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Inngangur 
Tónlist hefur spilað stórt hlutverk í lífi mínu allt frá því að ég var átta ára en þá hóf ég 

nám í píanóleik við Tónlistarskóla Garðabæjar. Á unglingsárunum bætti ég 

þverflautunámi við og um tvítugt byrjaði ég að spila á slagverk og gekk í mína fyrstu 

hljómsveit. Síðan þá hef ég komið fram sem píanóleikari og trommari með ýmsum 

hljómsveitum og listamönnum, spilað margskonar tónlist m.a pönk, rokk, popp og 

klassík og komið fram bæði hér heima og erlendis. Ég gerði mér fljótlega grein fyrir 

því að tónlistin ætti eftir að eiga hug minn og hjarta en ákvað þó, eftir að hafa lokið 

menntaskóla, að skrá mig í Kennaraháskóla Íslands þar sem ég stundaði meðal annars 

nám í tónmenntakennslu og útskrifaðist þaðan árið 2003. Eftir að hafa unnið sem 

kennari í nokkur ár áttaði ég mig á því að eitthvað vantaði og eftir mikla umhugsun 

ákvað ég að sækja um í Listaháskóla Íslands og hóf þar nám árið 2008, þar sem ég 

lærði tónsmíðar með áherslu á sviðslistatónlist. Í Listaháskólanum komst ég loksins í 

umhverfi, sem var í senn hvetjandi og krefjandi og áttaði mig fljótlega á því að ég 

væri komin á rétta hillu í lífinu. Að loknu námi í Listaháskólanum einbeitti ég mér að 

því að vinna sem tónlistarmaður í eitt ár, með góðum árangri, en fannst ennþá eins og 

ég þyrfti frekari stuðning í leitinni að rödd minni sem listamaður. Úr varð að ég hóf 

nám í sköpun, miðlun og frumkvöðlastarfi. Í umsóknarferlinu og upphafi námsins 

hafði ég nokkuð fyrirfram mótaðar hugmyndir um hvað ég vildi fá út úr náminu, eins 

og gengur og gerist þegar maður hefur nýtt nám, en á sama tíma var ég opin fyrir því 

sem ferlið myndi færa mér. Ég hafði þó ekki hugmynd um að námið myndi leiða mig 

á algjörlega ókannaðar brautir og gera þær kröfur að ég myndi byrja uppá nýtt í leit  

að rödd minni sem listamaður og að lokum finna röddina mína. Breytingarnar komu 

strax fram í sumarnámskeiði, sem við tókum í Sigtuna, en hluti af námskeiðinu var að 

búa til tónverk með samnemendum mínum. Þátttaka mín í þessu verkefni tók óvænta 

stefnu, þegar ég var beðin um að syngja ljóð, sem hópurinn vann með. Hefði einhver 

sagt mér að ég ætti eftir að standa fyrir framan fullan sal af áhorfendum og 

samnemendum mínum og syngja einsöng, þá hefði ég ekki trúað því. Undir sterkri 

leiðsögn kennara, þá sérstaklega Guy Wood, þá tókst ég á við þetta verkefni, þó svo 

ég væri treg til í fyrstu. Tilfinningin að loknum flutningi ásamt viðbrögðum 

samnemenda og áhorfenda, marka vendipunktinn á fyrirframgefnum hugmyndum 

mínum um námið. Megin tilgangur minn í þessu námi, var ekki lengur sá að styrkja 

það sem fyrir var, heldur að uppgötva rödd mína, bæði sem hljóðfæri og listamaður.  

Eftirleikurinn hefur verið áhugaverður, erfiður en umfram allt lærdómsríkur. Ég 
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ákvað að vinna frekar með það efni, sem ég hafði samið á síðustu árum ásamt því að 

styrkja röddina mína bæði með því að taka söngtíma og vera óhrædd við að gera 

tilraunir. Fljótlega fæddist hugmyndin að lokaverkefni mínu, Bláskjár – út úr 

hellinum, inní heildina. Bláskjár er í senn hliðarsjálf mitt sem söngvaskáld og 

tónlistarkonu ásamt því að vera sólóverkefni mitt. Verkefnið samanstendur af 

hljóðritun og útgáfu á breiðskífu með lögum og textum eftir mig, ásamt 

útgáfutónleikum í Fríkirkjunni í Reykjavík þann 16. maí 2014. Tónlistin flokkast 

undir ljóðræna alþýðutónlist, þar sem áhersla er lögð á að segja sögur með ríkum og 

einlægum boðskap. Í þessari ritgerð mun ég skýra nánar frá verkefninu og 

hugmyndafræðinni á bak við það ásamt því að svara spurningunum; Hvernig hefur 

námið hjálpað mér að finna og kanna rödd mína, bæði sem hljóðfæri og sem 

listamaður og hvernig get ég nýtt mér þá reynslu sem ég hef öðlast í náminu til að 

verða sterkari tónlistarmaður.  

 

Sigtuna – þar sem allt breyttist 
Eins og áður sagði þá hafði ég nokkuð fastmótaðar hugmyndir þegar ég sótti um 

inngöngu í námið. Ég hafði nýlokið námi í tónsmíðum með sviðslistatónlist sem 

sérsvið og ætlaði mér að vinna áfram og styrkja þann grunn sem ég var komin með.  

Ég sá fyrir mér að útskriftarverkefni mitt yrði einhvers konar tónleikhús, þar sem fólk 

úr mismunandi listgreinum kæmi saman og ynni verk út frá einhverri fyrirfram 

gefinni hugmynd, sem kæmi frá mér. Ég sagði þó frá því í inntökuprófinu að ég væri 

ný byrjuð að koma fram og spila og syngja mín eigin lög og langaði að vinna betur 

með þær hugmyndir sem ég hafði en það var aðeins aukaatriði í námsferlinu að mínu 

mati.   

Námið hófst á sumarnámskeiði í sænska bænum Sigtuna, þar sem tuttugu nemendur 

víðs vegar að komu saman og unnu tónlist í tíu daga. Á námskeiðinu fengum við 

meðal annars þjálfun í stjórnun og leiðsögn, verkefnastjórnun og spuna undir leiðsögn 

hæfra kennara sem koma að NAIP náminu. Stærsti þáttur námskeiðsins var 

sameiginlegt verk sem hópurinn skapaði undir leiðsögn Guy Wood en verkið var flutt 

í lok námskeiðsins á tónleikunum, Gatan over det hela. Nemendum var einnig skipt 

uppí fjóra hópa og þar sem hver hópur fékk það verkefni að semja tónverk innan 

ákveðins fyrirframgefins ramma. Hópurinn minn fékk það verkefni að gera tónverk 

sem tengdist umhverfisvernd og umhverfisvitund en hópurinn samanstóð af klassískri 
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söngkonu, sellóleikara, saxafónleikara, söngkonu og undirritaðri. Við unnum verkið í 

gegnum spuna og notuðum ljóð sem kom frá einum meðlima Medis 51 ásamt litlu 

textabroti frá okkur.2 Upphaflega hafði ég ætlað mér að sjá um hljóðmynd verksins 

ásamt því að spila á djembe trommu, eða með öðrum orðum, að halda mig innan 

þægindarsviðsins. En að áeggjan Guy Wood, kennara námskeiðsins, fékk ég það 

hlutverk að lesa ljóðið og syngja textabútinn í upphafi og enda lagsins. Ég var treg til í 

fyrstu, því sjálfsöryggið var lítið en með leiðsögn og hvatningu kennara og hópsins lét 

ég slag standa og þar með breyttist allt.3 Viðbrögðin sem ég fékk að loknum 

flutningnum komu mér rækilega á óvart og gáfu mér þá tilfinningu að kannski gæti ég 

eftir allt fundið minn stað, fundið og sæst við þá rödd, sem mér var gefin.   

Eftir að sumarnámskeiðinu lauk, hélt ég heim á leið með algerlega nýja sín á námið 

og nýja sýn á sjálfa mig, sem tónlistarkonu. Ég tók þá ákvörðun að nýta námið til að 

finna og sættast við röddina mína. Þrátt fyrir áralanga reynslu í tónlist varð ég 

byrjandi. Ég einsetti mér að velja mér áfanga, sem ég hefði annars ekki valið, eins og 

söngtíma, miðaldartónlist, gjörningalist og áfanga sem efldu líkamsvitund með það 

markmið að hjálpa mér í leit minni að röddinni. Ég setti mér einnig það markmið að 

fara alltaf einu skrefi lengra í verkefnum mínum og fara sem mest út fyrir 

þægindasvið mitt. 

