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Listamenn sem hafa yljað. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman 

Myndir aðrar en af höfundur eru ekki hans eign 

Texti:  KRF nema þar sem anað er tekið fram. 

 

Pæling höfundar! 

Margt gerist í lífinu sem hreyfir við okkur og finnst okkur bara sumt vera þægilegt á meðan 

annað hefur önnur og máski verri áhrif.  Svo er það alltaf spurningin hvað við gerum til að fría 

okkur allskonar áreiti sem kemur og erfitt,raunar útilokað, að spyrna svo við fæti út í hið 

óendanlega að aldrei hendi fólk neitt.  Engum er hlíft við að reyna margskonar af því að lífið 

mætir okkur og væri óeðlilegt ef ekkert nema blíður blærinn stryki kinnar okkar daginn út og 

inn og frá morgni til kvölds í heimi sem er fallinn.  Gott er og notalegt að vera innpakkaður í 

bómull á tíma sem við þurfum tækifæri og tíma til að ná okkur aftur eftir áföll og ósigra sem 

við sum okkar urðum fyrir á meðan við enn erum að átta okkur og koma stefnunni í lag.  Á 

mannamáli er það að vera í bómull að hafa fundið sér sit afdrep og skjól og skjólin eru víða að 

finna og þau eru fólki mikilvæg vegna þess að við lifum, búum og hrærumst í föllnum heimi 

sem hefur ekkert upp á að bjóða nema sorg og sút og allskonar brölt manna og kvenna, vilja 

svo sem vel, en eru þegar allt kemur til alls ástæðan fyrir að svo margt fólk liggi sárt við 

vegkantinn og svo fáir sem þá eru þessir sönnu miskunnsömu Samverjar heldur er meira um 

að menn gangi hver á eftir öðrum framhjá særðri manneskjunni án þess að gera minnstu 

tilraun til að veita henni hjálp né koma á stað þar sem hún fær rétta aðhlynningu.  Að ekki sé 

talað um að greiða kostnaðinn af umönnunina úr eigin vasa, líkt og sá Samverski í dæmisögu 

Jesú gerði og Kristur bendir á sem fyrirmynd mannkyns í þessum efnum.  Öll höfum við 

okkar rétt og öll ættum við að vera samþykkt.  Sjá má ýmsa þröskulda á svo sem ágætum 

lífsvegi fallins heims sem við fæddumst inn í en réðum engu um.  Bara komum:  "Hér er ég,"- 

getum við hver um sig sagt og staðið við. 



Músíkin er snjöll og bráðlaginn við að setja menn og konur á betri stað en þeir og þær máski 

voru skömmu áður og er sitt skjól mörgum manninum og konunni sem fólkið hleypur í um 

stund og leyfir tónunum frá öllum þessum frábæru hljóðfæraleikurum og söngvurum að hjálpa 

okkur við að ná áttum.  Friður í kring er einkar gagnlegur.  Málið með fallin heim er að hann 

þrátt fyrir það er fullur af gæðum en okkar að sjá þessi gæði og nota fyrir okkur sjálf og getur 

verið hjálplegt við að koma okkur aftur á staðin þar sem er jafnvægi.  Jafnvægi fólks þarf að 

tilheyra fólki og að taka sér bólfestu í hjartatetrinu.  Til þess er fátt betra en góð og vel gerð og 

flutt tónlist, sem nóg er til af allt í kring.  Við getum þakkað ágætum vinum heima og erlendis 

sem áratugum saman hafa staðið tónlistarvaktina og eru enn að gera hreint prýðis tónlist sem 

telst vera með því betra sem fram kemur og að halda sínum gæðastöðlum háum þrátt fyrir 

allskonar tískusveiflur sem óhjákvæmilega rísa og þeir sjálfir sumir hverjir voru með í að búa 

til með tónlist sinni og til mörgu dæmi um sem hægt væri að nefna og frumkvöðlar að á sínu 

blómaskeiði.  Sem allir fá á sinni ævi í samt misjöfnu umhverfi. 

Höfundi er minnistætt orð Sir Paul McCartney sem lét hafa eftir sér í einu af fjölmörgu 

viðtölum sem við hann hefur verið haft gegnum árin.  Hann sagði eitthvað á þá leið að hann 

sagðist vera því fegin í dag (er viðtalið var gert) að textar þeir sem hann samdi í The Beatles 

fjölluðu ekki um að gera uppreisn, hætta í skóla, fara frá foreldrum sínum og breyta heiminum 

og þar fram eftir götunum.  Og getur hann vissulega verið þakklátur sjálfum fyrir að hafa ekki 

stigið inn á þá braut sem þó var einkar auðvelt að gera inn í þessu andrúmi sem þá ríkti og 

allskonar sveiflur á gangi hvert sem litið var og í raun allar hurðir galopnar og ekki allar neitt 

sérstakalega kræsilegar.   

Gott er þegar menn á borð við Sir Paul McCartney sem er virtur og meðtekinn tónlistarmaður 

út um allan heim lætur sér slíkt um munn fara.  Fyrir slík ummæli má heiðra.  Að vísu hafa 

nákvæmlega þessi orð hans ekki farið hátt en eru samt endur sögð hér vegna þess að höfundi 

finnst þau áhugaverð og göfug hugsun.  Það er ekki sama hvernig fólk segir hluti né hvaða orð 

séu notuð.  Sannleikurinn er að ungt fólk hefur ekki alltaf sömu sýn á veruleika núsins og það 

sjálft mun gera þegar aldurinn færist yfir og fjölskyldan er kominn og börnin eru komin og 

orðin hluti af eigin lífi þessara einstaklinga, sem fólkið auðvitað elskar eins og sitt eigið hjarta 

og vill þeim allt það besta eins og allra ærlegra foreldra er siður.   

