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Margar hljómsveitir fylgt manni. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 
Texti:  KRF nema þar sem annað er tilgreint 

Myndir aðrar en af höfundi eru ekki hans eign. 

 

Pæling höfundar. 

Tónlist hefur verið fylgifiskur höfundar frá barnæsku án þess þó að sjálfur hafi hann verið 
með hljóðfæri að neinu ráði í höndunum né heldur náð neinum árangri með það af fyrst og 
fremst leti við að æfa sig og að finnast sjálfum ekkert skemmtilegt að leika á hljóðfæri, eins 
og gerist með flest annað sem menn ná aldrei almennilegum tökum á.  Höfundur telur slíka 
afstöðu algenga hjá fólki sem gefur lærdómnum ekki nægan tíma sem hann þó krefst af 
nemendum sínum og allir sem á undan fóru beygðu sig undir og komnir í dag með þann 
árangur sem eftir var sóst og eru enn að bæta við sig í.  Tónlistarnám eins og margt annað að 
því líkur aldrei, rétt eins og trú manna.  Menn eru endalaust að bæta við sig af trú.  Af hverju 
öðru varð fólkið snjallt í sínu fagi nema af vinnunni sem það lagði í verkið?   

Heimurinn er fullur af hreint frábærum hljóðfæraleikurum á allar mögulegar gerðir 
hljóðfæra.  Kirkjan státar af sama.  Er þar enda leikin afbragðs tónlist og sumpart leiðandi 
fyrir aðra.  Margir sem finna hjá sér þörf til að gera eitt og annað ná árangri með úthaldinu 
og áhuganum.  Þetta fólk hefur burði til að verða gott á sínu sviði.  Þetta er gott til 
viðmiðunar því þá eru meiri möguleiki til að fólk velji sér eitthvað sem það er nokkuð visst 
um að þrauka í og hætti ekki í miðjum klíðum og er bara annað orð yfir tímaeyðslu.  Allt sem 
við gerum krefst síns tíma og ekki verra að vera viss um að maður vilji fara þessa leið.  Geti 
maður ekki gert þetta upp við sig er oft lausn í að bara prufa og draga sig þá fljótt út aftur sjái 



maður að þetta henti ekki.  Í hverju liggur raunverulegur hæfileiki er spurning sem menn 
spyrji sig.  Margt langar manni.  En hver er getan?   

Þar sem engin alvöru áhugi kom um hljóðfæraleik í tilviki höfundar komst hann aldrei yfir í að 
gera alvöru byrjun.  Þá líka er sjálfhætt.  Þegar það atriði er komið á hreint að þá nennir 
engin, frekar en höfundur, að hanga við þetta lengur.   

Þrátt fyrir tilraunir var samt aldrei hugsun höfundar að verða tónlistarmaður né leita neitt 
fyrir sér þar heldur að geta í það minnsta slegið gripin og eða nótnaborðið sér til yndis en 
hætt við eftir að hafa komist að raun um hversu langsótt málið allt var og snéri þess í stað 
þangað sem maður vissi að lægi betur fyrir manni.  Frá þeim tíma hefur höfundur verið 
hlustandi góðrar tónlistar og kann því bara hreint ágætlega og hættur að ergja sig á 
verkefnum sem liggja betur fyrri öðrum en honum að gera.  Einn er góður í þessu annar hinu.  
Gott að finna sína hillu.  Hún gefur okkur mesta ánægju.  Að rembast við verk sem maður 
ætlar hvort eð er ekki að höndla veldur ergelsi samanvið helling af leiða og vera hreinn 
tímaþjófur.   

Tónlistina hefur höfundur sumpart gert að svona vini og stundum afskaplega kærum vini sem 
bara er þarna og hægt að sækja hvenær sem vill.   

Þegar sjómennskan var hans hlutskipti voru margir túrarnir farnir með kassettutækinu ásamt 
stafla kassetta sem raðaðar voru í sérstaka tösku og útlítandi eins og alvöru skjalataska.  
Töskunni fylgir smá saga.  Þannig var að á áttunda áratug seinustu aldar réð hann sig á togara 
utan af landi og kom í bæ þann daginn sem skipið kom að landi til löndunar og mundi fara 
með því til hafs næsta dag og fékk inn á hóteli um nóttina.  Afgreiðslukonan skráði hann inn á 
hótleið og bað aðstoðarmanneskju sína, eftir að hafa gengið frá öllum pappírum og afhent 
herbergislykilinn, að bera fyrir manninn "skjalatöskuna" upp í herbergið sem hún sá mig 
halda á.  Atvikið gerði að verkum að vinurinn mátti hafa sig allan við að springa ekki úr hlátri 
því í tösku þeirri arna var ekki eitt einasta skjal og því síður peningar bara hátt í fjörtíu 
uppteknar kassettur með hinni og þessari músík.  Hvernig átti konugreyið svo sem að vita 
sannleikann í málinu horfandi á tösku sem notaðar eru í heimi viðskiptanna og geyma í 
allskonar viðskiptakjöl og peningabúnt sem þeir taka fram á fundum og við allskonar 
sölutækifæri sjálf horfandi á tösku í engu öðruvísi?  Er maður minnist þessa atburðar getur 
maður ekki annað en hlegið.  Hvað konugreyið hugsaði er inn kom maður með skjaltösku í 
hendi er ekki gott að segja.  Kannski áleit hún hann sterkefnaðan viðskiptajöfur en ekki 
staurblankan sjómann með peninga fyrir herbergi á hóteli eina nótt og mat í eitt skipti, 
kannski tvö.  Taska þessu er enn í minni eigu og í fínu lagi þrátt fyrir áratugi að baki en ekki 
lengur með kassettum í heldur  -  já  -  skjölum.   

En að efninu sjálfu því að þessi samantekt höfundar er miðuð við sveitir sem uppi voru og 
vinsælar á sjöunda og áttunda áratug seinustu aldar og sagan hefur kyrfilega staðfest að voru 
ekki síður áhugaverðar en hinar sem tilheyrðu áratugnum á undan. 

 

 

 



John Lennon og Bítlarnir. 

24 október 1971 Bárust út fregnir 
þess efnis að einn Bítlanna og 
annar helsti lagasmiður bandsins 
sem á þessum tíma allir vissu fyrir 
hvað stóð starfstíma sinn á 
nýliðnum áratugi og enn heilmikill 
gróska í tónlistarlífinu þó með 
öðru fólki sé og breyttri 
músíkstefnu en gilti á hinum 
áratugnum.  Þessum manni hafði 
hundruð milljóna manna fylgt og 
gerði enn er hér er komið og 
engu búið að gleyma og enn 
áhugasamt um allt sem 

fréttnæmt þótti í sambandi við manninn og hinum sem með honum störfuðu í bandi þessu.  
Maðurinn er engin annar en John Lennon sem nýlega (1971) var haft eftir að hann ásamt 
George Harrison og Ringu Starr muni halda hljómleika saman.  Annað mannaval er greinilega 
ekki komið á hreint er John ákveður að segja fréttina en lætur fylgja með að líklega verði 
með þeim þeir Klaus Voormann, Jim Keltner og Eric Clapton.  Hugmyndin er upphaflega 
komin frá George, sem nýbúin er að halda fræga tónleika í Bangla Desh í Madisons Square 
Garden þetta haust.  Margir muna eftir tónleikum George. 

