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The Hollies.  Já, þeir. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

Myndir aðrar en af höfundi eru ekki hans eign 

Texti:  KRF.  Nema þar sem annað er tilgreint 

 

Margt gerist og margt hrífur.  Heimurinn og veröldin er full af fegurð 

og hverju því sem þarf til að manneskju leiðist ekki.  Enda fædd inn í 

þennan heim til að njóta og hafa gaman af mörgu.  Réttur hvers 

einstaklings er að njóta andartaksins þó hann verði að hafa fyrir því.  

Allt svoleiðis er bara þroskandi og lærdómur um leið.  Lífið allt krefst 

fyrirhafnar og síns lærdóms.  Að verða uppgjöf að bráð tekur sinn rétt 

frá manni að njóta.  Uppgjöfin er nærri okkur en við oft gerum okkur 



grein fyrir.  Gott að vita af þessu og einnig að læra á hvernig 

uppgjöfin komi að manni.   

Öllum er gefið margt og allir geta ræktað upp hæfileika.  Misjafnt er 

hversu mikið menn geri af slíku þó fullyrða megi að fólk sem leggi sig 

fram nái að toga út helling af góðu og fá útkomu í samræmi.  Fólk 

sem reynir kemst að raun um hvað í sér búi.  Og sumt verður hissa 

sem kom í ljós bara með því að hefjast handa og klára viðfangsefni.  

Engin veit hve langt megi fara nema fyrst að hefja sína óvissuferð.  

Líka kallað "Að varpa sér út í djúpu laugina."   

Að þreifa á árangri skal því vera keppikefli hvers manns, af auðvitað 

heiðarlega gerðri vinnu.  Ekki viljum við svindla?  Stikkorðið í dag sé 

því:  "Jú, víst get ég það."  Í kjölfarið fær fyrsta handverk fæðst.  Og 

sjá!  Harla gott, sem framhald á sömu braut betrumbætir.   

Hæfileiki í verki opinberar lífseiglu en byggir á dugnaði, úthaldi, 

þolinmæði og von manneskju.  Allir þessir þættir saman eru 

endingargóðir og gera margt skemmtilegt fyrir handhafa.  Slíkum 

leiðist aldrei.  Ástundun viðheldur merkilegum áhuga.  Margt er 

hjálplegt, viljum við eiga gott líf.   

Sumt sem svona er fætt gæti gengið með manneskjunni það sem eftir 

er ólifað og hún verið í stöðugri framþróun.  Manneskja er stórkostleg 

sköpun sem sér margt og nýtir sér allskonar.  Hún verður áfram 

skapandi og fersk með endalaust af góðum verkum og engum 

lélegum.  Í hverju liggur minn hæfileiki?   

Allt sem gert er og flokkast undir að "skapa" skánar af betri tökum 

sem næst á og er lögmál sem margir átta sig á og vinna í samræmi við.  

Samt gengur mönnum mis vel að ná niðurstöðu.  Skapandi þegn er um 

leið að læra með handverki sínu.   

Ekkert hefst nema fyrst að velta verki fyrir sér og skoða.  Stundum 

þarf að mæla, stundum að draga línur á blað, stundum að gera 



uppkast, stundum að stroka út og setja annað yfir hitt, áfram pæla og 

mæla allt aftur og gera alla þessi tímafreku og leiðinlegu vinnu áður 

en menn fara að eygja eitthvað sem mögulega mætti brúka.  

Drifkrafturinn í öllu svona er sköpunargáfan og vakinn áhugi.  Sumir 

með stórann draum stungu sér til sunds í dýpið sem meinaði fótum að 

ná til botns og syntu yfir á hinn bakkann.  Ekki allir.  Þeir snéru við og 

komu sér aftur upp á bakkann þaðan sem þeir stungu sér.  Líka átt við 

fólk sem byrjaði og snéri svo frá hálfloknu verki.  Úthald fólks er 

misjafnt.  Fólkið sem skreið upp sömu megin er fólkið sem er ekki 

líklegt til að láta að sér kveða í listum hverskonar.  Bakkinn hinum 

megin er staðfesting til fólksins þar um að það sé tilbúið til að leggja á 

sig hvað sem þarf til árangurs.  Öndvert við hina sem:  "leist ekki á 

blikuna."  Með öðrum orðum:  "Gáfust upp."   

Að komast yfir á hinn bakkann heitir "Úthald".  Oft í lífinu er 

sjálfshjálpin aflið sem stendur eftir þegar tekist er á um allskonar í 

lífinu frekar en að fólk komi að og dragi okkur upp úr eðjunni sem við 

vorum föst í.  Besta hjálpin fólst í fólki með anda hvatningar og 

uppörvunar sem sagði:  "Þú getur víst." jafnframt því að rétta fram 

hönd til hjálpar.  Slíkra þörfnumst við.  Ekki svo mjög hinna. 

