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Þakkir 

Þetta verkefni hefur verið rúm tvö ár á teikniborðinu og verið gríðarlega krefjandi en 

stórkoslegt ævintýri. Því ber að þakka þeim sem hafa hjálpað mér á leiðinni og eru það ófáir. 

Þessi heimildarmynd væri ekki til án tveggja manna, föður míns, Ásgeirs Arngrímssonar og 

Hlyns Gauta Sigurðssonar,myndatökumanns, klippara og einstaks vinar. Án metnaðar og 

áhuga þeirra fyrir mína hönd auk einstakrar þolinmæði í minn garð hefði ég líklega ekki náð 

leiðarenda. 

 Ég vil einnig þakka viðmælendum mínum, öllu tökuliðinu og listamönnum fyrir 

jákvæðar viðtökur, endalausa þolinmæði og áhuga á verkinu. Öll Bræðslufjölskyldan fær 

þakkir fyrir hvetjandi orð og samvinnu. Allir þeir sem hjálpuðu til með tækjaláni, upptökum 

og alls kyns atriðum fá ómældar þakkir. Einnig fær leiðbeinandinn minn, Halla Kristín 

Einarsdóttir, þakkir fyrir stuðning og leiðsögn. Ingu Rósu Þórðardóttur færi ég þakkir fyrir 

yfirlestur á ritgerð þessari. 

 Ég tel að það þurfi heilt þorp til að ala upp einstakling og því vil ég þakka heimasveit 

minni, Borgarfirði eystra, og öllum sem þar búa fyrir mitt uppeldi og hvatningu til að eltast 

við allt það sem mér dettur í hug, hversu villt sem sú hugmynd kann að virðast í byrjun.  

 Heimildarmyndin Bræðslan er tileinkuð foreldrum mínum, Bergrúnu Jóhönnu 

Borgfjörð og Ásgeiri Arngrímssyni. Án þeirra væri Bræðslan ekki til.   
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Ágrip 

Greinargerð þessi er hluti af meistaraverkefni í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands. Hún fjallar um kenningar og vinnsluferli miðlunarhluta verkefnisins. Miðlunarleiðin, 

sem valin var, er heimildarmynd sem nefnist Bræðslan og fjallar um tónlistarhátíðina 

Bræðsluna á Borgarfirði eystra. Fjallað er um sögu Bræðslunnar, af hverju heimildarmynd 

varð fyrir valinu sem miðlunarleið og hvernig gekk að framleiða heimildarmyndina. Einnig er 

talað um kosti og galla heimildarmynda, vandamál í ferlinu og lausnir sem komu í kjölfarið. 

Myndin er 30 mínútur að lengd og byggist upp á viðtölum við stjórn Bræðslunnar, 

tónlistarmenn og tónleikagesti. Tilgangur myndarinnar er að varpa ljósi á þá stemningu sem 

myndast á tónlistarhátíðinni, skoða sögu hátíðarinnar og veita innsýn í undirbúning hennar.   
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Inngangur 

Þessi greinargerð er hluti af meistaraverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands og fjallar um vinnsluferlið við miðlunarhluta lokaverkefnisins. Mín miðlunarleið er 

heimildarmynd um tónlistarhátíðina Bræðsluna á Borgarfirði eystra sem hófst árið 2005 og 

verður tíunda Bræðslan í ár. Sjálf er ég borin og barnfædd á Borgarfirði eystra og hef verið 

viðstödd allar Bræðslur í gegnum tíðina með myndavél að vopni sem hirðljósmyndari 

hátíðarinnar. Þessi hátíð hefur svo sannarlega lífgað upp á fjörðinn minn og vildi ég fara á 

stúfana og athuga hvort að það væru fleiri sem fyndu fyrir þeim breytingum sem þetta hefur 

haft á samfélagið á Borgarfirði eystra.  

Markmið miðlunarverkefnisins 

Með þessu miðlunarverkefni eru markmið mín tvíþætt. Annars vegar eru það fræðileg 

markmið þar sem ég legg áherslu á sögu Bræðslunnar í gegnum árin og hvernig hátíðir geta 

haft jákvæð áhrif á þorp eins og Borgarfjörð eystra. Hátíðin verður 10 ára í ár, 2014, og vildi 

ég með þessari mynd sýna fram á þroska hátíðarinnar, vöxt og hvernig framtíðin hennar gæti 

litið út. 

Hins vegar hef ég persónuleg markmið með myndinni sem tengjast því hversu vel ég 

þekki Bræðsluna og hvernig ég upplifi hana. Vona ég að þeir sem horfa á heimildarmyndina, 

hvort sem þeir hafa komið á tónlistarhátíðina eða ekki, geti fundið smá vott af þeirri 

stemningu sem skapast hjá þeim sem eru á Bræðslunni og geti um leið rifjað upp 

skemmtilegar sögur sem tengjast hátíðinni.  

Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar mínar í þessu miðlunarverkefni voru margþættar. Með því að hafa þær 

í upphafi reyndi ég að hafa þær að leiðarljósi í framkvæmdaferlinu og mun ég reyna að svara 

þeim í greinagerðinni.  

Fyrsta spurningin sem lögð var upp með var hvaða áhrif hafa menningarhátíðir á 

sjálfsmynd lítilla þorpa? Með því að kanna sögu og vöxt tónlistarhátíðarinnar er hægt að sjá 

hvernig áhrif þessi tónlistarhátíð, sem hefur vaxið í gegnum árin, hefur á lítið samfélag eins 

og Borgarfjörð eystra.   

Einnig vakti það forvitni mína hvernig það myndi ganga hjá mér að gera 

heimildarmynd um hátíð sem ég er svona tengd inn í. Hvernig er samspil fræðimanns og 

viðmælenda þar sem tengslin eru svona mikil fyrir?  
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Tónlistarheimildarmyndir eru nokkuð nýjar á nálinni og er erfitt að skilgreina þær 

innan ramma Bill Nichols. Þess vegna vildi ég líka athuga hvar þessi heimildarmynd fellur inn 

í greiningar Nichols, en með þeim greiningum er fjallað um hvernig 

kvikmyndagerðamaðurinn nálgast viðfangsefni sitt við gerð myndarinnar.  

Í gegnum bakgrunn minn sem þjóðfræðingur hef ég mikinn áhuga á hópum og hegðun 

þeirra. Því vildi ég athuga hvernig hópar myndast tímabundið í gegnum hátíðina og leysast 

síðan aftur í sundur eftir hátíðina.  

Val verkefnis og aðdragandi 

Hugmyndin um að gera heimildamynd um Bræðsluna fæddist í Fljótsdal í júlí 2012 þar sem 

ég og Hlynur Gauti Sigurðsson, myndatökumaður, sátum og snæddum. Hlynur hafði þá 

filmað Bræðsluna tvö ár í röð og ég verið hirðljósmyndari hátíðarinnar frá byrjun. Þar var ég 

búin að ákveða áframhaldandi námsleið mína og vissi að ég þyrfti að gera eitthvað hagnýtt í 

lokaverkefni. Í samtali okkar ákváðum við að ég skyldi hoppa út í djúpu laugina, samt með 

Hlyn sem björgunarlínu, og gera heimildamynd um Bræðsluna. Hugmyndin var sú að reyna 

að fanga þá góðu stemningu og andrúmsloft sem einkennir Bræðsluna á hverju ári, áhrifin 

sem Bræðslan hefur á þetta litla bæjarfélag sem hún er haldin í og einnig að gera mynd sem 

fólk getur horft á og rifjað upp góðar stundir á Bræðslunni. Áður hafði ég staðið fyrir 

ljósmyndaverkefni sem bar nafnið „Bræðslan – með ykkar augum“ þar sem ég dreifði einnota 

myndavélum á gesti og bað þá um að taka myndir af stemningunni sem þeir upplifðu um 

þessa helgi. Það tókst mjög vel og hafði ég alltaf áhuga á að nýta það meira.   

Saga Bræðslunnar 

Árið 2005 voru 120 ár síðan listamaðurinn Jóhannes Sveinsson Kjarval fæddist. Af því tilefni 

vildi Áskell Heiðar Ásgeirsson, forstöðumaður Kjarvalsstofu á Borgarfirði eystri, fagna með 

einhverjum hætti en Kjarval ólst upp á Borgarfirði í upphafi 20. aldarinnar og þangað sótti 

hann oft í leit að innblæstri í sína list. Ásamt því að halda málþing um meistara Kjarval kom 

upp sú hugmynd að halda tónleika. Áskell Heiðar hafði samband við tónlistarkonuna 

Emilíönu Torrini til samstarfs en hún eyddi sumrunum sínum í æsku á Borgarfirði og hafði 

sýnt áhuga á því að halda þar tónleika. Hún var tilbúin en kom með þá ósk að fundinn yrði 

staður sem væri öðru vísi en hið venjulega félagsheimili sem er á staðnum. Hófst þá leit að 

góðum tónleikastað og að lokum datt Áskeli Heiðari í hug að leigja gamla síldarbræðslu sem 

er dags daglega notuð sem geymsla. Sú hugmynd var nógu skrýtin til að ganga upp, eigendur 

bræðslunnar vildu leigja húsnæðið og hófst þá undirbúningur fyrir tónleikana. Það þurfti að 
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smíða svið og redda hinu og þessu til að tónleikarnir yrðu að veruleika auk þess að koma með 

öll ljós og allar þær græjur, sem þarf fyrir tónleikahald, inn í fjörðinn.
1
 

 Tónleikarnir voru haldnir í lok júlí árið 2005. Tónlistarmaðurinn og heimamaðurinn 

Magni Ásgeirsson hitaði upp fyrir Emilíönu Torrini. Það gekk vel, tónleikarnir tókust mjög 

vel, rúmlega 500 gestir borguðu sig inn og strax eftir að þeim lauk hófust umræður meðal 

skipuleggjenda og heimafólks um að tónleika í Bræðslunni þyrfti að halda aftur að ári.  Það 

gekk eftir, árið 2006 var aftur blásið til tónleika, nú með erlendri stórhljómsveit, Belle & 

Sebastian, ásamt Emilíönu, gestum fjölgaði og nú var ljóst að Bræðslan var komin til að vera.  

