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Útdráttur 

Flestir þeir sem þekkja eitthvað til tónlistarlífs Íslendinga þekkja hugtakið 

Músíktilraunir þó þeir viti í raun lítið um fyrirbærið. Músíktilraunir voru stofnaðar 

árið 1982 í félagsmiðstöðinni Tónabæ að tilstuðlnan Ólafs Jónssonar þáverandi 

forstöðumanns. Margir þekktir tónlistarmenn hafa tekið sín fyrstu skref í keppninni. Í 

dag eru Músiktilraunir skilgreindar sem tónlistarhátíð fyrir 13-25 ára og eru 

skipulagðar af Hinu húsinu. Saga Músíktilrauna er hér rakin, tekin viðtöl við 

þátttakendur, skipuleggjendur sem og rýnt í það efni sem ritað hefur verið um 

fyrirbærið og hvert það sé að stefna. Reynt verður að svara spurningunni um hvaða 

áhrif Músíktilraunir hafa á tónlistarlíf Íslendinga sem og þýðingu þess fyrir 

þátttakendur. Í praktíska hlutanum er farið yfir helstu samstarfsaðila, dómnefnd, 

fyrrum sigurvegara og fleira. Í fræðilega hlutanum er tómstundafræðilegt gildi 

Músíktilrauna skoðað í fræðilegu samhengi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 
 

Efnisyfirlit 
Útdráttur ........................................................................................................................ 6 

Myndaskrá ..................................................................................................................... 8 

Inngangur ....................................................................................................................... 9 

Almennt um Músíktilraunir .......................................................................................... 10 

Þáttaskil .................................................................................................................... 11 

Tómstunda og félagsmálafræðilegt gildi Músíktilrauna .............................................. 15 

Reynslunám .............................................................................................................. 15 

Jafningjastýrður lærdómur ...................................................................................... 17 

Músíktilraunir í reynd ................................................................................................... 19 

Aldurstakmark .......................................................................................................... 19 

Verð .......................................................................................................................... 19 

Sigurvegarar ............................................................................................................. 19 

Tónleikastaðir ........................................................................................................... 21 

Dómnefnd ................................................................................................................ 25 

Samstarfsaðilar ............................................................................................................ 27 

FÍH ............................................................................................................................ 27 

Icelandair .................................................................................................................. 28 

Morgunblaðið og mbl.is ........................................................................................... 29 

Rás 2 ......................................................................................................................... 30 

Hvaða þýðingu hefur hátíðin fyrir þátttakendur? ....................................................... 31 

Stökkpallurinn .............................................................................................................. 35 

Samantekt .................................................................................................................... 38 

Lokaorð ........................................................................................................................ 39 

Heimildaskrá ................................................................................................................ 40 

Prentaðar heimildir .................................................................................................. 40 

Netheimildir ............................................................................................................. 40 

Munnlegar heimildir ................................................................................................ 41 

 
 

 

 

 



  

8 
 

Myndaskrá 
 

Mynd 1. Helgi Björnsson í hljómsveitinni Grafík. (E. ÓL., ljósmyndari. Fengin úr                   

               Þjóðviljanum 3. maí 1985).....................................................................bls.12  

 

Mynd 2. Hljómsveitin Botnleðja. (Björg Sveinsdóttir, ljósmyndari. Fengin úr 

   Morgunblaðinu 31. mars 1995)..........................................................bls. 14 

 

Mynd 3. Lærdómshringur David Kolb. Sett upp af höfundi.............................bls. 16 

 

Mynd 4. Hljómsveitin Búdrýgindi. (Brian Sweeney, ljósmyndari. Fengin úr   

  Fréttablaðinu 14. október 2002)........................................................bls. 22 

 

Mynd 5. Tónleikastaðir Músíktilrauna frá upphafi. Sett upp af höfundi.........bls. 24 

 

Mynd 6. Hljómsveitin Bláa bílskúrsbandið. (Björg Sveinsdóttir, ljósmyndari.  

  Fengin úr Morgunblaðinu 15. ágúst 1987).......................................bls. 35 

 

Mynd 7. Hljómsveitin Bee Spiders. (Björg Sveinsdóttir, ljósmyndari. 

               Fengin úr Morgunblaðinu 9. apríl,1995.............................................bls. 36 

 

Mynd 8. Hljómsveitin Of Monsters and Men. (Ernir Eyjólfsson, ljósmyndari.  

  Fengin úr  Morgunblaðinu 19. mars 2010)..........................................bls. 38 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 
 

Inngangur 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um hljómsveitarkeppnina Músíktilraunir. Músíktilraunir 

voru haldnar í fyrsta skipti árið 1982 í gamla Tónabæ og hafa þróast og breyst síðan. 

Músíktilraunir eru nú einn stærsti viðburðurinn í íslensku tónlistarlífi.  

Ég  mun skoða músíktilraunir út frá ólíkum sjónarhornum. Fyrst verður fyrirbærið 

músíktilraunir kynnt. Tómstundafræðin tengd við markmið kepnninnar. Kynntar 

verða nokkrar kenningar í tómstunda- og félagsmálafræðum og skoðað hvernig 

músíktilraunir falla undir þær. Þá er sérstaklega leitast við að svara spurningunni um 

hvort keppendur læri eitthvað á því að taka þátt í tilraununum. Saga tilraunanna 

verður rakin, rennt verður yfir hluti sem snúa að skipulagningu Músíktilrauna eins og 

miðaverði, reglum, aldurstakmarki, samstarfsaðilum og hvar keppnin hefur verið 

haldin.  

Hvaða þýðingu hefur keppnin fyrir íslenskt samfélag? Hefur hún jafnvel mótandi áhrif 

á þá einstaklinga sem taka þátt? Hvert er hægt að stefna með tilraunirnar í 

framtíðinni? Hvað eru Músíktilraunir? Þessum spurningum reyni ég að svara eftir 

fremsta megni. 

Ég beiti eigindlegum rannsóknaraðferðum, tek viðtöl, les greinar, hlusta á tónlist, 

nota netið í nálgun minni til þess að bæta við þá þekkingu um Músíktilraunir til 

viðbótar við þá sem ég hef fyrir. Sjálfur starfaði ég við Músíktilraunir á einn eða 

annan hátt frá árinu 2001-2008 og var meðal annars verkefnastjóri Músíktilrauna 

árið 2008. Það starf var eitt það skemmtilegasta sem ég hef unnið og þykir mér 

gríðarlega vænt um hátíðina og vil sjá veg hennar sem mestan.  

Ritgerðin er skrifuð á tímabilinu 2009-2012 með löngum hléum inn á milli og langar 

mig að nota tækifærið og þakka Ingibjörgu Jónasdóttur kærlega fyrir samstarfið en 

upphaflega fórum við tvö saman af stað í þetta verkefni. 

Vonandi er ritgerðin fræðandi og skemmtileg lesning. 

 

Þröstur Sigurðsson 
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Almennt um Músíktilraunir 

Músíktilraunir voru fyrst haldnar árið 1982. Sú hugmynd kom upp í félagsmiðstöðinni 

Tónabæ að veita unglingum og ungmennum sem voru hluti af jaðarmenningu 

Reykjavíkur á þeim tíma tækifæri til að virkja sig og tjáningarþörf sína. Ólafur 

Jónsson, þáverandi forstöðumaður Tónabæjar, er upphafsmaður keppninnar. Hvati 

keppninnar var líklegast sá að á 8. áratug síðustu aldar hafði Skólastjórafélagið tekið 

ákvörðun um að banna skildi hljómsveitir á skólaböllum og vakti þetta mikla reiði 

ungmenna. Hugsanlega mætti segja að þarna hafi einmitt pönk-tímabilið hafist fyrir 

alvöru, unglingar og ungmenni settu sig upp á móti kerfinu sem vildi allt banna og 

reyndu að brjóta niður öll tilbúin mörk sem fólk sem hafði enga innsýn inn í 

raunveruheima ungmenna hafði sett.  Það er jú í eðli unglingsins að kanna mörkin, 

reyna á þau og jafnvel brjóta og þess vegna má segja að þeim mun fleiri mörk sem þú 

setur eða þeim mun fleiri reglur sem búnar eru til þeim mun meiri andspyrna. 

