sinnar hylli.   

Svo er að sjá að hljómsveitir og stefnur sem þær taka upp á sína arma á þessum og hinum 
tímanum að allt svoleiðis gangi sér til þurrðar á vissum stað og eigi sér bara sinn sérstaka 
afmarkaða líftíma án þess þó að segja neitt til um það hvað lifi og hvað deyi.  Og koma þar til 
hljómplöturnar sem fólkið sjálft heldur í og varðveitir.  Allt þetta gerir tæknivæddur nútíminn 
okkur kleyft.   

Nóg um það. 

 

Hljómsveitirnar á sínum tíma voru margar með sín áhrif hvort sem var á höfund eða aðra á 
svipuðu reki.   

Hvernig menn kynnast músík er misjafnt.  Þú heyrir af plötu hvort sem er hjá vini þínum eða í 
útvarpstækinu sem vekur þér áhuga og þú vilt vita meira um og ferð í hljómplötuverslun, 
leyfi auraráð, og kaupir þér eintak og spilar.  Og eftir að hafa hlustað er kominn tenging sem 
heillar, eða allt fer í hina áttina og plötunni kippt af plötuspilaranum og sett í plöturekkann 
með öllum hinum plötunum og ósvíst hvort fari aftur undir nálina og hún á ný heiðruð með 
innihaldi Vinylsins.  Allur gangur á en breytir ekki hinu að einhversstaðar byrjar allt.  Líka 
áhuginn.  Allt einstaklingsbundið og ómögulegt fyrir aðra að hlutast neitt til um áhuga fólks á 
þessari og hinni músíkinni.  Með tímanum lærir maður að meta fljótt hvað manni falli í geð 



og þarf því oft ekki nema rétt að byrja að hlusta til að finna út hvort innhaldið falli í kramið.  
Hvað á hinn bóginn lifi hjá fólki sker tíminn úr um. 

Mesta af svona kynningum fóru fram í gegnum ríkisútvarpið og Kanarásina.  En á þeirri stöð 
var meira um músík sem við vildum hlusta á en á íslensku rásinni.  Heyrði maður eitthvað 
bitastætt beið maður uns lagið komst á enda til að heyra hvaða flytjanda þulur kynnti og var 
máski nafn sem barst til eyrna manns í fyrsta skipti en fylgdi manni lengi eftir þetta. 

Hvenær hljómsveitin Deep Purple 
vakti fyrst áhuga minn mann ég 
ekki lengur en mann þó að 
hljómplatan Deep Purple In Rock 
var fyrsta plata þeirra sem 
höfundur heyrði og má því vel vera 
að sé um leið efnið sem kynnti þá 
fyrir honum.  Stundum gerðist 
svona lagað með þeim hætti að 
maður skoðaði plöturekkann í 
versluninni og fékk að hlusta á efnið 
í búðinni og að maður félli fyrir því.  
Á þessum tíma voru Deep Purple 
ekki eins þekktir í landinu og síðar 
varð en breyttist allverulega með 
þessari hljómplötu sem nefnd var 
áðan. 

Hafnarfirði á þessum tíma var ekki 
mikið um að plötur væru til sölu í 
bænum en samt nokkrar verslanir 
með fáeinar plötur hjá sér sem 
kúnninn gat gripið með sér sem 

kom þangað og haft og haft á sumum stöðum heim með sér poka með kvöldmatnum í.  Allt á 
sama stað og plöturnar hafðar við hliðina Kornflögunum og pakkamat allskonar.  Þetta kippti 
sér engin neitt upp við og fannst áhugasömum hreint ágætt að einhverjir að minnsta kosti 
biðu bæjarbúum upp á hljómplötur til sölu hjá sér þó allt úrval væri á skornum skammti og 
oft bara fáeinar hljómplötur sem í boði væru.  Engin sérplötubúð var til á þessum tíma ef 
undan er skilin hljómplötuverslun Fálkans á Laugaveginum í Reykjavík.  En þangað fór engin 
úr Hafnarfirði (grín) nema með strætó og allt að því tilknúinn og dregin áfram af sjö öflugum 
hestum. 

Stundum leit maður inn í verslun sem lengi stóð við Strandgötuna í Hafnarfriði og bæjarbúar 
vissu að héti Verslun Jóns Mathiesen.  Hús þetta var byggt fyrir hann 1930 og flutti 
kaupmaður þessi inn á efri hæð hússins ásamt fjölskyldu sinni.  Varinnréttuð sérstök íbúð í 
húsinu á held ég efri hæð.  Í minningunni seldi Jón þessi allskonar og gott ef ekki matvöru 
einnig og hafði um tíma fáeinar hljómplötur og kom höfundur stundum til hans til að fletta í 
þessum fáu plötum sem honum minnir að hafi verið geymdar í pappakassa bak við 
búðarborðið sem kaupmaður rétt upp á búðarborð þetta vildu menn kanna innihald hans og 



athuga með hvað og hvort eitthvað bitastætt væri þar að finna.  Sem engin veit fyrr en gáð 
hefur. 

