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Þessar voru í þyngri kanti 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

Myndir aðrar en af höfundi eru ekki hans eign. 

Texti KRF.  Nema þar sem annað er tilgreint. 

Pælingar höfundar 

Söngur!  Hann hefur fylgt mannkyni frá fyrstu tíð.  Hvort Adam söng fyrir Evu sína eftir að 

hún kom inn í líf hans er ekki gott að segja þó svo hafi vel geta verið.  Og af hverju ekki?  

Adam var að öllu leiti eins gerður og ég og þú og gæddur margskonar hæfileikum.  Og 

kannski líka fagurri söngrödd.  Nú eða Eva hafi átti til þessa hæfileika og sungið fyrir mann 

sinn Adam.  Bæði til í dæminu og hver veit hver var hvers þar? 

Vitað er að söngur hefur á öllum tímum mannkynssögunar gengið með lífinu af sömu ástæðu 

og í dag.  Menn og konur vilja að hann sé þarna handa fólkinu til að hressa það við og draga 

upp úr depurð ef verða mætti og leiða á betri stað.  Nú eða bara til að ylja sér við og stytta sér 

stundirnar til að fá veitt sálartetrinu eilitla skemmtun.  Tónlist er afl meðal okkar og ekki 

minnsta aflið sem við höfum aðgang að heldur alvöru kraftur.  Hver okkar getur ímyndað sér 

lífið án söngs og tónaflóðs?  Fæst held ég.  Sumu mundum við heldur ekki vilja sleppa.  Og 

þó við slepptum endist það ekki nema um skamma stund og við þá aftur seilast eftir þessu.  

Menn verða að vera tilbúnir í hjarta sínu ætli þeir að sleppa einhverju sem máski lengi hefur 

verið fylgifiskur fólks.  Gildir þá einu hvort um slæman ávana sé að ræða eða annað sem best 

væri að færi.  Allt heldur þetta fast í og þarf ákvörðun að koma til svo friður fylgi með.  Án 

hans hefst fljótlega stríð í huganum sem gerir engum neitt gott.  Best er því að gera allt svona 

að vel athuguðu máli.  Stundum grýta menn hlutum frá sér í fljótræði og komast að raun um 



að þeir sakni.  Og sækja þá bara aftur.  Vel þekkt er hjá kristnu fólki að kasta út sjónvarpinu 

með þeim orðum hversu mikill tímaþjófur það sé.  Mánuði seinna eða tveim er tækið aftur 

komið á sinn stað og áhöld um hvort Guð bauð þetta.  Guðs verki fylgir friður.  Gott að hafa í 

huga.  Við sjáum að sumu ættum við ekki að sleppa nema að skoða málið fyrst.  Gott er að 

leyfa Drottni sjálfum að benda á í hvað skal haldið og hverju sleppt.  Og hví að sleppa því 

sem gerir manni gott?  Margt sjónvarpsefni er hreint prýðilegt efni.  Vandinn þar er nái tækið 

yfirráðum.  Þá líka getum við talað um tímaþjóf. 

Rétt er það að flestir kristnir menn verði að sleppa sumu.  Menn viti þá að hvaðeina sem 

hindrar trúarlegan vöxt er rétt að víki en mega halda hinu sem ekki gerir það.  Allt snýst þetta 

á endanum um að gefa trúnni tækifæri.  Hér þarf visku. 

Líklegt er að sama gildi ekki fyrir mig og þig er kemur að því að losa sig við.  Hvaðeina sem 

veldur truflun á trúnni þarfnast skoðunar.  Sjónvarp í tilviki höfundar hefur aldrei haft stjórn á 

honum, hvort sem menn trúi þessu eða ekki.  Af hverju má það þá ekki vera þar sem það er? 

Kirkjan er til að fræða um veg sem opnast öllu fólki í Kristi.  Sumir eru þakklátir verki 

hennar.  Strangt til tekið er hreint magnað að hún skuli starfa hér sé málið krufið til mergjar.  

Jafnvel verstu steinhjörtu breytast komist fólkið í snertingu við boðskap kirkju.  Sumir bresta í 

grát undan kærleikanum sem þeir mæta og verða á eftir stoltir yfir að geta enn grátið sem þeir 

héldu um að væru ófærir en sýndu að svo sé ekki.  Og þeir upplifa sigur.  Einkennilega orðað 

en samt til fjöldi vitnisburða um akkúrat þetta. 

Sumir karlmenn hafa ekki grátið frá því að þeir voru börn.  Er enda ekki ætlast til neins slíks 

af fullorðnum karlmanni sem með þessu byrgir allt í sér sjálfum og hefur lært að höndla 

allskonar sársauka með þessum hætti og er hluti skíringarinnar á hví mönnum líði ekki alltaf 

sérlega vel inní sér.  Gráturinn opinberar hverju mannsbarni að þrátt fyrir harða og þykka skel 

búi á bak við hana veikleika vafinn manneskja með þörf fyrir að vera viðurkennd.   

Í grunnin hefur allt fólk þörf á að önnur manneskja finni styrk af nærveru sinni.  Sé svo er 

ekki spurt um efnahag bara þessa stórmerkilegu návist sem svo víða er úr lagi færð í föllnum 

heimi sem bak við grímuna fyrirlítur slíka framkomu og er hluti ástæðunnar hversu margt fólk 

dvelur inn í skel og bara fast þar.  Sumt af þessu fólki er fólkið sem heilbrigðiskerfið hefur af 

afskipti. 

