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Útdráttur 

  

Tilgangur þessa verkefnis var að kanna hvernig Rás 2 rækir hlutverk sitt um flutning á 

íslenskri dægurtónlist. Hversu hátt hlutfall innlendrar tónlistar sé í dagskránni, hvort það sé  

fullnægjandi og uppfylli þau lagalegu ákvæði sem stofnunin starfar eftir. Í lögum um 

Ríkisútvarpið, segir meðal annars að RÚV skuli varðveita íslenska tungu, sögu þjóðarinnar og 

menningararfleifð hennar. Í rannsókninni er ágrip af sögu RÚV og Rásar 2 rakið. Tölur sem 

fram koma styðja mikilvægi þess að Rás 2 var sett á laggirnar. Þá var gerð tilraun þar sem 

kannað var hvort nánast óþekkt íslensk hljómsveit fengi spilað lag sem sent var til rásarinnar. 

Það gekk eftir. Athugað var hvort ástæða eða áhugi væri fyrir því að taka upp svipaða reglu á 

Íslandi og í Frakklandi, þar sem útvarpsstöðvum er skylt að spila að minnsta kosti 40% 

innlenda tónlist. Svo reyndist ekki vera. Þó reyndist vera áhugi á að opna útvarpsstöð sem 

spilar eingöngu íslenska tónlist af öllu tagi. Spilun á íslenskri tónlist á Rás 2 hefur aukist frá 

stofnun hennar. Undanfarin fimm ár hefur hún verið um 40%. Almenn ánægja er með hvernig 

Rás 2 sinnir íslenskri tónlist. Samhliða rannsókninni var gerð heimildarmynd um sama efni, 

32. mínútur að lengd sem nálgast má á bókasafni Háskólans á Akureyri.  

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this assignment was to research how Rás 2 radio station fulfills it„s duty 

towards Icelandic music. How high is the ratio, is it high enough and does it fulfill the law it 

works according. The Icelandic law state that RÚV (e. The Public Radio) should preserve the 

Icelandic language, its history and cultural heritage. In the research the history of RÚV and 

Rás 2 is reviewed. Statistics revealed underline the stations importance from its establishment 

to date. Also a small experiment was conducted. A song by a relatively unknown band was 

sent to Rás 2 and the response examined. That was a success. The law in France requires 

radio stations to play at least 40% of French music. This law was analyzed and examined if it 

would work in Iceland. That was not the case. Some interest was to open a radio station that 

would only play Icelandic music. Most people are satisfied with Rás 2 and it came to light 

that they play about 40% Icelandic music. Along with this essay a documentary was made on 

the same subject. It is 32 minutes long and can be found in the library at the University of 

Akureyri. 
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1. Inngangur 

Rás 2 er vinsælasta útvarpsstöð landsins og hefur ákveðnum skyldum að gegna 

samkvæmt íslenskum lögum. Rannsóknarspurning verkefnisins var: Hver er hlutur íslenskrar 

tónlistar á Rás 2? Er þá miðað við tónlist sem er flutt og/eða samin af Íslendingi eða 

Íslendingum. Aðrar spurningar sem velt er upp í framhaldi af meginspurningunni eru: Hversu 

hátt er hlutfall íslenskrar tónlistar, er það nógu hátt, of hátt og hversu hátt á hlutfallið að vera? 

Ætti hlutfallið að vera eins og í Frakklandi, þar sem útvarpsstöðvum er skylt að spila 40% 

innlendar tónlistar (Hodson, 2006) og myndi slík regla ganga upp á Íslandi? Er Rás 2 að sinna 

grasrótinni jafn vel og hún gefur sig út fyrir að gera? Hvernig myndi útvarpsstöð sem spilaði 

eingöngu íslenska tónlist af öllu tagi vegna? 

  Tölur um hlutfall íslenskrar tónlistar voru fundnar og reiknaðar út 

(Félagsvísindastofnun, 1989; Magnús Einarsson, 1997; munnleg heimild, 2009; Kristján 

Ómar Björnsson, 2004). Viðtöl voru tekin við sérfræðinga, útgefendur, tónlistarmenn og 

starfsmenn Rásar 2. Þeir gáfu sitt álit. Rýnt var í íslensk lög þar sem hlutverk RÚV er 

skilgreint. Meðal annars er RÚV skylt að leggja rækt við menningararfleið þjóðarinnar (Lög 

um Ríkisútvarpið Ohf., 2007) þar sem íslensk tónlist leikur stórt hlutverk.  Skoðað var 

hvernig franska leiðin hefur gengið þar í landi (Jason, 2007) og álit ýmissa viðmælenda 

fengið á því hvort hún gengi á Íslandi. Þá var gerð lítil tilraun með hjálp óþekktar 

jaðarhljómsveitar og fólst tilraunin í því að tekið var upp lag, sem ekki er við allra hæfi, það 

sent til Rásar 2 og kannað hvort það fengi spilun. Rætt var við stofnanda Kanans, skammlífrar 

útvarpsstöðvar sem spilaði eingöngu íslenska tónlist, um rekstur hennar og viðtökur. Með 

áðurnefndum viðtölum var kannað hvort áhugi og ástæða væri til að opna slíka útvarpsstöð.  

  Rás 2 vinnur undir slagorðinu „fyrst og fremst í íslenskri tónlist,“ og var í upphafi sett 

fram sú tilgáta að slagorðið vísaði til sérstöðu Rásar 2 og þar væri íslensk tónlist mjög 

fyrirferðarmikil. Hlutfall hennar var talið vera um þriðjungur tónlistar á stöðinni og franska 
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leiðin var talin henta íslenskri tónlistarmenningu vel. Nokkur bjartsýni var á að hin óþekkta 

hljómsveit yrði spiluð á Rás 2 en ekki var búist við að alíslenskri útvarpsstöð yrði vel tekið. 
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2. Ágrip af sögu útvarps á Íslandi 

Ríkisútvarpið hóf útsendingar 21. desember árið 1930. Ljósvakinn var um þær mundir 

að taka við af prentlistinni fyrir tilstuðlan Ítalans Guglielmo Marconi. Ottó B. Arnar var fyrsti 

Íslendingurinn til að kynna sér þessa tækni hjá Bandaríkjamanninum Lee de Forest, sem fann 

upp útvarpslampann og hefur á stundum verið kallaður faðir útvarpsins. Ottó var þannig vitni 

að því er almenningsútvarp varð til. 

  Í kjölfar fyrri heimstyrjaldarinnar spruttu upp útvarpsstöðvar víða erlendis og varð 

Ottó, sem helsti áhugamaður þessa nýja ljósvakamiðils, áhugasamur um að opna slíka stöð á 

Íslandi. Hann fylgdist meðal annars með því er BBC hóf útsendingar sínar í Englandi árið 

1922. “Engin menningarþjóð er eins illa sett með samgöngur og Ísland, engar járnbrautir, 

strjálar skipaferðir, slæmir vegir, takmarkað símasamband o.s.frv. er því hvergi eins mikil 

þörf fyrir viðboði og einmitt hér,“ sagði Ottó í samtali við Morgunblaðið í apríl 1924 (Guðjón 

Friðriksson, 2000).  

 Ottó og Lárus Jóhannesson, lögmaður, fengu sérleyfi árið 1925, til þess að stofna til 

útvarpsreksturs og var það kallað Útvarp hf. Fyrsta tilraunarútsendingin var 31. janúar 1926 

og var ætlunin að kynna og efla íslenska menningu og tónlist. 2. febrúar heyrðist svo íslensk 

tónlist í fyrsta skipti í útvarpi. Þar sungu þeir Árni Jónsson frá Múla og Símon Þórðarsón frá 

Hól. „Var það vel til fundið af stjórn útvarpsins að fá einmitt þessa góðu söngmenn til þess að 

láta íslenzkan söng hljóma í fyrsta sinn í íslenzkt útvarp“, sagði í Morgunblaðinu daginn eftir 

(Gunnar Stefánsson, 1997). 

  Hófust formlegar útsendingar 18. mars 1926 en reksturinn gekk brösuglega vegna 

fjármagnsskorts og lagði fyrirtækið upp laupana árið 1928. Ottó reyndi að fá íslenska ríkið inn 

með einhverjum hætti til þess að verða þátttakandi í útvarpsrekstrinum en áhuginn reyndist 

lítill sem enginn. Helsta ástæða þess að útvarpið gekk ekki var að það fékk ekki einkasöluleyfi 

sem það sóttist hart eftir að fá. Sömu sögu er að segja af Arhúri Gook, sem reyndi að fá leyfið 
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til að reka útvarpsstöð á Akureyri árið 1929 (Birgir Guðmundsson, 2007). Á Norðurlöndunum 

voru það hins vegar þarlendar ríkisstjórnir sem sáu um og báru ábyrgð á útvarpsrekstri. 

Danmarks Radio, stofnað 1926, er sögulegt fyrir þær sakir að það er fyrsta ríkisrekna útvarpið 

í heiminum (Guðjón Friðriksson, 2000).  