Og dag einn árið 1970 rambar hann þangað inn og dettur þá niður á hljómplötuna Deep 
Purple In Rock og sá hljómsveitarnafn sem aldrei áður hafði birst fyrir augum hans né hann 
vissi neitt um í þann tíð og fékk á áhuga og tók að spyrja Jón kaupmann um þessa hljómplötu 
með myndina á framhlið á bláum grunni sem sýndi höfuð hljómsveitarmeðlimanna höggna 
út í fjallið eins og sumir forsetar Bandaríkjanna eiga af sér.  Jón sagði við höfund að menn 
sem keyptu sér þessa plötu legðust allir í gólfið og hlustuðu á hana algerlega dolfallnir uns 
seinasti tónn væri spilaður.  Með öðrum orðum gaf hann plötunni sín bestu meðmæli þó 
efast megi um að hann hafi heyrt tón af henni sjálfur, sem er annað mál.  Enda svolítið eldri 
en höfundur sem þarna er 16 ára.  Svona gera góðir sölumenn.  Hvað um það að þá er sagan 
góð og út gekk þessi ungi maður með sína fyrstu plötu Deep Purple sem hefur fylgt honum æ 
síðan. 

Deep Purple.  Fréttir. 

Deep Purple er ein af þessum hljómsveitum sem komið hafa til landsins og gerðu á hátindi 
ferils síns og spiluðu fyrir fullu húsi árið 1971.  Þessi hljómsveit hafði þá starfað um tíma og 
höfðu verið gefnar út með þeim þrjár breiðskífur og er Deep Purple In Rock fjórða LP- plata 
þeirra.  Er sveitin mætti á Keflavíkurflugvöll í flugvélinni sem þá flutti yfir hafið er þessi 
hljómplata hljómsveitarinnar afskaplega vinsæl í landinu. 

Deep Purple var stofnuð árið 1968 í Hertford á Englandi og gaf út fjölda platna á ferlinum og 
kom fjórum sinnum til Íslands.  Fyrst eins og áður segir í 16 júni 1971 og svo aftur 2004, 2007 
og 2012.  Liðsmenn sveitarinnar hafa tekið nokkrum breytingum frá upphaflegu liðskipaninni.  
Þekktasta skipanin var frá árinu 1969 til 1973 á meðan Ian Gillan söngvari var með þeim.  Þá 
voru líka innanborðs Jon Lord (fæddur 9 júní 1941.  Dáinn 16 júlí 2012) sem lék á hljómborð, 
Roger Glover á bassa, Ian Paice á trommur og Ritchie Blackmore á gítar.  Richie stofnaði síðar 
hljómsveitina Rainbow sem naut talsverðra vinsælda og er gott ef ekki enn starfandi.  Árin 
1976 til 1984 tók Deep Purple sér hlé. 

Það var sem sagt daginn fyrir sjálfan 17 júní, 16 júní, sem kapparnir mættu galvaskir til 
landsins til að spila og syngja lög sín fyrir áhugasama hlustendur sem talsvert var til af á 
þessum tíma.  Laugardalshöllin varð að sjálfsögðu fyrir valinu og eini staðurinn sem þá var í 
boði fyrir tónleika af þessari stærðargráðu og hófust klukkan tuttugu þrjátíu á sjálfan 
þjóðhátíðardag íslendinga sem þá fögnuðu bráðum þrjátíu ára sjálfstæðisafmæli sínu, hvort 
sem hlustendur í Höllinni hafi svo mjög leitt hugann að því máli öllu saman og má reyndar 
efast um að hafi verið og þeir uppteknari við annað en sérstaka þjóðernisást.   

Deep Purple mætti á svæðið tæpu ári eftir að stórsveitin Led Zeppelin hélt sína frægu 
tónleika á sama stað og menn notuðu tækifærið og veltu því upp og fyrir sér hví vinsældir 
þeirra hafi dalað í þessu landi frá því að þeir hurfu af sviðinu og flugu aftur yfir hafið og 
þangað sem leið lá og einnig hvort sama muni gerast með Deep Purple og því skotið að í 
framhjáhlaupi að fjarlægðin geri fjöllin blá og mennina mikla.  Má vera að eitthvað hafi 
skyggt á vinsældir sveitanna um tíma.  Það allt saman er fyrir löngu horfið því báðar njóta 
talsverðra virðingar víða um heim og líka hér uppi á Íslandi.  Þetta sýnir nokkuð stöðug 
hljómplötusala á gömlu efni með þessum sveitum. 



Frægðarferill Deep Purple hófst með plötu sem frá þeim kom 1968 og er um leið sú fyrsta og 
heitir Shades Of Deep Purple.  Þar má á B- hlið finna lag Bítlanna Help í nýrri útfærslu 
hljómsveitarinnar sem heppnaðist að mati höfundar hreint prýðilega og sönginn Hush einnig 
sem amerískur söngvari náði ekki að gera sérlega vinsælt en í meðförum Deep Purple varð 
feikivinsælt.  Fljótlega var gefin út LP- plata.  En þeir voru ekki bara með lög eftir aðra heldur 
einnig sjálfa sig, eins og hið algenga var á þessum tíma og er mestanpart enn það sem gildir í 
heimi hljómsveitanna.  Ekki er mikið um að menn syngi söngva og gefi út plötur nema með 
efni eftir sig sjálfa.  Það allt saman kom inn með Bítlatíminn en var frekar óalgengt fyrri tíma 
The Beatles, eins og menn muna. 