Með í fréttinni er þess getið að verði úr þessu muni allur ágóði af tónleikunum renna til 
góðgerðarmála og að menn velti fyrir sér tvennum tónleikum.  Velgengni hljómleikanna í 
Madison Square Garden munu hafa vakið þá George og Ringo um aðra sem til stóð að John 
Lennon tæki þátt í en hann hætt við af þeirri ástæðu að nenna ekki að æfa sig fyrir þá með 
þeim.  Lennon var spurður hvar ætti að halda þessa tónleika svaraði hann að honum væri 
alveg sama hvort þeir yrðu í Bretlandi eða Bandaríkjunum. 

Hér er frétt sögð áður en nein frétt hefur orðið til og svarar engum neinu og heldur ekki í dag 
nema vita meira sem höfundur því miður gerir ekki.  Samt er komin þarna fram áhugaverð 
hugmynd sem örugglega vakti mönnum ýmsar hugsanir um mögulega samruna The Beatles 
sem svo lengi var vænst og beðið en slokknaði endanlega með morðinu á John.  

 

 

 

 

 

 



 

Til var hljómsveit á áttunda áratug seinustu aldar sem menn fóru að veita athygli fyrir 
framúrstefnulega músík og skutust upp á skæran stjörnuhiminn með afurð sem út kom 1975 
og margri vita að er A Trick Of The Tail.  Þessi hljómplata varð alveg gríðarlega vinsæl og setti 
þessa stráka sem bandið skipa í fremstu röð hljómsveita sem ljóminn stendur enn af.  Platan 
var kosin besta plata ársins 1976 og birtist í blaði í október 1976.  Höfundur var ekkert 
sérlega óglaður er hann rak augun í þessa niðurstöðu á sínum tíma því platan var sú allra 
besta sem á hans fjörur hafði rekið alllengi og spiluð eins og nærri má geta út í eitt. 

Hljómsveitin Genesis þótti afskaplega kröftug á sviði og halda magnaða tónleika sem margir 
komu til að sjá og heyra.  Mann eftir Phill Collins á einum slíkum og tugþúsundir manna og 
kvenna á þessum tónleikum framan við sviðið er hann steig fram, tók sér hljóðnema í hönd 
og heilsaði með spurningunni hvort ekki væru allir á staðnum glaðir, hressir og kátur og 
uppskar gríðarleg fagnaðarlæti á áhorfendapöllum og svaraði til baka að þeir yrðu nú ekki 
lengi að breyta þessu.  Alvöru menn. 

Saga Genesis er svipuð og margra annarra að því leiti til að hún spratt heldur ekki upp úr 
engum jarðvegi og bara kom, sá og sigraði.  Þannig var það ekki heldur rekur hún rætur sínar 
aftur til ársins 1966 er þeir Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford og hinn upprunalegi 
gítarleikari Genesis. Anthony Philips voru saman í leik- og tónlistarskóla.  Í frístundum sínum 
sömdu þeir fjöldann allan af lögum.  Þeir hljóðrituðu nokkur laganna og sendu til Jonathan 
King sem þá var upprennandi poppstjarna.  King þessi greip boltann á lofti og kom lögunum 
sem hann hafði fengið sent til sín á framfæri við hljómplötufyrirtækið DECCA, sem síðar 
leiddi til að það gaf úr hljómplötu með þeim 1969.  Svona var byrjunin. 

Á þessum tíma voru Genisis meðlimir með engan fastan trommuleika með sér, en Chris 
Stewart og John Silver voru þeim til aðstoðar á plötunni 

Strax um haustið 1969 leigðu þeir sér sumarbústað fjarri öllum mannlegum skarkala og 
sömdu þar og æfðu ný lög, nú með nýjum trommuleikara, John Mayhew.  Þetta skilaði 



aðdáendum Genesis hljómplötunni Trespass, sem mörgum hefur hugnast.  Þar má heyra 
þennan sérstaka hljóm sem Genesis komu fram með og líka að var sérstakur sem engin 
annar hafði á þeim tíma.  En akkúrat þetta atriði gerði áratuginn svo merkilegan að menn 
voru ekki mikið í að apa hver upp eftir öðrum heldur vildu vera með sinn stíl og sína eigin 
stefnu, og er listinn sjálf í hnotskurn. 

Þrátt fyrir að þeir John Mayhew og Anthony Philips hafi báðir komið nokkuð sterkir út á 
plötunni, voru þeir samt reknir í júlímánuði 1970.  Í þeirra stað voru ráðnir Phill Collins og 
Steve Hackett og var hljómsveitin búinn þessum mönnum uns Peter Gabriel yfirgaf sveitina 
og líklega þá orðin eitthvað ósáttur við stefnu hennar, eins og stundum er. 

Á meðan Peter Gabriel er enn innanborð koma út nokkrar plötur sem verður að segjast að 
hafi allar staðist tímans tönn með sóma. 

Með hljómplötunni Nursey Cryme fóru þeir í langt hljómleikaferðalag um Bretland og vöktu 
þá fyrst einhverja athygli.  Hin sérstæða sviðsframkoma átti ekki sístan þátt í því og varð 
brátt einkenni Genesis um leið og tónlistin þroskaðist varð sviðsframkoman æ glæsilegri- og 
tilkomumeiri.  

Menn sem tjá sig um málið á þessum tíma eru sammála um að sviðframkoma Gabríels hafi 
flýtt öllu ferli hljómsveitarinnar í að ryðja sér braut að hjörtum stórs hóps fólks. 

En krosstré bregðast sem önnur tré og árið 1973 kom með hljómsveitinni út að dómi 
gagnrýnenda illa unnin hljómleikaplata sem útgáfan afsakaði sig með því að segja að einungis 
væri verið að halda aðdáendum heitum þar til nýjasta hljóðversplatan kæmi fram.  Í 
nóvember 1973 kom út platan Selling England By the Pound sem margir telja með þeim betri 
frá hljómsveitinni en menn á þeim tíma töldu ekki jafnast á við þær sem komnar voru út án 
þess þó að valda aðdáendum neinum vonbrigðum.  Tíminn hefur sagt okkur aðra sögu og 
benda margri einmitt á þessa plötu Genesis sem eitt það besta frá þeim.   

Á þessum tíma vissi höfundur ekkert um Genesis og minnist þess heldur ekki að hafa heyrt 
lag frá þeim í sín eyru.  Var tónlistarsmekkur hans tengdari svona meira léttari tegund 
tónlistar en sumar þessara hljómsveita höfðu en samt örlítið byrjaður að þreifa fyrir sér í 
þessa átt og fá sér plötur sem þóttu vera í þyngri kantinum og fann að áttu æ meiri tók í sér, 
sem auðvitað ruddi sína braut. 