Kirkjan sýnir annað andlit heldur en þetta af bara einni ástæðu.  Kristur dó á krossi og greiddi 

gjaldið sem Adam og Eva forverar allra manna á jörðinni færðu afkomendum sínum með 

ákvörðun sinni en Kristur afnam með verki sínu á krossinum og staðfesti í upprisunni.  Af eini 

ástæðu gerði hann þetta verk að vera kærleikur sem endurspeglast í verkum kirkju og trú í 

mannheimum að jafnvel harðasta hjarta bráðnar af völdum þessa stórmerkilega og lítt 

skiljanlega kærleika sem kirkjan er full af.   

Talað var um hér ofar að trúin grípi niður í allar stéttir manna og kvenna og spyrji ekki um 

stétt né stöðu heldur taki manninn þar sem hann er niðurkominn.  Trúin er auður sem skákar 

öllum auði manna og hún þarf heldur ekki á auð nokkurs manns að halda.  Öndvert við 

manninn sem þarfnast alls sem trúin hefur og maðurinn eingast sér algerlega að 

kostnaðarlausu.  Beygi maðurinn sig fyrir þessu segir Kristur við viðkomandi:  "Allt mitt er 

þitt."   



Músíkin hefur fengið nokkra heimsins tónlistarmenn yfir til Krists og hafa sumir algerlega 

snúið við blaði og gefið út kristilega músík upp frá því á meðan aðrir eru kannski meira svona 

báðum megin, sem höfundur dæmir ekki.  Marga væri hægt að nefna í þessu samhengi og er 

nærtækasta dæmið Bob Dylan sem játar Krist og hefur gefið út kristilegt efni og sett inn á 

milli laga hjá sér alla tíð og hyggur höfundur að plöturnar sem komu út með honum 1979, 

1980 og 1981 séu þær sem gegnumgangandi innihalda kristilegt efni.  Má samt vera að nýrri 

plötur hans flykki sér í þann flokk.  Margir telja þessar plötur Dylans vera hans besta efni.  Er 

hann gaf þessar plötur út brugðust aðdáendur hans margir ekki vel við og yfirgáfu hann í 

röðum.  Er Dylan inntur eftir þessu og viðbrögðum sínum sagði hann eitthvað á þá leið að þeir 

sem eftir urðu og allir sem inn komu nýir væru honum kærari heldur en fólkið sem fór og er 

fullgilt svar mannsins inn í það mál allt saman.   

YES. 

 
Margur söngurinn hefur fylgt höfundi gegnum tíðin og eiga The Beatles flesta þessara söngva, 

ásamt vitaskuld fjölda annarra flytjenda.  Lífið hefur verið honum söngvar og svo meiri 

söngvar af allskonar tegundum.  Til gamans má geta þessa hér að er höfundur gerir ákveðið 

verk sem hann fer oft orðið í og er komin með það á svona lokametranna að þá skal það 

ævinlega gerast að hann byrji að raula í huga sér einhvern söng af plötu The Beatles Abbey 

Road án þess máski að hafa verið neitt að hugsa um þessa ágætu sveit á undan.  Samt gerist 

það undantekningarlaust að eitthvert laganna af þessari hreint prýðis plötu og klassísku byrji 

að hljóma í höfði hans.  Þetta er auðvitað bilun en raunveruleiki samt í hans tilviki og sýnir 

ágætlega hvaða stöðu þessi hljómsveit hafi hjá honum og hversu greipt hún er í hjartað öld 

eftir að hún hætti.  

Samt er það svo að höfundur hefur verið "alæta" á tónlist og tekið allskonar að sér þar og látið 

sér margt vel líka bæði erlent og innlent.   



Vitað er að vinir geti haft áhrif á tónlistarsmekk fólks og komið að hjá þeim ýmsu sem þeir 

fram að því voru ekki sérlega hlynntir og veltu lítt fyrir sér en ákváðu að gera tilraun með og 

kanna hvort þetta og hitt hentaði bara ekki ágætlega.  Klassísku verk gömlu meistaranna voru 

eitt af þessu sem ekki beint heilluðu og háttaði svo til á vinnustað einum að þar var maður 

sem mærði þessa tegund tónlistar heil ósköp í hans eyru að hann ákvað dag einn með sér 

sjálfum að athuga með þetta og fékk sér 10 diska pakka í versluninni á staðnum sem hann þá 

bjó á og seldi tónlist.  Tíu diska pakkinn var ódýr í innkaupum.  Og heim kom hann með þetta 

efni og hægt að byrja.  Og tónar fóru að berast út um hátalranna sem að hans áliti voru allir 

eins.  Samt ákvað hann að þrauka og láta sig hafa það, minnugur orða vinarins sem virkilega 

naut hvers tóns úr þessu og hinu verkinu.  Þannig alltént voru lýsingarnar. 

Vitað er að dropinn holi steininn og byrjaði verkið að bora sig í gegn.  Og hann fór að taka 

eftir því að ekki voru nú allir tónarnir eins líkt og í fyrstu leit út.  Við enn frekari hlustun 

gerðist það að vinurinn fer að skynja og meðtaka vissa fegurð.  Að lokum blasti við 

heildarmynd sem verður að segjast eins og er að hreif og fangaði fegurðarskin og gerði í 

nokkur ár.  Samt ekki mörg ár.  Af sumum þessara verka varð hann hreint gagntekinn og fór 

meira að segja að sjá myndir með hjálp hljómfallsins af allskonar sem verkið flutti og upplifa 

mátti af flutningi verksins sem var fyrir hann merkileg upplifun og sýnir vel snilligáfu þá sem 

að baki bjó hjá höfundi verksins.  Þó klassíkin heilli mig ekki mikið í dag mælir maður samt 

með að fólk þjálfi sig í að hlusta.  Allt tekur tíma.   

