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Konurnar voru þarna líka  
Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

Myndir aðrar en af höfundi eru ekki hans eign. 

Texti:  KRF.  Nema þar sem annað er tilgreint. 

 

Pæling höfundar 

Þó lífið sé á köflum snúið og komi ekki alltaf til móts við fólk með sanngjörnum hætti er 

sannleikurinn samt að þetta er lífið sem við sé að eiga og leysa þarf úr vanda sem best er að 

fara strax í og bíða ekki of lengi.  Lengri bið merkir stærra vandamál.  Að ekki sé talað um 

séum við fólkið sem flykkjum okkur í flokk með fólki sem hefur til siðs að fresta málum og 

einkum þeim sem útlit er fyrir að séu erfið viðureignar.  Hér og nú er besti tíminn.   

Líklegt er hið eina sem leysir sig sjálfkrafa er þegar flensa sækir á og nær að leggja okkur í 

rúmið.  Áður en margir dagar eru liðnir höfum við aftur náð fyrri líkamsstyrk og ekki í neinu 

beðið tjón af þó ekki hafi rúmlegan verið skemmtilegast tími lífsins.   

Aðrir sjúkdómar sem koma til manna eru erfiðari og líka alvarlegri eðlis og ekki um neitt 

annað að ræða nema leita læknis sem kíkir á málið og meðhöndlar veikindin og gefur lyf eða 

sendir sjúklinginn í viðeigandi meðferð í von um fullum bata.  Lyfjameðferð er oft gagnleg 

sem og lyfin sem tekin eru inn daglega og gera fólki kleyft að lifa eðlilegu lífi.  Þökk séu 

lyfjunum sem í flestum tilvikum virka á fólk.  Svona langt eru nú læknavísindin kominn.  

Eina merkjanlega breytingin frá því sem var eru daglegu lyfjainntökurnar að morgni hvers 

dags.  Sjá má að tímarnir sem við lifum séu stórmerkilegir.  Samt er svo margt hjá okkur 

merkt endalausu vanþakklæti þó margt gott og raunar frábært búi með okkur.  Þökkum meira. 

Er þetta ekki sitt umhugsunarefni fyrir til að mynda íslenska þjóð?  Sannarlega en samt svo 

sjaldan skoðað í þessu ljósi af þeirri ástæðu að hér er afl sem gengur með lífinu gagngert til að 



valda glundroða og veit að gremju sé ágæt leið til að viðhalda mörgu illu.  Og margt fer aflaga 

og allt merkist meira og minna vanþakklæti.  Ekkert af þessu breytir staðreyndinni að við 

lifum merkilega tíma og að með hjálp lyfja lifi margir heilbrigðu lífi.  Ekki verið að tala um 

misnotkun lyfja heldur að öllu leiti notkun þeirra að ráði lækna.  Og svo auðvitað hitt sem 

einnig gerir málið stórfenglegt að lyf ná að lækna margt fólk fullkomlega.  Slík tilvik eru 

mörg.  Fullt er til að göfugum þakkarefnum.  Samt þakka svo fáir.   

Allt læknaferli hefst á sama stað og með því að menn finna á sér sjálfum að eitthvað er ekki 

eins og það á að sér og þeir hafa samband við lækni sem eftir skoðun og frekari rannsóknir 

kemst að raun um hvar skóinn kreppi og getur gripið til viðeigandi úrræða.  Og lækningin 

kom í allmörgum tilvikum og er raunverleiki sem fjöldi manns upplifir.  Þarna er trú 

afskaplega hjálpleg sem heldur við merkilegri voninni. 

Að gera ekkert þó á bjáti er ekki í lagi með og heldur ekki boðlegt.  Kyrrstaðan er slæm og 

lýjandi og bendir til að menn standi ekki lengur varðstöðu.  Víða í mannheimum bíður lífið 

fram nauðsynlega aðstoð sem þátt í að lausn komi sem margir líka þiggja en sporin fyrir aðra 

eru þung og erfið vegna líklega stolts.  Aðalatrið í lífinu er að hefjast handa vitandi sem er að 

versta í stöðunni er að gera ekki neitt og bara setjast ofan á vandann og viðurkenna hann ekki 

og heitir „að loka á sannleikann.“  Eins og slíkt sé gerlegt?  Að skuldadögum kemur.  Engin 

fær sneitt út í hið óendanlega framhjá þeim. 

Allskonar er í gangi hjá mannfólki öllu sem er oft svo snjallt í að búa til allskonar og gera allt 

sem á þess færi sé til að fegra hluti og neita að horfas í augu við veruleika.  Allt þekkt á meðal 

okkar og máski hjá okkur sjálfum sem höfum lokað augum og eyrum fyrir sumu.  Vandinn er 

samt kyrr á sínum stað og úrlausnin bíður.  Í hana þarf að hóa.  Sama hvað mönnum kann að 

finnast um að þá kemur hún ekki óumbeðin.  Stundum er þriðji aðili hann og hún sem kallaði 

eftir lausn sem kom að og sá hvers kyns var og gerði ráðstafanir.  Við erum ekki nærri eins 

ein og við stundum teljum.   

Þekkt dæmi um afneitum mætti nefna og sumir því miður hafa upplifað er í þeim hörmulegu 

tilfellum þar sem barnið sem konan bar undir belti og í ljós kom eftir fæðinguna að eitthvað 

fór úrskeiðis með þeim afleiðingum að ljóst er að barnið sem þarna er komið í heiminn muni 

ekki verða eins og önnur börn hvorki í eðlilegum líkamlegum þroska né heldur á andlega 

sviðinu.  Mörgu foreldri hefur reynst slík niðurstaða erfið og er vel hægt að skilja.  Höggið 

sem kom var enda nokkuð og fyrir marga allþungt.  Sumir foreldrar, sjaldnast báðir og oft 

bara annað foreldrið, neita með öllu að meðtaka niðurstöðuna sem þó breytir ekki 

sannleikanum að með þessum hætti sé málið allt vaxið.   

Vel er hægt að gera sér í hugarlund kvölina sem afneitunin er fólkinu sem raunverulega hefur 

afneitað þessu þó niðurstöður sérfræðinga liggi fyrir með skírum hætti.  Flestir samt komast 

yfir áfallið og sætta sig við orðin hlut og læra smá saman að gera gott úr öllu saman og annast 

sitt afkvæmi af natni og með kærleika þrátt fyrir fötlun af hvað toga sem hún kann að vera.  Er 

enda barn blessun hverju foreldri og aldrei byrði jafnvel þó talsverð vinna sé framundan í 

einstaka tilfellum.  Í dag eru til ýmis hjálpleg og góð úrræði fyrir þessa einstaklinga sem gera 

að verkum að þetta ágæta fólk lifir eðlilegu lífi margt hvert.  Þökk sé heilbrigðiskerfinu á 

Íslandi sem til siðs er að höggva í og oft að ósekju.   

Svona líka er lífið og verða sumir að takast á við það með þessum hætti á meðan grúinn sem 

betur fer sleppur en getur samt vel skilið hina sem búa ekki við sama kost.  Þarna kemur í ljós 

mikill aðlögunarhæfileiki fólks sem í lendir þó fyrir suma taki tímann sinn að sjá eigin 



afneitun sem eftir að hafa viðurkennt hana tekst á við sárið og sjokkið sem kom og lærir að 

lifa með þessu.  Og sjá!  Gleðin komst að á nýjan leik og heitir „Viska í verki.“   

Sjá má að margt kallar eftir úrlausn allskonar mála til að sá sem í lendir komist aftur út á frían 

sjó með sig sjálfan og geti aftur um frjálst höfuð strokið sem blinduð augun gerðu hann 

ófæran um.  Þó gott sé að hlaupa skjólið uppi er það ekki í öllum tilvikum hyggileg leið þegar 

betra væri að snúast til varnar með uppbrettar ermar og leggja til atlögu við verkefnið og er á 

okkar valdi að glíma við.  Við sumt ráðum við ekki. 

Svona er líf okkar mannanna að það er merkt allskonar erfiðleikum.  Allt vegna þess að það er 

til afl hér í heimi sem hugsar ekki vel til manns og gerir ekki mikið sjálft til að koma fólki í 

skjól heldur leggur talsvert á sig við að fjarlægja skjólin sem til eru og búa til bersvæði til að 

glundroðinn varðveitist.  Samt er allt svona ekki með öllu mæða því að allt gefur sína reynslu 

og aukin skilning á líðan fólks og gæti leitt til þess að sum okkar dæmdum sjaldnar og 

viðhefðum oftar rétta dóma af því einu að hafa sjálfir lent í allskonar atvikum.   

