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Í þessari ritgerð verður litið til nýrra strauma í framleiðslu, dreifingu og 

markaðssetningu á raftónlist á Íslandi. Sjónum verður beint að útgefendum í raftónlist 

og skoðað hvernig þeir nýta sér nýja tækni og aukna netnotkun almennings í tengslum 

við sínar útgáfur. Einnig verður skoðað hversu mikilvæg netvæðingin er fyrir útgáfu 

af þessu tagi á Íslandi. Að baki liggja viðtöl við aðstandendur þriggja útgáfna sem 

allar hafa ólíkar áherslur innan raftónlistarsenunnar á Íslandi. Þær útgáfur sem um 

ræðir eru Borg Ltd., Möller Records og Lagaffe Tales. Viðmælendur voru spurðir út í 

það hvernig þeir nýttu sér netið til að mynda tengslanet, til markaðssetningar og 

dreifingar, hverjar væru ástæður fyrir því að þeir væru í útgáfu og hvort þeir myndu 

standa að slíkri tónlistarútgáfu ef ekki væri fyrir þau tækifæri sem netið býður upp á. 

 Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að aukna grósku í útgáfu 

raftónlistar á Íslandi má að miklu leyti rekja til nýrrar tækni og að helsti vettvangur 

raftónlistarútgefenda sé á netinu. Þar fer fram bróðurpartur þeirra samskipta sem 

útgefendur eiga við flytjendur sína og þar hefur myndast stafrænt samfélag sem 

sameinar áhugafólk um ákveðnar tónlistarstefnur. Í rannsókninni kemur einnig fram 

að útgefendur leggja mikið upp úr því að vera virkir á netmiðlum og þar fer mest af 

þeirra markaðssetningu fram. Viðmælendur voru allir sammála um að netið væri 

grunnforsenda fyrir því að þeir gætu staðið að sinni útgáfu og töldu ólíklegt að þeir 

væru að gefa út tónlist ef að það væri ekki til staðar. 
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Inngangur 
 

Á síðustu áratugum hefur tónlistargeirinn gengið í gegnum breytingar sem eiga sér 

enga hliðstæðu í sögu listgreinarinnar. Þessar breytingar hafa nú þegar  haft gífurleg 

áhrif á skynjun okkar á tónlist og jafnframt á tónlist sem listform yfir höfuð. Straumar 

og stefnur sem fyrir 30 árum hefðu talist óhljóð og verið tæknilega óframkvæmanleg 

hafa nú náð fótfestu. Formið hefur þróast frá því að vera bundið algildum reglum 

hljómfræðinnar yfir í það að vera algjörlega opið og óháð þeim gildum sem sett hafa 

verið í tímanna rás. Neysla hins almenna tónlistarunnanda hefur einnig tekið 

stakkaskiptum. Aðgengi almennings að tónlist hefur stóraukist í kjölfar aukinnar 

netvæðingar. Það hefur, óhjákvæmilega, haft í för með sér breytt neyslumynstur sem 

skapað hefur nýjan veruleika fyrir þá sem standa að plötuútgáfu. Í þessari ritgerð 

verður litið til nýrra strauma í framleiðslu, dreifingu og markaðssetningu sem 

myndast hafa á síðustu árum með aukinni netnotkun og kannað hvernig útgefendur í 

raftónlist á Íslandi nýta sér þessa nýju tækni. Eins verður skoðað hversu mikilvæg 

útgefendum sjálfum finnst netvæðingin vera fyrir útgáfu af þessu tagi. Til að fá sem 

gleggsta mynd af stöðunni hérlendis voru tekin viðtöl við aðstandendur þriggja 

útgáfuhópa sem allir hafa ólíkar áherslur innan raftónlistarsenunnar á Íslandi. 

Viðmælendur voru spurðir út í það hvernig þeir nýttu sér netið til að mynda 

tengslanet, til markaðssetningar og dreifingar, hverjar væru ástæður þess að þeir væru 

að gefa út tónlist og hversu miklu máli netið skipti í þeirra útgáfu.  Þær útgáfur sem 

um ræðir eru eftirfarandi: 

 

! Borg Ltd. - Útgáfufyrirtæki með áherslu á house-tónlist1 á vínyl sem gefur út 

alþjóðlega listamenn fyrir alþjóðlegan markað. Viðmælendur voru Jón 

Reginbald Ívarsson, Ómar Egill Ragnarsson og Áskell Harðarson. 