Það sem meira er að segja af samskiptum þessa gamla vinnufélaga míns sem nú er látinn, 

blessuð sé minning hans, er að hann var einnig talsverður djassgeggjari sem ég léði ekki máls 

á að hann fengi að mæra um of í mínu popp og rokk eyru.  Er djass enda eitt leiðinlegasta 

tónlistarform sem fundið hefur verið upp og biður sá er hér skrifar frekar um ærlega 

"diskógeldingu." en djass í sín eyru.  En þessu eru víst ekki allir sammála skrifara. 

Nóg um það. 

 

 

 

 

 

 

 



YES- umfjöllun. 

Hljómsveitin YES er mörgum að góðu kunn og 

er ein þeirra sem mörgum þótti frumleg á sínum 

tíma og spilaði rokk sem ekki var endilega 

hefðbundið rokk.  Sé það fyrirbæri til.  YES er 

Enskt band sem var stofnað af Chris Squre og 

Jon Anderson.  Árið sem það allt saman skeði á 

er 1968.  Jon Anderson er jafnframt söngvari 

bandsins og léði YES nokkra sérstöðu með 

sérstakri rödd sinni sem honum er gefið og þótti 

svolítið sérstök kannski vegna þess hversu 

skræk hún sé en samt prýðis söngrödd.  Eða er 

kannski betri lýsing á rödd þessari að segja að 

hún sé björt?  Líklega.  YES náði fyrst árangri í 

tónlistarheiminum árið 1970.   

YES var höfuðhljómsveit prog-rokksins 

svonefnda, framúrstefnulegs rokks þar sem 

mikið var lagt upp úr löngum lögum og 

torskilda texta og miklum útsetningum.  YES 

naut mikillar hylli á áttunda áratug seinustu 

aldar og á þeim níunda þó að mati sumra manna 

hafi YES "vélin" verið farin svolítið að hiksta á 

tímabili.  En slíkt gerist á bestu bæjum og er yfirleitt vegna þess að þreytu fer að gæta í 

hópnum.  Allt ósköp venjulegt.  Erfitt getur reynst að halda sér á toppnum sem að auki ku 

vera kalt á.  Þrátt fyrir að um tíma hafi nokkuð borið á hiksta hjá YES að þá dugði hann ekki 

til að ýta sveitinni í eitt skipti fyrir öll út af sviðinu heldur hélt hún velli og fór í 

hljómleikaferðir um heiminn með reglulegu millibili og leyfa aðdáendum sínum að hlusta á 

sig og um leið á lifandi tónleika, sem alltaf er sérstök upplifun og verður ekki neitað að sé.  

Að ekki sé talað um fyrir fólk sem lengi hefur fylgt þessum mönnum og þekkir lögin og kann 

mörg þeirra utanbókar og veit talsverð skil á hverjum og einum hljómsveitarmeðlimi gegnum 

fréttir og samtöl sem fjölmiðlar hafa í gegnum tíðina átt við þessa menn og líka gera vegna 

þess að vera nokkuð sem fólk vilji lesa og fræðast um.  Viss markaður er fyrir svona viðtöl.  

Fyrir svo utan að selja viðkomandi blað eintakinu meira.  Mikil tilfinningabönd fá myndast 

við þessa menn vegna nálægðar gegnum fjölmiðla, plötuútgáfuna, sjónvarpið og nú síðast 

vefmiðlanna sem birta okkur myndböndin og ekkert lát á. 

Frá árinu 1969 komu plötur YES út árlega allt til ársins 1978 að smá stopp kom í til ársins 

1980.  Og svo héldu þær áfram að tínast á markaðinn en samt ekki eins ört og í fyrstu og hélst 

allt til ársins 2001 er aftur kom hlé og nú nokkuð langt hlé sem teygði sig allt fram til ársins 

2011 er út kom platan Fly From Here sem sver sig í ætt við verk YES.  Er meira að segja 

albúmið framan á umslagi tiltekinnar plötu í stíl við mörg hinna sem hljómsveitin hefur gert 

og höfundur séð og mann að voru oft nokkuð sérstök.  Þessi plata er, heyrist höfundi, ágætis 

verk og heyrir ekki annað en að YES sé enn að gera frumlega og ferska söngva.  Má samt 

vera, og líklega, að grjótharðir og eldri aðdáendur hljómsveitarinnar YES séu höfundi ekki 

með öllu sammála þar.  Eru enda fáir jafn harðir, fastir á sínu og ósveigjanlegir í afstöðu og 

fólkið sem hvað ötullegast fylgja frægum böndum eftir á ferðalagi sínu um himinskaut 



frægðarinnar og öll þessi bönd eiga sem á annað borð ná langt í heimi tóna og söngva er í 

tilfelli YES- bandsins. 

Í október 2005 var Jon Anderson á tónleikaferðalagi um heimsbyggðina einn síns liðs og söng 

og lék á ýmis hljóðfæri eins og kassagítar, píanó, og Roland MIDI- gítar sem sagt var um að 

með því apparati hafi hann náð að gera þá fjölskrúðugustu tóna sem hann taldi sig þurfa til að 

fá skilað lögunum sem bestum frá sér.  Hljómleikaferðina kallaði Anderson Ferð um 

alheiminn, Tour of the Universe, en í henni lék hann lög eftir sjálfan sig, lög sem hann samdi 

með Vangelis og líka gömul YES- lög, en hann tók þátt í að semja öll þeirra helstu lög.  Í 

umræddri tónleikaferð kom í ljós að Jon var með helming prógrammsins tileinkað YES- 

söngvum og stundum meira en helming þess.  Á milli spjallaði hann við áheyrendur og flutti 

þeim sögur.  Hefur maðurinn enda frá mörgu að segja á viðburðaríku tímabili með sinni 

gömlu hljómsveit YES. 

Á níunda áratugnum leystist YES upp í einhverjum leiðindum sem gerði að verkum að 

félagarnir töluðust ekki við nema með lögfræðinga við höndina.  Á endanum jöfnuðu þeir 

ágreining sinn og hafa komið saman öðru hvoru og farið í miklar heimsreisur og var ein slík 

farin á árinu 2004 og kannski fleiri eftir það.   