Allt til að gera okkur betur hæf í að meta lífið réttari augum og við dæmum sjaldnar brölt 

náungans og setjumst sjaldnar í dómarasætið og íklædd skikkjunni og því öllu saman líkt og 

dómarar í dómsal slá utan um sig áður en þeir ganga inn í dómshúsið með dómsniðurstöðu 

undir hendinni.  Meira að segja þetta fólk gæti dæmt ranga dóma sem þó hefur kannað mál frá 

báðum hliðum og talað við fjölda manns, vitna, til að tryggja sig sem best í að sjá allt málið 

réttum augum og gæta með því réttar sakborningsins til að auka honum líkur á að hljóta 

réttláta dómskvaðningu og eins og lög gera ráð fyrir.  Og úr því að dómstólar geta dæmt 

ranglega þrátt fyrir alla vinnuna sem þeir leggja í mál, hefur því miður gerst, hvað þá heldur 

ég og þú sem höfum ekkert í höndunum um málefni það sem við þó erum að dæma þó dómar 

séu bæði harðir og yfirleitt óvægnir og miskunnarlausir eins og til siðs er hjá "dómstóli 

götunnar?"  Hér kemur Biblían og Orð hennar að góðum notum sem meðal annars segir að við 

skulum dæma rétta dóma og er hvatning til mín um að tileinka mér slík vinnubrögð. 

 

 

 

 

 

 

 



Joni Michell 

 

Hugleiðing höfundar 

Allskonar fólk er að gera margskonar verk og hver og einn fer svolítið eigin leiðir að sínu sé 

allt eins og vera ber og listin að gera það sem hún sjálf vill.  List með meiningu endurspeglar 

á sinn hátt þanka einstaklings sem við hana fæst.  Þetta er enn ein áréttingin um gríðarlega 

breidd mannlífsins og undirstrikun þess að engar tvær manneskjur séu eins þenkjandi.  Mörg 

dæmi má taka þessu lútandi.  Lýsi tvær manneskjur sama atburði eins og viðkomandi upplifði 

kemur út atburðarrás og staðfesting um að menn sjái hluti sínum augum og upplifi atburðinn 

misjafnt.  Eins og einn eitt sinn sagði:  "Hvernig á ég að geta séð út um þín augu."  

Niðurstaðan eru tvo ólík sjónarhorn að lýsa sama atburði með útkomu í samræmi.  Í þessu 

ljósi má sjá hversu rangt sé að hleypa ekki að nema einu eða í mesta lagi tveim sjónarmiðum 

og menn telji að sé bara nóg og fleiri álit rugli bara.  Svo sem afstaða út af fyrir sig en gerir að 

verkum að hópur fólks verður við þetta útundan sem hlustendur og njótendur listar af því einu 

að finna ekkert við hæfi og ganga ófullnægt frá borði.  Enn og aftur má segja að engar tvær 

manneskjur séu eins og illmögulegt að finna formúlu sem öllum líkar og heldur ekki hugsun 

listarinnar. 

Margir vita að kaþólska kirkjan á öldum áður hafði það til siðs að vera með allar sínar messur 

á latínu sem almúginn skildi ekki orð í og gat því ómögulega lært neitt af Orðinu sem flutt var 

í þessum messum kirkjunnar sem þó fóru fram á hverjum sunnudegi og máski oftar í viku.  

Biblían á þessum tíma stóð almenningi ekki til boða á móðurmáli fólksins.   

Ástæða þessarar vitleysu má rekja til kaþólsku kirkjunnar sjálfrar sem mat þessi mál með 

þeim hætti að í hennar verkahring einna og presta sinna væri að flytja almenningi Orð Guðs 

og gera á þeim hraða og magni sem yfirmenn kirkjudeildara þessarar töldu að fólkið þyldi.  

Má því segja að þessir menn hafi sett sig sjálfa í Guðs stað á jörðinni og misskilið hrapalega 

gjöf Heilags Anda og verkefni hans á jörðinni sem að Guðs ráði skal sjálfur sjá um alla 



kennslu Guðs Orðs og færa söfnuðum Drottins.  Kerfi Kaþólsku kirkjunnar hlaut að ganga sér 

til húðar og líka gerði með verkum Martin Lúther sem þýddi Biblíuna á mál fólksins Þýsku. 

Vel má halda því fram að svipuð hugsun ríki þar sem fá sjónarhorn fá tækifæri til að koma 

fram og kannski gildir um daginn í dag á músík- og listasviðinu þar sem markaðsöflin orðið 

ráði of miklu á kostnað listarinnar sem geldur fyrir hugsunina.  En sjáum við hve máttur 

peninganna sé í lífi einstaklinga. 

Enn má staldra við merkilegan sjöundu- og áttundu áratugi seinustu aldar sem tíma sem að 

akkúrat þessir þættir voru í hvað besta lagi og birtist okkur í allri þessari breidd sem allstaðar 

var sjáanleg á listasviðinu og fólk sem til þekkir tekur og gerir þessi tvö tímabil og gróskuna 

þá að áhugaverðari skoðunarsvæði þó ekki hafi tekist að viðhalda henni vegna inngripa "Stóra 

bróðir, sem eins og við vitum hefur ævinlega rétt fyrir sér.  Stóri bróðir, maður, er stundum of 

stór. 

Joni Michell.- Fréttir. 

Söngkonan, gítarleikarinn, laga- og textahöfundurinn Joni Michell er Kandísk að uppruna og 

ein þeirra sem gerði garðinn frægan á merkilegum áttunda áratugnum og kom fram á þeim 

sjöunda.  Michell varð afskaplega virt í heimi tónlistarinnar og þótti mörgum hún vera snjöll á 

sínu sviði og takast vel upp með sínar lagasmíðar og textagerð sem þóttu persónulegir, vel 

ortir textar og innihaldsríkir.  Eftir öllu svona löguðu var tekið og fólki sem vel tókst upp í 

þessu í metum haft.   

Joni Michell er fædd 7 nóvember 1943.  Hún byrjaði að syngja í litlum næturklúbbum í 

Saskatchewan í Vestur-Kanada og í næturklúbbum í Tornto.  Til frekari glöggvunar skal þess 

getið að Saskatchewan er slétta í Boral héraði í vestur-Mið Kanada og er 651, 900 

ferkílómetra svæði.  Íbúatala Saskatchewan er árið 2013 - 1, 114, 170.  Borgin Toronto er 

betur kunn og stendur hún við Vötnin Miklu í Kanada sem íslensk flutningaskip hafa oftsinnis 

siglt upp eftir með varning til borganna og bæjanna sem liggja meðfram bökkum árinnar allt 

upp til Chicago í Bandaríkjunum og máski lengra.  Einhverstaðar á leiðinni upp þetta mikla 

fljót eru landamæri Bandaríkjanna og við vitum að Chicago tilheyrir Bandaríkjunum.  Toronto 

er alþjóðleg borg viðskipta, fjármála, lista og menningar og eru íbúar þar 2, 615, 060 manns 

og líklegt að þessar tölur séu frá árinu 2011.  Í Tornto var haldin mikil sýning og mikið svæði 

tekið undir hana sem höfundur sá eigin augum eftir að allt var afstaðið en byggingarnar sem 

notaðar voru enn uppistandandi við bakkann án þess að vera neitt notaðar og að grotna niður. 

1965 tekur Michell sig upp og flytur frá Kanada og yfir til Bandaríkjanna.  Fyrsta breiðskífa 

hennar lítur dagsins ljós á árinu 1968 og heitir Song To A Segul, fleiri plötur með henni frá 

1968 er að finna og má vera að þær hafi komið út síðar.  Fimm söngvar af einni þessara platna 

tilheyra hljómleikaplötu og eru það lögin, Song About The Midwai, af fyrstu plötu hennar, 

næst er það lagið, Cactus Tree, einnig af þeirri fyrstu, Chelsea Morning, af plötu númer tvö 

sem heitir Clouds og kom út 1969, hið þekkta lag Joni, Clouds Both Sides Now, finnum við á 

plötunni Clouds, og svo fimmta lagið sem er, Circle Game Little Green, af þriðju plötu 

Michell, Ladies Of The Canyion 1970.  Allt söngvar sem við sjáum að hún hafi átt til í fórum 

sínum og geymt þar til réttur tími væri til að gefa þau út.  Segir enda að hún hafi flutt söngva á 

næturklúbbum til að byrja með og því ekki með öllu útilokað að sumir söngvanna úr eigin 

smiðju hafi fengið að fljóta með, leyfði stemmning á staðnum slíkt, sem sjálfsagt allur gangur 



hefur verið á.  Áheyrendur eru kröfuharðir og vilja yfirleitt bara þekkta slagara sem eru í 

gangi og ekkert múður.   