 

Kynning á lokaverkefni 
Eftir að hafa ljáð ýmsum tónlistarmönnum og hljómsveitum krafta mína í gegnum 

árin, fann ég ríka þörf fyrir að stíga fram, út úr hellinum og inn í heildina og byrja að 

spila og syngja eigin tónlist. Þetta var stór ákvörðun fyrir mig og ég stóð frammi fyrir 

stórri hindrun, því mér líkaði ekki sú rödd sem mér var gefin. Þrátt fyrir það þá fann 

ég sterka þörf til að fá að vera aðal eftir að hafa einbeitt mér að því að styrkja aðra 

tónlistarmenn allan minn tónlistarferil. Ákvörðunin var stór og ég gerði mér grein 

fyrir því að ég þyrfti ekki aðeins að þjálfa röddina mína, heldur einnig að sættast við 

þá rödd sem mér var gefin. Í febrúar 2012 byrjaði ég að semja og flytja mína eigin 

tónlist, sem mætti lýsa sem ljóðrænni alþýðutónlist fluttri af einlægni með áherslu á 

innihaldsríka texta með fallegum boðskap. Frá árinu 2012 hef ég komið fram við ýmis 

                                                
1 Medis5, Om oss, sótt 30. apríl. 
2 Sjá viðhengi 1 
3 Daniels, Chris Paul, Gatan over det hela, sótt 1. maí 2014. 
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tækifæri og haldið tónleika til að öðlast reynslu sem sóló-listamaður. Verkefnið 

samanstendur af hljóðritun og útgáfu breiðskífu ásamt útgáfutónleikum í Fríkirkjunni 

í Reykjavík. Platan mun innihalda átta lög, sem sungin eru á íslensku. Flestir textanna 

eru eftir mig en þó má einnig finna texta eftir ástkær ljóðskáld eins og Davíð 

Stefánsson frá Fagraskógi, Guðrúnu Árnadóttur og Stellu Hauksdóttur. Tónlistin er 

undir áhrifum íslenskra og erlendra söngvaskálda og höfundur leitar aftur í tíma 

gullaldarára íslenskrar dægurtónlistar og má segja að tónlistin hafi yfir sér gamaldags 

blæ. Tónlistin verður gefin út rafrænt (tónlist.is) en verður einnig gefin út á vínyl í 

takmörkuðu upplagi, til þess að fanga enn betur hljóðheim fyrri tíma. Einnig er 

hugmynd um að rannsaka og nýta þær aðferðir sem tíðkuðust á þeim tíma til upptöku, 

til dæmis með því taka upp lifandi tónlistarflutning hljómsveitar í stúdíói, sem mun 

gefa tónlistinni náttúrulegra yfirbragð í annars stafrænum upptökuheimi. Þegar þessi 

orð eru rituð er fyrsta smáskífa verkefnissins í hljóðjöfnun og að henni lokinni mun ég 

herja á útvarpsstöðvar til að kynna mig og lagið sjálft og vonandi laða að nýja 

áheyrendur. Lagið sem um ræðir heitir, Ég vildi að ég væri, við texta Davíðs 

Stefánssonar frá Fagraskógi. Upphaflega var áætlað að breiðskífan kæmi út í byrjun 

maí á þessu ári en ég ákvað að fresta útgáfunni fram á sumar, þar sem erfiðlega gekk 

að finna fjármagn. Eftir að hafa sótt um ýmsa styrki og enga fengið bauðst mér að fara 

í samstarf við íslenska hópfjármögnunarfyrirtækið Karolina Fund og freista þess að 

safna fyrir útgáfunni með því að fá almenning í lið með mér. Sú söfnun verður í gangi 

til 5. júní 2014. Markmið verkefnisins er margþætt. Persónulegt markmið er að kynna 

sjálfa mig sem lagahöfund og flytjanda og koma tónlist minni á framfæri.  Einnig 

leitast ég eftir að stækka hlustunarhóp minn og eignast nýja fylgjendur. Markmið 

verkefnissins er einnig að vekja athygli á alþýðutónlist, íslenskum ljóðum og 

ljóðskáldum ásamt því að bæta tónlist minni í hina blómstrandi flóru íslenskrar 

tónlistarmenningar. 

 

Hugmyndafræði verkefnissins 
Eins og fram hefur komið, nefnist útskriftarverkefnið mitt, Bláskjár – út úr hellinum, 

inní heildina. Þegar ég var að ákveða undir hvaða nafni ég ætti að koma fram með 

tónlistina mína, þá kom nafnið Bláskjár ítrekað upp í hugann en það er nafn á bók, 

sem ég las mikið sem barn. Ævintýrið um Bláskjá, eftir Franz Hoffmann, fjallar um 

drenginn með bláu augun sem rænt er af sígaunum og er haldið föngnum í dimmum 
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helli. Bláskjár þráði ekkert heitar en að komast út og sjá sólina og að lokum rætist sá 

draumur og Bláskjá tekst að sleppa. Það sem einkennir Bláskjá er óbilandi bjartsýni 

og þakklæti og þrátt fyrir prísund sína og tekst honum að smita gleði og góðmennsku 

sinni út frá sér.   

Ég tók þá ákvörðun að nota ekki mitt eigið nafn fyrir þetta verkefni heldur búa mér til 

einhverskonar hliðarsjálf og þess vegna varð nafnið Bláskjár fyrir valinu.  Mér fannst 

nafnið passa vel við mig, þar sem ég hef blá augu en samkvæmt íslenskri orðabók þá 

þýðir orðið bláskjár, bláeygður maður.4 Einnig tengdi ég hugmyndafræðilega við 

ævintýrið um Bláskjá, þ.e drengnum er haldið föngnum í helli og þráir ekkert meira 

en að komast út í sólarljósið. Ef við yfirfærum þetta yfir á tónlistarkonuna mig, þá 

þrái ég ekkert heitar en að koma lagasmíðum mínum á framfæri en hef verið fangi í 

eigin helli, þar sem lítið sjálfstraust og brotin sjálfsmynd ráða ríkjum. Hellirinn er 

einnig hugur minn og þar er tónlistin geymd en er loksins tilbúin að koma fram í 

dagsljósið og inn í heildina, þar sem hún vonandi gleður fólk og jafnvel veitir von. 

Önnur ástæða fyrir því að ég valdi nafnið, Bláskjár, er sú að mér fannst auðveldara að 

koma fram undir hliðarsjálfi en með því að nota hliðarsjálf verð ég meðvitaðri um 

sjálfa mig og mína persónu. Ég leyfi mér að búa mér til karakter sem er hluti af mér 

en þó ekki ég sjálf og fæ þannig styrk til að leyfa hverju sem er að gerast. Í raun og 

veru er þetta eins og að klæða sig í ofurhetjubúning og í þessu tilfelli eru ofurkraftar 

Bláskjás, tónlistin. Með þessu er ég að sporna gegn litlu sjálfstrausti, sem annars 

myndi aftra mér í þessu verkefni og gefa hinu sjálfinu mínu leyfi til að blómstra 

tónlistarlega. Tónlistarkonan Bláskjár er þó ekki ólík mér og við stöndum fyrir sömu 

gildum í lífinu og höfum það báðar að markmiði að gleðja fólk í gegnum tónlist.  