Undirliggjandi hugsun við stofnun Músíktilrauna hefur líklegast líka tengst því að uppi 

voru hugmyndir að stofna fegurðarsamkeppnir í félagsmiðstöðvum þar sem ungar 

stúlkur áttu að keppa við hverja aðra í fegurð og einhver réttsýnn jafnréttissinni 

hefur ákveðið að hljómsveitarkeppni væri líklegast jafningi fegurðarsamkeppna 

stúlkna fyrir strákana. Hugmyndafræði Músíktilrauna í dag er því líklega aðeins dýpri 

og úthugsaðri  heldur en hugmyndin sem kom öllu af stað. Í dag eru yfirlýst markmið 

Músíktilrauna samkvæmt heimasíðu hátíðarinnar meðal annars að veita ungum 

íslenskum hljómsveitum og tónlistarfólki tækifæri á að koma tónlist sinni á framfæri 

sem og að skapa vettvang fyrir unnendur tónlistar til að geta fylgst með ungum og 

efnilegum hljómsveitum og tónlistarfólki. Jákvæð umfjöllun um ungt fólk er 

gríðarlega mikilvæg ungu fólki í sjálfsímyndarleit og því er eitt af markmiðum með 

Músíktilraunum að stuðla að því að fjölmiðlar skapi umræðu og kynningu á ungu og 

efnilegu tónlistarfólki og veiti þeim dálkapláss í fjölmiðlum (Hitt húsið, 2009a). 
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Þáttaskil 

 

Árið 2002 fór Tónabær í samstarf við Hitt Húsið um framkvæmd og skipulagningu 

verkefnisins, það var gert í ljósi þess að keppnin hefur aldurstakmarkið 13-25 ára og 

Hitt Húsið hefur sérhæft sig í frístundastarfi fyrir aldurshópinn 16-25 ára en Tónabær 

hefur á seinni árum einblínt á aldurshópinn 13-16 ára og því þótti samstarfið 

borðliggjandi auk þess sem Hitt Húsið hefur markað sér gott orðspor í rekstri 

viðburða og tónleikahalds á vegum Reykjavíkurborgar. Árið 2008 dró Tónabær sig 

svo alfarið útúr rekstri keppninnar og núna er það einungis Hitt Húsið sem stendur á 

bakvið Músiktilraunir í samstarfi við styrktaraðila og fjölmiðla og Tónabær hefur 

einblínt á að halda úti hefðbundnu frístundastarfi með opnun frístundaheimila og 

félagsmiðstöðva frekar en að standa fyrir stórum viðburðum á borgarvísu. 

Frá árinu 2002 þegar samstarf Tónabæjar og Hins Hússins hófst hefur keppnin fengið 

mikla andlitslyftingu og má segja að hún hafi öðlast nýtt líf. Það sem áður var sveittir 

tónleikar í troðfullri félagsmiðstöð er orðið að árlegum menningarviðburði sem 

framafólk á öllum aldri merkir í dagatölin sín. Viðburðurinn dregur að sér mun fleiri 

áhorfendur en áður og umgjörðin öll er mun stærri og sem dæmi um það er að 

undanúrslitakvöldin árið 2008 voru haldin í 600 manna sal Austurbæjar og 

úrslitakvöldið í Listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi með um 1.500 áhorfendur og árin 

2009 og 2010 voru undankvöldin í 450 manna sal Íslensku Óperunnar og 

úrslitakvöldin í Listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi. Hitt Húsið hefur lagt mikla áherslu á 

að umgjörð og undirbúningur fyrir keppendur sé með besta móti. Hitt Húsið hefur 

boðið þátttakendum aðstöðu til að taka upp eigin tónlist, húsnæði til æfinga og 

sérfræðiráðgjöf á sviði hljóðlistar og framkomu auk þess sem kappkostað hefur verið 

að á keppniskvöldum séu einungis færustu hljóð- og ljósamenn auk þess sem tæki til 

hljómflutnings séu fyrsta flokks. Sem dæmi um þenslu verkefnisins er að á fyrstu 

árunum og langt fram undir tíunda áratuginn voru um það bil 20 hljómsveitir sem 

komust að í hvert skipti og 5-7 sem komust í úrslit. Árið 2008 voru 50 hljómsveitir 

sem tóku þátt í undankeppninni og 10 sem spiluðu fyrir troðfullu Hafnarhúsi og allir 

helstu fjölmiðlar landsins fylgdust spenntir með og Ríkissjónvarpið framleiddi 

sjónvarpsþátt um viðburðinn. Þann 3. maí árið 1985 birtir Þjóðviljinn sálugi grein þar 
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sem fjallað er um úrslitakvöld Músiktilrauna og sigur hljómsveitarinnar Gypsy og þar 

segir meðal annars: 

 

Músiktilraunir þessar tókust mjög vel og verður vonandi langt framhald á.  

Hins vegar mættu verða sterkari tengsl milli þeirra og fjölmiðla, lifandi tónlist 

til frekari framdráttar (Músiktilraunir ´85, 1985). 

 

Í sama blaði má sjá frábæra mynd af Helga Björnssyni sem tók þátt með 

hljómsveitinni Grafík en átti síðar eftir að ná langt í íslenskum og þýskum 

menningarheimum sem leikari, söngvari og frumkvöðull meðal annars með 

hljómsveitinni SSSól og rekstri leikhúsa í Berlín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á níunda og tíunda áratugnum voru undankvöldin og úrslitakvöldin flest haldin í 

Félagsmiðstöðinni Tónabæ sem hafði aðsetur í Skaftahlíð þar sem nú hýsir 365 miðla. 

Árin 2000-2002 eftir að Tónabær hafði flutt sig í gamla Framheimilið í Safamýri voru 

undankvöldin haldin í Tónabæ en úrslitakvöldin voru haldin í íþróttahúsi Fram. 

Samkvæmt heimasíðu Músíktilrauna hafa um 890 hljómsveitir eða atriði komið fram 

Mynd 1 
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í keppninni til þessa dags. Margir af okkar snjöllustu tónlistarmönnum, leikurum, 

ljóðskáldum, rithöfundum og öðrum mógúlum hafa á einhverjum tímapunkti komið 

nálægt Músíktilraunum og í raun er alveg ótrúlegt hvað nafnið eða vörumerkið 

Músíktilraunir er í raun þekkt. Margir hafa sóst eftir því að taka yfir verkefnið og þá 

jafnvel með það í huga að reyna græða á því en eins og það er rekið í dag er engin 

hagnaður af því og er fyrst og fremst unnið af hugsjón. Fagaðilar í 

tónlistarbransanum hafa sótt að Hinu Húsinu um að fá verkefnið í sínar hendur en 

hingað til hefur verið hægt að standa það af sér. Vangaveltur innan stýrihópsins eða 

verkefnastjórnar Músíktilrauna hafa verið um það hvort að takmarka ætti þáttttöku 

við Reykjavíkurborg eða hvort að öllu ungu tónlistarfólki á landinu sem hefði áhuga 

væri gefinn kostur á að taka þátt og það hefur verið ofan á, þá hafa sveitir sem koma 

hvað lengst frá Reykjavík jafnvel fengið styrki frá sveitarfélögunum eða fyrirtækjum 

til að koma sér á svæðið. Í spjalli höfundar við Markús Guðmundsson forstöðumann 

Hins Hússins segir hann meðal annars að miklar vangaveltur hafi verið síðustu ár með 

nafnið þ.e.a.s. eftir að Hitt Húsið fór í samstarf með Tónabæ. Keppnin hafði fram að 

þeim tíma verið kynnt og þekkt sem Músíktilraunir Tónabæjar en það þótti ekki nógu 

þjált að segja Músíktilraunir Tónabæjar og Hins Hússins...og ÍTR. Eftir að Tónabær 

dró sig út úr samstarfinu voru líka vangaveltur hvort taka ætti upp nafnið 

Músíktilraunir Hins Hússins eða jafnvel Músíktilraunir ÍTR. Keppnin fékk að heita 

einfaldlega Músíktilraunir og er skilgreind sem tónlistarhátíð í stað hljómsveitar- eða 

tónlistarkeppni og vissulega stemmir það þar sem keppnin stendur yfir í allt að tvær 

vikur og mikil stemming myndast í kringum hana og því má svo sannarlega kalla hana 

hátíð. Markús telur að samt sem áður verði verkefnastjórn Músíktilrauna að passa sig 

á því að verða ekki kærulaus, það sé ekki nóg að henda út einni fréttatilkynningu og 

þá streymi böndin að. Það þarf að leggja heilmikla vinnu og undirbúning í verkefnið 

og öllu því fagfólki sem kemur að hátíðinni þarf að vera ljóst að nú sé verið að vinna 

með ungu fólki og að þeir sem vinna að verkefninu séu fyrirmyndir og geti haft mjög 

mótandi áhrif á framtíð og þróun einstaklingana tónlistarlega séð (Markús 

Guðmundsson 2009). 