Ekkert nýtt er sagt hér og margir lent í sama.  Sjálfur mann höfundur eftir atviki um borð í 

skipi einu að ósætti kom upp milli vélstjóra og skipstjóra sem neituðu að talast meira við og 

fóru öll samskipti fram milli þeirra um stund með bréfum sem menn fluttu annaðhvort upp í 

brú eða niður í vélarúm.  Ekki gott en það sem getur gripið um sig er stálin stinn mætast og 

hvorugur neitar að sveigja af leið.  Önnur áþekk saga er til um bílstjóra sem ók upp á 

einbreiða brú og rúta mikil kom á móti og hefði átt að bakka burt vegna þess að koma á eftir 

hinum en gerði ekki og ökumaður fólsbílsins drap á bifreiðinni og tók sér blað í hönd og 

byrjaði að lesa í því hin rólegasti og svaraði engu kalli hins uns rútubílstjórinn sá sæng sína 

uppreidda og bakkaði rútunni burt af brúnni og gaf hinum færi á að komast leiðar sinnar allt 

annað en brosmildur er hinn ók hjá.  En málið leystist og er fréttin hér. 

Meira um YES. 

Árið 1977 var hljómsveitinni YES gott ár.  Það hófst með því að Rick Wakemann gekk á 

nýjan leik til liðs við hljómsveitina.  En hann hafði verið burtu frá því á miðju ári 1974. 

Þeir Jon Anderson, Steve Howe, Alan White, Chris Squire og Rick Wakeman voru sem 

vonlegt er fullir bjartsýni er þeir lögðu upp í hljómleikaferð til Bandaríkjanna í júlí árið 1977 

með söngvaskáldið Donavan með sér í för sem upphitunar atriði fyrir þá.  Frá Bandaríkjunum 

flaug YES yfir til Evrópu og mætt í báðum þessum heimsálfum gríðarlegum viðtökum fólks 

að greinilegt var að uppgangstími mikil gekk með í veruleika YES. 

Nokkrum vikum áður en hljómleikaferð þessi hófst gaf bandið út litla hljómplötu.  Aðallagið 

á plötu þessari er Wonderus Stories sem komst hátt á vinsældarlista í Englandi og menn segja 

um að hafi verið hjálplegt fyrir hljómsveitina í að gera túrinn svo vel heppnaðan eins og sagan 

varðveitir.  Lagið Wonderus Stories er fallegur söngur eins og margir vita og er að finna á 

plötu YES - Going For The One - útgefinni 1977.  Sú plata öll er "fanta góð", eins og stundum 

er sagt.  Engin ku víst hafa getað borð á móti því að neitt nema velgengni væri hjá YES árið 

1977.  Margir gerðu sér og ljóst að hér væri ekki á ferð nein venjuleg hljómsveit heldur hreint 

snilldar band. 



Þess má geta að í túr þessum hafði Steve Howe gítarleikari YES 12 gítara á sínum vegum sem 

hann spilaði á og nokkra að auki til vara.  Stundum vannst Howe ekki tími til að smeygja 

einum gítar af sér til að spila á annan og kom sér þá vel statíf það sem hægt var að tylla 

hljóðfærinu í og leika það sem tilheyrði og var ætlað söngnum sem verið var að flytja.  Eitt 

hljóðfærið sem Howe greip til var rafmagnssítar.  Allt svona gerir hljómleika í augum 

fólksins meira eftirminnilega en máski ella.   

Hljómleikarnir byrjuðu stundvíslega með því að karlmannsrödd bauð áhofendur velkomna á 

hljómleika YES í hljómleikaferð þeirra 1977.  Áður en það allt saman byrjaði kom sá sem 

skildi hita upp fyrir YES og var sjálfur Donavan sem áhorfendur klöppuðu ákaft fyrir sem 

undir lofklappinu gekk inn á sviðið klæddur hvítu frá toppi til táar.  Hann vatt sér formálalaust 

í sitt fyrsta lag og lauk því.  En þá byrjuðu vandræðin og Donovan varð svo taugaóstyrkur að 

hann fór allur hjá sér og var ekki laust við að fólk í salnum vorkenndi manngreyinu sem 

kynnti lög sín titrandi þarna við hljóðnemann.  Eftir nokkra söngva rjátlaðist það allt saman af 

honum og hann komst á ágætis flug.  Sumir myndu kalla svona viðbrögð "sviðskrekk". 

Samt bar ekki á öðru en að áhorfendur kynnu vel að meta framlag söngvaskáldsins og 

hljómsveit þá sem með honum var og sýndu með því að dilla sér í takt við hljómanna frá 

sviðinu.  Gætti Donavan sín á að flytja ekki neitt nema sín þekktustu lög, sem á þessum tíma 

voru orðin allmörg.  Eftir um fjörtíu mínútna söng fannst honum nóg komið og kvaddi 

áhorfendur og yfirgaf sviðið og var klappið í sal og engu minna klapp en var er hann steig inn.  

Ætlaði hann þá að taka aukasöng og breyttist þá viðhorfð í sal í - púúú - og honum gert 

skiljanlegt að YES væri það sem fólkið væri komið til að heyra en ekki hann.  Áhorfendur eru 

ekkert lamb að leika sér við og harðir í horn að taka.  Samt tók Donavan sinn söng og er hann 

hafði lokið sér af féll fagurt silkitjald fyrir sviðið.  Um það bil hálf klukkustund leið án þess 

að neitt gerðist.  Áhorfendur urðu sem vonlegt er leiðir og hófu að hrópa hver í kapp við 

annan:  "We want YES, We want YES"  En þá, öllum að óvörum, byrjaði hljómsveitin að 

leika á bak við fallega silkitjaldið sem þarna hékk og um leið að lýsast upp með allavega 

lituðum ljósum innan frá.  Um leið og tjaldið loks lyftist gall við mikið fagnaðarhróp úr sal.  