Sólóplata Steve Hacketts, sem út kom um miðjan október 1973, Voyage Of The Acolyte, fékk 
mjög lofsamlega dóma og þótti gefa ótvírætt merki um að aðdáendur Genesis þyrftu engu að 
kvíða um sína menn.  Á þessu fékkst fullkomin staðfesting er nýjasta plata Genesis birtist 
fólki 13 febrúar 1975 og er A Trick Of The Tail og er talin með bestu verkum Genesis og sýna 
hvað best að fjarvera Gabríels sé hljómsveitinni engin hindrun í tónlist.  En líklegt er að menn 
hafi velt því fyrir sér að hljómsveitin hefði það ekki af með hann utandyra.  Annað kom í ljós 
og jókst frægð sveitarinnar um allan helming og velgengni Peter einnig sem á sinn hátt naut 
velgengni hinna fyrir sig með því að eftir því sem fleiri vissu fór fólkið líka að grafast fyrir um 
fortíð og draga fram hin ýmsu nöfn upp og kanna betur.  Þannig virkar þetta í mörgum 
tilvikum.  Og svo annað, að alltaf kemur maður í manns stað og að engin er þannig séð 
ómissandi.  Hve oft hefur maður sjálfur ekki orðið vitni að slíku?  Sumum fannst Genesis betri 



með Gabriel innanborðs og má vel viðurkenna að þeir voru alltént ekki verri en samt 
öðruvísi.  Peter Gabríel er frábær listamaður sem nýtur álits. 

Hvað um það að þá var það platan A Trick Of The Tail 
sem kynnti mig fyrir hljómsveitinni Genesis fyrsta sinn 
og fannst mér verkið tær snilld sem lifað hefur með 
mér til dagsins í dag. 

Eftir talverða leit Genesis- meðlima að söngvara 
gáfust þeir upp og öttu fram trommuleikara sínum 
Phil Collins og völdu ekki slæman kost þar því 
maðurinn er afburða söngvari og flottur 
trommuleikari sem svo sannarlega á sinn þátt í 
velgengni þessarar hljómsveitar sem naut og nýtur 
enn svo mikillar hylli og vissi ljómi var yfir á velgengis- 
og velmektar árum sínum og allt að lotning áheyrenda 
sem hlustuðu agndofa og gersamlega heillaðir á 
hljómanna frá sviðinu. 

Genesis voru í þeim flokki að hafa yfir sér vissan dýrðablæ.  Nokkrar slíkar hljómsveitir voru 
til sem flokka má undir þetta.  Hvað sem mönnum finnst um. 

Fyrir höfundi skara þrjár, kannski fjórar plötur framúr á ferli Genesis.  Og eru það plöturnar A 
Trick Of The Tail 1975, Wind And Wuthering 1976, Secound Out, hljómleikaplata, 1977 og 
And Then There Where Tree 1979.  Eftir það fer svolítið að fjara undan hjá þeim og ekki 
margt bitastætt sem kom fram eftir það en það ítrekað að allt snýst þetta um smekk.  

Þess má að lokum geta að fyrrum gítaristi Genesis, Steve Hackett, kom til Íslands 2014 eða 
2015 og spilaði í Hörpu og hafa hlustendur og áhorfendur örugglega fengið að heyra mörg af 
gömlu lögum Genesis söngvunum þar og notið í botn. 



 

Hljómsveitina Led Zeppelin þarf vart að kynna.  Hún er ein sveitanna sem gerðu garðinn 
frægan á áttunda áratug seinustu aldar.  Þessi hljómsveit kom til Íslands 21 júní 1970 og var 
þá hljómsveita vinsælust í heiminum.  Led Zeppelin nýtur enn í dag virðingar og hafa 
liðsmenn hennar notið viðurkenninga fyrir framlag til tónlistar.   

Led Zeppelin hélt marga tónleika sem allir voru vel sóttir þó reikna megi með að eigi frekar 
við um á meðan vinsældirnar stóðu í hæstu hæðum.  Sjálfur mann höfundur vel eftir komu 
þeirra hingað til lands þó ekki hafi hann verið viðstaddur hljómleikanna en þekkti nokkra úr 
Hafnarfirði sem fóru.  Ástæða þess að hann var ekki þar er að á þessum tíma var hann orðin 
háseti á togaranum Maí GK 346 frá Hafnarfriði og skipið tók stefnuna á austur Grænland og 
kom til heimahafnar með vel á fjórða hundrað tonn af ágætum Grænlandsþorski rúmum 
hálfum mánuði síðar. 

Led Zeppelin komu bara einu sinni til Íslands.  Er enda kostnaðarsamt að fá til sín frægustu 
sveitirnar og erfitt að láta enda ná saman vegna þess að salir hér tóku ekki nema vissan fjölda 
í hvert sinn og líklegt að hafi þurft meira rými til að ná inn öllum kostnaði gegnum 
aðgangseyrinn einan.  Hvort menn stóðu eftir á núlli eða greiddu sjálfir með þessu er ekki á 
hreinu.  Hyggur höfundur samt að tónleikahald hafi ekki hafi verið neinn þannig séð 
gróðavegur hér uppi á Íslandi en var samt gert annað veifið.  1970 voru ferðir til útlanda með 
öðrum hætti en er í dag og ekki svo mikið verið að hugsa út fyrir landsteinanna, hvað 
skemmtanir og frí varðaði. 

En svolítið var um að erlend fræg bönd sæktu landið í norðri heim og komu sumar oftar en 
einu sinni og voru sumar gríðarlega vinsæl bönd sem ferðuðust mikið um heiminn og héldu 
fjölmenna tónleika. 

Hljómsveitin Led Zeppelin kom fyrst fram 1968 sem New Yardbirds en hélt því nafni frekar 
stutt og breytti fljótlega yfir í nafnið sem við flest þekkjum.   



Fyrsta útgáfufyrirtækið meðlima hljómsveitarinnar heitir Artistic Records.  Samningurinn sem 
þeir gerðu við útgáfufyrirtækið virðist hafa verið þeim einkar hagfeldur því þeir fengu 
umtalsvert frelsi til að skapa það sem þeir sjálfir vildu skapa að höft voru engin að þessu leiti 
sem getur auðvitað ekki gert neitt nema glatt fólk á listabraut.  Öll höft eru sem eitur í þeirra 
beinum, þó menn kannski láti undan kröfum.  Útgáfufyrirtækið sem gerði við þá þennan 
ágæta samning gerðu samt enga viðskiptalegan skandal með framferði sínu og má fastlega 
reikna með að uppskera útgáfufyrirtækisins hafi verið miðað við allar vinsældirnar sem Led 
Zeppelin naut og allt umfangið sem varð til í kringum sveitina fljótlega eftir að hún fór af stað 
og menn búnir að átta sig á hvað þar væri á ferð.   

1970 er allt tónlistarlegt umhverfi enn sjóðheitt eftir atgang Bítlatímans og Bítlarnir til þess 
að gera ný stignir niður af sviðinu og hver kominn sinn eigin veg og upphugsandi ýmislegt 
tengt sinni eigin framtíð sem öll var auðvitað þoku sveipuð eins og nærri má geta eftir allt 
sem að baki var og gamla aðdáendur enn í sjokki og spyrjandi hverjir aðra "Hvað nú".   

Mikið tómarúm var til í hjörtum margra árið 1970 sem öldust upp á nýliðnum áratug og allt 
enn, eins og áður segir, sjóðheitt og í raun hrópandi á ný og fersk bönd sem þeir gætu hallað 
sér að, eins og var áratuginn 1963 til 1970. 

Hvað um það að þá hélt þetta áfram þrátt fyrir...og svo framvegis og við komust yfir 
Bítlamissinn og horfðum æ oftar á hina sem voru á vellinum.  Og var Led Zeppelin eitt 
nafnanna sem horft var til og sumir með talsverðum áhuga. 