 

,,Ég vildi ég væri Pamela í Dallas!”, ,,Þið eruð alveg frábær!”, ,,Vonandi skemmtið 

ykkur vel!”, ,,fokk þú og þitt krú þrjú x!”, ,,frændi minn er óheppinn því hann er giftur 
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lessu!” og ,,telllllllevision!”. Allir þessar frasar eru komnir úr lögum hljómsveita sem 

hafa sigrað Músíktilraunir á einhverjum tímapunkti. Maus, Mínus, Dúkkulísur, 

Greifarnir, 200.000 Naglbítar, XXX Rottweiler, Mammút, Jakobínarína, Botnleðja og 

Kolrassa Krókríðandi, aðeins lítið brot af þeim hljómsveitum sem hafa tekið þátt í 

Músíktilraunum og notað þær sem stökkpall fyrir eitthvað miklu meira. Það væri 

gaman að skoða hversu hátt hlutfall þekktra tónlistarmanna í dag hafi komið með 

einhverjum hætti að keppninni. Alls kyns tónlistarstefnur hafa komið fram í 

keppninni, jazz, funk, prog-rock, klassík, dauðarokk, loftbólupopp, emo-rokk, 

þjóðlagatónlist, electro, rapp og í raun allar stefnur sem hægt er að hugsa sér. 

 

Mynd 2 

 

 

 

 

 

 

 



  

15 
 

Tómstunda og félagsmálafræðilegt gildi Músíktilrauna 

 

Nú hefur saga Músíktilrauna verið kynnt og nú er komið að því að fjalla um hátíðina 

út frá tómstunda- og félagsmálafræðilegu sjónarhorni. Kynntar verða nokkrar 

kenningar sem eru mikið notaðar í tómstunda- og félagsmálafræði og þær svo 

notaðar til þess að skoða hvaða þýðingu músíktilraunir hafa fyrir þá sem taka þátt.  

 

Reynslunám 

,,Að læra af reynslunni er frasi sem er mikið notaður í kennslufræði. John Dewey var 

bandarískur heimspekingur og mikill frumkvöðull á sviði menntavísinda. Kenningar 

hans um nám eru oft kallaðar reynslunám. Dewey fjallar í kenningum sínum um það 

hvernig einstaklingur er líklegri til þess að læra ef hann upplifir hlutina sjálfur í stað 

þess að heyra um reynslu annarra (samanber td. almennt bóknám). John Dewey 

segir að reynsla sé mismunandi og að sú reynsla sem maður dragi lærdóm af sé 

svokölluð jákvæð reynsla eða menntandi reynsla. Hann skilgreinir þessa reynslu sem 

reynslu sem hafi áhrif til hins betra, reynsla sem ýtir undir löngun einstaklingsins til 

þess að öðlast enn meiri reynslu. Þannig má segja að menntandi reynsla sé á einn 

hátt drifkraftur menntunar þar sem hún stuðlar að námi og ýtir enn frekar undir það 

(Dewey, 2000). 

 

Þar sem lagt er upp með það í kenningum Deweys að einstaklingur verði sjálfur fyrir 

reynslu og læri af henni liggur í augum uppi að menntun verði því að vera nokkuð 

verkleg, einstaklingar prófi sjálfir og læri með því, út frá eigin reynslu. Því eru 

kenningar Deweys oft notaðar í faglegu tómstundarstarfi.  

 

David A. Kolb fjallar einnig um reynslunám í kennslufræðikenningum sínum. Kenning 

Kolbs um reynslunám er fjórþætt, hún skiptist eins og sýnt er á mynd 3 hér að neðan 

í; beina reynslu, gagnrýna íhugun, mótun hugmyndafræðinnar og tilraun eða prófun. 
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Mynd 3 

 

Mynd 3 lýsir því hvernig nám á sér stað samkvæmt kenningum Kolbs .  Einstaklingur 

verður því fyrir reynslu sjálfur og gefur sér tíma til þess að hugleiða þessa reynslu 

sína gagnrýnið. Út frá hugleiðingunni um reynsluna mótast svo hugmynd sem 

einstaklingurinn prófar svo og öðlast þá nýja reynslu sem þá þarf að íhuga og svo koll 

af kolli. Þannig er námshringur Kolbs stanslaust ferli þar sem einstaklingur öðlast 

reynslu sem hann svo nýtir sér til þess að öðlast enn frekari reynslu (Kolb, 2005). 

 

Músíktilraunir stuðla í eðli sínu að því að fleiri hljómsveitir séu stofnaðar og hvetja til 

þess að ungt fólk taki upp hljóðfæri, æfi sig og spili saman. Þetta ferli er því 

samkvæmt kenningum Deweys menntandi ferli þar sem ungu 

hljómsveitarmeðlimirnir verða bæði fyrir reynslu með því að læra á hljóðfæri, spila 

tónlist saman og koma fram fyrir framan almenning og dómnefnd og hljóta 

viðurkenningu fyrir. 

 

 

 

 

Gagnrýnin íhugun 

Mótun 
hugmyndafræðinnar 

Tilraun eða prófun 

Bein reynsla 
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Jafningjastýrður lærdómur 

 

Í bók sinni, Music, the Informal Learning and the School, A New Classroom Pedagogy, 

fjallar Lucy Green meðal annars um mikilvægi þess að skapa vettvang fyrir 

hljómsveitir. Hún fjallar þar aðallega um skólann en einnig aðra skipulagða starfsemi 

sem ýtir undir stofnun hljómsveita. Músíktilraunir eru augljóslega vettvangur fyrir 

nýjar hljómsveitir (2008).  

 

Ástæða þess að hún fjallar um mikilvægi hljómsveita er vegna þess að í barna og 

ungmenna hljómsveitum á að hennar mati mikill lærdómur sér stað. Mest af þessum 

lærdómi á sér stað án leiðsagnar fullorðinna. Hún fjallar um að sá lærdómur sem á 

sér stað í hljómsveitum sé tvennskonar, jafningjastýrður lærdómur (peer directed 

learning) og hóplærdómur (group learning). 

 

Með hugtakinu jafningjastýrður lærdómur á Lucy Green við það þegar vinur eða 

kunningi (jafningi) deilir meðvitað reynslu sinni og hæfileikum með öðrum þannig að 

hann hagnist á því. Hugtakið hóplærdómur skýrir hún þannig að þegar lærdómur á 

sér stað í hóp án þess að hæfileikum og reynslu sé deilt meðvitað, heldur þegar 

einstaklingar í hóp læra af hverjum öðrum. Þetta getur til dæmis verið þegar 

einstaklingur í hóp hermir eftir öðrum, þegar einstaklingar í hljómsveit spjalla saman 

um tónlist o.s.frv. (Green, 2008). 

 

Músíktilraunir stuðla að stofnun hljómsveita. Mikið af þeim hljómsveitum sem taka 

þátt eru einungis stofnaðar til þess að taka þátt í tilraununum og því má segja að 

tilraunirnar leggi lóð á vogaskálarnar með því að stuðla að lærdómi einstaklinga í 

gegnum það að vera í hljómsveit.  

 

Árið 1991 gáfu rithöfundarnir Lave og Wenger út bókina Situated Learning. Þar fjalla 

þau um samspil náms, lærdóms, samskipta og hugsunar. Kenningar þeirra fjalla um 

að lærdómur eigi sér stað í félagslegu umhverfi. Kenningar þeirra eru að mörgu leyti 

tengdar námsmódeli Bandura um herminám og lærdóm gegnum sjálfsuppgvötanir 

og einnig kenningum Dewey um reynslunám, sem fjallað er um hér á undan.  



  

18 
 

 

Þau halda því fram í kenningum sínum að að skoðanir, skilningur náms og samskipti 

séu tengd félagslegu umhverfi. Þannig er nám háð þátttöku í félagslegu samfélagi 

samkvæmt kenningum þeirra (Lave og Wenger, 1991). Í meistararitgerð sinni, Læring 

gjennom deltagelse i et rockeband fjallar Viggo Krüger um að kenningar Lave og 

Wenger passi við það hvernig börn og ungmenni sem eru í hljómsveit læri í gegnum 

ferlið að vera í hljómsveit (2008).  

 

Krüger fjallar um það hvernig kenningarnar passa við þá gömlu kennsluaðferð, að 

vera í læri. Þar sem að einn sem er reyndur og hæfileikaríkur á einhverju svæði deilir 

reynslu sinni og þekkingu með öðrum sem smátt og smátt verður fær í faginu. Þarna 

er sjálft lærdómsferlið námsvettvangurinn. Þetta á vel við um það að vera í 

hljómsveit og það sem fjallað var áðan um jafningjastýrðan lærdóm. (Kruger, 2004). 
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Músíktilraunir í reynd 

 

Aldurstakmark 

Keppnin hefur ávallt verið hugsuð sem keppni fyrir ungt fólk, hins vegar hefur það 

verið álitamál hvaða viðmið skuli nota. Í upphafi var mikið um að einstaklingar á 

aldrinum 16-18 ára voru að skrá sig en eftir að Íþrótta- og Tómstundaráð Reykjavíkur 

var stofnað og markvisst félagsmiðstöðvastarf komst á laggirnar í Reykjavík var farið 

að skilgreina meira aldurstakmörk, markmið og fleira og í raun gæða keppnina 

faglegri ramma. Eftir að samstarf Tónabæjar og Hins Hússins hófst árið 2002 hefur 

skilgreining á aldurstakmarki verið miðuð við þjónustuhópa frístundamiðstöðvanna. 