Textar The Beatles voru flestir ljúfir og góðir og oft ágætis boðskapur í þessum Bítlalögum.  

Kemur það til að mynda fram í stórmerkilegri bók sem heitir "Bítlarnir telja í"- að faðir Pauls 

hafi margsinnis reynt að koma í veg fyrir að sonur hans hitti John Lennon blessaðan sem 

honum fannst vera full villtur á þessum tíma bara vegna þess að sjá annað í honum heldur en 

Sir Paul gerði.  Svona er þetta í lífinu.   

Við sem vorum með í öllu því sem þessir menn síðar stóðu fyrir erum auðvitað þakklát fyrir í 

dag að þessi aðskilnaður tókst ekki því að önnur eins tónlistarleg gæði eru vandfundin eins og 

kom frá þessum tveim einstaklingum og þeir færðu heimi tóna og söngva í sínu samstarfi á 

silfurfati að leitun er að öðru eins.  Hvað framtíðin öndvert ber í skauti sér er erfitt að ráða í að 

þessu sem og öðru leiti.   

Svo höfundur fjalli eilítið um þessa merkisbók um Bítlanna sem út kom rétt fyrir seinustu jól 

(2015) að þá hefur hann sjálfur haft afskaplega gaman af að lesa hana og einkum því að sjá 

hversu venjulegir unglingar þeir voru og gerðu svipuð strákapör og höfðu svipaðar pælingar 

eins og maður sumpart var með sjálfur og hópurinn sem maður tilheyrði á þessum tíma hér 

upp á Íslandi.  Sá sjálfur suma þessa töffara sem bókin birtir og voru þarna innanum sem 

maður máski sjálfur hreifst á sinn hátt af, framkomu þeirra og stíl, og fékk kannski aðvaranir 



um og lagt til að leita í annan félagskap.  Annars getur verið varsamt að tala mikið á svona 

nótum sem svo auðvelt væri að misskilja.  Sannleikurinn er að maður var alltaf heppinn með 

vini og flestir erum við ennþá vinir þó ekki hittumst við oft nú orðið, sem er annað mál.  

Líklegt er að öll þekkjum við eitthvað áþekkt úr voru eigin lífi og þetta sem lesa má um í 

ágætri bók um Bítlanna sem töldu í.  Þetta heillar mann svolítið við æskuár þessara stráka í 

Liverpool í Englandi sem svo mikið kvað að á sínum tíma og fór svo hátt en voru samt bara 

venjulegir unglingar á sínum tíma með venjulegar pælingar unglinga en urðu samt allt það 

sem þeir voru. 

The Beach Boys. 

 

Umfjöllun fólks er um allt en ekki eitthvað eitt sérstakt með punkti á eftir.  Víða er hægt að 

grípa niður í umfjöllunina og toga þaðan upp efni sem er áhugavert og gera frekari skil.  Þetta 

segir um lífið að það sé fjölbreytilegt og áhugavert.  Samt er svo mikil sorg og harmur og 

fjöldi manna og kvenna sem ganga framhjá gæðum af völdum depurðar og hugarangurs 

hverskonar sem ekki þarf að vera og vel má losa sig við en gerist ekki nema við göngum í 

verk og fjarlægjum en þurfum til að af geti orðið fyrst að sjá hvar skóinn kreppi og herði að.  

Þá fyrst er hægt að ganga lengra og fara alla leið.  Og möguleiki eykst á að úr leysist.  

Öllum er það mikilvægt að vita hvar hægt sé að finna ró og hvar sé skjól í skúrunum og 

hitasvækju dagsins.  Á slíkum andartökum viljum við leita til skjólanna sem við áður höfum 

fundið.  Og þau verða okkur þessi skjól.  Sumir nota Guðs Orð til þess arna og aðrir finna sín 

skjól í hljómunum og tónunum sem menn og konur fremja.  Fullyrða má að allir sem þar vinni 

og starfi séu í grunninn fólkið sem einblíni á að létta mönnum og konum lífið.  Samt er ekki 

sjálfgefið að menn séu með akkúrat þessa hugsun uppi er þeir setjast yfir samningu verks.  

Sumir átta sig á þessu og hafa þá fengið rétta sýn á verkefni sitt.   

Í tónlist er ekkert aldurstakmark.  Þar er og eitthvað handa öllum.  Allt þetta fólk sem starfar 

við framleiðslu tónlistar hefur svarað kallinu og veit að fylgi sér og hefur komist að raun um 

að tilheyri sér sem erfitt verði fyrir það að víkja sér undan.  Svo ágengt er þetta kall að stefnan 



er bara þessi og útskírir að sumt hvert geri þetta að sínu ævistarfi þó bara partur af fólkinu 

verður af efnað.  Oft er þetta gert meðfram annarri vinnu hér uppi á Íslandi.  Þaðan kemur oft 

til hnífsins og skeiðarinnar.  Hjartað getur verið fólki harður húsbóndi og lætur það vita hvert 

æviverkefnið sé.  Tónlist lætur menn aldrei koma að tómum kofanum hjá sér en smekkur sem 

vitað er misjafn.  Fólk fer þangað sem það líkar laglínan og yfirgefur á eftir salinn mett.   

Að tónlist gleðji fólk er sannleikur vegna þess að hvert og eitt okkar staðfestir slík ummæli.  

Fagrir tónar eiga í eyrum hlustenda auðvelt með að umbreytast í hreint listaverk sem 

gegntekur einstakling með alla burði til að hrífa stóran hóp fólks og gera á sama andartaki.  

Gleðiefnið er að heimur allur er fullur af tónlistarlegum listaverkum sem eru þarna til að 

göfga allt mannlíf.  Sum tónlist er misnotuð og brúkuð til annarra verka en til var ætlast og 

verður víst erfitt að útiloka slíkt með öllu.  Höfundur reiknar með að menn séu þessu almennt 

sammála.   

