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Ekki margir dúettar.  En samt. 
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Myndir aðrar en af höfundi eru ekki hans eign. 
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Pælingin. 

Þegar litið er yfir farinn veg má staldra við margt og hægt að segja frá 

mörgu bæði sorgum og hinu sem gleðilegra er og bráðskemmtilegra 

og einstaka atriði sprenghlægilegt.  Reyndar er höfundur ekki mikið 

fyrir að deila sorgum heldur hinu sem ögn meira líf er í.  Bæði er 

þarna en val skrifara hvernig samantekt hans lítur út og hans réttur 

sem virða ber.  Allt fylgifiskur lífsins sem maður kom til að lifa og 

líka fékk að lifa og hefur lifað og lifir á meðan maður enn dregur 

andann.  Og getur fátt annað.  Hvað morgundagurinn ber í skauti sér 

veit engin nema Guð og er gleggsta vísbendingin um í hvern skal 

haldið.   

Að sjá ekki eigin framtíð nema óljóst er á sinn hátt gott.  Að vita of 

mikið um hana er ekki víst að nokkur maður kærði sig um.  Vissi 

maður of mikið, að ekki sé talað um afleiðingar sumra verka, er líklegt 

að þekking, lærdómur og reynsla yrði þá minni.  Oft mætir lífið okkur 

óvænt.  Margt má varast með því að leyfa reynslunni að tala til sín 

aðvörunarorð.  Hún á sinn hátt gæti verið okkur viss framtíðarsýn 

þekkjumst við orð hennar.  Er enda gott að hlusta en er sumum svo 

erfitt.  Mitt er að samþiggja orð allrar reynslu.  Þar eru sumir hyggnari 

en aðrir og fúsari til að læra af merkilegri reynslu annarra og fá forðað 

sjálfum sér frá mörgum hörmungum.  Allt inní framtíðinni.  Leiðin 

sem menn fara og hnutu um er þarna.  Fari menn hana má búast við 

áþekkri niðurstöðu.  Þó fékk Reynslan blikkað aðvörunarljósum.  

Hver veitti þeim athygli?   

Maður vaknar inn í hvern dag og gerir sig kláran í hann.  Og hefst svo 

handa .  Sama kvöld veit maður hvernig dagurinn var.  Mögulega 

færði hann í hús merkilega reynsla fyrir komandi kynslóðir að nýta.  

Kannski að framtíðin sé mönnum hulin til að einstaklingur læri að 

meta reynslu annars fólks sem komið er lengra á göngunni um lífið.  



Sumir segja sína og miðla þekkingu.  Þó er engin þekking nema henni 

sé veitt viðtaka.   

Lífið er hart, óvægið, miskunnarlaust en einnig yndislegt þegar lognið 

leikur um.  Rétt þekking brúar bil og er í hendi er menn glíma til 

sigurs með sigurpálma í hendi.  Reynsla sem glímdi til sigurs er góður 

kennari.   Ekki hin sem hopaði undan álagi.  Stundum hlustum við 

ekki né þýðumst nokkrar aðvaranir.   

Höfundur mann vel eftir einstaklingnum sem kom til hans gagngert til 

að segja honum frá reynslu af áfengi og var þá sjálfur orðin edrú til 

margra ára og var það sem eftir lifði.  Höfundur var þá að komast á 

þann aldur þar sem allt svona lagað gat vel verið farið að bærast um í 

honum og orð mannsins því í tíma töluð.  Þessu varð hann ekki við en 

hefði alveg örugglega gert ef nokkur vitneskja væri til um framtíðina 

og allar afleiðingar áfengis fyrir hann.  Sumt sem við reynum er manni 

ekki ætlað.  Og við fengum aðvörunarorð.  Líka þó Guð geri gott úr 

öllu saman og umbreyti í blessun eftir að hinu sleppir.  Aðvörunarorð 

byggð á reynslu felst í viss kærleikur og umhyggja og sannleikurinn 

að eldri vill kenna hinum sem er yngri.   

Í Sálmi 139 og versi sextán segir:  " Augu þín sáu mig er ég enn var 

ómyndað efni, ævidagar mínir voru ákveðnir og allir skráðir í bók 

þína áður en nokkur þeirra var til orðin." - Hvað er þetta annað en 

mynd af honum sem veit hvað býr inn í framtíðinni og að hún bíði 

eftir hverju og einu okkar og er þar klár til notkunar og manneskju 

ætlað allt sem þar leynist?  Þar er líka blessun í bjartri tíð.  Bara í Jesú.  

Munum þetta. 

Allt bentir á einn.  Skapara sem vakir yfir öllum athöfnum manna og 

hefur áætlun en útbýr daganna svo að útilokað sé að nokkur geti 

reikna eitt né neitt út með neinni alvöru vissu og helling af 

vafaatriðum.   