Hvað vill ég?  Yfir hverju get ég fagnað?  Velgengni í lífinu?  Já.  

Góðum vinum?  Já.  Góðu handbragði? Já.  Vönduðu orðfæri?  Já.  

Fallegum stíl?  Já.  Líka er náunganum farnast vel.  Ágæta fólk!  

Menn læra. 

Hvernig sem mál liggja býr hæfileiki í hverju mannsbarni og annað 

hvort ræktaðir eða leyft að er drabbast niður.  Á skiljanlegu máli heitir 

svona útkoma:  "Að sóa miklum verðmætum."  Verðmætum að því 

leiti til að hæfileiki fólks fær gefið því arð sem þó fæst ekki nema fyrir 

mátt og kraft ástundunar sem gefur af sér fullunnið verk.  Ekkert er 

fyrirhafnarlaus.  Fyrir öllu þarf að hafa og er besta lexía.   

Hlustir þú á manneskju sem virkilega hefur lagt sig fram og náð 

árangri muntu heyra sagnir um margar vinnustundir, lýsingar á því 



hvernig allt saman var að ganga af henni "dauðri", eins og stundum er 

sagt, þú veist hvað er við átt að átt er við en lætur ekki daprast við 

heldur hleypir í axlirnar.  Svona verður til árangur.  Silfurskeiðin í 

munn er ekki til.  Tími alls hangs er að baki.  Við eigum skilið góða 

uppskeru og berum því annan fótinn fram fyrir hinn, hvergi banginn í 

þessari von og trú. 

Vilji ég feta í fótspor, segjum, góðrar listar og fólks sem náði árangri í 

listum bretti ég upp ermar og játa að talsverð vinna sé framundan og 

tek slaginn.  Hef með öðrum orðum kynnt mér.  Og ég sting mér á 

bólakaf ofan í með bara þá einu vissu í hjartanu að geta og að allt hitt 

komi bara í ljós.  Aðra leið hef ég ekki.  Silfurskeiðin er tálsýn.   

Samt er ég áfram jarðbundin manneskja.  Vil ekki að sleppa tökum á 

jarðbindingunni.  Hugmyndir byrja að koma og gera hvarvetna frá.  

Partur allrar sköpunar er að koma auga á sem er að gerast núna.  Oft 

kemur út úr slíku, og rétt meðhöndluðu, fegurð og nýtt form sem hefur 

ekki áður viðgengist en listin sjálf æpir stöðugt á og vill fá yfir til sín.  

List er lifandi form og býr í sköpunargáfu lifandi fólks.  Allt sem lifir 

er á hreyfingu með burði til að þróast eðlilega.  Hún nýtur 

aðhlynningar þiggir hún næringu sem þarf.  

Maðurinn er ótrúlega máttug sköpun skapara sem sjálfur getur skapað 

með höndum sínum.  Um þennan farveg heldur vatn áfram að streyma 

eftir og að endurnýja sig, þangað til maðurinn sjálfir velur að setjast í 

helgan stein:  "Ég er hættur"- segir hann:  "og komin á aldur".  Þá 

samstundis hættir rennslið og eitt og annað byrjar að þorna sem áður 

var ferskt og vakandi en dofnaði og datt svo út með ákvörðuninni um 

"Helga steininn".  Og maðurinn vill ekki lengur hafa neitt fyrir stafni.  

Samt einstaklingsbundið.  Til hvers að setjast í helgan stein ef 

markmið er það eitt að hafast ekkert meira að?  Öldruð manneskja er 

áfram lifandi og lífið margt að bjóða.  Gætum okkur á 

uppgjafatóntegundinni.  Hún er fölsk.  Sé heilsan góð helst margt 

vakandi.   



Annað er gott að festa sér í minni.  Fullvissan um getuna til að búa til 

með höndum sínum fegurð.  Hérna er á ferð afl sem fært er um að fá 

manninn til að taka skrefinu lengra og láta ekki hendur síga ef engin er 

ástæðan til.  Heilsuleysi breytir mörgu.  En ekki missa allir heilsu sína 

þó aldraðir séu.  En aldur færist yfir allt fólk.   

 

 

 

 

 



The Hollies. 