Í dag er höfundur trúaður maður og eðli málsins samkvæmt að þá hlustar hann orðið mest á 

lofgjörðarmúsík og aðra kristilega músík, af reyndar öllum sortum og var eitt sinn að hlusta á 

hljómsveit sem hann heldur talsvert upp á og heitir 16Horsepower og heyrði þá á milli laga í 

einum meðlim hljómsveitarinnar, máski höfundi, sem talaði inn í það að þeim sé ekki vel við 

að fólk sé að spila músík þeirra í heimapartíum þar sem áfengi og slíkt er haft um hönd og 

kannski ólifnaður á sér stað.  Reiknar höfundur með að maðurinn hafi haft af því spurnir að 

slíkt væri gert og að upplýsingarnar hafi hryggt viðkomandi og hann því brugðist við með 

þessum hætti.  Og hefur fullt leyfi til.  Menn gera svo bara það sem þeir vilja með það sem 

þeir heyrðu og hafa líka leyfi til.  En ábendingin er kominn og er fyrsta skrefið til að breyting 

verði á.  Sumir myndu máski segja:  "Ertu brjálaður maður!  Svona lagað gæti dregið úr 

sölunni!"  Hugsanlegur möguleiki en gott að muna að sumt sem menn gera þjónar ákveðnum 

tilgangi sem í þessu tilviki er trúboð með þessum hætti gert og einnig að höfundur verka er 

eigandi þess. 

The Beach Boys fréttir. 

Hljómsveitin The Beach Boys er gömul hljómsveit sem lengi hefur verið að og má segja að 

vart sé til það mannsbarn í víðri veröld sem ekki þekkir að minnsta kosti eitt lag með þessari 

hreint prýðilegu hjómsveit.  The Beach Boys hafa selt yfir 100 milljón platna á ferlinum og 

voru árið 2004 númer 12 á lista hjá tónlistartímaritinu Rolling Stones sem lengi hefur verið 

gefið út og þykir vandað og gott blað.  Einnig hafa þeir fengi ein grammy- verðlaun, sem telst 

vera heiður. 

The Beach Boys sóttu landann heim árið 2004 en án Brian Wilson en Mike Love aðalsöngvari 

og lagasmiður kom ásamt hljómsveit og færði að sögn " smávegis af sól inn í íslenskt 

vetrarríki.  Mótshaldari sagði að salurinn verði skreyttur með pálmatrjám og öðru sem minnir 

á suðrænar slóðir.  Tónleikarnir voru haldnir í Laugardalshöll og fóru fram 21 nóvember 

2004. 

6 september 2016 sækir okkur heim Brian Wilson ein stofnandi bandsins og ætlar að flytja 

meistaraverkið Pet Sound í heild sinni á þessum tónleikum í tilefni þess að 50 ár eru liðin frá 

útkomu plötunnar og gera í síðasta skipti.  Tónleikarnir í Hörpu eru hluti tónleikaferðar sem 

hann er í.  Sérstakir gestir á tónleikunum verða Al Jardine og Blondie Chaplin.  Al Jardine er 

Bandarískur gítarleikari, söngvari og lagahöfundur og fæddist 3 september 1942 og best 

þekktur sem einn stofnenda The Beach Boys.  Terence William (Blondie) Chaplin er frá 



Durban í Suður Afríku og er söngvari og gítarleikar fæddur 7 júlí 1951.  Hann hefur gefið út 

tvær sólóplötur. 

The Beach Boys er ein af þrem sögufrægustu hljómsveitum veraldar og eru hinar auðvitað 

The Beatles og Rolling Stones, en sú hljómsveit, það er Rolling Stones, er ennþá að og enn að 

halda stórkostlega tónleika víða um heim og gott ef þeir eru ekki í enn einum 

hljómleikatúrnum í ár 2016. 

Meira um The Beach Boys. 

Skundum aftur til upphafsins og til þeirra tíma sem þetta allt saman byrjaði á hjá þessum ungu 

Bandaríkjamönnum sem síðar urðu þekktir um allan heim af nafni hljómsveitar sinnar og 

einkum fyrir gæðatónlist þá sem gerði hana að því nafni sem hún síðar varð.  The Beach Boys 

varð til í Hawthorne, Kaliforníu árið 1961 og stofnuð af bræðrunum Brian, Dennis og Carl 

Wilson og einum frænda þeirra Mikel Lowe og sameiginlegum vini þeirra Al Jardine (sama 

manni og verður með Brian Wilson í Eldboragrsal Hörpu í september 2016).  Ljóst er að 

frumkvöðlar The Beach Boys þekktust allir allvel, sem ekki skemmir neitt fyrir.  

Kántrísöngvarinn Glen Campell lék um tíma með hljómsveitinni The Beach Boys.  Og nú 

fékkstu fréttir.   

Grípum örstutt niður í hluta upprifjunar Campells frá tíma sínum með The Beach Boys:   

Það var árið 1965.  Ég hafði leikið með þeim inn á allar þeirra plötur og þekkti því öll lögin 

þeirra út og inn.  Svo var það dag einn að þeir hringdu í mig og spurðu hvort ég væri til í að 

koma fram með þeim á hljómleikum í Dallas, því Brian Wilson væri veikur.  „Sjálfsagt," 

sagði ég. Svo fór ég til Dallas og kom fram á hljómleikunum og gerði óteljandi mistök, en 

enginn heyrði þau fyrir öskrunum og ópunum í þeim 17000 krökkum sem voru í salnum." 

(Vikan 13 ágúst 1970)  

Glen spilaði með mörgum frægum mönnum á árum áður sem svokallaður "session" maður.  