Tónleikplatan sem vitnað er ber yfirskriftina Philadelfia Folk Festival með dagsetninguna 23 

ágúst 1968.  Hin sem einnig er nefnd og gefin út 1968 er frá tónleikum ýmiskonar og spannar 

tímabilið 1966 til 1968 og inniheldur 17 söngva.   

Að koma fram með eldra efni gerði höfundum kleyft með cd- disknum sem gaf færi á að vera 

með meira efni en nokkurn tíman hljómplatan.  Ekki var heldur óalgegnt að efni frá 

hljómsveitum og einstaklingum væri oft talsvert meira að vöxtum en kom út á plötunni sem 

gefin var út í kjölfarið en menn sáu sér leik á borði að hafa með er að því kom að flytja efni 

gamla Vinylsins yfir á cd, eins og flestir gerðu þegar ljóst var í hvað stefndi með cd- formið 

og magnið sem hver diskur bauð.  Munum að LP hljómplata er um hálftíma í spilun og spiluð 

beggja vegna en cd- diskur hafði meira enn einn klukkutíma í spilun á einni hlið.  Sjá má að 

alltént freistingin væri til staðar um að setja meira efni á án þess að bæta svo miklu við í 

kostnaði vegna sjálfrar yfirfærslunnar.   

Hvort þetta eigi við í tilvikinu sem hér ofar er vitnað í skal ósagt látið og hugsar höfundur 

auðvitað bara upphátt en hefur sér það til halds og traust í málinu að var oft gert eftir að cd- 

diskurinn kom fram og gaf fólkinu sem var með á þessari bylgju á sjöunda og áttunda 

áratugnum færi á þessu sem ekki var fyrir hendi.  Nema þá með útgáfu nýrrar plötu.   

Þekktast þarna eru að líkindum útgáfur The Beatles á Anthology- safni sínu.  Þessar plötur 

innihalda helling af söngvum frá því þeir voru strákar heima í Liverpool að spila í loftlitlum 

kjöllurum húsa og hvar sem afdrepið var að finna takandi þar upp söngva á frumstætt 

segulband og heyra má á Antholygy plötunum frá þeim, mest þó fyrsta pakkanum.  Ekki 

kæmi á óvart að The Beatles séu búnir að senda frá sér allt efni sem þeir gerðu hvort sem er í 

leik eða fullri alvöru þó engin af þeim hafi leitt hugana að því að þann tíma bæri að að efni 

þetta yrði sett á cd og kæmi fyrir almenningssjónir.   

Svona breytist nú þankinn með auðvitað kröfum fólks sem leyfir höfundi að koma fram með 

svona tilgátu eins og gert er með plötur Michell sem gaf sína fyrstu út samkvæmt opinberum 

skírslum 1968 en finna má fleiri söngva með sama útgáfuári. 

Meira af Joni Michell 

Með hljómsveitum á borð við Crosby, Still, Nash & Young má segja að nýr stíll hafi svolítið 

komið inn í flóruna sem jók fegurðina á þessum tíma og í var viss ljúfleiki í söngvum sem 

voru í þjóðlagastíl og kassagítarinn réð nokkru.  Þarna voru líka nefndir The Byrds og 

söngkonan Cher, en líka áréttað að ekki sé víst að rétt sé að nefna Crosby, Still, Young & 

Nash of mikið þar, en þess í stað fólk á borð við Joni Michell, James Taylor, Loanard Choen 

og fleiri af þeim toga.  Sennilegt er að Joni Michell sé þeirra þekktust og að strax á eftir henni 

fylgi John B. Sebastian, en hann var aðalmaðurinn í hljómsveitinni Lovin Spoonful sem 

mörgum er að góðu kunn en hafði er hér er komið sögu haslað sér völl sem frábær 

lagasmiður, söngvari, skáld og sviðsmaður.  Joni var talin einstök, sem þó fæstir gerðu sér 

grein fyrir að væri fyrr en frá henni kom lagið Woodstock.  Crosby, Stil; Nash & Young tóku 

lagið til meðferðar skömmu eftir að margfræg Woostock hátíð var haldin með sína hátt í 

fimmhundruð þúsund gesti, Joni söng það sjálf á plötu sinni, Ladies Of The Canyon, sem 

gefin var út árið 1970.  Í Bretlandi tók hljómsveitin, Matthew's Southern Comfort, það fyrir 



og kom laginu upp í fyrsta sæti vinsældarlistans.  Reyndar var það áðurnefnd hljómplata Joni 

sem virkilega kom henni á framfæri og gerði heimsþekkta. 

Í febrúar 1971 er kanadíska söngkonan Joni Michell 25 ára og þegar orðin heimsfræg af 

verkum sínum gegnum söng og hljóðfæraleik og laga- og textasmíðar sínar.  Til að byrja með 

var löngun hennar að fást alfarið við myndlist, en gekk ekki vel á því sviði, fremur en í öðru 

þar til hún færði sig til suðurs og yfir landamærin til Bandaríkjanna og hóf að syngja þar í 

þjóðlagasöngvaklíkum, eins og sagt var, á austurströnd Bandaríkjanna.  Samt gleymdi hún 

ekki málarapenslinum og sáu sumir þess greinilegt merki í texta hennar og vitnuðu í línu sem 

komin frá" Ladies" og er svona   ".....umbrella's bright on a grey bacground."  (Mögulega átt 

við hljómplötuna Ladies Of The Canyon 1970) 

Sjálf lýsir Joni æskuheimili sínu sem tónelsku heimili og sagðist fyrst hafa farið að fást við 

tónsmíðar níu ára gömul.  Eftir að til Bandaríkjanna kom rakst hún á veggi sem gerði henni 

það ljóst að engin þörf væri fyrir hana hér.  Fyrir voru þar þær Joan Beaz og Judy Collins sem 

þá voru á toppnum og töldu umboðsmenn og aðrir sem voru með hljómlistarmenn á sínum 

snærum enga þörf fyrir einhverja Joni Michell og það frá Kanada.  En þá kynntist hún til 

allrar hamingju þjóðlagasöngvaranum Tom Rush, sem öndvert kynnti hana fyrir áhangendum 

sínum og vinkonu sinni Judy Collins.  Og árangurinn lét ekki á sér standa og var henni boðið 

að taka þátt í Newport þjóðlagahátíðinni og tók Judy Collins tvo af lögum hennar til að setja á 

hljómplötu.  

Umboðsmaður hennar sem þá var (ath 1971) að nafni Elliot Represe vakti athygli á henni í 

ranni hljómplötufyrirtækisins Reprise (sem að sjá gaf út plötur John Sebastian, Sandy Shaw, 

Steelu Dan og með fleiri listamönnum)  Fyrsta breiðplata Joni Michell, Song To A Seagull, 

seldist aðeins þokkalega en gerði höfundinn samt vel þekktan meðal þjóðlaga- og 

vísnaspekúlanta.  Næsta plata hennar, Cloud, sannaði að hún væri búin að hasla sér völl og 

með þriðju stóru hljómplötunni, Ladies Of The Canyon,- varð Joni stórstjarna. 

Hún, eins og flestir hinna sem fylgja þessari nýju stefnu sem þá var kominn fram, er fyrst og 

fremst skáldkona en með þann einstæða hæfileika að getað samið stórkostlega tónlist við 

stórkostleg orð.  Mikil og öflug lýsingarorð notuð hér.  Gott dæmi var nefnt um akkúrat þetta 

atriði og er það söngvarinn og Kanadamaðurinn knái Leonard Cohen sem en er að gefa út efni 

eftir sig.  Samt var Joni lengi vel og máski alla tíð fyrst og fremst sólómanneskja og líkaði 

best við sig á sviði með sig sjálfa og sinn kassagítar er hún kom fram til að syngja fyrir fólk.  

Gefum henni sjálfri orðið: 

"Ég var einu sinni í dúett, og síðan hef ég ekki gert mikið af því að spila með öðrum.  Þó 

finnst mér gaman að spila með vinum mínum, eins og til dæmis Judy Collins og Graham 

Nash. en þá erum við að spila fyrir okkur sjálf."  (Vikan 25 febrúar 1971)  Hér má sjá að Joni 

var það mikilvægt að hafa tónlist sína eins útfærða eins og hún sjálf vildi.  Og hvað er rangt 

við þetta af hendi höfunda og eiganda verka?  Ekkert.   