Frumkvöðull tónleikanna í Laugardalshöll 21 júní 1970 er Ivar Esekeland forstjóri Norræna 
hússins sem greinilega hefur sjálfur verið popp-unnandi og sá þarna tækifæri á að koma með 
hljómsveitina hingað til lands og gleðja ungviðið í landinu með tónum Led Zeppelin.  Ekki 
kæmi höfundi verulega á óvart fólkið sem sótti téða tónleika í júní 1970 myndu þá enn og 
jafnvel eins og gerst hafi í gær.  Allt gerlegt af þeirri ástæðu að þeir sem horfðu og heyrðu 
voru aðdáendur á þeim tíma er allt var í hæstum gangi hjá sveitinni og fegnu tóninn frá þeim 
beint í æð og milliliðalaust. 

Vinsældir hljómsveitarinnar voru slíkar árið 1970 að tónleikar hennar voru skipulagðir marga 
mánuði fyrir tímann.  Af þessu má gera sér svolitla grein fyrir umfanginu sem verið hefur á 
þessu hjá þeim og mannaflann sem til þurfti til að verkið gengi.   

Haft var eftir liðmönnum sveitarinnar að þeim sjálfum hafi langað til að koma til lands elda 
og ísa og Listhátíðin sérstaklega tilgreind.   

Hljómleikarnir fóru fram 22 júní.  Sveitin fékk því smá ráðrúm til að skoða sig ögn um í 
nágrenni Reykjavíkur hvort sem af slíku varð eða þeir notað tímann til að hvílast.  Mikill vinna 
er því samfara að stunda svo stíft hljómleikahald og að þurfa að ferðast um í flugvélum 
heimshorna á milli mánuð eftir mánuð og ár eftir ár.  Allt tekur að endingu í. 

Það var einkum á síðari hluta ársins 1969 sem tónlist Led Zeppelin byrjar að heyrast að 
einhverju ráði.  Uppúr því fór hlustunin og áhuginn að vaxa og er kominn nokkuð hátt og 
líklega á hæsta stað 21 júní 1970 þegar kapparnir mæta kappklæddir á Keflavíkurflugvelli 
vegna þess að eiga von á köldum mótökum í veðri íslensku, ekki fólkinu.   



Lagið sem hlustendur í þessu landi féllu fyrst fyrir er Good Times Bad Times sem er hart rokk 
og ról lag.  Annar söngur er líka í hávegum hafður á þessum tíma sem er Baby I'm Gonna 
Leave You.  Fleiri lög ná eyrum landans af þessari fyrstu plötu Led Zeppelin eins og You Shook 
Me - Livin Loven Maid (She's Just Woman) og ekki síst lagið Whola Lotta Loves sem fór 
sigurför um heiminn veturinn 1969.  1970 er lag þetta ennþá vinsælt í Þýskalandi tæpu ári 
eftir útkomu hljómplöturnar, og þess getið svona í framhjáhlaupi að gestir Glaumbæjar, 
líklega laugardaginn 6 júní 1970, hafi fengið að heyra lagið hressilega gegnum diskótek 
staðarins, eins og svo oft áður. 

Þess skal getið að skemmtistaðurinn Glaumbær brann 4 desember 1971 og var ekki eftir það 
notaður sem skemmtistaður.  Margir tala fallega um skemmtistaðinn Glaumbæ og eiga sér 
greinilega góðar minningar frá þeim árum sem staðurinn var notaður undir svona 
skemmtanir.  Besta mál. 

Áður en Led Zeppelin er stofnuð hafði Jimmy Page 
aflað sér rægðar sem stúdíóhljómlistamaður, og 
einnig sólógítarleikari hljómsveitarinnar Yardbirds, 
sem var allvinsæl hljómsveit á meðan hún var og hét.  
Þetta skírir nafnið New Yardbirds. 

John Paul Jones hafði einnig unnið sér gott álit, sem 
hljómlistarmaður og leikið inn á hljómplötur með 
Rolling Stones og Donavan, sem var eitt nafnið á 
þessum tíma.  John Bonham var orðin þekktur fyrir 
stórkostlegt trommusóló, og Robert Plant hafði verið 
uppgötvaður af blússöngvaranum Alexis Corner.  
(Trommuleikarinn John Bonham lést 25 september 
1980 úr óhóflegir áfengisneyslu og markaði dauði 
hans upphaf endalokar Led Zeppelin) 

Peter Grant, umboðsmaður þeirra, var staðráðin í að sameina krafta þessara hæfileikamanna 
og mynda utan um þá hljómsveit, sem yrði sú vinsælasta á skömmum tíma, og hafði í einni 
skrifborðskúffunni tilbúna samninga, sem er auðvitað skíringin á öllu frelsinu til að skapa sem 
þeir höfðu frá byrjun: 

"Ég er einnig búin að finna nafn handa ykkur,"- sagði Peter.  Hvernig líst ykkur á nafnið 
Eldflaugin (Rocket) 

Jimmy varð hikandi: 

"Eldflaugin er að vísu fljót í förum, en oft óáreiðanleg.  Hún hafnar stundum á tunglinu, en þó 
stundum hvergi.  Ég vil heldur nafnið Loftskipið (Zeppelin).  Loftskið er öruggara á flugi og 
þægilegra.  Það hljómar einnig skemmtilega, finnst mér."  

Allir urðu sammála og skeytti Jimmy orðinu Led fyrir framan. 

Jimmy Pager var þegar valinn forystumaður sveitarinnar.  Var hann enda sá elsti og reyndasti 
þeirra fjórmenninganna og þekkti flesta meiri háttar pop- braskara í Bandaríkjunum og pop- 



unnendur út um allan heim.  Fékk hann þau kynni að mesti leyti þegar hann var í Yardbirds 
sem til að mynda hinn snjalli gítarleikar Eric Clapton var með í um tíma.  Jimmy réð líka þeirri 
ákvörðun, að Led Zeppelin kæmi fyrst fram í Bandaríkjunum. 

Og tíminn líður og Led Zeppelin enn að og að koma fram hér og hvar í löndunum.  11 ágúst 
1979 voru haldnir miklir tónleikar í landi Knebworthskírs rétt utan við Londan.  Þar komu Led 
Zeppelin fram í annað sinn frá árinu 1975, en þeir héldu aðra tónleika þar viku áður, sem 
hefur þá verið kringum 4 ágúst 1979. 

Áður en báðir þessir hljómleikar voru haldnir léku þeir á tvennum upphitunartónleikum í 
Falkonserteatret í Kaupmannahöfn, en upphaflega hugmyndin var að halda þessa tónleika á 
Íslandi, en þangað höfðu Led Zeppelin komið, eins og fyrr segir.  Tónleikarnir sem hér eru 
nefndir var hálfs sólahrings stanslaust prógramma með helstu stjórnum þess tíma og má 
nefna auk Led Zeppelin, New Barbarians, Todd Rundgren & Utopia, Southside Johnny & The 
Asbury Jukes, New Commander Cody Band og Cha & Dave.  70- 100 þúsund gestir 
hvaðanæva úr heiminum voru á svæðinu.   

Eins og fram kom hér ofar að þá hætti Led Zeppelin 1980, seinasta plata sveitarinnar kom út 
tveim árum seinna og heitir Coda og er afrakstur upptaka áður en trommuleikarinn John 
Bonhams lést. 

2007 kom hljómsveitin Led Zeppelin fram og hélt gríðarlega fjölmenna tónleika á 02 
leikvanginum í London, og komust færri að en vildu. 

Í kjölfar tónleikanna voru gefin út öll helstu lög sveitarinnar á cd- diskum sem ber nafnið 
Mothership og veglegur DVD- mynddiskur með gömlum tónleikaupptökum. 

