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Hljómsveitirnar, þessar gömlu. 
Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

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

 

Gamlir dagar og allt saman það!  Þá daga þekkjum við öll með ágætum sem eldri erum og 
getum borið saman við það sem nú er, standi hugur í þá átt.  Samt er líklegt að allt svona sé 
misjafnt og einstaklingsbundið.  Misjafnt metur fólk hluti en breytir ekki hinu að við höfum 
liðna daga til að rýna í.   

Sumir vilja halda fram að gamlir dagar séu betri en eru í dag.  Undir þetta getur höfundur 
ekki tekið því sjálfur á hann sinn besta dag núna og veit að fjarlægðin við atburði hefur burði 
til að gera fjöll blá og að sumt í minningunni sé auðvelt að magna upp og gera að öðru en var 
á meðan á þeim stóð og að eftir standi glæsileiki.  Svo má líka spyrja sig hvernig hægt sé að 
koma í veg fyrir að minningar vakni og hver svo algerlega dáinn fortíð sinni að aldrei pompi 
upp minning?  Fólk fæðist með innbyggðri kistu sem í fer lífhlaupið.  Allir vita að menn reyna 
bæði gott og hitt sem er það ekki.  (Elska svona pælingar.  Trúið þessu.) 

Páll postuli, sem á sínum tíma ofsótti kristna menn, sagði á einum stað að eitt gerði hann að 
hann gleymdi því sem að baki væri og seildist eftir því sem væri framundan.  Páll með þessu 
er ekki að tala neitt um lífsferil manna og kvenna né heldur það að fólk skuli hreinsa út af 
„harða diskinum“ og bara núlla burt fortíð sína.  Enda óvinnandi vegur.  Að hafa stjórn á 
henni er annað.  Það sem Páll er að segja er að hann hafi valið fyrir sig að gleyma þessu 
vonda sem tilheyri hans lífi.  Til að mynda því að hafa ofsótt menn og konur Drottins.  Sem 
útilokað er að hann hafi verið sérlega stoltur af en sat samt uppi með.  Páll hefur áreiðanlega 
átt til margir góðar minningar sem sátu eftir þó hann máski hafi ekki velt þeim svo mjög fyrir 



sér vegna þess að vera upptekin maður við að kynna fólki Jesú og að boða veginn sem hann, 
Þá Sál, kom gegn af jafn mikilli hörku og sagan segir.  Þessu öllu vildi hann gleyma og fá frið 
fyrir vitandi með sér sjálfum að verða núið þessu um nasir af ýmsu samferðarfólki.  Að 
gleyma þarna merkir að vita hver maður sjálfur sé og er í gríðarlegur styrkur og óvinnandi vígi 
hverjum sem tekst.  Trúið þessu. 

Menn sem lesa og kynna sér sögu Páls postula sjá fljótt að maðurinn lenti í hinum ýmsu 
raunum sem kristinn maður og að oft var reynt að ráða hann af dögum vegna boðunnar hans 
á krossfestum frelsara.  Samt er andi Sál en starfandi á jörðinni og birtist í fólki sem kemur 
gegn kirkju Krists og tilbúð að beita hana ofbeldi.  Þetta er alvarlegasta og versta 
birtingarmyndin.  Sem þó eru nokkrar sýnilegar.  

Að tala með þessum hætti í sömu andrá og að vilja segja frá hljómsveitum sjöunda og 
áttunda áratugarins er ekki algerleg úr takti því sannleikurinn er að talsverð andleg leit var í 
stétt hljómsveita og áhangenda þeirra á einkum sjöunda áratugnum þó máski fæstir þá 
leituðu að Jesú heldur í annarskonar strauma og stefnur andlegs eðlis.   

Við munum eftir meðlimum The Beatles sem fóru til gúrú í Himalajafjöllum og dvöldu í 
búðum hans um stund en fóru svo að tínast burt.  Að mig minnir að þá yfirgáfu fyrstir 
samkvæmið þeir Sir Paul McCartney og Ringo Starr.  John Lennon og George Harrison vildu 
kanna málið betur og voru þarna eitthvað lengur og létu sér ekki nægja að stinga bara litlu 
tánni í vatnið.  Í grunninn voru meðlimir The Beatles að leita sér að innri frið og komnir með 
að sumu leiti nóg af atganginum sem orðin var í kringum allt Bítladæmið og því tekið 
ákvörðum um að prufa þetta sem gúrúiunn var sagður standa fyrir og athuga með hvort þeir 
fyndu ekki eitthvað fyrir sig.  Sem reyndist ekki vera er upp var staðið.  Nema ef vera kynni 
George Harrison.  Hver kom með þessa uppástungu til þeirra þekkir höfundur ekki.  Vel má 
vera að gúrú þessi hafi verið þekktur meðal margra þessara frægu hljómsveita á þessum 
tíma.  Hér hugsar höfundur auðvitað bara upphátt. 

 



Er þeir komu til gúrúsins er los komið á samstarf Bítlanna og ljóst að óeining ríki í hópnum 
sem einnig er vel hægt að skilja miðað við allt sem á undan er gengið í lífi þessara manna.   

Eftir ferðina til búða gúrúsins og reynsla komin á hvað hann stæði fyrir varð í kjölfarið til 
Hvíta Albúmið (1968) sem hjá Bítlunum heitir The Beatles en í munni aðdáenda fékk nafnið 
Hvíta Albúmið.  Platan þótti nokkuð sundurslitin og það sagt um vinnuna kringum hana að 
menn hafi lítt starfað saman í hljóðveri og tæknin orðin með þeim hætti á þessum tíma að 
bjóða upp á slíkt.  Eini maðurinn sem hitt þá alla þó í sitt hvoru lagi væri var líklega 
heiðursmaðurinn Sir George Martin sem sat bak við glerið og stjórnaði tökkum.  Hvíta 
Albúmið innheldur margt af því besta sem frá meðlimum The Beatles komu.  En rétt er það.  
Platan er svolítið slitrótt. 

Talað var hér ofar um talsvert af andlegri leit manna í hljómsveitarstétt á einkum sjöunda 
áratug seinustu aldar sem varð að svona bylgju með öllu þessu friðartali og blómum sem 
menn stráðu umhverfis sig og varð nokkuð sem teygði sig yfir í þann áttunda áður en árhrifin 
byrjuðu að dala.  Allt tákn sem hiklaust bendir til andlegrar leitar.  Að hún, andleg leit, skuli 
hafa gengið þarna með er ákveðin hugsun fólks sem á sinn hátt vildi koma gegn öllu þessu 
“neyslukjaftæði“- eins og sundum var haft á orði, og ýmsu sem menn væru að baksast við að 
eignast og mest til að finna frið í hjartanu sem sumir á þessum tíma vildu meina að leyndist í 
andlegu lífi og andlegum þanka og meira en hitt.  Þó verður að segjast eins og er að flestir 
gengu framhjá kirkjudyrunum í leit sinni að þessu andlega lífi.   