Í tilviki Deep Purple fór svo að frumsömdu lög sveitarinnar vöktu meiri athygli en hin og sú 
staða kominn upp í hópnum að mönnum fannst söngvarinn ekki vera nógu góður og viku því 
úr stöðu sinni og inn kom annar sem við vitum að er ágætur Ian Gillan og var söngvarinn sem 
þandi raddböndin í Laugardallshöllinni 17 júní 1971. 

Þriðja LP- plata hljómsveitarinnar markaði tímamót fyrir hana og að sagt er einnig í sögu 
poppsins.  Plata þessi var hljóðrituð á tónleikum Deep Purple og Konunglegu Fílharmoníu 
hljómsveitarinnar í Lundúnum, í Royal Albert Hall í London, þeim fræga hljómleikasal og kom 
platan út 1969.  Á þeim hljómleikum, undir stjórn hins kunna hljómsveitarstjóra sem þá var, 
Malchom Arnolds, var flutt verk eftir Jon Lord Consertp For Group And Orshestra.  Í því verki 
setur Jon Lord fram skoðanir sínar á bilinu sem ríki á milli þessara tveggja tegunda tónlistar.  Í 
fyrsta þætt verksins berjast hljómsveitirnar tvær um völdin og áhrifin, en smátt og smátt að 
þá hliðra báðar til og áður en varir leika báðar saman Group og Orchestra af mikilli 
sannfæringu að menn fóru að gera sér grein fyrir því litla sem til þurfti svo að brúa mætti 
bilið milli klassíkur og popps.  Um hugmynd sína sagði Lord að hann hafi lengi gengið með 
hana í maganum og að sennilegt sé að af henni hafi ekki orðið, hefði hann ekki haft trú á 
félögum sínum sem hann hefði.  Þeir hvöttu hann til dáða jafnframt sem hann studdi þá og 
draumurinn varð að veruleika. 

Auðséð er að hér er á ferð áhugverð hugmynd sem á vel við á þessum tíma þegar svolítill 
togstreita var þarna á milli og menn að poppa upp verk gömlu meistaranna sem mismunandi 
skoðanir voru á í ranni sinfóníunnar og manna á milli á þessum tíma.  Sjálfum finnst höfundi 
að klassíkin eigi bara að fá að standa eins og hún hefur verið og með þeim hljóðfærum sem 
henni hæfa. 

Jon Lord þótti einstaklegs snjall hljómborðsleikari og hafa einn skemmtilegasta orgel hljóm á 
orgelinu sem margir í þann tíð heyrðu og oft var getið um í umfjöllun um sveitina. 

Skömmu eftir konsertinn fræga í Albert Hall í London hélt hljómsveitin til Bandaríkjanna og 
flutti verkið þar öðru sinni og voru viðtökur stórkostlegar sem fyrr og af 10, 000 manna 
áheyrendafjölda var talað um helmingur væri fólk sem komið væri yfir fimmtugt.  Ungur og 
eldri var hugtak sem oft var í umræðunni á tímum hljómsveitanna á sjöunda og áttunda 
áratugnum og þó líklega meira um allt svoleiðis á þeim sjöunda.  Í Bandaríkjunum flutti Deep 
Purple þetta verk með Fílharmoníu hljómsveitin í Los Angelis og stóð áheyrendur á fætur og 
fögnuðu ákaft, að sjá má að fólkinu líkaði tónlistin þó flutt væri með þessum hætti.  Áður en 
flutningur verksins hófst, fluttu Deep Purple tvö rokklög sem vöktum mikla athygli og ekki 
síður gítarleikur Ritchie Blackmore, sem síðan hefur verið ákaflega mikils metin vestanhafs 
og víða og sagði gagnrýnandi að þarna væri fundinn nýja gítarhetjan langþráða, sem hefði 



tvöfaldan hraða og tækni Alvins Lee (Ten Years After)  Við sjáum að fylgst var með 
poppurunum á þessum tíma og þeir metnir fram og til baka sem og valdið sem þeir höfðu á 
sínum hljóðfærum. 

Tónleikar hljómsveitarinnar hófust eins og komið hefur fram klukkan 20, 30 17 júní 1971 og 
voru Deep Puerple- menn ánægðir með viðtökurnar sem þeir fengu í Laugardalshöllinni.  
Einnig kom fram í viðtali við þá í erlendu blaði um Íslandsferðina að það hafi verið sama hvert 
þeir hefðu farið að allstaðar kannaðist fólkið við þá.   

Þá sögðu Deep Purple- miðlimir að þeir hafi hvorki rekist á Eskimóa á göngu sinni um götur 
Reykjavíkur.  Segja þeir að 4, 500 áhorfendur hafi verið í salnum og 4, 300 aðgöngumiðar 
selst að ljóst að partur áheyrenda smyglaði sér.  Einnig létu þeir hafa eftir sér að ef marka 
mætti undirtektirnar liti svo út að lagið Child in Time nyti mestra vinsælda á Íslandi. 