  Árið 1927, var loks hafist handa við að koma á stofn íslensku útvarpi undir stjórn 

íslenska ríkisins. Þá var samþykkt frumvarp til laga um heimild handa ríkisstjórninni til 

ríkisrekstrar á útvarpi. Sérstök nefnd um málið var stofnuð. Leit hún einna helst eftir fordæmi 

til norðurlandanna. Nefndin lagði meðal annars til að fréttum og veðri yrði útvarpað tvisvar á 

dag, kennsla færi fram og að söngur, tónlist og endurvarp frá erlendum stöðvum yrði um 

þriðjungur dagskrárinnar sem átti aðeins að vera þrír klukkutímar á dag (Gunnar Stefánsson, 

1997). 

  Hið ríkisrekna útvarp, átti að hafa einkarétt á öllum útvarpssendingum á Íslandi, líkt 

og Danmarks Radio í Danmörku. Samgöngur á Íslandi voru bágar og því var spáð að 

samkeppnin yrði dagblöðum erfið, þar eð að útvarpið náði til fleiri hlutenda en dagblöðin til 

lesenda og gæti því orðið mun öflugri fréttamiðill en blöðin. Sá megin munur var á rekstri 

Ríkisútvarpsins og Útvarps hf. sáluga, að Ríkisútvarpið fékk einkarétt á sölu útvarpstækja til 

að tryggja fjárhaginn. Það leyfi hafði Útvarp hf. ekki fengið þrátt fyrir ítrekaðar óskir þar um. 

Fyrsti útvarpsstjórinn var Jónas Þorbergsson, sem áður gegndi ritstjórastarfi á Tímanum 

(Guðjón Friðriksson, 2000). 

  Á svipuðum tíma spruttu upp ríkisreknar útvarpsstöðvar víða um heim. Markmið 

stöðvanna og áherslur milli landa voru keimlíkar en þó var munur á því hvernig þjóðir töldu 

best að reka og fjármagna stöðvarnar. Í Bandaríkjunum þótti það strax við hæfi að hafa 

auglýsingar  felldar inn í dagskrána og afla sem mestra tekna í gegnum þær. Bretar, ásamt 

flestum öðrum, voru á öndverðri skoðun og töldu að auglýsingar og almannaútvarp ættu ekki 

samleið og neituðu alfarið að tengja það með þeim hætti (A Model Public Service 
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Broadcasting Law, 2005). 

  Fyrsti ómurinn úr ríkisútvarpinu heyrðist rétt fyrir jólin 1930. Dagskráin var stutt og 

fábrotin fyrstu árin. Sérstakt útvarpsráð hittist vikulega og hafði mikil áhrif á dagskrá RÚV. 

Til að mynda réð það oft minnstu smáatriðum hvað varðaði suma þætti dagskrárinnar auk 

þess sem það þurfti að samþykkja breytingar sem þáttastjórnendur vildu gera á sínum eigin 

þáttum (Kristján Ómar Björnsson, 2004). Með árunum þróaðist Ríkisútvarpið. Dagskráin 

lengdist, tók breytingum og auglýsingum fjölgaði. Útsendingarsvæðið stækkaði og 

hlustendum fjölgaði í kjölfarið. Takmark RÚV var að útvarpstæki skyldu vera á hverju 

heimili (Gunnar Stefánsson, 1997). 

Með árunum hefur skipan útvarpsráðs og hlutverk breyst. Í upphafi voru þar þrír 

fulltrúar, einn sem ríkisstjórnin tilnefndi, einn sem Háskóli Íslands tilnefndi, vegna þess 

tækifæris að nota útvarpið sem fræðslumiðil, og einn sem Fjelag Útvarpsnotenda tilnefndi í 

gegnum hlustendur. Það félag voru samtök útvarpseigenda á Íslandi, annað af tveimur slíkum 

sem var til í kringum 1930. Hitt var Fjelag Víðvarpsnotenda sem var stofnað 1925, áður en 

útvörpun hófst á Íslandi (Kristján Ómar Björnsson, 2004). 

  Árið 1966 breyttist hlutverk útvarpsráðs með lögum. Meðlimum var fjölgað í sjö sem 

allir voru tilnefndir af Ríkisstjórninni. Jafnframt var hlutverki ráðsins breyst. Það var nú ekki 

lengur tengt daglegri dagskrárstjórn, til dæmis hvað varðaði tónlistarstefnu (Kristján Ómar 

Björnsson, 2004). Árið 2007 var þessu hlutverki breytt enn og aftur, nú þegar RÚV var gert 

að opinberu hlutafélagi. Útvarpsráð var þá lagt niður og hlutverki þess dreift á aðila innan 

stofnunarinnar (Rúv.is, 2009) 

 Mynd 1 sýnir að hlutfall klassískrar tónlistar á Rás 1 á áttunda áratug síðustu aldar var 

rúmlega þriðjungur allrar tónlistar (Kristján Ómar Björnsson, 2004). Sérstaklega var unga 

fólkið orðið langeygt eftir tónlist sem var að hennar skapi. Ljóst er að þegar komið var fram á 
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9. áratuginn var krafan um tónlistarstöð sem var miðuð fyrir yngri hlustendahóp en Rás 1 

sinnti orðin mjög hávær (Guðjón Friðriksson, 2000; Gunnar Hjálmarsson, 2009). 

 

Mynd 1 Tónlist á Rás 1 (Kristján Ómar Björnsson, 2004). 

Myndir 1 og 2 sýna að þörf var fyrir tónlistarstöð. Hlutfall talaðs máls var alltaf 

rúmlega helmingur dagskrárinnar, nema árið 1971 þegar það var tæplega helmingur. 

 

Mynd 2 Hlutfall tónlistar á móti töluðu orði (Kristján Ómar Björnsson, 2004). 
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Mynd 3 sýnir hlutfall innlendrar tónlistar sem flutt var á Rás 1. Árið 1949 var 

hlutfallið mjög lágt, aðeins tæp 3%. Það jókst þó með árunum. Árið 1981, rétt áður en Rás 2 

var stofnuð var hlutfallið komið upp í 34%. Áratug seinna hafði þessi tala hækkað enn meira 

og var íslensk tónlist þá orðin tæplega helmingur allrar tónlistar sem spiluð var. 

 

Mynd 3. Íslensk tónlist á Rás 1  (Kristján Ómar Björnsson, 2004). 

 Rás 2 var stofnuð árið 1983 en áður hafði verið þrýst á Ríkisútvarpið að stofna aðra 

útvarpsstöð. Frá 1981, þegar Samtök áhugamanna um frjálsan útvarpsrekstur voru stofnuð, 

voru margir á því að afnema ætti einkaleyfi Ríkisútvarpsins til útvarpsrekstrar. Talað var um 

að stofna aðra stöð þar sem meðal annars átti að spila léttari tónlist en venjan var á Rás 1. 
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dægurtónlistar og dægurmenningar hvers konar, ákváðu yfirmenn Ríkisútvarpsins að hrinda 

af stað annarri útvarpsrás (Guðjón Friðriksson, 2000). 

  Haustið 1982 skipaði útvarpsstjóri nefnd sem átti að gera tillögur að rekstri, búnaði og 

dagskrá hinnar nýju útvarpsstöðvar. Fullveldisdaginn 1. desember 1983 hófst svo útsending á 

Rás 2, sem var strax vel tekið þrátt fyrir að nást aðeins á suðvesturhorni landsins fyrst um sinn 
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og að útsendingartími var takmarkaður. Hlustendakönnun árið 1984 sýndi að 70 prósent 

landsmanna hlustuðu á Rás 2 að einhverju leyti. Samkvæmt sérstakri könnun á 

fjölmiðlanotkun unglinga hlustuðu 98% þeirra á Rás 2 (Guðjón Friðriksson, 2000). 

  Gunnar Hjálmarsson, oft nefndur Dr. Gunni, var einn af þeim sem beið spenntur eftir 

stofnun Rásar 2.  

Ég, sem áhangandi  uppreisnarbylgjunnar, hélt að Rás 2 myndi verða 

vítamínsprauta fyrir slíka músík og aðra skemmtilega íslenska músík. 

En það var nú ekki. Músíkin sem var spiluð þarna var algjör hryllingur 

man ég og ég skrifaði lesendabréf í Moggann undir dulnefninu 

Birtingur þar sem ég fór mjög hörðum orðum um þessa ömurlegu 

stefnu sem að Rás 2 hefði strax tekið og var að setja fram spurningar 

af hverju væri ekki spilað meira með Purrki Pillnikk, The Fall og Joy 

Division. En svo fór þetta nú fljótlega batnandi og ég man þegar að 

stöðin hélt upp á fimm ára afmælið sitt 1988 þá einmitt spilaði 

nýstofnuð hljómsveit mín þarna BLESS. Við fengum að spila í beinni 

þá voru þeir að bjóða upp á fullt af „live“ böndum. Svo tóku þeir upp 

Rikk-Rokk hátíðina og eiga það nú vonandi ennþá og allskonar 

upptökur. Þannig stöðin virðist strax hafa eða fljótlega fengið þann 

metnað að standa sig í stykkinu svona sem Árbæjarsafn fyrir íslenska 

tónlist. (Gunnar Hjálmarsson, 2009). 