Menn sem Glen spilaði undir hjá voru Elvis Presley, Frank Sinatra, Nat King Cole, Sammy 

Davis og Dean Martin.  Eitt árið spilaði Glen inn á hvorki meira né minna en 586 hljómplötur 

að víst er hann alltént það árið hafi haft nóg að gera og ekki þurft að kvarta yfir verkefnaleysi. 

Eins og margir aðrir slíkir hópar að þá byrjuðuThe Beach Boys líka sem bílskúrsband sem í 

þeirra tilviki var í eigu föður bræðranna sem skírður var Murri Gage Wilson.  Murri þessi er 

fæddur 2 júlí 1917.  Hann dó úr hjartaslagi 4 júní 1973, aðeins 55 ára gamall og var 

framkvæmdarstjóri og eigandi einhverskonar vélaverkstæðis og auðnaðist þessir þrír strákar 

sem allir völdu að starfa í sömu hljómsveit og æfa í bílskúrnum í eigu fjölskyldunnar.  Brian 

Wilson liðsmaður The Beach Boys er elstur sona Murri Gage Wilson. 

Fyrsta hljómplata The Beach Boys kom út 1962 og heitir Surfin Safari og er plata sem enn 

heyrist af og margir þekkja og líkar við.  Árið eftir koma frá þeim þrjár stórar hljómplötur sem 

er vel í lagt og mikið áræði hjá svo ungri sveit en þeir greinilega lesið rétt í aðstæður og eigin 

getu.  Allt mikilvægt.  Plöturnar sem gefnar voru út árið 1963 eru Surfin USA, Surfer Girl og 

Little Deuce Coupe.  Allt þekktar skífur með þessari hljómsveit.   



Á næstu árum koma þær hver á eftir annarri án 

mikilla hléa og er hægt að finna stúdíóplötur með 

sveitinni allt til ársins 1996.  Þá koma stopp í 

útgáfuna til ársins 2012 er út kom platan That's Why 

God Made The Radio, sem höfundur hefur ekki heyrt 

neitt af svo hann muni og ekki heldur fylgst mikið 

með henni hin síðari ár en þekkti talsvert til þeirra á 

áttunda áratug seinustu aldar, sem samantekt þessi 

nær mest yfir.   

Hljómplatan Holland með The Beach Boys kom út 

árið 1973 og var lengi í metum hjá höfundi og 

hlustaði hann talsvert á þessa hljómplötu og kunni vel 

við og fannst á margan hátt magnað verk og er með í 

flokknum "Uppáhaldsplatan mín" og ein af þeim sem 

hann setur "undir Nálina."   

Platan Holland var að mati höfundar talsvert 

frábrugðin öðrum sem hljómsveitin hefur gert og 

hann kannast við og þyngri og um leið alvarlegri en oft áður frá þessari sveit sem lengst af var 

hrein gleiðsveit líkt og söngvar hennar endurspegla og allir heyra sem spila plöturnar.  

Einkum eldra efni hljómsveitarinnar.  Ekki er útilokað að platan Holland hafi verið 

tilraunverkefni hjá sveitinni til að kanna hvort væri möguleiki fyrir þá að fara inn á þessa 

braut sem þá var við lýði.  Munum að kynslóðaskipti urðu í tónlist um 1970 og þyngri tónar 

að heyrast frá böndum þeim sem gátu sér orð og náðu athygli og heimsfrægð.  Hljómplatan 

Holland ber svolítinn keim af þessu þó ljóst sé að The Beach Boys hafi fyrir margt löngu 

skapað sér ákveðin sess hjá aðdáendum sínum.  Enda búinn að vera starfandi og virk með efni 

víða á vinsældarlistum í á annan áratug er þessi hljómplata kemur fyrir augu og eyru fólks.   

Eins og áður segir að þá barst á áttunda áratug seinustu aldar annar taktur til áheyrenda sem 

gripu allt glóðvolgt og starfandi hljómsveitir sem vildu ná athygli fetuðu í sporin á og þyngdu 

lög sín talsvert til að mæta tíðarandanum sem þá var uppi og allir vita sem vilja að var sinn 

raunveruleiki sem horfast varð í augu við.  Engin fær slegist til sigurs við tíðarandann heldur 

sigla menn að mestu leyti með honum hvort sem er nauðbeygðir eða af fúsleika.   

Hvað allar útsetningar áhrærir frá því sem gekk og gerðist á áratugnum á undan sem kenndur 

er við The Beatles eru verkin á þeim áttunda talsvert breytt og ekki langt úr vegi fyrir The 

Beach Boys að vilja þreifa sig áfram á þeim slóðum úr því að þeir vildu sigla Beach Boys 

fleyinu áfram og má vera að hljómplatan Holland og hvernig hún hljómar sé vísbending í þá 

átt.  Enda enn á fullu í að gefa út plötur og því fullkomlega eðlilegt að breytingar verði á 

þessu tímabili í framsetningu og allri umgjörð utan um lögin og söngvanna til að hún væri 

betur gjaldgeng á markaðnum og bærist með þeirri bylgju sem þá var risinn og stígandi og 

náði nokkuð hátt þegar hæst var.  Fyrir svo utan það allt saman að í eðli hluta er að þróast með 

tímanum og taka breytingum.  Lífið bíður enga kyrrstöðu:  "Fram skal farið kæri vinur". 

Frá hljómplötunni Holland til næstu plötu líða þrjú ár er platan 15 Big Ones kom út sem var 

tvöföld hljómleikaplata.  Sú plata þótti ekkert sérstök og fátt um fína drætti á henni að mati 

allavega sumra gagnrýnenda sem um málið fjölluðu.  Á þessum tíma voru margir farnir að 

bíða eftir nýrri plötu úr herbúðum The Beach Boys og áttu von á jafnvel "sprengingu" frá 



þeim eftir alla þögnina árin á undan.  Svona er þetta og ekki á vísan að róa þar frekar en 

annarstaðar gildir.  Samt hélt lífið áfram. 