Fréttir af Joni Michell. 

Árið 1976 má segja um að hafi á sinn hátt verið kvennaár.  Þá alltént voru konur með bestu 

plötuna sem ekki ómerkara tímarit heldur en Melody Maker birt á síðum hjá sér.  Það sem 

vakti einkum athygli að plöturnar sem valdar voru til að velgja efsta sæti vinsældarlistans 

voru þrjár og allar eftir konur sem áttu efni á rokk og country og soultónlist, eða þeim stefnum 



sem hvað mestu hylli nutu á þeim tíma.  Joni var með bestu rokkplötuna, The Hissing Of 

Summer Lawns, sem kom út árið 1975, Emmylou Harris á bestu kántríplötuna, Pieces Of The 

Sky, 1975 og Millie Jackson bestu soulplötuna, Still Caught Up, 1975.  Þess má samt geta að í 

flestum Breskum tónlistarblöðum var plata Bob Dylans, Blood On The Track 1975, í efsta 

sæti yfir bestu rokkplötuna en plata Joni Michell í öðru sæti.   

Eins og fram hefur komið er Joni Michell líka myndlistarmaður og gerði og hannaði sjálf öll 

plötualbúm sín gegnum tíðina.  1985 kom út með henni ný hljómplata sem fékk nafnið, Wild 

Thing Run Fast, og innhélt ellefu frumsamin lög.  Söngrödd Joni þótti alltaf fögur og sögð 

skara framúr á þessari nýútgefnu plötu.  Á plötunni er söngur sem hún hefur samið við efni 

sem er í Nýja testamentinu og fyrra Koruintubréfi og þrettánda kafla og fjallar um kærleikann 

og þess getið að finna megi áþekkan söng við sama stef með Jóhanni G. sem einnig samdi um 

merkilegan kærleikann sem var gefið út á tvöföldu albúmi Óðmanna sem út kom með 

hljómsveitinni 1970.   

Við sjáum eftir að hafa lesið samantektina að Joni Michell naut talsverðrar virðingar sem 

listamaður á áttunda áratug seinustu aldar og í metum höfð fyrir verk sín á sviði texta og tóna. 

Meira af Joni Michell 

Er Joni var um tvítug eignast hún dóttur sem hún treysti sér ekki til að annast um ein, faðirinn 

stakk af til Kaliforníu, og gaf hana til ættleiðingar.  Þessu hélt hún leyndu árum saman og líka 

fyrir fjölskyldu sinni, en söng þó um atvikið í nokkrum laga sinna.  Þegar hún var orðin 

stjarna reyndi hún að ná sambandi við dóttir sína en án árangurs og var það ekki fyrr heldur en 

dóttirin leitaði hana upp að leiðir þeirra lágu aftur saman og gerðist á árinu 1995, sem 

auðvitað er gleðilegt að skuli hafa gerst.  Með aldrinum tók rödd Joni að breytast og dýpka og 

óttuðust menn um tíma að svo gæti farið að hún missti röddina.  Af því varð ekki en er ekki að 

leyna að hljómar með öðrum hætti á nýjustu plötum hennar en áður var. 

Í september 2007 bárust fréttir um að Joni Michell vinni að nýju efni til útgáfu og er líklega 

platan Shine sem út kom 2007. 

Við hvað Joni Michell starfar í dag þekkir höfundur ekki en sér samt hvergi að sé neitt tengt 

tónlist hin síðari ár.  Samt er hún eitt stóru nafnanna sem gerðu garðinn frægan á áttunda 

áratug seinustu aldar og skildi eftir sig söngva og orð sem enn lifa og næra hjörtu fólks og því 

unnið gott verk. 

Lesum í lokin smá klausu tengdri söngkonunni:   

"VÍSIR 29 APRÍL 2015. 

BIRGIR OLGEIRSSON SKRIFAR. 

Kanadíska tónlistarkonan Joni Mitchell er sögð með meðvitund og er talið að hún muni ná 

fullum bata.  Þetta segir talsmaður Mitchell í yfirlýsingu sem birtist á vefsíðu hennar en hún 

hefur legið á sjúkrahúsi síðan í lok mars eftir að hafa fundist meðvitundarlaus á heimili hennar 

í Bel Air í Bandaríkjunum. 



Bandaríska vefsíðan TMZ.com greindi frá því fyrr í gær að Joni væri meðvitundarlaus og ekki 

væri von á að hún myndi ná sér.  Sagðist TMZ hafa undir höndum skjal sem náinn vinur 

Mitchell, Leslie Morris, lagði fram til að fá forsjá yfir tónlistarkonunni til að gæta hagsmuna 

hennar á meðan hún liggur meðvitundarlaus á sjúkrahúsi.  

Nokkrum klukkustundum eftir að TMZ greindi frá þessu birti einn af talsmönnum Mitchell 

yfirlýsingu á heimasíðu hennar þar sem hann greindi frá því að Mitchell væri með meðvitund. 

„Hún er sögð ná fullum bata. Skjalið sem ákveðinn miðill vísar í veitir vini hennar til langs 

tíma, Leslie Morris, vald til að taka ákvarðanir fyrir Joni.  Eins og við vitum öll þá er Joni 

sterkur einstaklingur og hefur ekki gefist upp.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corole King 

 

Höfundur að hugsa upphátt 

Í byrjun bókarinnar -Bítlarnir telja í- kemur fram áhugaverð hugsun um Breskan þjóðarlíkama 

og svolítið svart á hvítu hve trúin er greypt í þennan líkama.  Menn þar voru, og eru kannski 

enn, annaðhvort kaþólskrar trúar eða að fólkið aðhyllist trú mótmælenda og allt svolítið klippt 

og skorið með það, að séð verður og einnig að fólk þar sé ekki að fara í neinar grafgötur með 

hvers kyns sé og gerði að verkum að náunginn veit upp á hár hvoru megin línu manneskjan í 

næsta hús og allt hennar hús standi í trúnni, eftir því sem skrifari kemst næst af lestri sínum.  

Sumar fjölskyldur voru kaþólskar á meðan aðrar játuðu Lútherstrú og þá orðnir þessir 

mótmælendur.  Ekki er svo að sjá að nein bein kergja ríki þarna á milli vegna trúarskoðana 

einna og sér í Englandi.  Samt sér höfundur bókarinnar -Bítlarnir telja í- ástæðu til að draga 

þetta fram í upphafi bókar sinnar og nota sem vissan grunn undir framhald það sem kemur.  

Einnig er merkilegt til að hugsa hvernig trúmál öll fari um allt þetta Breska samfélag og geri 

að verkum að menn heykist ekkert undan því að viðurkenna hvorir fyrir öðrum hvoru megin 

línu þeir standi.  Auðvitað kemur svona lagað sjálfri trúariðkun fólksins lítið við og má reikna 

með að henni sé eins varið á Bresku landi og gildir um flest önnur ríki heims að hið almenn sé 

fáskipti er kemur að því að lifa trúna eins og Biblían boðar og í Jesú nafni.  

Af lýsingu höfundar  -Bítlarnir telja í- er ekki annað að sjá en að hugsunin um kaþólikkann og 

eða Mótmælandann sé ofarlega í huga Englendinga og gerir samantektina áhugaverðari og 

meira sögulegri en væri yrði þessu atriði með öllu sleppt úr því að vera svo ofarlega hjá 

Breskum almenningi líkt og bókin ber með sér að sé.   

Á Íslandi er þessu ekki svona farið.  Flestir íslendingar eru Lútherstrúar eða skráðir í trúfélög 

sem standa utan þjóðkirkjunnar í svokölluðum frjálsum kirkjum.  Nokkrir eru þó fyrir utan 

þessi tvö trúfélög.  Samt er umræðan um þetta tiltekna atriði ekki hávær í landinu bláa í 

norðri.  Inn í þessum fögru húsum sem þar má finna veltir fólk þessu atriði lítt fyrir sér og 



efast má um að allir viti hver þeirra átrúnaður í grunninn sé.  Öruggt er að fæstir íslendingar 

viti hvernig trú nágrannans sé háttað og gera bara ráð fyrir að Lúterska kirkjan sé þeirra, velti 

þeir því fyrir sér og ólíklegt að gerist.  Sé einhver hins vegar í alvöru kristin og sækir 

samkomur les Biblíuna og biður, að ekki sé talað um þau ósköp öll, má gera ráð fyrir að sami 

sé metin svolítið skrítin eða alltént einkennilegur og lifi á skjön við allan veruleika.  Svona er 

þetta á Íslandinu góða. 

