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Margar eru hljómsveitirnar. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

Unnið samkvæmt minni og upp úr dagblöðum. 

Texti:  KRF, nema þar sem annað er tekið fram. 

 

Vangaveltur höfundar. 

Lífið?  Magnað fyrirbæri en samt lenska sumra að fara illa með og sóa í óhófi og gera sjálfan 

sig óhæfa til að taka þátt með einhverju sem telst eðlilegum hætti og ætti að vera krafa 

sérhvers manns til sín sjálfs og skildu gagnvart lífinu.  Öllum er boðið í gönguna með 

gleðinni.  Sumir þiggja boðið en aðrir hafna og velja að sökkva sér á bólakaf ofan í áhyggjur 

sem líka eru þarna með og sumir liðlegri við en aðrir að smeygja sér framhjá þeim.   

Líf manna er val og dagurinn staðurinn sem menn velja á hvernig skuli vera.  Stundum er 

valið rangt og við lendum í basli og vinnum ranglega úr.  Og vegna alls þessa gerum við 

okkur óhæft fólk sem breytist ekki fyrr en við komum okkur aftur á þann stað þar sem við 

breyttum betur.  Hann er einnig þarna.  Basl á köflum ráðum við ekki alltaf við.  Ástæðan er 

að heimur er fallin og við sjálf af föllnu eðli og getum ekki höndlað lífið með réttum hætti án 

leiðsagnar skapara.  Það sem hann bjó til er fullkomið og ætlað sköpun hans að lifa við í 

alsnægtum en verður ekki af með skaparann til hliðar.  Guð er hluti lífs manna og kvenna og 

sé hann settur af vantar hverri manneskju einn part í sig sem þar á að vera, sem er 

Guðsþekkingin.   

Hugsið ykkur gæðin sem grúi fer á mis við vegna afstöðu sinnar.  Allt þetta fólk þráir að verði 

breyting á hjá sér en sér ekki réttu leiðina né neina fyrirstöðu.  Trúin á Krist sýnir bæði og 

vandan sem við er að eiga.  Það sem gerðist eftir atburðinn í Aldingarðinum Eden og við 

skilningstré góðs og ills birtir þessa fyrirstöðu að góðu lífi.  Skortur á upplýsingum og 

menntun er ekki vandinn heldur blindan. 



Margt fólk hefur sólundað lífi sínu og sumt aldrei almennilega náð að höndla þrátt fyrir háan 

aldur en einhverveginn sætt sig við ástandið eins og væri það óumbreytanlegt og er rangt mat.  

Allir geta bætt sinn hag en fær ekki gerst nema fólk sjái og hleypi í herðarnar og gangi í sig og 

viðurkenni að svona geti mál ekki lengur staðið.  Að lifa uppréttu lífi er vinna.  Sá sem ekki 

vill vinna hefur blindan merkt sér og er aflið sem gerir í því að blekkja.  Engum verður til 

lengdar hlíft við að horfast í augu við eigin vanda sem vill höndla með réttum hætti daginn og 

eiga til í hjarta sínu alla gleði sem er allt í kring en bara sumir koma auga á.  Þú getur vel 

orðið þessi manneskja en ekki með hangandi hendi og í endalaust sitjandi stöðu með 

uppgjöfinni og grátandi upp við öxl sem þú ættir að forðast öll samskipti við.  Í uppgjöf felst 

ekki sigur. 

Að fara í nauðsýnlega vinnu er gæfa fólks.  Að vilja og þrá að bæta sig er eðlilegt öndvert við 

að bara bjóða vesaldóm sem kom með uppgjöfinni og fallandi höndum og andvarpi 

velkominn.  Ekkert líf og ekki heldur Guði velþóknanlegur lífsmáti.  Til þess arna skóp hann 

hvorki heiminn né mig. 

Það sem er merkilegt hér, en þó ekki, að allt sem þarf til að endurmeta stöðuna og breyta 

hleynist í deginum og samferðarfólki.  Í honum og jafnvel með okkur gengur ráðgjafinn og 

manneskjan með vitið sem okkur hefur skort og þurfum að fá lánað hjá öðru fólki og okkur 

mun hlotnast ef við bara knýjum á.  Bank á útihurð hreyfir við manneskju inni sem stendur á 

fætur og líkur upp til að athuga hver knúði á dyrnar.  Ekki fyrr.  Hví skildi fólk fara til dyra 

sem ekki er neitt á leið út úr húsi þegar engin hvort eð er hefur knúið á?  Ég leita mér aðstoðar 

þurfi ég hennar við.  Og við erum orðin hvort fyrir annað. 

Mörg hjálpartæki eru til allt í kringum örbirgðina sem veitt getur eilitlu lífi inn í hjartatetur og 

lifir lífi í depurð og án einar gleðistundar.  Þetta er að sóa lífi sínu.  Allt sem þarf til að vera 

glöð manneskja er í kring og við engan nema einstaklinginn sjálfan að sakast velji hann fyrir 

sig að ganga framhjá öllum gæðum dagsins án þess að renna til þess einni hugsun liðlangan 

daginn að sé gagnleg pæling og að leiðin sé víst fær.  Margir þurfa hjálp.  Trúið því. 

Þurfi menn félagsskap er gott ráð að sækja þá í félagsskap.  Félagsskapurinn er víða.  Góður 

félagsskapur er gulli verðmætari.  Vondur félagskapur er versta soragull.  Rétt eins og slæmur 

félagskapur er til þá er líka til góður félagsskapur.  Vilji menn vera einir með sér sjálfum er 

það sinn félagskapur og fullkomlega eðlilegur farvegur.  Einkennilega orðað en samt 

sannleikur.  Allt fólk ætti geta verið innan um aðrar manneskjur sem og að njóta þess og að 

vera einn með sér sjálfum.  Sumir þurfa að læra bæði.  Réttur hvers einstaklings er að vera 

sáttur í sínu skinni og er lykill að gæfu sem hefur kennt fólki lexíu um það að lífið sé út í eitt 

lærdómur og sín þjálfun sem öndvert gefur reynslu sem á móti segir okkur margt um hver 

okkar eigin staður sé og er öllu fólki mikilvægt að vita.  Gæfan er svolítið mín eigin spor.  

Samfélag við gott fólk er happ hverrar manneskju.  Hefur þú slíkt happ í hendi?  Þakkaðu þá. 