Fleiri fréttir af The Beac Boys. 

Í júní árið 1972 berst sú fregn að þeir hefðu misst frá sér sína helstu skrautfjöður, sem er 

bassagítar- og orgelleikarinn Bruce Johnston, sem einnig hafði sungið listavel og samið mörg 

hennar helstu laga. 

Ákvörðun Bruce ku hafa komið flatt upp á hina, sem engan veginn gátu útskírt hví hann valdi 

að yfirgefa þá svo skyndilega.  Á þessu andartaki höfðu The Beach Boys meðlimir verið að 

skipuleggja hjá sér hljómleikaför til Evrópu sem hæfist nokkrum vikum síðar og er fréttin var 

gefin út var enn óljóst hvort Bruce yrði með þeim í þeirri hljómleikaför.  Svona lagað fær sett 

margt úr skorðum í skipulagi fólks og margt sem þarf að hugsa upp á nýtt.  Allt þekkt í 

mannheimum.  Johnston sem varð þrítugur sama ár og þetta allt saman er að gerast á hafði 

spilað með hljómsveitinni frá árinu 1965, en þá hvarf úr hljómsveitinni sjálfur Brian Wilson. 

Fram kom að Bruce þessi hafi í æ ríkari mæli verið að semja söngva fyrir Pétur og Pál, eins 

og sagt var, og þá verið í samstarfi við ekki ómerkari menn en Rod McKuen og Hogay 

Carmichael, sem eflaust einhverjir muna eftir þó höfundur geri það ekki.   

Eddie Carter, sem oftlega hefur gegnt hlutverki undirleikara á hljómleikaferðum Beach Boys 

skírði svo frá, að þeir Bruce hafi mestan áhuga á að flytjast til Nýja Sjálands og taka að sér 

stjórn skemmtiþáttar að hætti vinsælla poppstjarna, sem vilja fá tilbreytingu frá 

hljómlistarstörfum.  Eddie þessi hefur það líka eftir vini sínum Bruce, að hann þrítugur 

maðurinn, sé að verða fullgamall til að troða upp sem Bítlakarl.  Svo mörg voru þau orð.  

Hvað má þá segja um okkur í dag sem erum farin að horfa á dyr elliheimilisins og að skunda í 

að verða löggilt gamalmenni og enn Bítlakarlar- og Bítlakerlingar?  Aldur fólks er afstætt 

hugtak og menn breytast ekki svo mikið er allt kemur til alls.  Að þroskast er annað.   

Um aramótin 1983- 1984 lést trommuleikari The Beach Boys Dennis Wilson og var það 

alkahólið sem varð honum að aldurtila, eins og svo mörgum öðrum hvort sem er í veröld 

hljómsveita eða hvar sem er annarstaðar í samfélögum þjóða.  Var hann þá staddur um borð í 

lystisnekkju auðkýfings eins í Los Angeles í Bandaríkjunum og allir um borð við drykkju.  Á 

þessum tíma hafði Dennis sumpart ekki sérlega gott orð á sér og var í slagtogi við 

fjöldamorðingjann Charles Manson sem hafði hóp í kringum sig sem hann leiddi og var 

kölluð "Manson fjölskyldan.  Þessi hópur, að skipan Manson, frömdu níu morð á fimm vikum 

sumarið 1969.  2011 er Manson enn í fangelsi og orðin 76 ára gamall. 

Dennis Wilson var 39 ára gamall er dauðinn knúði hjá honum dyra.  Dennis var fyrstur 

meðlima The Beach Boys til að stinga upp á því að þeir hljóðrituðu "surf" lag.  Árið 1971 lék 

hann í sinni fyrstu kvikmynd með þeim James Taylor og Warren Oates.  Og varð mynd þessi 

afskaplega lofuð.  Kvikmynd þessi heitir Two Lane Blacktop.  Sex árum síðar (1977) varð 

hann fyrstur þeirra félaga til að gera sólóplötu í "surf" stílnum eins og kallaður er og er það 

Pacific Ocean Blue. 

Dennis Wilson átti við drykkju- og dóp vanda að stríða í lífi sínu, einkum á seinni árum og 

misst þar af leiðandi oft af tónleikum vegna ástansins á sér, auk þess sem persónulegt líf hans 



beið hnekki af bæði völdum neyslunnar sem og að vera tengdur Charles Manson.  Samt var 

hans sárt saknað af mörgum, enda ágætis tónlistarmaður. 

Meðlimir The Beach Boys voru ágætis vinir strákanna í The Beatles. 

Rick Wakeman 

 

Gríðarlega flinkir tónlistarmenn eru á markaðnum í dag og margir hámentað fólk sem lagt 

hafa á sig áralangt tónlistar- og söngnám til að skilja betur sitt hljóðfæri og verða færari á sínu 

sviði.  Rödd fólks er sitt hljóðfæri sem líka þarf að æfa, skilja og fá aðstoð við að beita rétt.  

Rödd fólks getur bilað með rangri beitingu.  Í grunninn að þá er allt nám fólks hugsað til að 

færa mönnum gott veganesti til að vinna með og hjálpa til við að fara skrefinu lengra.  Svo 

virðist svera að fólk geti endalaust bætt við sig í færni í tónlist án tillits til aldurs, sem í þessari 

deild má segja um að sé afstæður og gerir fagið sérstakt og sumpart einstakt og meira 

spennandi.   