Samt voru margir popparar á þessum árum kristnir menn og má þar nefna Bob Dylan sem oft 
setti í gegnum allan sinn ferill inn trúarlega söngva á plötur sínar.  Sir Cliff Richard hefur 
aldrei farið neitt leynt með aðdáun sína á frelsaranum Jesú Kristi.  Rick Wakemann hefur og 
sent frá sér trúarlegar hljómplötur.  Alic Cooper, sem ekki margir vissu að væri trúaður 
maður en gekk þó eftir því sem höfundur best veit alla tíð með frelsaranum.  Við sjáum að 
varlega skal farið í alla dóma og vita að kristinn endurfæddur maður sé kristinn endurfæddur 
maður hver sem staða hans öndvert sé og að menn starfi við allskonar, sjálfum sér til 
framfærslu. 

Nóg um það að sinni. 



 

Margar sveitanna sem voru uppi á áttunda áratug seinustu aldar voru að einhverju leiti undir 
áhrifum Bítlanna og tíðarandans sem þá ríkti þó sterkari væru þessi áhrif og betur merkjanleg 
í byrjun þess áratugar og rykið af yfirlýsingunni sem heiminum barst um að Bítlarnir væru 
hættir enn ekki almennilega sest.  Ástæðan fyrir langlífi ryksins var fyrst og fremst hversu 
margt fólk var ósatt við að Bítlarnir hyrfu af sviðinu og ljóst orðið að öll ný Bítlaplötuútgáfa 
legðist af og kæmi ekki lengur fyrir þeirra eyru og væri ekki lengur partur veruleika fólksins 
líkt og árin á undan og á meðan Bítlaplötu væri að vænta sem menn biðu eftir með mikilli 
eftirvæntingu sem og jókst eftir því nær dró útgáfudegi.  Hugsið ykkur álagið á mannagreyin 
sem alltaf urðu að gera betur en á seinustu plötu.  Ekki sanngjarnt en sinn veruleiki. 

Útgáfa Bítlaplötu voru tíðindi fyrir fólk sem þeim fylgdi.  Svo einn daginn að þá hættu þau án 
þess að almennileg skíring fengist.  Margir voru óánægðir þessa daga. 

Mörgum, samt ekki öllum, var ljóst orðið að óeining væri kominn upp í þeirra röðum sem 
höfundur þó hyggur að hafi ekki verið almenn vitneskja aðdáenda á þessum tíma.  Sjálfur 
vissi maður ekki mikið um akkúrat þetta mál, svo maður alltént muni.  Fyrir þetta fólk má því 
segja að yfirlýsing Paul McCartney hafi komið eins og reiðarslag þó seinni tíma skíring útskírði 
allt málið og sannfærði til að mynda höfund og marga aðra um að ekki hafi verið um neitt 
annað að ræða.   

Einhverveginn hefur maður á tilfinningunni að Sir Paul hafi svolítið verið kennt um að svona 
færi, sem er alröng niðurstaða sé hún uppi.  Það sem Paul steig fram með vissu hinir að hlyti 
að koma að og hann því bara framkvæmt verk sem hinir biðu eftir að einhver þeirra gerði.  
Kannski til að höggva á hnút sem hinir voru svona meira hikandi við að skera á.  Stundum 
þarf að stíga fram til að losni um.  Munum að Bítlarnir á þessum tíma voru risastórt nafn sem 
í orðanna fyllstu merkingu náði umhverfis heiminn.  Bítlarnir og áhrif þeirra voru reyndar svo 
rosaleg að svolitla stund tók tíðarandann að átta sig á að væru í alvöru farnir.  Þau fjara svo 
smá saman út og menn að taka við þessu sem gerðu verki.  Án þessu þó með öllu að hverfa.  



Dagurinn í dag sannfærir menn og konur um allt það mál.  Hvaða hljómsveitarnafn er stærra 
The Beatles?  Jah, svarið þessu. 

Dire Straits.  Fréttir. 

1978 er árið sem Breska hljómsveitin Dire Straits gaf út sína fyrstu breiðskífu (breiðskífur 
voru stóru LP- plöturnar stundum kallaðar).  Við þá bundu menn nokkrar vonir og horfðu til 
með svolitlum glampa í augum og fannst merkileg og áhugavert það sem þeirra fyrsta LP 
plata flutti.  Eftir að hafa veitt henni athygli.  Sem tók nokkurn tíma. 

Árið 1976, þegar allt nýtt sem kom fram í popptónlist var kallað ræfla- eða nýbylgjurokk, kom 
fram annað hljóð úr horni með Dire Straits sem birtust á hljómleikaplötu sem tekin var upp á 
stað sem heitir Hope and Anchor.  Af öðrum sem þar komu við sögu má nefna meðal annarra 
Stranglers og Buzzcocks. 

Frá þeim tíma að telja gerðist ekkert merkilegt frá þessari hljómsveit allt þangað til 
febrúarmánuður 1978 rann upp er meðlimir Dire Straits gegnu inn í hljóðverið Basing St. 
Studios í London til að hljóðrita hljómplötuna sem um leið er fyrsta hljómplata bandsins og 
ber nafn hljómsveitarinnar Dire Straits. 

Plata Dire Straits gerði enga sérstak lukku í heimalandi sveinanna Bretlandi og rétt náði að 
skjótast örskotsstund inn á Top 50 listann.  Þá var hljómsveitin búin að taka upp aðra plötu 
sem frægur upptökumaður á þeim tíma sá um upptökurnar á og heitir Jerry Wrexler, er hið 
óvænta gerðist og sem engin gat reiknað með, að platan byrjar skyndilega að rokseljast 
vestur í Bandaríkjunum sem gerir að verkum að lagið Sultans of Swing verður eitt vinsælasta 
lagið vestan hafs um þær mundir.  Platan sem tekin hafði verið upp og beið klár eftir að 
komast í plötuverslanir var sett til hliðar og útgáfu frestað. 