Mikið sjónarspil hér á ferð eins og sjá má.  Rétt eins og Donavan að þá leik hljómsveitin líka 

sín þekktustu lög sem þeir félagar höfðu gert vinsæl á liðnum árum. 

Fyrir aftan hljómsveitina var risatórt sýningatjald og helmingi stærra en þá gilti um 

Háskóalbíó, til að menn fái áttað sig á stærðinni.  Á tjald þetta var varpað myndum sem voru í 

takt við lögin sem verið var að leika.  Í einu laganna var engu líkara en að eldar loguðu alls 

staðar á bak við hljómsveitina og í öðru eins og snjóaði og að væri blindbylur.  Og í einu af 

fyrstu lögunum var engu líkara en að hljómsveitin svifi um í tóminu í geimum. 

Tónleikar þessir stóð sleitulaust í tvo klukkutíma. 

Að tónleikum loknum fengu YES- meðlimir ósvikið klapp úr salnum en voru svolítið seinir 

að koma fram aftur sem varð til þess að velflestir áhorfendur, hátt í átta þúsund manns, 

kveiktu allir á eldspítum eða kveikjurum í salnum sem þá var búið að myrkva og fannst 

mörgum atriðið vera tilkomumikil sjón og má vel ímynda sér að hafi verið væri maður sjálfur 

á staðnum og vitni að slíkri uppákomu.  Allri stemmningu á svona stöðum er í raun 

ómögulegt að lýsa svo vel sé og kemur aldrei í staðin fyrir að vera sjálfur og sjálf á vettvangi 

atburðanna. 

Svo komu YES- meðlimir aftur á sviðið og tóku aukalag eins og gengur og gerist séu 

hljómsveitir klappaðar upp og flutti lag og svo aukalag sem kom starfsfólki öllu verulega á 



óvart og var ekki með í dagskránni og þeir bara tóku upp hjá sér sjálfum að gera og gerðu af 

fingrum fram.  Strax að tónleikum loknum flýttu hljómsveitarmeðlimirnir sér heim á hótelið 

þar sem beið þeirra ekta grænmetisréttir og var lengi viðhaft og til siðs hjá YES að fá sér 

ærlega í svanginn eftir alla streituna kringum svona tónleika. 

Heyrum örstutt í Jon Anderson söngvara sveitarinnar:  "Við förum okkur að engu óðslega á 

hljómleikaferðum.  Við borðum vel, sofum fullan svefn og reynum að fá útrás öðruvísi en að 

láta eins og brjálæðingar." (Dagblaðið 28 nóvember 1977).   

Er hér er komið (nóvember 1977) höfðu tónleikar YES staðið frá því í júlí sama ár án teljandi 

hléa og meðlimir allir úthvíldir eins og ferðin hafi verið að hefjast og litu þeir ekki út eins og 

menn sem starfað hafa hvíldarlítið seinustu fjóra mánuði. 

Hljómsveitin YES hefur á ferlinum gefið út 21 skífu og að minnsta kosti eina 

tónleikakvikmynd "Yessongs" í leikstjórn Peter Neal og var ein þeirra hljómsveita sem slíkt 

gerðu og sýndu í kvikmyndahúsum heimsins.  Þriggja plötu albúmið með þessum tónleikum - 

Yessongs - var lengi talið eitt besta tónleikaalbúm sem gefið hafði verið út og leit dagsins ljós 

1973.  Höfundur hefur ekki getað komist að hvort kvikmyndin "Yessongs"- var sýnd í 

íslenskum kvikmyndahúsum. 

Í lokin má til gamans geta þess að Jon Andarson sótti landið heim og kom fram með 

hljómsveitinni Todmobile í Eldborgarsal Hörpu 15 nóvember 2013 þar sem flutt voru vinsæl 

lög með bæði Todmobile og hljómsveitinni YES.  Hefur hljómsveitin YES verið áhrifavaldur 

margra músíkkanta bæði hér heima og erlendis. 

 

Um haustið 1971 var höfundur togarasjómaður og veiddi ásamt öðrum áhafnarmeðlimum fisk 

í miklu magni með siglingu til Þýskalands í huga sem jafnframt var hans fyrsta sigling og um 

leið fyrsta skiptið sem hann komst út fyrir landsteinanna þá 18 vetra gamall og nýskriðin yfir í 



18 árið.  Veiðisvæðið þetta haust var eins og oft áður um borð í þessu skipi svokallað 

Síðugrunn sem sjómenn kannast við, og þar reynt við ufsa sem gaf sig oft vel á haustum.  

Varpan kom oft með allmikið af ufsa upp og mest stórufsa sem Þjóðverjar voru og eru máski 

enn ólmir í og greiddu gott verð fyrir.  Lauk svo veiðiferðinni og skipið tók stefnuna til hafs 

með yfir 250 tonn í lestunum í hálfgerðri brælu og allir auðvitað hvíldinni fegnir eftir um 

hálfsmánaðar veiðiskap. 

Þegar hér er komið voru The Beatles til þess að gera nýlega farnir af sviðinu og rykið svona 

að mestu sest eftir allt upphlaupið samfara tilkynningunni sem umheimi barst um að sveitin 

myndi ekki starfa lengur.  Á þessum tíma eru mótmæli algeng víða um lönd tengd stríðrekstri 

hverskonar og ekki óalgegnt að götur stórborga fylltust fólki með kröfuspjöld sem ritað var á 

allskonar gegn hernaðarbrölti.  Var fyrrverandi meðlimur Bítlanna og annar aðallagahöfundur 

þeirra John Lennon þá komin út í þessi mótmæli og gerði með fullum þunga ásamt konu sinni 

Yoko Ono sem saman leiddu hluta þessara mótmæla og engin spurning er um að hafi verið 

hvati fyrir suma aðra um sama.   