Tónabær sá þá um að þjónustu og styðja við aldurshópinn 13-16 ára en Hitt Húsið við 

16-25 ára. Hitt Húsið sér nú eitt um að stýra verkefninu og er aldursskilgreiningin enn 

hin sama það er að segja 13-25 ára. Hitt Húsið er svo í samstarfi við 

frístundamiðstöðvar Reykjavíkurborgar varðandi nýtingu á starfsfólki og þjónustu við 

þá sem taka þátt (Hitt húsið, 2009b). 

 

Verð 

Fyrstu Músíktilraunirnar voru haldnar í Tónabæ árið 1982 og þá var miðaverð á öll 

kvöldin 50 krónur. Árið 2008 kostaði hins vegar 800 krónur á undankvöldin en 1.000 

krónur á úrslitakvöldið. Það má líka geta sér til um að íburðurinn og umgjörðin hafi 

verið gjörólík árið 1982 þegar keppnin var haldin í Tónabæjarhúsinu í Skaftahlíð 

miðað við til dæmis árið 2008 þegar hátíðin fór fram í Austurbæ og Listasafni 

Reykjavíkur (Hitt húsið, 2009b). 

 

Sigurvegarar 

Flestar hljómsveitir sem hafa einhvern tímann farið af stað frá árinu 1982 hafa 

líklegast á einn eða annan hátt tekið þátt í Músíktilraunum. Fram eftir tíunda 

áratugnum voru alltaf gestahljómsveitir í dómarahléi á bæði undan- og 

úrslitakvöldum en eftir að Hitt Húsið tók við keppninni og íburður og útlagður 
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kostnaður jókst var ákveðið að taka þennan lið út. Hins vegar hefur skapast hefð fyrir 

því að sigurvegarar ársins áður spila alltaf áður en keppnin hefst á úrslitakvöldinu. 

Menn eins og Bubbi Morthens, Björk og fleiri eru meðal þeirra sem hafa spilað í hléi 

á Músíktilraunum. Árið 1990 má segja að hafi verið stjörnuár þegar kemur að 

gestahljómsveitum. Á undankvöldunum spiluðu hljómsveitirnar Ný dönsk, 

Sykurmolarnir og Todmobile og á úrslitakvöldinu voru það Síðan skein sól sem létu 

ljós sitt skína. Þegar rennt er yfir listann af þeim hljómsveitum sem hafa sigrað 

keppnina í gegnum árin má þar sjá kunnuleg nöfn: 

Sigurvegarar Músíktilrauna frá upphafi: 

1982 - Dron 

1983 - Dúkkulísurnar 

1984 - Verkfall kennara, keppni féll niður 

1985 - Gipsy 

1986 - Greifarnir 

1987 - Stuðkompaníið 

1988 - Jójó 

1989 - Laglausir 

1990 - Nabblastrengir (Umbilical cords) 

1991 - Infusoria (Sororicide) 

1992 - Kolrassa Krókríðandi (Bellatrix) 

1993 - Yukatan 

1994 - Maus 

1995 - Botnleðja (Silt) 

1996 - Stjörnukisi 

1997 - Soðin Fiðla 

1998 - Stæner 

1999 - Mínus 

2000 - XXX Rottweiler hundar 

2001 - Andlát 

2002 - Búdrýgindi 
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2003 - Dáðadrengir 

2004 - Mammút 

2005 - Jakobínarína 

2006 - The Foreign Monkeys  

2007 - Shogun 

2008 - Agent Fresco 

2009 - Bróðir Svartúlfs                                                                                                                                       

2010 – Of Monsters and men                                                                                                                            

2011 – Samaris (Hitt húsið, 2009b) 

  

Síðan 1982 - 2009 hafa u.þ.b. 890 hljómsveitir/tónlistarmenn tekið þátt og 

gengið misvel. Alltaf standa þó einhverjir uppi sem sigurvegarar. Mjög 

misjafnt er hversu vel og hversu lengi sigurhljómsveitirnar hafa enst en oft 

hafa þó Músíktilraunir reynst hljómsveitum sá stökkpallur og innblástur sem 

þarf til að gera það gott hinum harða tónlistarbransa, innanlands jafnt sem 

erlendis. Nægir að nefna Greifana, Kolrössu Krókríðandi (síðar Bellatrix), 

Maus, Botnleðju (einnig þekkt sem Silt), Mínus, XXX Rottweilerhunda, 

Jakobínurínu, Agent Fresco o.fl. Einnig hafa margir þjóðþekktir tónlistarmenn 

stigið sín fyrstu spor á sviði á Músíktilraunum (Hitt húsið, 2009b).  

 

Tónleikastaðir 

Félagsmiðstöðin Tónabær var eins og áður hefur komið fram stofnandi Músíktilrauna 

og fram til ársins 2006 fóru öll undankvöldin fram í sjálfri félagsmiðstöðinni. 

 Tónabær var á tímabilinu 1982-2000 staðsettur í Skaftahlíð 24 þar sem nú er til húsa 

höfuðstöðvar 365 Miðla ehf. Þar var góð aðstaða til tónleikahalds stór salur og ágætt 

hljóðkerfi. Þegar Tónabær flutti svo yfir í Safamýri 28 þar sem áður var félagsheimili 

íþróttafélagsins Fram varð það fljótt augljóst að það húsnæði hentaði ekki jafnvel til 

tónleikahalds. Salurinn var grunnur og breiður og erfitt að ná upp sömu stemmningu 
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og áður hafði ríkt í hinu nostalgíukennda húsnæði Tónabæjar í Skaftahlíð. Árin 2001-

2005 voru undankvöld Músíktilrauna haldin í hinum nýja Tónabæ og úrslitakvöldin 

svo haldin í nýbyggðu íþróttahúsi Fram sem er á sömu lóð og nýji Tónabær. Þessu 

fylgdu kostir og gallar. Íþróttahúsið var að sjálfsögðu gríðarlega stórt og þarna gafst 

skipuleggjendum kostur á að fá inn mun meiri fjölda á keppnina og gera hana 

íburðarmeiri en áður hafði þekkst. Á móti kom að í Framhúsinu var ekkert nothæft 

hljóðkerfi þannig að það þurfti að leigja slíkt auk þess sem gæsla og utanumhald um 

fjöldan reyndist ansi snúið. Á úrslitakvöldunum 2001 og 2002 komu líka upp 

stympingar og hópamyndanir fyrir utan íþróttahúsið sem er kannski eðlilegt þegar 

tekið er tillit til þess að þarna voru saman komin um það bil 2500 ungmenni sem öll 

vildu að sjálfsögðu að sín hljómsveit eða hljómsveitin úr sínu bæjarfélagi færi með 

sigur af hólmi. Á þessum tíma var starfsmönnum Íþrótta- og Tómstundaráðs að verða 

ljóst að keppnin var orðin miklu stærri en hún hafði áður verið og var orðinn stór 

hluti af íslensku menningarlífi. Á 

úrslitakvöldin komu ekki einungis 

ungmenni heldur tónlistaráhugafólk 

af öllu landinu. Árið 2003 kom Hitt 

Húsið svo inn í samstarfið um 

Músíktilraunir og þá breyttist 

hugsunin á bakvið keppnina. Árið 

2003 voru haldin sérstök undankvöld 

fyrir yngri hljómsveitir í Tónabæ og 

önnur undankvöld í Hinu Húsinu fyrir 

hljómsveitir sem innihéldu meðlimi 

eldri en 16 ára og svo var brugðið á það ráð að halda úrslitakvöldið í Tjarnarbíó. 