! Lagaffe Tales - Netútgáfa sem leggur áherslu á að halda utan um íslensku 

„Deep-house“-tónlistarsenuna.2 Viðmælendur voru Viktor Birgisson og 

Jónbjörn Finnbogason. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 House-tónlist er dansvæn raftónlist sem þróaðist á níunda áratug 20. aldar og er upprunnin í Chicago í 

Bandaríkjunum.  Simon Reynolds, „house“, Encyclopædia Britannica Online, 15. september 2014,  
Sótt 10. desember 2014 á http://www.britannica.com/EBchecked/topic/273088/house. 

2 Deep-house er stefna innan house-tónlistarsenunnar. 
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! Möller Records – Stærsti útgáfuaðilinn á raftónlist á Íslandi. Leggur áherslu á 

að koma íslensku raftónlistarfólki á framfæri innanlands og utan 

landsteinanna. Gefur út á netinu en hefur einnig gefið út á efnislegu formi.  

Viðmælandi var Frosti Jónsson.3 

 

Hér á eftir verður farið stuttlega yfir stöðu dægurlagatónlistariðnaðarins sem þróast 

hefur á Vesturlöndum á síðustu hundrað árum og litið á þær forsendur sem skapað 

hafa þá tegund tónlistarútgáfu sem ritgerðin snýr að. Eins verður afstaða og greining 

erlendra fræðimanna á sjálfstætt starfandi útgefendum skoðuð og kenningar um áhrif 

netsins á menningu og tónlistarútgáfu kynntar. Eftir það verður sjónum beint að stöðu 

mála hér á landi, en þar liggur viðfangsefni þessarar ritgerðar og helstu niðurstöður 

hennar kynntar. Í lokin verða niðurstöður þessarar rannsóknar bornar saman við 

niðurstöður rannsókna sem unnar hafa verið erlendis um tengd málefni.  

 

1. Að vera sjálfs síns herra: Aukinn áhugi á sjálfstæðri 
útgáfu og ný tækifæri á netinu 
!
 
 Ég gerði það nú vegna þess að mér fannst það ekki skipta máli, hvort maður 

stæði í þessu sjálfur og léti plötuna standa undir kostnaði, því það hefur aldrei 

fengist neitt út úr plötuútgáfu hér. Ekki úr því að syngja inn á þær. Engin laun. 

- Haukur Morthens, Þjóðviljinn 24. október 1976.4 

 

 
Lítið hefur verið ritað um aðila sem starfa eftir svokölluðum DIY-hugsjónum5 í 

tónlistarútgáfu á Íslandi. Þessum hópi hefur þó vaxið fiskur um hrygg á síðustu árum 

og útgáfa þeirra er sífellt að verða aðgengilegri og veigameiri partur af 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3Ásamt Frosta standa þeir Árni Grétar Jóhannesson, Jóhann Ómarsson og Stefán Ólafsson að Möller 

Records. 
4Tilvitnun fengin úr: Árni Matthíasson, „Bestu tímar allra tíma.“ Morgunblaðið, 22. júlí 2008, Sótt 7. 

nóvember 2014 á http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1230615/. 
5 DIY (do-it-yourself) er það atferli að byggja eða laga hluti heima hjá sér sjálfur án aðkomu fagaðila í 

viðeigandi grein. „do-it-yourself“, Oxford English Dictionary Online (september 2014) Oxford 
University Press, Sótt 8. desember 2014 á http://www.oed.com/view/Entry/56544.  
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tónlistarmenningu landsins.6 Við val á ritgerðarefni þótti mér því áhugavert að 

rannsaka þennan hóp og velta því upp hvort netið hefði áhrif á aukna grósku innan 

ákveðinna tónlistarstefna hér á landi. Fyrir fram var hægt að búast við því að lítið yrði 

til af íslenskum heimildum um efnið sem hægt væri að nýta til viðmiðunar. Raunin 

varð sú að ekkert af því fræðilega íslenska efni sem hefur verið skrifað um 

menningarneyslu eða viðskiptahætti íslenskra tónlistarmanna á netinu nýttist mér við 

skrif ritgerðarinnar. Stafaði það af því að þær ritgerðir fjalla aðallega um markaðsmál 

og viðskiptatækifæri en líta minna til þeirra menningarlegu áhrifa sem netið hefur haft 

á tónlistarútgáfu. Þar af leiðandi er megin uppistaða þessarar ritgerðar byggð á 

gögnum sem höfundur aflaði sér í gegnum viðtöl,  tölvupósta og með lestri á 

erlendum fræðigreinum um viðfangsefnið. 