 

 



 

Pink Floyid, eins og hinar sveitirnar sem hér hafa verið nefndar, er flestum lesendum kunn og 
eiga sína dyggu aðdáendur á Íslandi.  Er Ísland bara partur heimsmyndarinnar sem allur hefur 
skroppið saman með tækjabúnaðinum og tengingunum sem drepur allar fjarlægðir og gera 
afstæðar.  Risagrúppan var útilokuð fram að okkar tímum en tækjabúnaðurinn gerir 
mögulegan.  Einkum þó rafmagnið sem heldur utan um allt þetta.  Allir vita þó að 
tónlistarlegur smekkur fólks er misjafn og að það sem einum líkar gefur öðrum hroll.  Þetta 
segir okkur auðvitað ýmislegt um fjölbreytileika lífsins á jörðinni.   

Í gegnum tíðina hefur tónlist og tónlistarfólk af öllum gerðum oft lagt ýmislegt fram til mála 
bæði til að sameina og benda mönnum á hvað betur mætti fara.  Margar plötur og talsvert af 
textum eru til sem fjalla um akkúrat þetta og á það minnt að það er bara ein jörð sem allt 
fólkið sem hér er þarf að deila fullt af hlutum saman á og með allskonar fólki.  Tónlistarfólk 
hefur oft tekið þessa hugsun upp á arma sína og viljað nota athyglina sem það fær af frægð 
sinni til að ýta undir fólk.  Aldrei að gera lítið úr viðleitni neins til að bæta heiminn.  Samt 
heldur þetta bara áfram og er svo komið að óöryggið er líklega aldrei meira í löndum heims 
en akkúrat núna þrátt fyrir allar tengingarnar og mörgu tilraunir tónanna, ef svo má segja, til 
að koma á skikki.  Hvað veldur?- er spurning sem spurð hefur verið frá einni kynslóð til 
annarrar og er en án neins alvöru svars.   

Meðlimir hljómsveitarinnar Pink Floyd lokuðu á öll viðtöl við blaðamenn og stóð bannið í 
heilan áratug vegna þess að meðlimir sveitarinnar voru óhressir með hvernig umfjöllun 
bandið fékk.  Eftir áratugar þögn náðist viðtal við David Gilmour gítarleikara og söngvara 
sveitarinnar og verður farið í það hér örlítið neðar í þessari samantekt. 

Pink Floyd sveitin hefur ekki komið til Íslands á ferli sínum sem spannar yfir hálfa öld í dag 
(2016) og þó að hún sé ekki lengur eins atkvæðamikill í hljómplötuútgáfu og var áður lætur 
hún samt á sér kræla með reglulegu milli bili sem segir að lengi lifi í gömlum glæðum.  2014 
kom frá þeim ný hljómplata sem fékk nafnið The Endless River.  Af og til fer sveitin í 
tónleikaferðir.  Þykja tónleikar Pink Floyd vera með því betra sem tónlistarheimurinn hefur 



með miklar og flottar uppsetningar og allt baðað allskonar effektum sem styðja við tónanna.  
Allt lætur þetta vel í eyrum og augum hlustenda og áhorfenda.  Hefur maðurinn enda bæði 
augu og eyru og nýtur fegurðar með báðum þessum skilningarvitum sínum.  Engin sem til 
þekkir þrætir fyrir að boðið sé upp neitt annað en glæsileika á tónleikum Pink Floyd.   

Eitt sinn var haft eftir einum pop- spekúlant að stórar hljómsveitir og frægar með nafn sem 
greipt er orðið í fólk ættu ekki að bjóða aðdáendum sínum upp á neitt nema mikilfenglega 
sýningu á hljómleikum.  Auðvitað kostnaðarsamt fyrirtæki sem kallar á her saman við 
allskonar spekúlanta en samt réttlætanlegt fyrir þær sakir að hafa svo mikið að gefa sínum 
aðdáendum.  Þessu má ekki gleyma.  Þarna eru og voru Pink Floyd framarlega á báti og hluti 
ástæðunnar að gríðarlegur fjöldi sækir tónleika sveitarinnar þegar hún boðar til þeirra.  Fólk 
kemur ekki einvörðungu til að heyra þessar stórstjörnur heldur líka og ekki síður fá umgjörð 
sem mettar augun.  Þetta hafa margir áttað sig á og má sjá hér uppi á Íslandi á til að mynda 
Jólatónleikum Björgvins Halldórssonar sem er með prýðis dagskrá og hreint frábært svið sem 
býr til sinn glæsileika.   

Pink Floyd setur maður í flokk með þessum hljómsveitum sem svona dýraðarljómi er yfir í 
augum fólks sem á annað borð meðtekur tónlist þeirra og er gríðarstór hópur og 
samanstendur af fólki sem var með þeim til að byrja með og allt niður í unglinga dagsins.  
Nákvæmni eru margir sammála um að sé helsta einkenni liðsmanna Pink Floyd.   

Pink Floyd hefur eins og annað í heimi hér líka sína byrjun og sitt þróunarferli og þreifingar til 
að komast að raun um hvert þeir vildu stefna með sitt band.  Líklegt er að fáar sveitir hafi 
verið lengur en þeir að þreifa sig áfram með eitt og annað.   

Hvað um það að þá er Pink Floyd frá Cambridge, háskólabæ á Englandi.  1967 varð hún þekkt 
sem forystuhljómsveit sýrurokksins, sem svo var nefnt.  Fyrsta hljómplata sveitarinnar var 
Piper At the Gates Of Dawn það ár og voru meðlimir þá Syd Barret, Roger Waters, Rick 
Wright og Nick Maason.  1968 hætti Barret sökum veikinda sem má rekja beint til ofnotkunar 
vímuefna og David Gilmour kom í staðin.   

Eftir að Barret var ekki lengur með þeim fór hljómsveitin að gera allskonar músíktilraunir 
undir forystu Waters sem þá var farinn að semja athyglisverða texta.  Á árunum eftir 1973 
varð Pink Floyd að risagrúppu og hluta af þeim rokksirkus sem pönkararnir réðust gegn 1976.  
Rogers samdi æ bitrari texta, gagnrýndi þjóðfélagið og rokkiðnaðinn og reyndi bæði að gera 
upp við óánægju sína við rokktónlistina og við persónuleg vandamál sín.  Allt svo sem þekkt 
um sögu Pink Floyd og Waters. 

Pink Floyd hefur löngum verið þekkt fyrir að hafa góð tök á stúdíóvinnu.  Aðdáendur 
hljómsveitarinnar hafa pælt fram og til baka í hinum ýmsu effektum sem heyrast á plötum 
hennar en Gilmour viðurkennir að ýmis tæknileg "afrek" hljómsveitarinnar hafi ekki verið 
neitt annað en slys í stúdíóinu.  Hann skemmtir sér yfir hvað aðdáendur taki hljómsveitina 
alvarlega.  (Viðtalið við David Gilmour birtist í júní 1983)  David Gilmour er aðaltæknimaður 
hljómsveitarinnar.  Hann stjórnaði flutningi The Wall: 

"Ég þorði ekki einu sinni að fá mér bjór áður en konsertinn byrjaði.  Ég varð að einbeita mér 
allan tímann, annars hefði sýningin öll farið á versta veg."- sagði Gilmour í viðtalinu.   