Ákveðið var að Rás 2 yrði ætlað að leika fyrst og fremst dægurtónlist, og að vera létt 

undirspil í amstri dagsins, eins og það var kallað. Þorgeir Ástvaldsson sem stýrði Rás 2 í 

upphafi sagði í samtali við Pressuna 1988 að starfsmenn mættu ekki trufla auglýsingartíma 

Rásar 1. Þeir áttu að spila tónlist, vera undirspil í amstri dagsins, en um leið og þeir færðu sig 

út fyrir það rákumst þeir á vegg dagskrárdeildar þeim til mikillar óánægju (Guðjón 

Friðriksson, 2000).  
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Fyrir starfsmönnunum lá að vinna fyrst og fremst með tónlist. Einn þeirra var Ásgeir 

Tómasson. 

Með þessu hygg ég að grunnurinn hafi verið lagður að íslensku 

tónlistarútvarpi, sem aðrir byggðu síðan á þegar 

einkaútvarpsstöðvarnar urðu til 1986 og þar eftir. Okkur gekk að 

flestu leyti vel að framfylgja hugsjón okkar um fjölbreytt 

tónlistarútvarp, enda gáfu yfirmenn Ríkisútvarpsins okkur nánast 

alveg lausan tauminn og Þorgeir Ástvaldsson var mildur yfirmaður. ... 

Við lögðum okkur fram um að vera ávallt með allra nýjustu tónlistina, 

innlenda jafnt sem erlenda, lágum í tónlistarblöðunum Billboard og 

Music Week og létum panta nánast allt, sem við héldum að ætti eftir 

að verða vinsælt. Reyndum að hafa lagavalið sem breiðast og höfða til 

sem flestra hlustenda. Kannski guldum við svolítið fyrir það, því 

einhvers staðar segir að útvarp sem ætlar að höfða til allra endi sem 

útvarp fyrir engan.  (Guðmundur Björnsson, 2007)  

Einkaréttur Ríkisútvarpsins til útvarps var afnuminn þegar ný lög tóku gildi 1. janúar 

árið 1986. Áður höfðu að minnsta kosti tveir hópar reynt að opna útvarpsstöð sem lögreglan 

lét loka með dómsúrskurði. Eftir mikil mótmæli þegar lögreglan gerði senditæki til útsendinga 

upptæk var haldin stofnfundur Íslenska útvarpsfélagsins og eftir langt og mikið þóf var 

loksins samþykkt að hnekkja á rétti Ríkisútvarpsins til útvarpssendinga. Einkarekið hljóðvarp 

og sjónvarp hófu göngu sína sama ár. Bylgjan, fyrsta einkarekna útvarpsstöðin, kom á 

markaðinn og varð helsti samkeppnisaðili Rásar 2 (Guðjón Friðriksson, 2000). Bogi 

Ágústsson, fulltrúi framkvæmdastjóra hljóðvarps, sagði í viðtali við Þjóðlíf árið 1987, þegar 

samkeppnin við Bylgjuna var hvað mest, að tilgangur Rásar 2 væri að keppa við 

einkastöðvarnar. Markmið rásarinnar væri að talsverðu skilgreint af útvarpsráði og af 

starfsmönnum hennar. Stöðin stefndi að því að halda uppi bæði tónlistarútvarpi og 

dægurmálaútvarpi og að gera Rás 2 að útvarpsstöð sem væri í nánum tengslum við allt það 

sem væri að gerast í þjóðlífinu (Ómar Friðriksson, 1987). 
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Slagorð Rásar 2 eru tvö og tengjast þau bæði meginrannsóknarspurningum þessa 

verkefnis:  „Fyrst og fremst í lifandi tónlist“ og „Fyrst og fremst í íslenskri tónlist“. Hlutverk 

rásarinnar er síðan skilgreint sem „dægurmálaútvarp með ríka áherslu á dægur- og 

samfélagsmál, auk lifandi tónlistarflutnings og tónlistar af hljóðritum (Skýrsla 

fjölmiðlanefndar, 2005).  Í ársskýrslu Ríkisútvarpsins 2007-2008  er komið inn á hlutverk 

Rásar 2 og hvernig hún hefur sinnt því. Þar segir m.a.: „Á þeim áratugum sem Rás 2 hefur 

starfað hefur hún gegnt veigamiklu hlutverki við að kynna til sögunnar ungt íslenskt 

tónlistarfólk. Margir úr þeim hópi hafa stigið sín fyrstu skref í samstarfi við Rás 2. Þetta hefur 

gert þá kröfu til starfsmanna Rásar 2 að þeir séu opnir fyrir ólíkum tónlistarstefnum og 

óþekktu tónlistarfólki.“ (Ríkisútvarpið [Rúv], 2008).  

Mynd 4 sýnir að Rás 2 er vinsælasta útvarpsstöð landsins. Tekið var úrtak á einni viku 

á hverju ári. 

 

Mynd 4. Markaðshlutdeild útvarpsstöðva á Íslandi (Guðmundur Björnsson, 2007; Capacent, 

2008; munnleg heimild, 2009). 
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3. Lög um Ríkisútvarpið 

 Ríkisútvarpið er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins og starfar á grundvelli laga 

nr. 122/2000. Ríkisútvarpinu er skylt að „veita almenna fréttaþjónustu og vera vettvangur 

fyrir mismunandi skoðanir á þeim stundum sem eru efst á baugi hverju sinni eða almenning 

varða,“ (Lög um Ríkisútvarpið Ohf., 2007). 

  Á ráðherraráðstefnu Evrópuráðsins í Tékklandi árið 1994 var samþykkt skilgreining á 

almannaútvarpi. Athygli vekur að skilgreiningin miðast við hlutverk almannaútvarps – í 9 

liðum - en ekki rekstrarform þess eða eignarhald. Þar segir meðal annars að almannaútvarp 

skuli mynda með dagskrá sinni sameiginlega viðmiðun allrar þjóðarinnar, miða dagskrá og 

þjónustu við almennan áhuga en taka einnig tillit til þarfa minnihlutahópa og að stuðla með 

dagskrá sinni að því að betur og víðar sé metinn fjölbreytileiki hins þjóðlega og hins evrópska 

menningararfs (COE, 1994). 

  Þetta endurspeglast í lögum um Ríkisútvarpið Ohf., sem tóku gildi 1. febrúar 2007. Þar 

er meðal annars fjallað um eignaraðild, fjárhagslegan aðskilnað, stjórnskipulag, tekjur og 

fleira. Með lögunum var stofnuninni breytt í opinbert hlutafélag sem er í eigu íslenska 

ríkisins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þáverandi menntamálaráðherra, sagði í mars árið 

2007 að með breytingunni væri reksturinn færður í félagsform með takmarkaðri ábyrgð 

ríkisins, jafnframt því sem stofnunin fengi þann sveigjanleika í rekstri sem fylgdi því þegar 

ríkisstofnun breyttist í opinbert hlutafélag. Jafnframt, að eitt helsta markmiðið með 

breytingunum væri að treysta stöðu RÚV og styrkja hlutverk þess sem 

almannaþjónustuútvarps (RÚV Ohf. stofnað, 2007). 

 Í flestum löndum þar sem reknir eru ríkisfjölmiðlar fara reglulega fram umræður um 

mikilvægi þeirra og hvert hlutverk þeirra sé í síbreytilegu fjölmiðlaumhverfi. Þrátt fyrir 

skiptar skoðanir hefur niðurstaða þessarar umræðu nánast undantekningarlaust verið á einn 
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veg, að ríkisreknir fjölmiðlar gegni enn mikilvægu hlutverki í breyttu fjölmiðlaumhverfi, eins 

og Bjarni Guðmundsson, staðgengill útvarpsstjóra orðaði það í samtali við Morgunblaðið 

(„Vill RÚV af auglýsingamarkaði“, 2003).   

 Orðum sínum til stuðnings vísar hann til fjölmiðlakönnunar sem gerð var fyrir 

Ríkisútvarpið haustið 2002. Þá kannaði Gallup viðhorf almennings til Ríkisútvarpsins. Þar 

kom fram að tæplega 74% töldu Ríkisútvarpið vera mikilvægasta fjölmiðil þjóðarinnar. Í 

þessari sömu könnun sögðu 84% aðspurðra að mikilvægasta hlutverk Ríkisútvarpsins væri að 

sinna fréttum og síðan voru nefnd atriði eins og öryggishlutverk, menningarhlutverk, 

fræðsluhlutverk og loks afþreyingarhlutverk. Bjarni taldi að þessar niðurstöður sönnuðu að 

Ríkisútvarpið væri að sinna sínum meginskyldum samkvæmt lögum (Vill RÚV af 

auglýsingamarkaði, 2003). Hvað menningar og afþreyingarhlutverk varðar er íslensk tónlist 

mikilvæg.  