Öðru atriði er gott að velta fyrir sér að sumt virðist vera þarna til að 

maðurinn upplifi og reyni sjálfur.  Sumt gott.  Annað erfiðari reynsla.  

Hér kemur nokkuð skír mynd af mikilvægi trúar.  Með hana sér við 

hlið vinnast mál þó manni sé ekki hlíft við einu og öðru, segjum, 

áreiti.   

Líf höfundar hefur siglt áfram og eitt tekið við af öðru þó um fæst hafi 

hann beðið en samt öðlast og fengið af reynslu.  Og til varð mikilvæg 

reynsla sem allir menn hafa þó misjöfn sé og einstaklingsmiðuð.  Fólk 

er jafnara á öðrum sviðum þó að reynsla sé aldrei nákvæmlega eins 

milli einstaklinga.  Lífið er stærra heldur en svo.   

Hvernig sem lífið mætir fólki er samt sumt sem fylgir því eins og 

skugginn.  Í tilfelli höfundar er það tónlistinn sem aldrei vék nema 

skamma stund og hefur verið.  Samt hefur hann ekki haft mikla 

löngun til að starfa við tónlist.  Þetta tvennt þarf heldur ekkert að fara 

saman.  Einn er góður í þessu, annar hinu.  Enn sjáum við mikilleika 

lífsflórunnar. 

Hér má höfundur til með að impra á tónlistinni sem kviknaði fyrir 

alvöru með honum á sjöunda áratug seinustu aldar og hann þá staddur 

ásamt vini sínum á svipuðu reki fyrir neðan Sundhöll Hafnarfjarðar 

(gömlu sundlaugina við Herjólfsgötu) líklega snemma sumars 1964 er 

þessi vinur sagði honum frá Bítlunum og hann skynjaði í loftinu á 

samri stundu bylgjur sem sögðu honum að eitthvað sérstakt væri á 

seiði í kringum þessa fjóra kornungu Bresku menn.  Þetta reyndist rétt 

og þekkir heimur allur hvernig fór eftir að sjálft æðið byrjaði og tók að 

teygja sig upp í hæðir að engin á þessari jörð hefur áður séð neitt 

þessu líkt en við sem lifðum vorum sum hver að fullu með í og lifum 

vissan hátt enn á.   

Þrátt fyrir áhuga sinn og allt hitt sem með fylgdi að þá varð hann nú 

samt fullorðinn og ábyrgðarfull manneskja sem hugsaði og pældi rétt 

eins og annað fullorðið fólk gerir er árin að baki urðu fleiri, en breytir 

ekki hinu að þessi áratugur hafði hvað mest mótandi áhrif á líf hans.   



Pælingar þær sem spunnust í kringum þessa ágætu vini okkar frá 

Liverpool voru margskonar og ekki allar alveg rökréttar en samt 

viðhafðar og ræddar í fullri alvöru í hita þeim og aðdáun sem 

tímabilið fæddi fram.  Oft er meðlimir bandsins báru á góma var 

umræðan á þeim nótum að þeir væru æðri, ofar, ósnertanlegir, hafðir 

yfir gagnrýni, væru í raun guðdómlegar verur þó engin tæki sér slíkt 

orð sérstaklega í munn en samt í grunninn hugsunin á bak við orðin.  

Eftir á að hyggja gerðist þetta með þessum hætti.  Mikið lagt á þessa 

blessuðu Bresku menn sem skipuðu sveitina The Beatles.  Eftir á að 

hyggja verður fátt annað sagt.   

Kannski að mönnum finnist svona orð óskiljanleg og máski líka eru 

þau það í eyrum fólks sem þekkir ekki á eigin skinni tíðarandann.  

Samt eru til fjöldi vitnisburða um akkúrat þetta tiltekna atriði sem og 

meðlimir The Beatles gerðu sér sjálfir fljótt grein fyrir á ferlinum og 

kom fram í viðtölum við þá.  Meira þó á síðari tímum og The Beatles 

hættir.  Lét Ringo Starr hafa eftir sér að þeir hefðu fljótt gert sér grein 

fyrir því að fólk væri ekki komið til að hlusta á The Beatles heldur til 

að sjá þá og er staðreynd málsins.   

Inn á akkúrat þetta atriði kom Sir Paul McCartney eitt sinn í viðtali 

þar sem hann sagði frá því er hann hafi verið í ljósmyndatöku hjá 

ljósmyndara og hugðist standa fyrir framan myndavélina en 

ljósmyndarinn bað hann að setjast og spyr Sir Paul hví og fékk svarið 

til baka að væri til að menn sæju að hann sé þrátt fyrir allt ósköp 

venjuleg manneskja, eða eitthvað á þá leið.  Og settist þá Sir Paul.  

Hver situr ekki þegar það á við? 