Síðan hefur hún verið haldin árlega, alltaf á síðasta laugardegi júlímánaðar.  Tónleikarnir hafa 

á þessum tíma dregið að sér á bilinu 700-1.000 gesti sem keypt hafa miða á hátíðina, fæsta 

árið 2007 en flesta á síðasta ári, 2013. Undanfarin ár hafa tónleikarnir laðað sífellt fleiri gesti í 

fjörðinn sem ekki hafa átt miða á sjálfa Bræðslutónleikana. Þróun síðustu ára hefur verið sú 

að tónleikum, sem haldnir eru í félagsheimilinu Fjarðarborg og á kaffihúsinu Álfakaffi, hefur 

fjölgað jafnt og þétt og nú er svo komið að þéttsetnir tónleikar eru haldnir á Borgarfirði alla 

vikuna á undan Bræðslunni.
2
 

Tengsl höfundar við efnið 

Tengsl mín við efnið eru töluverð. Upphafsmaður Bræðslunnar og annar bræðslustjóri, Áskell 

Heiðar Ásgeirsson, er bróðir minn og Magni Ásgeirsson, hinn bræðslustjórinn, er það einnig. 

Ég hef  verðið hirðljósmyndari Bræðslunnar frá upphafi og því tekið myndir af öllum þeim 

listamönnum sem hafa komið fram á hátíðinni ásamt því að hjálpa til við að setja upp sviðið, 

elda ofan í listamenn og aðstandendur og ganga frá eftir hátíðina. Ég hef því tekið þátt í ýmsu 

varðandi Bræðsluna og hef fylgst með hvernig hún hefur þróast og vaxið. Árið 2007 var ég 

það heppin að fá að vera einn af listamönnunum sem tróðu upp á Bræðslunni og fékk ég síðan 

að syngja eitt lag á Bræðslunni 2013. Einnig hef ég haldið tónleika dagana fyrir Bræðslu og 

hef haldið úti ljósmyndaverkefni sem nefnist „Bræðslan með mínum augum“ þar sem ég 

dreifi einnota myndavélum til gesta sem þeir skila til mín í lok helgarinnar. Þau verkefni hafa 

vakið mikla lukku og hafa gefið öðru vísi myndir en þær sem heimamaður tekur.  

 Þessum tengslum fylgja bæði kostir og gallar við gerð heimildarmyndarinnar eins og 

ég kem inn á síðar í þessari greinargerð. 

  

                                                 
1
 Áskell Heiðar Ásgeirsson. 

2
 Áskell Heiðar Ásgeirsson. 
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Samspil fræðimanns og viðmælanda 

Ég gerði mér grein fyrir tengslum mínum við viðfangsefnið strax í byrjun. Á sama tíma og ég 

fékk aðgang og jákvæð viðbrögð frá öllum viðmælendum mínum er að sjálfsögðu erfitt að 

taka viðtöl við fjölskyldumeðlimi og vini þannig að sagan skili sér til áhorfenda sem vita ekki 

mikið um viðfangsefnið. Þegar ég tók viðtölin bað ég viðmælendur mína að tala um 

Bræðsluna eins og ég vissi ekkert um hana og reyna að koma því til skila í viðtalinu. Einnig 

hafði ég að leiðarljósi siðareglur sem Miðstöð munnlegrar sögu er með á heimasíðu sinni og 

eiga við söfnun á munnlegum heimildum: 

 Spyrli ber að hafa skýra hugmynd um tilgang og markmið viðtalsins og gera viðmælanda 

sínum grein fyrir í hvaða tilgangi viðtalið er tekið.  

 Spyrli ber að gera viðmælanda sínum grein fyrir því þegar upptaka á sér stað og fá samþykki 

hans fyrir því að viðtalið sé tekið upp á varanlegt form.  

 Spyrill skal ávallt leita eftir skriflegu samþykki hjá viðmælanda sínum fyrir varðveislu 

upptöku, þar sem komi fram hvernig aðgengi að viðtali sé háttað. Miðstöð munnlegrar sögu 

notar í þessu skyni staðlað eyðublað (smellið hér til að skoða leyfisveitingu) fyrir þá sem fela 

henni gögn sín til varanlegrar varðveislu.  

 Spyrli ber að koma fram við viðmælanda af heiðarleika og sýna honum vinsemd og virðingu.  

 Spyrli ber að sýna skoðunum og sannfæringu viðmælanda síns virðingu, jafnvel þótt skoðanir 

hans kunni að stangast á við skoðanir og eða vitneskju rannsakandans.  

 Spyrli ber að setja trúnað við viðmælanda ofar öðrum hagsmunum, brjóti þær ekki í bága við 

lög. Spyrli ber að virða ósk viðmælanda um að gera ákveðnar upplýsingar ekki opinberar.
3
 

Hópur og Sjálfsmynd 

Áður en lengra er haldið í greinagerðinni er rétt að líta á þá hópa sem myndast í kringum 

Bræðsluna og hvernig sjálfsmynd hópa byggist upp. Þar sem bakgrunnur minn er í þjóðfræði 

hef ég mikinn áhuga á að sjá hvernig hópur stendur saman í vissum aðstæðum og er 

forvitnilegt að sjá hvernig fólk kemur saman þegar það hefur sameiginleg markmið. 

Hugtakið hópur merkir tvo eða fleiri einstaklinga sem deila reynslu, vinnu eða 

áhugamáli sem tengja þá saman á einhvern hátt. Allir einstaklingar tiheyra einhverjum hóp, 

hvort sem það er fjölskylda, vinnufélagar eða vinir.
4
 Þjóðfræðingurinn Alan Dundes hópa, eða 

„the folk“, sem hvaða hóp sem er sem á sér að minnsta kosti einn þátt sameiginlegan. Það 

skiptir ekki máli hver sá þáttur er heldur er mikilvægt að siðir hópsins og hefðir eru þeirra 

eigin. Samkvæmt Dundes getur hópur verið allt frá tveimur einstaklingum til heillar þjóðar. 

Sem dæmi um hópa má nefna fjölskyldur, trúarhópa, starfstéttir,kynþætti eða fólk frá sama 

þorpi eða landshluta. Dundes leggur áherslu á að það þekkjast ekki allir innan hópsins, en 

einstaklingarnir þekkja einhverja sameiginlega siði eða hefðir sem ýta undir hugmyndina um 

                                                 
3
 Miðstöð munnlegrar sögu. Siðareglur. 

4
 Sims og Stevens. Living Folklore, 35. 

http://munnlegsaga.is/uploads/Samkomulag%20um%20not%20og%20midlun%20NYTT%202.docx
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sameiginlega sjálfsmynd hópsins. Hver einstaklingur getur tilheyrt mörgum hópum í einu, 

sem dæmi má nefna fjölskyldu, starfshóp og áhugamál. Hver hópur á sitt þjóðfræðiefni og 

hver og einn veit hefðirnar innan hvers hóps.
5
 

Hinsvegar eru ekki allir sammála hvernig túlka skal hugtakið „hópur“. Dorothy Noyes 

leggur til dæmis áherslu á að „hópa“ hugtakið sé notað í gegnum að framkvæma eða gera 

eitthvað í sameiningu sem hópurinn eða samfélagið verður til. Með því að endurtaka sama 

hlutinn er fortíð hópsins og rætur hans dregnar fram um leið og skil á milli fortíðar og nútíðar 

mást út.
6
 Hún segir að samfélag verði til í sameiginlegum athöfnum, þar hlutgervist 

samfélagið. Með því að framkvæma saman einhverja sérstaka athöfn verður hópurinn að 

einum líkama og styrkur einstaklingsins er skilinn útfrá styrkleika heildarinnar. Hlutir sem 

virðast vera ómögulegir eða óeigingjarnir út frá krafti einstaklingsins verða mögulegir í styrk 

samfélagsins. Í þeirri upplifun skapast tilfinning samlíðunnar (e.consesus).
7
 

 Á Bræðslunni verða til margir mismunandi hópar með mismunandi markmið. Sá 

hópur sem skipuleggur hátíðina og kemur upp sviði, ljósum og hljóði hefur verið nær 

óbreyttur frá upphafi. Áskell Heiðar Ásgeirsson, bræðslustjóri, lýsir þeim hóp best í 

heimildarmyndinni sjálfri: 

Það sem er kannski skemmtilegast núna er að þetta er svona eins og skemmtilegt menntaskóla“reunion“ á 

hverju ári. Það kemur alltaf sama gengið einhvernveginn, þó enginn kannski einhvern veginn talist við, en 

þetta er svona sama gengið sem mætir nánast á sama klukkutímanum, á sama vikudeginum fyrir Bræðslu. 

Ár eftir ár bara birtast menn einhvern veginn, bara á fimmtudegi klukkan fimm, þá bara kemur bara 

eitthvað ákveðið gengi og gerir þetta, það er náttúrulega bara ómetanlegt að hafa þennan hóp í kringum 

þetta.
8
  

Framkvæmdahópurinn sem myndast í kringum Bræðsluna skapar því órjúfanleg tengsl, þó 

svo að það sé ekki mikið um samskipti á öðrum tímum. Tónlistarmenn skapa líka annan hóp, 

sem hefur það sameiginlega markmið að skemmta fólki og halda uppi stemningu á sviðinu. 

Gestir skapa síðan einn mikilvægasta hópinn, þar sem þau eru í aðstæðum þar sem reglurnar 

eru í raun óskráðar. Fjörðurinn er fullur af fólki sem hafa það sameiginlega markmið að 

skemmta sér vel og er ótrúlegt að hugsa til þess að það hafi varla verið ryskingar á meðal allra 

þessara gesta. Enn annar hópurinn eru heimamenn, sem hafa eflst og styrkst í gegnum árin frá 

því að Bræðslan byrjaði, taka vel á móti gestum og hafa það sameiginlega markmið að allir 

gestir skemmti sér vel, án þess að skemma náttúruna eða nokkuð í firðinum.  