 

Pæling höfundar 1-2 

Ástæðan fyrir að höfundur fór út í þetta verk að taka saman efni tengt 

hljómsveitum sjöunda og áttunda áratug seinustu aldar er frétt sem 

barst honum í tilefni þess að rétt um fimmtíu ár voru liðin frá ferð The 

Beatles til Bandaríkjanna, sem hann svo sem mundi vel eftir og 

greinileg einnig margir aðrir með honum því að heilmikið varð til í 

kringum atburðinn og sjónvarpsþættir gerðir af virtum Bandarískum 

sjónvarpsstöðvum og menn og konur kallaðar til sem uppi voru á 

þessum tíma og sumpart þátttakendur í allri þessari iðu sem þá var.  



Fólk þetta ræddi málin fram og til baka og rifjaði ýmislegt upp sem 

maður mundi líka.   

Það sem einkum vakti áhuga höfundar var hve atburðirnir voru lifandi 

fyrir þessu fólki sem tjáði sig og hversu vel það mundi eitt og annað 

jafnvel smæsta atriði þótt svo langur tími væri liðinn.  Þetta kveikti 

honum sýn á það að væri vegna allrar stærðarinnar sem á þessu var og 

teygði sig langt út fyrir herbúðir sjálfrar hljómsveitarinnar og 

einstaklinganna fjögurra sem skipuðu The Beatles og allt fór meira og 

minna að snúast um, þó að aðrir drægju vagninn með þeim en samt 

ekki eins og þeir sjálfir og er staðreynd sem engin sem vill vera 

sanngjarn í svona umfjöllun ýtir út af þessu borði sem staðlausum 

stöfum.   

Fyrir umrædda frétt var hann enn aðdáandi The Beatles og allt saman 

það og hlustaði á þá með hjálp fyrst hljómplatna (LP), svo kassettna 

næst cd- diska og að síðustu í stafrænu formi eins og algengt er í dag 

án þess þó að velta málinu svo mikið fyrir sér með þeim hætti sem 

síðar varð og eftir að ný mynd kom á þennan verukeika.  Með nefndri 

frétt urðu ákveðin straumhvörf er gríðarleg stærðin og umfangið á öllu 

þessu Bítladæmi tók að blasa við.  Og hann fór að gera sér æ betur 

grein fyrir því að þetta voru alvöru tímar sem krefðust alvöru, 

drengilegrar og heiðarlegrar umfjöllunar um sig sem drægi fram alla 

þessa gríðarlegu grósku sem þá var og er.  Ekki má heldur gleyma 

sannleikanum um allan þann fjölda og beinu þátttakendur og fólkinu 

sem viðhélt öllu þessu Bítlaæði.  Án fólksins í löndunum var ekkert 

Bítlaæði til.  Ísland slapp ekki við það og flest önnur lönd ekki heldur.  

Hjá meira að segja einræðinu tókst því að skríða framhjá öllu eftirliti 

og hreiðra um sig og sama hvað "dýrðlegur leiðtoginn" sagði.  

Samanber ferð Bítlanna til Filippseyja árið 1966 sem í þann tíð bjó við 

einræði og þeir (Bítlarnir) þoldu að lokum ofsóknir af hendi 

stjórnvalda sem sagt er að frú Marcos hafi fyrirskipað eftir að ljóst var 

að börn þeirra hjóna fengju ekki að sitja til borðs og borða með 

sjálfum Bítlunum sem áður höfðu afpantað boðið á kurteislegan hátt 

en samt með svo miklum afleiðingum, eins og frægt er í sögunni.  Oft 



þarfekki mikið til.  Á Filippseyjum voru unglingar sem biðu 

eftirvæntingarfullir eftir sínum Bítlum, rétt eins og annarstaðar 

tíðkaðist á þessum tíma í heiminum.  Þetta var út um allt og allstaðar 

með sín áhrif.   

Atganginn kringum The Beatles telur höfundur algerlega einstakan 

atburð sem menn horfðu á árum saman án þessi í raun að sjá umfangið 

með neinum réttum augum.  Er enda frekar erfitt að sjá rétt gegnum 

gleraugu fordóma og fyrirfram gefinna skoðana.   

Á þessum tíma á sér stað gríðarleg þróun í öllu sem heitir hljómtæki af 

kröfunum sem gerðar voru um þessi tæki, sem og hljómgæði öll sem 

öndvert leiddi til stórlækkunar af fjöldaframleiðslunni sem af leiddi og 

jók gildi hljómplatna að af varð stórgróðavegur með gríðarlegri 

aukningu á allri sölu bæði á tækjunum sjálfum og hljómplötum.  

Fatnaður var eitt sem tók hamskiptum í sölu.  Allt að gerast og hvergi 

nein lognmolla.   