Sá sem það tók hélt áfram að spyrja: 

"Hvernig varð lagið vinsæla, Another Birck Of Wall, til?" 

"Þetta var upphaflega örstutt lag með gítarsólói í endanum.  Svo fengum við þá hugmynd að 
fá krakka til að syngja undir hjá okkur Waters, sem sungum lagið upphaflega.  Við vorum í Los 
Angeles, þar sem 10-15 árar krakkar frá norður London sungu lagið á allan hugsanlegan máta 
inn á 24 rása segulband.  Þetta var svo gott að við ákváðum að lengja lagið um eitt vers og 
láta krakkanna syngja í öðru versinu.  Við klipptum þetta saman og notuðum sama grunninn í 
báðum versunum. 

Gilmour lætur hafa það eftir sér í viðtalinu að þeir í Pink Floyd séu ekkert sérstaklega færir 
hljóðfæraleikarar: 

"Við getum ekki breytt um rhytma hvenær sem er eða samið flóknar hljómasamsetningar.  
Mikið af því sem við gerum eru einfaldir hlutir sem síðan eru unnin með allskonar effektum í 
stúdíóinu til að gefa aðra vídd."- Þetta er snilldin við list.  Að vinna með einfaldleikann og 
gera heilmikið úr þessum merkilega einfaldleika.  Í gegnum einfaldleikan og þá hæfileika fólks 
sem fyrir hendi er líka gjörnýtast hæfileikarnir sem með hverjum manni býr.  Heillandi. 

Tal mannanna berst að upphafinu.  (Upphaf Pink 
Floyd má rekja aftur til ársins 1964 í hljómsveit sem 
Syd Barrett, Roger Water og Nick Mason stofnuðu 
sem hét Sigma 6.  Hún gekk ekki vel og var oft skipt 
oft um nafn á bandinu.  En þetta eru mennirnir sem 
voru með í að stofna Pink Floyd.)  Árin 1966 og 1967 
var Syd Barret leiðtoginn, aðallagahöfundurinn og 
gítarleikari.  Barret var frábær lagahöfundur, svo sem 
heyra má á Piper At The Gates of Dawn frá árinu 
1967.  Um það leiti notaði Pink Floyd, fyrst allra 
hljómsveita, ljósasýningar og kvikmyndir á 
hljómleikum hjá sér. 

David Gilmour  -  "Við vorum mjög vinsælir á þessu 
tímabili og engu minna vinsælir heldur en Jimi 
Hendrix varðandi tónleikahald.  Við gerðum mikið af 
því að "impróvisera" (hvað sem það merkir.  Innskot 
höfundar), til dæmis lagið Cereful With That Axe 
Eugene aðeins einn hljómur sem alls konar og 
stemmningar og blæbrigði voru sett ofan á.   

Allt fram til ársins 1973 var Pink Floyd að gera tilraunir og að leita fyrir sér.  Þeir gerðu ekki 
heilsteypta hljómplötu fyrr heldur en með Dark Side Of The Moon: 

"Mér fannst Dark Side Of The Moon aldrei góð tónlistarlega séð.  Hljómasamsetningarnar 
voru slappar, lögin slöpp en textar í annan stað góðir.  Því lagði ég til að reynt yrði að 
sameina styrk lagsins Echoes af Meddle og góða texta á næstu plötu." 



Og Gilmour bætir við:  -  "Ég held að það hafi hjálpað okkur mikið að með Dark Side Of The 
Moon að Chris Thomas vann með okkur.  Það breytti miklu varðandi hljóminn og setti nýjan 
svip á hann."-  

Það skal tekið fram að árið 1973 þegar steríógræjurnar voru farnar að skila af sér mjög 
góðum hljóm fór fólk líka að gera auknar kröfur til hljómgæða hljómplatnanna sem það 
keypti sér.  Þessi auknu gæði tækjanna skiluðu sér vel á vel unninni hljómplötu og líka þeirri 
sem hér er nefnd og er verkið sem opnaði sumu fólki, til að mynda höfundi, leið að Pink 
Floyd sem ekki hafði áður veitt henni svo mikla athygli en gerbreyttist með þessu frábæra 
verki eftir að það var gefið út.  

Gefum Gilmore aftur orðið: 

"Það var ómögulegt að spila á tónleikum eftir að platan kom út.  Við vorum kannski að spila 
eitthvað viðkvæmt , til dæmis Echoes, og krakkarnir öskruðu:  -  Við viljum Money (sem þá 
var vinsælasta lagið af þessari hljómplötu, eftir See Emily Play 1967).  Við áttum mjög erfitt 
með að koma okkur að verki við næsta albúm. 

Eftir þetta breyttist hljómsveitin í risagrúppu sem hljómsveitinni sjálfri var illa við og brást við 
með því að hefja gerð plötu þar sem spilað var á gúmmíteygjur, hálffullar flöskur af vökva og 
úðabrúsa.  Þeir luku við þrjú lög en hættu svo við og snéru sér að því að gera almennilega 
plötu til að fylgja eftir Dark Side Of The Moon.  Árangurinn varð hin bitra plata Wish You 
Were Here 1975.  Þar gagnrýnir Waters hljómplötuiðnaðinn í laginu Welcome To The 
Machine, en hljómsveitin hélt þó áfram að dansa með hljómplötuiðnaðinum."- 

Gilmour segir þetta um fjölmiðlaþögnina: 

"Við áttum í útstöðum við rokkpressuna og ákváðum að sýna henni og sjálfum okkur að við 
þyrftum ekki á henni að halda.  Það tókst algjörlega."- 

Blaðamaður spyr Gilmour hvað honum finnist um pönkið og að Johnny Rotten skyldi bera bol 
með áletruninni I Hate Pink Floyd. 

Gilmour svarar með þessum hætti: 

"Pönkið gerði marga af eldri kynslóðinni skíthrædda en það hræddi mig ekki.  Maður hefur 
gott af að fá spark í rassinn öðru hvoru,"- sagði gítarleikari Pink Floyd að að lokum. 

Höfundur minnir á að viðtalið við David Gilmour er frá því árið 1983 og nýjasta plata Pink 
Floyd þá sé The Final Cut sem út kom sama ár.  Roger Waters sagði skilið við hljómsveitina 
1985 og hafði hann þá starfað með henni í tuttugu ár.  24 árum síðar (2005) komu þeir allir 
saman á tónleikum sem fengu nafnið Live 8.   

Rogers Waters hefur í nokkur skipti sett upp Vegginn (1979) og gerðist í fyrsta skipti, og ekki 
með hinum, með falli Berlínarmúrsins í Þýskalandi 1989 og hafði hann að sögn gefið sjálfum 
sér loforð um að flytja verkið í heild við það tækifæri.  Muni höfundur rétt að þá mættu á 
hljómleikanna um hálf milljón manna þó afkoman gæfi það ekki til kynna og ljóst að slatti af 
fólki hafi náð að svindla sér inn.  Sýningin var í alla staði stórfengleg sem heiminum var boðið 



upp á gegnum gervihnött sem sjónvarpstækin heima móttóku.  Sjálfur sat höfundur heima 
og fylgdist með þessari beinu sjónvarpssendingu og viðurkennir fúlsega að hafa verið 
gagntekin að því sem hann sá.  Einnig fannst honum sum laganna sem þarna voru flutt betri 
heldur en á plötunni sjálfri á sínum tíma. 