Tónlist er líklega aflið í veröld vorri sem hvað best gengur að vekja gleði vegna þess hversu 

sumt af henni kemst nálægt hjarta manneskjunnar með afl til að hrífa svo að tár læðast niður 

kinn.  Er höfundur minnist á þetta kemur alltaf sama vídeómynd upp í hugann af karlmanni á 

miðjum aldri á tónleikum Sir Paul McCartney sem sést á þessu myndbandi þerra tár úr auga af 

hlustun eins söngva McCartney sem greinilega vekur upp ljúfar minningar.  Þetta gerir góð 

tónlist.  Tár hafa læknandi kraft.  Tár þurfa rétt skilyrði til að koma.  Tónlist hefur líklega 

oftast tekist þetta og virkjað fólk á jákvæðan hátt.  Ef undan er skilið sjálft Orð Guðs.  Þar er 

krafturinn mesti.   



Stefnur í tónlist eru margskonar og grunnhugsun allra ærlegra höfunda er að fá glatt fólk með 

þessu framlagi sínu.  Tónlist er stórkostleg gjöf sem flestir nota vel en sumir misfara með, 

sem er slæmt og ætti að hætta og ekki þekkjast.   

Tónlist hefur sefjunarmátt sem nota má bæði til góðs og verka sem eru ekki eins góð.  Hefur 

henni þá verið umbreytt í afl sem misnotar aðstöðuna og til annarra nota en í upphafi var 

hugsað.  Tónlist sem notuð er eins og til er ætlast er hiklaust eitt af þessu sem gefur fólk líf og 

gleði í limina með afl til að rífa fólk burt af stað volæðis og depurðar og færa til staðar sem er 

skárri hinum og er byrjun á meira.  Aldrei skal gert lítið úr verkum sem fær eru um að veita líf 

í uppþornaða limi og innantóma hugsun og gengur með okkur alltof oft. 

Margir hafa gert tónlist að vini sínum og vini sem alltaf er tiltækur og alltaf hægt að leita til.  

Þar finnur fólk stund fyrir sig.  Aðrir nota bókina og bóklestur til sama.  Til hennar koma 

alltaf einhverjir hvort sem er til að vera einsamlir svolitla stund eða sem sína flóttaleið, sé 

atgangurinn í kring með þeim hætti að sé eina leiðin.  Víða eru til skjól en mannsins að koma 

auga á þau.  Sögupersóna bókar getur á sinn hátt orðið vinur.  Veit ekki hvort órökrétt sé að 

breyta með þessum hætti en samt það sem fjöldi fólks hefur lært með tímanum að gera og 

notar á vissum stundum lífs síns.  Allt samt þekkt. 

Dagurinn er til að lifa heilbrigðu eðlilegu lífi í heimi fullum af illsku og miskunnar- og 

fyrirgefningarleysi og fullum af frekju sem bara heimtar og er ófús til að láta sjálf af hendi 

rakna, nema til komi ávinningur.  Margir búa við erfið skilyrði sem við vitum ekkert um.   

Hjálpin er víða.  Sumir finna stóra skjólið sitt í lifandi og upprisnum Jesú sem sjálfur á til fullt 

af fallegri músík sem blessar og bætir líf fólks sem leggur við hlustir.  Hún hefur í sér 

lækningamátt sem skákar hverju meðali gerðu af mönnum í pillu- eða vökvaformi.  Lyf hjálpa 

en hin leiðin er líka fyrir hendi en krefur okkur um trú.   

Eins og sjá má hefur grjót hart rokkhjarta höfundar gerst svakalega væmið, mjúkt og 

meðfærilegt.  Svona gerist þegar presturinn sleppur framhjá öryggisgæslunni sem sett er upp 

áður en í svona verk er farið og nær að tjá sig smá.  Öll erum við stórir strákar og stelpur og 

fólk sem umberum eilitla væmni.  Ekki satt?  Tjáir sig enda hér væni minn prestur og 

Guðsmaður og ekkert minna heldur en það. 

Vindum okkur í næsta efnisatriði. 

 

 

 

 

 

 

 



Electric Light Orchestra. 

 

Hljómsveitir og einstaklingar á söngvasviðinu sem ratað hafa inn í líf manns hafa flestar 

starfað um nokkurt skeið áður en maður fór að taka eftir þeim og sýnir vel hve seinir við 

hafnfirðingar erum að taka við okkur og gerir alla þessa Hafnarfjarðarbrandara 

auðskiljanlegri.  (Grín)  Yfirleitt var manni bent á áheyrileg bönd og framlag einstaklinga af 

kunningja, stundum las maður sjálfur plötudóma blaðanna og fékk áhuga og stundum rambaði 

maður sjálfur á sveit eftir að hafa flett gegnum plötubunkann og greip eina með sér heim og 

hlustaði á þar - og - já - líkaði.   

Áttundi áratugur seinustu aldar var ekki bara tileinkaður pælingarhljómsveitum og reynandi 

margt fyrir sér á sviði hljómasamsetninga og bjuggu til löng lög með oft miklum spiluðum 

köflum og vel þekkt dæmi frá þessum áratug heldur lutu plötualbúmin líka þessu lögmáli og 

menn kepptust svolítið, og hver fyrir sig, við að koma fram með plötualbúm sem talsverð 

hugsun lá til grundvallar með.  Oft tókust þessu verk hreint prýðilega með myndum á sem oft 

voru af svipmiklum karlmönnum sem ekki höfðu mikið fyrir því að brosa en sýndu þess í stað 

af sér hörkulegt andlit og var svona um tíma þemað í deild plötualbúma, án þess auðvitað að 

eitthvað eitt gilti.  Kannski var hugsunin: "Sama um allt, ég geri það sem ég vill"- sem þessi 

grafalvarlegu svipbrigði áttu að gefa til kynna og var svolítið tíðarandinn á þessum tíma en 

breytir ekki hinu að sum plötualbúmanna voru skrautleg og talsverð vinna í þau lögð, sem er 

jákvætt.  Allavega að þá blasti málið við höfundi með þessum hætti og hann leiddi oft hugann 

að.  Þá mátti líka sjá allskonar abstraktlist á plötuumslögum.  Þetta hefur svo sem lengi 

viðgengist og mönnum fyrir löngu orðið ljóst að fyrsta mynd getur vel vakið fólki athygli og 

jafnvel aukið verkinu sölu.  Að hafa metnað er gott sem og að skila verkum vel af sér allan 

hringinn.  Hví ekki að loka kirfilega hringnum viðurkennandi með sér sjálfum að mikil vinna 

var lögð í verkefnið?   