Bítlaæðið á sannarlega skilið alvöru umfjöllun unnu af alvöru 

þenkjandi fólki og góðum rithöfundum sem kunna til verka og viðhafa 

vönduð vinnubrögð og gera með tilhlýðilegri virðingu.  Bókin 

"Bítlarnir telja í"- er merkilegt framtak inn í þá sögu alla saman sem 

vel má hvetja menn til að eignast og lesa og leyfa að fræða sig og 

sannfæra um að voru merkistímar. 

 

Víkjum nú af þessari braut og höldum inna á aðra 
henni tengdri. 

 



The Hollies. - Fréttir 

Hljómsveitin The Hollies var ein þeirra sveita sem gerðu garðinn 

frægan á sjöunda áratug seinustu aldar og margir mátu af verðleikum.  

The Hollies áttu sína dyggu áhangendur í þessu landi.  Áttu þeir enda 

marga hreint prýðis söngva sem lifa og við hlustum enn á, annað 

veifið.  Hver sem upplifði þessa tíma á eigin skinni þekkir ekki söngva 

á borð við, Stopp, Stopp, Stopp, - Searchin,- Stay,- Just One Look,- 

Sorry Suzanne- og He Aint. Heavy Hes My Brother- sem enn fá ylja 

fólki með svipuðum hætti og þá var.  Einnig mætti vel nefna fjöldann 

allan af öðrum söngvum frá þessari merkilegu hljómsveit.  Til er 

íslensk útgáfa af laginu Stop, Stop, Stop sem í muni sumra okkar 

söngst svona: " Stopp, Stopp Stýrimaður, mér er mál að"..... Já, og er 

eitthvað sem fólk fer og losar sig við inn á klósetti.  Húmorinn gekk 

með okkur, sem er í lagi að hafa í för.  

The Hollies gaf á ferli sínum út 26 hljómplötur unnar í hljóðveri sem 

komu út nokkuð reglulega allt til ársins 1983 er kemur stopp í þessa 

útgáfu fram til ársins 2006 er út kom platan "Staying Power" og svo 

líklega sú nýjasta "Then, Now, Always 2009"  Nýrra efni er alltént 

ekki finnanlegt frá þessari ágætu sveit. 

Fyrsta plata The Hollies kom út 1964 og fékk nafnið "Stay Wiht The 

Hollies"  Önnur plata frá sama ári er "In The Hollies Style" kom og 

var gefin út af útgáfufyrirtækinu gamalgróna Pharlaphone.   

Svo er að sjá að platan "In The Hollies Style" hafi einnig verið gefin 

út í Kanada undir merkjum Capital Record með öðru lagavali en á 

hinni plötunni.  Þetta var ekki með öllu óþekkt aðferð og munum við 

hvernig meðlimir The Beatles gerðu þetta með fyrstu Ameríku útgáfur 

sínar.  Þessar plötur voru með öðru lagavali en gekk og gerðist með 

þær sem komu út í Evrópu.  Markaðirnir á þessum svæðum heimtuðu 

augljóslega annarskonar lög til sín en við hér í Evrópu sættum okkur 

við.  Er útgáfa efnis til að ná sölu og mikilli sölu og ekki verið að taka 



of mikla áhættu í þeim efnum.  Allt skiljanlegt.  Að selja og selja 

mikið er málið í útgáfustarfsemi hverskonar.  Og hver vill ekki fá 

Dollaranum og Pundinu meira í veskið sitt af afrakstri eigin erfiðis? 

Skoðum ögn sögu útgáfufyrirtækisins Parlaphone Record.  Það er 

Þýskt fyrirtæki stofnað í upphafi hljómplötunnar af greinilega fólki 

sem las rétt í möguleikann sem hljómplatan gæti gefið af sér.  Árið 

sem starfsemi þessi hófst á er 1889 og þróaði fljótlega mynd sína á 

opinberum vettvangi sem leiðandi fyrir djass- tónlist. 

George Martin upptökumaður Bítlanna hóf störf hjá Parlophone árið 

1950 sem þá aðstoðarmaður manns að nafni Lebel Manager.  Mörg 

þekkt nöfn hafa gegnum tíðina komið við í þessu hljóðveri og fengið 

útgefið með sér efni undir merkjum útgáfufyrirtækisins.  Fólk eins og 

Cilla Black, The Beatles auðvitað, Billy J. Kramer, The Fourmost og 

The Hollies eins og áður kom fram voru hjá þessu útgáfufyrirtæki, um 

tíma sumir.  Gaman að hafa þetta með af þeirri ástæðu að margir 

muna eftir þessu nafni og merki "Parlaphone Record" á 

hljómplötunum sínum sem blasti við á miðanum á miðju skífunnar 

eftir að búið var að draga hana út úr pappahulstrinu sem var utan um 

til hlífðar. 