Eldra fólk sem en er að hefur engu gleymt og er að skila sínu eins og best verður á kosið.  Það 

gefur margt hvert út áhugavert efni þó ekkert af þessu fólki eigi eftir að slá met í 

íþróttagreinum, nema þá mögulega í sínum aldursflokki.  Krefjast almennar keppnisíþróttir 

meira líkamlegs styrks og orku en spilamennskan gerir þó vel væri mögulegt fyrir suma sem 

þarna eru í dag að hafa reynt við eitt og annað metið á meðan fólkið enn var yngra og tíminn 

ekki enn náð þeim hraða í lífi einstaklinga sem einkennir efri ár og allir sem til þekkja 

viðurkenna í sannleika að sé.  "10 ár til baka.  Eins og gerst hefði í gær, minn kæri vinur."- 

Slíkur er hraðinn stundum á að menn neyðast til að líta á dagatalið til að láta sannfærast um að 

svo langt sé um liðið, liggur manni við að segja.    

Sá tími er að baki, og það fyrir nokkru, að menn bíði eftir þessu og hinu eins og til að mynda 

bílprófinu.  Eftir að bið unglingsáranna lauk fór allt á fleygiferð og árið liðið í aldanna skaut á 

mettíma og ekkert lát á.  Meira að segja afmælisdagar vina manns á Facebook rekur mann í 

rogastans yfir og segir við sig sjálfan:  "Hvað!  Á þessi aftur afmæli og nýbúinn?"- og finnst 



að maður sé nýbúin að „læka“ á seinasta afmælisdag manngreysins fyrir ekki svo löngu síðan.  

En samt.  Dagatalið afhjúpar sannleikann í málinu.  Eitt ár er liðið.   

Hafi fólk sjálft vilja og heilsu til að stunda hljóðfæraleik og söng að þá bara gerir fólkið þetta.  

Metnaðurinn getur viðhaldist með öllu þessu fólki ef það bara ræktar áfram upp sína hæfileika 

og neitar að staðna.  Höfundi eru minnisstæð orð Mick Jagger úr Rolling Stones sem 

einhverju sinn var inntur eftir því af hverju öll þessi elja hljómsveitarmeðlima stafaði 

samanvið úthald og dugnað við plötuútgáfur Rolling Stones og tónleikahald.  Mick Jagger lét 

hafa eftir sér eitthvað á þá leið að vandinn í þessu máli væri að sumir tónlistarmenn með 

tímanum hættu að nenna að æfa sig og að æfa upp nýtt efni.  Sem sagt letin ein og sér er aflið 

sem gerir að verkum að menn staðni.  Heilmikið til í þessu.  Fyrir svo utan að öll leti er bara 

val hvers manns fyrir sig.  Manneskjan er ótrúleg að þessu leiti og ræður miklu sjálf um 

hvernig allt svona fer og er hjá henni.  Eina sem hamlar er bili heilsan.  Allt svoleiðis fær 

mörgu breytt og erfitt við að eiga.  Á meðan heilsan er í lagi er engin ástæða til að láta letina 

grípa sig og kyrrsetja.  Hve oft höfum við ekki orðið vitni að nákvæmlega þessu að með 

tímanum slævist allt og að allt líf að mestu hverfi úr tuskunum?  Að eldast er ekki áhyggjuefni 

heldur fylgifiskur hennar.  Til að mynda letin.  Heilsuhraustur þegn heldur mörgu þó aldurinn 

færist yfir.  Hve mörgu dæmi höfum við ekki um það mál? 

Allir sem stunda tónlist sem atvinnu verða að vita talsvert mikið um tónlist af því einu að 

kröfurnar sem gerðar eru til tónlistafólks nú um stundir eru nokkrar og með þeim hætti settar 

fram hjá neytendum tónlistar að allt sé liggur manni við að segja fullkomið.  Kröfurnar maður 

minn á annað fólk eru ekkert lamb að leika við. 

Ekki er samt svo að skilja að gömlu góðu vinnukonugripin séu ekki enn í fullu gildi og að til 

þeirra sé stundum gripið á góðum stundum og ganga sem betur fer enn með okkur.  Til 

vinnukonugripanna var gripið á síldarplönum á einu sönnu síldarárum á sjöunda áratug 

seinustu aldar þegar fólkið kom saman eftir hina og þessa síldartörnina allt dauðþreytt, 

skapvont og pirrað eftir törn í talsvert langan tíma og hrópandi þar: "Það vantar tunnu og það 

vantar síld.  Meira salt"- með litlum hvíldum hvort sem var fyrir norðan eða austan land.  Eftir 

allt streðið vildi það sumt hvert slá sér ögn upp loksins er kom hlé af brælunni og allir bátar í 

höfn en aðstæður ekki fyrir hendi nema þar sem gítargarmurinn var til staðar sem einhver kom 

með heiman frá sér og setti í nýja strengi áður en honum var troðið ofan í pokann honum 

tilhlífðar og var gripinn af honum og henni sem vinnukonugrip kunni sem á eftir sló þessi þrjú 

grip vinnukonunnar og voru látin ganga með öllum lögum sem menn sungu og engin veitti 

athygli hvort gripin gengju með lögunum eða ekki.  Útkoman var heljarinnar skemmtun og 

jafnvel ball og allir sáttir og sælir og glaðir og kátir og pirringur og skapvonska farin veg allra 

veraldar og hvíldin sömu nótt betri og meiri en annars hefði mögulega orðið.   

Ekkert hefði orðið úr neinu ef þessi eini gítar heiman frá einhverjum starfsmanni plansins 

væri ekki tiltækur.  Meira þurfti nú ekki til en samt ljóst að án gítarsins voru herlegheitin ekki 

gerleg en gerðist með þessum eina gítar á staðnum og vinnukonugripunum sem einn og ein 

síldarsaltari, loks í fríi, kunni og tók sína stöðu.   

Rick Wakeman 

Rick Wakeman er mörgum kunnur af tónlist þeirri sem hann hefur haft undir höndum og flutt 

svo snilldarlega.  Rick hefur starfað í nokkrum hljómsveitum gegnum tíðina en lengst af ferils 



síns starfað undir eigin nafni, hyggur höfundur.  Alltént liggja eftir hann heill hellingur af 

hljómplötum og eru margar platna hans hreint afbragð og sum meistaraverk.   