Mönnum á þessum tíma þótti skyndilegar 
vinsældir Dire Straits ekkert sérlega 
einkennilegar, því þó tónlist þeirra hafi ekki 
verið undir neinum áhrifum þess sem þá var 
kallað nýbylgjurokk, þá eru áhrif þeirrar 
tónlistar sem þeir fluttu vel inn í 
tíðarandanum sem við lýði var í suðurríkjum 
Bandaríkjanna og heldur ekki neitt á skjön 
við það sem menn þar væru að hlusta á.  
Þessu til staðfestingar og frekari glöggvunar 
er bent á söngva J.J.Cale og fleiri og það sem 
þetta fólk var þekkt fyrir og á greinileg áhrif 
Bob Dylan á þessum svæðum, sem segir 
okkur að sum fólk þarna hafi sett tónlist Dire 
Straits í flokk með því sem þessir menn voru 
þekktir fyrir og naut hylli suðurríkjafólks. 

Aðdráttarafla meðlima Dire Straits er mikið 
og ekki bara fólgið í stórgóðri tónlist.  Þeir 
ku nokkuð hafa spilað inn á forvitni fólks og 



voru illfáanlegir í blaðaviðtöl, sem hingað til hefur verið talin leiðin vilji menn og konur 
komast á toppinn.  Hvort meðlimir Dire Straits hafi á þessum tíma verið að vekja einhverja 
forvitni fólks um sig sjálfa með því að vilja ekki fara í blaða- og útvarpsviðtöl er ekki sjálfgefið 
að sé rétt skilgreining.  Sannleikurinn er að maður hefur sjálfur hvorki heyrt né lesið mörg 
viðtöl við til að mynda aðalagahöfund og söngvara Dire Straits Mark Knopfler gegnum tíðina 
og ekki heldur eftir að hann hóf sólóferill.  Þau eru eflaust að finna en samt ekki sérlega 
fyrirferðarmikil né áberandi. 

Textar á fyrstu plötu kappanna eru sagðir endalaus uppspretta vangavelta og heilabrota og 
segja í senn allt og ekki neitt, eins og góðum textum ber.  Hvernig það atriði á eftir gangi 
saman sér höfundur ekki. 

Sjálfur heyrði höfundur um plötu þessa eftir ábendingu vinar þó ekki legði hann við hlustir 
við það tækifæri en gerði síðar.  Fyrsta lagið sem hann féll fyrir er smellurinn knái Sultans Of 
Swing.  Og er víst ekki einn um það því enn er lagið talið til þess besta sem gert hefur verið í 
heimi dægurlagsins. 

Árið 1979 er fyrsta hljómplata Dire Straits afskaplega vinsæl í mörgum löndum.  1979 er líka 
árið sem höfundur brá sér í sína fyrstu og því miður einu þriggja vikna ferð til sólarlanda á 
sínum lífsferli og í sitt besta frí til þessa.  Þar á diskótekum Spænskum, sem menn auðvitað 
kíktu við á þó sjálfur hafi höfundur verið orðin laus við áfengið frá því um áramótin 1978 
1979 og edrú tíminn aðeins nokkrir mánuðir, var aðal smellurinn á þessum diskótekum á 
Costa Del Sol Sultans Of Swing og nýjasta lag hljómsveitarinnar Wings sem þá nýverið hafði 
verið gefin út undir nafninu Back To Egg en höfundur minnir að sé ekki þar að finna heldur á 
lítilli plötu frá sama tíma og var ekki óalgengt að gert væri rétt á undan útgáfu stórrar 
hljómplötu.  Því miður mann ég ekki nafn Wings- söngsins þó laglínan hljómi í höfði mínu er 
þetta er rifjað upp. 

Byrjunin 

Upphafið að Dire Straits og öllu því sem hljómsveitin síðar varð þekkt fyrir má rekja til David 
Knopfler og John Illsey sem bjuggu í sömu íbúð og hófu að gutla saman á gítar og bassa.  
Mark bróðir hans stundaði þá Enskukennslu við Laughton Technical School og hafði einnig 
blaðamennsku að baki.  Hann kom oft í heimsókn til bróður síns og hóf brátt að spila með 
strákunum.  Eftir meiri spilamennsku og smávegis af pælingum var ákveðið að stofna 
hljómsveit og bæta trommaranum Pick Witers í hópinn.  Hófust nú æfingar þó lítið færi fyrir 
opinberri spilamennsku. 

Smásaman var safnað fyrir stúdíótíma og fór að lokum svo að ein helgi var notuð til að 
hljóðrita 5 lög til reynslu.  Þetta var vorið 1978.  Og til þess að fá álit sér reyndari manns í 
bransanum á hvernig og til hefði tekist sendu þeir þessar upptökur til útvarpsmannsins 
Charlie Guillett sem oft hafði uppgötvað ýmsa góða krafta sem síðar gátu sér nafn á þessu 
sviði.  Eins og oft vill verða í svona málum að þá væntu þessir strákar heldur ekki mikils af 
efninu en vonuðu auðvitað allt besta.  Svo fór að Charlie fannst efnið sem hann fékk sent til 
sín áhugavert og lék tónlistina í þætti sínum og kom sér í samband við Dire Straits.  Og bolti 
byrjar að rúlla. 



Innan skamms var búið að bóka þá sem upphitunarnúmer hjá ört vaxandi Bandarískri 
nýbylgjusveit sem Talking Head heitir og var þá í Bretlandi í tónleikaför.  Þessi ferð lukkaðist 
það vel að eftir þetta að þá sóttust útgefendur eftir að gera við þá samning.  Í júní 1978 kom 
út fyrsta plata Dire Straits undir merkjum Phonogram útgáfufyrirtækisins. 

Platan sem tekin hafði verið upp strax á eftir fyrstu plötunni en sett í „salt“ kom út 1979 og 
fékk nafnið Communique.  Þá voru aðdáendur sveitarinnar farnir að bíða eftir nýju efni frá 
Dire Straits.  Communique telur höfundur vera þá bestu frá sveitinni en gagnrýnendur þess 
tíma fannst að á henni sætu þeir fastir í sömu sporum og heyra mátti á fyrstu plötu þeirra.  
Svipaða skoðun hafði fólkið og gerði að verkum að platan seldist ekki vel.  Alltént til að byrja 
með, hvað sem síðar varð. 

Er kom að næstu plötu hljómsveitarinnar að þá yfirgaf Dave, bróðir Mark, hópinn:  „Dave 
hefur áhuga á að gera hlutina sjálfur.  Ég hefði gert það sama í hans sporum. „- Lét Mark 
Knopfler hafa eftir sér við það tækifæri. 