Nema hvað að skipið er þarna á öllu sínu stími og þaut sjórinn aftur með síðu skipsins af 

ferðinni sem á því var, Maí GK 346 var gangmikið skip, að manni fannst á ógnarhraða og við 

nokkrir standandi fyrir aftan afturgálga togarans og þá komið sæmilegasta veður að ræða þessi 

mótmælamál sem oft voru ofarlega á baugi fréttatímanna.  Og barst John Lennon auðvitað til 

tals á meðal okkar.  Segir einn okkar þá að kallinn sé orðin vitlaus, og átti við John blessaðan.  

En stundum var þetta sagt um hann, og þau bæði reyndar, eins og mörg okkar munum eftir á 

meðan þessi tími enn gilti í lífi þeirra hjóna um þátttöku þeirra gegn stríðsrekstri 

Bandaríkjamanna í Víetnam.  Verður þá einum í hópnum að orði að John sé ekkert orðin neitt 

vitlaus heldur sé hann frekar orðin vitlaus á þessu öllu saman og að það væri ekki það sama.  

Þarna átti hann við allt þetta Bítlastand og alla þessa frægð og gríðar miklu athygli sem hann 

mætti hvar sem hann kom ásamt því að vera þekktur af öllum og allstaðar.  Höfundur mann 

vel að hann tók undir sjónarmið þessa ágæta áhafnarmeðlims, samstarfsmanns á þessum tíma 

og jafnaldra, sem ekki skemmdi neitt fyrir og samþykkti algerlega rök hans og fannst hafa 

nokkuð til síns máls. 

Og til Þýskalands komum við og gerðum góða sölu og fórum aftur út og komum við í 

Vestmannahöfn í Færeyjum og tókum ís og fengum einn farþega um borð sem var 16 ára 

strákur af íslensku bergi brotin sem vantaði far heim og skipstjórinn aumkaði sig yfir og var 

hann með okkur sem farþegi er skipið kastaði trollinu aftur á Síðugrunni og allar veiðarnar 

sem stóðu innan við tvær vikur og gerðum annan álíka túr af stórufsa og seldum í Cuxhaven 

eins og í fyrra skiptið og komum um sex vikum síðar heim til Hafnarfjarðar úr þessum tveim 

túrum (beittúrum) með allgott kaup upp á vasann sem hafðist af þessu öllu saman og voru um 

eitthundrað þúsund krónur og allvel í lagt á þessum tíma.  Í Hafnarfirði yfirgaf farþegin fleyið 

og hefur maður ekki séð hann frá þeim degi og vissi aldrei svo ég muni alltént hvað hét en 

mann samt vel eftir sem bara ágætis náunga.  Smá sjóarasaga hér. 

Umfjöllun um tíðaranda 

Mikil breidd var í öllu sem tengdist tónlist á áttunda áratug seinustu aldar og hófst í lok þess 

sjöunda er allt hreinlega fylltist af allskonar tónlist og stefnum í tónlist sem var að finna á 

þessum árum og allt svolítið tvist og bast sem máski gerði að verkum að menn urðu svolítið 

að gera upp við sig sjálfa hvar í öllu þessu væri þeirra staður því útséð var um að illmögulegt 

væri að fylgja öllu né vita um allt sem í boði væri.  Til þess var flóran of breið og úr of mörgu 



að velja til að menn gætu verið inn í öllu og gefur auga leið að margt fór framhjá fjölda fólks 

sem örugglega hefði heillað og yljað en það kom aldrei auga á vegna mergðarinnar í 

plöturekkunum.  Sem er auðvitað bara gott og sýndi svart á hvítu að höfundar og bönd þyrftu 

að gera sitthvað til að vekja áhuga fólks á því sem þeir hefðu og kallar á viðskiptavit, sem 

einnig er kostur og fólk margt hvert hefur.  Vinna var það gæskurinn.  Með henni hefst þetta, 

þó svolítið af heppni þurfi líka.  En hún er annað og bara er nú eða er ekki.  Fólki á að standa 

til boða allskonar er kemur að tónlist og bjóðast breidd slík og vita að á tónlistarmarkaðnum 

kenni ýmsa grasa og margar tónlistarlegar stefnur séu þar sem hægt sé að velja um.   

Að gróska sé í tónlist er besta merkið um að markaðir séu heilbrigðir og virki eins og ætlast sé 

til.  Einsleitni bendir til að menn hafi svolítið týnt áttum og að einstaklingurinn (höfundurinn) 

ráði ekki nógu miklu í gangverki þessu heldur hitt hvað gefi mest af sér í peningum.  

Skiljanlegt viðhorf en listinni í flestum tilvikum til óþurftar í of stórum skammti. 

King Crimson.   

Hljómsveitin King Crimson er vel virt sveit með sína dyggu áhangendur sem virða hana og 

keyptu hljómplöturnar og höfðu á skoðun um verkin sem hljómsveitin gaf út og vörðu út í eitt 

þar sem gagnrýnisröddin komst að og vildi eyðileggja móralinn sem fyrir var á staðnum en 

var kastað útfyrir af varnarveggnum sem upp reis og varnarorðunum á bak við hann.  King 

Crimson var tvímælalaust sett undir flokkinn með ágætum pælingaböndum þó eflaust sé til 

annað orð yfir þau en orð þetta notað hér sem höfundur heyrði oft á þessum tíma og finnst í 

lagi með.  Þeir líkt og mörg önnur bönd gerðu allskonar krúsindúllur með hljóðfærum sínum 

sem jók á sérkenninn og gerðu útsetningar á lögum sínum og vöktu fyrir vikið meiri athygli 

og mörgum fannst áhugaverðari en létu samt ágætlega í eyrum.  Eins og öll góð tónlist gerir 

og málið í heild sinni snýst um.  Og hver metur góða tónlist fyrir mitt leit betur heldur en ég 

sjálfur?  Bendi mér einhver á?  Engin er betri til verksins falinn.  