 

 

The Moody Blues er eitt nafnanna sem tónlistarheimur allur þekkti og margir gefa sína bestu 
einkum fyrir fallega söngva sem hljómsveitin framkallaði á plötum þeim sem hún gaf út.  The 
Moody Blues eru starfandi í dag og ekki annað að sjá en séu að koma fram og halda tónleika.  
Þessi sveit var afskaplega virt á sínum tíma og náði gríðarlegum vinsældum og fannst 
mörgum talsvert til vinnubragða þeirra koma.  Stundum var talað um The Moody Blues sem 
"Minnstu sinfóníuhljómsveit í heimi"- líklega vegna þess hvernig þeir meðhöndluðu tónlist 
sína og notuðu strengjasveitir oft í lögum sínum.  Líklegt er að frægasta og þekktasta lag The 
Moody Blues sé smellurinn tignarlegi "Night In White Satin" af plötunni Days of Future 
Passed 1967. 

Oft var talað um pælingarhljómsveitir er nær dró árinu 1970.  Og var þá átt við fólk sem var í 
bransanum og lagði mikla vinnu í allskonar hjá sér tengdu tónlistinni sem þeir voru að fremja.  
The Moody Blues flykktu sér í þennan flokk.  Aðdáendaskarinn sagði ýmislegt og bjó til 
ýmislegt sem bara gekk meðal fólksins hvort sem allt sem sagt var styddist sannleika eða 
væri hugarburðurinn einn.   

Hvað um það að á þessum tíma voru margir að gera allskonar óhefðbundið í tónlist og má 
kannski flokka með nútímalist þó trauðla eigi það við um The Moody Blues sem alla tíð lögðu 
á það áherslu að koma fram með góða tónlist og vel útfærða og unna músík og ganga vel frá 
öllum endum áður en hlustendur fengu efnið til sín í formi hljómplötu, eins og allt vandvirkt 
fólk vill vera þekkt fyrir.  Höfundur setur The Moody Blues hiklaust með þeim hljómsveitum 
frá þessum tíma sem svona dýrðarljómi var yfir í augum áhangendanna en metur ekki á sama 



tíma hvort slík einkunnargjöf sé rétt eða röng.  Er hann enda einvörðungu að benda á 
tíðarandann eins og hann oft var á þessum tíma og er leiðin sem allir sem vilja láta taka mark 
á sér og skrifum sínum gera eftir að hafa ákveðið að fara út í svona vinnu.  Mikilvægt er að 
gera það sem maður gerir í fullri alvöru og af einlægni.  Með þeim hætti líka virða menn 
fólkið sem að málum koma.  Málið með svona samantekt er að fara eins nálægt 
sannleikanum og frekast er unnt og vinna efnið heiðarlega og sanngjarnlega og styðjast við 
frásögur og helst frá þessum einstaklingum sjálfum.  Og þær geyma dagblöðin vel og 
vandlega hafi þetta birst á síðum dagblaðanna.  Og þau er frekar auðvelt að nálgast í dag, 
sem og er þakkarvert.   

Saga The Moody Blues teygir sig aftur til maímánaðar ársins 1965.  Og gerðist með þeim 
atburðum að þrír menn úr hljómsveit sem hét M&B5, skírð eftir klúbbnum sem þeir léku í, 
Michell's & Butler í Birmingham.  Þessir þrír voru Denny Laine, Clint Warwick og Gream Edge. 

Allir þessir menn voru öllum hnútum kunnir um hljómsveitir er The Moody Blues var stofnuð. 

Denny Laine, sem fæddist í skipi út frá Jersey ströndinni í Englandi 29 október 1944, í mesta 
hávaða seinni heimstyrjaldarinnar, var upphaflega skírður Brian Hines.  En þegar hann 
stofnaði hljómsveitina Diplomat kom upp sú hugmynd að hann breytti nafni sínu í eitthvað 
sem byrjaði á d, og að öllum líkindum hefur hann eitthvert dálæti haft á söngvaranum 
Frankie Laine, sem þá var vinsæll, og fengið nafn hans að láni sem eigið eftirnafn.  Í Diplomat 
voru með Denny til dæmis Bev Bevan meðlimur Eletric Light Orchestra og fyrrverandi 
meðlimur Move, augk Roy Wood, Tony Sherdian, Eletrich Light Orchestra, Wissard og nú 
síðast Wizzo.  1978 er árið sem þessi upptalning á við um. 

Clint Warwick, sem líka breytti um nafn, hið rétta nafn hans var Clinton Eccles, fæddist í 
Birmingham 25 júní 1949. 

Áður en hann gekk í M&B5 hafði hann getið sér góðan orðstír sem bassaleikari með 
hljómsveit sem hét Rainbows. 

Greme Edge, fæddist í Rochester í Staffordhire 30 mars 1944 en ólst upp í Birmingham og var 
búin að vera í mörgum hljómsveitum, þegar hann kynntist Laine og Warwick í M&B5. 

Hinir tveir sem voru með í stofnun The Moody Blues, Ray Thomas og Mike Pinter, voru 
nokkuð eldri en gekk og gerðist í poppinu, 22 ára. 

Ray Thomas, fæddur í Stourport-On-Seven 19 desember 1942, hafði verið í hljómsveitinni El 
Riot And The Rebels, og hafði kynnst Bítlunum á bernskuárum hljómsveitarinnar, þegar 
þessar hljómsveitir léku saman í klúbbum. 

Mike Pinder hafði líka kynnst Bítlunum áður en þeir urðu frægir, þegar hann var í 
hljómsveitinni Crew Cats, sem lék í Hamborg á sama tíma og Bítlarnir. 

Allir voru þeir færir hljóðfæraleikarar og gátu skipt hljóðfærunum á milli sín.  Laine lék á 
gítar, píanó, trommur, bassagítar, munnhörpu og ukelele (fjögura strengja hljóðfæri), auk 
þess að vera aðalsöngvari.  Pinder lék á hvað orgel sem var, gítar og bassagítar og söng mikið.  
Meira að segja Gream Edge var vel fær á Píanó auk trommanna. 



Moody Blues lék lengi vel í Birmingham áður en orðrómurinn um hina góðu hljómsveit barst 
til höfuðborgarinnar, London.  Þeim var því strax boðið að leika á mánudagskvöldum í 
Marquee klúbbnum í stað Manfred mann sem átt hafði það kvöld áður, en voru nú komnir á 
vinsældarlista og farnir í konsertferðir. 

Og Moody Blues höfðu ekki beðið lengi.  
Þótt litla platan næði ekki vinsældum, tóku 
margir eftir henni og næsta lag á eftir sló 
fullkomlega í gegn, fór í fyrsta sæti í 
Bretlandi og áttunda í Bandaríkjunum. 

1966 verða mannaskipti hjá The Moody 
Blues.  Fyrst hætti Clint Warwick í julí 1966 
og í hans stað kom Rod Clarke um skamman 
tíma, en hann hafði verið í hljómsveitinni Les 
Garocons. 

Í nóvember 1966 hætti Danny Laine og varð 
til þess að hljómsveitin þurfti alvarlega að endurskoða stöðu sína.  Þeir byrjuðu með því að 
láta Rod Clark fara og taka inn gamlan spilafélaga Ray Thomas frá Birmingham, John Lodge, 
sem kom á bassagítar og fleira, auk þess sem í hópinn bættist þriðji virki lagasmiðurinn.  Og á 
eftir honum gekk arftaki Denny Laine, ef svo má segja, Justin Hayward, sem hafði verið á 
sólósamning við Parlophone og gefið út tvær litlar plötur.  Hayward hafði líka leikið og sungið 
með Marty Wilde ásamt Joyce Baker. 