Hljómsveitin sem kemur upp í hugann hvað varðar að vera oft með ágætis plötualbúm er sveit 

sem miðaldra þekkja og er hljómsveitin Nazareth sem stofnuð var 1968 og er samkvæmt 

vitund höfundar ennþá starfandi.  Nazareth náði um tíma nokkrum vinsældum.  Margir 

kannast við lag þeirra Love Hurts.  Ein plata hljómsveitarinnar komst til mín eftir að hafa flett 



í gegnum plöturekka verslunar einnar sem seldi hljómplötur með öðrum varningi og myndin 

framan á plötuumslagi stöðvaði flettinguna og mér fannst forvitnileg og endaði með að henni 

var stungið í poka eftir að upphæðin hafði verið rétt fram og eldsnögga hlustun frá einu lagi til 

annars í versluninni sem bauð kúnna slíka þjónustu og eðlilegt þykir.  Hljómplatan með 

Nasareth tel ég að sé Rampant sem út kom 1974 og var talsvert oft spiluð og gekk nokkuð 

lengi hjá manni en var svo lögð til hliðar og ekki verið hlustað á í áratugi.  Bara sum af 

þessum böndum sem maður hreifst af fylgja manni á meðan önnur detta út.  Svona gerast 

kaupin á þeirri eyri.  Hafa enda aðstæður breyst og önnur viðmið kominn sem ekki voru í 

þann tíð er maður var yngri og áttundi áratugur seinustu aldar enn við lýði.  Þá líkt og núna 

var kraðakið í hljómplötuútgáfunni gríðarmikið að útilokað var að fylgjast með öllu sem var 

að gerast og margt gæða efnið sem slapp framhjá sem áreiðnalega hefði verið gaman að 

heyra. 

Hljómsveitin sem á eftir kemur er ein af þessum böndum sem var búin að vera starfandi í 

nokkur ár áður en út kom efni með henni sem hreyf og maður eignaðist plöturnar og fór á eftir 

að skoða söguna hjá og hlusta á eldra efni sem í tilviki höfundar sýndi honum að voru ekki 

eins góðar og þær sem heilluðu hann og gáfu bandinu aukna athygli og á eftir heimsfrægð.  

Sumum fannst sveitin betri eins og hún áður var og svona frumlegri en eftir að vinsældirnar 

urðu meiri.  Til að öllu sé komið til skila.   

Electric Light Orchestra. 

Fréttir af ELO. 

The Eletric Light Orchestra er ensk rokksveit frá Birmingham sem Jeff Lynne, Roy Wood og 

fleiri stofnuðu.  Eftir að Roy Wood gekk úr hljómsveitinni 1972 gerðist Jeff Lynne leiðtogi 

sveitarinnar.  Hljómsveitin ELO var, að löngun Roy og Jeff, stofnuð til að búa til nútíma rokk 

og popplög með klassísku ívafi sem kom fram í sérstöku hljóðfæravali ELO eins og fiðlu og 

tveim sellóum sem notuð voru með smekklegum hætti í mörgum laga sveitarinnar sem og á 

tónleikum.  Aðal uppgangstími ELO voru árin á milli 1970 og 1980.  1986 hvarf áhugi Jeff 

Lynne á hljómsveitinni sem hann hafði stofnað 1970 ásamt félögum sínum.  Er ljóst var að 

Jeff Lynne væri horfinn frá brást félagi hans Bee Bevan við með þeim hætti að setja saman 

annað band og gefa nafnið ELO Part 2, sem síðar 

varð hljómsveit.  ELO Part 2 náði að senda frá 

sér tvær stúdíóplötur og komu þær út 1990 og 

1994.  Sú sveit virðist hafa verið lögð niður og 

stofnandi ELO Part 2 Bevan þessi selt Jeff Lynne 

rétt sinn í nafninu Electric Light Orchestra árið 

1999 sem við það öðlaðist fullan rétt yfir þessu 

nafni og um leið þekkta vörumerki þeirra. 

ELO lá niðri næstu áratugina uns kom að árinu 

2014 að forsprakkinn Jeff Lynne endurvakti 

hljómsveitina ásamt Richard Tandy og fór aftur 

af stað með hljómleika undir nafni Electric Light 

Orchestra. 

ELO hefur á ferli sínum selt yfir 50 milljón 

hljómplötur.  Þrátt fyrir velgengni í Bretlandi 

naut hljómsveitinn samt meira álits í 

Bandaríkjunum.  Frá árinu 1972 til ársins 1986 



hefur ELO átt 20 lög á Top 20 listanum og 30 söngva á Top 20 listanum yfir smáskífur, og 15 

lög á Breska Topp 100 listanum.  Sjá má að hljómsveitin Electric Light Orhestra naut 

gríðarlegs álits og náði hæstu hæðum í vinsældum sem höfundur getur vel staðfest að hafi 

verið og líka átt við um litla Íslandi. 

Margt fólk hefur komið við sögu í hljómsveitinni eins og gengur í þessu.  Bæði þreytast menn 

á öllu umstanginu kringum þessar frægustu hljómsveitir eða vilja fara aðra leiðir á 

listamannsbrautinni.  Allt til í því máli.  ELO gaf út samtals 13 stúdíóplötur og Jeff Lynne 

eina sólaóplötu Alone In The Universe (2015) sem er ágætlega heppnuð plata sem sannarlega 

minnir að sumu leiti á gömlu ELO- taktanna sem vel má benda mönnum á sem á annað borð 

undu tónunum sem ELO voru hvað þekktastir fyrir að fremja og gerðu svo vinsæla á sínum 

tíma. 

Fleiri fréttir af ELO. 

Áður en þeir Roy Wood, Jeff Lynne og Ben Bevan, stofnendur ELO, komu saman til að búa 

til þetta band störfuð þeir í þekktri hljómsveit sem samkvæmt heimildum höfundar heitir 

Movie og margir kannast við og eiga jafnvel enn til efni með.  Hljómsveitin Movie varð 

nokkuð vinsæl.  Til gamans má geta þess að árið 2012 kom út heimildarmynd um ELO og 

forsprakan Jeff Lynne sem heitir The Story of Jeff Lynne & ELO sem áreiðanlega er 

forvitnilegt og fróðlegt áhorf. 

Til að byrja með var frekar rólegt yfir þessu hjá hljómsveitinni ELO, eins og hún var yfirleitt 

skrifuð, og gerðist það ekki fyrr heldur en tveim til þremur árum síðar að eitthvað fer að 

gerast og að öðlast eilitlar vinsældir.   