Sú þróun sem höfundur hefur orðið var við er að litlar plötuútgáfur eru jafnt 

og þétt að verða sýnilegri á netinu. Af því má álykta að ný tækni, heimasíður á borð 

við Soundcloud, Bandcamp, Youtube, Facebook og raunar netið almennt, hjálpi þeim 

að koma sér á framfæri með hætti sem stóð þeim ekki til boða fyrir 10 árum síðan. 

Einnig er áhugavert að benda á að við gerð þessarar rannsóknar kom í ljós að það er 

fyrst og fremst ungt fólk sem stendur að þessum útgáfum, hópur sem ólíklegt verður 

að teljast að hefði ráðist í jafn stóra fjárhagslega framkvæmd og stofnun 

útgáfufyrirtækis var fyrir nokkrum áratugum síðan. Má ætla að ástæður þess liggi 

meðal annars í því að í dag er hægt að sinna flestum þáttum útgáfustarfs í gegnum 

eina fartölvu. Dregur það talsvert úr umfangi starfseminnar og gefur færi á því að 

fjármagn fari fyrst og fremst í þá hluti sem mestu máli skipta, útgefna efnið sjálft.7 

 Rannsóknin snerist því um að sannreyna þá ályktun að netið skapi ný tækifæri 

fyrir einstaklinga sem vilja gefa út tónlist og hvort netið væri að stuðla að auknum 

blóma í útgáfu raftónlistar á Íslandi. Spurningin sem lögð var fyrir alla viðmælendur 

og leitast var við að svara var eftirfarandi: „Mynduð þið getað staðið að ykkar útgáfu 

ef ekki væri fyrir internetið?“ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Á þetta bendir Árni Matthíasson, tónlistarblaðamaður hjá Morgunblaðinu, í grein sinni „Bestu tímar 

allra tíma“ en Árni hefur í sinni tíð sem blaðamaður skrifað mikið um það hvernig netið hefur nýst 
samtímatónlistarmönnum. 

7 Áskell Harðarson, Jón Reginbald Ívarsson og Ómar Egill Ragnarsson, viðtal. 21. september 2014, 
viðauki I.a. 
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2. Nýir tímar: Áhrif stafrænnar tónlistarvæðingar og 
uppgangur áhugamannsins 
!
 
 Það er kannski aðeins meira en bara áhugamál hjá okkur sko, þetta er alveg 

svona passionate áhugamál, þessi tegund tónlistar. 

   - Áskell Harðarson, viðtal 21. september 2014. 

 

 
Til að geta rannsakað áhrif netsins á tónlistarútgáfu og hvernig aðilar hins vestræna 

dægurlagatónlistariðnaðar nýta sér netið í dag er nauðsynlegt að skilja hvernig 

markaðurinn er uppbyggður. Eins er mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim miklu 

umbrotatímum sem tónlistariðnaðurinn hefur gengið í gegnum á síðustu árum. 

 Tónlistariðnaðinum eins og við þekkjum hann í dag er stýrt af þremur 

stórfyrirtækjum, hinum svokölluðu „majors“. Þessi fyrirtæki eru Sony BMG, Warner 

Music Group og Universal Music Group8 og hafa þau algjöra yfirburði á markaði.9 Í 

tölum frá árinu 2008 sést að markaðshlutdeild þessara fyrirtækja er gríðarleg, en á 

þeim tíma áttu þau um 95% þeirra laga sem voru í útvarpsspilun í Evrópu á meðan 

útgáfa þeirra var eingöngu um 20% af þeirri tónlist sem kom út á því ári.10 Almennt er 

talið að þessi öfgakenndi munur milli útvarpsspilunar og útgáfu stafi meðal annars af 

þeirri hugmyndafræði sem sett var fram í greininni „The Economics of Superstars“ 

eftir Sherwin Rosen frá árinu 1981. Þar færir höfundur rök fyrir því að fyrirtæki í 

tónlistarbransanum geti hámarkað tekjur sínar með því að einbeita sér að stjörnum 

sem framleiða smelli, eitthvað sem hefur lítið breyst í dag, þrátt fyrir að kenningin sé 

rúmlega þrjátíu ára gömul.11 Við það að stóru fyrirtækin á markaði einbeiti sér að 

fáum gróðavænlegum einstaklingum eða hljómsveitum verður til stór hópur 

listamanna sem ekki er gefinn út á þeirra vegum. Hefur sú staðreynd skapað 

lífvænlegan jarðveg fyrir fjölda smærri „sjálfstæðra“ útgáfufyrirtækja, fyrirtækja sem 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Við þetta má bæta að E.M.I., fjórða stórfyrirtækið var selt og skipt upp á milli Universal og Sony árið  