 Í 3.gr í 2. kafla í lögum um Ríkisútvarpið er fjallað um hlutverk og skyldur RÚV. Þar 

segir meðal annars að útvarpsþjónusta í almannaþágu feli í sér að leggja rækt við íslenska 

tungu, sögu þjóðarinnar og menningararfleifð (Lög um Ríkisútvarpið Ohf., 2007). Tónlist er 

hluti listsköpunar og listsköpun er órjúfanlegur hluti menningar. Ekkert er minnst á tónlist í 

lögunum um RÚV, aðeins á áðurnefnda „menningararfleið“ sem er þó ekki einfalt að 

skilgreina. 

Eins og menning er arfleifð ekki einfalt hugtak. Hún er ekki bara það 

sem geymst hefur frá fyrri tíð – arfleifðin er líka tilbúningur og 

gleymska. Þess vegna er hún oft ekkert sérlega gömul. Skautbúningar 

og upphlutir eru til dæmis tilbúin arfleifð sem þjónar helst því 

hlutverki að tákna fatnað sem enginn Íslendingur klæðist lengur. ...Á 

Íslandi er orðið menningararfleifð mjög bundið hugmyndum um hvað 

einkennir íslensku þjóðina og hvernig bregðast eigi við hröðum 
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félagslegum og menningarlegum breytingum nútímans. (Gauti 

Sigþórsson, 2006). 

Stjórnendur Ríkisútvarpsins hafa alla tíð lagt mikla áherslu á menningarhlutverk 

stofnunarinnar. Til að mynda líkti fyrsti  útvarpsstjórinn, Jónas Þorbergsson, starfsemi 

útvarpsins sem brúarsmíð sem gæti flutt heimili landsmanna undir eitt þak, í ræðu sinni á tíu 

ára afmæli stofnunarinnar árið 1940. Starfseminni hefur verið þakkað fyrir að færa heimilin, 

sérstaklega í einangraðri byggðum landsins, nær hvert öðru með því að vera í senn 

tónleikasalur, leikhús og skólastofa. Í útvarpinu fór fram fræðsla á menningu og listum. Í 

útvarpstíðindum árið 1941 kallaði prófessorinn Magnús Jónsson stofnunina 

menningarmiðstöð og andlega lyftistöng þjóðarinnar (Njörður P. Njarðvík, 1992). 

Skiptar skoðanir voru um þá tónlist sem flutt var í útvarpinu. Árið 1951 ritaði 

tónskáldið og söngstjórinn Björgvin Guðmundsson opið bréf til tónlistardeildar útvarpsins 

„vegna óþjóðhollra starfshátta,“ þar sem hann fór hörðum orðum um tónlistarstefnu 

Ríkisútvarpsins. 

Hvernig sem því er farið, hefir  tónflutningur Ríkisútvarpsins löngum 

vakið alveg sérstaka athygli allmargra hlustenda, og þó einkum 

varðandi íslenzka tónlist. Þykir þar að jafnaði gæta óviðkunnanlegrar 

tregðu og tómlætis, ekki ósvipað því , sem maður gæti hugsað sér hjá 

Evu, þegar hún var að reyna að fela helming barnanna sinna fyrir 

Guði. En hvað sem því líður, þá er hitt nokkurn vegin víst, að óánægja 

hlustlausra en hugsandi hlustenda fer vaxandi, einkum þó þeirra, sem 

taka tónflutning útvarpsins alvarlega frá þjóðernis- og menningarlegu 

sjónarmiði, eins og vera ber (Björgvin Guðmundsson, 1951). 

 Lögin hafa verið gagnrýnd fyrir að vera of vítt skilgreind. Stjórn Bandalag íslenskra 

listamanna, fundaði með Birni Bjarnasyni, þáverandi menntamálaráðherra, árið 2002. Hann 

sagði meðal annars  að nauðsynlegt væri að RÚV setti sér stefnu, þannig væri brýnt að RÚV 

skilgreindi starfsemi sína sem menningarstarf til að ríkisrekstur væri forsvaranlegur. Tinna 
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Gunnlaugsdóttir, leikkona og forseti Bandalags íslenskra listamanna, BÍL sagði að það væri 

listamönnum mikið fagnaðarefni að menntamálaráðherra teldi ástæðu til að undirstrika 

menningarhlutverk RÚV enda væru hlutverk og skyldur þess í þáverandi lögum mjög óljóst 

(Um menningarhlutverk Ríkisútvarpsins, 2002). 

 Viðskiptaráð Íslands skilaði skýrslu 24. febrúar 2006 í aðdraganda lagasetningar um 

RÚV. Segir meðal annars að hlutverk RÚV sé skilgreint á afar víðan máta. Í skýrslunni er m.a 

talað um fjölbreytt skemmtiefni, það ekki skilgreint frekar, en tónlist er stór hluti af því í 

útvarpi (Viðskiptaráð, 2006). RÚV ber að huga að menningarhlutverkinu bæði með 

dagskrárgerð sinni og tónlist. Menningar- og afþreyingarhlutverkið er samtvinnað, m.a. í 

gegnum tónlistina. Eins og Gauti bendir á er íslensk menning ung og sífellt að taka 

breytingum. Íslensk dægurlög eru því mikilvægur hluti af menningararfleiðinni. Væntingar og 

kröfur frá menningarstofnunum, samtökum listamanna og einstökum listamönnum á 

Ríkisútvarpið eru miklar. 

 Sigrún Stefánsdóttir, dagskrárstjóri Rásar 1 og Rásar 2, segir Rás 2 hafa verið mjög vel 

mótaða þegar hún tók við starfi sínu. Hvorki hún né annað starfsfólk rásarinnar vinnur eftir 

hinum íslensku lögum en þau eru þó fullmeðvituð um hvaða skyldum Ríkisútvarpinu ber að 

uppfylla. Þar á meðal er öryggis- og upplýsingaskylda, sem Sigrún segir þau taka mjög 

alvarlega, en þegar kemur að dagskrárgerð og spilun á íslenskri tónlist eru það hefðirnar sem 

ríkja (Sigrún Stefánsdóttir, 2009). 

 Eftir  nýjustu lagabreytinguna um RÚV var hún gerð að hlutafélagi í eigu Ríkisins. 

Þegar þáverandi menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, mælti fyrir 

frumvarpinu á Alþingi sagði hún meðal annars þetta í ræðu sinni. 

Í 3. gr. er fjallað um hlutverk og skyldur Ríkisútvarpsins sf. og hlutverk 

þess sem útvarps í almannaþágu er skilgreint. Er sú skilgreining sett 

http://www.vi.is/files/1947070236R%C3%ADkis%C3%BAtvarpi%C3%B0%20hf..pdf
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fram með mun nákvæmari hætti en er í gildandi lögum um 

Ríkisútvarpið. Almennt má segja að fylgt sé nokkuð hefðbundinni 

skilgreiningu á skyldum útvarps í almannaþágu, að flutt sé vandað og 

fjölbreytt dagskrárefni sem nái til allra landsmanna, lýðræðislegar 

grundvallarreglur og mannréttindi séu virt, lögð sé rækt við þjóðleg 

gildi, efnisval sé miðað við þarfir sem flestra þjóðfélagshópa, gætt sé 

óhlutdrægni, stutt við ýmiss konar menningarstarfsemi (Þorgerður 

Katrín Gunnarsdóttir, 2005) 

 

3.1 Hentar franska leiðin á Íslandi? 

Tölur sýna að hlutfall innlendrar tónlistar á Rás 2 hefur verið um 40% á síðustu árum, 

eins og sést á mynd 9. Er hún mun framar en Bylgjan í þessum efnum, eins og mynd 8 sýnir 

og tölurnar sýna að aðrar útvarpsstöðvar sinna innlendri tónlist mun verr. Franska leiðin, sem 

hér verður lýst, hefur verið íhuguð sem möguleiki fyrir Ríkisútvarpið. 

Í Frakklandi voru sett lög árið 1994 sem skylda allar útvarpsstöðvar til að spila að 

minnsta kosti 40% af franskri tónlist. Yfir 1500 útvarpstöðvar eru starfræktar í landinu. Lögin 

tóku  gildi 1. janúar 1996. Menntamálaráðuneytið hafði þá í mörg ár reynt að fá 

útvarpsstöðvar til að spila meira af franskri tónlist. Jacques Toubon, þáverandi 

menntamálarðaherra, tókst loks að fá lögin samþykkt. Auk þess segir í lögunum að 20% af 

þessari tónlist skuli vera “ný”, en það eru lög sem komu út síðustu sex mánuðina. 