Hvernig ELO til að byrja með starfaði, átt við á tímanum sem öll þessi lognmolla var í 

kringum sveitina, er ekki alveg á hreinu en sagt er frá því að fyrsta plata sveitarinnar hafi 

komið út um þremur árum eftir stofndag og að plata sú beri nafn hljómsveitarinnar Electric 

Light Orcestra.  Stuttu eftir útkomu þeirrar plötu yfirgáfu Roy Wood, Bill Hunt og Hugh 

McDowell hljómsveitina og stofnuðu síðar hljómsveit sem fékk nafnið Wizzard sem gáfu út 

stúdíóplötur á ferlinum og kom fyrsta plata Wizzard út í mars 1973 og hlaut nafnið Wizzard 

Brew og aðra plötu 1974 og svo ekki aftur fyrr en árið 2000 sem var þá þriðja stóra plata 

sveitarinnar.  Svo virðist sem þeir hafi verið að senda frá sér stök lög eftir þetta og má sjá 

söngva frá Wizzard sem teygir sig til ársins 2013. 

Aftur að ELO. 

Árið 1973 kom út önnur plata ELO sem fékk nafnið ELO 2.  Á þeirri plötu var smellur sem 

virkilega sló gegn með hljómsveitinni og mörg okkar höfum heyrt og viðurkennum að sé 

býsna vel gert hjá þeim og er það slagari Chuck Berry, Roll Over Beethoven sem sveitin 

skellti hluta fimmtu sinfóníu Beethowens framan við.  Söngurinn fékk eins og áður segir 

góðar viðtökur hjá hlustendum og dáðust menn mest að hinum sérstaka flutningi á lagi Chuck 

sem vel er hægt að taka undir því sjálfum fannst höfundi vel farið með og útsetning ELO- 

manna slá út útfærslu Bítlanna sem honum fram að þessu hafði fundist besta framsetningin 

sem höfundur hafði þá heyrt af söng þessum en fékk hjá ELO betri niðurstöðu.  Lengi má gott 

bæta.  Er næsta plata ELO leit dagsins ljós hafði lagið sem hér var nefnt svo minnt á 

hljómsveitina að margir mundu nafnið er nýjasta platan kom í verslanir. 



ELO hefur átt nokkur vinsæl lög og sjáum við lista í lokin um 10 bestu lög þeirra.  

Hljómplatan A New World Record sem út kom 1976 er verkið sem kynnti hljómsveitina fyrst 

fyrir höfundi og má segja að hafi gert að verkum að ELO er eitt bandanna sem hefur fylgt 

honum frá þeim tíma og hann enn sest yfir til að hlusta á.  Lagið Livin' Thing varð gríðarlega 

vinsælt á Íslandi á þessum tíma og dvaldi lengur á vinsældarlista hér á landi en gerðist víða 

erlendis.  

Til er saga um vinsældir þessarar tilteknu plötu og um leið hljómsveitarinnar ELO að 

skipverji Foss eins í eigu Eimskipa sem flutti álbyrgðir frá Álfélaginu í Straumsvík til 

Amsterdam, frekar en Roderdam, svolítið langt síðan þetta var, að þar um borð var maður og 

sérlegur aðdáandi sveitarinnar og hafði gríðarlegan hug á að eignast nýjustu afurðina sem 

hann talsvert hafði heyrt um og nokkuð af gegnum útvarpsrásir og platan A New World 

Record með því vinsælla um þær mundir hvar sem komið var við og ekki við neitt annað 

komandi hjá manngreyinu nema eignast sitt eigið eintak og hlusta á um borð er tími og 

tækifæri gæfist.  Í hafnarborginni vildi svo vel til að hann átti frí sem hann vildi notfæra sér og 

byrjaði á að skella sér í sturtu, hafa fataskipti og arka á eftir í land klæddur landgöngu 

fötunum sínum beint að næstu strætisvagnastöð og fór með honum upp í miðbæ borgarinnar 

og þaðan rakleitt inn í næstu plötubúð sem á vegi hans varð.  Svo illa vildi til að platan var 

uppseld í versluninni og ekki um neitt annað að ræða nema storma stórstígur út fyrir og yfir í 

næstu verslun sem líka seldi hljómplötur.  Sama ásigkomulag var í þeirri verslun og platan 

algerlega uppseld en von á nýrri sendingu, að sögn búðarmannsins sem jafnhliða lagfærði 

nokkrar kassettur undir glerinu á afgreiðsluborðinu.  Svarið var lítil huggun í þáverandi 

aðstæðum mannsins.  Platan hér og nú var málið. 

Fór svo að lokum að hvar sem hann kom við var nýjasta hljómplata Electric Light Orchestra 

A New World Record allstaðar uppseld og bendir til vinsælda hljómsveitarinnar á þessum 

tímapunkti.  Sjálfur sagðist hann hafa gengið hálfa borg í leit sinni að þessari plötu án 

árangurs.  Hvort rétt sé hjá manninum að hann hafi stikað hálfa hafnarborgina eftir hljómplötu 

þessari er ekki gott að segja en ljóst að engin var platan meðferðis er hann mætti um borð þó 

mikið hafi verið fyrir haft og er höfundur til vitnis um að svo sé í stakkinn búið því sjálfur var 

hann um borð og heyrð frásögu mannsins eigin eyrum.  Svona getur nú áhuginn verið 

magnaður.  Hann er sitt afl og fær um að ýta mönnum áfram og út í hið óendanlega, að manni 

stundum virðist.  Kannski er ekki svo stórt bil á milli áhuga fólks og hreinnar fíknar er hún 

sækir á fólk? 

Aftur að A New World Record sem gagnrýnendur þess tíma töldu frábæra plötu og í alla staði 

vel heppnaða og sérstaklega hvað allan söng og hljóðfæraleik varðar og oft bent á 

strengjahljóðfærin og þessi sérkenni ELO.  Einnig kom fram í umfjöllun um plötu þessa að 

aðdáendur ELO verði ekki sviknir af henni og það undirstrikað að séu einhverjir hikandi að 

láta þá af öllu hiki og skunda þegar inn í næstu verslun sem einnig selur hljómplötur og kaupa 

sér eintak án neinna tafa. 