                                                 
5
 Dundes. Interpretrating Folklore, 1-9. 

6
 Noyes. Group, 7. 

7
 Noyes. Group,30. 

8
 Áskell Heiðar Ásgeirsson. 
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 Samkvæmt Alan Dundes skapast sjálfsmynd einstaklings út frá þeim hugmyndum sem 

hann hefur um sjálfan sig. Það sama má segja um hópa, þar sem þeir skilgreina sjálfsmynd 

sína og koma henni á framfæri á marga vegu.
9
 Að mati Dundes er það undirstaða 

sjálfsmyndar hjá einstaklingum og hópum að þeir geti aðgreinst sig frá öðrum einstaklingum 

eða hópum. Samkvæmt honum væri ekkert sjálf eða sjálfsmynd án annarra sem við getum 

greint okkur frá. Hann bendir einnig á að hver einstaklingur getur upplifað ýmsar tilfinningar 

um sjálfsmynd á sama tíma og sjálfsmynd okkar er í sífelldri endurnýjun.
10

 Eitt af því sem er 

hluti af sjálfsmynd er hvaða hefðir hópur lítur á sem sínar eigin og telur mikilvægt í sínu 

samfélagi. Í þessu verkefni vonast ég til að sjá hvernig sjálfsmynd heimamanna á Borgarfirði 

eystra hefur breyst í sambandi við tónlistarhátíðina Bræðsluna í gegnum árin.  

  

                                                 
9
 Dundes, Folklore matters, 2. 

10
 Dundes, Folklore matters.21. 
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Heimildarmynd sem miðlun 

Hvað er söguleg heimildamynd? Það er heimildamynd sem fjallar um sögulegt efni, þ.e. efni sem talið er 

sögulegt þegar myndin er gerð. Þetta hefur oftast í för með sér að myndin er að einhverju leyti sett saman 

úr eldra myndefni, þó að einnig sé kvikmyndað í núinu, svo sem minjar fortíðar, viðtöl við fólk og aðrar 

athafnir sem tengja nútíð við fortíð. Eldra myndefnið getur annars vegar verið kvikmyndir og ljósmyndir, 

svo langt sem þær ná, og hins vegar aðrar myndgerðir þegar þessum sleppir.
11

 

Fræðileg umræða um heimildarmyndir er ekki mjög gömul og þóttu þær tegundir mynda vera 

utanveltu í umræðu um kvikmyndir yfirleitt. Kenningar Bill Nichols um tegundir 

heimildarmynda komu fyrst fram í bók hans, Representing Reality, árið 1991 og greindi hann 

þá heimildarmyndir í fjóra flokka.
12

 Síðan hefur hann bætt tveimur flokkum við og hafa 

þessar kenningar Nichols verið í hávegum hafðar. Mun ég fara lauslegaí gegnum þessa sex 

flokka og greina mína heimildarmynd í gegnum kenningar Nichols.  

Kenningar Nichols 

Skýringarmyndir (e. expository) eru elsta gerð heimildarmynda og hafa að markmiði að 

útskýra fyrir áhorfendum ákveðið og afmarkað viðfangsefni. Einkenni skýringarmynda er oft 

„rödd Guðs“ eða sögumaður sem segir söguna og greinir það sem fyrir augu ber í myndinni.
13

 

 Könnunarmynd (e. observational) hefur oft verið líkt við flugu á vegg, það er að segja 

að kvikmyndagerðarfólk lætur fara lítið fyrir sér og reynir að segja söguna án þess að hafa 

nokkur áhrif á hana. Það er óviðeigandi að hafa sögumann, leikara, sviðsmynd eða nokkuð 

annað sem sviðsetur einhvern atburð. Í staðinn eru hljóð og mynd tekin upp samtímis, 

raunverulegt rými notað og langar tökur. Umfjöllunarefni könnunarmynda eru samtímaleg 

frekar en söguleg.
14

 

 Í gagnvirkum myndum (e.participatory) eru tengsl á milli kvikmyndagerðarmannsins 

og viðfangsefnisins. Kvikmyndagerðarmaðurinn hefur oft áhrif á framvindu myndanna og eru 

myndir Michael Moore gott dæmi um þess konar myndir.
15

 

 Sjálfhverfar myndir (Cinema Verité) minna stundum á fræðitexta sem fjalla um 

eiginleika og form heimildamynda. Þar er athyglinni beint að eiginleikum textans og 

framsetning hins sögulega heims, eða raunveruleikans, verður eitt helsta viðfangsefni 

myndarinnar.
16

 

                                                 
11

 Þorsteinn Helgason. Sagan á skjánum,41. 
12

 Björn Ægir Norðfjörð. Einsleit endurreisn,117. 
13

 Björn Ægir Norðfjörð. Einsleit endurreisn, 118. 
14

 Björn Ægir Norðfjörð. Einsleit endurreisn, 118. 
15

 Björn Ægir Norðfjörð. Einsleit endurreisn,  118. 
16

 Björn Ægir Norðfjörð. Einsleit endurreisn,118. 
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 Þátttökuheimildarmyndir (e.performative) fjalla oft um kvikmyndagerðarmanninn í 

gegnum persónulega atburðarás eða þróun einstaklings.
17

 Þær myndir hafa verið vinsælar upp 

á síðkastið og var til dæmis íslenska heimildarmyndin Í skóm drekans þátttökuheimildarmynd.  

 Viðbragðsmyndir (e.reflexive) eru myndir þar sem áhorfandinn sér myndina verða til. 

Viðbragðsmyndir sýna eina birtingarmynd sannleikans á sama tíma og þær viðurkenna að 

fleiri birtingarmyndir geti verið til.
18

 

Greining á miðlunarverkefni 

Þegar ég renni í gegnum kenningar Bill Nichols og reyni að setja mína heimildarmynd inn í 

þær kenningar finnst mér það gríðarlega erfitt. Heimildarmyndin um Bræðsluna er í raun í 

flokknum um tónlistarmyndir sem ekki eru inn í greiningu Nichols. Reyndar er lítið um 

greiningar á tónlistarmyndum uppi á yfirborðinu. Þó talar Björn Ægir Norðfjörð um íslenskar 

tónlistarmyndir í grein sinni „Einsleit endurreisn: Íslenskar heimildarmyndir á nýrri öld“ og 

minnist þar á að vægi tónlistar í íslenskum heimildarmyndum er mikið miðað við aðrar 

listgreinar. Þar reynir hann að flokka íslenskar tónlistarmyndir eins og Screaming 

masterpiece, Heima og Blindsker í sambandi við kenningar Nichols:  

Ætla mætti að sjálfhverfa myndin, sem Bill Nichols telur nýjasta afsprengið í þróun heimildamyndarinnar, 

þar sem dregin er athygli að sjálfu formi myndarinnar, hefði nýst vel kvikmyndum um tónlist og 

skemmtanaiðnað. Blindsker er aftur á móti hrein og klár undantekning, jafnvel þótt aldrei slíku vant sé 

lítið um upptökur af tónleikum í myndinni. Algengara er að sköpunin og tilbúningurinn séu sýnd sem 

náttúruleg og sjálfsprottin líkt og í Screaming Masterpiece og Heima. Og það sama gildir um myndirnar 

sjálfar, en með aðstoð skýringar- og könnunarformsins er horft framhjá framleiðslu- og sköpunarferli 

þeirra.
19

 

Í tónlistarmyndinni um Bræðsluna er bæði verið að fjalla um sögu tónlistarhátíðarinnar og 

einnig um uppsetningu hátíðarinnar. Hún er söguleg að því leyti að það er verið að fjalla um 

þau tíu ár sem hún hefur verið til og hvað framtíðin gæti borið í skauti sér. Í raun er hún 

blanda af skýringarmynd, könnunarmynd og sjálfhverfri mynd. Þó fellur hún ekki inn í neinn 

einn flokk og er því best að hafa hana í flokknum um tónlistarmynd. Við uppsetningu sviðsins 

og undirbúnings fyrir Bræðsluna reyndi ég sem mest að vera fluga á vegg og tókst það 

ágætlega þegar myndavélarnar gleymdust. Með Gopro tækninni sem komin er er mun 

auðveldara að vera fluga á vegg, þar sem myndavélarnar eru það litlar að það tekst varla eftir 

þeim.  

  

                                                 
17

 Nichols, Bill. Introduction to documentary, 31. 
18

 Nichols,Bill. Introduction to documentary, 154. 
19

 Björn Ægir Norðfjörð, Einsleit endurreisn,140-141. 
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Af hverju heimildarmynd? 

Þegar ég var að hugsa um að gera eitthvað í sambandi við Bræðsluna þá fannst mér ekki koma 

neitt annað til greina en heimildarmynd. Að mínu mati var það eina miðlunarleiðin sem gæti 

reynt að fanga þá stemningu sem byggist upp í firðinum í kringum Bræðsluna. Að sjálfsögðu 

geta aðrar miðlunarleiðir komið til greina þegar kemur að tónlistarhátíðum.  

Aðrar miðlunarleiðir 

Ríkisútvarpið hefur alltaf stutt vel við Bræðsluna og hafa þeir útvarpað hátíðinni á Rás 2 frá 

árinu 2006. Ólafur Páll Gunnarsson hefur einnig verið iðinn við kolann að fjalla um 

Bræðsluna í þáttum sínum, Rokklandi, bæði fyrir og eftir Bræðslu. Þess vegna fannst mér 

útvarpsþáttur vera út úr myndinni þar sem að það vantar ekkert um Bræðsluna í útvarpið að 

mínu mati.  

 Það hefði einnig verið sniðugt að gera ljósmyndabók um Bræðsluna og þar sem við 

erum nokkur, sem höfum alltaf tekið myndir á hátíðinni, hefði ekki verið mikið mál að koma 

því á laggirnar. Hins vegar heillaði það mig ekki eins mikið og heimildarmynd en er þó með í 

bígerð útiljósmyndasýningu sem mun verða á Borgarfirði eystra í kringum Bræðsluna 2014.  