 

Ímyndarsköpun 
Eftir að hafa ákveðið að notast við nafnið, Bláskjár, fór ég að velta því fyrir mér 

hvernig ég vil að almenningur sjái þetta hliðarsjálf. Ég spurði mig spurninga eins og; 

hvað einkennir Bláskjá, hvernig stíll er yfir tónlistarkonunni Bláskjá og hver er sagan 

á bak við Bláskjá? Slík ímyndarsköpun tíðkast mjög í hinum vestræna tónlistarheimi 

og þá sérstaklega þegar kemur að popp tónlist. Oft á tíðum er stórt teymi í kringum 

tónlistarmanninn, sem hugar að útliti og ákveður framkomu og stíl sem einkenna á 

                                                
4 Íslensk orðabók: handa skólum og almenningi, Bókaútgáfa menningarsjóðs, 
Reykjavík, 1988, bls. 83. 
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tónlistarmanninn, t.d Lady Gaga og Miley Cyrus. Þó svo að ég eigi lítið sameiginlegt 

með fyrrnefndum tónlistarkonum fyrir utan að starfa við tónlist þá finnst mér engu að 

síður mjög mikilvægt að hafa ákveðna hugmynd um hvað Bláskjár stendur fyrir. Það 

sem helst einkennir Bláskjá er einlægnin, bæði í framkomu og í tónlistinni og það er 

mikilvægt að hlutirnir komi frá hjartanu. Tónlist Bláskjás er sungin á íslensku og 

Bláskjár einsetur sér að tala vandaða íslensku. Bláskjár sækir innblástur í ljóð fyrri 

tíma og leggur áherslu á stuðla og höfuðstafi í textagerð sinni. Bláskjár er einnig mjög 

persónulegur í samskiptum við áheyrendur hvort sem það er á tónleikum eða á 

samfélagsmiðlum og leggur áherslu á að þeir geti tengt vel við tónlistarkonuna. Hvað 

varðar útlit og stíl, þá tók ég þá ákvörðun að klæðast alltaf einhverju bláu, hvort sem 

það er klútur eða kjóll. Fyrir utan það þá er útlit Bláskjás frekar náttúrulegt ekkert 

glimmer eða glys, sem kemur einnig fram í tónlistinni en tónlistin er einlæg, ljóðræn 

og rómantísk á köflum og því hentar best að framreiða hana á sem einlægastan hátt.  

 

Kynning og markaðssetning 
Það er stórt en verðugt verkefni fyrir einyrkja og nýjan tónlistarmann að standa í 

verkefni sem þessu en ég mun gefa breiðskífuna út á eigin vegum ásamt því að sjá um 

alla umgjörð og framkvæmd verkefnisins.  Sem nýliði í þessari senu er ég háð 

styrkjum og velvild samstarfsmanna, sem koma að verkefninu.  Ég legg mikla áherslu 

á það að skila vandaðri vöru frá mér og mun þess vegna leggja mestan pening í 

uppökur og umgjörð breiðskífunnar.  Ég tel mig heppna, vegna þess að í dag gera 

vefmiðlar tónlistarfólki auðveldar með að koma sér á framfæri og því mun kynning og 

markaðssetning plötunnar fara að mestu leiti fram í gegnum ókeypis samfélagsmiðla 

eins og Facebook, Youtube og Soundcloud.  Það er ýmislegt hægt að gera til þess að 

ná settum markmiðum í markaðssetningu, með því að nota ókeypis samfélagsmiðla. 

Það fyrsta sem kemur upp í hugann er sýnileiki á meðan á ferlinu stendur. Markmiðið 

er að leyfa fólki að fylgjast með ferlinu, með því til dæmis að hlaða inn myndum og 

myndbrotum frá æfingum og upptökuferli og setja inn stöðuuppfærslur til þess að fá 

fólk til að verða áhugasamt um vöruna sem verið er að framleiða.  Ég tel einnig að 

það muni vera verkefninu til góða ef fólk hefur fengið að fylgjast með ferlinu og að 

fólk verði spenntara og finnist það jafnvel eiga hlut í ferlinu sem og lokaútgáfu 

verkefnisins.  Ég á nú þegar ágætis hóp fylgjenda og mun nýta þá til þess að dreifa og 

mæla með síðunni (share)  og eignast þannig fleiri fylgjendur.  
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Áður en ég setti Facebook síðuna formlega í loftið, fékk ég ljósmyndara til að taka 

myndir af mér til þess að nota í alla markaðssetningu. Við val á ljósmyndara fannst 

mér mikilvægt að hann skildi og tengdi vel við verkefnið og hugmyndina á bak við 

Bláskjá. Ljósmyndarinn sem varð fyrir valinu heitir, Rannveig Hera Finnbogadóttir, 

en hún leggur áherslu á að taka portrettmyndir í náttúrunni, þar sem hún nýtir 

dagsljósið bæð sem lýsingu og til að skapa stemmningu.5 Ég heillaðist strax af 

listrænni sýn hennar og samvinna okkar gekk einstaklega vel. Myndirnar voru teknar 

á svæði Bláa Lónsins, þar sem við nýttum bláa litinn, sem er svo ríkjandi á þessu 

svæði, til að styrkja ímynd Bláskjás. Myndatakan var í senn fagmannleg og afslöppuð  

og afraksturinn mjög góður6. 

Facebook síðan var formlega opnuð í febrúar á þessu ári.7 Við gerð síðunnar skoðaði 

ég og fékk innblástur frá öðrum íslenskum tónlistarmönnum, sem spila svipaðan stíl 

af tónlist og ég. Sú rannsóknarvinna var mjög gagnleg og gaf mér góða mynd af því 

sem virkar og virkar ekki. Þegar ég setti síðuna formlega í loftið hafði ég gefið mér að 

ná 100 fylgjendum á einni viku. Sólarhring eftir að síðan var komin í loftið hafði ég 

náð þessu markmiði, mér til mikillar undrunar. Áður en ég setti síðuna í loftið fékk ég 

nánustu vini og fjölskyldu til að hjálpa mér við að deila síðunni og bjóða sínum vinum 

að líka við hana, með áður fyrrgreindum árangri. Þó svo að Facebook sé ókeypis 

samfélagsmiðill þá er einnig hægt að auglýsa síðuna gegn vægu gjaldi. Ég hef nýtt 

mér þann möguleika tvisvar. Í fyrra skiptið greiddi ég 3400 krónur gegn því að fá 

síðuna styrkta (sponsored), en það virkar þannig að auglýsing birtist í fréttaveitu allra 

vina og vina þeirra. Ég auglýsti síðuna í þrjá daga og uppskar 100 nýja áheyrendur. 

Þegar ég setti fyrstu smáskífuna mína, Ég vildi að ég væri, inn á síðuna nýtti ég mér 

annan möguleika sem Facebook býður upp á sem nefnist, boost post, en hann virkar 

þannig að þú getur látið ákveðinn hlut á síðunni þinni ná til fleira fólks. Aftur greiddi 

ég 3400 krónur en við það náði statusinn til um 10.000 manns sem skilaði sér í enn 

fleiri nýjum áheyrendum. Í dag hafa 328 manns líkað við síðuna og ég stefni 

markvisst að því að ná enn fleiri nýjum áheyrendum og mun eflaust nýta mér þessa 

sniðugu leið til að ná til sem flestra. Það krefst mikillar vinnu að halda úti síðu sem 

þessari, en með réttum aðferðum getur Facebook nýst sem öflugur auglýsingarmiðill.  

                                                
5 Rannveig Hera Finnbogadóttir, Ljósmyndir, sótt 30. apríl 2014. 
6 Sjá viðhengi 2 
7 Arndís Hreiðarsdóttir, Bláskjár, sótt 30. apríl 2014. 
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Annar miðill, sem ég nota mikið er, Soundcloud, sem er tónlistarveita þar 

tónlistarmenn geta sett inn tónlist sína. Hægt er að stofna ókeypis reikning, þar sem 

þú færð ákveðið magn mínútna til afnota en einnig er hægt að stækka aðgang sinn 

gegn greiðslu. Síðan er einföld í notkun og hægt er að sækja sér nýja fylgjendur og 

hlusta á ógrynni af tónlist allstaðar að úr heiminum. Einnig er hægt að skilja eftir 

ummæli við lög, senda skilaboð og gerast fylgjandi ákveðinna tónlistarmanna. Eftir að 

ég setti fyrstu smáskífu mína inn á veituna gat ég séð hversu oft smáskífan var spiluð 

en hún var spiluð alls 250 sinnum fyrsta sólarhringinn, sem telst nokkuð góður 

árangur. Samfélagsmiðlar hafa reynst mér einstaklega vel, þar sem ég hef takmarkað 

fjármagn til að kaupa mér auglýsingar en ég byggi markaðssetningu mína að mestu á 

að skapa umræðu um það sem ég er að gera.  

Eftir því sem ég fæ fleiri lög í hendurnar mun ég nýta mér útvarpsmiðla til að kynna 

verkefnið. Mánudaginn 5. maí, var fyrsta smáskífa mín, Ég vildi að ég væri, frumflutt 

í Popplandi, Rásar 2 og fór í framhaldi inná spilunarlista stöðvarinnar. Einnig mun ég 

nýta útvarpsmiðla til að auglýsa tónleikana, sem verða þann 16. maí næstkomandi.  