Ljúkum samantektinni á stutt bréfi sem birtist í Vísi 16 júní 1971: 

"Deep Purple í útvarp  

„Yndislegur" skrifar: „Ég hef verið að pæla í því, hvort útvarpið ætli ekki að útvarpa 
hljómleikunum með Deep Purple frá Laugardalshöllinni.  Þeir ætluðu sér að útvarpa 
hljómleikunum með Led Zeppelin í fyrra, en vegna tilmæla hljómsveitarmeðlimanna sjálfra 
var horfið frá því á síðustu stundu.  Nú spyr ég:  Hefur þess verið farið á leit við Deep Purple, 
að útvarpa megi hljóðfæraleik þeirra, svo að auralausir aðdáendur þeirra úti á landi hafi 
tækifæri til að heyra, hvernig grúppan sándar á íslandsgrund?" 

 

Hvað sem menn segja að þá er sannleikurinn sá að oft var meira pælt í, einkum á áttunda 
ártug seinustu aldar og meira en gekk og gerðist á þeim sjöunda, efni tengdum einstaka 
hljómsveitarmeðlimi sem þótti skara fram úr í til að mynda hljóðfæraleik og voru, að menn 
töldu, svona lykilmenn á sínu sviði sem jafnvel var hlustað eftir hvernig stæðu sig.  Um þessa 



menn var oft rætt og settar fram allskonar skoðanir um færni á hvort sem var gítar eða 
hljómborð og jafnvel þessi tiltekni einstaklingur hafinn upp til skýja vegna getu sinnar á þetta 
og hitt hljóðfærið.  Við þekkum þetta undir heitinu "Besti þetta og besti hitt"- og var árlegur 
viðburður árum saman og blöðin birtu á heilli síðu hjá sér með niðurstöðum úr svona 
könnunum vegna þess að lesendur vildu lesa þessar upplýsingar.   

Þekktasta dæmið í þessu tiltekna máli er líklega Jimi Hendrix sem þótti aldeilis frábær á sinn 
gítar að leitun væri að öðrum eins.  Annar vel þekktur gítaristi sem menn eru sammála um að 
sé fær er sjálfur snillingurinn Eric Clapton sem engin sem heyrt hefur deilir um að sé neitt 
annað en fær á sitt hljóðfæri.  Um akkúrat þetta atriði var oft rætt og menn sem skrifuðu um 
popp í blöðunum tóku fyrir og pældu í með löngum og stuttum greinum og ritstjórar 
blaðanna leyfðu birtingar á.  

Fleiri kappa af toga gítarista mætti nefna eins og Alvinn Lee úr Ten Years After.  En þeir gerðu 
margar ágætar plötur á sínum starfstíma en eru, hyggur höfundur, hættir, án þess þó að 
höfundur geti fullyrt um.  Margar þessara sveita eru ótrúlega lífsseigar.   

Á plötum Ten Yaers After heyrist gítarleikur Alvins Lee sem menn geta sjálfir staðfest með því 
að hlusta á efni frá hljómsveitinni að er á sinn hátt sérstakur sem setur svip á tónsmíðar 
sveitarinnar og gefur sinn sérstaka blæ og örugglega verið hjálplegt við að hljómsveitin 
öðlaðist sína frægð.   

Margir taka undir þetta varðandi gítarleik Mark Knopfler stofnanda Dire Straits á áttunda 
áratugnum.  Sjálfur er Knopfler ekki lengur í þeirri hljómsveit en hefur stundað sólóferil í 
allmörg ár og er enn að senda frá sér hreint ágætis plötur.  Gítarleikur Knopfler þekkist eins 
og gítarleikur sumra annarra gerir, samanber George Harrisons, og merkir að þessir menn 
hafi náð að tileinka sér sinn ákveðna stíl og hljóm, sem einnig var eftir tekið og gert að 
umræðuefni, svona til að þykjast að minnsta kosti hafa vit á því sem verið væri að fjalla um.  
Knopfler er einn einstaklinganna sem margir hafa hafið upp til skýja vegna færni á gítarinn. 

Sama gildir um þessa að flestra dómi færu hljómborðleikara sem uppi voru á einkum áttunda 
áratugnum og starfandi með hinni og þessari hljómsveiti á þeim árum.  Nefna má menn á 
borð við Keith Emerson úr hljómsveitinni Emerson, Lake & Palmer sem lengi var við lýði og 
naut alla tíð hylli og gerir ennþá.  Sú hljómsveit er eftir því sem höfundur kemst næst en virk 
þó ekki beri mikið á nýju efni þaðan.  Hljómborðsleikur Emerson þótti frábær og er frábær og 
heyrist færni hans vel á sumum plötum þeirrar prýðis hljómsveitar og valdið sem hann hefur 
á tæki þessu.  Allt sem hann gat togað út úr því er með hreinum ólíkindum.  Allt svona vakti 
eftirtekt margra og svo mjög reyndar að þeir sáu sig knúna til að tjá sig frekar um málið og 
gera í miklum viðurkenningartóni og sumpart aðdáun.  Við sjáum að ákveðin dýrðarljómi var 
yfir mörgum hljómsveitarmeðlimnum á þessum árum sem erfitt er að þræta fyrir að hafi 
annað en verið.   