 Það hefði líka verið hægt að setja upp sögusýningu um Bræðsluna á Borgarfirði eystra 

þar sem farið væri í gegnum þessi níu ár og sagðar sögur og sýndar myndir og myndbrot frá 

Bræðslunni í gegnum árin. Þó finnst mér hátíðin vera aðeins of ung til að fá sögusýningu 

alveg strax.  

 Niðurstaða mín er sú að það sé kominn tími á heimildarmynd um Bræðsluna. Bæði er 

það miðlunarleið sem getur náð til margra og fangar augnablikin sem verða til á hátíðinni en 

einnig vegna þess að í ár verður Bræðslan 10 ára og því er gott að nota tækifærið og líta um 

öxl og fara yfir þetta ævintýri frá byrjun. Það hjálpaði líka til að allar hátíðirnar hafa verið 

teknar upp og því mikið til af efni sem átti bara eftir að púsla saman.  

Kostir og gallar við heimildarmyndir 

Áhættan við að gera heimildarmynd sem byggist eingöngu upp á viðtölum er sú að 

staðreyndir koma kannski ekki alveg rétt fram. Fólk man misvel og þess vegna getur saga eða 

staðreyndir verið rangar. Sögur geta verið ýktar og sögumaður getur hafa heyrt hana frá 

einhverjum öðrum og skreytt hana til að gera hana skemmtilegri. Kosturinn við að þekkja 

efnið eins vel og ég geri er sá að ég get beðið fólk um að segja frá einhverju atviki sem ég veit 

að gerðist hjá þessum aðila og einnig er hægt að leiðrétta staðreyndavillur í sambandi við 

upphaf og sögu Bræðslunnar. Það getur þó líka verið ókostur þar sem ekki er gott að stjórna 

viðmælandanum of mikið. Einstaklingar upplifa líka hlutina á ólíkan hátt og þar með geta 
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komið tvær mismunandi sögur af sama atburði. Þar þarf að velja hvor segir betur frá en þá er 

um leið valin hin opinbera saga af þessum atburði. Það er snúið að sýna sögu sem ekki eru til 

miklar heimildir um en ég tel að ég hafi staðið mig ágætlega í að velja góðar sögur og hafna 

þeim sögum sem pössuðu ekki inn í myndina.  
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Undirbúningur og heimildarvinna 

Ég og Hlynur Gauti Sigurðsson, myndatökumaður, héldum nokkra fundi þar sem við lögðum 

línurnar og reyndum að finna okkur rauðan þráð í gegnum heimildarmyndina. Það voru 

margir vinklar sem hægt er að taka á heimildarmynd um tónlistarhátíðir og veltum við því 

okkur fyrir okkur hvort að við ættum að taka alla sögu Bræðslunnar eða bara eina sérstaka 

hátíð og undirbúninginn í kringum hana. Einnig var spurning hvort við ættum að taka nokkrar 

litlar sögur í kringum Bræðsluna og gera þetta þannig að einni heimildarmynd með mörgum 

aðalpersónum. Hugmyndirnar voru margar og misstórar og ákváðum við eftir nokkra fundi 

fyrir Bræðslu 2012 að bíða með að taka upp á sjálfri hátíðinni þar til 2013. Ég komst að þeirri 

niðurstöðu að vilja taka sitt lítið af hverju og vildi taka nokkur aðalviðtöl sem væru 

grunnurinn að myndinni og tvinna svo við undirbúningi, náttúrufegurð staðarins, 

stemningunni og tónleikunum.  

Val heimildarmanna 

Ég ákvað að hafa nokkra aðalviðmælendur og valdi þá í sambandi við sögu Bræðslunnar og 

sterk tengsl þeirra við hátíðina.  

Það var nokkuð gefið að ég myndi taka viðtal við upphafsmann Bræðslunnar, Áskel 

Heiðar Ásgeirsson, og var það fyrsta stóra viðtalið sem var tekið. Áskell Heiðar er 

landfræðingur og viðburðastjórnandi og frá Borgarfirði eystra. Hann, sem upphafsmaður, 

hefur verið viðstaddur allar Bræðslur og komið að skipulagningu og framkvæmd frá upphafi.  

Emilíana Torrini er einn af upphafsmönnum Bræðslunnar þar sem hún var fyrsti 

listamaðurinn sem kom fram á henni. Hún spilaði á fyrstu tveimur Bræðslunum og átti hlut í 

því að koma hljómsveitinni Belle and Sebastian til landsins. Með henni í viðtalinu er frænka 

hennar og umboðsmaður hennar á Íslandi, Elísabet Lorange. Hún er æskuvinkona Áskels 

Heiðars og er einnig upphafsmaður Bræðslunnar og hefur sótt hátíðina margoft. 

Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson er ljósamaður og sviðsmeistari Bræðslunnar. Hann 

hefur, eins og Áskell Heiðar, verið með frá upphafi. Hans skoðun er að sviðið eigi að vera 

sérstakt hverju sinni og finnur hann sér alltaf einhver þemu sem tengjast bæði húsinu og 

listamönnunum sem koma fram.   

Jónas Sigurðsson, tónlistarmaður, hefur átt mjög farsælan feril sem byrjaði með 

hljómsveitinni Sólstrandagæjunum. Eftir það ævintýri flutti hann úr landi og ætlaði að gefa 

tónlistina upp á bátinn. Eftir að hafa komið fram á Bræðslunni árið 2007 með nýtt efni 

opnuðust aðrar dyr á Íslandi fyrir tónlistina hans og hefur hann verið viðriðinn Bræðsluna 
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síðan þá. Hann hefur oft komið fram sem listamaður og einnig hefur hann haldið tónleika 

dagana fyrir Bræðslu og dvalið löngum stundum á Borgarfirði eystra á sumrin.  

Guðmundur Magni Ásgeirsson er annar bræðslustjóra í dag. Hann er bróðir Áskels 

Heiðars og hefur, ásamt því að vera bræðslustjóri, verið listamaður á hátíðinni. Hann er einnig 

heimamaður og hefur horft á uppbygginguna sem hefur orðið á Borgarfirði eystra.  

Allir aðrir viðmælendur í myndinni eru gestir Bræðslunnar, heimamenn og listamenn sem 

spilað hafa á Bræðslunni. Þær spurningar sem ég lagði í upphafi fyrir viðmælendur mína voru 

eftirfarandi: 

1. Hvernig tengist þú Bræðslunni? 

2. Hvernig byrjar ævintýrið um Bræðsluna? 

3. Hvaða áhrif telur þú að það hafi haft á samfélagið á Borgarfirði eystra? 

4. Hvernig sérð þú Bræðsluna í framtíðinni? 

5. Einhver sérstök augnablik sem þú getur sagt frá sem tengjast Bræðslunni? 

Heimildir 

Lítið er um heimildir um Bræðsluna annað en úr fréttum RÚV og á netinu. Því studdist ég nær 

einungis við munnlegar heimildir frá viðmælendum mínum en fékk einnig heimild til að nota 

brot úr fréttum RÚV frá 2005, 2006 og 2013. Allar Bræðslur hafa verið teknar upp á einn eða 

annan hátt. Ég fékk aðgang að þeim upptökum og hjálpaði það mikið við stemningunni í 

myndinni. Allir, sem lánuðu efni sitt, voru boðnir og búnir að hjálpa og var gaman að sjá 

hversu mikinn áhuga allir höfðu á heimildarmyndinni.  
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Kvikmyndatökulið og framkvæmd 

Það var vitað frá byrjun að ég þyrfti að ráða til mín myndatökumann og tæknimann til að gera 

þetta sem veglegasta mynd og einnig til að létta álagi af mér þar sem ég er ekki mjög góður 

myndatökumaður og hafði ekki reynslu í kvikmyndagerð. Þar kom Hlynur Gauti Sigurðsson, 

myndatökumaður og klippari, inn í söguna. Hann er aðalmyndatökumaður myndarinnar og á 

þær vélar sem voru notaðar við aðalviðtöl myndarinnar. Tökuvélarnar, sem voru notaðar í 

þeim viðtölum, eru Sony HVR-Z1E og Sony HXR-NX30E. Undantekningin er þó viðtalið við 

Emilíönu Torrini og Elísabetu Lorange en þar voru notaðar sony xdcamex og Canon EOS 

600D. Í styttri viðtölunum um Bræðsluna voru notaðar Canon EOS 5 mark II og Canon EOS 

600D. Einnig var stuðst við Gopro Hero 3 við útiskot og við undirbúning á Bræðslunni. 

Tökur á Bræðslunni 

Aðaltökur fóru fram í kringum Bræðsluna sjálfa dagana 25. - 28. júlí 2013. Tökurnar fóru 

fram á mismunandi stöðum á Borgarfirði eystra. Aðalviðtöl myndarinnar við Áskel Heiðar og 

Magna bræðslustjóra, Ægi ljósamann, Emilíönu Torrini og Jónas Sigurðsson voru tekin af 

mér og Hlyni Gauta Sigurðssyni myndatökumanni. Í þeim viðtölum spurði ég viðmælendur 

um upphaf Bræðslunnar, hvað Bræðslan væri fyrir þeim, um einhverjar góðar sögur tengdar 

Bræðslunni og hvernig þeir sæju framtíðina hjá þessari hátíð. Við náðum að taka öll viðtölin, 

nema eitt, í kringum Bræðsluna en Emiliana Torrini var ekki á staðnum. 

 Viðtalið við Áskel Heiðar, upphafsmann Bræðslunnar og Bræðslustjóra, var fyrsta 

viðtalið sem við tókum og var það tekið á fimmtudeginum 25. júlí. Það gekk vel, Heiðar er 

góður viðmælandi og kom öllu frá sér mjög skipulega. Veðrið var gott þannig að við tókum 

viðtölin úti þennan fimmtudag. Strax eftir viðtalið við Heiðar tókum við viðtal við Guðbrand 

Ægi, ljósamann og sviðshönnuð Bræðslunnar. Við klifruðum með hann niður í fjöru til að ná 

góðu og öðru vísi skoti og var það að mínu mati flottasta viðtalið. Hann hafði frá mörgu að 

segja og var einnig mjög skipulagður í frásögn sinni.   