Þetta er vel inn í þessa hugsun að þeir í augum sumra, flestra, 

áhangenda sinna væru æðra öðru fólk og eitthvað sem menn áttu í 

raun engin orð yfir af virðingu og hyllingu.  Erfitt að útskíra hví en 

samt veruleiki margra ungmenna í þann tíð.  Ekki rökrétt né neitt 

svoleiðis en verður með engu móti horft framhjá.  En má nefna 

sérstöðu Bítlatímans og undirstrika að sé alvöru tími sem verðskuldi 

alvöru umsögn og ekta samantekt um sig.   



Á meðan höfundur var að rita þessar línur varð honum augnablik litið 

á aðra tölvu sem var með opið á Internetið og sá þá auglýsingu blasa 

við sér frá Sir Paul McCartney um tónleika merkta "Rock Werchter, 

Belgium 30 júní 2016 sem um það bil voru að hefjast og auglýstir 

klukkan 19,00 að belgískum tíma (17, 00 að íslenskum).  Ekki var 

laust við að viss spenningur vaknaði með honum við það sem hann sá 

og að löngun kviknaði í brjósti um að vera með hópnum og hlusta á 

tónlist kappans þarna út í Belgíu.  Segið svo að ekki lifi lengi í 

gömlum glæðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Spurt á Vísindavefnum. 

Hvað eru rafmagnsgítarar gamlir?  

 

Rafmagnsgítar er gítargerð þar sem tónninn er magnaður upp með 

rafseglum sem nema truflanir í segulsviði sem strengirnir valda þegar 

þeir sveiflast. Ólíkt venjulegum gíturum þjónar því kassi 

rafmagngítars ekki þeim tilgangi að magna upp hljóð og því getur 

lögun hans verið með ýmsu móti. 

Rafmagnsgítar náði fyrst vinsældum á 4. og 5. áratug 20. aldar þegar 

stórsveitartónlist (e. big band) varð vinsæl. Til að hljómmikil 

blásturshljóðfærin yfirgnæfðu ekki gítarinn var nauðsynlegt að magna 

upp í honum hljóminn. Fyrstu rafmagnsgítararnir voru svokallaðir 

"archtop" gítarar. Þetta voru stálstrengjagítarar sem höfðu einkennandi 



sveigða lögun á fremri fleti gítarsins og voru tengdir við magnara. 

Hljómur þeirra þótti eiga einkar vel við blús, jazz, sveitatónlist og 

ákveðnar tegundir rokks. 

Einir allra fyrstu rafmagnsgítararnir voru framleiddir á 4. áratug 

síðustu aldar af Rickenbacker-fyrirtækinu. Les Paul, frægur 

gítarleikari og uppfinningamaður, hannaði fyrsta rafmagnsgítarinn 

með gegnheilan gítarkassa árið 1942. Hann fór í framleiðslu hjá 

Gibson-gítarfyrirtækinu, en kom ekki á á markað fyrr en árið 1952. Þá 

hafði annað hljóðfærafyrirtæki þegar komið rafmagnsgítar á 

markaðinn fjórum árum fyrr. Fyrirtæki Leo Fender kom svo fyrsta 

rafmagnsgítarnum með gegnheilan gítarkassa á almennan markað árið 

1948. Gítarinn hét upphaflega "Fender Broadcaster" en var 

endurnefndur "Fender Telecaster" árið 1950. 

Árið 1954 kom endurbætt útgáfa af Telecaster á markaðinn undir 

heitinu Stratocaster, sem í daglegu tali er yfirleitt kallaður "Fender 

Strat". Þessi gítar er enn einn eftirsóttasti rafmagnsgítarinn á 

markaðnum. Fjölmörg fyrirtæki hafa því brugðið á það ráð að selja 

eftirlíkingar af Stratocaster sem þeir gefa þá svipuð heiti.  

(Af visindavefurinn.is)" 
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Simon & Garfunkel. 

 

Hve margir dúettar ætli hafi verið starfandi á þessum helstu tímum 

hljómsveitanna á sjöunda og áttunda áratug seinustu aldar?  Um það er 

ekki gott að segja en samt ljóst að voru þarna með í einhverjum mæli.  

Annað var vitaskuld óhjákvæmilegt í allri gróskunni sem þá var í 

heimi Rokk og Róls og Poppheimi öllum.  Vissulega var rúm fyrir 

allar stefnur af þessum meiði og á tímum þar sem tónar bárust til 

manna og kvenna liggur manni við að segja hvert sem horft var.   

Þó að höfundur í svipinn muni ekki eftir öðrum starfandi dúettum en 

Simon & Garfunkel, Loggins & Messina og Hal & Otes, er nokkuð 

öruggt að dúettarnir voru fleiri sem gerðu það gott.  Samt þekkir 

höfundur lítt til þessara tveggja sem síðast eru taldir upp en allvel til 

hans sem fyrstur er nefndir og margir muna eftir og taka undir þegar 

sagt er að nutu gríðarlegra vinsælda og álits er hæst stóð á þessari 

Simon & Garfunkel- stöng.  Hvort fleiri tríó heldur en dúettar hafi 

verið með á þessum grósku tímum skal ósagt látið en þau voru líka á 

þessum velli hljómanna og mann höfundur eftir, Tree Doog Night, 



sem til að byrja með alltént var tríó, America, sem sumir muna eftir, 

að einhver séu nefnd. 