Eftir plötuna Brothers In Arms yfirgaf Mark Knopfler sveitina og lagði hana svo niður 1995.  
Hafði hann enda staðið í sólóferli um hríð og er þar reyndar enn og gert margar sólóplötur.  
Brothers In Arms hefur selst í yfir þrjátíu milljón eintökum. 

Dire Straits komst á lista með allra vinsælustu böndum og varð eitt stóru nafnanna í heimi 
hljómsveitanna. 

5 september 2013 kom fréttatilkynning um að Dire Straits muni spila í Hörpu 25 nóvember 
sama ár en ljóst að aðallagahöfundur og söngvari Mark Knopfler verði ekki með og í hans 
stað standi vaktina Terence Reis sem sagður er ná Mark vel og hafa svipaða rödd að menn 
heyri varla mun.  Eftir að bandið koma saman á nýjan leik spilaði það fyrst opinberlega í 
Royal Albert Hall í London og fengu tónleikarnir ágætis einkunn. 

Sjálfur mann höfundur ekkert eftir þessum tónleikum Dire Straits í Hörpu né hefur heyrt neitt 
af þeim en reiknar auðvitað með að hafi farið fram eins og ráð var fyrir gert og menn í sal 
orðið glaðir með það sem um eyru þeirra lék. 



 

Alltaf þegar menn vilja gleðjast með öðrum notast þeir yfirleitt við hefðbundnar leiðir.  Menn 
smala saman í hóp og koma sér fyrir í salarkynnum þar sem hægt er að leyfa sér allskonar 
sem snýr að dægrastyttingu.  Aldur skiptir ekki máli er kemur að svona löguðu.  Þó misjafnar 
séu leiðirnar er markmið sama.  Sem er félagsskapurinn.   

Að vera í félagsskap sést strax hjá börnunum sem á nýjum stöðum kynnast furðu fljótt 
krökkum á svipuðu reki í hverfinu.  Eiga þau enda auðveldara með að aðlagast allskonar og 
kröfurnar minni en fullorðnir gera.  Svo eru allar hreyfingar barninu því auðveldari en gerist 
er aldurinn færist yfir og menn byrja að upplifa sjálfir að ekki stökkvi þeir né klifri upp veggi 
né klöngrist svo léttilega í klettum eins og var er árin að baki voru færri og í sumum tilvikum 
talsvert færri en er í dag.  En samt!  Félagsskapurinn einn og sér er það sem blífir.  Eftir 
honum er sóst frekar en sögum af afrekum.   

Hvernig sem allt er gert og hvað sem menn nota, segjum er þeir koma saman í hóp til að eiga 
samfélag, er oft matast, þó ekki sé nema að fá sér kaffilögg og vöfflur, sitja yfir spilum.  Á 
sumum stöðum er stundinni svo lokað með nokkrum tónum og dansspori og fólkið drífur sig 
út á dansgólfið með hinu kyninu við svellandi undirleik hljóðfæra frá sviði og söngs frá sama 
sviði.  Með öðrum orðum að hvar sem fólkið er og hvað sem það gerir og hvenær sem það 
vill eiga samfélag er oft haft með í för tónlist og gjarnan hún sem fólkið þekkir og hafði 
gaman af er það sjálft var yngra og naut lífsins með öðrum hætti en var eftir að aldurinn 
færðist yfir.   

Bítlakynslóðin svokölluð er í dag að ganga inn í eldrimannadeildina og hlustar auðvitað enn á 
sína Bítla með hjálp Bítlaplötusafnsins sem það sumt hvert á enn í gamla góða Vinylnum og 
jafnvel sömu plötu og keypt var í versluninni á sínum tíma og passasamur gekk alla tíð vel um 
og lét að notkun lokinni fyrst í innra umslagið áður en því var stungið í ytra umslagið með 
myndinni á og er í dag í fínu lagi vegna góðrar umgengni.  Á þessar hljómplötur hefur barna- 
og barnabarn fengið að hlýða á hjá afa og eða langafa og heyrt smá sögu um hvernig hún er 
tilkomin og hvernig eigendurnir upplifði „stemmninguna“ á þeim árum.  Þetta hafa 



krakkarnir heyrt bæði hjá þessu fólki og víða annarstaðar en samt ekki alveg að fatta allt sem 
þetta „gamla fólk“ básúnar og segir um „að hafi sko verið tímarnir.“  Myndin upp á skápnum 
þar sem plötuspilarinn er hafður sýnir mynd af ungum manni með sítt og þykkt hár og konu 
klædda hippakjól með blóm í hári en veruleikin sköllóttan mann með gleraugu og gráhærða 
gamla konu líka með gleraugu og hvorug klædd fatnaði sem minnir á Bítlatímabilið.  Þessi 
tími leið og Bítlahár sem náði niður fyrir eyru og Rolling Stones hár niður á herðar horfið af 
mörgum Bítla- og Rolling Stones aðdáendahöfðum.   

Er svo þetta fólk vill koma saman og hitta sína jafnaldra er það ekki lengur með Bítlahár þó 
vel sé mögulegt að Bítlatónar og aðrir tónar frá sjöunda- og áttunda áratug seinustu aldar 
ómi um sal og ýti á einhverja til að bjóða upp í dans og taka sporið sem þá var iðkað sem 
engin reyndar veit hvað heitir né hvaða spor giltu.  Samt skal dansa við hitt kynið þó ekki séu 
sveiflurnar í neinum takti við það sem þá var venjan og allt orðið stirðlegra. 

Líklegt er að nú sé allt líka hófstilltara og að sumir þurfi hjálp við að standa á fætur og treysti 
sér bara alls ekki til að stíga eitt einasta dansspor við sinn maka sem heldur er ekki fær um 
neitt svoleiðis.  Bæði njóta stundarinnar og einkum félagsskaparins og leyfa gömlum dögum 
að koma óhindraða til sín með þessum löngu útgefnu Bítlatónunum frá sviðinu sem 
gráhærðir og eða hárlausir hljóðfæraleikarar fremja.  Svo sem af glæsibrag.  Hverjum aldri 
fylgir visst vegna minninga sem hverri kynslóð er gefið og hún upplifði á eigin skinni og varð á 
eftir hluti af öllu lífi fólksins.   