2012 sem varð til þess að styrkja stöðu hinna enn frekar. Sjá Ben Sisario, „EMI Consolidation With 
Sony and Universal Prompts Scrutiny and Opposition.“ 

9 Ben Sisario, „EMI Consolidation With Sony and Universal Prompts Scrutiny and Opposition.“  The 
New York Times, 19. febrúar 2012, Sótt 16. nóvember 2014 á 

   http://www.nytimes.com/2012/02/20/business/media/emi-consolidation-with-sony-and-universal-
prompts-scrutiny-and-opposition.html. 

10Bart Cammaerts, „From Vinyl to One/zero and Back to Scratch: Independent Belgian Micro Labels 
in Search of an Ever More Elusive Fan Base.“ Media@LSE Electronic Working Papers, 20 (2010), 
Sótt 12. október 2014 á http://www.lse.ac.uk/collections/media@lse/mediaWorkingPapers/, bls. 5 -6. 

11Sherwin Rosen, „The Economics of Superstars“ The American Economic Review 71, 5  
   (1. desember 1981), bls. 845–58. 
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í daglegu tali eru kölluð Independent eða Indie útgáfur.12 Þessi fyrirtæki starfa að 

miklu leiti fyrir utan hagkerfi stórfyrirtækjanna þó þau fáist við sambærilega hluti, 

það er sölu, markaðssetningu og dreifingu á tónlist 13 og standa þau undir hinum 80% 

sem gefin eru út árlega. Að sama skapi gefur það auga leið að þau sinna meðal annars 

þeim markaði sem stórfyrirtækin vilja ekki sinna, þeirri tónlist sem ekki höfðar til 

víðtæks hlustendahóps og er ekki jafn söluvænleg. 

 Í kringum sjálfstæð útgáfufyrirtæki hefur myndast ákveðin menning og hafa 

þau oft sameiginleg einkenni og sérstöðu sem aðskilur þau frá útgáfurisunum. Þau 

leggja áherslu á jafnari dreifingu á fjármagni til þeirra sem taka þátt í verkefnum á 

þeirra vegum, útgáfan og listamaðurinn deila yfirleitt sömu sýn og hugmyndum um 

tónlistina og listamaðurinn tekur oft meiri þátt í framleiðslu og rekstri útgáfunnar. Þá 

hafa þessi fyrirtæki þróað með sér sitt eigið samfélagsnet til að dreifa sinni tónlist.14 

Algengt er að útgáfuaðilarnir séu sjálfir heitir aðdáendur þeirrar tónlistar sem þeir eru 

að gefa út og að útgáfan verði til út frá því að menn hafi áhuga á tónlistinni og vilji 

koma meira af henni út.15 Eins og Robert Stachan bendir á í grein sinni „Micro-

independent record labels in the UK“ eru útgefendur, sem á sama tíma eru aðdáendur, 

að gera sjálfa sig að hlekk í senunni. Strachan bendir á að oft sé lögð mikil persónuleg 

fjárfesting í útgáfurnar og að útgefendurnir séu oft að gefa út til að fullnægja sínum 

eigin áhuga á tónlistinni frekar en til að sinna eftirspurn markaðarins.16 Þetta leiðir af 

sér að afkoman skiptir minna máli en almennt tíðkast í viðskiptum og oftast er litið á 

það sem góðan árangur ef útgáfan kemur út á sléttu. Fyrir slíka útgáfustarfsemi er 

viðurkenning annarra útgefenda, tónlistarmanna og hlustenda gríðarlega mikilvæg og 

felst uppskera þeirra helst í því að þeirra tónlistarlega nærsamfélag líti jákvætt á 

hana.17 Þetta samræmist kenningu Bourdieu um að menningarleg framleiðsla sé drifin 