Sjálfur mann höfundur vel eftir því hversu stór augu hann rak upp og ekki alveg laust við að 

til örlítillar móðgunar sæist er sagt var við hann að íslendingar væru flestir Mótmælendur og 

vissi ekki þá að Mótmælendur væru fólkið sem tilheyrði Lúterskri kirkju.  Og um tíma, þá 

barn að aldri, alveg satt, var hann viss um að Jesú Kristur væri ekki bara íslendingur heldur 

hreinræktaður hafnfirðingur í húð og hár, og ekkert minna heldur en það.  Trúarvitund 

íslendinga er oft ekki mikill.  Þó fáir og líklega engir séu jafn grænir og hann var hvað varðar 

þekkinguna á uppruna Jesú.  Sjá má að trúmál eru ekki mikið rædd á Íslandi og að þanki sé 

misjafn milli þjóða er kemur að kirkju og trúmálum.  Sett hér inn til gamans. 

Corole King.  Fréttir 

Allmargar konur hafa getið sér gott orð á sviði söngva og tóna og oft verið með einkar 

áhugavert og ferskt efni sem hefur heillað og náð til fjöldans.  Og hvað svo sem er merkilegt 

við það skoðað með þeim augum að konur séu bara manneskjur með allt í sér sem 

manneskjum er gefið af hæfileikum og allskonar sem er á þeirra færi að rækta upp í sér og á 

eftir stíga út með og vinna að og betrumbæta, eins og allt annað sem gott skal vera, og svo 

betra.  Hitt er líklega rétt að konur rekist á fleiri veggi og oftar en gildir um okkur karlanna 

sem samt rekumst á fullt af veggjum með jafnvel allar dyr lokaðar og engar að séð verður 

opnar.  Allmargir líka springa á limminu og fara ekki lengra með sitt þó allir möguleikar væru 

á að yrði viðurkennt en kom ekki í ljós af þeirri ástæðu að hætt var við allt saman og ekki 

nægjanlega látið á reyna.  Málið fyrir fólk er að halda áfram og láta ekki deigan síga og hlusta 

meira á hvatningaröddina heldur en hina sem dregur úr.  Báðar raddirnar eru þarna en 

einstaklings sjálfs að velja þá sem er betri:  „Þú getur það“- er betri rödd en hin sem segir  

„Ætlar þú drengur/stúlka aldrei að fullornast?“ 

Ein af þessum ágætu konum sem náðu allt til hæða með sitt framlag til sönglistarinnar og 

hefur hlotið alla mögulegri virðingu og heiður er söngkonan, tónskáldið og lagasmiðurinn 

Carol King.  Carole er Bandarísk og af Gyðingaættum og fædd 9 febrúar 1942 á Manhattan og 

var skírð Carol Joan Klein en breytti nafni sínu árið 1950 í Carole King og stofnaði hljómsveit 

sem fékk nafnið Co-Sines.  1958 voru fyrstu upptökur með henni gerðar og var það lagið, The 

Right Girl, sem hljómplötufyrirtækið ABC-Paremount gaf út 1958.  1959 giftist hún Gerry 

Goffin að hætti Gyðinga og var þá orðin ófrísk að fyrstu dóttir sinni Loise, þá aðeins 17 ára að 

aldri.  Móðir hennar, Eugenia, var kennari og faðir hennar, Sidney N. Klein starfaði sem 

slökkviliðsmaður hjá New York City Fire Deperment.  Carole King ólst upp í Broklyn og 

lærði á píanó fjögurra ára að aldri.  Hvort hún var kölluð "Konungurinn" meðal aðdáenda 

sinna þekkir höfundur ekki en heldur að svo hafi verið, en setur hér fram óábyrgt. 

Ferill Carole hófst árið 1960 þegar hún, ásamt þáverandi eiginmanni sínum Gerry Goffin, 

fæddur 11 febrúar 1939 og dáinn 19 júní 2014.  Gerry samdi mörg vinsæl lög sem öðluðust 

alþjóðlegar vinsældir og má þar nefna lögin, Will You Love Me Tommarow, sem náði efsta 

sætinu á Bandaríska vinsældarlistanum árið 1960, Take Good Care Of My Baby, og, Go 

Away Little Girl, að fáein séu nefnd.  En saman skrifuðu þau fjölda laga fyrir fjölda 



listamanna og urðu mörg þessara laga gríðarlega vinsæl og komust ofarlega á vinsældarlista 

og sum í efsta sæti og hafa gengið gegnum áratugina og heyrast ennþá undir nafni beggja 

Goffin-King.  Maður hennar Gerry Coffin var aðstoðarmaður efnafræðings en sat með konu 

sinni á kvöldum við að semja söngva og skrifa texta. 

Carole King hefur gert 25 sólóplötur á söngferli sínum og er hennar frægasta verk og 

vinsælasta líklega platan Tapestry sem út kom árið 1971.  Carole hefur auðnast fjögur grammi 

verðlaun á starfstíma sínum og fékk inngöngu í félagsskap sem heitir, Songwriters Hall Of 

Fame, stofnað árið 1969 af lagahöfundinum Johnny Mercher til að heiðra þá menn og þær 

konur sem eiga heiður af að hafa gert lög sem ylja fjölda fólks um hjartarætur og eru elskuð af 

stórum hópi manna og kvenna víða um heim og gert lengi.  Og ekki bara þetta heldur fagnar 

félagsskapur þessi allri góðri textagerð og heldur námskeið sem hjálpar höfundum við þetta 

verk sitt.  Starfsemin hefur ekki fastan samastað og eru verðlaunaafhendingar þaðan ekki 

sjónvarpað og máski ástæðan fyrir að ekki svo margir viti um þessa sumpart merkilegu 

starfsemi.  2010 höfðu 383 einstaklingar fengið þar inngöngu og árið 2003 varð Breska 

hljómsveitin Queen fyrsta hljómsveitin til að fá sig samþykkta þar. 

Nóg um það. 

Fleira af Carole King 

1971 kom út plata með Corele King sem fékk nafnið, Tapersty, og vakti hún talsverða athygli 

og verður að segjast eins og er að sé hin ágætasta plata vel flutt og unnin.  Höfundur þekkir 

ekki allt sem frá þessari heiðurskonu hefur komið í gegnum tíðina en mann samt eftir því að 

hafa fengið sér þessa plötu sem reyndar er honum fyrir löngu glötuð en rifjaðist upp fyrir 

honum er hann aftur sá myndina framan á umslaginu með þessari ágætu söngkonu og einnig 

því að hafa oft sett hana undir nálina og hlustað á aftur og ítrekað og svo enn einu sinni .  Þá 

líka rifjaðist og upp fyrir honum að hann átti aðra plötu með henni, Simple Things, frá árinu 

1977 sem einnig fór á sínum tíma oft undir nálina og innihaldið teygað hressilega en er eins 

og hin honum einnig glötuð fyrir alllöngu en Spotify bjargar í dag.  Fleiri voru hljómplöturnar 

ekki sem komust í hans eigu frá þessum tíma með ágætri Carole King.  Samt hefur listakona 

þessi verið honum svolítið samferða æ síðan og hann fylgst með henni og lesið umsagnirnar 

sem blöðin hafa birt og eru alltaf annað veifið með. 

En, sem sagt, að þá var það árið 1971 um sumarið að út kom breiðskífan Tapersty þar sem 

hún syngur lög eftir sig sjálfa.  Plata þessi hafði þá trónað efst á vinsældarlistum og þótti 

mönnum því ekki vera langt úr vegi að ræða lítillega um plötuna sem svo ágætt orð fór af.  

Nærtækasta byrjun á því ferli öllu saman var að kanna betur titilinn sjálfan, Tapersty og það 

dregið fram að samkvæmt orðabókinni gæti orð þetta þýtt „handofið munstrað gluggatjald“ 

eða eitthvað í þeim dúr.  Á þessum tíma voru allskonar orðaleikir í gangi manna á milli um 

verk höfunda tónlistar og allskonar duldar merkingar dregnir upp úr textunum sem menn veltu 

fyrir sér í allar áttir og fengu stundum út eitthvað sem þar átti að vera en höfundur eins og 

annars verksins hristu höfuðið yfir og ekki alveg að skilja hvað þeim gengi til og voru aldrei 

með neitt þessu líkt í huga en fólkið virtist fá út að væri þarna.  Hvað um það að þá er fólki 

fullkomlega heimilt að velta ýmsu fyrir sér og fá niðurstöðu sem og gerðist kringum 

orðaleikin um orðið, Tapersty, sem menn fundu einnig út að gæti merkt „Munstur lífs míns“, 

sem er svo sem ágætis niðurstaða.  Allt var þetta samt til gamans gert og ber að skoðast þeim 

augum. 