Mín kynslóð og hin á undan kemst senn öll á gamals aldur.  Og efni hún til svona samsætis 
væri ólíklegt annað en að Bítlatónar bærust um áður leigðan sal þó herlegheitin hæfust á 
vöfflum, spilum, kaffi, hlátrum, kátínu og allt endað á dansspori þar sem A Hard Days Night 
riði á vaðið í meðförum jafnaldra á sviði og allir yndislega gráhærðir, þunnhærðir og eða án 
eins hárs á höfði og sumur íturvaxnari á þverveginn klæddir skyrtum sem neita að halda sér 
niðri í buxnastrengnum vegna magans sem ýtir henni upp.  Besta mál.   

Ég heiðra fólkið sem stendur fyrir svona löguðu og gerir með göfugum og góðum hætti.  Já, 
ég heiðra svona fólk.  Enda sannir gleðigjafar sem hugsa um eldri borgara landsins. 

Nóg um það. 

Roxy Music.   

Hljómsveitinni Roxi Music kynntist höfundur er hann var háseti á skuttogaranum Júní GK 346 
frá Hafnarfirði sem Bæjarútgerð Hafnarfjarðar var eigandi að og jafnframt aðilinn sem gerði 
skipið út.  Árið sem þetta gerist á er líklega 1973, gæti ég trúað, og fiskveiðar í gangi á hafinu.  
Á þessum tíma var ekki óalgegnt að skipverjar hefðu með sér tónlist á kassettum og tækju 
með sér kassettutæki til að spila í klefanum sínum sem þeir fengu til afnota á meðan þeir 
voru um borð.  Svolítið gamaldags þykir einhverjum en það sem boðið var upp þá, vildu 
menn hlusta á tónlist annarstaðar en í bílnum sínum eða herberginu heima. 

Þá, eins og reynda er enn, var maður opin fyrir öllu sem var að gerast og til í að reyna margt 
vitandi sem er að engin veit hvað honum líkar nema fyrst að þreifa á.  Um borð í skipinu á 
þessum tíma var annar háseti á svipuðu róli og maður sjálfur hvað tónlistaráhuga áhrærði.  
Þessi hafði kynnt sér svokallað nýbylgju og hrifist af mörgu sem þar var í gangi sem ég í 



annan stað hafði ekki átt neitt við.  Sjálfur hreyfst hann af Talking Head, Lou Reed, Patty 
Smith og hljómsveit að nafni Roxy Music sem ég heyrði þá í fyrsta skiptið nafnið á.   

Þar sem heimatökin voru hæg og uppsett kassettutæki í borðsalnum, þar sem samtalið fór 
fram, ætlað áhafnarmeðlimum, fór vinurinn til herbergis síns í skipinu og kom að vörmu spori 
með kassettu sem hann skellti í tækið og ýtti á Play takkann.  Og verð ég að viðurkenna að 
ákveðinn áhugi var vakinn með því sem ég heyrði.  Á þriðja lagi gall í hátalaranum í 
borðsalnum sem tengdur var brú orðin velkunnu „Híf op“ og ekki um neitt annað að ræða 
nema slökkva á tækinu, koma sér aftur í stakkageymslu, klæðast sjófötum og drifa sig upp á 
dekk til að taka trollið. 

Roxy Music.  Fréttir. 

Upphaf Roxy Musik má rekja til Bryan Ferry sem þótti afskaplega greindur krakki og gekk vel 
að læra.  Bryan er fæddur 1945.  Faðir hans var námuverkamaður.  Ferry var eini drengurinn í 
fjölskyldunni af fimm systkinum.  Hann á þessum tíma hafði brennandi áhuga á jassi og líka 
haldin gríðarlegri hjóladellu, líklega átt við mótorhjól.  Óábyrgt þó.  Bryan fór í 
myndlistarskólann í New Castle og stofnaði þar Soul- hljómsveitina The Gas Board og lét alla 
klippa sig stutt og klæðast á ameríska vísu að vísu í hvítar buxur og snyrtilega jakka.  Er þetta 
gerist er Bítlaæðið í hæstu hæðum og smá uppreisn í gangi hjá unga manninum.  Eftir að 
myndlistarnáminu lauk starfaði Bryan við eitt og annað.  Meðal annars vann hann á 
sendiferðabifreið, kenndi við kvennaskóla, gerði við húsgögn, og spilaði á munnhörpu sem 
hann síðar byrjaði að semja lög á. 

Það var svo í nóvember 1970 sem hljómsveitin Roxy Music var stofnuð af þeim Bryan Ferry 
og Graham Simpson, auk Bryan Eno, Paul Thomsons, Phil Manzanera og Rick Kenton og telst 
vera hin upprunalega Roxy Music.  Nafn hljómsveitarinnar átti að vísa til hinna stórfenglegu 
horfnu kvikmyndahúsa sem báru nöfn eins og Plaza, Rits, Rialto, Roxy, en Music átti að gefa í 
skin hvers konar fyrirbæri væri um að ræða.  Hljómsveitin þótti strax sérkennileg og vakti 
athygli fyrir skringilegt útlit og uppákomur, vandaða og fágaða tónlist sem á þeim tíma var 
engu öðru lík.  Hljómsveitarmenn þóttu sérvitrir og uppátektarsamir, vel menntaðir í ýmsum 
listgreinum og vandvirkir fagmenn.  Við sjáum hvernig öllu er nákvæmlega lýst og engu 
sleppt.  Vandvirkni og fágun var eitt helsta aðalsmerki Roxy Music og hélst við hana alla tíð 
þó mörgum hafi fundist sköpunargleðin og frumlegheitin hafi vikið með tímanum fyrir klára 
fagmennsku og er vandamál sem allir á einhverjum stað glíma við vegna þess hversu 
erfiðlega getur reynst að endalaust bæta við sig í gæðum og ekki endilega sanngjarnt af fólki 
að ætlast til að bara gerist.  Fólk er bara fólk og fólk er með sín takmörk. 

Þeir Bryan Ferry og nafni hans Eno þóttu báðir of sterkir persónuleikar til þess að geta verið 
saman í hljómsveit til lengdar.  Og fór svo að Bryan Eno yfirgaf Roxy Music til að hefja eigin 
sólóferil.  Á ýmsu gekk í hljómsveitinni eftir það og tilheyrandi mannabreytingar.  Roxy Music 
hefur sent frá sér á annan tug breiðskífa (1982) og er nýjasta afurð sveitarinnar Avolon 
(1982).  Sú Roxy Music sem stendur að þeirri plötu er, auk Bryan Ferry, tveir af upphaflegu 
félögum hljómsveitarinnar saxafónleikarinn Andy MacKay og gítarleikarinn Phil Manzanera, 
sem þótti fær á sinn gítar. 