 

Karolina Fund 
Eftir að hafa sótt um margskonar styrki fyrir verkefninu með litlum árangri var komið 

að því að finna aðra leiðir við fjármögnun verkefnisins. Ég setti mig í samband við 

íslenska hópfjármögnunarfyrirtækið Karolina Fund og þeir samþykktu að taka 

verkefni mitt að sér og hjálpa mér að safna fyrir útgáfunni8. Karolina Fund virkar 

þannig að almenningur getur tekið beinan þátt í að gera ýmis konar skapandi verkefni 

að veruleika með því að gefa áheit og fá þannig í staðinn ýmsan varning frá 

listamanninum. Í raun má tala um að áheyrandinn sé að kaupa varning í forsölu og 

þannig tengjast sköpunarferlinu og listamanninum nánari böndum. Hver listamaður 

ákveður hversu mikilli upphæð eigi að safna ásamt því að ákveða tímamörk fyrir 

söfnunina og er upphæðin aðeins greidd út ef það næst að safna henni innan 

tímamarkanna, annars ekki. Tónlistarkonana Amanda Palmer er gott dæmi um vel 

lukkaða hópfjármögnun en hún talar um, í Ted fyrirlestri, hversu mikilvægt er fyrir 

tónlistarmennina að tengjast áheyrendum betur.9 Hún ákvað að nýta sér 

hópfjármögnunar fyrirtækið, Kickstarter, eftir að plötuútgáfa hennar hafði slitið 

                                                
8 Arndís Hreiðarsdóttir, Bláskjár – út úr hellinum, inní heildina, sótt 30. apríl 2014 
9 Palmer, Amanda, The art of asking, sótt 30. apríl 2014 
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samningum við hana. Amanda ákvað ásamt hljómsveit sinni að safna hundrað þúsund 

bandaríkjadölum en endaði á að safna yfir einni milljón dollara, allt með því að setja 

sig í nánara samband við áhanganendur og í staðinn fyrir að ætlast til að þeir borgi 

fyrir tónlistina þá leggur hún áherslu á að leyfa þeim að borga fyrir tónlistina. Þar sem 

Karolina Fund er hópfjármögnunar fyrirtæki skiptir miklu máli að hafa vel skipulagða 

áætlun þegar söfnun er hafin. Mikilvægt er að senda út fréttatilkynningar við upphaf 

söfnunar og nýta fjölmiðla en sú aðferð sem skilar flestum áheitum er að nýta 

samfélagsmiðla eins og Facebook og twitter ásamt því að virkja vini og fjölskyldu, 

bæði til að styrkja verkefnið og til að dreifa verkefninu. Einnig þarf að búa til ákveðna 

sögu og kortleggja söfnunina. Ég ákvað að freista þess að safna 4000 evrum á 44 

dögum og ég dag er ég komin með 30% af upphæðinni. Það sem mér hefur þótt 

erfiðast er að biðja fólk um hjálp og að auglýsa söfnunina, því ég fæ á tilfinninguna að 

ég sé að betla fyrir peningum. Ég hef þurft að vinna mig í gegnum þessa tilfinningu 

með því að líta á söfnunina með þeim augum að ég sé ekki að betla heldur leyfa 

almenningi að taka þátt og komast þannig í nánari samband við nýja áheyrendur.  

 

Ég vildi að ég væri 
Fyrsta smáskífa plötunnar kom út laugardaginn 3. maí 2014 og var frumflutt í 

þættinum, Poppland, á Rás 2, mánudaginn 5. maí. Lagið, Ég vildi að ég væri, hefur 

fylgt mér í gegnum námsferlið síðustu tvö ár. Ég flutti lagið í inntökuprófi skólans og 

hef unnið með lagið í ýmsum námskeiðum námsins, eins og; rödd – spuni – tjáning, 

söng, verkefnastjórnun, stjórnun og leiðsögn og framsetning og samskipti.10 Í þessum 

námskeiðum hef bæði ég unnið með útsetningu lagsins og flutning þess.  

Stuttu eftir að ég setti Facebook síðu Bláskjás í loftið fékk ég skilaboð frá 

upptökustjóranum, Eiríki Sigurðarsyni, sem hreifst af verkefninu og bauð mér í 

framhaldi að koma og taka upp eitt lag hjá sér, endurgjaldslaust. Eftir að hafa hitt 

hann á fundi, sá ég að við höfðum svipaða sýn og hugmyndir um hvernig lokaútgáfa 

lagsins ætti að vera. Við ákváðum að setja lagið í  electro-acoustic búning, með því að 

nota tölvugerðar trommur, syntha og setja effecta eins og delay og reverb á gítarinn en 

halda píanóinu hreinu ásamt því að fá sellóleikara til að ýta undir akústíska hljóðið. 

Allur hljóðfæraleikur var í höndum okkar tveggja fyrir utan sellóleikinn en hann var í 

höndum Catherine Maríu Stankiewicz. Lagið var síðan masterað hjá Skonrokk 
                                                
10 Sjá geisladisk 1 



 12 

Studios. Samstarfið var einkar ánægjulegt og auðvelt og Eiríkur vann alla sína vinnu 

af alúð og vandvirkni og ég var virkilega ánægð með lokaútgáfu lagsins. 

Það er einkar ánægjulegt að líta til baka og sjá þróun lagsins. Lagið hefur þó ekki 

breyst sérlega mikið, það er í grunninn eins, fyrir utan útsetninguna en það sem hefur 

breyst hvað mest er flutningur á laginu og söngurinn. Þegar ég byrjaði í náminu, 

haustið 2012, fann ég fyrir miklu óöryggi þegar ég flutti lagið og þegar ég lít til baka 

og ber sönginn saman við fyrri útgáfur, sé ég hversu langt ég er komin í að finna og 

sættast við þá rödd sem mér var gefin. Mér gengur betur að halda tóninum, öndunin er 

betri og framsetning texta er öll miklu skýrari. Þau námskeið sem hjálpuðu mér hvað 

mest til að ná þessum árangri eru; rödd-spuni-tjáning og söngtímar. Í námskeiðinu, 

rödd – spuni – tjáning, undir snilldarlegri leiðsögn, Þóreyjar Sigþórsdóttur, fengum 

við þjálfun í beitingur raddar og líkamstjáningu. Unnið var með aðferðir leiklistar í 

radd og líkamsbeitingu í gegnum leiki sem og annara æfinga. Þetta er eitt fyrsta 

námskeiðið sem ég sæki í þessu námi og ég tengdi sérlega vel við það og fannst það 

passa nýjum áherslum mínum í náminu. Ég nýti mér æfingar enn þann daginn í dag 

og sérstaklega þegar ég kem fram á tónleikum. Á haustönn 2013 fékk ég tækifæri til 

að sækja söngtíma hjá Bjök Jónsdóttur, sem vinnur með Complete Vocal tækni. 

Tæknin var þróuð af dönsku söngkonunni, Catherine Sadolin, og snýst í stuttu máli 

um að bæta söng sinn með notkun fjögurra söngstíla; neutral, curbing, overdrive og 

edge, ásamt því að vinna betur með stuðning og flutning með því að skilja betur 

líkamsstarfsemina.11 Söngtímarnir gengu þannig fyrir sig að ég valdi lag sem ég var 

að vinna með þá stundina og Björk aðstoðaði mig með þá kafla sem reyndust mér 

erfiðir og kenndi mér aðferðir til að skila laginu betur frá mér. Þó ég hafi aðeins 

fengið 7 söngtíma þá sá ég greinilegan mun á rödd minni og bý vel að þessum tímum 

í dag. 

Eins og áður sagði var fyrsta smáskífa mín, Ég vildi að ég væri, flutt á Rás 2 þann 5. 

maí. Þetta var stór stund fyrir mig og langþráður og jafnvel óraunverulegur draumur 

að rætast. Þegar ég sótti um inngöngu í námið hefði mig ekki grunað að á síðustu önn 

námsins myndi lag eftir mig og sungið af mér hljóma á öldum ljósvakans, þó svo að 

innst inni hafi ég vonað að sá draumur myndi einhverntíman rætast. Ég er á þeirri 

skoðun að hefði ég ekki sótt um þetta nám, þá væri þessi draumur ennþá aðeins ósk í 

huga mér og því má segja að þessi sigur sé allur náminu að þakka. Hvern hefði grunað 

                                                
11 Complete Vocal Institute, CVT explained, sótt 30. apríl 2014 
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að konan sem hataði röddina sína meira en allt eigi nú lag, sem spilað er í útvarpi, og 

lætur nú ekkert stoppa sig í að koma fleiri lögum á framfæri? 