  Frakkar skilgreina franska tónlist þrengra en gert er hér á landi með íslenska tónlist, 

þ.e. tónlist sem sungin er á frönsku. Tónlistin þarf auk þess að vera spiluð á helstu 

hlustunartímum, svo ekki sé hægt að komast hjá því að spila tónlistina með því að fylla upp í 

kvótann á nótunni, þegar hlustun er ef til vill minni en yfir daginn. Lagsetningin nær einnig til 

þeirra útvarpsstöðva í Kanada, þar sem franska er opinbert tungumál ásamt ensku, fyrir þær 

stöðvar sem senda út á frönsku (Hodson, 2006). 

http://www.althingi.is/altext/raeda/131/rad20050411T161347.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/131/rad20050411T161347.html
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 Amerísk tónlistaráhrif höfðu mikil áhrif á Frakka. Á 9. áratugnum fóru stórar 

hljómsveitir að gefast upp á móðurmáli sínu og byrjuðu að syngja á ensku, í von um meiri 

vinsældir, þar af leiðandi fleiri hlustendur, meiri plötusölu og ásókn í tónleika, og loks meiri 

peninga. Lögin sem sett voru í Frakklandi voru svarið við þessari þróun. Þau höfðu þær 

afleiðingar að margir flytjendur þurftu að taka erfiða ákvörðun, annað hvort að hætta á minni 

vinsældir og syngja á frönsku, en vera vinsælir í heimalandinu, eða syngja á ensku og reyna 

að verða vinsælli annarsstaðar í Evrópu. Eðlilega varð það oft ekki raunin. Sumir flytjendur 

gáfu tónlist sína einfaldlega út á báðum tungumálunum (Jason, 2007). 

  Rannsóknir í Frakklandi sýndu að hlustun á útvarpið var  í takt við aukna sölu á 

geisladiskum, sem var einn helsti hvatinn fyrir lögunum, og átti jafnframt að auka sölu á 

innlendri tónlist til að styrkja hana í sessi. Sú varð og raunin fyrstu árin. Hægt er að sekta 

útvarpsstöðvar um allt að 5% af heildarinnkomu þeirra ef lögunum er ekki fylgt. Sektin gæti 

orðið nokkrir tugir milljóna íslenskra króna. Hlutfall tónlistar sem sungin var á ensku var í 

sumum tilfellum komin upp í 85%. Lögunum var reyndar breytt árið 2000, en aðeins fyrir 

„ungar“ útvarpsstöðvar. Fyrir þær er hlutfallið 35%, en 25% af því þarf að vera með „nýjum“ 

flytjendum. (Hodson, 2006). 

Alain Carignon, þáverandi samskiptaráðherra Frakka, fannst þessi kvóti sanngjarn. 

Hann spurði gagnrýninn hvernig einhverjum gæti fundist það of mikið að tvö af hverjum 

fimm lögum væru á frönsku. Án þessara aðgerða myndi menning Frakka skaðast. En ekki 

voru allir jafn hrifnir. Jean-Pierre Ozannat, þáverandi stjórnarformaður Europe 1, einnar 

vinsælustu einkareknu útvarpsstöðvarinnar í Frakklandi, sagði lögin fáránleg og hafnaði hann 

hugmyndinni um kvóta algjörlega. Í staðinn fyrir hann hvatti hann tónlistarfólk til að búa bara 

til betri tónlist þar sem útvarpsstöðvar spiluðu aðeins það sem fólki líkaði vel við (Cohen, 

1993). 
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3.2 Álit tónlistarmanna og Rásar 2 

Bubbi Morthens er mjög hlynntur stefnu Frakka og finnst þeir hafa gert rétt í þessum 

efnum. Hann segir að þetta hafi gert mikið fyrir tónlist í Frakklandi en vill ganga enn lengra á 

Íslandi og sjá hlutfallið vera 50% íslenskt tónlist (Bubbi Morthens, 2008). Því er Birgir Örn 

Steinarsson, blaðamaður á Morgunblaðinu og tónlistarmaður ekki sammála. Honum finnst 

40% vera nógu mikið. Frakkar séu of stressaðir á því að vernda sína tungu og ákveði fasismi 

ríki í því að tónlistin verði að vera sungin á frönsku. Ef reglan yrði tekin upp á Íslandi vildi 

hann að það styrkti tónlistarmenninguna á Íslandi en ekki endilega til þess að vernda íslenska 

tungu. Því skipti engu máli hvort tónlistin  sé sungin á íslensku eða ensku (Birgir Örn 

Steinarsson, 2009). 

 Vilhelm Anton Jónsson, söngvari og gítarleikari 200.00 Naglbíta, vill ekki sjá regluna 

á Íslandi. Hann vill frekar að útvarpsstöðvarnar finni hjá sér hvöt til að spila íslenska tónlist, 

en ekki skikkaðar til þess. Séu reglur settar yrði alltaf farið framhjá þeim með einhverjum 

hætti. Rás 2 hafi skilgreint hlutverk að sinna íslenskri menningu og þeir sinna því vel með 

mikilli spilun á íslenskri tónlist (Vilhelm Anton Jónsson, 2009). Þessu er Sigrún Stefánsdóttir 

sammála. Hún segir að lög séu ágæt, en vildi frekar að löngunin og tilfinningin til að spila 

íslenska tónlist réði því hversu mikið er spilað á Rás 2 (Sigrún Stefánsdóttir, 2009). 
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4. Gagnrýni á hlutfall íslenskrar tónlistar á Rás 2 

 Oft hefur verið tekist á um það hvað er spilað á Rás 2. Skortur á magni innlendrar 

tónlistar fer þar fremst í flokki. Árið 1996 birtist grein í Morgunblaðinu, frá Félagi íslenskra 

hljómlistarmanna, FÍH, undir yfirskriftinni „Spilun íslenskrar tónlistar hefur minnkað,“ og er 

þar átt við Rás 2. Undir greinina rita þeir Björn Árnason, Magnús Kjartansson, Steinar Berg 

Ísleifsson og Þórir Baldursson. Hratt sú grein af stað mikilli umræðu næstu vikurnar. Í 

greininni segir meðal annars að nokkru áður hafi FÍH sent bréf til útvarpsstöðvanna þar sem 

óskað var eftir að fá upplýsingar um þá stefnumörkun sem fylgt var hvað varðaði spilun á 

íslenskri tónlist. Segja þeir að bréfið hafi verið ritað í ljósi upplýsinga um minnkandi spilun á 

íslenskri tónlist („Spilun íslenskrar tónlistar hefur minnkað“, 1996). 

 Í greininni segir að spilun íslenskrar tónlistar á Rás 2 hafi aðeins verið 17,67% af 

heildartónlistarflutningi og að hlutfallið hafi minnkað um tæp 30% á örfáum árum. Jafnframt 

segir að hlutfall íslenskrar tónlistar á Bylgjunni hafi verið 15%, á FM 95,7 var hún 10%, auk 

þess sem þeir áætluðu að Aðalstöðin væri með 15% og X-ið 5% hlutfall innlendrar tónlistar. 

Hlutfall erlendrar tónlistar árið 1995 í útvarpsmiðlum hafi verið 83% - 95% („Spilun 

íslenskrar tónlistar hefur minnkað“, 1996).  

 Þessum skrifum svaraði Magnús Einarsson, tónlistarstjóri Rásar 2. Sagði hann að 

Rás 2 hefði markvissa tónlistarstefnu sem meðal annars felst í því að kynna íslenska tónlist 

sérstaklega. Á Rás 2 væru fluttir þættir helgaðir íslenskri tónlist og tónlistarmönnum. Einnig 

þætti það ennþá viðtalsefni þegar íslenskur tónlistarmaður sendi frá sér plötu. Sagði hann að 

Rás 2 væri algjörlega óháð hagsmun um útgefanda og að það væri „alger pína og kvöl að 

þurfa að hlýða á neyðarvæl útgefenda sem eru að heimta stærri hlut af kökunni, 

peningakökunni sem er uppá nokkuð margar milljónir,“ („Íslensk tónlist á Rás 2“, 1996) og 

ýjaði að því að fjórmenningarnir hafi viljað fá meiri íslenska tónlist í útvarpið til að fá hærri 
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stefgjöld. Útvarpsstöðvum er skylt að halda skrá yfir hvað er spilað og greiða höfundum 

þeirra ákveðin gjöld eftir því, stefgjöld (STEF). 

 Magnúsi sárnaði mjög skrif fjórmenningana um þetta. Sagði hann þau aum og að 

þetta ætti ekki við nein rök að styðjast („Íslensk tónlist á Rás 2“, 1996). Fjórmenningarnir 

höfnuðu þessu í annarri grein, sögðu að orð þeirra hefðu verið tekin úr samhengi og að krafan 

um meiri spilun íslenskrar tónlistar í þágu útgefenda væru ekki rétt („Spilun íslenskrar 

tónlistar hefur minnkað“, 1996). 