Vindum okkur stundarkorn til 

Íslands. 

Smá um íslensk tríó. 

Íslendingar áttu sitt tímabil þar 

sem tríóin spiluðu nokkurt 

hlutverk í tónlistarlífi landsmanna 

og er líklegt að hafi hafist með 

innreið Savana- Tríósins sem 

byrjar starfsemi eftir að þrír ungir 

menn komu saman árið 1962.  Og 

eru það þeir Troels Bendtsen, 

Björn Björnsson og Þórir 

Baldursson,  (Þórir er enn 

starfandi hljóðfæraleikari og 

hefur oft unnið með Björgvini 

Halldórssyni að þeim fjölmörgu 

verkefnum sem Björgvin hefur 

staðið fyrir í áratugi) og stofnuðu 

tríóið sem áður er nefnt og varð 

gríðarlega vinsælt í landinu og 

nýtur en vissa hylli, þó langt sé 

um liðið frá því að það hætti og 

meðlimirnir stigu niður af sviðinu.  Árið 1966, 30 september, hóf 

íslenska Ríkissjónvarpið útsendingar og var Savana- Tríóið með atriði 

þetta fyrsta útsendingarkvöld, hvort sem var í þetta eina skipti eða 

fleiri þættir hafi verið gerðir með þessu ágæta tríói á upphafsárum 

íslenska Ríkissjónvarpsins mann höfundur ekki.   



1965 varð til tríóið, Ríó Tríó, úr Kópavogi sem eins og Savana- Tríóið 

naut gríðarlegra vinsælda og gaf út plötur með lögum sem fólkið gerði 

að góðan róm.  Hljómplötur Ríó Tríósins urðu og nokkrar. 

Þetta voru tríóin sem á þessum tíma náðu athygli landsmanna að 

viðbættum, Þrjú á Palli, Lítið Eitt, úr Hafnarfirði sem til að byrja með 

var alltént tríó en breyttist eftir að söngkona bættist í hópinn og fleiri.  

Lítið Eitt, gaf út allavega eina fjögurra laga hljómplötu.  Að öllum 

þessum tríóum sem hér er nefnd kvað nokkuð að og muna margir eftir 

þeim og geta vel tekið undir með höfundi að íslendingar hafi átt sitt 

skeið tríóa. 

Í eðli allra hluta er að hverfa af sviðinu og yfirgefa svipsljósin og að 

starfsemi hætti nema tilkomi eðlileg endurnýjun inn í hvort sem er 

þessu eða öðru sem hér er.   

Nóg um það.  

Aftur til Simon & Garfunkel 

Simon & Garfunkel er Bandarískur dúett sem samanstóð af þeim Paul 

Simon og Art Garfunkel.   

Uppruni. 

Art Garfunkel, annar helmingur dúettsins fræga, var skírður Arthur Ira 

Garfunkel.  Nafni sínu breytti hann síðar í Art Garfunkel.  Hann er 

fæddur í Bandaríkjunum 5 nóvember 1941 í Forest Hills, Queens, 

New York og er sonur Rose (NEE Pearlman) og Jacop "Jack" 

Garfungel.  Art á sér tvo bræður og stendur mitt á milli þeirra í aldri 

og heitir sá eldri Jules og yngri bróðirinn Jerome.  Afi Art fluttist um 

aldamótin 1900 til Bandaríkjanna og starfaði áður sem 



farandsölumaður sem ferðaðist um með sýningar, líklega þá tengdri 

farandsölumennsku sinni.  Eftir að þau ákváðu að færa sig um set og 

flytjast til Bandaríkjanna völdu þau Mannhattan sem staðin sem þau 

vildu setjast að í og búa á.  Jacop, faðir Art, starfaði á Manhattan sem 

leikari í Deyton, Ohaio.  Garfunkel er Gyðingur.  Afi hans og amma 

fluttu frá Iasi, sem er borg í Rúmeníu um 1900 og er sú stærsta í 

austurhluta landsins og þótti lengi vera framarlega á sviði félagsmála, 

menningarmála og í lista.  Borgin var höfuðborg Moldavíu frá árinu 

1564 til 1859 og höfuðborg Rúmeníu frá 1916 til 1918.  Sjá má 

allskonar sviptingar gerast í landi þessu.  Er enda víða róstur samt. 