 

Markmið útskriftarverkefnis 
Markmið mín með lokaverkefninu eru bæði persónuleg og almenns eðlis, þó svo að 

persónuleg markmið séu ríkjandi. Allt námsferlið hefur einkennst að leit að rödd 

minni og því ekki úr vegi að lokaverkefnið samanstandi af viðburði, sem sýnir þróun 

mína og afrakstur af þessari leit. Markmiðið er persónulegt að því leitinu til að fara frá 

því að þora ekki að koma fram og syngja opinberlega í það að halda tónleika, gefa út 

lag og taka mér sess í tónlistarheiminum, með því að gefa út og flytja mitt eigið efni. 

Það að viðurkenna vanmátt minn og fara aftur á byrjunarreit og vinna áfram þaðan, 

hefur ekki aðeins gert mig að sterkari tónlistarmanni heldur sterkari og heilsteyptari 

einstaklingi og með því að vinna mig upp og standa með kláraða afurð í höndunum 

hefur kennt mér margt og hagnast mér. Markmið með lokaverkefninu er einnig að 

læra hvernig ég get orðið sjálfbærari tónlistarmaður og námið hefur gefið mér 

verkfæri og kunnáttu til að vinna og skila af mér verkefnum, sem samræmist áherslum 

námsins. Ég hef alla tíð haft mikla trú á mætti tónlistar og hef reynt það á eigin skinni, 

hversu öflug og heilandi tónlist er. Markmið mitt er að leyfa öðrum að upplifa 

heilunarmátt tónlistar og legg þessvegna mikla áherslu á að textar mínir hafi fallegan 

og uppbyggilegan boðskap. Það er mín von að tónlist mín bæði gleðji og veiti von. 

Eins og áður hefur komið fram þá notast ég einnig við ljóð íslenskra ljóðskálda, eins 

og Davíð Stefánsson frá Fagraskógi, Guðrún Árnadóttir og Stella Hauksdóttir. Lestur 

ljóða hefur fyllt mig innblæstri í gegnum tíðina og er það von mín að ég geti vakið 

athygli á íslenskum ljóðskáldum með lagasmíðum og jafnvel hvatt til lesturs ljóða. 

Annað markmið verkefnisins er að tónlist mín nái til nýrra áheyrenda og að komast í 

nánara samband við áheyrendur, með því að leyfa þeim að bæði fylgjast með og taka 

þátt í ferlinu. Þó að ég sé að loka námsferlinu með útskriftarverkefninu þá lít ég 

einnig á að ég sé að byrja á verkefni, sem vonandi fær að halda áfram, þróast og 

blómstra. 

Lagasmíðarnar 
Flest laganna eru samin á námstímanum en nokkur urðu til fyrir þann tíma. Lögin eiga 

það öll sameiginlegt að vera með íslenskan texta en sex af þeim eru eftir undirritaða. 
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Lagasmíðarnar eru í stíl alþýðutónlistar eða folk music, þar sem áherslan er lögð á að 

segja sögur og miðla boðskap. Lagasmíðarnar eru ekki endilega flóknar og 

uppbygging laganna samanstendur yfirleitt af erindum og viðlögum en mesta áherslan 

er lögð á einlægni og að túlka ákveðnar tilfinningar. Lögin eru samin á píanó og 

ýmsar aðferðir eru notaðar við lagasmíðarnar. Oft er útgangspunkturinn ákveðin 

tilfinning eða textabrot og lagið er síðan unnið útfrá því, annaðhvort með því að nota 

spuna eða ákveðnar aðferðir sem tíðkast í lagasmíðum. Á haustönn 2013 skráði ég 

mig í fjarnám í lagasmíðum við Berklee College of music en á námskeiðinu var farið í 

lagasmíðaferlið, með því markmiði að kenna okkur aðferðir til að fullkára lag út frá 

einstakri hugmynd. Þetta námskeið nýttist mér mjög vel og dýpkaði skilning minn á 

aðferðum lagasmíða. Ég sæki innblástur mikið til íslenskra og erlendra söngvaskálda 

og áhrifavaldar koma frá ýmsum tímabilum dægurtónlistar. Oft hefur verið sagt að 

tónlist mín hafi yfir sér ákveðinn gamaldags blæ en ástæðan fyrir því er sú að ég er 

alin upp við að hlusta á gömul íslensk dægurlög með tónlistarmönnum eins og Ellý og 

Vilhjálmi Vilhjálms, lögum Sigfúsar Halldórssonar og öðrum íslenskum sönglögum. 

Aðrir stórir áhrifavaldar eru tildæmis, Bob Marley, Ani diFranco, Feist, Ingrid 

Michaelson og Imogen Heap. Lögin eru yfirleitt tengd persónulegum atburðum sem 

eiga sér stoð í raunveruleikanum og hafa það markmið að annaðhvort miðla boðskap 

um hvernig ég tókst á við atburðin til áheyrenda eða að leyfa fólki að fylgjast með því 

sem gerist í mínu lífi. Hér á eftir mun ég fjalla lítillega um hvert og eitt lag. 

Ég vildi að ég væri 
Eins og áður hefur komið fram er lestur ljóða eitt af mínum áhugamálum og trónir 

Davíð Stefánsson frá Fagraskógi á toppi þeirra ljóðskálda sem mér þykir hvað mest til 

koma. Lagið, Ég vildi að ég væri, verður til við samnefnt ljóð Davíðs, þar sem hann 

lýsir hvað ástin getur gert fyrir mann er hún bankar uppá.12 Þetta er eitt af þeim lögum 

sem einhvern veginn verða til fullkláruð. Eftir að hafa lesið ljóðið settist ég við 

píanóið og byrjaði að spila og syngja, en laglínan kom mjög auðveldlega. Ég ákvað að 

hafa lagið í tangó stíl, þar sem mér fannst það ýta undir ástríðutilfinningar ljóðsins og 

hef einnig reynt að ná þeirri tilfinningu fram í söngnum. Lagið samanstendur af 

erindi, millikafla og viðlagi, sem skiptast á að hljóma.  

 

                                                
12 Sjá viðhengi 3 
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Þegar þú fórst og Vinaminni 
Þessi tvö lög verða flutt saman í byrjun tónleikanna og eiga það sameiginlegt að vera 

samin um tvo dýrmæta vini mína sem fallnir eru frá, langt fyrir aldur fram. Lögin eru 

flutt til að heiðra minningu þeirra ásamt því að þakka þeim fyrir það sem þau gáfu 

mér og gefa mér í raun enn þann daginn í dag.  Lagið, Þegar þú fórst, er eitt af mínum 

elstu lögum. Fyrsta útgáfa lagsins, sem er í formi píanóverks, var samin fyrir tæpum 

17 árum síðan stuttu eftir fráfall bestu vinkonu minnar. Önnur útgáfa lagsins varð til 

nokkrum árum seinna en þá tók ég tónefnið úr fyrri útgáfunni og samdi við það 

íslenskan texta, sem fangar söknuðinn og líðanina sem ég upplifði við fráfallið.13 

Lagið er rólegt og hljómagangurinn lýsir ákveðnu ástandi. Á tónleikunum hyggst ég 

flytja báðar útgáfurnar með aðstoð hljómsveitar og hljóðmyndar. Lagið, Vinaminni, 

samið til minningar um listamanninn, Þorvald Þorsteinsson, sem féll frá í febrúar 

2013. Ég var svo heppin að fá að vera bæði lærlingur og góður vinur hans um skeið 

og hann er ein af ástæðunum fyrir því að ég skráði mig í þetta nám. Því fannst mér 

mikilvægt að færa honum þakkir og minnast hans með lagi. Lagið er samblanda af 

spuna- og hljóðverki með örlitlu textabroti í endann, sem vísar í texta barnabókanna 

um Blíðfinn, sem Þorvaldur samdi.14 

 

Vögguljóð 
Eins og lagatitillinn gefur til kynna er lagið vögguvísa. Ljóðið samdi ég fyrir nokkrum 

árum og hafði alltaf langað til að semja lag við það. Vögguvísan er þó ekki endilega 

ætluð barni heldur til að minna fólk á að þó sumir dagar virðist vera dökkir þá kemur 

dagur á eftir þennan dag og að við erum aldrei ein í dagsins amstri. Lagið 

samanstendur af erindi og viðlagi, þar sem áhorfendur eru hvattir til að taka þátt og 

syngja með og þannig tengjast laginu nánari böndum.15 

 

Ég bíð 
Lagið, Ég bíð, er samið við ljóð sem ég hafði samið nokkru áður en ég hóf nám við 

skólann. Ljóðið lýsir vanmætti einstaklings þegar hann horfir uppá náinn 

fjölskyldumeðlim glíma við veikindi, sem reynir eftir bestu getu að láta vita að hann 
                                                
13 Sjá viðhengi 4 
14 Sjá viðhengi 5 
15 Sjá viðhengi 6 
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verði alltaf til staðar hvernig sem fer.16 Útsetning lagsins er í þyngri kantinum og má 

segja að lagið sé næst því að vera rokk. Lagið einkennist af miklu píanósólói, þar sem 

tilfinningar lagsins eru fangaðar á meðan söngurinn er viðkvæmur og brothættur.  