Blaðamenn sem rætt hafa við Bryan Ferry ber öllum 
samana um að sé hógvær maður, hlédrægur og 
viðkunnanlegur.  Hann býr og starfar til skiptis í ys 
New Yorkborgar og í ævagömlu sveitarsetri sínu á 
kyrrlátum stað í Suður- Englandi.  Jafnframt því að 
starfa með Roxy Music gaf Bryan út sólóplötur og hét 
sú fyrsta hans These Foolis Things og leit dagsins ljós 
1972, hún og Another Time Place, eru að því leiti til 
sérstakar að þær innihalda eingöngu gömul lög í 
útsetningu Ferrys utan eitt eftir hann á hvorri plötu.  
Platan Theese Foolis Things telur höfundur vel 
heppnaða hjá Ferry en hefur ekki heyrt hina sem hér 
er nefnd. 

Bryan Ferry býr rétt utan við London ásamt tveim af 
sonum sínum er viðtalið er gert árið 1985. 

Eftir hljómplötuna Avalon tók Roxy Music sér hvíld en 
forsprakkinn kom með nýja sólóplötu Boys and Girls 
1985 og var hann þá spurður hvort þeirrar plötu 

svipaði til Avalon:  " Auðvitað er um visst áframhald að ræða, það eru margir 
gestahljóðfæraleikarar, sem eru á Avalon, á nýju plötunni.  Þetta átti ekki að vera Avalon 2.  
Mig langaði til að gera örlítið áleitnari plötu og um leið taktfastari og vonandi eru lögin jafn 
sterk og á Avalon og ef ekki sterkari."-  

Ferry var í marga mánuði að undirbúa plötuna með aðstoð upptökustjórans, Rhett Davis, og 
notaði átta rása stúdíó heima hjá sér.  Platan sjálf var tekinn upp á ýmsum stöðum og er 
Bryan spurður hverju það sæti:  "Það er vegna þess að flestir tónlistarmenn, sem ég starfa 
með, starfa í New York.  Tilgangurinn með að taka upp á stöðum eins og Bahamaeyjum er sá 
að maður kemst hjá því að lifa óheilbrigðu líferni sem maður mundi stunda staddur í 
stórborg og er auk þess afskaplega notalegt að vinna á nótunni á svona stöðum, kannski ekki 
allan tímann.  Svo getur maður legið í sólinni og farið í sund eða bara slappað af í 
rólegheitum án utanaðkomandi truflana."-  

Eins og allar stórstjörnur nútímans hefur Bryan líka kringum sig fríðan flokk þekktra 
tónlistarmanna.  Sem dæmi um gítarleikara á plötunni má nefna Mark Knopfler úr Dire 
Straits, Dave Gilmour úr Pink Floyd og Nil Roger úr Chic.  Einnig leika á gítar þeir Neil 
Hubbard, Keith Scott og Chester Camen.   

Bryan er spurður hví Roxy Music hafi aldrei slegið í gegn í Ameríku:  "Tónlist 
hljómsveitarinnar var aldrei í líkingu við það sem gekk í Kanann.  Til þess hefði þurft meira af 
trommum og gíturum og var heldur ekki rétt tilfinning í tónlistinni til að hún gæti gengið þar 
og gerði það gott.  Nú, svo héldum við ekki marga tónleika í Ameríku og er það reyndar mín 
sök, mér líður ekki vel þar."-  

Um vídeóbyltinguna sem orðin er í poppbransanum á þessum tíma segir Bryan:  "Vídeóið er 
orðið nauðsýn í þessum bransa og ég skil það vel.  Með komu MTV (kapalsjónvarp sem sýnir 
tónlistarþætti allan sólahringinn.  Ath. 1985) hefur opnast leið fyrir listamenn að ná eyrum og 



augum fjöldans í Ameríku sem ennþá er stærsti markaðurinn.  En um leið hata ég þá 
tilhugsun að það sé fjöldi fólk sem sér mig í fyrsta sinn umkringdan alls kyns hlutum sem 
snerta kannski ekkert hvað ég hugsaði þegar ég gerði plötuna.  Þrátt fyrir þetta þá gerði ég 
nú samt Vídeómynd með Slave To Love.-  

Bryan er spurður hvað tónlistarmenn hafi haft mest áhrif á sig í gegnum tíðina:  "Það eru 
helst gamlir jassistar þó ólíklegt sé, fólk eins og Charlie Parker en fyrsta platan sem ég 
eignaðist var einmitt með honum.  Nú, svo eru það Billie Holiday, John Coltrane og Miles 
Davis þegar hann var ungur, bara svona fólk sem bjó til fallega tóna. 

Og Bryan Ferry bætir við:  " Það má segja að á Boys And Girls hafi ég verið að reyna að gera 
"mitt meistaraverk" og mér finnst margt á þessari plötu stórgott.  Það er ljóst að á mér er 
talsverð pressa með útkomu þessarar plötu, ég er að fylgja Avalon eftir.  Hún er sú af mínum 
plötum sem best hefur verið tekið auk þess sem hún var síðasta Roxyplatan.  Það er erfitt að 
ætla að gera þetta í eigin nafni en auðvitað vona ég að platan eigi eftir að ganga vel, það er 
fólksins að dæma. 

Roxy Music kom saman árið 2011 á líklega 40 ára afmæli hljómsveitarinnar, en var lagt aftur 
eftir það og hefur ekki verið endurvakin frá þeim degi, samkvæmt vitund höfundar. 

Bryan Ferry er enn starfandi tónlistamaður og fer víða og heldur tónleika.  Árið 2012 kom 
hann til landsins ásamt fríðu föruneyti og hélt tónleika sem fram fóru eins og vænta mátti í 
aðaltónleikahúsi íslendinga Hörpu.  Einnig er hann bókaður í sölum Hörpu í maí 
næstkomandi (2016).  Bryan Ferry er með 13 sólóplötur að baki sér. 

 

 

Diskóið var eitt afbrigðið sem á sínum tíma kom fram í veröld tónanna.  Og fór svo að litlu 
mátti muna en að heimurinn gersamlega fylltist ekki af diskóböndum sem við "þessir 



rokkarar" voru ekki par hrifnir af og höfðum horn í síðu á og fannst lítið til þess koma og 
töluðum um "diskógeldingu" til að árétta álit okkar á þessu fyrirbæri diskói.  Grafalvarleg 
umræða eins og heyra má.  Löngum hafa menn staðið fastir á sínu er kemur að músík og oft 
erfiðara að meðtaka að músík sé smekkur hvers og eins og verði aldrei í neinu neitt öðruvísi 
og að allt geti gengið svo lengi sem einhver sé tilbúin að hlusta.  Val annarra og álit á hvað sé 
hlustandi virkar ekki.  Er enda hver og einn vel hæfur til að velja fyrir sig.  Ekki satt? 