Paul Simon var skírður Paul Frederic Simon.  Hann er fæddur 13 

október 1941 í Newark, New Yarsey og er söngvari, gítarleikari, 

lagahöfundur og líka leikari.  Hann er komin af Ungverskum 

Gyðingum.  Faðir hans Louis (fæddur 1916 og dáinn 1995) var 

háskólaprófessor og líka kontrabassaleikari og leikmaður á því sviði 

og einnig dansari og kom fram undir nafninu "Lee Sims" er hann sté 

danssporið á leikhúsfjölum.  Árið 1945 fluttist fjölskylda Paul Simon 

til Kew Gardens Hills sem telst partur af Flushing, Queen í New York.  

Um faðir sinn sagði Paul Simon að hann hafi verið "New York 

Yankees" aðdándi (New York Yankees er Amerískt baseball- lið - 

hornaboltalið - sem til varð í borginni Bronx, New York City og er í 

eigu Yankee Global Enterprise sem höfundi skilst að hafi getið sér 

gott orð í landi þessu á þeim árum, hver sem staða málsins er í dag.  

Hornabolti ku vera hátt skrifuð íþróttagrein í Bandaríkjunum.  Sett hér 

með til skíringar) 

Samstarfið 

Paul Simon og Art Garfunkel kynntust sem ungir drengir.  Og var það 

sameiginleg ást drengjanna á rokkinu og alls sem það gat fyrir þá gert 

sem hafði þessa burði að draga þá hvorum að öðrum og fá til að reyna 

með sér hvað þeir gætu gert saman á sviði rokksins.  Ljóst er að 

snemma fóru þeir að fást við tónlist, Simon var gítarleikari og 



lagasmiður, en Garfunkel lét sér nægja að syngja.  Garfunkel hefur 

lýst þessu með þeim hætti að þeir til að byrja með hafi setið andspænis 

hvorir öðrum og horft upp í hvorn annan á meðan þeir sungu til að 

tryggja að raddirnar féllu betur saman.  Ágætis aðferð við að ná 

góðum takti og sem allra bestum takti við samstarfsaðila sinn og í 

þessu tilviki meðsöngvara.  Ekki síður þótti áhugavert í augum 

piltanna að heima hjá Garfunkel var til forláta segulbandstæki sem 

þeir nýttu til upptöku á tónlist þeirri sem þeir æfðu og sagt er að hafi 

komið sér vel fyrir þá síðar.  Sem engin vafi leikur á að hafi annað en 

verið. 

Félagarnir hafa játað að hafa báðir verið haldnir fullkomnunaráráttu 

og gert alveg frá fyrsta degi og segir höfundi heilmikið um að menn 

þessir frá upphafi hafi taki sig alvarlega og er honum sjálfum orðið 

ljóst fyrir löngu mikilvægið á þessu hjá fólki sem finnur á sér sjálfu að 

þarna sé hæfileiki sem vert sé að þjálfa upp og ná sem allra bestu 

tökum á til að fá allt það fram sem þar sé og hæfileikin geti boðið.  

Þessi fullkomnunarárátta skilaði sér vitaskuld í gæðum en dró að sama 

skapi nokkuð úr afköstum félaganna af því auðvitað að hafa lagt 

talsverða vinnu og tíma í hvert verkefni fyrir sig.  Gott mál og allt 

saman það en þarf samt að gæta hófs í.  Auðvelt er að fara með allt 

svona lagað út í tómar ógöngur og öfgar vitandi sem er að endalaust 

megi staga í verk og spyrja sig hvort það sé ekki betra svona en svona 

og því gott að setja sér líka einhver tímamörk til að einfaldlega 

verkum ljúki og hægt sé að snúa sér að næsta.  Að sitja of lengi yfir 

einum og sama bókstafnum er ekki sama og að vera haldin 

fullkomnunaráráttu.  Fullkomnunarárátta getur, uggi menn ekki að sér, 

breyst í andhverfu sína og farið með menn út í hreina vitleysu.  Allir 

þurfa að vita sín takmörk.  Sett hér með til menn forðist að brjóta sig 

niður sem of stíf yfirlega getur komið með til manna. 

Hvað um það að þó fóru hlutirnir að rúlla hjá þeim félögum og leið 

ekki á löngu þangað til þeir voru farnir að troða upp undir nafninu " 

Tom & Jerry" og herma eftir "Everly- brothers"  Fyrsta smáskífan sem 

kom út með þeim hlaut nafnið "Hey Schoolgirl".  Lagið náði nokkrum 



vinsældum fyrir bráðum sextíu árum (júlí 2016) og þeir félagar bara 

átján ára að aldri, en þeim gekk frekar illa að fylgja henni eftir.  Svo 

fór að þeir slitu samstarfinu og hugðist Garfunkel reyna fyrir sér sem 

sólóstjarna, og fór Simon einnig að þreifa fyrir sér, tróð hann upp sem 

"Jerry Landis" og gekk til liðs við sveitina "Tico And The Triumphs"  

("Tico And The Triumphs" hópurinn var að um tíma og náði árangri 

með lagið á A hlið fyrstu smáskífu sinnar: "Motorcicle" og á B hlið: 

"Don't Belive Them“ og komst fyrri söngurinn á Bandaríska Billboard 

listann 6 janúar 1962 en var gefið út 1961.  Lagið "Motorcicle" er í 

Rokkabillistíl sem átti talsvert upp á pallborðið á þessum árum.  Lagið 

á B hlið var einnig í stíl við það sem þá var algengur stíll og líkist 

stílnum sem ágætur Paul Anka hafði.  Hann var vinsæll á þessu 

árabili.   