 

Silkirein 
Lagið, Silkirein, er samið eftir ljóði eftir Stefán Ólafsson (1619-1688). Ljóðið heitir, 

Raunakvæði, og fjallar um ástarsorg17. Ljóðið er samið á 17. öld en það sem heillaði 

mig mest við lestur ljóðsins var einmitt hversu gamalt það og ljóðrænan í gömlu 

íslenskunni. Lagið sjálft er mjög einfalt og mest áhersla lögð á að mynda ákveðna 

stemmningu til að lýsa texta ljóðsins. Í laginu eru þrjú erindi og hljómagangurinn er 

eins í þeim öllum en þeim mun meira lagt í að útsetningin dragi fram tilfinninguna um 

að vera í ástarsorg. Það er tildæmis gert með því að draga fram andstæður eins og 

sterkt og veikt og mynda þannig spennu. 

 

Sjávarhljóð 
Lagið, Sjávarhljóð, kom til mín eftir að hafa lesið samnefnt ljóð eftir Guðrúnu 

Árnadóttur í ljóðabók hennar, Gengin spor. Þar sem ég hef alltaf haft sterka tengingu 

við hafið þá fannst mér tilvalið að semja lag við þetta fallega ljóð, þar sem ýmsum 

myndum hafsins er brugðið upp.18 Í tónsmíðinni reyni ég að fanga og lýsa texta 

ljóðsins en píanóleikurinn er mismunandi eftir erindum. Á tónleikum mun ég hafa 

hljóðmynd með laginu og í lok lagsins er píanókafli, sem fangar óreiðu hafsins.  

 

Von   
Eina tökulagið á efnisskránni minni er lagið, Von, eftir Stellu Hauksdóttur.19 Stella er 

söngvaskáld af gömlu gerðinni en ég hef verið svo heppin að fá að spila í hljómsveit 

hennar þegar hún kemur fram. Lagið er fallegur og einlægur ástaróður í kántrí stíl. Á 

síðasta ári var ég beðin um að syngja dúett með Stellu á tónleikum og í framhaldi bað 

ég um leyfi til að hafa lagið á efnisskrá minni. Lagið hefur fylgt mér lengi og er í 

miklu uppáhaldi hjá mér. 
                                                
16 Sjá viðhengi 7 
17 Sjá viðhengi 8 
18 Sjá viðhengi 9 
19 Sjá viðhengi 10 
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Heim 
Lagið, Heim, varð til stuttu fyrir tónleikana og síðustu orð textans samin á 

tónleikadaginn sjálfan. Hugmyndin af laginu hafði þó kviknað nokkrum mánuðum 

áður en lagið lýsir ferðalaginu mínu í leit að röddinni minni.20 Lagið fjallar um 

manneskju sem leitar dyrum og dyngjum að einhverju sem kallast heim án þess þó að 

finna það í byrjun lagsins en manneskjan þráir ekkert heitar en að komast heim. Að 

endingu kemst hún þó heim eftir að hafa áttað sig á því að heima var alltaf innra með 

henni sjálfri. Í lagasmíðinni er textinn fangaður með því að byggja lagið upp í krafti 

og styrkleika. Lagið hefur ákveðin göngutakt í 4/4 og hljómsveitin tekur þátt í að gera 

taktinum skil. Lagið nær ákveðnum hápunkti tvisvar sinnum með instrumental kafla, 

þar sem öll hljóðfæri fá leyfi til að spila af krafti. Því nær sem manneskjan er í að 

komast heim því meiri kraftur er í hljómsveitinni. Þar sem lagið var frekar nýtt, þegar 

tónleikarnir voru haldnir, á eftir að vinna betur í útsetningu þess. 

 

Æfingaferlið og tónleikarnir 
Eins og fram hefur komið verða tónleikarnir haldnir í Fríkirkjunni í Reykjavík þann 

16. maí  næstkomandi. Ég tók mér góðan tíma í að finna tónleikastað, sem myndi 

hæfa tónlistinni minni. Upphaflega ætlaði ég að halda tónleikana í leikhúsrými en eftir 

að hafa velt hlutunum vandlega fyrir mér, ákvað ég að Fríkirkjan yrði besti kosturinn, 

einfaldlega vegna þess að hún er bæði falleg og hlý og ég held að rýmið sjálft komi 

tónlistinni að góðu gagni. Ég kem til með að láta umhverfi kirkjunnar þjóna sem 

sviðsmynd ásamt því að hafa einfalda lýsingu sem samanstendur af gamaldags 

lampaskermum. Ég mun leigja hljóðkerfi og ráða hljóðmann til starfa til að 

hljóðblanda tónleikana. Tónleikarnir eru ekki aðeins hugsaðir sem útskriftartónleikar, 

þar sem ég kynni mig formlega sem söngvaskáld og lögin sem verða á komandi plötu 

heldur verða þeir einnig söfnunartónleikar, þar sem vakin er athygli á söfnun minni 

hjá Karolina Fund. Þar sem ritgerðinni verður skilað inn áður en tónleikarnir fara 

fram, mun ég ekki fjalla um þá nánar  heldur mun ég fjalla um ferlið að tónleikunum. 

Hljómsveitin sem kemur til með að spila með mér samanstendur af gítar-, bassa- og 

trommuleikara ásamt fiðluleikara sem leikur í völdum lögum. Ég lagði mikla vinnu í 

að finna rétt fólk með mér, sem hefur áhuga á verkefninu og tónlistinni og er tilbúið 

að leggja á sig alla þá vinnu, sem verkefnið felur í sér. Æfingaferlið hefur þó ekki 
                                                
20 Sjá viðhengi 11 
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gengið snuðrulaust fyrir sig. Þar sem hljóðfæraleikararnir eru í vinnu og námi þá 

hefur gengið erfiðlega að finna tíma þar sem allir komast. Hljómsveitin er hins vegar 

skipuð hæfum og metnaðarfullum hljóðfæraleikurum, sem þykja vænt um verkefnið, 

þannig að það hefur vegið uppá móti tímaleysinu. Í upphafi æfingarferlisins gaf ég 

hljómsveitinni nokkuð frjálsar hendur með útsetningu laganna (þó með ákveðnum 

leiðbeiningum) og fannst það skila sér vel til að byrja með. Ég upplifði þó þegar líða 

tók á æfingarferlið að hluti hljómsveitarinnar var ekki búin að festa sína parta og 

fannst ég þar af leiðandi missa stjórnina á æfingum. Eftir að hafa skoðað hvað ég gæti 

gert betur til að virkja hljómsveitina, sá ég að ég þyrfti að vera sterkari leiðtogi og 

setja skýrari reglur. Ég settist því niður og fór yfir öll lögin og gerði lista yfir það sem 

mætti betur fara og hvers ég ætlaðist til af hverjum og einum hljómsveitarmeðlimi og 

kynnti á næstu æfingu. Þessi vinna skilaði sér í margfalt metnaðarfyllri æfingu og 

lögin fóru að taka á sig skýrari mynd. Ég fann einnig að hljómsveitarmeðlimum þótti 

gott að ég tæki stjórnina og unnu betur eftir það. Við erum nú á lokasprettinum á 

æfingartímabilinu, sem vonandi skilar sér í fallegum tónleikum í Fríkirkjunni í 

Reykjavík. 

Ásamt því að semja og flytja tónlistina sé ég um að skipuleggja tónleikana og allt sem 

að þeim kemur. Það sem hefur reynst mér erfiðast en einnig lærdómsríkast í öllu 

þessu ferli er að sjá um allt framkvæmdarferlið sjálf. Nú hef ég dágóða reynslu af 

allskyns skipulagningu eftir að hafa starfað með ýmsum hljómsveitum í gegnum 

tíðina en finn hversu mikilvægt er að hafa hljómsveitarmeðlimi á bak við sig til að 

dreifa verkefnum og ábyrgð. Ég mun þó í næsta verkefni fá einhverja í lið með mér til 

að aðstoða við þessi efni.  