Meira um The Hollies. 

Hljómplata númer tvö með The Hollies "In The Hollies Style" 1964 

var með allra fyrstu hljómplötum af gerðinni LP sem kom inn á mitt 

æskuheimili og voru þá fyrir máski tvær aðrar plötur sem ég mann 

ekki hverjar voru.  Gott ef ekki að önnur þeirra væri "The White" með 

Bítlunum og þeirra önnur plata.  Þessi hljómplata Bítlanna alltént var 

til og svo seinna hljómplatan "For Sale" með þeim sem á einum stað 

fékk í sig rispu sem nálin hoppaði á og fór ekki lengra fyrr en blástur 

með munni kom til beint á hausinn og færði yfir á næstu línu á 

plötunni og lagið gat haldið áfram.  Söng þennan var maður farinn að 



þekkja svona og beið og bíður enn eftir að nálin hoppi á sama stað.  

Svona leikur mann vaninn.   

En aftur að The Hollies.  

Á þessum tíma voru The Hollies nánast óþekktir á Íslandi og minnir 

mig að eigandi plötunnar hafi keypt hana blindandi og án þess að vita 

haus né sporð á flytjendum.  Samt er ljóst að útgefendurnir ytra höfðu 

orðið nokkuð álit á þessum ungu sveinum úr því að ákveðið var að 

ráðist í aðra útgáfu aðeins örfáum vikum eftir að sú fyrsta leit dagsins 

ljós.  Þetta er líka sitt merki um tíðarandann sem þá var uppi og menn 

farnir skynja spenning og eftirvæntingu um eitt og annað sem væri að 

gerast og sumir vildu vera með í að leysa úr læðingi og vissu að 

gerðist með útgáfu tónlistar, sem var aflið í þetta skipti sem allt fór 

svo að snúast um.  Þetta fólk hafði rétt fyrir sér.  Hljómplatan varð 

stórveldi.  Og ekkert minna heldur en það. 

Hvað um það að þá er þessi hljómplata The Hollies ein af þeim sem 

hafa fylgt manni til dagsins í dag og talsvert spiluð á þessum árum.  

Mann ég vel rifið albúmið sem fyrir slysni rifnaði og fylgdi þessari 

plötu mörg herrans ár og eiginlega alveg frá byrjun.  Hvort þetta 

eintak sé en til veit ég ekki en kæmi ekkert á óvart.  Hef aldrei spurst 

fyrir um það sérstaka atriði en veit að sumir eru passasamari en aðrir.  

Svo mikið er víst. 

The Hollies. - Uppruni. 

The Hollies er Ensk hljómsveit stofnuð árið 1964 af þeim Allan 

Clarke söngvara og Graham Nash gítarleikara og bassaleikaranum 

Eric Haydock.  Allan Clarke og Graham Nash höfðu verið vinir frá 

barnaskólaárum sínum í Manchester og þekktust er til þessa samstarfs 

var stafnað með The Hollies.   



Til að byrja með voru þeir Clarke og Nash saman í dúett og byggði 

dúett þessi á því sem bræðurnir "Everlybrothers" voru þekktir fyrir að 

gera um 1950 og komu þessir tveir ungu Bresku menn fram undir 

nafninu "Ricky And Dane Young".  Félagar þessir höfðu nokkra 

reynslu af sviðinu er The Hollies kemur fram á sjónarsviðið sem 

fullsköpuð hljómsveit og hefur sína ferð sem fór á hæstu staði áður en 

yfir lauk. 

Það var í desembermánuði 1962 sem þetta nafn The Hollies heyrðist 

fyrst og var það í klúbbi einum í Manchester borg sem heitir "Oasis 

Club."  Aðspurður, löngu síðar, benti Clarke á að nafn sveitarinnar 

væri til komið af aðdáun liðsmanna hennar á Buddi Holly sem fæddur 

er 7 september 1936 og dáinn 3 febrúar 1959.  Buddi Holly naut 

talsverðra vinsælda á sínum tíma og gerir sumpart ennþá.  Hann fórst í 

flugslysi og fór útförin fram 7 febrúar 1959.  Önnur saga hafði um 

hríð gengið um tilurð nafnsins The Hollies en var leiðrétt með útspili 

Clarke.  Að velta fyrir sér orðum og nöfnum bendir til áhuga og er 

auðvitað bara vísbending um að fólki þyki sumt merkilegra en annað 

sem til þeirra rekur.  Hljómsveitir margar höfðu oft þetta hlutverk hjá 

fólki að vekja því svona pælingar meðfram því að á þær væri hlustað.   