Sama má segja um Rick Wakemann sem um tíma starfaði með hljómsveitinni Yes og Strawbs 
og fleiri hljómsveitum en hefur mestanpart ferils síns starfað sóló og gefið út gríðarlegan 
fjölda hljómplatna gegnum tíðina undir eigin nafni sem skipta orðið tugum af allskonar 
gerðum og sortum.  Allt menn sem hampað var og oft teknir út úr í umræðunni og talað 
sérstaklega um og hvernig þeir stóðu sig á þessum og hinum tónleikunum, nú eða 
hljómplötunni.   



Vel má segja og halda fram að öll þessi athygli hafi sett á þetta ágæta fólk mikla pressu um 
að standa sig áfram og helst gera betur næst en var í fyrra skipti.  Allt svona hefur á sér tvær 
hliðar sem menn, hver sem er, þurfa að getað brynjað sig fyrir.  Öllum, sama hver er og 
hversu fær sem viðkomandi sé, eru takmörk sett í öllu og alltaf.  Svona umræða um einstaka 
hljóðfæraleikara heyrist ekki lengur með sama hætti og þá var algengt en var hið venjulega á 
áttunda áratugnum en heyrðist ekki svo mjög á þeim sjöunda þegar meira var talað um 
hljómsveitirnar sjálfar sem eina heild.  Svo virðist sem færni manna á hitt og þetta hljóðfærið 
hafi verið meiri á áttunda áratugnum en gekk og gerðist segjum á Bítlatímanum þar sem 
lærðir hljóðfæraleikar áttu erfitt uppdráttar og til eru vitnisburðir lærðra hljóðfæraleikara 
sem viðurkenndu að hafa fengið lítið og ekkert að gera á þessum árum.   

Íslendingar fóru ekki með öllu varhluta af þessu og áttu sína færu hljóðfæraleikara.  Og 
mætti nefna nokkur nöfn þessu tengdu sem dýrðarljómi stóð af eins og Karl Sighvatsson 
(blessuð sé minning hans) á hljómborð, Björgvin Gíslason á gítar, Gunnar Jökull á trommum, 
(blessuð sé minning hans) Engilbert Jensen söngvara og örugglega fleiri sem setja mætti í 
þennan flokk í augum fólks sem á annað borð fylgdi þessum hljómsveitum eftir og var með á 
nótunum og hafði á skoðanir.  Við sjáum að umræðan tengd hljómsveitum og hljóðfæraleik 
er ekki gerð með sama hætti nú um stundir og þá var algeng. 

Uriah Heep.  Fréttir. 

Hljómsveitina Uriah Heep kannast margir við og fannst lög með henni skemmtileg og má þar 
nefna ágætan sönginn July Morning sem út kom á LP plötu á allavega safnplötu frá 
hljómsveitinni 1976.  Lagið er í anda þess sem þá var mikið að gerast að því leiti til að vera 
nokkuð langt með nokkrum spiluðum milliköflum og nokkuð einkennandi fyrir áttunda 
áratug seinustu aldar og gerði á margan hátt merkilegan. 

Uriah Heep eins og allt annað hér í heimi á sitt sérstaka upphaf og sína sérstöku byrjun sem 
gaf hljómsveitarmeðlimunum slatta af eftirvæntingu og spenningi hvernig þeim og 
hljómsveitinni reiddi af í hörðum heimi hljómsveitarbransans þar sem einvörðungu hinir 
heppnu komast að og hinum ýtt burtu þó með fullt af hæfileikum séu og engu minni hinum 
sem voru heppnir  Svona er bransinn og svona er lífið.  Það mikið til snýst um heppni fólks.  
Nóg er til af gæðum sem aldrei fengu tækifæri. 

Uriah Heep er stofnuð í janúar 1970.  Þeir David Byron, söngvari og Mick Box, gítarleikari, 
höfðu starfað saman í hljómsveit sem hét Spice en hættu þar og fengu til liðs við sig 
bassaleikarann Paul Newton og trommuleikarann Alex Napier.  Menn þessir snéru sér að 
tónleikahaldi en fóru svo og tóku upp LP. plötuna "...very, very very, umble..." og er sú mjög 
vel heppnuð og hefst á laginu Gipsy sem lengi vel var þeirra vinsælasta lag og fullyrða má að 
sé enn eitt af þeirra þekktari söngvum.  Í söngnum I'll keep on trying koma hæfileikar 
orgelleikarans betur í ljós en annarstaðar.  Söngurinn er allstaðar á plötu þessari vel af hendi 
leystur og sérstaklega bent á sönginn í laginu Come away Melinda en textinn í lagi þessu er 
samtal föður við dóttur sem missti móður sína í stríðinu og notar Hensley Mellotron (forvera 
Synthesisersins) sem nokkurskonar strengjasveit í bakgrunn og er útkoman stórkostleg.  
Lagið, textinn þó meira, er dæmigert fyrir tíðarandann sem þá ríkti sem allur var á móti 
allskonar stríðrekstri þjóða og lög sveitanna oft endurspegluðu það viðhorf.   