Rick Wakemann er fæddur og uppalin í vestur London á Englandi í úthverfi sem Perival 

heitir.  Hann er fæddur 18 maí 1949 og er hljómborðleikari, lagahöfundur, rithöfundur og 

leikari, ásamt því að hafa að einhverju leiti starfað í sjónvarpi og útvarpi.  Hann er einkabarn 

og eru foreldrar hans Cyrill Frank Wakeman og Mildres Helen Wakeman.  Cyrill, faðir hans, 

lék á píanó í dansbandi á meðan hann enn var í hernum.  Móðir hans, Mildred, starfaði hjá 

flutningafyrirtæki.   

Rick lék á hljómplötu David Bowie sem fékk nafnið Space Oddite og margir hafa heyrt og 

dáðst að gegnum tíðina. 

1970 varð Rick Wakeman einn meðlima í ágætri hljómsveit Strawbs sem maður sjálfur hélt 

mikið upp á á sínum tíma og má heyra orgeleik Rick á fjórðu plötu hljómsveitarinnar sem 

heitir From The Witchwood sem út kom með Strawbs árið 1971 og er að áliti höfundar vel 

heppnað verk.  Sjálfur hefur höfundur ekki heyrt eldra efni með þessari sveit en þekir samt 

sumt af því efni sem út kom eftir þessa plötu.  Fyrsta plata Strawbs var gefin út 1969 og tvær 

hljómplötur með henni 1970 og svo þessi sem hér áðan var vitnað í.  Á þeirri prýðis 

hljómplötu dylst engum sem til þekkir hver standi, nú eða sitji, við orgelið.  Líklegt er að 

hljómsveitin Strawbs sé enn að því að finna má með henni stúdíóplötu frá árinu 2014 en samt 

ljóst að um 1975 flosnaði Strawbs upp en hefur greinilega runnið aftur saman seinna.   

Hvarvetna þar sem Wakeman hefur komið að verki má fullyrða um að það bæði heyrist á 

plötunni og allt þar sé merkt svona meiri fagmennsku.  Rick Wakeman nýtur mikillar 

virðingar í heimi tóna og söngva með framlagi sínu inn í þann geira ásamt því að vera með 

afkastameiri tónlistarmönnum sem uppi eru í dag og hefur skapað sér sérstakan stíl og einkum 

fyrir mikla færni á hljómborðið og að nota það út í ystu æsar. 

Rick Wakeman gekk úr hljómsveitinni Strawbs og fór til liðs við hljómsveitina Yes.  Í 

kjölfarið verða nokkrar breytingar á stefnu Strawbs sem varð þess valdandi að þeir misstu 

nánast alla sína fyrri fylgjendur.  Svona fylgistap er auðvitað bara mynd af því að fólk fylgi 

ákveðnum stefnum í tónlist og er vel þekkt í þessari sumpart hörðu veröld tónanna og margar 

sveitir hafa upplifað hjá sér sem breytti um stíl.  Stundum verða þær af stílbreytingu sinni 

vinsælli en getur samt brugðið til beggja vona.  Að breyta um takt er bara ákvörðun sem menn 

taka og gera með sinni áhættu.  Allir skapandi listamenn leita leiða til að komast áfram og eru 

tilbúnir til að kanna ný lönd. 

Í byrjun árs 1973 sendi Rick frá sér hljómplötuna The Six Wifes Of Henry VIII, sem á 

íslensku útleggst Sex eiginkonur Hinriks áttunda.  Á plötunni eru sex sjálfstæð verk, eitt í 

nafni hverrar eiginkonu.  Rick las sér til um allar þessar fínu frúr og notaði til þess grúa 

sögubóka og er verkið í framhaldinu eins konar persónulýsingar í tónum, lýsingar á þeim 

persónum, sem hann skynjar af lestrinum um þessar konur.  Sjálfur fær Hinrik konungur 

takmarkað pláss í verki Wakeman.  Á plötu þessari notast Rick við allskonar hljóðfæri af 

ættum orgels og píanós, að ógleymdu „töfratækinu“  „Moog Synthesiser“. 

Þessi plata Wakeman vakti nokkra athygli og er, hyggur höfundur, eitt af verkum hans sem 

hvað hæst standa á ferlinum.  Kannski ekki fyrir alla að hlusta á en samt sinn sjarmi yfir. 



Á svipuðum tíma (í apríl árið 1973) kom út þriggja albúma plata með Yes sem fékk nafnið 

Yessongs.  Einnig er þess getið að á sama tíma og platan komi á markað í Bretlandi geri 

áætlanir ráð fyrir að 75 mínútna löng kvikmynd verði frumsýnd af hljómleikum 

hljómsveitarinnar í London í desember 1972.  Höfundur sér ekki annað en að Rick Wakeman 

sé á hljómborðinu á þessar þriggja albúma plötu Yes, án þess þó að vera eitt hundrað prósent 

viss í málinu.  Og er beðist velvirðingar á.  Höfundur þekki ekki neitt sérlega vel sögu Yes.  

Enda bara svona fylgst með þeim úr fjarlægð. 

Á þeim tíma voru áhöld um hvort íslendingar fengu 

einhver tíman að berja mynd Yes augum.  Á þessum 

tíma var ekki óalgengt að kvikmyndir sýndar í 

íslenskum kvikmyndahúsum séu um þriggja ára 

gamlar og menn svartsýnir um að það yfirhöfuð fá 

gerst í tilviki hljómleikamyndar Yes.  Höfundur 

mann ekki til þess að þessir kvikmyndatónleikar Yes 

hafi verið sýndir í bíóhúsum hér, án þess þó að 

þveraka fyrir að svo hafi ekki verið.  Einnig má geta 

þess að nokkuð var um að frægar hljómsveitir þess 

tíma létu taka upp með sér kvikmyndir af tónleikum 

og gera í góðum hljómgæðum til sýningar í 

kvikmyndahúsum heimsins.  Máski til að gefa 

aðdáendum færi á að komast ögn nær sér en flestir 

þeirra höfðu tök á.   