Umgjörðin sem skapaðist í kringum úrslitakvöldið 2003 þótti mjög góð og setti annan 

blæ á keppnina. Þetta fyrirkomulag þótti mjög gott og árið 2004 fóru öll 

undankvöldin fram í Tjarnarbíói og úrslitakvöldið var svo haldið í nýopnuðum 

Austurbæ þar sem hin nýstofnaða og efnilega hljómsveit Mammút fór með sigur úr 

býtum, meðlimir hennar voru allir á fimmtánda og sextánda aldursári og því ein af 

yngstu sigursveitum keppninnar frá upphafi ef undan er skilin hljómsveitin 

Búdrýgindi sem sigraði árið 2002. Það þótti gríðarlegt skref uppávið að geta flutt 

Mynd 4 
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hátíðina í þekkt menningarhús. Árin 2005 og 2006 fóru undankvöldin fram í 

Tjarnarbíó og úrslitakvöldið svo í Loftkastalanum. Árið 2007 og 2008 fóru 

undankvöldin fram í Austurbæ og úrslitakvöldin voru svo haldin í Listasafni 

Reykjavíkur Hafnarhúsi, þar var hægt að setja upp enn íburðarmeiri tónleika en áður 

hafði sést og Hafnarhúsið þótti góður kostur til tónleikahalds eins og reynslan af 

Iceland Airwaves tónleikahátíðinni sýndi. Árið 2009 og 2010 voru undankvöldin 

haldin í Íslensku Óperunni og úrslitakvöldin í Hafnarhúsinu sem áður. Markús 

Guðmundsson forstöðumaður Hins hússins hefur komið að skipulagningu 

Músíktilrauna frá árinu 2002 og að hans mati er það faglega ekki rétt að bjóða uppá 

það að halda keppnina í lélegu húsnæði, þegar úrslitakvöldin voru haldin í íþróttahúsi 

Fram lentu hljóðmennirnir í miklum vandræðum með gímaldið og bergmálið sem 

myndast í íþróttahúsum og þegar undankvöldin voru haldin í nýja Tónabæ sem var 

allt of lítill og margir þurftu frá að hverfa eða í sal Hins hússins sem var alltof lítill og 

þar að auki L laga. Markús álítur það mikilvægt að svo hægt sé að gera keppnina sem 

besta  þá þurfi fagfólk í allar stöður, allt frá sviðsmönnum, hljóðmönnum og í 

dyravörslu og dómnefnd. Hátíðin sé það stór sýningargluggi fyrir keppendurna 

(Markús Guðmundsson, 2009). 
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Ár Undankvöld Úrslitakvöld 

1982 Tónabær Tónabær 

1983 Tónabær Kjarvalsstaðir 

1984 Féll niður  Féll niður 

1985 Tónabær Tónabær 

1986 Tónabær Tónabær 

1987 Tónabær Tónabær 

1988 Tónabær Tónabær 

1989 Tónabær Tónabær 

1990 Tónabær Tónabær 

1991 Tónabær Tónabær 

1992 Tónabær Tónabær 

1993 Tónabær Tónabær 

1994 Tónabær Tónabær 

1995 Tónabær Tónabær 

1996 Tónabær Tónabær 

1997 Tónabær Tónabær 

1998 Tónabær Tónabær 

1999 Tónabær Tónabær 

2000 Tónabær Tónabær 

2001 Tónabær Íþróttahús Fram 

2002 Tónabær Íþróttahús Fram 

2003 Tónabær og Hitt Húsið Austurbær 

2004 Tjarnarbíó Austurbær 

2005 Tjarnarbíó Austurbær 

2006 Loftkastalinn Loftkastalinn 

2007 Loftkastalinn Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsi 

2008 Austurbær Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsi 

2009 Austurbær Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsi 

2010 Íslenska Óperan Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsi 

2011 Tjarnarbíó Íslenska Óperan 

Mynd 5 
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Mynd 5 sýnir að frá árinu 2000 hefur hátíðin verið í gríðarlegri sókn hvað varðar 

fjölda þátttakenda og áhorfenda. Eins má taka eftir því í fjölmiðlum að spennan og 

umfjöllunin er gríðarleg sem keppendur og hátíðin sem slík fær að ekki sé nú talað 

um þá athygli sem bestu og áhugaverðustu hljómsveitirnar fá að hátíðinni lokinni. 

 

Dómnefnd 

Dómnefnd hefur ætið verið skipuð fólki sem hefur bæði ástríðu fyrir tónlist og 

jafnframt einstaklingum sem koma að því að fjalla um tónlist í fjölmiðlum, 

tónlistarfólki, útgefendum og fólki sem verkefnastjórn Músíktilrauna álítur sem 

góðar fyrirmyndir unga fólksins í tónlistinni. Árni Matthíasson blaðamaður á 

Morgunblaðinu hefur setið í dómnefnd frá árinu 1987 og veitt henni forystu og hefur 

ætið fengið til liðs við sig sem fjölbreyttastan hóp fólks til að gæta sanngirni gagnvart 

þeim sem taka þátt í Músíktilraunum. Fjölbreytileiki hljómsveita sem taka þátt er oft 

æði mikill og á sama undankvöldi getur gefið að líta djasshljómsveitir, dauðarokk, 

electrobönd, glysrokk, krúttgrúppur og þjóðlagasöngvara. Í dómnefnd Músíktilrauna 

hafa á síðustu árum meðal annarra setið: 

Kristín Björk Kristjánsdóttir raftónlistarkona, Bjarni Friðriksson hljóðmaður, Dr. Gunni 

tónlistarmaður og dagskrárgerðarmaður, Ásgeir Tómasson útvarpsmaður, Margrét 

Erla Maack dagskrárgerðarmaður og plötusnúður, Ester Bíbí Ásgeirsdóttir 

bassaleikari, Birkir Viðarsson harðkjarnasöngvari, Hreimur Örn Heimisson 

popptónlistarmaður, Heiða Eiríksdóttir söngkona, margir fleiri. (Ragnheiður 

Eiríksdóttir, 2006; Markús Guðmundsson, 2009) 

Vægi dómnefndar hefur í gegnum árin verið misjafnt. Áhorfendum gefst alltaf kostur 

á að velja sér sína uppáhalds hljómsveit. Á undankvöldunum fer ein hljómsveit áfram 

sem áhorfendur í sal velja og svo fer ein hljómsveit sem dómnefnd velur. Á 

úrslitakvöldinu er vægi dómnefndar 70% á móti 30% vægi áhorfenda og frá árinu 

2008 hafa áhorfendur geta kosið í gegnum sms-kosningu sem hefur sparað vinnu 

starfsmanna mjög mikið þar sem það getur reynst tímafrekt að telja saman tæplega 
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2000 atkvæðaseðla. Þá fær sú hljómsveit sem fær flest atkvæði frá áhorfendum 

sérstök áhorfenda verðlaun. 

Í grein frá árinu 2006 um störf dómnefndar segir Árni Matthíasson meðal annars: 

Þess má geta að þótt áheyrendur og dómnefnd séu oft ósammála um hvaða 

hljómsveitir eigi skilið að fara áfram á hverju kvöldi fram að úrslitum eru salur 

og dómnefnd yfirleitt sammála um sigursveitina þegar upp er staðið, en í 

einhver skipti hafa hljómsveitir í fyrsta og öðru sæti haft sætaskipti þegar 

atkvæði voru lögð saman (Árni Matthíasson, 2006). 
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Samstarfsaðilar 

Hitt Húsið sér um alla skipulagningu Músíktilrauna og Hinu Húsinu er stýrt af Íþrótta- 

og Tómstundaráði Reykjavíkurborgar sem yfirleitt er kallað í daglegu tali ÍTR. 

Viðburðurinn gæti hins vegar aldrei verið jafn glæsilegur og hann er ef ekki væri fyrir 

öfluga samstarfsaðila. Útvarpsstöðin Rás 2 hefur verið bakhjarl keppninnar nánast frá 

upphafi stöðvarinnar með umfjöllun, auglýsingum setu í dómnefnd og öðru slíku. 

Upphaf tilraunanna má rekja til samstarfs Tónabæjar og SATT (Samband 

alþýðuskálda og tónlistarmanna). FÍH (Félag íslenskra hljómlistarmanna) hefur stutt 

rækilega við bakið á keppninni undanfarin ár með faglegri ráðgjöf, dómnefnd og 

styrkveitingu. Með þessu samstarfi hefur keppnin orðið faglegri en áður og heilu 

samspils hóparnir úr Tónlistarskóla FÍH hafa skráð sig til leiks og jafnvel komist ansi 

langt, góð dæmi um það eru annars vegar hljómsveitin Blæti sem vakti mikla athygli 

árið 2008 fyrir skemmtilega jazz-skotna austur-Evrópu tóna og hins vegar harðkjarna-

stærðfræðirokkhljómsveitin Agent Fresco sem sigraði Músiktilraunir sama ár. Hér á 

eftir verður farið yfir helstu samstarfsaðila:  

 

FÍH 

Á heimasíðuð FÍH segir um sögu skólans að hann hafi tekið til starfa árið 1980 og að 

hans helstu markmið séu að hvetja nemendur áfram og að flestir kennarar skólans 

séu einnig virkir þátttakendur í tónlistarlífi landsmanna og fyrirmyndir að mörgu 

leyti. Einnig er fjallað um að þó svo helstu áherslur skólans hafi verið á kennslu í 

djasshljóðfæraleik þá hafi starfsemi skólans ekki haft minni áhrif á rokk- og 

popptónlistarsögu á Íslandi. Í markmiðum skólans er einnig fjallað um mikilvægi þess 

að breyta viðhorfi almennings gagnvart annarri tónlist en klassískri og námi á þeim 

sviðum. Í skólanum er lögð áhersla á jafningjalærdóm og á vef þeirra segir meðal 

annars að: 

…þó að hljóðfærakennarar séu hæfir og námsframboð gott, þá eru 

nemendurnir sjálfir alltaf mikilvægastir. Þeir og það umhverfi sem þeir skapa 
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hverjum öðrum er nefnilega eitt sterkasta kennslutækið (Félag íslenskra 

hljómlistarmanna, 2010). 