"Tico And The Triumphs" var eftir því sem maður sér tríó og sendi frá 

sér tvær aðrar smáskífur með lögunum á A hlið: "Her Come The 

Garbage Man" og á B hlið: "The Biggest Lie I Eveer Told" og hinni 

sem eftir er á A hlið: "Express Train" og á B hlið: "Wild Flower".  Um 

höfund/a söngvanna er ekki getið.  Efni þetta er að sjá endurútgefið 

2014). 

Meira um Simon & Garfunkel 

Þegar hvorugt var til að afla Paul Simon fjár og frama fékk hann sér 

vinnu hjá Brill- húsinu í New York samhliða námi og samdi lög á 

færibandi, eins og stundum er sagt um fólk sem er afkastamikið, og 

meðal annars með skólasystur sinni Carole King og Garry Goffinn, 

eiginmanni hennar.  Þá var Brill húsið aðsetur grúa lagasmiða, 

útsetjara og lítilla útgefenda, sem skrifuðu fyrir stúlknasveitir og 

söngkonur eða söngvara. 

Í upphafi sjöunda áratugarins tóku félagarnir Paul Simon og Art 

Garfunkel að hittast á nýjan leik og notaði Simon sér aðstöðuna til að 



gauka að mönnum upptökum sem þeir félagar höfðu unnið saman um 

leið og hann hélt að þeim tónlist þeirri sem hann var ráðin til að selja.  

Á einum slíkum fundi með forsvarsmönnum Colimbia- útgáfufélsins 

sagðist Simon eiga nokkur lög og einn þeirra, Tom Wilson, var til í að 

hlusta.  Hlustunin bar árangur því dúettinn Simon & Garfunkel fékk 

samning á staðnum og skömmu síðar voru tveir vinir komnir í 

hljóðver til að taka upp sína fyrstu breiðskífu, plötuna "Wednesday 

Morning, 3 A.M" sem út kom 19 október 1964 og stóðu upptökur frá 

10 til 31 mars 1964.  Sjá má talsverðan hraða á verkefninu.  Samt náði 

verkið ekki miklum vinsældum og þótti vart meira heldur en slarkfær 

byrjun.  Á plötunni eru fá lög eftir Simon og þau sem þeir tóku eftir 

aðra hvorki sérlega vel útsett né flutt. 

Svo er að sjá að frumraun kappanna hafi ekki verið sérlega merkileg 

né aukið þeim hróður og varð til að þess að samstarfið nánast brast 

enn og aftur.  Paul Simon tók að venja komur sínar til Bretlands þar 

sem hann vann sér orð fyrir tónleikahald trúbador og tók upp 

breiðskífu á mettíma og er það hljómplatan "The Paul Simon 

Songbook" sem út kom í ágúst 1965 en tekin upp í "Levy's Recording 

Studio London" í júní og júlí 1965.  Platan var aðeins gefin út í 

Bretlandi en lög af henni rötuðu síðar á plötur Simon & Garfunkel. 

Á meðan Paul Simon lék trúbador í Englandi og lærði að útsetja 

þjóðlagatónlist af Breskum frumherjum í grein þeirri tók Tom Wilson 

sér það bessaleyfi að kalla í hljóðver undirleikara þá sem Bob Dylan 

nýtti við að hljóðrita sína fyrstu rafmagnskífu og endurvann þar lag 

Paul "Sound Of Silence" með þeirra liðsinni.  Það var eins og við 

manninn mælt að lagið sló hressilega í gegn og ýtti við Paul Simon 

sem tók mikið viðbragð og hraðaði sér sem mest hann mátti aftur 

heim til Bandaríkjanna og hóf þegar að undirbúa hljóðritun nýrrar 

breiðskífu með félaga sínum Garfunkel til að fá fylgt eftir 

vinsældunum sem uppi voru og orðin fyrir þá viðblasandi staðreynd.  