 

 

 

 

 



The Hollies á Íslandi. 

Sú ánægjulega fregn birtist 

í dagblaðinu Þjóðviljanum 

14 janúar 1966 sem 

örugglega hefur talað til 

þess hluta fólk af íslensku 

bergi brotið sem var á kafi 

í Bítlum- og öllu því 

tilstandi.  Fréttin í blaðinu 

var á þá leið að um næstu 

mánaðarmót (janúar- 

febrúar 1966) væri að 

vænta til landsins ein af 

vinsælustu hljómsveitum 

veraldarsögunnar sem þá 

var The Hollies, skipuð 

þeim Graham Nash, 

gítarleikara og söngvara, 

Allan Clarke, aðalsöngvara 

hljómsveitarinnar, Tony 

Hicks, á sólógítar og söngvara, Eric Haydock, bassaleikara og Bobby 

Elliot, trommuleikara.  Flestar þessara hljómsveita á þessum tíma voru 

kallaðar Bítlahljómsveitir. 

Hljómleikarnir áttu að vera fjórir og allir að fara fram í sal 

Háskólabíós sem á þessum tíma var stærsti bíósalurinn sem í boði var 

og oft notaður undir hljómleika allskonar.  Á þessum árum höfðu The 

Hollies þotið upp vinsældarlistanna með lög sín og náð stjörnuhæðum 

hvað það allt saman áhrærði eins og margar aðrar sveitir á þessum 

tíma líka nutu.  Sagt var í þessari frétt að fyrir utan "gamlingjanna" 

(ákveðin mórall hér) að allir hinir sem yngri væru myndu kannast við 

lög sem hljómsveitin hafði flutt og voru vinsæl um þær mundir og lög 



nefnd sem nutu vinsælda og lagið  "Here A Go Again" dregið út sem 

eitt af þeim sem talið var upp og álitið að ungdómurinn vissi deili á. 

Næstu daga eftir þessa frétt var opnað á miðasölu sem fór fram í 

Háskólabíó sem forstöðumenn bíósins vildu lengi vel ekki gefa upp 

hve hátt yrði og að beðið yrði með allar svoleiðis upplýsingar uns sala 

miðanna hæfist.  Einnig var gert ráð fyrir að meðlimir The Hollies 

lékju á unglingadansleikjum sem fram skildi fara í Lídó, sem var 

unglingaskemmtistaður á þessum árum.  Hvort sem af því varð eða 

ekki, sem þó má reikna með. 

Laugardalshöllin í Reykjavík er vígð 6 desember 1965 og óvíst að 

hljómleikar stæðu þar til boða svo fljótt eftir opnunina þó margsinnis 

hafi verið haldnir þar veglegir tónleikar af allskonar gerðum og 

sortum og að húsið sé enn notað undir slíkar uppákomur, meðfram 

annarri notkun.  Söngvarinn og hljóðfæraleikarinn Björgvin 

Halldórsson hefur margoft verið þar með sína bráðskemmtilegu 

Jólatónleika, sem margir eru sammála um að séu með því veglegra 

sem hér er gert að þessu leiti.  En þetta var smá útúrdúr. 

Á þessum árum voru þær hljómsveitir taldar fremri The Hollies hvað 

vinsældir snerti hljómsveitirnar The Beatles og The Rolling Stones og 

að hin skipaði nokkuð örugglega þriðja sætið á Ísandi.  Tónleikarnir í 

Háskólabíói fóru fram 31 janúar og 1 febrúar og hófust klukkan 19. 00 

og stóðu til klukkan 23, 15 hvort sem lengd tónleikanna sem á eftir 

komu giltu um öll skiptin.  En þetta fyrsta kvöld alltént er ljóst að voru 

á fimmta klukkutíma, sem er vel í lagt og líklegt að einhverjir hafi 

verið orðnir þreyttir af öllum öskrunum og ærslunum klukkutímanna á 

undan.  En hæsi eftir ærlega Bítlahljómsveita tónleika var hyggur 

höfundur nokkuð algengur kvilli. 

 



Hljómleikarnir í Háskólabíói. 