 Við náðum ekki að taka fleiri stór viðtöl fyrr en á sunnudeginum 28. júlí og tókum við 

þá viðtöl við Magna Ásgeirsson og Jónas Sigurðsson í hvorn í sínu lagi. Þar sem það var orðið 

nokkuð hvasst úti ákváðum við að taka þau baksviðs í Bræðslunni. Magni var mjög þreyttur 

eftir helgina, skiljanlega eftir þessa törn, og þar með var viðtalið svolítið þreytulegt líka. Þó 

komu nokkrar sögur og góðir punktar í því viðtali. Jónas Sigurðsson var hins vegar mjög 

hress og opinn fyrir viðtali og var viðtalið við hann lengst. Þar ræddi hann mikið um hvernig 

ferill hans hefði tekið stökk eftir að hann spilaði fyrst á Bræðslunni auk þess sem hann talaði 

bara almennt um feril sinn.  
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 Ég fékk hjálp frá mörgum sem búa á Borgarfirði eystra og allir voru boðnir og búnir til 

að taka upp ýmislegt í kringum Bræðsluna. Þegar sviðið var sett upp og tekið niður voru 

notaðar Gopro vélar sem stundum voru festar upp á veggi, stundum haldið á og einnig voru 

tekin nokkur skot úr litlum þyrlum með Gopro fasta við. Einnig fékk ég send nokkur skot sem 

rötuðu að vísu ekki í myndina sjálfa en verða örugglega notuð síðar.  

Vegna tengsla minna við hátíðina sjálfa vildi ég ekki tala við gesti hátíðarinnar og 

spyrja þá spjörunum úr. Þess vegna setti ég saman tvö teymi á Bræðsludeginum sjálfum, 27. 

júlí, sem gengu um og tóku upp efni og spurðu gesti fjarðarins hvaða merkingu Bræðslan 

hefði í þeirra huga og hvort að þeir myndu eitthvert skemmtilegt augnablik frá Bræðslunni, 

svokallað „Bræðslumóment“. Þau spurðu líka heimafólk sömu spurninga ásamt því að spyrja 

hvað það teldi að Bræðslan hefði gert fyrir samfélagið á Borgarfirði eystra. Teymin voru 

samansett af annars vegar Ólafi Ingibergssyni og Valgerði Óskarsdóttur og hins vegar af 

Auðdísi Tinnu Hallgrímsdóttur og Sigurlaugu Jónsdóttur. Voru þau mjög metnaðarfull og 

stóðu sig einstaklega vel í að fanga augnablikið á þessum degi og á kvöldinu sjálfu. Það 

söfnuðust líka margar sögur sem komust því miður ekki allar í myndina sjálfa en er gaman að 

eiga til seinni tíma.  

Tökur eftir Bræðslu 

Þrjú viðtöl í myndinni voru ekki tekin á Bræðslunni. Eina aðalviðtalið, sem ekki er tekið á 

Bræðslunni, er við Emilíönu Torrini og Elísabetu Lorange. Það tók líka mestan tíma að finna 

tíma fyrir það viðtal og var það ekki tekið fyrr en 27. febrúar 2014. Það var tekið í Reykjavík 

og voru myndatökumennirnir þar Steindór Gunnar Steindórsson og Ólafur Ingibergsson. 

Einnig voru tvö smærri viðtöl tekin daginn eftir, 28. febrúar 2014. Þau viðtöl eru við 

tónlistarmennina Vilhelm Anton Jónsson og Kristin Snæ Agnarsson. Eftir þessi þrjú viðtöl 

taldi ég að það væri komið meira en nóg efni fyrir myndina og þar með lauk tökum fyrir hana.  

Staðsetningar á viðtölum 

Borgarfjörður eystra er rómaður fyrir náttúrufegurð og ég vildi nota það í heimildarmyndinni. 

Þess vegna var lagður metnaður í að hafa fallegan bakgrunn í lengri viðtölunum þar sem 

Bræðslan myndi samt vera í bakgrunni. Við tókum viðtölin við Áskel Heiðar og Guðbrand 

Ægi úti við Bræðslu á sitt hvorum staðnum og kom það gríðarlega vel út. Viðtölin við Magna 

og Jónas voru tekin baksviðs í bræðslunni sem kom einnig mjög vel út og fannst mér það 

passa vel við myndina.  

 Viðtalið við Emilíönu og Elísabetu sker sig úr þar sem það er eina langa viðtalið sem 

er ekki tekið á Borgarfirði. Það er tekið á vinnustað Elísabetar og var erfitt að finna stað 
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semhæfði myndinni. Það var bæði slæm lýsing og allt öðru vísi stemning en í hinum 

viðtölunum. Það sést greinilega en vonandi truflar ekki áhorfandann hversu mikill munur er á 

bakgrunni viðtalanna. Þrátt fyrir óheppilega staðsetningu var ekki hægt að sleppa því viðtali 

því báðar skipa þær mikinn sess í sögu Bræðslunnar.  

Klipping og eftirvinnsla 

Eftir að tökum lauk hófst klippivinnan fyrir alvöru. Á þessum tímapunkti vorum við komin 

með gríðarlega mikið efni frá öllum aðilum og því þurfti að fara í gegnum það allt, taka út það 

sem virkaði alls ekki og halda því inni sem við ætluðum að nota. Ég fór yfir það efni og var 

það misgott eins og búist var við. Það var í raun í þessu ferli sem ég ákvað uppbyggingu 

myndarinnar. Ég skrifaði upp lengri viðtölin og fann út hvaða brot ég vildi nota úr öllum 

viðtölunum (sjá viðauka 1). Svo tók ég mig til og teiknaði upp tímalínu þar sem ég skrifaði 

inn uppröðun viðtalanna (sjá viðauka 2). Ég fór í gegnum það aukaefni sem við höfðum og ég 

ákvað að það skyldi segja sögu innan sögunnar, það er að segja að aukamyndefnið skyldi 

segja söguna  frá því að byrjað er að setja upp sviðið og að tónleikunum sjálfum.  

Aðalklippivinnan var gerð á Egilsstöðum 20. - 24.mars 2014. Þar hittumst ég og 

Hlynur Gauti og grófklipptum heimildarmyndina. Við notuðum forritið Final Cut Pro X fyrir 

Apple tölvur og kenndi Hlynur mér á það smátt og smátt. Við skiptumst á að klippa og gekk 

þetta vonum framar á þessum stutta tíma. Þar sannaðist að undirbúningsvinna borgar sig. 

Erfiðast við klippiferlið var að taka út viðtöl og myndefni sem þurfti að víkja til að 

stytta myndina. Þar sem Hlynur Gauti er reyndur klippari byrjaði hann á því að segja að við 

þyrftum líklega að klippa mikið út úr myndinni sem mig langaði að hafa inni í henni og það 

væri alltaf erfitt. Þó að klippurnar, sem ég var búin að velja, pössuðu vel inn í myndina var 

ekki hægt að segja allar þær sögur sem ég vildi segja enda væri myndin þá mun lengri. Sem 

dæmi má nefna að það er ekkert rætt um mikilvægi hátíðarinnar fyrir heimamenn á 

Borgarfirði eystra eða það sjálfstraust sem bærinn hefur fengið þessi níu ár sem Bræðslan 

hefur verið haldin. Í staðinn er til fullt af efni sem ég hyggst nota í tíu mínútna myndbrot á 

netinu til að auglýsa Bræðsluna og Borgarfjörð eystra. 

 Við kláruðum að grófklippa myndina en lentum svo í því að Apple tölva Hlyns Gauta 

og PC tölvan mín eru ekki góðir vinir. Þannig að þegar ég fór frá Egilsstöðum náði ég bara að 

fá fyrstu útgáfuna í mjög slæmri upplausn og sýndi ég hana til að fá viðbrögð hjá nokkrum 

aðilum. Fólki leist vel á hana og var gott að fá punkta frá hinum og þessum um hvað mætti 

betur fara. Hlynur Gauti kláraði klippinguna og eftirvinnsluna á Egilsstöðum og var 

heimildarmyndin algjörlega tilbúin 25. apríl 2014.  



23 

 

Erfiðleikar á ferlinu 

Þegar stokkið er út í djúpu laugina og án þess að hafa gert heimildarmynd áður í þessari lengd 

er margt sem lærist á leiðinni. Það eru margir hnökrar í viðtölum og í myndinni og margt sem 

hefði betur mátt fara en það er ekki eitthvað sem mun trufla þann sem horfir á hana heldur 

bara þá sem unnu við hana og reyndu að laga það.  

Hljóðið í sumum viðtölunum er ekki eins gott og við vildum að það væri en þar hefði 

ég þurft að prófa þá hljóðnema sem við vorum með í láni. Við fengum lánaða hljóðnema frá 

Gunnarsstofnun sem litu mjög vel út en voru ekki eins góðir og við héldum. Þannig gerist 

auðvitað líka þegar fengnir eru að láni hlutir  sem hafa ekki verið notaðir í langan tíma og þeir 

ekki prófaðir á undan viðtali. Einnig bilaði hljóðnemi sem við fengum lánaðan hjá RÚV fyrir 

minni viðtölin en sem betur fer gerðist það aðeins í lok Bræðslunnar þannig að fá viðtöl 

glötuðust.  

Hnökrar á Bræðsludeginum voru ófáir. Við vorum aðeins með herbergi fyrir hleðslu á 

heimili mínu og þurfti því að skjótast á milli til að hlaða rafhlöður og hlaða af kortum. Einnig 

var erfitt að sjá til í lok kvöldsins vegna rökkurs og hefði verið gott að hafa ljós með 

myndavélunum til að ná betur stemningunni alveg í lokin fyrir utan Bræðsluna. Það gátu ekki 

allir myndatökumenn hlustað á upptökuna í myndavélunum sínum þannig að það var erfitt að 

sjá hvort að hljóðið væri nothæft í sumum tökum fyrr en komið var í tölvu.   