Höfundur vinnur þetta efni um hljómsveitirnar talsvert eftir minni og minnti að hljómsveitin 

frábæra The Moody Blues hefði haft á sér yfirskriftina "Minnsta Sinfóníuhljómsveit Í Heimi"- 

sem ekki er rétt því ELO var með hana og er nafn þetta komið frá erlendum gagnrýnanda sem 

talaði með þessum hætti í einu skrifa sinna um ELO og einhvernvegin bara festist upp frá því 

við þessa ágætu hljómsveit.  

 



"Rafmagnsljós ELO  

Það er annars um svifsbúnað Electric Light 

Orchestra að segja að hann er eftirlíking af 

geimskipi og er fimm lestir að þyngd.  

Sviðsbúnaður þessi, sem er skreyttur ljóskösturum 

í bak og fyrir, var fyrst tekinn í notkun á 

hljómleikaferðalagi ELO í fyrra (1978.  Innskot 

höfundar).  Þeir sem séð hafa hljómsveitina á sviði 

segja að hún sé engu öðru lík, slík eru tilþrifin 
þegar allt er komið í gang og öll ljós kveikt.   

Auk þess að nota venjulega ljóskastara til að auka 

áhrif hljómleikanna notar ELO lasergeisla.  Í enda 

hvers konserts leggst mikið reykský yfir 

geimskipið og lasergeislarnir lýsa í gegnum það.  
Electric Light Orchestra ber því sannarlega nafn með rentu."  (Dagblaðið 20 júlí 1979) 

Muni höfundur rétt að þá var hætt að nota þetta "geimskip" á tónleikum ELO vegna þess að 

mönnum á sviði óaði við að vera með alla þessa þyngd þarna hangandi yfir höfðum sér og er 

skiljanlegt afstaða og einnig að mönnum hafi ekki verið beint rótt hafandi þennan 5 tonna 

hlunk hangandi þarna þó náð hafi að setja talsverðan svip á sviðsmynd hljómsveitarinnar.   

Nafngiftin "Minnsta Sinfóníuhljómsveit Í Heimi" er tilkomið af óhefðbundinni 

hljóðfæraskipan ELO sem notaðist við hljóðfæri og sumpart útsetningar sem meira gilti um 

þessi stærri hljómsveitarverk en venjulegt rokk. 

A New World Record 1976 er hljóðrituð í Misicland í Munchen og útgefin af Jet Record.  Jeff 

Lynne útsetur öll lög plötunnar og er jafnframt höfundur allra laganna og aðilinn sem tók 

plötuna upp. 

Árið 2016 hefur hljómsveitin Electric Light Orchestra verið á tónleikaferð og víða komið 

fram og eru auglýstir með henni tónleikar frameftir árinu að sjá má að hún er en starfandi þó 

lítið hafi látið á sér kræla hins síðari ár.  Kannski kemur hún við á Íslandi og spilar fyrir 

landann í Hörpu? 

Sjáum næst 10 vinsælustu lög Electric Light Orchestra: 

10. "Fire On High  (Af Face The Music 1975) 

09. "10538 Overture"  (Af The Electric Light Orchestra 1970) 

08. " Sweet Talking Woman"  (Af Out Of The Blue 1977) 

07. "Evil Woman"  (Af Face The Music 1975) 

06. "Showdown"  (Af On The Third Day 1973) 

05. "Livin' Thing"  (Af A New World Record 1976) 

04. "Can't Get It Out Of My Head" (Af Eldorado 1974) 

03. "Strange Magic"  (Af Face The Music 1975) 

02. "Mr. Blue Sky"  (Af Out Of The Blue 1977) 

01. Thelephone Line"  (Af A New World Record 1976) 

 



 

Tengt Jeff Lynne. 

Höfundur þekkir ekki til hlítar sögu Jeff Lynne sem tónlistarmanns en veit þó að hann hefur 

víða komið við og verið við upptökur og að orð fari af honum og færni hans í hljóðveri sem 

og að vera vel liðtækur útsetjari laga og að hafa oft starfað með þekktum nöfnum í 

bransanum.  Höfundur minnist þess eitt sinn er ELO enn var á hátindi frægðar sinnar að Jeff 

lét hafa eftir sér að hann myndi gera allt sem á hans valdi stæði til að minna fólk á afrek The 

Beatles í heimi tónlistarinnar að ljóst er að fleiri en höfundur vilja nafn þeirrar prýðis 

hljómsveitar mikið í tónlistarsögunni og að varðveitist heilt þar.  Enda verðskuldað verk sem 

The Beatles vann á sínum tíma í þágu músíkur sem fáir efast um. 

Jeff Lynne var með í að stofna merkilega sveit sem kom mörgu fólki þægilega á óvart og er 

höfundur einn þeirra með hreint prýðis söngva sem yljuðu og nærðu af því einu að vera góðir.  

Sveitin sem hér um ræðir hefur þú lesandi góður eflaust heyrt um og þekkir máski jafnvel og 

höfundur.  Já við tölum hér um Traveling Wilburys sem skyndilega kom fram og gerði 

stormandi lukku og var skipuð fólki sem sjálft hafði selt tug- og hundruð milljón platna á 

sínum eigin tónlistarferli og örugglega hundruð milljóna platna séu allar plötur kappanna 

lagðar saman. 

1988 var hljómsveit þessi stofnuð og mikið stjörnufans þar um borð, eins og George Harrison 

úr The Beatles, Jeff Lynne úr ELO, Roy Orbisons, Tom Petty úr Tom Petty And The 

Heartbreakers og Bob Dylan, söngvari, tónskáld og textahöfundur.  Hver þeirra átti 

hugmyndina að þessu samstarfi er ekki gott að geta sér til um en höfundi eins og minnir að sé 

George Harrison.  Samt óábyrgt. 

Traveling Wilburys Vol. 1 kom út 18 október árið 1988 og gerði mikla lukku og vann til 

verðlauna og þótti ferskt og gott innlegg inn í rokkið.  Óvænt varð platan ein af vinsælustu 

plötum það ár vestanhafs og seldist í um tveim milljónum eintökum á fyrstu sex mánuðunum 

og þess getið í framhjáhlaupi að engin plata Dylans hafði á þeim tíma selst í svo miklu magni.  

Platan komst hæst í þriðja sæti Billboard listans og vann til grammi verðlauna sem besti 

rokkflytjandinn og auk þess sem hún var valin plata ársins. 



Skömmu eftir útgáfu plötunnar lést Roy Orbison úr hjartaslagi aðeins fimmtugur að aldri en 

hafði áður náð að fullgera sólaóplötu sem var gefin út að honum látnum. 