Daginn sem tónleikar fóru fram í bíósal þessum sem á þessum árum 

hýsti á hálfs mánaðar fresti virðulega Sinfóníuhljómsveit Íslands sem 

flutti gestum hástemmd verk eftir Beethoven, Back og verk gömlu 

meistara tónbókmenntanna var með þessum tónleikum breytt í 

samkomusal handa æska landsins sem lét hrifningu sína í ljós með 

talsvert áþreifanlegri máta en gekk og gerðist með virðulegan hinn 

hópinn sem sat stilltur og prúður íklæddur sínu fínasta pússi á sínum 

Sinfóníuhljómleikum og klöppuðu alltaf á viðeigandi stöðu og réttum 

andartökum en ekki hippsum happs eins og reikna má með að hafi gilt 

á tónleikunum sem þennan dag voru haldnir í salarkynnum þessum og 

að um tíma að minnsta kosti hafi stjórnleysið yfirtekið stund og stað 

og ráðið öllu líkt og títt var á alvöru Bítlatengda tónleika sem á 

þessum árum voru haldnir vítt og breytt í löndunum og allir með 

samskonar birtingarmyndir á sér.  Er þetta ekki merkilegt? 

Hljómleikar þessir hófust, eins og gjarnan gerist þegar stór og fræg 

bönd eru á ferðinni, með svokölluðum upphitunarböndum sem í þessu 

tilviki voru ekki bönd af lakara tagi heldur íslensk stórbönd og Logar 

frá Vestmannaeyjum (Logar var stofnuð í Vestmannaeyjum 1964 af 

þeim Grétari Skaptasyni, Helga Hermannssyni, Henry A. Erlendssyni, 

Herði Sigmundssyni og Þorgeiri Guðmundssyni og er máski fólkið 

sem kom fram á undan The Hollies 31 janúar 1966 í Háskólabíói)- og 

Dátar.  (Dátar voru stofnaðir 1965 af þeim Rúnari Gunnarssyni, 

Hilmari Kristjánssyni, Jóni Pétri Jónssyni og Stefáni Jóhannssyni.  

Dátar voru starfandi til ársins 1967)  Þessar hljómsveitir vöktu 

talsverð viðbrögð í sal og voru allir inni sáttir og sælir með flutning 

þeirra.  Og engin furða því að þau voru með þeim allra vinsælustu á 

Íslandi og var sagt um Dátanna að þeir hafi komist fast á hæla Hljóma 

hvað vinsældir snertir, hvort sem það gilti akkúrat í febrúar árið 1966 

eða komið seinna. 



Þegar Hollies- liðar birtust á sviði bíósins, sýndu viðstaddir sína innri 

gleði og fögnuðu ódulið með að rísa úr sætum.  Þó ekki með þeim 

virðulega hætti þegar tekið er hinni postullegu kveðju í húsi Guðs, því 

upprisu fólksins úr sætum sínum í sal fylgdi gríðarleg öskurbylgja sem 

fyllti bíósalinn veggja og horna á milli, eins og sagt var að nægt hefði 

til að raska ró líks í líkhúsi, og til að árétta gleði sína og fögnuð enn 

frekar að þá var flíkum í öllum regnbogans litum hent í loft upp.  Og 

gekk þessu fram með sama hætti mest allan tímann sem 

fimmmenningarnir frá Manchester spreyttu sig þarna á sviðinu með 

rafmagnsgíturum sínum og tilþrifum. 

Þegar kom að lokalagi tónleikanna var sagt að múgsefjunin hefði náð 

algeru hámarki og það engum togum skipt, hljómleikagestir risu allir 

sem einn úr sætum sínum og þustu fram ganginn og í átt að sviðinu 

eins og hrein flóðbylgja hefði hafið sig og ætt óstöðvandi af stað.  

Verðir laganna á staðnum reyndu sem best þeir gátu að mynda 

varnarvegg, sem jafnharðan var brotinn niður. 

Sagt var að meirihluti þessara eldlegu áhangenda hafi verið kvenkyns 

og að þær hafi gert allt sem á þeirra valdi væri að komast í færi við 

þessa menn og snerta þá.  The Hollies- liðar virtust taka þessu vel og 

tóku í margar framréttar hendur, en Graham Nash varð samt hált á 

þessu því einn stúlkuhöndin náði að kippa honum fram af sviðinu.  

Hann komst þó að sagt var við illan leik aftur upp til félaga sinna, en 

sjónarvottar sögðu að heppinn hafi hann verið að hafa haldið eftir 

buxunum sem hann var í.  Mikið að gerast á þessu andartaki sem sjá 

má.  Skömmu eftir þetta tókst einni stúlkunni að ryðjast upp á sviðið 

og faðma að sér Bob Eliot af miklum innileik en þess og getið að 

stúlkugrey þetta hafi verið fjarlægð af sviðinu.  Er sviðið enda ekki 

staður áhorfenda heldur hljómsveitarinnar.  Hér má sjá af lýsingum 

öllum alvöru og ekta Bítlatengda tónleika með hljómsveitinni The 

Hollies. 