Með Justin bættist í hópinn virkasti lagasmiðurinn, aðalsöngvar og gítarleikari, sem og var 
liðtækur á bassagítar, trommur, píanó, sítar, slagverk og hvaða hljómborð sem var. 

Þrátt fyrir alla uppstokkunina að þá gekk þeim ekkert.  Fjórar smáskífur voru gefnar út áður 
en nokkuð fór að gerast varðandi vinsældarlistanna, sem var markmið að koma lögum sínum 
á. 

Að lokum urðu menn svo þreyttir á þessu að þeir ákváðu að leysa hljómsveitina upp.  Og sem 
lokatilraun fóru þeir í þriggja mánaða tónleikaferð til Belgíu.  Það virtist duga, því þaðan 
komu þeir með fullt af lögum í bakpokanum.  Mike Pinter keypti sér hljóðfærið Melotron 
(forveri syntezeser), sem einungis hafði verið í eigu milla fram að þessu, eins og John Lennon. 

Þeir gengu á fund Decca með prufuupptökur af lögunum auk nákvæmra hugmynda um það 
sem þeir vildu, sem var sinfóníuhljómsveit Lundúna og Moody Blues saman á plötu!  Slíkt var 
fremur fáheyrt og í þeim tilvikum þar sem þetta hafði verið reynt mistókst mönnum verkið.  
Samt sló Decca til og ákvað að veita þeim fjárstuðning við verkefnið.  Platan, sem kom út 
1967, hét Days Of Future Passed og fékk góðar undirtektir, en komst aldrei hátt á 
vinsældarlistum.   

Heyra má í sinfóníuhljómsveit Lundúna á plötu þessari og hvernig verkið og samspilið smellur 
þétt saman að ljóst er að þeir hafa alveg vitað hvað þeir væru að fara út í með verkefni þetta 
þó nokkuð djarft væri teflt.  En stundum þarf það.  Svona gerist þegar áhuginn er til staðar og 
menn þrauka þó á brattan sé að sækja og er sagan endalausa í lífi okkar mannanna.   



Hugsið ykkur hefði tónleikaferðin til Belgíu ekki gefið af sér sína afurð og þeir gefið þessu enn 
einn séns og hugsið ykkur alla sem gefast upp undan erfiðleikunum en gætu með þrautseigju 
og úthaldi náð alla leið og orðið það sem að var stefnt.  Ekkert í heimi hér er fyrirhafnarlaust.  
Þetta er fólkið sem á sér langa ævi hvort sem er í tónlist eða á öðrum sviðum lífsins og er 
virðingarvert og öðrum hvatning.  Svona var byrjun stórsveitarinnar The Moody Blues sem 
gaf okkur svo margar gleðistundirnar með söngvum sínum sem enn lifa með sumu okkar.  
Svona menn, sem þrauka og hafa trú á sjálfum sér og reyna allt sem hægt er, eru hetjurnar 
okkar og fyrirmyndir. 

1969 kom The Moody Blues með nýja metsöluplötu On The Threshold Of A Dream og var 
þriðja stóra plata hljómsveitarinnar sem upptökustjórinn Tony Clark vann með þeim, en hann 
var þá eiginlega orðin sjötti meðlimur hljómsveitarinnar.  

1969 settu Moody Blues og Tony Clark á laggirnar plötuútgáfu, sem Decca dreifði fyrir.  

Upphaflega hugmyndin að stofnun útgáfunnar var sú, að gefa út plötur The Moody Blues, 
sem voru pottþétt vörumerki hvað sölu snerti, auk þess að kynna listafólk, sem hinir ýmsu 
meðlimir hljómsveitarinnar auk Tony Clark höfðu mætur á, en voru ekki á samningi.  Meðal 
þessara hljómsveita var Trapeze, sem náði nokkrum vinsældum, hver sem líftími hennar á 
eftir var.  Fyrsta hljómplatan sem út kom hjá Threshold, útgáfufyrirtækið, var To Our 
Children's Children's Children 1969. 

Hver uppáhaldsplata fólks er á hverjum tíma og hvað best sé er einstaklingsbundið og finnst 
hverjum sinn eigin fífill fegurstur þar.  Sjálfur hallast höfundur að hljómplötunni Seven Sojurn 
sem The Moody Blues gáfu út 1972 og var síðasta verk hljómsveitarinnar áður en hún ákvað 
að taka sér hvíld frá störfum sem stóð nokkur ár.  Platan var sjöunda plata hljómsveitarinnar 
með þeim Justin Hayward og John Lodge innanborðs og eftir að Tony Clark byrjaði að vinna 
með þeim.  Plata þessi fékk ekki eins góða dóma né undirtektir og fyrri plötur höfðu gert og 
lélega dóma, en seldist þó nóg til að ná gullplötu.   

Sjálfur mann höfundur eftir þessari umfjöllun og hve neikvæð hún og var henni þó aldrei 
sammál því eins og áður segir tók hann afurðinni strax sem eitt af því besta sem frá The 
Moody Blues hafði komið.   

Í dag, 22 mars 2016, er hún ein af þessum plötum sem hann setur annað veifið undir geislann 
og hlustar á gullkorn eins og For My Lady og fleiri hreint prýðis söngva og listaverk sem 
platan geymir en samtíminn að sumu leiti gaf langt nef.  Og hvaða dómari er betri í svona 
málum en tímans tönn sem metur allt sem gert er og gerir vægðarlaust og sjálfur hvað gott 
sé og á jötu setjandi og hverju skuli kastað sem óætu?  Engin. 

Akkúrat á meðan ég var að taka efnið um The Moody Blues saman sótti ég heyrnartólin mín 
og lét hljómplötuna Days of Future Passed á sem rifjaði upp með mér hvernig 
sinfóníuhljómsveit Lundúna kemur ljúflega og flott inn í myndina og býr til sérstaka heild og 
fegurð í verkið og kannski ástæðan fyrir að aukanafnið "Minnsta sinfóníuhljómsveit í heimi" 
loddi við The Moody Blues.  Aldrei er að vita nema sú sé ástæðan.   



Hljómplötusala The Moody Blues gegnum tíðina eru 70 milljónir platna.  Þeim hefur og 
áskotnast 18 platínu- og gull plötur á ferðlagi sínu gegnum heim tónlistarinnar á liðnum 
áratugum. 

Höfundur þekkir ekki sögu einstaklinganna vel en veit þó að Justin Hayward hefur gefið út 
nokkrar sólóplötur og sér eina eftir hann frá árinu 2014, Spirits Live. 

Líka er gaman að skoða sögu þessara merku hljómsveita og sjá hve sumar af þeim börðust 
fyrir sínu og höfðu fyrir tilvist sinni og voru oft við að gefast upp en gerðu ekki og uppskáru 
að lokum af erfiði sínu allskonar viðurkenningar og metorð.  Og hví ekki heiðra fólk fyrir vel 
unnin störf og ævistarf? 

Efnið um The Moody Blues er mikið til unnið upp úr samtali sem haft var við meðlimi 
sveitarinnar frá því í september 1978. 

Gert til gamans og vonandi einnig nokkurs fróðleiks. 
Kveðja:  KRF. 