 Auk þess gefur Magnús kvartettnum ekki háa einkunn í stærðfræði. Segir hann að 

nákvæmur útreikningur þeirra sé rangur og að þeir hafi einnig gefið í skyn að tölurnar séu 

komnar frá Rás 2, sem einnig sé rangt („Íslensk tónlist á Rás 2“, 1996). Hann leiðrétti þó ekki 

töluna þeirra. Með því að skoða tölur yfir hlutfall efnis á dagskrá Rásar 2 má sjá að spilaðir 

klukkutímar af tónlist árið 1995 voru 4.603 (Hagstofa Íslands, e.d). Magnús gaf upp að 

íslensk tónlist árið 1995 hafi verið 55.418 mínútur. Því er hægt að reikna út að hlutfall 

íslenskrar tónlistar hafi verið 20% árið 1995 („Íslensk tónlist á Rás 2“, 1996). 
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5. Íslensk tónlist á Rás 2 

Hlutfall innlendrar tónlistar á Rás 2 hefur farið vaxandi með hverju árinu. Eins og 

Mynd 5 sýnir er hlutfallið í kring um 40% á seinni árum. Sigrún Stefánsdóttir segir að það sé 

aldrei nóg spilað af íslenskri tónlist á Rás 2. Hún segir að þau séu hinsvegar að gera sitt besta 

en alltaf sé hægt að gera betur. Rás 2 sinni ekki öllum týpum tónlistar eins og til dæmis rappi 

og bílskúrshljómsveitum (Sigrún Stefánsdóttir, 2009). 

 

Mynd 5. Hlutfall íslenskrar tónlistar á Rás 2 (Félagsvísindastofnun, 1989; Magnús Einarsson, 

1997; munnleg heimild, 2009; Kristján Ómar Björnsson, 2004). 

Myndin sýnir hlutfall íslenskrar tónlistar á Rás 2. Árið 1985 sýnir að hlutfallið var 20 

prósent, þær tölur eru fengnar út frá einum degi á árinu. Árið 1989 var hlutfallið komið upp í 

26 prósent, þá voru teknir þrír dagar og hlutfallið reiknað þannig. Gera má ráð fyrir að 

hlutfallið á árunum 1990 til 2006 hafi verið hægt rísandi, en aldrei farið upp fyrir 40 

prósentin. 

  Rás 2 gerir ýmislegt til að koma íslenskri tónlist á framfæri, auk þess að spila hana. 

Hljómsveitir koma og spila í beinni útsendingu á föstudögum, oft í tengslum við tónleika eða 

plötuútgáfur.  Rás 2 hjálpar til við Músíktilraunir, stendur fyrir tónleikaferðalögum innlendra 
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tónlistarmanna og kynnir til sögunnar eina nýja íslenska plötu á viku (Margrét Erla Maack, 

2009). 

 Ólafur Páll Gunnarsson, yfirmaður tónlistardeildar Rásar 2, segir að fjórir til sex aðilar 

fundi reglulega um það hvað eigi að spila meira en annað á stöðinni. Hún spili rokksöguna 

eins og hún leggur sig með viðkomu í diskói og pönki og ýmislegu öðru.  Það er ekkert 

bannað og útvarpsmaðurinn ræður að minnsta kosti helmingnum sem hann spilar á sínum 

tíma. Hann segir að RÚV sé líklega frjálsasta ríkisútvarpið í heiminum, allar aðrar stöðvar séu 

reknar með fyrirfram tilbúnum lagalistum (Ólafur Páll Gunnarsson, 2009). 

 

Mynd 6. Íslensk tónlist á topp 100 árið 2008 (munnleg heimild, 2009; Rúv.is, 2009). 

Mynd 6 sýnir samanburð á innlendri tónlist á listunum yfir 100 mest spiluðu lögin á 

Bylgjunni og Rás 2 árið 2008. Það sýnir að Rás 2 stóð sig umtalsvert betur, var með 20 

prósent meira af innlendri tónlist á listanum en Bylgjan.  
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Vilhelm Anton Jónsson segir að mikilvægi Rásar 2 sé vanmetið. 

Mér finnst Rás 2 vera að standa sig mjög vel og ég held að mikilvægi 

Rásar 2 fyrir íslenska tónlist sé jafnvel vanmetið, því tónlistin sem þeir 

spila er svo ólík og ótrúlega fjölbreytt. Hvers vegna er hún vinsæl? 

Hún spilar svo fjölbreytta tónlist og ég held að það geti rosalega 

margir fundið eitthvað á dagskránni sem þeim líkar við. Það er fullt af 

tónlist á Rás 2 sem ég kveiki ekki á hversvegna þeir spila enda hef ég 

bara minn tónlistarsmekk og svo hafa bara aðrir sinn. Ég held að það 

sé alveg pottþétt hægt að fullyrða það að Rás 2 spili nógu mikið af 

íslenskri tónlist, en hvað er nógu mikið? Hversu langur er 

snærisspottinn? Myndum við vilja að rásin spilaði bara íslenska 

tónlist? Nei, ekkert endilega, ég vil heyra aðra tónlist líka. Þetta yrði 

dálítið einstrengingslegt ef þeir mundu bara spila íslenska tónlist 

(Vilhelm Anton Jónsson, 2009). 

 Páll Óskar Hjálmtýsson er vinsæll flytjandi á Rás 2, en margt af því efni sem hann 

gefur út fellur þó ekki undir títtnefndan „meginstraum“. Hann er ánægður með Rás 2, þar fá 

allir tækifæri, hver sem er geti komið inn af götunni og komið lagi í spilun. Rás 2 er 

samkvæmt honum eini talsmaður jaðartónlistar á Íslandi (Páll Óskar Hjálmtýsson,  2008). 

Bubbi Morthens segir að Rás 2 sé mikilvæg en að Bylgjan hafi sótt á hvað varðar 

flutning á íslenskri tónlist. Þeir sinna grasrótinni vel sem og svokallaðri meginstraums tónlist. 

Hera Björk Þórhallsdóttir tekur í sama streng. Hún lýsir Rás 2 sem hlaðborði tónlistar á 

meðan aðrar útvarpsstöðvar hafi sértækara tónlistarval. Það sé helsti kostur Rásar 2 (Bubbi 

Morthens, 2008). 

  Eiður Arnarsson, útgáfustjóri íslenskrar tónlistar hjá Senu segir fjölbreytnina vera 

aðalatriðið. Rás 2 sé eina útvarpsstöðin sem gefi nánast öllum íslenskum tónlistarmönnum 

tækifæri. Það sé eitthvað sem engin önnur útvarpsstöð geri. Rás 2 mætti alls ekki þróast í þá 

átt að líkjast öðrum útvarpsstöðvum (Eiður Arnarsson, 2009). 

  Baldvin Esra, framkvæmdastjóri Kimi Record útgáfunnar, segir að Rás 2 gæti orðið 
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vinsælli en hún er í dag.  Rás 2 fellur of oft í þá gryfju að eltast við það sem er meginstraums, 

það sem auðvelt er að hlusta á. Það á einna helst við á aðaltímum stöðvarinnar, þegar mesta 

samkeppnin er, þar sem stöðin óttast að fólk skipti um stöð heyri það tónlist sem því líkar ekki 

við. Til þess að auka hlustun sína ætti Rás 2 að hætta að eltast við Bylgjuna, sinna íslenskri 

tónlist af fullum krafti með því að setja sér markmið um hlutfall sem gæti verið allt upp í 

70%. Rás 2 á að hætta að eltast við það sem allir vilja heyra og einbeita sér að því sem er gott, 

það gerði stöðina betri (Baldvin Esra, 2009). 

 

Mynd 7. Íslensk tónlist á Rás 2 vikuna 2. febrúar til 8. febrúar árið 2009 (Rúv, 2009). 

Mynd 7 sýnir hversu hátt hlutfall innlendrar tónlistar var Rás 2 á milli klukkan 06 um 

morguninn og 22 um kvöldið, vikuna 2. febrúar, sem var mánudagur, til 8. febrúar 2009. Hafa 

ber í huga að spilunarlistinn sem dagskrárstjórar Rásar 2 býr til er ekki heilagur. 

Þáttastjórnendur hafa fullt leyfi til að breyta honum og spila eitthvað annað. Ekki er tekið tillit 

til þess í tölunum, þær eru aðeins unnar upp úr spilunarlistanum. Samt sem áður ætti hlutfallið 

ekki að breytast mikið. Að sama skapi nær listinn ekki yfir það sem spilar er á milli 22 og 6 

um nóttina, en þá er hlustun í lágmarki. Meðaltalið sýnir að íslensk tónlist hefur 40% hlutfall 

af öllum flutningi á Rás 2. 
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Mynd 8. Íslensk tónlist á topp 100 listanum á Rás 2 (Ruv.is, 2009). 

Mynd 8 sýnir hversu mörg lög á listanum yfir 100 mest spiluðu lögin á Rás 2 voru 

íslensk. Minnst var hlutfallið árið 2004, 35%. Mest fór það í 60%, árið 2006. Meðaltalið er 

45%. 

 

5.1 Hljómsveitin Akureyri! 

Nokkrir viðmælendur höfðu orð á því að allir gætu komið lagi að á Rás 2 auk þess sem 

slagorð Rásar 2 er „Fyrst og fremst í íslenskri tónlist“. Sigrún Stefánsdóttir sagði meðal 

annars að bílskúrshljómsveitum væri ekki sinnt vel. Til að kanna þetta var gerð tilraun. 