Stundum þurfa menn að vera snöggir með alla ákvarðanatöku til að fá 

hamrað járnið á meðan það enn er heitt.  Þá gildir ekkert hik.  Sem 

vonlegt var að þá fékk platan heiti sitt af laginu sem slegið hafði í 



gegn.  Þó nokkur fljótaskrift væri á sumu handbragði þar var samt 

ljóst að Simon hafði nokkuð í handraðanum og var áhugavert frá dvöl 

sinni í Bretlandi.  Platan "Sound Of Silence" kom fyrir 

almenningssjónir 17 janúar 1966 en upptökur eru frá því í mars 1964, 

apríl 1965, júní 1965, og desember 1965, að sjá má að lög þau sem 

platan inniheldur eru söngvar sem búið var að taka upp og eru að 

öllum líkindum endurunnin fyrir þessa útgáfu.  Á plötunni er meðal 

annars söngurinn "I Am A Rock", sem flestir eflaust hafa heyrt. 

Næsta plata Simon & Garfunkel og sú þriðja frá dúettnum fékk lengri 

tíma og meiri yfirlegu.  Þar kemur og fram að þeir hafa mótað sinn 

sérstak stíl sem að sumra áliti sameinar trúbadorinn og 

popplagasmiðinn.  Textar sumir þóttu vandaðir og innihaldsríkir og 

tónlistin hágæðapopp vandað, fægt og fágað.  Burðarás plötunnar sem 

hér um ræðir eru lagasmíðar Paul Simon og Garfunkel ljær sína 

englarödd.  Platan sem hér um ræðir kom út 10 október 1966 og fékk 

nafnið "Parsley, Sage, Romery and Thyme".  Hún var tekin upp í 

desember 1965 og í ágúst 1966.  Þar má til að mynda finna ágætan 

sönginn "Homeward Bound". 

Á þessum tíma er svo komið að dúett þessi selur orðið talsvert af 

plötum en á samt í nokkrum erfiðleikum með að ná til alls fjöldans.  

Einkum voru það háskólanemar sem hrifust af lagasmíðunum, en 

tónlist Simon fyrir gríðarlega vinsæla kvikmynd frá þessum tíma,The 

Gardian, (Frú Robinson), átti eftir að kúvenda allri þeirri afstöðu 

manna og draga nær þessum hreint prýðilegu tónsmíðum.  Var þá 

Simon með lag í smíðum sem hann kallaði "Mrs Roosewelt", en var 

snarlega snúð upp í, Mrs. Robinson, og varð gríðarlega vinsælt um 

heim allan 1968.   

Engan gat grunað hvað á eftir kæmi því sannleikurinn var að aftur var 

komin brestur í samstarf félaganna og Garfunkel orðinn þreyttur á að 

vera bara "hjálpardekk" undir vagninum og fá litlu og engu að ráða 

um gang mála og æ minna eftir því sem vinsældirnar jukust.  Gömul 

tugga tuggin hér um hver eigi að ráða.   



Þegar þeir svo tóku til við að hljóðrita sjöttu breiðskífu sína og 

jafnframt þá síðustu má segja að samstarfinu hafi verið lokið, ef ekki í 

orði þá á borði.  Má því segja að Art Garfunkel hafi tekið tilboðinu 

fegins hendi er honum var boðin þátttaka og hlutverk í kvikmyndinni 

Catch 22 og í kjölfarið ákvað Simon að leggja Simon & Garfunkel til 

hliðar.  Glöggir telja sig víða heyra á skífunni að þannig kveðji Simon 

félaga sinn og einkum í söngnum sem átti að vera um arkitektinn 

"Frank Lloyd Wright"  Hér erum við komin að sjálfu meistaraverkinu 

á ferli Simon & Garfunkel og verkinu "Bridge Over Troubled Water" 

sem út kom 26 janúar 1970 og tekin upp í nóvember 1969.   

1968 kom út næst nýjasta plata Simon & Garfunkel og heitir hún 

"Bookends" og kom í plötuverslanir 3 apríl 1968.  Upptökur fóru fram 

í september 1966, janúar 1967, júní 1967, október 1967 og febrúar 

1968.  Þar má finna sönginn "Old Friend" og einn þeirra vinsælasta 

söng " Mrs. Robinson". 

Platan "Bridge Over Troubled Water" seldist í bílförmum um allan 

heim.  Á plötunni rís samstarf þeirra hæst.  Þarna skilja samt leiðir 

með þessum frábæru tónlistarmönnum.  Merkilegt hvernig samstarf 

manna oft þróast sem þó gætu gert svo margt gott í sínu samstarfi 

héldi það áfram.  Svona fer þegar menn fá ekki sanngjarna meðferð 

hvorir hjá öðrum og fjara fer undan vináttunni.  Vinátta og skilningur 

er mikilvægari allri velgegni þegar upp er staðið.  Á "Bridge Over 

Troubled Water" eru lagasmíðar Simon hvað vandaðastar og talsvert 

lagt í alla textagerð og söngur Garfunkel í hæstu hæðum.  Platan fékk 

sex Grammy verðlaun, fleiri en dæmi voru þá til um og hafði þá selst í 

ellefu milljón eintökum og hafa nokkra milljónir bæst við þá tölu fram 

til vorra daga. 