 

Nýjir áheyrendur, nýjar aðferðir 
Ég hef farið ýmsar leiðir til að nálgast nýja áheyrendur. Eftir að hafa ákveðið að 

einbeita mér að röddinni og sóló verkefni mínu þá hef ég lagt mesta áherslu á að laða 

að nýja áheyrendur í gegnum það verkefni. Ég hef verið sýnileg á samfélagsmiðlum 

og leyft áheyrendum að fylgjast með ferlinu, ég hef komið fram á ýmsum tóneikum 

sem laða að sér mismunandi fólk og þannig kynnt tónlistina mína fyrir fjölbreyttri 

flóru fólks og má þar helst nefna tónleika á Rósenberg, ATMO, Norðurljósasal 

Hörpu, Café Haiti og við Kolabrautina í Hörpunni. Ég hef fylgst með 

fylgjendahópnum stækka jafnt og þétt á síðustu tveimur árum. Í upphafi ferlisins 
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innihélt áheyrendahópur minn vini, fjölskyldu og kunningja að mestu. Ef við hins 

vegar skoðum facebook síðu Bláskjás, þá má glögglega sjá að stór hluti fylgjenda er 

fólk, sem ég þekki ekki en sá fjöldi hefur náðst með því að vera dugleg að auglýsa 

verkefnið og vera sýnileg. Ég vonast til að stækka áheyrendahóp minn enn frekar með 

meiri útvarpsspilun og tónleikahaldi eftir útskrift mína úr skólanum. Lykilatriðið er að 

mínu mati að vera persónuleg í samskiptum við fylgjendur, hvort sem það er í 

gegnum samfélagsmiðla eða við tónlistarflutning. Það að skapa sér gott orðspor og 

standa sig vel á tónleikum skiptir einnig máli, því ein öflugasta auglýsingaraðferð að 

mínu mati er að fá fólk til að tala um tónlistina og tónlistarmanninn eða svokölluð orð 

af orði aðferð. Þessa aðferð er hægt að nýta, þó svo að tónlistarmaðurinn sé nýliði á 

vettvangnum en það er gert með því að fá þá sem nú þegar eru fylgjendur til að skapa 

umtal. Þegar ég setti facebook síðu verkefnisins fyrst í loftið hafði ég ekki endilega 

mikla tónlist til að sýna en var þess í stað með skýra og skilmerkilega mynd af 

verkefninu. Smám saman bættist efnið við síðuna eftir því sem það varð til. Engu að 

síður tókst mér að ná mér í nýja fylgjendur bara með umtali. Einnig er gott að geta 

nýtt sér möguleika á auglýsingum gegn gjaldi á samfélagsmiðlum og ná þannig til 

fleira fólks. Það sem skiptir mig mestu máli er að tónlistin mín nái til eyrna sem 

flestra og að þeim sem líkar vel við hana séu partur af áheyrendahóp mínum. Árangur 

minn mælist ekki endilega með því að fá öllum til að líka við mig og það sem ég 

stend fyrir heldur að áheyrendum líki við verkefnið á réttum forsendum. Ég geri mér 

grein fyrir því að tónlistin mín er alls ekki allra, alveg eins og mér líkar ekki við alla 

tónlist en mun halda áfram á einlægu og hjartnæmu nótunum og semja og flytja 

tónlist sem ég hef trú á. 

 

Niðurstaða 
Þegar kemur að því að draga bæði námsferlið og undirbúning útskriftarverkefnisins 

saman koma eftirfarandi orð upp í hugann; lærdómsríkt, litlir sigrar, hindranir, sorgir, 

aukið sjálfstraust og þakklæti. Það mætti eiginlega lýsa öllu þessu ferli sem einni 

stórri rússíbanaferð, þar sem iðulega skiptust á skin og skúrir. Tókst mér að finna 

röddina mína? Hef ég fundið minn stað, sem tónlilstarkona? 

Námið allt hefur verið einstaklega lærdómsríkt og í raun get ég ekki nefnt einn áfanga 

sem ekki kenndi mér eitthvað. Ég setti mér tvær reglur þegar ég hóf námið og gætti 

þess að fylgja þeim í öllu sem ég gerði, sú fyrri snérist um að vera opin fyrir því hvert 
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námskeiðin myndu leiða mig og sú seinni snérist um að vera óhrædd við að gera 

tilraunir til að fara út fyrir þægindasvið mitt. Vissulega komu tímar þar sem mér þótti 

erfitt að fylgja þessum reglum en þegar ég lít til baka er ég stolt af því sem ég áorkaði 

í þessu námi. 

Námið einkenndist einnig af litlum sigrum í leit minni að röddinni og má þar nefna 

tónleikana í Sigtuna, söngtímana, alla tónleikana og útgáfu fyrstu smáskífu minnar. 

Ég hef tekið lítil skref í leitinni en þegar þeim er safnað saman, þá er ótrúlegt að sjá 

hversu mikið ég hef þroskast á síðustu tveimur árum, ekki aðeins sem söngkona og 

tónskáld heldur einnig sem manneskja.  

Hindranirnar hafa verið margar og sumar hverjar næstum óyfirstíganlegar, enda hef 

ég oft verið að því komin að hætta við þetta allt og skríða aftur inn í hellinn minn. 

Stærstu hindranirnar hafa verið persónulegs eðlis og tengjast sjálfstrausti mínu. En 

með það að leiðarljósi að gefast ekki upp hef ég haldið áfram að byggja mig upp til að 

verða betri og hæfari söngkona og tónlistarmaður. Ég hef einnig tekist á við 

ýmiskonar hindranir, sem ég get ekki ráðið við og má þar nefna að fyrrum 

hljómsveitarmeðlimur mætti ekki á fyrstu opinberu tónleika mína, sem Bláskjár. Það  

varð til þess að ég þurfti að endurútsetja lögin, sem ég ætlaði að flytja á tónleikunum, 

á tveimur tímum. Einnig hefur fjármögnun verkefnisins staðið mér fyrir þrifum og svo 

mætti lengi telja. Að mínu mati þá hafa þessi atvik kennt mér gífurlega mikið og mér 

finnst ég meðvitaðri og meira undir það búin að fást við hluti sem kunna að koma upp 

í verkefni sem þessu. Tónlistin er það besta sem fyrir mig hefur komið og ég gæti ekki 

hugsað mér að gera nokkuð annað en ég hef lært það í þessu ferli að það er líka 

mikilvægt að aðskilja eigin persónu og tónlistarkonuna og þá sérstaklega þegar unnið 

er með verkefni sem er mér svo kært. Ég hef rekið mig á að taka hluti of persónulega 

og sérstaklega þegar illa gengur en það hefur hjálpað mér að hugsa; nú er ég að vinna 

fyrir Bláskjá, þegar kemur að því að sinna verkefnum tengdum útskriftinni. Þannig næ 

ég að aðskilja sjálfa mig og hliðarsjálf mitt. 

Í upphafi þessarar skýrslu birti ég listræna yfirlýsingu, sem við vorum látin gera í einu 

námskeiði skólans. En þar lýsi ég ástæðunni fyrir því að ég sótti um námið og hvað 

það er sem mig langar til að námið gefi mér. 

Ég er hér til að öðlast styrk og færni til að standa á eigin fótum og skapa mér framtíð 

sem tónskáld og tónlistarkona.  Með öðrum orðum er ég hér til að vera, taka inn og 

gefa af mér. 
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Það er mikilvægt að við tónlistarfólk, sköpum og miðlum tónlist ekki aðeins til að 

þóknast eigin hagsmunum eða á þeim forsendum að græða sem mest á uppátækinu, 

heldur einnig til að gefa af okkur og gleðja aðra með tónlistinni. Við þurfum líka að 

vera meðvituð um umhverfið okkar og vera opin fyrir að meðtaka það og nýta það í 

tónsköpun okkar, en þannig getum við haldið heilbrigðu jafnvægi með því að taka inn 

og gefa áfram til annarra og verða sterkari tónlistarmenn. 