 

Icelandair 

Stærsti utanaðkomandi fjárhagslegi bakhjarl keppninnar frá árinu 2003 hefur verið 

Icelandair. Á heimasíðu þeirra segir meðal annars: 

Við hjá Icelandair erum stolt af að veita ungu og hæfileikaríku tónlistarfólki 

stuðning gegnum Músíktilraunir. Músíktilraunir er tónlistarviðburður þar sem 

unga fólkið kemur fram í fyrsta skipti opinberlega og fær tækifæri til að 

standa í sviðsljósinu og leika tónlist. 

Icelandair verðlaunar þá sem vinna á Músíktilraunum með því gefa þeim færi 

á að leika á hinni árlegu tónlistarhátíð Iceland Airwaves. 

 (Icelandair, 2010). 

 

Icelandair styrkir þrjú verkefni sem tengjast tónlist og sjá ákveðna línu í því 

sambandi. Músíktilraunir eru eins konar upphaf, svo kemur Iceland Airwaves og svo 

er það Reykjavik Loftbrú.  

 

Á vef Reykjavíkurborgar segir um Loftbrú:  

 

Skrifstofa menningar- og ferðamála vistar sjóðinn Reykjavík Loftbrú sem 

ætlað er að styðja framsækið íslenskt tónlistarfólk til að hasla sér völl á 

erlendri grund og kynna í leiðinni Reykjavík sem nútímalega menningarborg. 

Aðilar að Reykjavík Loftbrú eru Félag íslenskra hljómlistarmanna (FÍH), 

Samtök tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF), Félag 

hljómplötuframleiðenda (FHF), Reykjavíkurborg og Icelandair 

(Reykjavíkurborg, 2010). 
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Skilgreiningin á Reykjavík Loftbrú samkvæmt heimasíðu Reykjavíkurborgar er að 

styrkja íslenskt tónlistarfólk, hljóðfæraleikara, höfunda, útgefendur og aðra sem 

koma að því að koma íslenskri tónlist á framfæri erlendis. Sjóðurinn styrkir sem sagt 

fyrst og fremst þá sem eru að kynna íslenska tónlist erlendis með því að greiða niður 

flugferðir á áfangastaði Icelandair. Hægt er að sækja um í sjóð Loftbrúar en það er 

háð ákveðnum skilyrðum að umsóknin teljist gild og þurfa umsækjendur að uppfylla 

tvö af þremur eftirfarandi skilyrðum:  

1. Hafi komið fram opinberlega á tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves, 

Jazzhátíð í Reykjavík, Myrkum músíkdögum, Listahátíð í Reykjavík og/eða 

sambærilegum vettvangi sem tengja má stofnaðilum Loftbrúar.  

2.  Hafi gefið út efni með eigin verkum og/eða flutningi.  

3.  Geti lagt fram gögn um verkefni á erlendri grundu sem að samdóma mati 

úthlutunarnefndar er talið geta styrkt ímynd Íslands og Reykjavíkur sem 

uppsprettu framsækinnar menningar og öflugs tónlistarlífs. 

(Reykjavíkurborg, 2010). 

 

Morgunblaðið og mbl.is 

Morgunblaðið hefur frá upphafi verið með ítarlega umfjöllun Músíktilraunir og er 

það ekki síst Árna Matthíassyni blaðamanni að þakka. Hann hefur séð til þess að 

umfjöllun um hverja einustu hljómsveit rati á síður blaðsins auk þess sem myndir og 

annað hefur birst á meðan keppnin stendur yfir. Árni hefur sömuleiðis verið í forsvari 

fyrir dómnefnd. Í umfjöllun sinni frá keppninni árið 2010 segir Árni meðal annars: 

,,Sveitin The Assassin of a Beautiful Brunette var einnig valin hljómsveit 

kvöldsins í símakosningu. Hún er frá Selfossi og hana skipa Fannar Freyr 

Magnússon, gítarleikari og söngvari, Alexander Freyr Olgeirsson, gítarleikari 

og söngvari, Sigurgeir Skafti Flosason, bassaleikari, Daníel Haukur Arnarsson, 

söngvari, og Skúli Gíslason, trommuleikari. Þeir eru um tvítugt og spila tónlist 

sem þeir lýsa sem tilfinningum og tjáningu.“ (Árni Matthíasson, 2010). 
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Rás 2 

Útvarpsstöðin Rás 2 hefur frá upphafi fjallað um Músíktilraunir og á tíunda 

áratugnum fóru af stað beinar útsendingar frá keppninni í útvarpinu. Rás 2 tók til 

starfa árið 1983 og var hennar hlutverk fyrst og fremst að höfða til yngri 

hlustendahóps. Útvarpsstöðin Bylgjan tók til við að útvarpa frá keppninni á árdögum 

sínum á níunda áratugnum en Músíktilraunir hafa einhvern veginn alltaf átt heima á 

Rás 2. Kynnar keppninnar hafa yfirleitt komið frá Rás 2 og meðal þeirra sem hafa 

kynnt hana eru Ásgeir Tómasson, Snorri Sturluson og Ólafur Páll Gunnarsson 

(Ríkisútvarpið, 2010).  

Síðustu ár hefur Ólafur Páll Gunnarsson útvarpsmaður og verkefnastjóri tónlistar á 

Rás 2 haldið utan um umfjöllunina og einnig verið kynnir á bæði undan- og 

úrslitakvöldum keppninnar og árið 2008 hóf Sjónvarpið framleiðslu á  

sjónvarpsþáttum um keppnina undir stjórn Eggerts Gunnarssonar sem hefur unnið 

þættina í samstarfi við lista og fjölmiðlasvið Borgarholtsskóla. Ólafur Páll Gunnarsson 

hefur verið kynnir og tekið þátt í mótun keppninnar frá árinu 1996.  
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Hvaða þýðingu hefur hátíðin fyrir þátttakendur? 

 

Hvort eggið eða hænan hafi komið á undan er heimspekileg spurning sem hægt er að 

velta fyrir sér endalaust og er einungis gerð til að gera menn vitstola. En til að reyna 

að svara spurningunni hvort Músíktilraunir hafi haft veruleg áhrif á íslenska 

tónlistarmenningu eða hvort íslensk tónlistarmenning hafi haft mótandi áhrif á 

Músíktilraunir er svarið líklegast það að þetta gengur í báðar áttir. Í viðtali höfundar 

við Arnar Frey Frostason söngvara í hljómsveitinni Bróðir Svartúlfs, sigurvegara 

Músíktilrauna árið 2009, segir hann meðal annars að það sem hafi verið mikilvægast 

fyrir hans hljómsveit hafi verið reynslan að fá að spila fyrir framan svona marga og að 

kynnast öllu fagfólkinu sem vinnur að hátíðinni. Þeir hafi síðar notið mikils stuðnings 

frá Hinu húsinu við að koma sér á framfæri í fjölmiðlum og á tónleikum um allt land 

og að þeir hafi í raun verið uppbókaðir allar helgar frá því að keppninni lauk í mars og 

fram í nóvember. 

Við vorum svo uppteknir þetta sumar að ég held að hver einasta helgi hafi 

farið í að spila einhverstaðar. Sem var alveg nýtt fyrir okkur þar sem við 

höfðum ekki upplifað neitt slíkt áður, fyrsti barinn sem við spiluðum á var 

sódóma rétt eftir músíktilraunir þannig þetta var allt saman frekar nýtt fyrir 

okkur og tókum við öllum giggum og umfjöllun með opnum örmum (Arnar 

Freyr Frostason, 2009). 