Samskipti á milli Apple og PC tölva er ekki gæfuríkt og því var erfitt að vinna í báðum 

tölvum. Á endanum ákváðum við að vinna aðeins í Apple tölvu Hlyns Gauta. Einnig eru 

mismunandi gæði í hverri myndavél og við vorum með mikið úrval af myndavélum. Það setur 

að vísu sérstakan blæ á myndina en það væri kannski gáfulegra í framtíðinni að nota eina 

tegund myndavéla.   
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Uppbygging heimildarmyndarinnar 

Myndin hefst á stuttum viðtölum við nokkra gesti Bræðslunnar um hvað Bræðslan þýði fyrir 

þá. Undir er trommusláttur frá Benedikt Brynleifssyni og eftir viðtölin byrjar lagið „Heima“, 

með Magna Ásgeirssyni, sem er hið óformlega lag Bræðslunnar. Yfir því birtist grafík af 

gömlu merki Bræðslunnar sem búið er að dreifa yfir skjáinn og fer það smátt og smátt saman 

þar til að Bræðslan sjálf birtist og með henni nafn myndarinnar, „Bræðslan“. 

 Áskell Heiðar byrjar að segja frá því hvernig Bræðslan hófst og það ferli sem fór af 

stað þegar upp kom sú hugmynd að halda tónleika. Yfir því viðtali byrjar aukasagan, verið er 

að setja upp sviðið með því að nota fiskikör og bretti og sést þegar verið er að tæma 

Bræðsluna og færa til báta sem eru inni í henni. Elísabet og Emilíana halda áfram með söguna 

og segja frá því þegar Emilíana vildi spila á einhverjum sérstökum stað. Áskell Heiðar kemur 

síðan aftur og lýkur sögunni af fyrstu Bræðslunni. Eftir það er sýnd frétt frá RÚV frá 2005 þar 

sem Ágúst Ólafsson tekur viðtal við Emilíönu Torrini og sýnt er frá fyrstu 

Bræðslutónleikunum. 

 Eftir fréttina talar Emilíana um Guðbrand Ægi ljósamann og hversu hrifin hún var af 

honum á fyrstu Bræðslunni. Eftir stutt skot kemur viðtal við Guðbrand Ægi sjálfan og talar 

hann um sína reynslu á fyrstu tónleikunum og hversu vel þetta fór af stað. Áskell Heiðar tekur 

við og segir að þetta hafi verið komið til að vera frá fyrstu Bræðslu. Á næstu Bræðslu var 

leitað út fyrir landssteinana og talar Áskell Heiðar um komu Belle and Sebastian til landsins. 

Emilíana talar einnig um hvernig Belle and Sebastian tóku Íslandi og Borgarfirði og segir 

stórskemmtilega sögu um þau og veiðiferð þeirra á bát. Áskell Heiðar á lokaorðin um þessar 

tvær fyrstu Bræðslur og segir frá hvernig allt var smærra í sniðum og hvernig þetta voru hans 

uppáhalds hátíðir og tekur Emilíana undir það. Áskell Heiðar segir frá því hvernig undanfari 

Bræðslunnar hafi verið til staðar á Borgarfirði eystra. Það er brotið upp með frétt frá RÚV frá 

2006 þar sem er rætt við forsprakka Belle and Sebastian og við Emilíönu Torrini.  

 Eftir aðra frétt RÚV koma fleiri viðmælendur til sögunnar. Magni Ásgeirsson segir 

hvaða merkingu Bræðslan hefur fyrir hann og hvernig hann tengist henni. Skot af dögum fyrir 

Bræðslu koma yfir stuttu viðtali við Bergvin Snæ Andrésson heimamann. Jónas Sigurðsson 

segir frá sinni reynslu af Bræðslunni og hvernig hann komst inn í íslenskt tónlistarlíf aftur 

með frumraun sinni á Bræðslunni. Áskell Heiðar talar um næstu erlendu bombu árið 2008 og 

hvernig hátíðin sprakk út þá með komu Damien Rice og aðsóknarmeti á tónleikana. Eftir það 

ár hefur Bræðslan haldið þeim fjölda gesta og að sögn Heiðars er ekki stefnt að því að fjölga 

gestum inn á tónleikana.   
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 Til að brjóta myndina upp kemur innslag með stemningsmyndum frá Bræðslunni 2013 

og undir tala Kristinn Snær Agnarsson tónlistarmaður og Bergvin Snær Andrésson 

heimamaður um fólkið og stemninguna sem er sérstök á þessum dögum fyrir Bræðslu og á 

hátíðinni sjálfri.  Eftir það kemur Magni og talar um „bræðslufjölskylduna“ sem eru þeir 

aðilar sem koma ár eftir ár og vinna við að setja upp svið, ljós, hljóð og sviðsmynd. Síðan 

færist umræðuefnið yfir í sögur sem tengjast Bræðslunni á einn eða annan hátt. Magni segir 

frá því þegar Damien Rice hlustaði dolfallinn á Eivör Pálsdóttur. Ægir Örn Ægisson 

sviðsmaður segir einnig frá reynslu sinni af Damien Rice og hversu alþýðlegur hann var á 

þeirri hátíð. Magni talar um hversu afslappaðir listamennirnir verða þegar þeir koma á 

Bræðsluna og þeir redda því sem þarf að redda.  

Vilhelm Anton Jónsson listamaður segir ferðasögu sína til Borgarfjarðar eystra þegar 

200.000 naglbítar spiluðu á Bræðslunni. Undir sögunni eru myndbrot af þeim að spila á 

Bræðslunni. Sagan passaði nákvæmlega við lag þeirra „Hæð í húsi“ þannig að strax eftir 

söguna þakkar Vilhelm bræðslugestum fyrir sig. Jónas Sig. talar um augnablikið þegar hann 

tók „Rangur maður“ sem lokalag á Bræðslunni og þar fannst honum hann vera búinn að loka 

hringnum hvað varðaði hljómsveitina Sólstrandagæjana og hans eigin tónlist.  

„Heilt yfir er þetta bara hrúga af skemmtilegum atvikum“
20

 segir Áskell Heiðar og 

talar um að þetta sé skemmtilegt menntaskólamót og hvernig þessi vinna og hópurinn í 

kringum viðburðinn eru orðin ómetanleg samvinna. Guðbrandur Ægir minnist á hvað þetta er 

ótrúlega skemmtilegt í hvert skipti og á fjölbreytileikann í náttúrunni og mannlífinu í bænum. 

Áskell Heiðar talar um hvernig svona hátíðir geti líka haft sína galla og hvernig fjörðurinn 

sjálfur geti varla tekið á móti fleira fólki en er núna að mæta á hátíðina.  

 Viðtal við John Grant er tekið úr fréttum RÚV árið 2013 og talar hann um hvernig 

Bræðslan er ein af uppáhalds hátíðunum hans og hvetur fólk að koma á Borgarfjörð eystra ef 

það hafi ekki komið þangað fyrr.  

 Í lokin talar Áskell Heiðar um að það séu engin áform um að hætta eða breyta 

Bræðslunni þannig að galdurinn sé sá að staðna ekki og varðveita upplifunina. Lokalag 

myndarinnar er „Ég er kominn heim“ með Fjallabræðrum, Magna Ásgeirssyni, Mugison og 

Valgeiri Guðjónssyni sem var lokalag Bræðslunnar árið 2012.  
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 Áskell Heiðar Ásgeirsson. 
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Sjálfsmynd Borgfirðinga 

Í upphafi þessarar greinargerðar setti ég fram nokkrar rannsóknarspurningar sem ég lagði upp 

með í byrjun verkefnisins fyrir tveimur árum. Þær endurspegluðu það sem ég vildi ná fram 

með þessu verkefni og voru þær, eins og áður sagði, margþættar.  

 Fyrsta spurningin sneri að því hvaða áhrif menningarhátíðir hafa á sjálfsmynd lítilla 

þorpa eins og Borgarfjörður eystra er. Þó svo að sú spurning hafi ekki getað ratað í 

heimildarmyndina sjálfa, finnst mér sjálfsagt að reyna að svara henni. Sem heimamaður hafði 

ég ákveðna hugmynd um hvernig Bræðslan hefur hjálpað samfélaginu á Borgarfirði eystra frá 

því að tónlistarhátíðin byrjaði. Áskell Heiðar Ásgeirsson lýkur nú í vor meistaraverkefni við 

Háskólann á Hólum sem nefnist Hamingjan er hér: Samfélagsleg áhrif Bræðslunnar á 

Borgarfirði eystra. Þar kemur fram í niðurstöðum: 

 Ekkert hefur komið fram í þessari rannsókn sem segir að Bræðslan muni beinlínis snúa við neikvæðri 

byggðaþróun á Borgarfirði, en hún hefur sannarlega skapað jákvætt umtal, fjölmiðlaumfjöllun og blásið 

íbúum Borgarfjarðar jákvæðan anda í brjóst.  Þá hefur hún fjölgað til muna þeim sem tengja sig með 

einum eða öðrum hætti við Borgarfjörð.
21 

Það er auðvelt að sjá að tónlistarhátíðin Bræðslan hefur svo sannarlega átt þátt í því að koma 

Borgarfirði eystra á kortið. Það er skemmst að minnast þess þegar ein saga tengd Borgarfirði 

eystra kom fram í auglýsingaherferð Símans, Segjum sögur.
22

 Þar er saga af fólki sem keyrði 

upp í Borgarnes til að fara á Bræðsluna, grunlaus um að Borgarfjörður eystra væri hinum 

megin á landinu. Þessi saga er frá annarri Bræðslunni, árið 2006, þar sem um það bil 30 

manns vöknuðu í Borgarnesi á tónleikadegi til að berja hljómsveitina Belle and Sebastian 

augum. Því náði þetta fólk því miður ekki, þar sem þau voru níu klukkustundum frá 

tónleikastaðnum. Þetta þykir hinsvegar fyndið núna, þar sem að meirihluti þjóðarinnar veit nú 

hvar Borgarfjörður eystra er. 
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 Áskell Heiðar Ásgeirsson. Hamingjan er hér, 61. 
22

 Síminn. Segjum sögur.  