Flestir voru sammála um það, að aðfarir þær, sem lögreglan hafði til 

að reyna að halda aðdáendunum í skefjum hafi aðeins gert illt verra.  



Samt er líklegt að þeir hafi ekki haft mörg önnur úrræði í stöðunni en 

að gera það sem þeir gerðu innan um alla þessa æstu áhangendur The 

Hollies sem svo erfitt og nánast útilokað að hemja og stjórna. 

Þegar svo sumir menn komu út nokkru eftir að tónleikunum lauk beið 

þar talsverður hópur eftir að Bresku músíkkantarnir létu sjá sig.  Vel 

má vera að Hollies- liðum hafi ekki litist á blikuna með allt þetta fólk 

þarna fyrir utan og máski greint óþarflega mikinn hita í liðinu, vel 

mögulegt, því skömmu síðar mátti heyra í skerandi sírenu 

lögreglubifreiðar.  Liðsauki var mættur á staðin til að vera fólkinu til 

taks yrði veist óþarflega fast að liðsmönnum hljómsveitarinnar.   

Höfundur verður að játa sig sigraðan hér að muna ekkert eftir komu 

þessara ágætu herramanna til landsins né tónleikunum The Hollies í 

Háskólabíói.  En áttaði svo á og fékk skíringuna hví.  Þetta sumar, 

sem sé, var hann í sveit í Flóa og herlegheitin þarna í Háskólabíó því 

öll farið framhjá honum.  Enda nokkuð um liðið og margt gerst frá 

þessum atburði að telja.  En samt!  Skemmtileg upprifjun. 

The Hollies á Brodway. 

En dró til tíðinda hvað varðar The Hollies með komu þeirra til 

landsins helgina 6 apríl 1986.   

Heyrum brot úr spjalli blaðamanns Dagblaðsins Vísir sem hann tók 

við þá félaga: 

"Aðsetur Hollies er að þessu sinni á Hótel Borg, sami staðurinn og í 

fyrri heimsókninni.  Þeir sitja að hádegisverði þegar Sviðsljósið ber að 

garði, sætta sig við hraðann á íslenskum launaþrælum og ákveða að 

tala bara með fullan munninn. 

„Við erum frægir" 



„Síðast vorum við hérna fyrir rúmum tuttugu árum," segir Alan Clarke 

hugsandi og Bobby Elliot bætir við:  „Þá var alveg hræðilega kalt.  

Núna er kalt líka en samt skárra en í Englandi."  Þeir velta fyrir sér 

tækniatriðum sem leysa þarf fyrir kvöldið og minnast síðustu 

heimsóknarinnar til Íslands.  Tony, Alan og Bobby eru þrír eftir af 

hinum upprunalegu Hollies.  Fyrri hljómleikarnir voru haldnir í 

Háskólabíói en Broadway er á dagskránni að þessu sinni. 

„Það var ósköp lítill tími til þess að skoða Ísland eitthvað að ráði 

þarna um árið,"  egir Tony Hicks. 

„Líklega verður eitthvað svipað uppi á teningnum núna.  Við sáum 

ykkar fræga Geysi og fleira í grenndinni en það var ekki mögulegt að 

skoða sig um að gagni." 

Talið berst að gömlu góðu dögunum, blómatíma allra bítla.  

Múgsefjunarinnar sem fylgdi og áhrifanna á unglinga þeirra tíma.  Og 

hvað hugsuðu þeir sjálfir? . 

„Hugsuðum?  Ekkert!  Það var enginn tími til þess að hugsa nokkurn 

skapaðan hlut á þeim túna.  Hlutirnir gerðust svo ótrúlega hratt.  Og að 

þetta skuli vera liðin tíð er ekki neitt til að sakna og sjá eftir miklu 

fremur léttir.  Við vildum alls ekki fá lífið aftur til baka til þess sem 

gerðist í kringum sextíu."  

- Langar ykkur ekkert til þess að verða frægir aftur? - . 

„Að verða frægir aftur, hvað áttu við?  Við erum frægir.  (Dagblaðið 

Vísir 7 apríl 1986)" 



 
Á myndinni sjáum við Gunnar Þórðarson ásamt einum liðsmanna The Hollies.  

Myndin er tekin á hljómleikum í Háskólabíó í byrjun árs 1966.  Um þær mundir stóð 

til að gefa út tveggja laga plötu með Keflvíkingunum sem þarna kalla sig 

Thorshammers. 

 

Gert til gamans og vonandi líka nokkurs fróðleiks. 

Kveðja:  KRF 

 