Hljómlistin á, Taperty, er frekar róleg og einkar þægileg áheyrnar.  Textar allir vel unnir og 

hafa flestir einhverja meiningu, en eftir öllu svoleiðis var töluvert leitað og eftir tekið í 

textagerð hverskonar á þeim tíma, sem er í góðu lagi með og um leið sín áskorun til höfunda 

um að vanda vel verk.  Á plötunni eru 12 söngvar og spilar James Taylor á gítar og syngur 

líka með í nokkrum þessara laga.  Á þessum tíma söng Taylor lag King, You've Got A Friend, 

inn á litla plötu, sem lengi var vinsæl með honum hér uppi á Íslandi sem og víða annarstaðar í 

veröldinni. 

Mörgum þótt lögin á, Taperst,vera keimlík en gáfu samt út þann dóm að þrátt fyrir það væri 

platan ekki leiðigjörn þó oft væri leikin sem og gefur henni meðmæli um að vera gæðagripur 

og eigulegur. 

Talandi hér áðan um orðleiki manna og "leynd orð" sem menn þóttust lesa út úr sumum 

orðum sem þar komu fyrir og reynt var að ráða í má í því samhengi minna á að eitt laga 

Bítlanna tilheyrandi frægðarverkinu, Sgt Peppers Lonely Heart Club Band, frá árinu 1967 og 

laginu, Lucy In The Sky With Diamonds, að margir voru vissir um að væri bara dulin 

merking á eiturlyfinu LSD en Bítlarnir sjálfir þvertóku alla tíð fyrir og gáfu út að kæmi því 

ekki neitt við en einhvernvegin samt festist við söng þennan og margir máski enn þeirrar 

skoðunar að sé.  Svo sannarlega var áttundi áratugur seinustu aldar tími stórsveita og 

stórstjarna. 

Meira af Carole King 

Árið 1973 hélt Carole King ókeypis tónleika sem fram fóru í New York City Central Park 

sem á mættu eitt hundrað þúsund manns. 

Árið 1974 kemur út með Caroe King hljómplatan, Wrap Around Joy, sem fékk góðar 

móttökur og sumir sögðu um að nú væri hún komin á þær slóðir sem þeir vildu hafa hana á í 

stefnu sinni hvað tónlist áhrærir.  Plöturnar sem komu út á undan þessari þótti svolítið 

misheppnaðar.  Og hófu menn að kryfja nýju plötuna frá lagi til lags og byrjað á A hlið, eins 

og þá var sagt.  Hljómplötur í þann tíð höfðu bæði A og B hliðar.   

Fyrsta lag þeirrar plötu er söngurinn, Nigthangale.  Eftir að gagnrýnandi hafði hlustað á söng 

þann nokkrum sinnum komst hann ekki að neinni annarri niðurstöðu en að sé tileinkaður þeim 

hjónum James Taylor og Carly Simon, sem vel má rétt vera.  Platan er eins og áður segir 

krufin í agnir allt til endatóns og útgefin sá dómur að væri hreint prýðis verk og allra 

peninganna virði.  Við sjáum að Carole King naut talsverðra vinsælda og virðingar og virðing 

kemur af verkum hverskonar.  Sé þau ekki tiltæk fyrir hvað skal þá heiðra og virða? 

Árið 1971 sögðu Ameríkumenn um Carole King að drottningin væri kóngur, og áttu þá við að 

þessi unga söngkona, píanóleikari og tónskáld sé ný drottning í hópi þjóðlagasöngvara.  Sagt 

er frá því að hún verði ekki drottning í Ameríku einni á næstunni því að hún hafi einnig 

sungið sig inn á vinsældarlista í Bretlandi og norðurlöndunum vegna einkum lags síns, It's To 

Late, sem gerði heilmikla lukku árið 1971.  Samt er þess getið að mati Danskra gagnrýnenda 

að King syngi ekki af þvílíkum krafti og Janis Joplin en benda á að rödd hennar búi yfir 

músíkölskum styrkleika.  Og hví þurfti hún að syngja eins og Janis Joplin?  Rödd hennar var 

flott eins og hún barst til okkar á plötunum og þær sitt hvor einstaklingurinn. 



Söngvar Carole fjalla mikið um rómantíska ást og á það bent að hún að undanförnu (Ath. 

1971) sé uppteknari við textagerð en lagasmíðar.  Á það er einnig bent að Carole King og 

þáverandi maður hennar Gerry Coffin hafi skrifað textanna á plötunni, Up On The Roof, sem 

út kom 1962 og seldist í milljóna vís og hljómsveitin The Drifters flutti. 

1973 kemur frá þessari söngkonu platan, Fantasy, sem mörgum fannst vera athyglisverð, og 

sérstaklega bent á textanna eins og oft áður hjá Carole, en vera samt sjálfri sér lík, og er þar átt 

við að breytingar milli plata séu ekki nógu afgerandi.  Kröfurnar maður minn.  Þær eru ekki 

litlar hjá aðdáendum þessara stjarna. 

Í umfjöllun um plötuna er því haldi fram að þar leitist Carole nokkuð við að setja sig í spor 

annarra manneskja og að reyna að skilja hug þeirra, og er svo sem verkefni sem margir hafa 

farið í án þessa að komast að neinni almennilegri niðurstöðu.  Getur enda verið mestum 

erfiðleikum bundið að bæði skilja aðra manneskju og að setja sig á annarra spor og segir 

okkur heilmikið um að pælingar fólks séu ekki alltaf svo ólíkar hvar í stétt sem er.  

Gagnrýnendum finnst að henni takist einna best upp í sinni leit á einum stað, og benda máli 

sínu til stuðnings sérstaklega á lagið, Weekdays, en þar ku hún setja sig í spor húsmóðurinnar 

og lýsa venjulegum degi í líf hinnar starfandi húsmóður.  Hugsunum hennar eftir að börnin 

eru farin í skólann og eiginmaðurinn í vinnuna.  Leiðanum sem sæki á hana við að hanga ein, 

dagdraumum hennar og svo að lokum hvernig hún sættir sig við tilveruna eins og hún er.  

Munum að árið 1973 var alls ekki óalgegnt að konur væru ennþá heimavinnandi húsmæður og 

innlegg Carole því inn í allan þann veruleika.  Áhugaverð pæling að mati höfundar. 

Á plötunni Fantasy eru það ekki einvörðungu textarnir sem eru góðir heldur er tónlistin 

afskaplega frambærileg, enda sé hún með frábæra tónlistarmenn með sér sem undirleikara. 

Ljúkum samantektinni um Carole King með þessu: 

"VÍSIR.IS 20 ÁGÚST 2015 

GUNNÞÓRA GUNNARSDÓTTIR SKRIFAR 

„Við ætlum að flagga tónlist kvenna sem hafa orðið frægar fyrir lagasmíðar og flutning, þar 

má nefna Joni Mitchell, Carole King, Tracy Chapman, Christina McVie og Joan Baez, svo 

verðum við líka með okkar eigið efni,“ segir Lára Sóley Jóhannsdóttir.  Hún er ein af 

norðlenskum konum í KÍTÓN (félagi kvenna í tónlist) sem halda tónleika í Hlöðunni, Litla 

Garði, í kvöld sem hefjast klukkan 20 30.  

Lára Sóley bæði syngur og spilar á fiðlu, meðal annars í Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og 

er útnefndur bæjarlistamaður Akureyrar og kveðst svo heppin að fá að starfa við sitt 

áhugamál. 

Aðrar úr félaginu sem koma fram eru Helga Kvam píanóleikari, Kristjana Arngrímsdóttir 

söngkona og Þórhildur Örvarsdóttir söngkona.  

„Við komum svolítið úr ólíkum áttum í tónlistinni en langaði að gera eitthvað saman og 

minnast um leið 100 ára kosningaafmælis kvenna. Svo viljum við líka vekja athygli á KÍTÓN 

hér fyrir norðan og helst stækka hópinn,“ segir Sóley. 