27 

 

Markhópur 

Markhópur myndarinnar er stór að mínu mati. Myndin nær til heimamanna og burtfluttra 

Borgfirðinga sem finnst gaman að fylgjast með því sem er að gerast á Borgarfirði eystra. Hún 

nær einnig til þeirra sem hafa komið á Bræðsluna og upplifa fortíðarþrá í gegnum það að 

horfa á myndina. Myndin er líka fyrir tónlistarunnendur, skipuleggjendur hátíða og það 

tónlistarfólk sem hefur komið fram og rifjar upp sögur í gegnum myndina. Hún er fyrir 

Íslendinga sem vilja fræðast um hvað er að gerast á landinu. Einnig tel ég að myndin geti náð 

til útlendinga sem hafa áhuga á Íslandi og því tónlistarstarfi sem á sér stað hér.  

Eftirfylgni 

Það eru margir spenntir að sjá mynd um Bræðsluna og hef ég fundið fyrir miklum áhuga í 

kringum gerð myndarinnar. Myndin verður frumsýnd í Bíó Paradís helgina 30. maí – 1. júní 

og á Borgarfirði eystra þann 27. júní. Einnig fer ég á fund bráðlega hjá RÚV til að athuga með 

sýningu á henni í sjónvarpi fyrir Bræðsluna í sumar. Ég er bjartsýn á að þar verði tekið vel í 

þá hugmynd og myndin verði keypt til sýningar. Einnig verður hún sýnd í félagsheimilinu 

Fjarðarborg í kringum Bræðsluna 2014 og vonast ég til að senda hana á stuttmyndahátíðir hér 

á landi. Ég sótti um styrk til Menningarráðs Austurlands vegna heimildarmyndarinnar í 

desember 2013. Það á enn eftir að koma í ljós hvort að ég fæ þann styrk sem fer þá í laun til 

kvikmyndatökumanna og klippara. Einnig er hugmynd um að nota það myndefni, sem ekki 

komst í myndina og er nýtilegt, í stutt myndbrot til að auglýsa Bræðsluna á netinu.  
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Lokaorð 

Heimildarmynd um tónlistarhátíðina Bræðsluna hefur litið dagsins ljós. Þó að það komi ekki 

allt fram í henni sem ég vildi sýna fram á tel ég að hún endurspegli andann sem fylgir þessari 

tónlistarhátíð og er ég nokkuð ánægð með útkomuna. Þrátt fyrir langt og strangt ferli lærði ég 

gríðarlega mikið með því að velja miðlunarleið sem ég vissi lítið um í byrjun og er ég fegin að 

hafa stokkið í djúpu laugina því með því lærði ég mikið um miðlunarleið sem mér finnst 

heillandi og er viss um að ég muni nota hana aftur í framtíðinni.  

Í þessari greinargerð hef ég gert grein fyrir fræðilegum grunni og skrifað um það ferli 

sem þetta verkefni hefur farið í gegnum. Vissulega var þetta ekki alltaf dans á rósum en með 

þrautseigju, smá þrjósku og gott fólk mér við hlið tókst mér að ljúka þessu verkefni. Margt 

breytist á svona ferli og hugmyndir þróast í aðra átt en maður býst við. Þannig fór með þessa 

mynd en þó kom hún vel út með öllum þeim breytingum og beygjum sem verkefnið tók á 

ferlinu. Ég er gríðarlega stolt af útkomu heimildarmyndarinnar og ég vona svo sannarlega að 

þeir sem horfi á hana geti fengið smá fiðring í magann og verði forvitnari um Bræðsluna og 

um Borgarfjörð eystra. Þetta verkefni hefur einnig kennt mér að með hjálp vina, vandamanna 

og fagmanna er hægt að afreka það sem maður setur sér fyrir hendur. Oft er einnig betra að 

leita til fagmanna heldur en að treysta á einhvern sem hefur aðeins leikið sér með myndavél, 

þegar á að láta allt líta mjög fagmannlega út.  

Í viðtölum sem ég tók fyrir þessa heimildarmynd spurði ég nær alla viðmælendur mína 

hvað tónlistarhátíðin Bræðslan þýddi fyrir þá. Þegar ég fór í gegnum öll viðtölin og hlustaði á 

svörin þeirra fór ég að hugsa um hvað sú hátíð þýðir fyrir mig. Bræðslan fyrir mér er gleði, 

sameining og alveg ótrúlegur kraftur sem kemur saman í öllum þeim sem hjálpa til, 

listamönnunum sem koma fram og þeim gestum sem flykkjast í fjörðinn. Bræðslan fyrir mér 

er sameiningartákn og hefur gert gríðarlega mikið fyrir heimabæ minn. Ég vona að 

tónlistarhátíðin Bræðslan nái að vaxa og dafna vel og lengi.   
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Viðaukar 

Klipp úr viðtölum 

Viðtal við Heiðar 

INN: 00:00:29:00 – „Bræðslan byrjaði upphaflega þannig að...“ 

ÚT: 00:01:21:14 – „..með því skilyrði að hún fengi að spila á svolítið óvenjulegum stað.“ 

 

INN: 00:01:43:00 – „Og þetta var einhvern veginn nógu biluð hugmynd...“ 

ÚT: 00:02:26:20 – „...nýbúin að gefa út plötuna sína Fishermans woman.“ 

 

INN: 00:02:28:08 – „Strax og þetta var búið, þessir tónleikar...“ 

ÚT: 00:02:52:20 – „..og Emiliana kom aftur, hitaði upp fyrir þá.“ 

 

INN: 00:03:02:09 – „Hins vegar er mikilvægt að muna...“ 

ÚT: 00:03:50:01 – „… svona varð þetta fyrirbæri til sem heitir núna Bræðslan.“ 

 

INN: 00:03:53:21 – „Við fengum náttúrlega æðislegar viðtökur…“ 

ÚT: 00:04:45:23 – „… og meira að segja hér á Borgarfirði.“ 

 

INN: 00:04:47:18 – „2008 tókum við svo aðra svona erlenda bombu...“ 

ÚT: 00:05:37:21 – „…og munum ekki fjölga þeim.“ 

 

INN: 00:05:48:02 – „Ég held að þetta geri heilmikið fyrir samfélagið“ 

ÚT: 00:07:37:18 – „Af því að þetta þykir svolítið kúl.“ 

 

INN 00:08:01:15 – „Það auðvitað er þekkt í þessum viðburðageira...“ 

ÚT: 00:08:34:04 – „…bæði húsið og fjörðurinn hafa sín takmörk.“ 

 

INN: 00:08:50:10 – „Persónulega fyrir mér...“ 

ÚT: 00:09:34:24  - „…margt skemmtilegt í þeirri framkvæmd sem er eftirminnilegt“. 

 

INN: 00:09:35:18 – „Ljósin duttu út á miðjum tónleikum…“ 

ÚT: 00:09:42:22 - …hjartað í mér hafi stoppað þá.“ 

 

INN: 00:09:45:02 – „Heilt yfir er þetta bara hrúga...“ 

ÚT: 00:10:31:20 – „...vera með þennan hóp í kringum þetta“ 

 

INN: 00:10:31:21 – „Þannig að það er fyrst og fremst…“.  

ÚT: 00:11:02:22 – „…sem er kannski það sem er skemmtilegast núna.“ 

 

INN: 00:11:03:14 – „Ég er ekkert endilega...“ 

ÚT: 00:11:33:20 – „Þá er þetta auðvitað alveg rosalega skemmtilegt.“ 
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INN: 00:11:44:08 – „Það eru engin áform um að hætta þessu“ 

ÚT: 00:12:21:08 – „…hægt að búa eitthvað partý í kringum það“ 

 

INN: 00:12:28:22 – „Þetta var nú þannig fyrir nokkrum árum...“ 

ÚT: 00:13:22:15 – „…fólk sem er komið yfir 25 ára aldurinn kannski.“ 

 

INN: 00:13:23:09 – „það eru engin áform um annað en að ...“ 

ÚT: 00:13:51:13- „... en engin plön um annað en að halda þessu áfram“. 

 

Viðtal við Ægi 

INN: 00:17:58:09 – „Heiðar er náttúrlega bara...“ 

ÚT: 00:18:25:15 – „… Við fórum af stað, héldum fyrstu tónleikana.“ 

 

 INN: 00:18:34:09 – „Þetta fór rosalega skemmtilega af stað...“ 

ÚT: 00:19:48:18 – „...sem það gerði náttúrlega.“ 

 

INN: 00:19:52:10 – „Ég get ekki sagt annað...“ 

ÚT: 00:20:22:00 – „...bara mjög gaman.“ 

 

INN: 00:20:32:13 – „Ég er náttúrlega búinn að starfa...“ 

ÚT: 00:21:14:11 – „…ef að hitt skiptir ekki máli sko.“ 

 

INN: 00:21:23:13 – „Þemun þau koma nú svona…“ 

ÚT: 00:22:04:23 – „…í tengslum við húsið sjálft.“ 

 

INN: 00:22:06:07 – „Eitt skiptið þá reyndi ég að láta húsið...“ 

ÚT: 00:23:11:10 – „...Órjúfandi þáttur.“ 

 

INN: 00:23:34:22 – „Þegar ég hengdi stólana upp...“ 

ÚT: 00:23:46:14 – „.. .mér fannst það koma vel út (hlátur)“ 

 

INN: 00:24:28:12 – „Já, það er greinileg breyting…“ 

ÚT: 00:25:37:02 – „… ekki fara mikið lengra með þetta.“ 

 

INN 00:26:02:20 – „mér finnst alveg æðislegt hvað það er mikið...“ 

ÚT: 00:26:44:21 – „... og er með þessi tengsl sko.“ 

 

Viðtal við Jónas Sig 

INN: 00:02:17:01 – „Fyrsta Bræðslan sem ég spilaði á...“ 

ÚT: 00:03:26:17 – „…og mér fannst það rosalega spennandi.“ 

 

INN: 00:04:59:14 – „Og þá spilaði ég hérna í Fjarðarborg...“ 
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ÚT: 00:06:06:21 – „...eftir að hafa komið til Íslands.“ 