Talsmenn diskósins snérust til varnar og sögðu um diskóið að það drægi menn út á 
dansgólfið og fengi fólk til að hreyfa sig öndvert við okkur þessa "rokkara" sem sætu í 
sætunum eins og klessur og hreyfðu hvorki legg né lið.   

Í byrjun var diskóið hugsað til þess arna að fá fólk á hreyfingu.  Sem vonlegt var að þá fannst 
okkur "rokkurunum" að hér væri alvarlegt og þungt högg slegið undir beltistað og ætluðum 
að snúast harkalega til varnar okkar rokki en snérum frá þeirri ákvörðun af því einu að nenna 
ekki að standa í frekara veseni um málið við "þetta lið" sem svo sem mátti dvelja áfram í 
sinni "diskógeldingu" og sjálfsblekkingu ef það sjálft vildi, og nikkuðum höfðu hver til annars 
eins og værum við sigurvegarar í málsins og gengum burt.  Sama gerðu hinir er þeir sáu okkur 
snúa frá "með skottið á milli lappanna" að þeirra áliti og tókust stoltir í hendur.   

Í augum sumra rokkara var diskóið á sinn hátt endalok almennilegrar tónlistar í veröldinni og 
að nú væri allt að fara til.... já - og lágkúran að verða alger og tekin yfir í músíkheimi.  Það 
gerðist ekki því diskóið eins og flestar tónlistarstefnur hafa gert gekk sér líka til húðar en 
skildi eftir sig söngva sem enn lifa með okkur eins og gerst hefur í öllum tilvikum tengt tónlist 
og stefnum þeim sem fram hafa komið.  Hvort sem mönnum finnist þetta einkennilegt eða 
eðlilegasti hlutur í heimi eru málin með þessum hætti vaxin. 

Mann alltaf eftir því er ég fyrst heyrði orðið "diskógelding" hversu algerlega ég var því 
sammála.  Var einhver að tala um fordóma?  Hér heyrir þú fordóma sem hefur gleymt því að 
fólk er misjafnt og það sem einum blöskrar hrífur annan.  Lífið er breið og mikil flóra 
allskonar fagurra blóma og farsælast að líta það þeim augum en gleymist oft. 

Diskóið kom fram um miðjan áttunda áratug seinustu aldar og hafði talsverð áhrif á alla 
rafræna tónlist og gerði að verkum að var aðskilið rokki og poppi, og er svo enn í dag.  Þessi 
aðskilnaður er líkleg skíring á að orð á borð við "diskógelding" komst inn í íslenska tungu.  

Þó höfundur sé engin sérfræðingur í diskói og geri samantektina að hætti leikmanns er hinu 
samt ekki að leyna að margar ágætis diskóhljómsveitir og einstakir söngvarar komu fram á 
diskótímanum með sitt diskóefni og gerði sumt af þessu fólki garðinn frægan.  Mörgum þótti 
söngkonan Donna Summer ágæt.  Og ekki má gleyma sveitum á borð við Sænsku ABBA, 
Jackson Five, Bee Gees sem söðla um á þessum tíma og snúa sér að diskói og urðu sennilega 
aldrei vinsælli en á þessum tíma spilamennsku sinnar og í sögu sem orðin er nokkuð löng hjá 
og eru ennþá frægir fyrr verk sín frá þessum tíma. 

Margir muna og eftir sönghópnum Boney M sem er hljómsveit samansett úr fórum 
Indverskum söngvurum og braut vegginn sem hindraði húðlit og gerði mörg hreint prýðis lög.  
Hver kannast ekki söng Boney M, Rivers Of Babylon, sem fór sigurför um heiminn og heyrist 
af og til.  Boney M hefur nokkrum sinnum komið til Íslands og skemmt landanum með söng.  



Sagt er að textinn við sönginn Rivers Of Babylon hafi skírskotun í Biblíuna sem segir okkur sitt 
hvað um trú fólksins sem stendur að Boney M. 

Til er fólk sem vel mann eftir Þýsku diskósveitinni Coombay Dance Band sem kom fram 1979 
og var af mörgum talin vera með svipaðan stíl og Boney M.  Lag frá bandinu komst á Þýskan 
vinsældarlista og dvaldi þar í níu og vikur og er söngurinn Sun Of Jamaika sem gefin var út 
1979.  Um tíma hlustaði höfundur talsvert á bandið.  Hver staðan er hjá þeim akkúrat í dag 
þekkir höfundur ekki og efast um að sé lengur starfrækt.  En finna má þeim stúdíóplötu rá 
árinu 1995 og yngra efni ekki. 

 

George Baker Selection. 

 

Hljómsveitin George Baker Selection var ein sveitanna sem átti svolítið hug og hjarta 
höfundar er hann fyrst heyrði í henni og er ein af þessum sveitum sem enn fylgja honum og 
hann hefur alltaf jafn gaman að, svona af og til.   

Þessi hljómsveit gaf út nokkrar hljómplötur og náði hvað hæst í vinsældum með hljómplötu 
sem út kom 1975 og heitir Palome Blanka sem margir hafa heyrt og var söngurinn með sama 
heiti gríðarlega vinsæll á þessum tíma og fór sannkallaða sigurför um löndin og gerði að 
verkum að bandið varð heimfrægt. 

George Baker Selection er Hollensk band stofnað 1967 en hét þá Soul Inventions.  Ári seinna 
skiptu þeir um nafn.  Fyrsta fræga lag hljómsveitarinnar var Little Grenn Bag af fyrstu plötu 
þeirra sem út kom með sama nafn og lagið sem vinsælt varð með þeim 1969.  1970 kom út 
annað lag með hljómsveitinni Dear Ann og náði það 10 sæti á Hollenska vinsældarlistanum. 



Stofnandi George Baker Selection er fæddur 8 desember 1944 og var skírður Johannes 
Bouwenes og er barn Hollenskrar konu og ítalsks hermanns sem var í Hollandi í stríðsárunum 
hinum síðari.  Faðir hans var drepin er hann reyndi að flýja, en Bownes fæddist og ólst upp í 
Hoorn sem er verkamannahverfi.  Hoorn er bær og sveitarfélag í Hollandi 35 kílómetra 
norður af Amsterdam með árið 2014, 71, 888 íbúa.  Sveitarfélag þetta samanstendur af 
Blokker, Hoorn og Zwaag. 