Sjálfur mann höfundur eftir því frá árinu 1977- 1978 

að hafa séð tónleika með hljómsveitinni Genesis og 

síðar Wings á þessu árabili í kvikmyndahúsum í 

Reykjavík sem báðar voru þá á hátindi frægðar sinnar.  Sjá má að þetta var eitthvað sem menn 

voru að gera á þessum tíma en er minna um nú um stundir.  Enda breyttir tímar um margt. 

Meira af Rick Wakemann 

Rick Wakeman hlaut heimsfrægð með hljómsveitinni Yes.  Höfðu menn enda ekki heyrt neitt 

víðlíka því sem hann var að gera, nema ef vera skildi hjá Keith Emerson sem á þeim tíma bar 

höfuð og herðar yfir alla aðra hljómborðleikara en fékk þarna verðuga samkeppni með innreið 

Rick Wakeman.  En sjáum við hvernig þeir og þær sem fjalla um tónlist og hljómsveitir frá 

þessum tíma taka menn frá og greina persónulega.  Tónlistarmenn þess tíma voru hjá stórum 

hópi fólks oft hátt skrifaðir og sérstakleg þeir sem þóttu skara framúr hvað sín hljóðfæri 

áhrærir.  Þetta hefur breyst og sér maður ekki mikið fjallað um akkúrat þetta atriði. 

Að því kom árið 1974 að Rick hættir í Yes, og var orsökin að sögn sú, að hann skildi ekki 

hvert þeir væru að fara í tónlist sinni, og að þá eðlilega væri lítið gaman að spila með þeim.  Á 

sama tíma er hann langt kominn með plötu þá sem hér ofar er getið um sem eftir útgáfu 

hennar mönnum verður það ljóst að sé eitthvað alveg sérstakt og nýtt á ferðinni.  Verkið naut 

fljótlega talsverða vinsælda bæði í Evrópu og vestanhafs. 

Hvar sem Wakeman kom fram með þetta verk fylltust salir þeir sem það var flutt.  Höfundur 

verksins var sem vonlegt er hæstánægður með viðtökur allar, þó svo að gróði væri 

takmarkaður, voru enda hátt í tvö hundruð manns á launaskrá.  Einnig var sagt að menn 



óttuðust um að Wakeman dræpi sig á vinnu, og voru sumir farnir að óttast um heilsu hans, og 

höfð sér til hliðsjónar áhyggjum sínum að aðeins fimm mánuðum eftir hljómleikaferðalag 

hans væri komið annað fullskapað tónverk í verslanir og þótti þessu fólk fulljóst orðið að 

maðurinn gæfi sér ekki mikinn tíma til hvíldar.  Verkið sem hér um ræðir er einnig vel þekkt 

úr herbúðum Wakeman og er um goðsögnina um Arthúr konung og hringborðs riddara hans 

tólf.  Allir dómar voru verki þessu einkar hagfeldir og voru menn sammála um að væri betra 

hinu sem kom út á undan, sem þó þótti hreint ágætis handbragð á og reyndar frábært.   

Líka var sagt að Rick Wakeman hafi tekist að brjóta blað í sögu dægurtónlistar, og sýnt fram á 

að hún gæti verið annað og meira, og að þyngri tónlist þurfi ekki að vera leiðinlegri.  Með 

þessu verki sínu sýnir hann líka, hvernig gömlu meistararnir sóttu efnivið í alþýðutónlist síns 

tíma, atriði sem þá var oft deilt um, en með þessu verki komið glöggt dæmi um það, hvernig 

slík blanda getur heppnast.  Álit manna er að Wakeman sé mikilhæft tónskáld, sem vel má 

taka undir. 

Rick Wakeman er sex barna faðir og er kristinn maður.  Á þrítugsaldri fékk hann þrjú 

hjartaáföll sem rekja má til slæms lífernis af völdum reykinga og ofneyslu áfengis.  1979 

lætur hann af öllum reykingum.  2016 gaf Wakeman það út að hann hafi greinst með 

sykursýki.  Við sjáum að Rick Wakeman hefur glímt við ýmiskonar áföll í sínu lífi, rétt eins 

og mörg okkar höfum gert. 

 
Rick Wakeman. 

 

 

 

 

 



Og árið 2016 kom út með honum ný hljómplatan Starship Trooper og er af Rokkætt og lítur 

lagaval plötunnar svona út. 

01. Sober (Feat. Billy Sherwood & Jürgen Engler)  

02. Are We To Believe (Feat. Steve Hillage, Billy Sherwood & Jurgen Engler)  

03. Random Acts (Feat. Jerry Goodman, Nik Turner, Jimmy Haslip, Billy Sherwood & Jurgen 

Engler)  

04. Dynamics Of Delirium (Feat. Jürgen Engler)  

05. Love Reign O'er Me (Feat. Huw Lloyd-Langton & Carmine Appice)  

06. Crime Of The Century (Feat. Tony Levin & Billy Sherwood)  

07. The Great Gig In The Sky (Feat. Steve Howe)  

08. I'm Not In Love (Feat. Nektar)  

09. Starship Trooper (Feat. Tony Kaye, Mickey Thomas & Billy Sherwood)  

10. Check Point Karma (Feat. Colin Moulding & Billy Sherwood)  

11. Change (Feat. William Shatner & Billy Sherwood) 

 
Albúm hljómplötunnar Starship Trooper. 

 

Gert til gaman og vonandi svolítils fróðleiks. 

Kveðja:  KRF. 