Á þessum tíma er John Lennon og kona hans Yoko Ono fyrirferðarmikil í friðarbaráttunni 
gegn öllu sem hét stríðrekstur og tókst með framferði sínu að vekja athygli á þeim málstaði 
sínum með nokkuð eftirminnilegum hætti og betur flestum öðrum. 

En áfram með umfjöllunina um Uriah Heep. 

Gítarleikur Box er allstaðar mjög vel 
framkvæmdur, sennilega hvað best 
í Walking in your shadow.  
Bassaleikurinn er vel af hendi 
leystur og er sömu sögu að segja 
um trommuleikinn, en Napier hætti 
áður en upptökum lauk og inn kom 
Ollie Olson sem er með í tveim 
lögum og gerir mjög góð skil.  Hér 
sjáum við hvernig menn sem taka 
að sér að skrifa um hljómplötur og 
hljómsveitir fjalla nákvæmlega um 
hvernig hver og einn 
hljómsveitarmeðlimur er að standa 
sig við sitt hljóðfæri, röddin er líka 
hljóðfæri, og er hvað gleggsti 
vitnisburðurinn um að tíðarandinn 
var mikið í þessa vera og má vel 
rekja til áhrifa The Beatles á 
áratugnum á undan sem hvergi er 
horfinn er þessar sveitir eru uppi og 
hvað vinsælastar.  

Árið 1971 gaf Uriah Heep út sína 
aðra plötu sem fékk nafnið Salisbury og er töluvert frábrugðin fyrstu plötu sveitarinnar.  Á 
þessari fara þeir meira út í blíðari (soft) tónlist án þess þó að segja alfarið skilið við þunga 
efnið sem fær á plötu þessari sitt pláss.  Á plötunni bregður svo við að Hensley er höfundur 
mest alls efnis en þeir Box og Byron höfðu að mestu séð um þá hlið mála á þeirri fyrri.  Það 
sem olli sumu fólki vonbrigðum með plötuna var tiltillagið sem var 16 mínútna langt tónverk 
þar sem þeir hafa með sér blásarasveit og útkomu sem er léleg, að mati þeirra sem tjá sig 
þarna.  Trommaraskipti hafa orðið í sveitinni og sá sem með þeim er á plötunni, Keith Baker, 
stendur sig vel en þó ekki eins vel og þeir á ...very very...  En sjáum við hvernig nálgunin er og 
hvernig málin eru krufin niður í litlar einingar.   

1972 eyddi Uriah Heep fyrri hluta ársins í tónleikaferðir en er sumarið kom komu þeir sér 
fyrir inn í upptökusalnum og tóku upp þriðju plötu sína sem útkominn fékk nafnið Look at 
yourself.  Með plötunni voru þeir taldir hafa sannað tilverurétt sinn á lendum 
popptónlistarinnar í eitt skipti fyrir öll.  Á henni er að finna lagið July Morning sem er eitt af 
því betra sem fram hefur komið í heimi popptónlistarinnar og margir enn í dag taka undir að 
sé og sagt var um á sínum tíma að væri hápunkturinn á ferli Uriah Heep.  Að spila lagið til 
enda tekur hlustandann heilar tíu mínútur og er í flokki með pælingartónlistinni sem reið 



húsum á þessum tíma og engin hljómsveit stóð undir nafni sem ekki var með í því máli öllu 
saman og með sínar eigin "langlokur" í lögum hjá sér.  Sjálfur kunni höfundur við þessar 
"langlokur" eins og hann kallar þær. 

Þrátt fyrir allmiklar vinsældir í mörgum löndum var staðan samt sú hjá Uriah Heep að hún 
naut frekar lítilla vinsælda í heimalandi sínu, Bretlandi þó annað gilti um mörg önnur lönd í 
Evrópu og væri þar í hópi eftirsóknarverðustu banda sem fólk flykktist á tónleika hjá og 
plöturnar seldust í þúsundatali. 

Söngvari sveitarinnar David Garris, betur þekktur sem David Byron, er fæddur 29 janúar 1947 
og dáinn 28 febrúar 1985.  Hann söng inn á tíu hljómplötur með hljómsveitinni Uriah Heep.  
Dánarmein hans má rekja til of mikillar áfengisneyslu og lifrasjúkdóms í kjölfarið og krampa.  
Byron var rekin úr hljómsveitinni í júlí 1976 vegna áfengisnotkunar sinnar og gerðist atvikið í 
lok tónleikaferðar þeirra til Spánar.  David Byron hóf að syngja 5 ára og var öll fjölskylda hans 
tengd með einum og öðrum hætti inn í heim í tónlistar og söng móðir hans með jassbandi. 

Hljómsveitin réð þegar eftir brotvikningu síns fyrri söngvara nýjan og byrjaði æfingar með 
honum af fullum þunga fljótlega á eftir. 

Uriah Heep er enn starfandi hljómsveit og sendi frá sér efni 2014 og hefur frá byrjun ferilsins 
gefið út samtals 23 stúdíóhljómplötur.  Hvort fleiri en Mick Box séu með frá byrjun er ekki 
gott að segja en hann alltént er enn starfandi með Uriah Heep 2016. 