King Crimson er Ensk hljómsveit sem spilar tilraunakennt og frumsækið Rokk.  Sveitin var 

stofnuð árið 1968 og hefur gítarleikarinn Robert Fripp farið fyrir henni og hafa marksonar 

mannabreytingar orðið á þessari hljómsveit fyrir utan Fripp sem stendur vaktina og haggast 

hvergi.  King Crimson blandar allskonar saman eins og Djassi, klassík, þjóðlagatónlist saman 

við rokkið sem hefur svona verið grunnstefið í öllu sem þeir í gegnum tíðina hafa staðið fyrir 

og grunntóninn sem allt hitt vinnst út frá.  Meðlimir King Crimson eru yfir tuttugu 

manneskjur gegnum tíðina en voru til að byrja með fjórir.  Fólk sem kom við þar eru menn 

eins og Jon Anderson úr YES, Bill Bruford trommuleikari YES, David Cross, Jamie Muir, 

Tony Levin og Adrian Bellow, að fáeinir séu togaðir fram.  Stúdíó plötur King Crimson eru 

samtals 13 og komu til að byrja með út nokkuð þétt allt til ársins 1974 er hlé varð á til árisins 

1981 að út kom platan Discipline og aftur fer eitthvað í gang þar á bæ og hlutir að hreyfast því 

sjá má plötu frá árinu 1982 Beat og aðra 1984 sem heitir Three Of A Perfect Pair og svo ekki 

aftur fyrr en árið 1995.  Líklegt er að nýjasta plata King Crimson sé frá árinu 2003.  Þá alltént 

kom frá þeim hljómplatan The Power To Believe.  

Höfundur verður að segja eins og er um fyrstu plötu kappanna In The Court Of The Crimson 

King að hún svo sannarlega sverji sig í ætt við það sem þá var að gerast og margir 

tónlistarmenn og hljómsveitir dunduðu sér við og líka gerðu og gáfu á eftir út og nutu af 

vinsælda og frægðar vegna helst djörfungarinnar sem þeir með þessu sýna að eigi til og riðu á 

vaðið með og sigruðu eins og oft gerist þegar menn með djörfungina að vopni stíga fram og 

eru vissir um að hafa eitthvað í pokahorninu sem gangi upp og fólk muni meðtaka.  Þetta til 



að mynda var svolítið einkennandi fyrir þetta tímabil en er ekki nærri eins áberandi nú um 

stundir en mætti samt alveg koma þó ekki sé með sama hætti og þá heldur öðruvísi útfært eins 

og gengur og gerist í þessu öllu saman.  Hvert tímabil hefur sín sérkenni.  Og má líka alveg.   

Til að gera eitthvað sem hjartað bauð og er smekklega gert sem viss fegurð býr í sver sig í 

ættina hvað frumleika áhrærir sem og allskonar tilraunir og var eitt helsta einkenni á þessum 

tíma hjá mörgum sveitum sem þá voru og nutu vinsælda þó ekki væri verk þeirra allra.  Og 

hvenær svo sem gerist það?  Lagið sem ber af á þessari fyrstu hljómplötu King Crimson er að 

áliti höfundar tvímælalaust lokalag plötunnar og hið rúmlega níu mínútna langa sem heitir 

The Count Of The Crimson King Including The Return Of The Fire Witch And The Dance Of 

The Puppets og er nafn sem ekki verður borið fram í heilu lagi nema draga fyrst djúpt að sér 

andann.  Mikill glæsileiki þar á ferð og tilkomumikið útspil hjá King Crimson og ekki 

undrunarefni að menn hafi vænst mikils af sveitinni til framtíðar litið.  Höfundur hefur heyrt 

tónleikaútgáfu af þessu lagi sem bara vildi ekki hætta og hvert sinn sem höfundur hélt að svo 

væri hélt lagið áfram.  En svo kom að því að því lauk og lagið á eftir fékk sitt tækifæri.  Ef 

líkja má verkum King Crimson saman við eitthvað annað frá þessum tíma koma 

hljómsveitirnar Emerson Lake & Palmer strax upp í hugann ásamt YES. 

Þekktasta verk sveitarinnar er sem sagt 

fyrsta plata bandsins In The Court Of The 

Crimson King sem lítillega var gert skil hér 

ofar og kom út í október eða nóvember 

1969 og verður höfundur að segja að sé 

hreint ágætis plata og sem sannarlega hefur 

staðist tímans tönn með miklum ágætum.  

Sama dag og verkið kom út var jafnframt 

gefin út lítil tveggja laga plata með laginu 

21th Century Schizoid Man Including 

Mirrors sem er titillag breiðskífunnar.  Sagt 

var með í fréttinni að tilhlökkunarefni væri 

að fá hljómplötuna (LP) í 

hljómplötuverslanir á Íslandi, að sjá má að 

platan vekur ýmsum vonir.  Hvenær hún 

svo barst til landsins er ekki gott að segja.  

Hvað um það að á þessu árabili var tími 

hljómplötunnar og hljómsveitanna ofarlega 

hjá fólki hvort sem er á Íslandi eða 

annarstaðar í Evróu og Bandaríkjunum.  

Víst er um það. 