áfram af tvenns konar viðhorfum, annars vegar af markaðinum og hins vegar af 

viðhorfinu „list listarinnar vegna“ (art for art’s sake). Einstaklingar sem aðhyllast 

markaðslega viðhorfið og gefa þar af leiðandi út tónlist sem höfðar til víðtæks hóps 

leitist við að ná fjárhagslegum árangri á meðan þeir sem aðhyllast listina sem slíka, og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12Hér eftir verður orðið sjálfstætt notað þegar átt er við Independent útgáfu. 
13R. Strachan, „Micro-independent Record Labels in the UK: Discourse, DIY Cultural Production  and 

the Music Industry,“ European Journal of Cultural Studies 10, 2 (1. maí 2007), bls. 247. 
14David Hesmondhalgh, „Indie: The Institutional Politics and Aesthetics of a Popular Music Genre.“ 

Cultural Studies 13, 1 (janúar 1999), bls. 37–38.  
15Ryan Moore, „Friends Don’t Let Friends Listen to Corporate Rock Punk as a Field of Cultural 

Production,“ Journal of Contemporary Ethnography 36, 4 (1. ágúst, 2007), bls. 458. 
16Strachan, „Micro-independent Record Labels in the UK.“, bls. 254. 
17Sama rit, bls. 257. 
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gefa oft út tónlist sem á sér ekki stóran hlustendahóp, leitist frekar eftir viðurkenningu 

og að ákveðin tryggð skapist við vöruna þeirra.18 Kenning Bourdieu segir því til um, 

líkt og David Hesmondhalgh bendir á í grein sinni „Bourdieu, the Media and Cultural 

Production“, að sjálfstæðir smáútgefendur sem gefa út tónlist sem höfðar til sértæks 

hóps séu að framleiða fyrst og fremst fyrir hvorn annan. Sem afleiðing af því myndast 

nokkuð lokuð samfélög og tengslanet í kringum tónlistarstefnurnar sem um ræðir.19 

 Netið hefur reynst þessum aðilum vel og nægir að vísa til fyrirlesturs Dr. 

Trajce Cvetkovski ,,The Political Economy of the Music Industry“, sem bendir á að 

þau tækifæri sem bjóðast á netinu varðandi ódýra dreifingu og markaðssetningu séu 

að nýtast sjálfstæðum litlum útgáfuhópum betur en þeim stóru.20 Stafar þetta meðal 

annars af því að í gegnum árin hafa minni útgáfur sem ekki hafa haft bolmagn til að 

dreifa tónlist sinni sjálfar þurft að semja við stórfyrirtækin um dreifingu og deilt 

ágóða af sölunni með þeim.21 Stafræn dreifing á tónlist hefur gefið þessum útgáfum 

færi á því að losna undan hæl stórfyrirtækjanna og komið minni útgefendum í betri 

samningsstöðu.22 Þessi þróun getur reynst stórfyrirtækjunum jafn illa og hún reynist 

þeim litlu vel. Samkeppni eykst á markaðinum og að sama skapi verða þeir stóru af 

tekjum sem áður fengust af dreifingu á tónlist minni útgefenda. 

 Rannsókn Cvetkovski bendir jafnframt til þess að DIY-útgáfa sé að styrkjast, 

sér í lagi innan þeirra sviða sem ekki höfða til fjöldans.23 Þetta má útskýra með 

nokkrum leiðum: 
 

1. Hægt er að tengja þetta við það hvernig smáútgáfur í jaðrinum hafa dreift 

tónlist sinni lengi. Eins og Hesmondhalgh segir hefur eitt aðal einkenni 

þessara hópa verið að þeir hafa þróað með sér sitt eigið samfélagsnet til að 

dreifa sinni tónlist.24 Með tilkomu netsins er hægt að dreifa tónlist með mun 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18Pierre Bourdieu, The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field (Cambridge: Polity  

Press, 1996), bls. 124. 
19David Hesmondhalgh, „Bourdieu, the Media and Cultural Production.“Media, Culture & Society 28, 

2 (1. mars 2006), bls. 214.  
20Trajce Cvetkovski, „The Political Economy of the Music Industry: Its Rise and Stall.“ (fylgiskjal birt 

á ráðstefnunni Australasian Political Studies Association Conference, Adelaide, Ástralía, 29. 
september - 1. október 2004)  Sótt 7. nóvember 2014 á  
http://www.adelaide.edu.au/apsa/docs_papers/Others/Cvetkovski.pdf. 

21Patryk  Galuszka, „Netlabel: Independent Non-Profit Micro-Enterprise or Just Another Player in the 
Music Industry?“ Economy in Changing Society: Consumptions, Markets, Organizations and Social 
Policies, (2011), bls. 4. 

