
Greinargerð vegna vinnslu BA-verkefnis Braga Páls Sigurðarsonar
Háfleygur í myrkrinu.

Ætlunin með þessari greinargerð er að varpa ljósi á það ferli sem átti sér stað við skrif BA-
verkefnisins sem bar lengst af vinnuheitið “Skál í forinni.” Endanlegt heiti var “Háfleygur í 
myrkrinu.”
Við upphaf skrifta BA verkefnisins míns, í byrjun september 2010, ætlaði ég mér að skrifa nóvellu. 
Ég var kominn með frekar vel mótaða hugmynd af því hvað ég ætlaði að skrifa um, og var byrjaður 
á karaktersköpun ásamt því að safna hugmyndum fyrir verkefnið. Svo gerðist það að á skömmum 
tíma komu út nokkrar ljóðabækur sem hreyfðu við mér að gefa sjálfur út ljóðabók, og nýta til þess 
skrif mín á BA-verkefninu. Ég tók mig til í október og sendi á Rúnar Helga, sem var leiðbeinandinn 
minn, nokkur eldri ljóð eftir mig, í bland við ný. Á næsta fundi okkar tjáði hann mér að sér litist vel 
á ljóðin, og spurði hvort ég væri til í að breyta um leiðbeinanda, og fá í staðinn Sigurð Pálsson. Ég 
tók vel í þá hugmynd, og þar með má segja að verkefnið hafi raunverulega byrjað.
Upphaflega hugmyndin að ljóðabókinni var í rauninni ekkert flókin. Ég ætlaði mér bara að skrifa 
nógu mikið af ljóðum til þess að hægt væri að setja þau saman í sæmilega þykka bók. Fljótlega fór 
ég þó að taka eftir því að flest ljóðin mín féllu í fjóra flokka; Ég, Guð, Heimurinn og Samfélagið. Þá 
tók ég uppá því að reyna að setja ljóðin sem ég hafði þegar samið í þessa flokka. Svo kom að því að 
mér fannst heitin á flokkunum vera hallærisleg, og breytti ég þeim í; Hann, Hinn Hann, Hitt og 
Hinir. Fljótlega komst ég þó að því að flokkarnir áttu ekkert endilega við, og voru jafnvel heftandi 
þegar ég rembdist við að koma ljóðum sem áttu ekki heima í þeim fyrir. Hætti ég þá alfarið við 
þessa flokkun. Safnið ber þó ennþá keim af þessu.
Eftir að hafa setið við ljóðaskrif í nokkrar vikur fór ég að taka eftir persónuleikabreytingum hjá mér. 
Ég hafði verið frekar þunglyndur veturinn áður og um sumarið, en nú var ég að koma upp úr því. Ég 
var farinn að missa svefn, bregðast óeðlilega illa við hlutum sem áður hefðu ekki skipt mig nokkru 
máli og var orðinn töluvert örari en ég á venjulega að mér að vera. Eftir að hafa farið uppá geðdeild 
Landspítalans kom það í ljós að ég var með flest einkenni geðhvarfasýki, betur þekkt sem bipolar 
disorder.
Eftir þessa uppgötvun, og á meðan á henni stóð, hélt ég áfram að semja ljóð, og breyta þeim sem 
þegar var búið að skrifa til þess að heimfæra uppá þessar nýju upplýsingar. Ég fór einnig, í byrjun 
nóvember, að leika mér að því að skrifa konkretljóð, eða myndljóð. Einnig breytti ég nokkrum 
ljóðum sem ég hafði þegar skrifað þannig þau féllu í konkret flokkinn. 
Eftir að hafa borið þau ljóð undir Sigurð sagði hann að konkretljóðlist hefði náð fullkomnun fyrir 
hundrað árum, og ef einhverju ætti að bæta við hana þyrfti ég að leggjast í töluvert meiri vinnu, sem 
ég hafði í raun ekki tíma í, miðað við skilafrestinn. Ég ákvað þá að þau yrðu að bíða betri tíma, 
lagði konkret-fiktið á hilluna og snéri mér aftur að “hefðubundnum” ljóðum. Eitt konkret ljóð varð 
þó eftir í safninu, og nokkrar minni tilraunir innan annarra ljóða.
Ég hélt áfram að senda ljóð á Sigurð, sem hitti mig reglulega og sagði mér hvað betur mætti fara. 
Hann fór yfirleitt fram á styttingar, og svo útskýringar á óskiljanlegu slangri sem ég notaði. Ég tók 
kannski full gagnrýnislaust í hugmyndir hans að styttingum, og hlýddi. Eftir á sé ég þó að þessar 
breytingar hafa orðið til góðs, og er ég Sigurði verulega þakklátur fyrir allar hans glósur.
Nú undir lokin er því eðlilegt að líta til baka og velta fyrir sér hvernig ferlið hafi verið. Ég hef verið 
með þessa ljóðabók opna fyrir framan mig í Word-skjali síðustu fjóra mánuði, og er orðin frekar 
leiður á sumum ljóðunum, langar helst bara að koma þessu frá mér. Gefa þetta út.
Vonandi varpar þessi greinargerð einhverju ljósi á það hvernig ferlið var, hvað var í gangi í mínu 
persónulega lífi á sama tíma, og hvernig það breytti útkomu ljóðana, vonandi til hins betra.