Þótt dúett þessi hafi hætt samstarfi árið 1970 áttu hann samt oft eftir 

að koma saman eftir þetta og gera við ýmis tækifæri.  Stundum var 

brugðist við er erfitt var í fjárhag Art Garfunkel, pólitík var með í 

spilinu eða menn buðu þeim fúlgur fyrir að efna til tónleikahalds.  

Frægir eru tónleikarnir sem þeir efndu til í Miðgarði í New York  sem 



gefnir voru út snemma á níunda áratugnum sem undirstrikuðu að 

minning félaganna lifir.  (Sennilega átt við konsertinn sem fram fór 19 

september 1982 í Central Park og sagt var um að hálf miljón manna 

hafi mætt á) 

Verk Simon & Garfunkel eru hiklaust með því betra sem gert hefur 

verið í heimi popps og rokks í veröldinni og því engin furða að lög 

dúettsins lifi jafn ágætu lífi með hlustendum líkt og áhuginn á þessari 

tónlist sannar hvað gleggst og hvort sem fólk var upp á þeim tíma sem 

hæst kvað eða hafi uppgötvað þá síðar.  Eins oft er í þessu. 

 



Skoðum seinasta atriðið. 

Paul Simon 

 

Paul Simon reyndi lengi framan af að brjóta upp poppformið og gera 

beittara hjá sér og líka pólitískara en verið hafði og hafa með því 

aukin áhrif á samfélagið, eins og allri pólitík er ætlað, og tókst 

misjafnleg vel upp þar.  Eftir því sem leið á ferilinn mýktist tónlist 

hans og inntak textanna urðu einnig óljósari og tvíræðari, að áliti 

sumra sem um sig tjáðu.  Með árunum líka mildast menn og mýkjast 

og er gömul saga og ný. 

Sjálfur eignaðist höfundur þrjár af plötum Paul Simon eftir að 

sólóferillinn hófst og var sú fyrsta í hús platan "Still Crazy After All 

These Yars" og kom út 25 október 1975 og var oft spiluð og lét 

ágætlega í eyrum höfundar og honum þótti alltaf þægileg hlustun og 

notaði talsvert þó ekki hafi hann heyrt hana nú í herrans háu tíð.   



Næsta í hans eigu er platan "One Trick Pony" frá 12 ágúst 1980 sem 

einnig var nokkuð spiluð á meðan hún enn var í hans eigu og eins og 

hin fór ágætlega með eyru hans þó sama gildi með þessa að áratugir 

eru liðnir frá því að maður heyrði hana síðast og fékk að óma með 

hjálp hátalaranna heima fyrir.  Þó mann höfundur enn eftir nokkrum 

lögum sem þar má finna og segir auðvitað margt um gæðin, sem hljóta 

að hafa verið nokkur. 

Seinasta skífan á sólóferli Paul Simon í hans eigu er verkið 

"Graceland" sem gefið var út 25 ágúst 1986 og muni höfundur rétt var 

gerð með tónlistarmönnum frá Suður Afríku, ásamt vitaskuld Paul 

Simon sjálfum.  Upptökur plötunnar fóru fram víða.  Í Suður Afríku, 

New York, Los Angelis, London og Lousiana í október 1985 og í júní 

1986.  "Graceland" varð feikna vinsæl og þótti hreint afbragðs plata 

sem höfundur tekur undir að standi fyllilega undir nafni sem gott, 

heilstætt verk. 

Platan sem kom út á eftir "Graceland" ber titilinn "The Rythm Of The 

Saints".  Hún kom fyrir augliti fólks 16 október 1990 var útnefnd til 

tveggja Grammyverðlauna og einnig kosin plata ársins. 

Samtals eru sólaóplötur Paul Simon orðnar þrettán og kom sú fyrsta 

frá honum 1965 og voru eftir það smá saman að tínast inn á 

markaðinn, með hléum þó, allt til dagsins í dag.  Paul Simon er með 

nýja plötu í ár eftir þögn frá árinu 2011.  En þá kom út platan "So 

Beutiful Or So What" sem áhugasamir gátu verslað sér 8 apríl 2011 og 

alla daga eftir það.  Nýjasta frá kappanum heitir "Stranger To 

Stranger" og kom í verslanir 3 júní 2016 og ekki annað að heyra en að 

sé hin áheyrilegasta og á þægilegu nótunum, eins flestar hinna 

sólóplatna hans. 

Við sjáum að Paul Simon hefur lengi verið á vellinum og gefið okkur 

kynstrin öll af góðri tónlist sem enn er að ylja okkur um hjartarætur.  

Allt úthald er mikilvægt öllu fólki og er í sjálfu sér sitt gull.  Úthald og 

þrautseigja er andhverfa uppgjöf og grípur of marga einstaklinga. 



Nokkrar platna Paul Simon. 

 

 

Gert til gamans og vonandi smá fróðleiks. 

Kveðja:  KRF - höfundur 

3 júlí 2016. 