Arnar talar einnig um að Músíktilraunir gefi krökkum sem séu enn að spila í 

bílskúrunum heima tækifæri á að koma og spila fyrir fullum sal af fólki og að hún sé 

nokkurs konar stökkpallur. Öll fjölmiðlaumfjöllunin hefur greinilega haft mikil áhrif á 

Arnar því hann talar einnig um að sú umfjöllun sé nauðsynleg fyrir þann sem vill eiga 

kost á því að ná lengra og til stærri hóps. Eins sé gott að fá umfjöllun eða gagnrýni á 

það sem fólk sé að gera í sinni tónlist eða eins og Arnar orðar það sjálfur:,,… þó svo 

að dómurinn sé kannski ekki góður, en eins og þeir segja „Bad publicity is better than 

no publicity“”. (Arnar Freyr Frostason, 2009). 
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Dagur Sigurðsson tók þátt í Músíktilraunum árin 2006, 2007 og 2008 alltaf sem 

söngvari en þó aldrei með sömu hljómsveit og á hverju ári var tekin fyrir ný 

tónlistarstefna. Árið 2006 tók hann þátt með hljómsveitinni Savage Solution sem 

spilaði metalrokk af gamla skólanum eins og segir í umfjöllun Árna Matthíassonar. 

Hljómsveitin komst ekki í úrslit en Dagur þótti að mati dómnefndar hafa mikla 

hæfileika sem söngvari sérstaklega með tilliti til aldurs en Dagur var 15 ára. Árið 2007 

tók Dagur þátt með hljómsveitinni Dayshine sem spilaði draumkennt progg-rokk, 

tónlistin var mun þróaðri en áður og hljómsveitin var byggð í kringum æskuvinina 

Dag og Sindra Snæ Harðarson gítarleikara sem einnig var í Savage Solution. Dayshine 

átti nokkra góða spretti en herslumuninn vantaði til að koma hljómsveitinni í úrslitin. 

Árið 2008 fóru Dagur og Sindri með þriðju  hljómsveitina í keppnina og að þessu sinni 

hét hún Happy Funeral. Þeir spiluðu þjóðlagakennt hetjurokk og fóru áfram í úrslit að 

mati dómnefndar en salurinn valdi hljómsveitina Agent Fresco áfram það kvöld sem 

síðar átti eftir að sigra Músíktilraunir og jafnvel hug og hjörtu landsmanna í gegnum 

útvarpið og aðra miðla. Dagur telur að hann hafi lært mikið á þátttöku sinni í 

keppninni og það hafi í raun verið magnað að sjá hversu langt hljómsveitirnar sem 

tóku þátt komust eins og til dæmis Agent Fresco. Dagur var valinn besti söngvari 

Músíktilrauna árið 2008 og telur Dagur í samtali við höfund að viðurkenningin að 

vera valinn besti söngvarinn hafi virkað eins og stökkpallur fyrir sig. Fólk hafi byrjað 

að taka eftir honum, aðrar hljómsveitir og tónlistarmenn hafi sett sig í samband við 

sig og óskað eftir samstarfi. Þegar Dagur er spurður út í mikilvægi Músiktilrauna í 

samhengi við íslenskt tónlistarlíf segir hann meðal annars: 

Það hjálpar náttúrulega geðveikt að hafa svona keppni eða svona vettvang 

fyrir unga tónlistarmenn þar sem þeir geta komið sínum verkum á framfæri 

og hafa aðgang að þessum stökkpalli sem Músiktilraunir eru. Svo er þetta líka 

bara geðveikt gaman, annars hefði maður ekki tekið þátt þrisvar sinnum 

(Dagur Sigurðsson, 2012). 

Degi fannst það líka skipta ótrúlega miklu máli að ungir og efnilegir tónlistarmenn fái 

þarna tækifæri til að spila fyrir framan dómnefnd sem í sitja fagmenn úr 

tónlistarbransanum, fá umfjöllun um sig í fjölmiðla og honum finnst verkefnið vera 
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ómetanlegt fyrir þann sem er að stíga sín fyrstu skref í bransa sem getur verið 

óvæginn (Dagur Sigurðsson, 2012). 

 

Karl Jónsson bloggari rifjar upp á bloggsíðu sinni sína upplifun frá keppninni árið 

1983 og þar kemur í ljós að nokkrir einstaklingar hafa þarna verið að stíga sín fyrstu 

skref sem í dag leika stóra rullu í íslensku tónlistarlífi. Hann rifjar upp að hljómsveitin 

hans, Metan, hafi fengið að spila þrjú lög þetta kvöld, lögin Spurðu mig ei, Skandall 

og Línan, hann minnist þess að það hafi verið frekar fámennt í salnum en það sem á 

eftir hafi komið muni sitja í minningunni. Stúlknahljómsveit frá Egilsstöðum að nafni 

Dúkkulísurnar höfðu þegar komist áfram og vakið mikla athygli fyrir pönkskotið 

nútímapopp. Þegar Karl og félagar hans stíga inn í salinn er á sviðinu hljómsveit sem 

heitir Bláa bílskúrsbandið og í þeirri hljómsveit var gítarleikari sem átti eftir að ná 

ansi langt eða eins og Karl segir sjálfur: 

 

Þar var kominn Guðmundur Pétursson gítarsnillingur. Þegar við komum í 

Tónabæ á undanúrslitakvöldið heyrðum við þvílíku tónana að við vorum að 

hugsa um að snúa við og hætta við allt saman (2007).  

 

Einnig rifjar hann upp að gestahljómsveit þetta kvöld hafi verið síðunglingasveit að 

nafni Pax Vobis og hana skipuðu fjórir drengir sem hétu Geiri Sæm sem síðar átti eftir 

að gefa út marga ,,eitís” slagara, Skúli Sverrisson sem er atvinnubassaleikari í dag, 

Þorvaldur Bjarni sem síðar stofnaði Todmobile og varð dómari í Idol-keppni Stöðvar 2 

og svo Þorsteinn Gunnarsson sem höfundur kann ekki frekari skil á. Karl Jónsson 

rifjar upp á síðunni sinni að þeir félagar hafi komist í úrslit og þar hafi meðal annars 

verið hljómsveit að nafni Stuðkompaníið frá Akureyri og þar innanborðs hafi verið 

bræðurnir Karl og Atli Örvarssynir sem síðar áttu eftir að gera það got með því að 

semja kvikmyndatónlist. Gestahljómsveit á úrslitakvöldinu var svo Grafík sem kynnti 

til leiks nýja söngkonu að nafni Andrea Gylfadóttir sem síðar átti eftir að tengjast 

Þorvaldi Bjarna böndum í Todmobile (Karl Jónsson, 2007).  

Í kjölfarið á bloggfærslunni hefur fjöldi fólks sett inn þakkir í kommenta kerfi 

bloggsíðu Karls Jónssonar og rifjar upp þessa keppni og segir meðal annars einn að 

þetta hafi bæði verið upphaf og endir á tónlistarferli hans og annar segir að þetta 
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hafi verið ógleymanleg upplifun. Einn bloggarana segir meðal annars í kjölfar færslu 

Karls: 

Ég man vel eftir ykkur í Metan þegar ég kom fyrst á Krókinn og vakti athygli 

mína kraftuinn og áhuginn í þessum ungu strákum í Gagganum. Það sem við 

töluðum mest um félagarnir var ,,Limahl" útlitið á Stjána söngvara og svo að 

hljómborðsleikarnarnir voru þrír. Mætti í raun segja að þið hafið verið 

,,hardcore eighties band" þar sem ófullkomin hljóðgervilssánd hafa oft verið 

nefnd sem einkenni þess tímabils (Karl Jónsson, 2007). 

 

Þegar þessi ritgerð er smíðuð eru 29 ár frá Músiktilraunum 1983 og greinilegt að sú 

keppni hefur haft mikli áhrif á þessa þátttakendur sem og gefið tóninn fyrir það 

sem framundan var í íslensku tónlistarlífi. 
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Stökkpallurinn 

Í kaflanum hér á undan var komið meðal annars inn á hljómsveitina Bláa 

bílskúrsbandið sem tók þátt árið 1987, í henni lék Guðmundur Pétursson á gítar og 

þótti standa sig framúrskarandi vel og var í framhaldinu valinn besti gítarleikari 

tilraunanna það árið. En hylli hans í þessari keppni virðist hafa náð langt út fyrir 

salinn í Tónabæ þar sem undankeppnin fór fram og einnig langt út fyrir 

menningarsetrið og listasafnið Kjarvalsstaði þar sem úrslitakvöldið fór fram. Í 

viðhafnarútgáfu plötumslagsins Dögun eftir Bubba Morthens er meðal annars fjallað 

um að hljómsveit Bubba, MX-21, hafi komið fram á úrslitakvöldi Músíktilrauna 1987 

sem gestasveit og að Bubbi hafi hrifist svo mikið af gítarleikara Bláa bílskúrsbandsins, 

Guðmundi Péturssyni,  á undanúrslitakvöldinu að Bubbi hafi tekið hann upp á sína 

arma og boðið honum að spila með MX-21 á úrslitakvöldinuog í framhaldinu hafi 

Guðmundur skapað sér nafn sem einn besti gítarleikari landsins og hafi unnið með 

Bubba fram til dagsins í dag (Bárður Örn Bárðarson, 2006).  