Í janúar 2008 var stofnuð hljómsveit sem fékk nafnið Akureyri! Hún varð til eftir 

áskorun frá meðlimi hljómsveitarinnar Reykjavík! um að stofna systurhljómsveit með sem 

bæri þetta nafn. Þrír vinir, allir búsettir á Akureyri, tóku þessari áskorun með trompi og 

byrjuðu strax að æfa. Æfingarnar fóru hægt af stað en eftir að þeir fengu eigið húsnæði fóru 

hlutirnir að ganga betur. Eftir þó nokkrar æfingar og nokkur frumsamin lög fóru hjólin að 

snúast. Tónlistarstefnan sem mörkuð var í upphafi var nokkuð hörð og pönkuð jaðarstefna en 

ekki hin hefðbundna útvarpsvæna tónlist.  
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 Hljómsveitin spilaði á nokkrum tónleikum á Akureyri og vakti talsverða athygli á 

meðal yngri kynslóðarinnar á svæðinu, þá sérstaklega fyrir nokkuð berorða og oft og tíðum 

pólitíska texta. Fleiri frumsamin lög bættust fljótlega í safnið og fóru meðlimir 

hljómsveitarinnar að gæla við þá hugmynd að gefa út plötu. Fyrst vildi hljómsveitin þó kynna 

sig betur og ná til enn fleiri en þeirra sem voru í nánasta umhverfi. Þar sem peningar voru af 

skornum skammti þurfti hljómsveitin því að reiða sig á fríar auglýsingar á netinu og orðspor 

sem færi manna á milli. Eins og flestar aðrar hljómsveitir stofnaði Akureyri! síðu á Myspace 

vefnum þar sem hljómsveitin setti inn nokkur lög og annað efni tengt henni. Fjöldi vina tók að 

streyma í heimsókn inn á síðuna og áður en langt um leið myndaðist nokkuð stórt tengslanet. 

Hljómsveitin hitaði upp fyrir stærri hljómsveitir sem komu til Akureyrar að spila, við góðar 

undirtektir, og langaði meðlimi því að senda frá sér eitthvert efni.  

 Efnahagsástandið á Íslandi árið 2008 var vægast sagt slæmt sem þó varð nokkur 

innblástur fyrir lagasmíði hljómsveitarinnar og sömdu þeir lag sem fékk nafnið  “Það er allt 

að fara til fjandans”.  Eins og nafnið gefur til kynna var þarna verið að syngja um ástandið í 

þjóðlífinu og fast skotið á ríkisstjórnina, Seðlabankann og Davíð Oddsson. Með það að 

markmiði að fá sem flesta til þess að heyra lagið var fyrsta skrefið að setja það á netið til 

niðurhals. Næsta skref sem hljómsveitin tók var að senda það til blaða- og tónlistarmannsins 

Gunnars Lárusar Hjálmarssonar betur þekktur undir nafninu Dr. Gunni. Þar fékk hljómsveitin 

óvæntan og gleðilegan meðbyr þar sem Dr. Gunni setti lagið á heimasíðu sína sem er ein mest 

lesna bloggsíða landsins, með þúsundir lesenda á degi hverjum. Þar sást best hversu mikil 

áhrif þetta hafði að strax daginn eftir hafði útvarpsstöðin X-ið 977, sem er útvarpsstöð sem 

spilar aðallega rokktónlist sem aðrar stöðvar eru ekki mikið fyrir að spila, tekið lagið af síðu 

Dr. Gunna og sett í reglulega spilun á stöðinni. Hljómsveitin Akureyri! sendi tölvupóst til 

stjórnenda stöðvarinnar til þess að þakka þeim fyrir og fengu svar til baka þar sem þeim var 

einnig þakkað og sagt að lagið væri að “skora vel hjá hlustendum”. 
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Lagið var einnig sett inn á íslenska og umdeilda Torrent síðu sem bar nafnið 

TheVikingBay.org og sérhæfði sig í skráarskiptum milli notenda þar sem hægt var að 

niðurhala bíómyndum, þáttum og tónlist. Í fyrstu vikunni höfðu yfir fjögurhundruð manns náð 

í lagið af síðunni. Til samanburðar var annað lag með vel þekktri hljómsveit að nafni Dikta 

niðurhalað álíka oft. Laginu Womanizer með hinni vel þekktu Britney Spears var niðurhalað 

rúmlega þrjúhundruð sinnum (TheVikingBay.org, 2008). 

Án mikillar fyrirhafnar hafði hljómsveitin þannig fengið töluverða dreifingu og athygli 

um landið allt, án fjárútláta. Næsta skref var því að reyna að ná til þess miðils sem flestir ná til 

og hlusta á en það var að sjálfsögðu Rás 2. Nokkrir diskar með laginu voru því sendir til 

helstu stjórnenda stöðvarinnar. Nokkur tími leið og voru meðlimir hljómsveitarinnar orðnir 

nokkuð vondaufir um að fá nokkra spilun á rásinni þar til 21. nóvember árið 2008 í 

Popplandinu á Rás 2 að Óli Palli sagði þetta í beinni útsendingu: 

Við fáum voða mikið sent af músík sem fer ekki hátt og er ekki mikið 

spiluð á öðrum útvarpsstöðum eða neins staðar annarstaðar og er ekki 

inn á tónlist.is listanum eða neitt slíkt. Það er náttúrulega svo mikið að 

allskonar frábæru tónlistarfólki um allt land og við komum ekki nærri 

því næstum eins miklu að eins og við mundum vilja, en ég ætla að 

spila hérna lag sem að ég fékk sent á diski og það er bréf sem fylgir 

með. „Góðan dag, meðfylgjandi er diskur með hljómsveitinni 

Akureyri! Á  honum er að finna lagið Það er allt að fara til fjandans. 

Lagið fjallar um ástandið á Íslandi í dag en lagið var í raun samið um 

síðustu páska. Hljómsveitin er skipuð þremur piltum sem að tóku 

áskorun Bóasar í hljómsveitinni Reykjavík! sem skoraði á einhvern að 

stofna hljómsveit sem að héti Akureyri! Stefnt er á að sveitirnar spili 

saman við fyrsta tækifæri en það hefur enn ekki gerst.“ Þeir eru með 

Myspace, það er bara Myspce.com/akureyriband, og þetta er svona, 

þeir lýsa þessu sjálfir sem melódísku pönk rokki en hérna er þetta, 

Það er allt að fara til fjandans (Poppland, 21. nóvember 2008). 
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Það má með sanni segja að tilraunin gefi nokkuð afgerandi vísbending. Rás 2 hefur oft 

lýst því yfir að þeir gefi allri tónlist möguleika og það sannaðist þennan kalda 

nóvembermorgun, hljómsveitarmeðlimum til ómældrar ánægju. 
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6. 100 prósent íslensk tónlistarstöð 

Oftar en einu sinni hefur sú hugmynd verið reifuð að opna útvarpsstöð á Íslandi sem 

spilar einvörðungu íslenska tónlist (Jakob Frímann Magnússon, 2009). Hefur þá til dæmis 

verið nefndur sá möguleiki að opna Rás 3 sem gæti sinnt þeim tilgangi. Hefur þessi umræða 

ekki aðeins komið frá íslensku tónlistarfólki heldur einnig útvarpshlustendum. Anna 

Kristjánsdóttir kom með eftirfarandi tillögu að því hvernig sú stöð gæti litið út á bloggsíðu 

sinni árið 2005. 

Ég lýsi hér með eftir íslenskri útvarpsstöð sem flytur tónlist á íslensku 

einvörðungu, blandaða tónlist frá ýmsum tímum og frá hinum ýmsu 

flytjendum og útgefendum. Útvarpsstöðin verði samkeyrð með 

Ríkisútvarpinu hvað fréttir snertir, en hugmyndin er að reynt verði að ná 

samningum við Ríkisútvarpið um að það verði fluttar fréttir frá 

fréttastofu Útvarpsins á fréttatímum Ríkisútvarpsins sem þrátt fyrir stóra 

ágalla er eilítið skárri en hinar fréttastofurnar, en einnig verði lengri 

fréttatímarnir látnir halda sér. Að öðru leyti verði þessi útvarpsstöð 

algjörlega sjálfstæð. Á daginn svo og á kvöldin um helgar verði fengnir 

þáttastjórnendur með nokkuð frjálst efnisval, stutt viðtöl, óskalög og 

spjall þó innan þess ramma sem hæfir tilgangi útvarpsstöðvarinnar. Þeim 

verði einnig uppálagt að tala gott og kjarnyrt íslenskt mál.“ (Anna 

Kristjánsdóttir, 2005). 

Þetta hefur verið reynt. Fyrir jólin 2006 opnaði Jakob Frímann Magnússon, 

tónlistarmaður og Stuðmaður, útvarpsstöðina Kaninn sem tilraun í tvo mánuði sem spilaði 

eingöngu íslenska tónlist allan sólahringinn. Sú hugmynd kom til Jakobs frá Jóhanni G. 

Jóhannssyni. Hún var að keyra íslenska tónlist allan sólarhringinn, bæði nýja og eldri tónlist. 