 

INN: 00:12:42:23 – „Við erum þarna 2010...“ 

ÚT: 00:14:17:12 – „…hvað gerir maður héðan.“ 

 

INN: 00:15:07:14 – „Þessar móttökur þarna…“ 

ÚT: 00:15:30:11 – „…þar sem þetta var allt rétt.“ 

 

INN: 00:17:58:12 – „Fyrir mig var það svona...“ 

ÚT: 00:18:33:13 – „Það var svona ólýsanlegt alveg.“ 

 

INN: 00:22:44:19 – „Fyrir mig er þessi staður svo göldróttur...“ 

ÚT: 00:22:59:14 – „…í gegnum eitthvað hér.“ 

 

Viðtal við Magna 

INN: 00:04:04:23 – „Bræðslan hefur haft þau áhrif...“ 

ÚT: 00:05:43:11 – „…hjálpuðum við alla vega til við að láta fólk vita það.“ 

 

INN: 00:05:58:05 – „Fyrir mér er Bræðslan...“ 

ÚT: 00:07:06:11 – „…að skipa einhverjum að gera eitthvað.“ 

 

INN: 00:07:10:13 – „ég get eiginlega ekki lýst...“ 

ÚT: 00:07:36:10 – „Ég ætla að nota það.“ 

 

INN: 00:08:01:15 – „Það hafa ótrúlegustu hlutir gerst…“ 

ÚT: 00:09:42:13 – „…og stóð sig frábærlega.“ 

 

INN: 00:11:59:11 – „Finnst þér ekkert skemmtilegt…“ 

ÚT: 00:12:25:10 – „…ógeðslega gaman.“ 

 

INN: 00:12:36:08 – „Það er líka eitt með tónlistarmennina...“ 

ÚT: 00:13:17:23 – „…Þessi Woodstock fílingur í Bræðslunni.“ 

 

Viðtal við Elísabetu og Emilíönu 

INN: 02:50:45:01 – Ég segi alltaf að ég sé þaðan…“ 

ÚT: 02:51:08:00ish – „Mér finnst þetta alltaf töfraheimur“ 

 

INN: 02:52:53:07 – „Þá fóru þeir að tæma Bræðsluna.“ 

ÚT: 04:33 – „Þú sást þetta fyrir þér á mjög rómantískan hátt.“ 
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INN: 05:03 – „…svo hringdi hann í mig úr Bræðslunni.“ 

ÚT: - „…og ég bara nei.“ 

 

INN: 06:14 – „Þegar það er komin einhver hugmynd.“ 

ÚT: 06:50: „-... að leyfa hlutunum að halda áfram.“ 

 

INN: 07:57 – „Fyrstu tónleikarnir voru náttúrulega...“ 

ÚT: 08:26 –„...þú veist, sjö ára.“ 

 

INN: 10:26 – „síðan var ljósamaður...“ 

ÚT: 11:25 – „... og það náttúrlega sést ekki á myndum.“ 

 

INN: - „Heiðar er náttúrlega með svo brilliant húmor“ (Byrjun á klipp#3) 

ÚT: 01:35 – „Heiðar búinn að kaupa þetta einhvers staðar.“ 

 

INN: 03:54 – „Þetta var bara besta ferð...“ 

ÚT: 05:13 – „Stemningin var ólýsanleg.“ 

 

INN:  06:36 – „Svo var maður einmitt, tók svona móðgunarkast“ 

ÚT: 07:15 – „…ég fór bara heim og jafnaði mig.“ 

 

INN: 07:40 – „Ég held að hún sé bara að gera sig.“ 

ÚT: 09:58 – „…kannski er bara búið að breytast svo mikið núna“ 

 

INN: 11:25 – „en af því að þeir sem að Bræðslunni standa...“ 

ÚT: 12:26 – „…besta orka í heimi.“ 

 

INN: 12:50 – „En við verðum bara þarna í göngugrindinni.“ 

ÚT: 13:04 – „Bara gítarsólóin.“ 

 

INN: 13:30 – „Líka gaman að sjá þegar fólk er að spila saman.“ 

ÚT: #4 01:02 – „…það var bara alveg æðislegt.“ 
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Mynd af söguborði 
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Umsókn um styrk úr Menningarsjóði Austurlands 

 

 

Umsókn um styrk til menningarstarfs 

2014 

 

Kynnið ykkur úthlutunarreglur á www.menningarrad.is 

Vönduð og greinargóð umsókn eykur líkur á styrkjum! 

Heiti verkefnis: 

Bræðslan  - Heimildarmynd 

Nafn umsækjanda: (umsækjandi getur verið einstaklingur, fyrirtæki félagasamtök stofnun, eða sveitarfélag) 

Aldís Fjóla Borgfjörð Ásgeirsdóttir 

Heimilisfang: 

Brekkubær, Borgarfjörður eystri 

Kennitala: 

1804823699 

Símanúmer: 

6994463 

Netfang: 

aldisf@gmail.com 

Nafn forsvarsmanns eða þess sem sækir um styrkinn f.h. stofnunar, félags eða sveitarfélags: 

 

 

1. Greinargóð lýsing á verkefninu: (Hvert er markmiðið með verkefninu? Er verkefnið samstarfsverkefni? Fellur 

verkefnið undir auglýst forgangsverkefni Menningarráðs og hvernig þá? sbr. úthlutunarreglur ) 

Í tilefni af 10 ára afmæli tónlistarhátíðarinnar Bræðslunnar ákvað ég að gera heimildarmynd um hátíðina og samspil 

hennar og samfélagsins á Borgarfirði.  Ég tók upp efni í myndina sumarið 2013, vinna við myndina stendur yfir og stefnt er 

að því að hún verði tilbúin til sýningar í maí 2014. Markmiðið með myndinni er að varðveita sögu tónlistarhátíðarinnar, 

ásamt því að vekja áhuga á Bræðslunni og Borgarfirði eystri.Þá er stefnt að því að halda viðburð á Borgarfirði í vikunni fyrir 

Bræðslu 2014 þar sem myndin verður frumsýnd.    

 Allir þeir sem koma að myndinni eru austfirðingar, hvort sem það eru kvikmyndatökumenn, klipparar eða leikstjóri.  

2. Hvenær hefst vinna við verkefnið og hvenær er gert ráð fyrir að henni ljúki? 

mailto:aldisf@gmail.com
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Vinnan hófst í byrjun árs 2013 og mun henni ljúka í lok maí 2014 

 

3. Samstarfsaðilar og hlutverk þeirra í verkefninu (ef við á): 

Bræðslan, hjálpaði til varðandi viðmælendur, myndefni og fleira. 

4. Verk- og tímaáætlun: 

Verkþáttur: Hefst: Lýkur: 

Handritagerð Jan. 2013 Maí 2013 

Upptaka og viðtöl Júlí 2013 Júlí 2013 

Klipping og frágangur Janúar 2014 Maí 2014 

Frumsýning  Júní 2014 

   

   

   

   

   

   

 

5. Kostnaðaráætlun (skiptið verkefninu upp í kostnaðarliði): 

Verkþáttur:  Krónur 

Laun þriggja upptökumanna  540.000 

Laun tveggja klippara  910.000 

Leiga fyrir aðstöðu  120.000 

Leiga á tækjum  300.000 

Leiga á sal fyrir sýningar  90.000 
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 Samtals 1.960.000 

 

6. Fjármögnun (gerið grein fyrir eigin framlagi): 

Framlög og áætlaðar tekjur  Krónur 

Lán á tækjum   150.000 

Lán á aðstöðu  120.000 

Eigið framlag  390.000 

Styrkur frá Menningarráði Austurlands  1.000.000 

Áætlaðar tekjur af sölu myndar í sjónvarp  300.000 

 Samtals 1.960.000 

 

7. Gerið grein fyrir þeim framlögum sem verkefnið hefur fengið sl. 2 ár 

 

Engin framlög hefur fengist síðustu 2 ár. 

 

8. Fjárhæð sem sótt er um til Menningarráðs Austurlands: 

 

( ath. ekki er hægt að sækja um meira en 50% af kostnaði verkefnisins til  

Menningarráðs Austurlands ) 

9. Er sótt til fleiri aðila um styrk vegna verkefnisins, hvaða? 

 

 

10. Hvernig verður staðið að kynningu á verkefninu? 

Verkefnið verður kynnt í samvinnu við Bræðsluna, stefnt er að því að frumsýning á 

Kr. 1.000.000 
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myndinni verði hluti af dagskrá „Bræðsluvikunnar“ 2014 á Borgarfirði.  Þá verður 

leitað eftir samstarfi við Rás 2 og Ríkissjónvarpið sem hafa sýnt verkefninu áhuga 

og velvilja. 

11. Yfirlit yfir fylgiskjöl: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

12. Umsagnaraðilar: (þeir sem geta veitt upplýsingar um umsækjanda og verkefni hans) 

 

Kristín Einarsdóttir, aðjúnkt í þjóðfræði. Gsm: 6983105 

Hlynur Gauti Sigurðsson, myndatökumaður og klippari. Gsm: 8917517 

 

13. Aðrar upplýsingar sem umsækjandi vill koma á framfæri: 

 

 

 

 

 

Egilsstaðir, 10.desember 2013 

 

Staður og dagsetning 

 

 

 

Undirskrift umsækjanda/forsvarsmanns 

 

 

Hefur umsækjandi kynnt sér úthlutunarreglur og áherslur Menningarráðs Austurlands fyrir árið 

2014. 

x  
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Já     Nei 

 

Hafi umsækjandi áður hlotið styrk hjá Menningarráði Austurlands er ný umsókn hans 

einungis tekin fyrir hafi hann skilað fullnægjandi greinargerð og uppgjöri vegna eldri 

verkefna. 

 

Umsóknina skal senda í 8 útprentuðum eintökum á: 

 

Menningarráð Austurlands 

Miðvangi 2-4  

Pósthólf 123 

700 Egilsstaðir. 

einnig í tölvupósti á umsokn@austurbru.is 

 

 

 

 

 

 

 