Dr. Gunni gerir þessum atburði einnig skil í bók sinni Eru ekki allir í stuði? Þar segir 

hann meðal annars að gamlir þungarokkarar hafi blotnað þegar Guðmundur 

Pétursson, smágutti skellti gítarnum á bakið eða hafi tekið sóló með tönnunum, það 

eina sem hafi skyggt á hans frammistöðu hafi verið að félagar hans í Bláa 

bílskúrsbandinu hafi staðið honum langt að baki (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001) 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6 
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Meðal þeirra sem hafa tekið þátt í Músíktilraunum en ekki náð á verðlaunapall eru 

menn eins og Jón Jósep Snæbjörnsson söngvari í Svörtum Fötum, Haukur Heiðar og 

hljómsveitin Dikta, Benni Hemm Hemm var í hljómsveitinni Mósaík ásamt Ólöfu 

Arnalds sem lenti í þriðja sæti í keppninni  1995. Páll Rósinkranz tók þátt árið 1990 

með hljómsveitinni Nirvana sem seinna þróaðist út í stórsveitina Jet Black Joe og Jón 

Þór Birgisson, betur þekktur sem Jónsi í Sigur Rós, söng í hljómsveitinni Bee Spiders 

sem var valin athyglisverðasta hljómsveitin árið 1994.  

 

 

 

 

 

Sölvi Blöndal sem átti eftir að gera garðinn frægan með Quarashi var valinn 

efnilegasti trommuleikarinn 1996. Fyrst ég er byrjaður að telja upp þekktar 

hljómsveitir þá er afar athyglisvert að skoða árið 1999. Það ár voru gestasveitirnar 

þessar: 

Unun, Ensími, Súrefni, Sigur Rós, Jagúar, Stæner, 200.000 Naglbítar 

Meðal þekktra hljómsveita sem tóku þátt í Músiktilraunum þetta sama ár voru síðan 

Mínus (sem sigruðu keppnina), Sinn Fein, Smaladrengirnir (sem þróaðist síðar í 

Baggalút), Dikta og fleiri. 

Margir tónlistarmenn hafa svo nýtt sér Músíktilraunir sem eins konar stökkpall út í 

heimsfrægð á Íslandi og jafnvel lengra því í verðlaun fyrir að vera besti 

hljóðfæraleikari, athyglisverðasta bandið, vinsælasta bandið nú eða að lenda í einu af 

þremur efstu sætunum í keppninni eru nær undantekningarlaust verðlaun sem 

hvetja til frekari tónlistarsköpunar eins og tímar í hljóðveri, inneignir í 

hljóðfæraverslunum, leiðsögn, góð pláss á tónlistarhátíðum , farseðlar útí heim og 

Mynd 7 
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margt fleira sem auðveldar ungu tónlistarfólki að taka næsta skref. Svo er það að 

sjálfsögðu í höndum hverrar hljómsveitar fyrir sig að taka næsta skref og skapa sín 

eigin tækifæri. Hljómsveitin Of Monsters and Men sigraði Músíktilraunir árið 2010 og 

í kjölfarið hófst mikil sigurganga þeirrar hljómsveitar fyrst á Íslandi en síðar áttu þau 

eftir að gera útgáfu samning í Bandaríkjunum, eiga vinsælasta lag Rásar 2 árið 2011 

ásamt því að hafa komið fram á hinum ýmsu tónleikahátíðum á Íslandi sem og á 

erlendri grundu. Hljómsveitin var árið 2010 skipuð þeim Nönnu Bryndísi 

Hilmarsdóttur gítarleikara og söngkonu, Ragnari Þórhallssyni söngvara og Brynjari 

Leifssyni gítar- og melódíuleikara en síðar áttu fleiri eftir að bætast í hópinn (Árni 

Matthíasson, 2010).  
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Samantekt 

 

Í allri þeirri upptalningu og yfirferð í þessari ritgerð er augljóst að erfitt er að gera 

öllum sem lagt hafa hönd á plóg almennileg og sanngjörn skil. Starfsmenn Íþrótta- og 

tómstundaráðs Reykjavíkurborgar hafa frá stofnun þess ráðs árið 1986 lagt ástríðu 

og alúð í verkefnið og nálgast það af heilindum. Eins og frásagnir þátttakenda hafa 

sýnt hafa Músíktilraunir greinilega haft mikil áhrif á þá og jafnvel leitt þátttakendur 

út í frekara tónlistarnám og aukna tónlistarsköpun. Þegar rennt er yfir lista þeirra 

hljómsveita sem hafa síðan tekið þátt og rýnt í hverjir eru meðlimir þessara 

hljómsveita má líka draga þá ályktun að Músíktilraunir séu stökkpallur þessa unga 

fólks. Áhrifin sem Músíktilraunir hefur haft á íslenska tónlistarmenningu eru 

gríðarleg. Öll sú umfjöllun sem ungt fólk hefur fengið í tengslum við Músíktilraunir er 

ómetanleg og ekki veitir af að koma á framfæri jákvæðri umfjöllun um unglinga og 

ungt fólk. Músíktilraunir hafa verið mörgum hljómsveitum dýrmætur lærdómur þar 

sem jafningjar hafa miðlað og þátttakendur hafa getað lært af öllu því frábæra 

fagfólki sem að keppninni kemur. Viðburðurinn hefur stækkað ört síðastliðin tíu ár og 

hefur hugsanlega náð sínu hámarki hvað varðar íburð og fjölda áhorfenda en hins 

vegar má hvergi slá af í kröfum til aðstandenda hátíðarinnar og það eru frábær 

forréttindi fyrir þátttakendur að geta spilað í bestu tónlistarhúsunum og að vinna 

með bestu tónlistarmönnunum hverju sinni. Músíktilraunir eru viðburður sem vert er 

að merkja inn á dagatalið sitt um ókomna tíð.  
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Lokaorð 

 

Björg Sveinsdóttir ljósmyndari hefur myndað keppendur og fangað stemminguna á 

keppninni frá upphafi hennar og flestar þær myndir sem við sjáum birtast af 

bólugröfnum poppurum í annálum þar sem ferill þeirra er rifjaður upp er yfirleitt á 

herðum Bjargar. Árið 2006 hélt Björg ljósmyndasýningu á keppninni og var gríðarlega 

gaman að sjá einstaklinga sem þann daginn voru lands- og jafnvel heimsþekktir 

tónlistarmenn vera stíga sín fyrstu skref í tónlistarbransanum og á Björg mikið hrós 

skilið fyrir vinnu sína og framlag til Músíktilrauna. 

Markús Guðmundsson forstöðumaður Hins hússins telur að hljómsveitirnar sem taki 

þátt í Músíktilraunum geti haft gríðarleg áhrif á tónlistarlíf Íslendinga og vitnar þar í 

hljómsveitir eins og XXX Rottweiler og Agent Fresco sem byrjuðu nokkurs konar 

bylgju sem gat af sér önnur bönd sem spiluðu svipaða tónlist. Músíktilrauna 

verkefnið hefur þurft að taka á sig niðurskurð síðustu ár, merkið Músíktilraunir er 

samt sem áður gríðarlega merkilegt og mjög mikilvægt er að gefa ekki meira eftir í 

þeim efnum. Styrktaraðilar halda í auknum mæli að sér höndum en fyrirtæki eins og 

til dæmis Icelandair hafa verið að fækka sínum styrktaraðilum en eitt af fáum 

verkefnum sem þeir standa enn með er Músíktilraunir sem sýnir okkur hversu öflugt 

merki það er. Hitt húsið hefur verið að sækja um styrki sem ætti að gera 

sigurvegurum Músíktilrauna það kleift að spila á tónlistarhátíðum fyrir ungt fólk í 

Evrópu þannig að vegferð Músíktilrauna gæti verið mjög björt en það þarf að halda 

rétt á spöðunum. 

Eins og staðan er í dag þá er verkefnið umsjón Hins Hússins og verkefnastjórn sem 

þar er skipuð og vonandi helst verkefnið sem allra lengst þar inni þrátt fyrir ágang 

annarra aðila og oft á tíðum fjárþurrð við skipulagningu þess. En svo vitnað sé í 

eldgamlan sjónvarpsþátt þá geta rokkararnir ekki þagnað.  

 

Lengi lifi Músíktilraunir! 
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