 

Um stöku söngvaranna, átt við laga og textahöfunda sem stigu fram og notuðu eigið nafn og 
eða sviðsnafn, má segja að séu svona "einyrkjarnir" í veröld tóna og söngva.  Nafn 
einstaklings sést, þó hljómsveit standi að baki.  "Einyrkinn" er svona þetta hefðbundna form 
sem aldrei gengur sér til húðar og er þarna með þó stefnur og straumar breytist í heimi 
tónlistar og sumt detti út og annað taki við eins og tónlistarsagan sjálf ber sínu vitni sitt.  



"Einyrkin" er ávallt staðsettur einhverstaðar þarna inn á milli.  Söngvarinn heldur sem sjá má 
velli og stendur allt af sér, að séð verður.   

Bob Dylan er ein þessara manna sem alltaf hefur komið fram undir eigin nafni og gerði líka á 
meðan The Band var hans helsti undirleikari bæði á hljómplötum Dylans og tónleikum og var 
kynningin einfaldlega með þeim hætti að bæði nafn Bob Dylans var nefnt og nafn The Band í 
sömu andrá uns leiðir skildu og liðsmenn The Band ákváðu að gefa sjálfir út efni undir eigin 
nafni.  Þetta samstarf við Dylan stóð frá 1965 til 1967.  The Band þótti ágætis hljómsveit en 
er ekki lengur starfandi.  Robbie Robertson gítarleikari og einn söngvari The Band hóf eftir 
það sólóferil og gaf út plötur, og máski einnig fleiri liðsmenn The Band, þó höfundur þekki 
það mál ekki. 

Fleiri "einyrkja" má nefna frá þessum tíma og var einn af þeim Donovan sem oft var líkt við 
Bob Dylan hvað gæði texta varðar.  Lobo var og uppi á áttunda áratugnum og naut um tíma 
vinsælda og átti nokkra smelli sem enn lifa, þó hann sjálfur sé mörgum gleymdur í dag.  
Johny Cash auðvitað.  Neil Diamond gaf út fjölda hljómplatna og steig fram með sína fyrstu 
breiðskífu 1966 og er líklega enn að.   

Af konunum í "einyrkjastétt" má nefna Carol King sem gefið hefur út fjölda platna og er enn 
að.  Joni Mitchell á sömuleiðis margar hljómplötur og kom sú fyrsta út með henni 1968 og 
má finna efni frá árinu 2007, hvernig sem staðan þar á bæ er í dag.  Mörgum þótti Joni 
Mithchell áhugaverður tónlistarmaður og naut hún talsverðrar virðingar á sínum tíma í heimi 
tóna og söngva.  Melanie var ein af þessum konum sem kom fram undir sínu listamannsnafni 
og gerði nokkrar plötur.  Þó nafn hennar sé mörgum gleymt að þá er hún enn að semja 
söngva.  Joan Baez, sem um tíma starfaði nokkuð með Bob Dylan, náði sínum vinsældum á 
þessum árum meira þó á sjöunda áratugnum, hyggur höfundur.  Janis Jan var ein kvennanna 
að fáeinir söngvarar, texta- og lagahöfundar séu taldir upp sem allir komu fram fyrst og 
fremst undir eigin nafni og náðu hylli fyrir söngva sína og framsetningu. 

Cat Stevens.  Ágrip. 

Cat Stevens má flokka undir ágæta "einyrkja. "  Hann er Enskur söngvari og lagahöfundur.  
Fæddur á Marylebone svæðinu í London 21 júlí 1948 og skírður Steven Demetre Georgiou en 
best þekktur undir sviðsnafninu Cat Stevens.  Eftir að hann tók trú múslíma breytti hann 
nafni sínu og heitir í dag Yusuf Islam.  Hann er þriðja barn foreldra sinna.  Faðir hans, Stavros 
Georgiou, var Grískur en móðir hans, Ingrid Wickman, Sænsk.  Fjölskylda Stevens rak 
veitingastað við Shaftesbury Avena sem er í göngufæri frá Piccadilly sirkusnum í Soho 
leikhúshverfinu í London.  Og starfaði öll fjölskyldan við þennan veitingahúsarekstur. 

Eins og margir á tímum Bítlanna gerðu að þá fékk Cat Stevens líka innblástur frá þeim og 
gerði í framhaldinu í því að komast yfir gítar í og gat sannfært föður sinn um að greiða 8 pund 
fyrir fyrsta hljóðfærið af þessari tegund sem hann svo notaði til að semja söngva á og leika 
undir á hljóðfærið. 

Cat hafði meiri áhuga á söngnum en að vinna við hlið síns fólks í veitingahúsabransanum og 
vildi losa sig frá þeim skildum sínum.  Við þekkjum hvert framhaldið hjá honum varð því á 
áttunda áratug seinustu aldar og einkum í byrjun þess áratugar naut Cat gríðarlegra vinsælda 
og þóttu lög hans mörg hver einkar kröftug og vel samdir söngvar sem enn lifa hreint 



prýðilegu lífi á meðal okkar.  Og líka full ástæða til.  Líklegt er að frægasti söngurinn úr smiðju 
Cat Stevens sé smellurinn frábæri Morning Has Broken sem margir hafa tekið til flutnings 
gegnum tíðina og gert góð skil. 