Hef ég fundið og sæst við þá rödd sem mér var gefin? Ég get með stolti svarað þessari 

spurningu játandi. En þar með er ekki sagt að leit minni sé lokið og að ég geti sest 

niður og haft það gott það sem eftir er. Námið hefur fært mér dýrmæt verkfæri, sem 

ég hef nú í farteskinu og get tekið upp þegar þörf er á og beitt þeim af öryggi. Ég hef 

áður talað um að útskriftarverkefni mitt sé ekki endapunktur heldur aðeins byrjun á 

ennþá stærra verkefni. Ég mun halda áfram að styrkja og efla þann grunn, sem námið 

hefur gefið mér með það markmið að leiðarljósi að skapa mér framtíð sem tónskáld, 

söngkona og tónlistarkona. Með öðrum orðum þá mun ég halda áfram að vera, taka 

inn og gefa af mér. 
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Viðhengi 

Viðhengi 1 
 
Nature and environment 

water is essential. 

Into the unknown waters,  

it will be quiet on the lake. 

Go different routes and paths 

today´s small events. 

Are you doing anything special right now? 

We play the history of life 

offer chantarelles. 

Finally I dare to leave my job. 

But when I bring up the claim? 

Fix it 

 

Can we find a place? 

Can we find a place? 

Can we find our place? 

Can I find my place? 
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Viðhengi 2 
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Viðhengi 3 
Ég vildi ég væri 
Intro 
Ég vildi ég væri, vín á þinni skál 
Gneisti í þínum glæðum, garn í þinni nál. 
 
Viðlag 
      Lalalalalalala  
 
Eindi 
Ég vildi ég væri 
Vín á þinni skál,  
Gneisti í þínum glæðum 
Garn í þinni nál.  
Skeið þín eða skæri,   
Skipið sem þig ber,  
Gras við götu þína 
Gull á fingri þér. 
 
Millikafli 
Bók á borði þínu 
Band á þínum kjól 
Sæng þín eða svæfill,  
Sessa í þínum stól. 
Ár af æfi þinni  
Eitt þitt leyndarmál 
BLóm á brjósti þínu         
Ohhh bæn í þinni sál. 
 
 
Outro  With tension 
Ár af æfi þinni 
Eitt þitt leyndarmál 
Blóm á brjósti þínu  
Ohhhh æn í þinni sál. 
 
Chorus 
Lalalalalalala x 8  
 
Ó, bæn í þinni sál. 
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Viðhengi 4 
Þegar þú fórst 
Þú sagðir bless 
og brostir til mín 
Þú sagðist sátt 
og ég trúði því 
Mér tár í hvörmum 
ég kveð þig nú... í hinsta sinn 
Gránar nú grund 
þyngist mín lund 
Grasið svart, 
nú horfið er allt. 
Það hvarf með þér 
Þegar þú fórst.              
                          
Gránar nú grund 
þyngist mín lund 
Grasið svart, 
nú horfið er allt. 
Það hvarf með þér 
Þegar þú fórst.  
 
Hluti af mér, fór með þér 
Hlut´af þér býr í mér. 
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Viðhengi 5 
Vinaminni 
Ég breiði faðminn í átt að Orkunni 
Hugsa til Ljósheima 
Hugsa til þín. 
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Viðhengi 6 
Vögguljóð 
Komdu elsku ástin mín  
uppí hlýja rúmið 
Ég skal ætíð fylgja þér 
í dimma næturhúmið. 
Ég skal ávallt fylgja þér    
inní dimma næturhúmið. 
 
Ég vona að þú sofir rótt 
og dagsins amstri gleymir. 
Sofir vært í alla nótt 
og fagra drauma dreymi. 
Sofðu rótt í alla nótt 
og fagra drauma dreymi. 
 
Þegar dagur rís á ný 
bjartur hlýr og fagur 
Forðastu öll ólguský 
því þetta er þinn dagur. 
Forðastu öll ólguský,  
því þetta er þinn dagur. 
 
Mundu alltaf ástin mín 
að þó að illa gangi. 
Þá mun ég alltaf gæta þín  
Í mínu mjúka fangi. 
Ég skal ætíð gæta þín 
í mínu hlýja fangi. 
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Viðhengi 7 
Ég bíð 
Ég bíð....ég bíð...ég bíð...eftir þér. 
 
Reyndu að skilja, mér gengur gott til 
Þú þarf að sýna styrk og vilja 
þó lífið þér haldi hlekkjum í 
þá birtir til á milli bylja. 
 
Með brotna vængi 
Ég ber þig heim 
Bý um þig og lækna sárin. 
Huga að þér 
uns þú flýgur á ný. 
Styrki þig og þerra tárin. 
 
Ég bíð...bíð...bíð eftir þér. 
 
Leggðu aftur augun  
og leyfðu mér nú 
að hjúkra þér og við þig styðja. 
Leggðu við hlustir ég lofa þér því  
að það birtir til á milli bylja. 
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Viðhengi 8 
Silkirein 
Ég veit 
Eina baugalínu,  
Af henni tendrast vann 
Eldheit 
Ást í brjósti mínu, öll svo ég brann. 
Bjartleit 
Burtu hvarf úr rann. 
Nú er ei hugurinn heima,  
Nú er ei hugurinn heima 
Því hana ei öðlast kann… 
 
Mey brá 
Mér fyrir hvarmasteina 
Margri fyrr og síð,  
Ei sá 
Eg að heldur neina,  
Er svo þætti fríð,  
Fótsmá,  
Fagurhent og þýð. 
Nú er ei hugurinn heima,  
Nú er ei hugurinn heima 
Hún hvarf á samri tíð 
 
Augnskær,  
En á hörundið bjarta 
Eins og mjöllin hrein,  
Mjög nær 
Mínu gekk hún hjarta,  
Hýran af henni skein 
Sú fær 
Svalað geðinu ein. 
Nú er ei hugurinn heima,  
Nú er ei hugurinn heima 
Því horfin er silkirein       
Því horfin er silkirein       
Horfin er silkirein 
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Viðhengi 9 
Sjávarhljóð 
Oft gekk ég hérna áður,  
Undi við hafsins nið,  
Kynlega fannst mér kveðið 
Klettasyllurnar við.  
 
Stundum var eins og væri 
Vaggað barni í ró.          
Einhver í ekka sárum     
Andann þunglega dró 
 
Hrannir á hafi rísa,  
Hverfa í djúpin blá,  
Drynur við svarta sanda 
Súgurinn að – og frá. 
 
Heyrðist mér stundum stigið 
Stefið í villtum dans. 
Hrein gegnum hrjúfan sláttinn 
Hlátur örvita manns.  
 
Hrannir á hafi rísa,  
Hverfa í djúpin blá,  
Drynur við svarta sanda 
Súgurinn að – og frá. 
 
Heyrði ég klukkur hljóma 
Hátt yfir sollinn mar. 
Særótið söngva rúnum,  
Sverfur klappirnar þar. 
 
Hrannir á hafi rísa,  
Hverfur í djúpin blá,  
Drynur um svarta sanda 
Súgurinn að – og frá. 
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Viðhengi 10 
Von  
Þar sem vindurinn blés og sagði mér sögu sína 
Þar sem hríslan festi rætur í rakri mold 
Fann ég loksins ástina mína 
Komna aftur heim úr ferðalagi í höfn 
 
Hvað ég þrái að sjá í augum hennar 
Fugla syngja á grein 
Ástarljóð inní þennan heim. 
 
Þar sem vindurinn blés og sagði þér sögu mína  
Þar sem hríslan festi rætur í rakri mold 
Finnurðu kannski ástina þína 
Komna aftur heim úr ferðalagi í höfn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viðhengi 11 
Heim 
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Hún leitaði lengi en oftast langt yfir skammt 
Í dyrum og dyngjum en allt var svart 
Í logandi ljósi hún leitaði hér  
Og leitaði þar af sjálfri sér. 
 
Heim þar sem hugur býr. Heim þar sem andinn, sálin 
        
Hún vildi heim 
 
Hún leitaði lukku en lánið ei fann 
hjá hinum og þessum hjartað brann 
Hún leitaði raddar en rödd enga fann 
og gæfan og gleðin úr greipum rann. 
 
Heim þar sem hugur býr. Heim þar sem andinn, sálin 
 
Hún þráði heim 
 
 
Ég leitaði lengi og oftast langt yfir skammt 
í skúmum og skotum en allt var svart 
En nú hef ég fundið það sem leitað var að 
það bjó alla tíð í sjálfri mér. 
 
Heim þar sem hugur býr. Heim þar sem andinn, sálin 
 
ÉG ER KOMIN HEIM 
 
 
 

 