Árið 1990, í október eða nóvember, gaf Traveling Wilburys út Traveling Wilburys 3.  

Mörgum hefur síðan verið ráðagáta hví ekki kom út platan númer tvö og hafa getið sér 

ýmislegt til í þeim efnum. 

Sumir höfðu uppi efasemdir um að rétt væri að gefa út aðra plötu með þessu stjörnubandi úr 

því að Roy Orbison væri fyrir fullt og allt farin af vellinum.  Þetta var samt gert og birtist 

áheyrendum eins og áður segir í nóvember 1990 sem Traveling Wilburys 3, það hafði 

nefnilega verið ákveðið áður en Orbison lést að gefa út aðra plötu.  Eitt sem menn gátu sér til 

um töluna 3 var að hinir hljómsveitarmeðlimirnir hafi ætlað sér að minnast látins félaga síns 

með plötu sem yrði þá merkt Traviling Wilburys 2, og eru auðvitað bara hreinar getgátur sem 

aldrei varð af eins og menn vita. 

Mörgum fannst textarnir á nýju plötunni talsvert glaðlegri en á þeirri eldri.  Sagan á bak við 

þessa söngva er að hópurinn kom saman við eldhúsborðið heima hjá einum þeirra og æfði sig 

þar og er allt var fullgert að farið hefði verið með afraksturinn við þetta eldhúsborð rakleitt 

inní hljóðver og gert sín skil þar.  Platan Traveling Wilburys 3 þótti ágætis verk og í engu 

slakari fyrri plötu félaganna. 

Þess má að lokum geta að 18 október árið 2013 var fyrri plata Traveling Wilburis plata 

dagsins á Rás 2 í tilefni þess að þá voru liðin 25 ár frá útgáfunni. 

Eins og Roy Orbison er George Harrison einnig fallin frá en þeir Tom Petty, Jeff Lynne og 

Bob Dylan enn að og á fullu við það sem þeir gera best.  Hægt að finna plötu frá Tom Petty 

frá árinu 2014 og ekki annað að sjá en sé hans nýjasta.  2016 eru ELO á tónleikaferðalagi og 

greinilegt líf kviknað með þeim. 

 

 



 

Hvernig sem á því stendur virðist vera að sumt, kannski flest, sem er lifi um stund en eigi sér 

ekki aftur viðreisnar von eftir að það er farið af vellinum þó miklum vinsældum hafi átt að 

fagna og náð að hrista og skekja og stundum hneyksla sómakært fólk sem klóraði sér í 

hausnum og ekki alveg að átta sig á til hvers allt þetta á endanum leiddi án þess þó að fá 

hindrað bylgju í að rísa eftir að hún komst á skrið og ná allri sinni hæð og flæða fram og að 

lokum fara sinn veg og með henni allt „rykið“ sem þyrlaðist upp af hennar völdum og áhrifinn 

smá saman að hverfa úr hugum fólksins.  Það sem á eftir kom var breytt þó auðvitað væri með 

sínum áhrifum af því sem var en áhrif og stíll orðin annar en gilti meðan til var grúi 

hljómveita og allar með svipaða uppbyggingu hjá sér, hljóðfæraskipan, klæðnað og 

hárgreiðslu og fyrirferðin í öllu saman slík að engin fordæmi eru til í veraldarsögunni.  Hér er 

vitnað til Rokk og Róls tímabilsins á sjötta áratug seinustu aldar þegar hver tónlistarmaður 

vildi líkjast Presley.   

Tæknivædd lönd og heimur gerði þetta allt saman kleift og hófst auðvitað með þekkingunni á 

hvernig hægt væri að búa til rafmagn og koma í dreifingu.  Rafmagnið er grunnlykillinn að 

flestum ef ekki öllum þessum æðum kringum tónlisti sem riðið hafa yfir á seinustu öld.  Í dag 

eru engar þannig séð til fjarlægðir og tækin dregið heiminn inn í íbúðina og sinn hátt 

opinberað hve sjúkt mannkynið sé og birtist best á þessum samfélagsmiðlum sem teygja rætur 

inn á vor heimili og áfram inn í einstaklingsherbergin þar sem menn og konur sitja á bak við 

luktar dyr að tjá sig á tölvurnar og flest orð sem birtast óbeisluð og opinberun á sjúkleika sem 

einkennir svo mjög nútímann.  Að hér sé sjúkt fólk, átt við reitt fólk og biturt, ekki haldið 

líkamlegum kvillum, er ekkert nýtt.  Það hefur frá fyrstu tíð gengið með okkur.  Breytingin frá 

því sem var er að með tækninni opinberast vel þankinn og lýsir um leið sálarástandi og þess 

vegna heillar þjóðar bara með því að sjá hvaða orð fólkið notar til að lýsa hinum ýmsu málum 

og aðstæðum.  Við erum uppi á einkennilegum tímum. Víst er um það.  Smá útúrdúr til 

umhugsunar. 

Það sem átt var við með því sem hér til að byrja með var fjallað um er að á Rokk og Ról- 

tímanum varð til mikill bylgja sem bjó til heilan helling af Rokk og Ról- böndum sem voru að 

gera svipaða hluti og Elvis Prelsy var þekktur fyrir.  Bönd þessi fóru mikinn og gerðu 

gríðarlega lukku og suma tónlistarmenn að vellauðugu fólki, sem er gott mál.  Svo fjaraði 



undan þessum böndum með hnignandi Rokki.  Nokkrum árum á eftir kemur Bítlabylgjan sem 

við mörg hver munum eftir og komst í hæstu hæðir með fá og engin Rokk og Ról- bönd með 

sér eins og algegn voru og áratugnum á undan af því einu að slík bönd áttu sér enga arfsvon 

þá.  Annars hefðu þau verið með.  Ekki nokkur spurning.  Segja má að tími þeirra hafi svolítið 

liðið er rykið var sest af Rokk og Ról- kaflanum og menn og konur komnir með stefnu á 

annað.    

Sama gilti um Bítlabylgjuna eftir að úr henni tók að draga og á sinn hátt lauk með yfirlýsingu 

Sir Paul sem tilkynnti að hann væri hættur í The Beatles.  Þá tók við tími pælingabandanna.  

Og þau buðu Bítlahljómsveitum ekki arminn af þeirri ástæðu að þær höfðu ekkert erindi upp á 

dekk og því ekki til neins að vera að bjóða þeim í dans þann sem þá var dansaður.  Tími 

Bítlahljómsveitanna stóð frá árinu 1963 og framundir 1970 en fengu ekki teygt sig mikið inn í 

tíðaranda áttunda áratugarins.   