Hún tekur fram að sérstakir gestir verði með þeim í kvöld, þær Ásdís Arnardóttir sem leikur á 

selló og kontrabassa og Ásta Soffía Þorgeirsdóttir sem spilar á harmóníku og stundar 

háskólanám í þeirri grein í Noregi.  

http://www.visir.is/starfsfolk/gunnthora


Fyrir utan tónleika kvöldsins í Gömlu hlöðunni hafa þær norðlensku KÍTÓN-konur skipulagt 

tónleika á Græna hattinum í september og þá þriðju og síðustu í röðinni í Akureyrarkirkju í 

október. „Þá verða gestir með okkur,“ segir Lára Sóley. „Nokkrar úr KÍTÓN í Reykjavík, 

kórar og fleiri. 

Væntanlega kvennakórar? „Já, reyndar er einn karlstjórnandi,“ svarar Lára Sóley. „Ég veit 

ekki nema ég klæði hann í kjól!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patti Smith 

 

Enn veltir höfundur fyrir sér 

Boðskapur allskonar kemur til okkar og gerir með ýmsum hætti.  Við heyrum á götum úti og 

hlustum eftir gegnum söngva.  Leiðirnar sem boðskapurinn fer er margskonar og bara 

einhvernvegin liggur í loftinu, virðist manni á köflum.  Hann spyr ekki hvort við viljum heyra 

heldur treður sér inn fyrir.  Stundum er þetta svona.  Menn og konur nota allar mögulegar og 

ómögulegar aðferðir við að koma boðskap á framfæri af því einu að trúa sjálf á að hann eigi 

sitt erindi til samfélagsins og tíðarandans sem er og alltaf er fyrir hendi en samt breytilegur frá 

einum tíma til annar og í sjálfu sér lítt að byggja á en engin samt fær afneitað.  Tíðarandinn er 

jafnmikill sannleikur og það að draga að sér súrefni.  Erfitt er að láta ekki sogast með af 

tíðaranda og þeir sem gera það ekki oft vansælt fólk án þess að skorið sé úr um með rétt og 

rangt.  Menn þurfa ekki að svamla með straumnum.   

Kristið fólk er oft á þessum stað að láta ekki sveiflast með af gildandi tíðaranda og geta því 

verið svolítið utangátta í þessu öllu saman og gætu þurft að líði fyrir sem og er ástæðan fyrir 

að þeim var gefið samfélag og söfnuður til að vera hjá og með sem lýtur öðrum reglum og 

þeim sem Orðið hefur, sem eftirleiðis verður þeirra skjól.  Kristin trú er ekki ætluð gungum 

heldur hugrekki og drengskap. 

Höfundur telur að svipað gildi hjá söngvara og lagahöfundi sem tekur að sér verkefnið að 

benda á eitt og annað sem aflaga fer í samfélaginu með söngvum sínum og oft eru kallaðir 

Mótmælasöngvar.  Sé aðilinn heill í sínu, eins og margir eru, gleymum því ekki, líður þetta 

fólk oft fyrir verkið sem það fæst við en sterk þörf knýr áfram sem og þörfin til að gera 

eitthvað sem bætir ástand gerist harður húsbóndi.  Og þetta fólk notar þau tæki sem tiltæk eru 

og getur verið skáldskapurinn og hæfileikin til yrkja og semja söngva og flytja áhorfendum.   



Höfundur er í grunninn ekki svo viss um að mikill munur sé þarna á hvað varðar heilsteypta 

trú einstaklings sem líka sér samfélagið og eymdina sem þar er og vill gera sitt til að 

betrumbæta en gerir með augum trúar og Krists og grípur, rétt eins og hinn, til þeirra vopna, 

ef svo má segja, sem hann veit að sér séu gefin og er bænin og fræðslan og kristilegur og 

daglegur lífsmáti sem endurspeglar Jesú öndvert við hins og hinar sem greip til gítarsins og 

pennans og samdi inn í þessar og hinar kringumstæður til útgáfu.   

Líklegt er, reyndar öruggt, að bæði þessi form hafi frá fornu fari viðgengist í mannheimum og 

við þekkjum undir annarsvegar formerkjum mótmælasöngva og hinsvegar bæn kristins 

manns/konu of kristilegs lífernis.  Samt er munurinn mikill.  Bænin og kennsla Orðsins hefur 

sjálfan Guð að baki sér en mótmælasöngurinn að öllum líkindum bara manneskjuna sjálfa sem 

flytur.  Samt eru bæði að þessu til að sjá breytingar verða til batnaðar á samfélaginu en nokkur 

munur á aflinu sem að baki býr.  Trúin breytir hugarfari fólks, sem er málið í öllum tilfellum 

og er reynsla höfundar og það sem hann hefur fengið á sjá gegnum sína eigin trúargöngu. 

Patti Smith – Fréttir. 

Patti Smitt er söngvari, lagasmiður, skáld og myndlistamaður og var oft talin vera nokkuð 

róttæk á því sviði sem hún fékkst við.  Hún er frá Bandaríkjunum og fæddist í Chicago og 

skírð sem barn nafninu Patrica Lee Smith.  Móðir hennar, Beverly, var þjónustustúlka, og 

faðir hennar, Grant, vann í Honeywell International, Inc álverinu sem er Bandarískt 

fjölþjóðafyrirtæki sem er í allskonar framleiðslu og teygir rætur sínar allt aftur til ársins 1898.  

Patti eyddi æskuárunum Germontown hverfinu í Fíladelfíu í Bandaríkjunum, uns fjölskylda 

hennar fluttist til Pitman í New Jersey.  Patti hefur á sinni listamannbraut notið talsverðrar 

virðingar og þótt svona koma sköruglega fram með það sem henni býr í brjósti.  Hún hefur og 

nokkrum sinnum sótt Ísland heim.  Árið 1967 fór hún til New York en hélst ekki lengi við þar 

og skrapp yfir hafið, ásamt Lindu systur sinni, til Parísar.  Þar dvaldi hún um tíma og ætlaði 

að verða listmálari, en myndir hennar urðu að ljóðum.  Snéri hún þá aftur til New York og hóf 

þar að yrkja af krafti. 

Þar komst Patti í samband við leikaraskáldið Sam Sheppard og skrifuðu þau saman bókina, 

Mad Dog Blues And Other Playes.  Einnig lék hún í kvikmynd ásamt vini sínum Robert 

Meppelthorpe.  

Það var ekki fyrr en 1971 að ljóðabók eftir hana leit dagsins ljós og er bókin, Seventh Heaven, 

tileinkaði hún hana rithöfundinum Mickey Spillane og leikkonunni Anitu Pallenberg 

(eiginkonu Keith Richard úr Rolling Stones.) 

Um svipað leit hóf hún að skrifa greinar um rokktónlist í músíkblöðin Rolling Stone og 

Cream. 

Önnur ljóðabók hennar kom út ári á eftir hinni og er það bókin, Kodak.  Þriðja í röð ljóðabóka 

eftir Patti Smith er bókin, Witt, gefin út árið 1973, var hún þá orðin nokkurskonar 

þjóðsagnarpersóna meðal ljóðskálda í New York og víðar.  Sagt er að önnur ljóðaskáld hafi 

bæði óttast hana og virt.  Jafnvel frægustu skáld veigruðu sér við að lesa upp með henni vegna 

þess hversu miklum tökum hún náði á áheyrendum. 

Síðar fór hún að nota gítarundirleik við ljóðalestur sinn og kom þá Lenny Kay til sögunnar, en 

hann starfaði lengi með henni. 



Patti Smith byrjaði að fjölga hjá sér hljóðfæraleikurum og gefur í kjalfarið út tvö lög hjá 

plötufyrirtækinu, Mer.  Platan sem var fjármögnuð af Robert Meppelthorpe og innihélt lögin 

,Piss Factory, og, Hey Joe, sem Jimi Hendrix hafði áður gert heimfrægt, sem kunnugt er.  

Fyrir framan lagið Hey Joe bætti hún við ljóði um Patty Hearst og lífi hennar með  

Symboniska frelsishernum og gerir mikla fantasíu kringum það.  Ljóðið nefnir hún ,Sixty 

Days.  Um þetta leiti var Patty Hearst talsvert í frettum og mikið um mál hennar fjallað.  En 

hún var dóttir blaðkóngsins Randolphs og rænt úr íbúð þeirri sem hún þá bjó í ásamt unnusta 

sínum. 

Er á leið tóku ljóða upplestrarkvöldin að breytast í tónleika og aðdáendahópurinn að stækka.  