Og í Hoorn varð Bouwenes (George Baker) eftir er allir félagar hans fluttust burt og í fínni 
hverfi með útvarpið hjá sér ásamt stafla af bókum til að halda vöku sinni er allir félagarnir 
voru farnir.  Sá sem heillaði hann mest í tónlist var Elvis Presley. 

Velgegni Little Gren Bag kom eiganda 
söngsins nokkuð á óvart er hann fór að 
heyra hann í útvarpinu, þá staddur á 
vinnustað þeim sem hann þá vann á og var 
límonaðiverksmiðja.  Velgengni næsta lags 
frá sveitinni varð til þess að Bouwenes 
ákvað að segja starfi sínu hjá 
límonaðiverksmiðjunni lausu og snúa sér 
alfarið að tónlist.  Þó hann auðvitað semdi 
söngva fyrir sína eigin hljómsveit tók hann 
samt að sér að gera lög fyrir aðra 
einstaklinga og hljómsveitir. 

1978 var George Beaker Selection lögð 
niður vegna líklega ósættis félaganna í 
einhverri mynd.  Þá hafði hljómsveitin selt 
um tuttugu milljón hljómplötur.  1985 
stofnaði George Baker nýja hljómsveit undir 
sama nafni og starfaði hún til ársins 1989.  
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stúdíóplötur og nokkrar plötur með bestu lögum sveitarinnar. 

Árið 1992 fór aftur svolítið að bera á George Baker Selection er lag þeirra Little Green Bag var 
notað í kvikmynd sem heitir Resover Dogs og í óperu einni í Chile, sem ku hafa verið 
svokölluð "Sápuópera." 

Frá árinu 1989 hefur George Baker gefið út níu sólóplötur. 

Í fyrsta skipti sem höfundur heyrði í George Baker Selection var hann háseti um borð í 
síldarbát í Norðursjó ásamt mest öllum síldveiðiflota íslendinga og grúa íslenskra sjómanna 
sem unnu á þessum slóðum í nokkrar vikur í senn og komu heim á milli.  Og auðvitað komust 
menn í landi eftir að búið var að landa og fengu nokkra klukkutíma áður en aftur var haldið til 
hafs.  Löndunarhöfn skipsins var Skagen í Danmörku.  Til Skagen komu fá íslensk skip til að 
landa heldur var meginpartur íslenska flotans með aðstöðu í Hirtshals á þessum tíma og 
landaði síldina á markað þar, hvernig sem á því öllu saman stóð.  Nema hvað að eitt sinn sem 
hann fer í land rambar hann inn í verslun sem meðal annars seldi hljómplötur og kassettur og 
verslar sér nýútkomna kassettu með þessari hljómsveit sem stórt og mikið plakat hékk af upp 



á vegg gegnt útidyrunum og blasti við öllum sem inn komu og gaf fólki til kynna að áhugavert 
efni væri á þessari kassettu nú eða hljómplötu, vildu menn hana frekar.  Við þessu gein hann 
og greip með sér.  Hafði er hér er komið sögu einnig fengið sér kassettutæki sem gekk bæði 
fyrir rafhlöðum og hægt að stinga í samband við rafmagn og notaði oft um borð og stundum 
einnig á dekkinu er gott veður var og mest allur mannskapurinn lá í sólbaði á meðan Asdikið 
sá um að leita að síldinni undir kili bátsins. 

Kassettan sem hér um ræðir er Palome Blanka sem út kom með þessari hljómsveit 1975 og 
gerði að nafni í heimi hljómsveitanna.  Þessi kassetta að mati höfundar er einkar vel heppnuð 
frá byrjun til enda og átti hann hana áratugum saman og er eitt af þessu sem hefur fylgt 
honum gegnum lífið þó því miður hann eigi efni þetta ekki lengur né hefur getað endurnýjað 
vegna þess að hafa hvergi fundið.  Endurútgefið efni frá George Baker Selection er líka 
talsvert endurunnið og að sumu leiti breytt sem honum finnst slakara en heyra má á kassettu 
þessari og væri hann alveg til í að komast yfir aftur eins og hún hljómaði sumarið 1975, en 
hefur eins og áður segir hvergi rekist á þrátt fyrir talsverða leit. 

Efni þetta varð vinsælt hjá okkur um borð og sló engin hendi á móti því að hún væri sett í 
kassettutækið sem hengt var upp á dekkinu á meðan menn sóluðu sig í hitanum úti og 
blíðunni sem oft er í Norðursjónum á sumrum, saman við stafalogn og spegilsléttan sjó. 
Ágætis tími sem við áttum þarna og öfluðum ágætra tekna og fengum ágætis tekjur og 
skattfrjálsa peninga í ofanálag gegnum löndunina sem samið var um við Danina og frá því 
gengið að íslendingarnir sjálfir sæju um að koma síldarkössum skipa sinna á land og ríkið 
samþykkti að þyrftu ekki að greiða neina skatta af löndunarpeningunum, eins og þeir voru 
nefndir, og er í fyrsta og eina skipti sem höfundur hefur haft undir höndum peninga sem 
engir skattar voru greiddir af.  Þetta var reglan á meðan síldveiðar íslenskra sjómanna í 
Norðursjó stóð.  Tortola hvað?   

Haustið 1977 er hann háseti á togara líklega frá Hafnarfirði og eins og togarar íslenskir gerðu 
oft á þessum árum var siglt eftir að haustið gekk í garð.  Og var hann með í einni af mörgum 
siglingunni sínum til Þýskalands og gerði eins og aðrir um borð sér ferð upp í bæinn í 
Cuxhaven og kom eins og oftast áður við í verslun sem seldi hljómplötur og rakst þar á aðra 
kassettu með George Baker Selection sem bar nafnið Morning Sky, að mig minnir, og hefur 
sama útgáfuár og hin platan 1975.  Og frá því er skemmst að segja að þessar tvær plötur 
fylgdu honum eftir í næstu áratugi sem eitt af því besta í hans eigu.  Það sama gerðist og í 
hinu tilvikinu að kassettan komst í þrot og útséð með að yrði ekki spiluð meira og ekki nokkur 
lifandi leið að endurnýja frekar en hina og fá aftur eins og hin var, sem er málið í tilviki 
höfundar og allt líka snýst um. 

Gert til gamans og vonandi einnig smá fróðleiks.  

Kveðja:  KRF. 