Ekki er samt svo að skilja að sumar af sjöundaáratug sveitunum nytu ekki vissra vinsælda 

áfram en voru samt ekki samstíga hinum sem á þeim tíma risu hærra.  Hvað á endanum lifi og 

hvað deyi er tímans eins að ráða fram úr.  Það sem höfundar sér hér er að þetta komi ekki 

aftur og ef það gerðist væri það örugglega í breyttu formi og í öðruvísi útfærslu.  Þetta 

einfaldlega gæti sagan kennt okkur.  Þróunina?  Hver stjórnar henni? 

Sama gildir um þessi pælingabönd þó hátt hafi farið á áttunda áratug seinustu aldar og skilið 

eftir sig skemmtilega arfleifð einkum á fyrri hluta hans að níundi áratugurinn var ekki mikið 

með af slíkum böndum hjá sér einvörðungu af þeirri ástæðu að ekki var mikill markaður fyrir 

þau þá.  Samt er það svo að margir sem gerðu garðinn frægan á þessum tímabilum og gátu sér 

nafn þá lifa enn ágætis lífi í heimi tóna og söngva og eru fyrir löngu orðnir eins og stundum er 

sagt klassískir og njóta enn fullrar hylli.  Íslendingar státa af nokkrum sem alltaf njóta sinna 

vinsælda. 

Creedence Clearvater Revival. 

Creedence Clearvater Revival er ein þessara hljómsveita sem vinsæl var á áttunda áratug 

seinustu aldar en kom fram á þeim sjöunda.  Hún, einkum þó John Fogerty söngvari 

sveitarinnar, þótti hafa svipaða söngrödd og Litle Richard og ná lögum hans einkar vel að áliti 

margra sem tjáðu sig um málið.  Enn í dag (apríl 2016) nýtur þessi hljómsveit vinsælda og 

seljast plötur hennar og lög þeirra heyrast alltaf annað veifið og fyrir margt löngu komin í 

flokk með þessu klassíska efni sem bara er. 

Tónlist hljómsveitarinnar er nokkuð Blússkotin og sagði John Fogerty sjálfur um það mál að 

Rokkið hafi ekki verið komið í sína heimabyggð 1958 og allt þar merkt af Blús.  Sjálfur segir 

hann að Creedence Clearwater Revival sé Blúsband í viðtali við sig frá árinu 1970 er gangur 

þeirra var hvað hæstur og margra augu beindust þangað og menn vildu fylgjast með þessari 

ágætu hljómsveit eins og gerist á meðan hæst stendur á stönginni og menn hrópa hver um 

annan þveran:  "Heyr heyr og líka meina".  Svo byrjar hnignunin sem menn segja  um:  "Hvað 

halda þeir að þeir séu?" 

Hvað um það að Creedence... sé Blúsband hefur þessi hljómsveit samt sinn sérstaka hljóm 

sem að mínu áliti er ágætis blanda af þá Blús og Rokki og Róli eins og gilti sumpart á 

Presleytímanum.  Vel má segja um þessa hljómsveit að henni svipi nokkuð til banda sem uppi 

voru á Rokk og Ról tímabilinu sem einkenndust mikið af sterkum og hráum rafgítar hljómi en 

samt með sínum áherslubreytingum eins og alltaf er þegar nýir straumar og stefnur taka við og 



gerist með nýju fólki.  Menn sem koma í kjölfar annarra eru ekkert endilega að sækjast eftir 

því að gera nákvæmlega eins og þá var þó þeir heillist máski af mörgu tilheyrandi einu og 

öðru tengt því tímabili.  Þvertá móti að með nýju fólki þá koma inn vissar breytingar þó unnið 

sé á svipuðum slóðum.  Svona gerir þróunin og svona eru breytingarnar á stefnum í tónlist að 

áherslur sumar verða örðuvísi gerðar og til verður annar tónn og heildarhljómur en gilti á 

hinum og þessum tíma og saga tónanna gegnum tíðina getur vel uppfrætt menn um vilji þeir 

leggja við hlustir og skoða tóndæmin sínum eigin eyrum sem margir svo sem hafa gert og 

líklega þá komist að áþekkri niðurstöðu og hér lögð fram.  Margt kæru vinir gera tímabil 

heillandi og á sinn hátt að skemmtilegu viðfangsefni og um leið að alvöru viðfangsefni. 

Creedence Clearwater Revival uppruni 

Uppruna Creedence Clearwater Revival má rekja til þeirra John Fogerty, Doug Clifford og 

Stu Cook sem allir eru fæddir á árinu 1945.  Allir þessir menn hittust í Menntaskólanum El 

Cerrito í Kaliforníu og er svo að sjá að þar hafi þeir stofnuð hljómsveit sem fékk nafnið The 

Blue Velvets og hugsuð, allavega til að byrja með, til að leika Instrumental lög og máski í stíl 

Enska bandsins The Shadows sem komin er fram og orðin vinsæl á þessum tíma.  

Árið 1966 kemur smá bakslag í verkefnið sem 

strákarnir voru í er þeir John Fogerty og Doug 

Clifford voru báðir kallaðir í herinn eins og gildir 

í löndum sem á annað borð er herskylda í.  

Fogerty gekk í Army Reserve en Clifford í 

United States Coast Guard Reserve.  Höfundur 

veit engin meiri skil á þessu né heldur hvað hver 

deild stendur fyrir í hernum en veit að á þessum 

árum er stríð Bandaríkjamanna í gangi við 

Víetnam og margir ungir menn sendir í þetta stríð 

sem sumir áttu ekki afturkvæmt úr.  Ekki er svo 

að sjá að neitt slíkt hafi gerst í tilviki John og 

Clifford og þeir að því leiti til verið heppnir ungir 

menn. 

1967 kaupir Soul Zaenity hljómplötufyrirtækið 

Fantasy Record og bauð fljótlega á eftir 

hljómsveitinni tækifæri á að taka upp hljómplötu 

en með því skilyrði að þeir breyttu nafni 

hljómsveitarinnar.  Að þessu gengu mennirnir og samþykktu að koma hver með tíu tillögur að 

nafni á hljómsveitina en Soul samþykkti fyrstu nafnið sem kom frá þeim sem er Creedence 

Clearwater Revival og öðlaðist full gildi frá í janúar 1968 og alheimur allur frétti af ekki svo 

löngu síðar.  1968 er líka árið sem félagarnir sem kvaddir höfðu verið í Bandaríska herinn 

voru útskrifaðir úr honum og gátu snúið sér af öllu afli að sínum fyrri verkefnum.  Var þá sjálf 

heimsfrægðin farin að kíkja fyrir horn og bíða þess að fá stokkið fram til að allir vissu að til 

væri hljómsveit sem héti Creedence Clearwater Revival með söngva í sínu farteski sem voru 

áheyrilegir og sinn hátt ferskir og þess verðir að hlusta á og versla plöturnar. 