Eins og höfundur gat um áðan urðu menn svolítið að taka ákvörðun um það sjálfir á hvað 

skildi hlustað og annað óhjákvæmileg vegna þá alls sem var í boði og ljóst að sumt færi fyrir 

ofan garð og neðan hjá máski flestu okkar og útilokað að kynna sér allt sem til var.  Og ekki 

var það ekki fyrr heldur en í byrjun tuttugasta áratugar seinustu aldar og höfundur fluttur 

austur til Neskaupastaðar og kominn þar innaum fólk sem var svolítið inn á akkúrat þessari 

línu sem smá saman fór að kynna fyrir honum allskonar efni sem hann á eftir mat sem 

áhugavert og sér ekki eftir að hafa opnað á.  King Crimson er eitt bandanna sem þá komu fyrir 

hans eyru og mörg önnur bönd líka sem áður fóru framhjá en blöstu eftir þetta við sem 

áhugaverður kostur og hann setur enn annað veifið á til að njóta.  Höfundur er samt ekki alveg 

að átta sig á hvernig fólk taki svona pælingum eins og hér eru settar fram sem þó eru fyrir 



honum hin ágætasta skemmtun og að sumu leiti heillandi að vinna við.  Er tónlist frá þessum 

tíma líka bara partur tónlistarsögu landann og sem slík fullgildur vettvangur og að auki 

áhugaverður til að tjá sig um og gera góð skil og setja fram með einhverjum góðum og 

skiljanlegum hætti af fullri alvöru og fyllstu virðingu.  Beri menn ekki virðingu fyrir efni því 

sem unnið er við hverju sinni kemur ekkert nema hálfkák út úr því öllu saman. 

Meira af King Crimson 

Í mars 1970 urðu margir fyrir verulegu sjokki er út barst að klofningur hafi orðið í sveitinni 

King Crimson sem margir báru svo miklar vonir til og gerðist með ákvörðun annars vegar 

trommuleikarans Michael Giles og hins vegar multi- hljóðfæraleikarans Jan McDonald sem 

báðir ákváðu að hætta og yfirgefa þá sem eftir voru, þá Greg Lake, Pete Sinfield og Robert 

Fripp.  Framúrstefna þeirra þótti taka öðru fram sem þá var að gerast í rokkheimi öllum og 

ekki heldur vera neitt verra að sjálfir Bretar hafi uppgötvað þessa sveit sjálfir og án aðstoðar 

Ameríkumenn eins og stundum var áður í þessu og dæmi tekið í þessu ljósi af Led Zeppelin 

sem þurfti heila Ameríku til að kynna þá fyrir Bretunum svo að þeir opnaðu augu sín fyrir 

hæfileikunum sem þar undir leyndust.  Stundum líka er þetta með þessum hætti og stundum 

þarf aðra en okkur sjálf til að við sjáum hvað við eigum og dvelur í næsta nágrenni.  

Mannkindina!  Hver skilur hana? 

Á þessum tíma er einvörðungu komin út ein plata með King Crimson sem hér ofar er nefnd og 

fór hátt og þóttu tónleikarnir í kjölfarið með því betra sem þá hafði verið gert.  Vinsældir 

hennar þóttu undrum sæta og helst fyrir það hve allt gekk hratt fyrir sig.  En samt kom sjokkið 

fyrir aðdáendur sveitarinnar með brotthvarfi þessara ágætu tveggja manna.  En sjáum við og 

fáum staðfestingu á að áttundi áratugur seinustu aldar er sérstakt tímabil hvað varðar vinsællar 

hljómsveitir sem höfðu áhrif á jafnvel daglegt líf fólks.  Veltu menn því fyrir sér hvernig 

þessum þrem liðsmönnum King Crimson muni reiða af þremur og ljóst orðið að þeir sem eftir 

urðu haldi nafninu sem sett var á þessa hljómsveit og geti áfram notað.  Og er greinilega 

einhverjum léttir.   

Nokkru síðar kom sú fregn að tveir væru komnir í stað þeirra sem fóru og að hljómsveitin æfi 

á fullu gasi upp nýtt efni sem talið er að verði tilbúið til útgáfu í apríl 1970.  Hvort það gekk 

eftir er ekki gott að segja en væri þá að líkindum platan Lizard sem út kom þetta ár.  Hreint 

prýðis gripur sem gefur þeirri fyrstu lítt eftir.  Ljúf og góð tónlist og ekki alveg loku fyrir það 

skotið að John Anderson syngi að stórum hluta lokalag þeirrar plötu sem er lagið Lizard sem 

platan heitir eftir og er svona toppurinn og yfir tuttugu mínútna langt.  Jon alltént kom við í 

King Crimson og var þar um tíma.  Önnur plata kom út með þeim 1970 og er það hljómplatan 

In The Wake Of Poseidon.  

Það er líklega árið 1975 sem King Crimson leggjast í dvala en nær samt áður að gefa út 

plötuna Red þó brestir séu þá komnir í samstarfið og David Cross hætti í miðjum klíðum en 

þeim samt tókst að klára plötuna.  Platan Red þótti hin ágætasta og var þriðja platan í þessari 

röð.  Hinar tvær eru Larks' Tongues In Aspic 1973 og á eftir henni Starless And Bible Black 

1974.  Og svo áðurnefnd Red líka 1974.   

Svo er að sjá að King Crimson sé enn starfrækt þó ekki fari miklum sögum af henni í dag. 

 



Niðurstaðan úr samantekt þessari er að King Crimson hafi flutt ljúfa og góða tóna sem flestir 

láti hreint prýðilega í eyrum og er enn ein staðfestingin á allri þessari gríðarlegu grósku sem 

einkenndi áttunda áratug seinustu aldar og gerir svo áhugaverðan fyrir músíkgrúskara í ætt við 

höfund. 

 

Gert til gamans og vonandi einnig nokkurs fróðleiks. 

Kveðja:  KRF. 

 