Patti söng ekki bara lög eftir sig sjálfa heldur leitaði hún uppi ýmis fræg lög til að syngja.  Eitt 

af þessum lögum var eftir Van Morrison og heitir ,Gloria, sem hún hljóðritaði ásamt söng 

Who, My Generation,  Einnig var í talsverðu uppáhaldi hjá henni gamli slagarinn, The Hunter 

Gets Capture By The Gamy, sem The Marvelettes fluttu. 

1978 er árið sem Patti Smith slær ærlega í gegn.  En þá kom út hljómplatan, Ester. 

Fleiri fréttir af Patti Smith 

Patti Smith hefur á ferlinu gefið út 11 stórar hljómplötur og heitir sú fyrsta Horses með 

útgáfuárið 1975.  Þessi plata hefur verið talin hin merkilegasta og markaði sér strax sérstöðu í 

heimi tóna og söngva og þótti öðruvísi, vera ögrandi og skapandi og um leið nokkuð 

óvenjuleg.  Á eftir þeirri plötu kom platan, Radio Ethiopia 1976, þá Easter, 1978, Wave, 

1979.  Þá kom nokkurt hlé í útgáfum frá Patti Smith hver sem skíringin kann að vera og kom 

ekkert nýtt efni frá henni til ársins 1988 er út kom platan, Dream Of Live 1988.  Enn verður 

hlé á sem að þessu sinni varði lengur en einn áratug er hreyfing komst aftur á með útgáfu 

hljómplötunnar, Gona Again, 1996.   

Fram að næstu plötu leið aðeins eitt ár og er það skífan, Peace And Noise 1997.  Og enn 

haldið áfram á sömu braut árið 2000 með verkinu, Gung Ho.  Fjórum árum seinna fæðist fram 

platan, Trampin, 2004, þá Twelve, 2007.  Að sjá er nýjasta efni Patti Smith gefið út 2012 og 

er platan, Banga og verður að segjast eins og er að lætur bara ágætlega í höfundar eyrum, sem 

samt þekkir ekki nema hluta af því efni sem frá Patti Smith hefur komið persónulega en þó 

hlustað á plötuna Horses.  Sjálfur pælir höfundur ekki svo mjög í textum sem sungnir eru við 

þessi og hin lög en leggur við eyrun þar sem sérstaklega vel hefur tekist upp með þá.  Sem er 

alltaf annað veifið.  En fyrst og fremst leitar maður eftir laglínu, þessu alþjóðatungumáli sem 

líklega hvert mannsbarn skilur og metur sjálfstætt. 

Í nóvember 2005 voru þrjátíu ár liðin frá útkomu fyrstu plötu Patti Horses sem gefin var út á 

tímum sem svo margt var að gerast á í músíkinni og pönkararnir að stíga fram hver á eftir 

öðrum með sópa sína og önnur hreinsiefni til að láta á sér kræla og sópa og þrífa sviðið af öllu 

þessu "gamla dóti" sem þar hafði verið komið fyrir og verið "of lengi." að mati 

uppreisnarinnar og komin tími á eitthvað nýtt og ferskara.  Og vissulega tókst ágætum 

pönkurunum að gera skurk og ýmsum sviðum og ráðsettu fólki skelk í bringu og hrætt um 

eigin stöðu.  Allt gekk þetta nú yfir og jafnaði sig.  Allt nefnilega hefur tilhneigingu til að leita 

uppruna síns og að færast aftur í sinn fyrri farveg.  Merkilegt en það sem gerist og líka gerðist 

í máli þessu.  Lífið sjálft hefur opinberað þetta fólki og gert aftur og ítrekað.  Samt voru 

pönkaragreyin ágætis fólk með sinn málstað sem þeir töldu réttan og gjaldgengan og áttu 

fyllilega rétt á sér en var samt misjafnt tekið og um ýmislegt deilt og má þar eflaust um kenna 



framkomu þessara manna oft á tíðum sem var svolítið óbeisluð á köflum og verður víst að 

segjast eins og er að var veruleikinn.  Leiðinlega framkoma er leiðinlegt að vera um of 

innanum.   

Í september árið 2005 boðaði Patti Smith komu sína til að halda tónleika á skemmtistaðnum 

Nasa og auglýstir voru þriðjudagskvöldið líklega 6 september 2005 í tilefni þrjátíu ára aldur 

fyrstu plötu sinnar Horses.  Nasa var um tíma nokkuð vinsæll staður sem fram fór í allskonar 

tónleikar.  Nokkrar deilur spruttu upp um þennan skemmtistað og var honum lokað um tíma 

en opnaður aftur sumarið 2015 og því allt sem bendir til að þar séu enn haldnar svipaðar 

uppákomur og voru í húsi þessu þó ekki hafi maður mikið heyrt af neinu slíku.   

Til var fólk sem leit Horses sem hreint meistaraverk og sögðu sama um sumar aðrar plötur 

Patti.  Heimsfrægðin lét heldur ekki á sér standa og kom þrem árum eftir Horses- plötuna, 

þegar Patti kveikti eins og sagt var á heimsbyggðinni með lagi Bruce Sprengsteen, Beacause 

The Night.  En Patti var sér sjálfri alltaf trú og fór eigin leiðir, sem á vissan hátt er fólki 

styrkur en getur líka og um leið verið sinn veikleiki.  Maður nefnilega brýnir mann.  Hvað um 

það allt saman að þá tókst henni margt sem öðrum tókst ekki og náði sínum stjörnuhæðum 

sem margir stefna að sem á annað borð fara út í þessa sálma.  Verk Patti voru rétt gerð.  Hún 

veðjaði ekki á frægðina, heldur list sína sem líklega er ástæða þess að hún hefur aldrei fallið í 

skuggann og nýtur svo mikillar virðingar en í dag fyrir sína listsköpun. 

Og á landinu blá í norðri birtist hún með sínu fríða föruneyti og komin frá Finnlandi þar sem 

hún hélt tónleika á Helsinkihátíðinni nokkrum dögum fyrr.  Heyrum samtal sem blaðamaður 

átti við söngkonuna eftir að hún var lent:   

„Lesbók Morgunblaðsins 3 september 2005.  Eftir Bergþóru Jónsdóttur. 

Ísland hefur vakið áhuga minn frá því ég man eftir,“ segir Patti Smith. „Ég kom til landsins 

árið 1969, þá ung stúlka.  Mér fannst Ísland ótrúlega fallegt.  Árið 1972 fylgdist ég svo úr 

fjarlægð með heimsmeistaraeinvíginu í skák, og Bobby Fischer.  Ég hef líka alltaf haft dálæti 

á íslenskri ljóðlist, og ljósmyndir frá Íslandi hafa heillað mig gífurlega.  Landslagið er 

einstaklega áhrifamikið.  Christoph Schlingensief [...einn erlendu listamannanna sem komu á 

Listahátíð í vor. Verk hans, Animatograph var sýnt í Klink og Bank...] er vinur minn, og ég sá 

nýlega hjá honum myndina sem hann tók á Íslandi.  Mér fannst hún sérstaklega falleg.  

“ Ég verð að spyrja Patti Smith nánar um erindi hennar hingað árið 1969. Hún segist hafa 

verið full af ævintýraþrá. „Við systir mín vorum búnar að safna óralengi fyrir ferðalagi. Við 

flugum til Íslands og stoppuðum hér í nokkra daga áður en við héldum til Evrópu. Ísland var 

ekkert líkt því sem við sáum annars staðar.“ 

 

 

 

 

 



Meira um Patti Smith 

Í ágúst 2012 var Menningarnótt haldin í Reykjavík í sautjánda skipti.  Þessar Menningarnætur 

er eins og oft vill verða í þessu hverri annarri lík.  En í þetta skipti bar á nokkru óvæntu er 

skyndilega stigu á sviði Patti Smith og stórleikarinn Russel Growe sem á þessum tíma var 

staddur í landinu og lék aðalhlutverkið í kvikmyndinni Nói sem tekin var upp hér á landi að 

miklu leiti.  Og muni höfundur rétt að þá var atriðið með þessu heimsfræga fólki algerlega 

óundirbúið og gerði það bara skemmtilegra fyrir vikið.  Og var ekki annað að sjá og heyra 

heldur en að fólk á staðnum væru bærilega sátt með þetta framtak þarna á sviðinu.  Sjálfur er 

Russel tónlistarmaður meðfram leikarastarfinu og lék með hljómsveit og geri kannski enn. 

 
Söngkonan Patti Smith 

 

 

 

 

 

Gert til gamans og vonandi einnig nokkurs fróðleiks. 

Kveðja KRF. 