Þegar Creedence náði árangri og varð heimsfræg sveit höfðu liðsmenn hennar puðað við þetta 

í tíu ár á undan þó svo liti út að sveitin hefði komið fullbúinn til þess eins að ganga inn í heim 

stjarnanna vegna þess hversu skyndilega hljómsveitin stökk fram að því er séð varð og gert 

fyrirhafnarlaust og án mikils aðdraganda.  Líkt og slíkt sé mögulegt vitandi um þann sannleika 



að allt sem gerist stafi af vinnu og meiri vinnu en minni.  En stundum mætti halda að svo væri 

vegna þess að menn geta ekki vitað um allt sem er að gerast né um allt þetta fólk sem er að 

verki sem ekki fer mikið fyrir og engin sviðsljós til að varpa á og engin umfjöllun nein staðar 

til um.  Heimurinn er fullur af fólki sem hvorki ég né þú höfum heyrt neitt um en er samt 

þarna og margt að gera flotta hluti.  Sjálfir minntust Creedence Clearwater Revival félagar 

sinna gömlu "góðu" daga með hryllingi.  Eru þá sennilega að vitna til allra blankheitanna og 

launaleysisins sem þeir bjuggu þá við þrátt fyrir mikla vinnu og tímafreka og þeirra tíma sem 

ekkert virtist ætla að ganga upp hvernig sem þeir puðuðu.  Allt þekkt í bransanum.  Enn einu 

sinni fáum við vitneskju um hvað úthaldið geri fyrir fólk og þegar það sjálft hefur trú á því 

sem það fæst við.  Trúin á eigin getu er ódrepandi afl í lífi sérhvers einstaklings og til 

óteljandi vitnisburðir um árangur af því einu að hafa haldið áfram hvað sem tautaði og raulaði 

og sama hvað sagt var í eyru þessa fólks.  Úthaldið er tvímælalaust dropinn sem holar steininn 

og að lokum klífur í tvennt.  Þetta heitir líka "Að halda í vonina um að úr rætist"- og gerðist í 

tilviki hljómsveitarmeðlima Creedence Clearvater Revival. 

Í mars 1971 gerðust þau tíðindi að Creedence Clearwater Revival breytist úr fjögurra manna 

hljómsveit í tríó er Tom Fogerty, eldri bróðir John Fogerty, sagði skilið við félaga sína og 

ákvað að hefja eigin sólóferil.  Sagði hann aðspurður að ákvörðunin um að fara út í sólóferil 

hafa verið tekna strax daginn eftir að hann sagði skilið við hljómsveitina og engin ástæða væri 

til að ætla að væri vegna ósættis við hina.  Hann sagðist ætla að nota hæfileikanna, ef 

einhverjir væru, að eigin sögn, á öðrum vígstöðum.  Þá hafði hann verið í þessu samstarfi frá 

árinu 1967, en þar á undan höfðu þeir spilað saman í sex ár.  Á þessum tíma er stjarna 

Creedence Clearwater Revival sígandi og var talið að það hefði eitthvað með það að gera að 

Tom ákvað að slíta sig frá bandinu. 

Það sem meira er að frétta af Tom Fogerty er að í 6 september 1990 lést hann aðeins 48 ára 

gamall og var banameinið berklar.  Var hann þá staddur í Bandarísku borginni Scottsdale, 

Arisona.  Undir forystu Fogerty- bræðranna hreppti hljómsveitin sex gullplötur og kom átta 

lögum á "Topp 10" listann í Bandaríkjunum:   

"Við minningarathöfn um Tom Fogerty tók bróðir hans, John, til máls og sagði meðal annars: 

„Draumur okkar þegar við vorum snáðar var að verða fullorðnir og verða rokkstjörnur.  Við 

náðum því síðarnefnda.  Fullorðnir urðum við aldrei."  Morgunblaðið 27 október 1990. 

Creedence Clearwater Revival gáfu út sjö stúdíóplötur og kom sú síðasta út 1972 og þótti 

ekkert sérstök að mati gagnrýnenda en höfundi fannst ágæt og ein af þeirra bestu plötum og 

verður að segja eins og er í því máli.  Sveitin var endurvakin 1995 af fyrrum félögum en ekki 

lengur með John Fogerty innanborðs en notast við söngvara sem svipar mjög til raddar 

Fogerty, sem hafði sérstaka rödd.  Endurvakið bandið hélt tónleika og virðist hafa gefið út 

hljómplötu 1998 sem er tveggja diska Live upptökur og auglýsir tónleikaferð á árinu 2016.  

Meðlimir sveitarinnar (2016?) eru Doug Glifford, Stu Cook, Kurt Griffey, Steve Gunner og 

John Tristao. 

John Fogerty er enn að og enn að halda hljómleika og koma fram með efni sem hann söng 

bæði með Creedence Clearwater Revival og frá eigin sólóferli.  Hljómleikar hans eru vel sóttir 

og líkar mörgum við efni hans og einkum þó tímabilið á meðan Creedence Clearwater Revial 

var ennþá að senda frá sér plötur og því ólíklegt annað en að hann sé krafinn um söngva frá 

þeim tíma af fólkinu sem mætir og kannast allt við þekktustu lög bandsins.  Enda lifað með 

okkur sem munum eftir sveitinni.   



Stúdíóplötur á sólaferli John eru samtals 9 og kom út fyrsta frá honum undir eigin nafni 1973.  

Nýjasta afurðin birtist 28 maí 2013.  Margar af plötum John Fogerty eru áheyrilegar og prýðis 

efni. 

 
Hljómsveitin Creedence Clearwater Revival á uppgangsárum sínum.  Á neðri myndinni sést með þeim Ed Sullivan sem 

líklega er með þekktari sjónvarpsþáttastjórnendum í Bandarísku sjónvarpi. 

 

 

Gert til gamans og vonandi smávegis fróðleiks. 

Kveðja:  KRF. 