Jóhann hafði bent á að árlega kæmu út um 2500 ný lög en aðeins tíu prósent þeirra fengju 

einhverja spilun, og einungis 4 prósent fengu þokkalega spilun og kynningu (Jakob Frímann 

Magnússon, 2009). 
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Við höfum áhuga á því að endurvekja þessa hugmynd og láta hana verða 

viðvarandi, hugmyndir hafa verið uppi um Rás 3 en þetta stendur 

auðvitað upp á Ríkisútvarpið sem að er greitt af skattfé almennings og er 

ætlað að vera vagga íslenskrar menningar. Þeirri stofnun ber skylda til að 

annast starfsemi að þessu tagi. Hugmyndin um alíslenska Rás 3, helgaða 

svona sprota og grasrótarstarfi í tónlistinni væri lausnin á þessu og ég 

hugsa að slík stöð yrði vinsæl. Hún mundi einbeita sér að leika eingöngu 

innlenda tónlist. Ég er bjartsýnn að þessi stöð verði að veruleika og ef við 

einbeitum okkur að því að láta það gerast að þá muni það gerast (Jakob 

Frímann Magnússon, 2009). 

Sigrún Stefánsdóttir dagskrárstóri hljóðvarps hjá RÚV  hefur vissulega íhugað 

möguleikann um Rás 3. Hún segir að væntanlega væri markaður fyrir slíka útvarpsstöð. Það 

sé mikið til af flottri íslenskri tónlist og vel væri hægt að halda slíkri útvarpsstöð úti. 

Peningaskortur sé þó aðal vandamálið (Sigrún Stefánsdóttir, 2009). 

  Ekki eru allir þó á einu máli um hvort útvarpsstöð af þessu tagi gæti gengið og höfðu 

þeir Ásmundur Jónsson, framkvæmdarstjóri Smekkleysu, og Eiður Arnarsson, útgáfustjóri 

innlendar tónlistar Senu, sömu sögu að segja. Markaðurinn sé lítill og slík útvarpsstöð sé 

óraunhæf. Eiður sagði þó að sem fylgifiskur annarrar útvarpsstöðvar væri þetta mögulegt. 

Vilhelm Anton Jónsson var ekki bjartsýnn á að það væri hægt að koma nýrri útvarpsstöð í 

loftið í því árferði sem nú er en efaðist ekki um að  slík stöð yrði vinsæl ef vel yrði vandað til 

verka (Ásmundur Jónsson; Eiður Arnarsson; Vilhelm Anton Jónsson , 2009). 
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7. Niðurstöður og umræður 

Rannsóknarspurningin var: Hver er hlutur íslenskrar tónlistar á Rás 2? Það er 

afgerandi niðurstaða rannsóknar okkar að Rás 2 leggi mjög ríka áherslu á flutning íslenskrar 

tónlistar. Fyrir því eru nokkrar ástæður.  

Í fyrsta lagi sýna tölur yfir hlutfall fluttrar íslenskrar tónlistar þetta. Erfitt var að 

nálgast tölurnar, og komu þær að lokum frá nokkrum aðilum. Þær sýndu að mikið vatn hefur 

runnið til sjávar hvað varðar spilun á íslenskri tónlist. Fyrir tíma Rásar 2 var hlutfallið lítið, en 

þegar nær dró árinu 1983 og stofnun rásarinnar tók Rás 1 sig á.  

Í öðru lagi hefur komið fram að árið 1985 var spilun Rásar 2 um 20% af íslenskri 

tónlist en sú tala hefur tvöfaldast með árunum. Svo virðist sem hlutfallið hafi hækkað en svo 

lækkað aftur um miðjan níunda áratuginn. Ástæða þess er ókunn. Á síðustu árum hefur aftur 

orðið vitundavakning og bestu vísbendingarnar um það eru tölur okkar frá árinu 2009, sem og 

listarnir yfir 100 mest spiluðu lögin á Rás 2. Tölurnar sýndu að hlutfallið þar var mjög hátt, að 

meðaltali 40%. Þessar tölur léku lykilhlutverk í rannsókninni og voru ein helsta forsenda 

rannsóknarspurningarinnar. 

  Í þriðja lagi kom fram  að Rás 2 leggur mun meiri áherslu á íslenska tónlist  en helsti 

keppinauturinn, Bylgjan. Því sannast það að Rás 2 er „Fyrst og fremst í íslenskri tónlist“, en 

Bylgjan kemst hvað næst henni í vinældum. 

 Rás 2 hefur verið gagnrýnd fyrir að spila of lítið af íslenskri tónlist. Sú gagnrýni kom 

fram um það leyti sem spilun á íslenskri tónlist virtist vera í lægð á Rás 2. Það er mat þeirra 

fjölda tónlistarmanna, útgefenda og sérfæðinga sem rætt var við, að spilun á íslenskri tónlist á 

Rás 2 væri nógu mikil. Nokkrum þeirra fannst reyndar spilað of mikið af íslenskri tónlist á 

stundum. Bubbi Morthens var aftur á móti hvað harðastur í því að vilja auka spilunina, 

sérstaklega hvað varðaði tónlist sem sungin er á íslensku. 
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 Rás 2 starfar eftir íslenskum lögum um RÚV. Þar segir ekkert um spilun á tónlist, líkt 

og gert er í Frakklandi, en fjallað er um skyldur hennar og hvernig henni ber að standa vörð 

um menningarhlutverk sitt. Þetta menningarhlutverk er meðal annars tónlist þar sem hún er 

órjúfanlegur hluti af menningararfleið þjóðarinnar. Niðurstaða rannsóknarinnar er að Rás 2 er 

að sinna þessu hlutverki mjög vel. Auk þess sem hún skarar fram úr hvað varðar spilun á 

íslenskri tónlist kom fram að stöðin geymir ógrynnin öll af upptökum sem er ómetanlegt safn 

úr glæsilegri tónlistarsögu Íslands.   

  Flestir viðmælendur voru á því máli að franska aðferðin, sem skyldar öllum 

útvarpsstöðvum að spila 40% franska tónlist, væri ekki spennandi valkostur fyrir íslenskt 

umhverfi. Fyrir því eru nokkrar ástæður. Til dæmis eru stærðir útvarpsmarkaðanna ekki 

sambærilegar. Í Frakklandi eru yfir 1500 útvarpsstöðvar og tónlistarmarkaðurinn er gríðarlega 

stór. Tónlistarmarkaðurinn á Íslandi er mun minni og framboð ekki eins mikið. Minni 

einkareknar útvarpsstöðvar sem spila aðeins ákveðnar tegundir tónlistar ættu í miklum 

erfiðleikum með að uppfylla slíka kvóta. Því eru aðstæður þar alls ekki þær sömu í Frakklandi 

og hér á landi og óraunhæft væri að breyta lögum líkt og gert hefur verið þar. 

Útvarpsstöðvarnar myndu líklega lenda í því að spila tónlist sem þær vilja ekki spila til þess 

að uppfylla kvótann. Það gæti einfaldlega leitt af sér minni hlustun þar sem fólk vill heyra 

góða tónlist, ekki hvað sem er. Auk þess sýndu viðtölin í verkefninu fram á að Rás 2 stendur 

sig svo vel, að vilji fólk heyra mikið af íslenskri tónlist, hlustar það einfaldlega á hana. Þeir 

sem hlusta á stöðvar eins og X-ið 97,7 eða FM 95,7 eru ekki endilega að leitast eftir íslenskri 

tónlist. 

  Jakob Frímann Magnússon er enn áhugasamur um að opna útvarpsstöð sem spilar 

einungis íslenska tónlist. Kananum, útvarpsstöðin sem Jakob stofnaði, var vel tekið. Sigrún 

Stefánsdóttir segir að það sé spennandi kostur, hindrunin er peningarnir. Vilhelm Anton 

Jónsson tekur undir það og telur nánast ómögulegt að koma slíkri útvarpsstöð á markað í dag. 
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Niðurstaðan er sú að ekki er þörf á slíkri stöð. Rás 2 spilar íslenska tónlist í miklu magni og 

helsti kostur hennar fjölbreytileiki tónlistarinnar, ólíkt einkareknu útvarpsstöðvunum sem 

flestar sérhæfa sig í ákveðnum tegundum tónlistar. Dæmi um það er X-ið 97,7 sem sérhæfir 

sig í rokktónlist, og FM 95,7 sem spilar að mestu leiti popptónlist. Alíslensk útvarpsstöð væri 

því bein samkeppni við Rás 2 og líklega ekki álitlegur kostur fyrir RÚV að stofna Rás 3. 

Einkaaðilar gætu hugsað sér gott til glóðarinnar og slíkt stöð yrði kærkomin fyrir íslenska 

tónlistarmenn og unnendur þeirra. 

  Litla tilraunin sem var gerð í tengslum við þetta verkefni, heppnaðist fullkomlega. 

Lagið með Akureyri! sem sent var til Rásar 2 var spilað að lokum og fékk hin óþekkta 

hljómsveit þar með tækifæri. Niðurstaðan er að það styður við orð stöðvarinnar – að hún er 

„Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.“  
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