Til að byrja með kom Cat Stevens sér fyrir á kaffihúsum og krám í London sem nóg er til af í 
borg þeirri og söng söngva sína fyrir þá sem á staðnum voru.  Einnig reyndi hann að stofna 
hljómsveit en komst brátt að því að sér færi betur að leika einsömlum og hefja sólóferil, eins 
og menn sem til þekkja vita hvað átt sé við.  Þá kom fram þetta sviðsnafn Cat Stevens sem 
margir og víða í löndum heims hafa heyrt. 

Árið 1966, þá 18 ára gamall, tókst honum að heilla framleiðandann og framkvæmdarstjórann 
Mike Hurst með því sem hann hafði fram að færa sem og hjálpaði honum við að búa til 
"demó upptöku."  Þetta var gert og gagnlegt verk við að koma á plötusamningi.  Fyrstu plötur 
Cat Stevens voru smáskífur sem vöktu nokkra athygli og komust á vinsældarlista. 

1969 greindist söngvarinn með berkla sem nærri leiddi hann til dauða og var hann lagður inn 
á sjúkrahús.  Þar náði hann sér eftir meira en árs glímu við sín veikindi. 

Tuttugu og tveggja ára tók hann upp þráðinn á nýjan leik um plötugerð og sendi frá sér mun 
rólgeri tónlist en hann áður var þekktur fyrir og birtist á breiðskífu sem fékk nafnið Mono 
Bone Jakon.  Á áttunda áratugnum var ágætlega komið í ljós að áheyrendur og Cat Stevens 
hefðu fellt hugi saman.  Fjórar næstu breiðskífur hans seldust vel og gáfu honum hver um sig 
sína gullplötu.  Á hljómplötum þessum eru mörg hans þekktustu laga eins og Peace Train, 
Moon Shadow og Morning Has Broken. 

Á Íslandi var Cat Stevens vinsæll líkt og gerðist í 
mörgum öðrum löndum og er til saga af 
aðdáanda frá áttunda áratug seinustu aldar sem 
gekk inn í Fálkann á Laugaveginum til að kaupa 
sér nýjustu afurð mannsins sem þá var nýkominn 
í verslunina.  Svo vildi til er maður þessi stóð 
andspænis brosandi og þolinmóðum 
afgreiðslumanninum að geta með engu móti 
munað nafn flytjanda og gerðist af 
vandræðalegur mjög frami fyrir 
afgreiðslumanninn sem enn brosti og beið og 
sýndi af sér kurteisa framkomu og bíðandi eftir 
svari frá þessum ráðvillta viðskiptavini til að 
getað vísað honum á plöturekkann sem plata 
þessi stóð í.  Eftir talsverðar vangaveltur sagði ný 
innkomni maðurinn:  "Æ, ég bara get ekki munað 
nafn flytjanda.  En hann minnir mig alltaf svo á 
stífan kött."- "Já"- sagði þá brosandi 
afgreiðslumaðurinn:  "Þú átt líklega við Cat 
Stevens "- sem hinn samstundis jánkaði.  Fegin að 
málið væri leyst.  Út gekk hann með plötuna 
undir hendinni, heldur betur hróðugur.  Hvar sem 

er í lífinu gerast spaugileg atvik. 



Eftir að Cat Stevens var gengin til liðs við múhameðstrú var hann spurður að því hvort hann 
saknaði ekki gamla tónlistarlífsins og allra frægðarinnar sem henni er fylgjandi.  Heyrum svar 
kappans sjálfs:  "Nei, eiginlega ekki,"- svarar Yusuf Islam.  Rödd hans er allt að því með 
Arabískum heim:  "Á meðan allt tilstandið var í hámarki var ég ákaflega hrokafullur.  Sem 
betur fer kom ég aftur til sjálfs míns.  Guð gaf mér tækifæri til að gerast múhameðstrúar.  
Trúin er það besta sem fyrir mig hefur komið.  Allt annað er hégómi." - voru orð Cat Stevens 
sem þarna hefur tekið upp nafnið Yusuf Islam og er giftur maður og faðir fimm barna, 
fjögurra telpna og eins sonar, er viðtalið var tekið við hann árið 1988 og DV birti í september 
sama ár. 

Undir nafninu Cat Stevens gaf hann út 11 hljómplötur og kom síðasta breiðskífan fram undir 
þessu nafni 1978 og heitir Back To Earth. 

Undir nafninu Yusuf eru hljómplöturnar þrjár og er sú fyrsta frá árinu 2006 og nýjast afurðin 
2014 að við sjáum að plötuútgáfa hefur lengi vel ekki verið efst á blaði þessa merkilega 
lagasmiðs undir nýja nafninu sem á sínum tíma gaf heiminum mikið af góðum söngvum sem 
enn ylja og næra hjartarætur fólks og getur ekki verið neitt nema gleðilegt um að hugsa fyrir 
eiganda allra þessara söngva og hvers sem er og hvar sem er. 

 
Tónlistarmaðurinn Cat Stevens sem í dag heitir Yusuf Islam. 

 
 

 
Gert til gamans og vonandi líka smá fróðleiks 

Kveðja:  KRF. 