22Cvetkovski, „The Political Economy of the Music Industry.“, bls. 19. 
23Cammaerts. „From Vinyl to One/zero and Back to Scratch“, bls. 8. 
24Hesmondhalgh, „Indie: The Institutional Politics and Aesthetics of a Popular Music Genre.“,  
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lægri tilkostnaði en áður. Einnig getur netið náð til stærri hóps fólks með sama 

tónlistarlega áhugasviðið og þar af leiðandi gert dreifingu á tónlistinni til 

stærri markhóps auðveldari. 

2. Lykilþáttur að velgengni minni útgáfuhópa samkvæmt Cvetkovski er að á 

síðustu árum hefur neytendum gefist færi á að rannsaka sinn eigin tónlistarstíl 

með fullkomnu aðgengi að öllum tegundum tónlistar. Með þessu móti er verið 

að ögra því kerfi sem útgáfurisarnir hafa byggt upp í kringum framleiðslu sína 

og um leið hefur neyslumynstur neytandans breyst. Nú samanstendur 

tónlistarsafn neytandans ekki af heilum plötum heldur getur hann valið um að 

ná í stök lög. Þessu fylgir tilheyrandi tap fyrir stórfyrirtæki í útgáfuiðnaði, sem 

hafa byggt viðskipamódel sitt á plötusölu, en í staðinn aukin tækifæri fyrir þá 

sem nýta sér netið til að gefa út stök lög eða heilar plötur þar sem kaupandinn 

getur valið um að kaupa einungis þau lög sem hann hefur áhuga á.25 Þetta á 

sérstaklega vel við í tilfelli raftónlistarútgáfu, þar sem senan snýst að miklu 

leiti um það að  raða saman lögum víðsvegar að og gefa þau út sem mixtape26 

eða flytja þau á skemmtistöðum. 

3. Netið bíður upp á ódýra leið til að gefa út tónlist. Með  heimaupptökubúnaði 

og heimilistölvu getur nú hver sem er unnið sína tónlist hvar sem er. Sú þróun 

sem orðið hefur í framleiðslu á upptökubúnaði til notkunar á heimilum hefur 

eingöngu styrkt stöðu DIY-útgefenda. Stórfyrirtækin eru ekki lengur einu 

aðilarnir sem hafa aðgang að upptökubúnaði og rými, líkt og á árum áður og 

hafa þess vegna misst það heljargrip sem þau höfðu á listamönnum sem vildu 

gefa út tónlist. Miðstýring innan tónlistargeirans fer því minnkandi og áhrif 

þeirra sem gefa út sjálfstætt verða meiri.27 

 

Þetta eru á meðal þeirra atriða sem fram koma í greinaskrifum erlendra fræðimanna 

og þeir telja að hafi áhrif á uppgang sjálfstæðra útgáfna erlendis. Næst verður litið til 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   bls. 37. 
25Cvetkovski, „The Political Economy of the Music Industry.“, bls. 15. 
26Mixtape er safn laga, oft eftir marga ólíka listamenn, sem sett hefur verið saman af einstaklingi. 

Nafnið vísar til þess að upprunalega voru söfnin tekin upp á hljóðsnældur eða „tape“. Í dag eru 
viðlíka söfn aðallega aðgengileg á stafrænu formi á netinu. „mixtape“. Oxford Dictionaries. Oxford 
University Press. Sótt 8. desember 2014 á 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/mixtape 

27Cvetkovski, „The Political Economy of the Music Industry.“, bls. 18-21. 
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þess hversu vel þessi atriði samræmast raunveruleika raftónlistarútgefenda á Íslandi 

og hvaða áhrif þeir sjálfir telji að netið hafi á sig og sína starfsemi. 

 

3. Út úr svefnherberginu: Mikilvægi netsins við að koma  
listamönnum af stað og hlutverk útgefenda 
 
 
 Þetta er eiginlega bara skrásetning á íslenskri hústónlist, bara svona 

geymsla fyrir íslensku senuna og leið til að koma henni eitthvert út. 

   - Jónbjörn Finnbogason, viðtal 14. október 2014. 

 

 
Við gerð rannsóknarinnar kom það fljótlega í ljós að mikil aukning hefur orðið í 

útgáfu innan raftónlistarsenunnar hér á landi á síðustu árum. Þessu til stuðnings má 

benda á yfirlitsmynd sem Jónbjörn Finnbogason, nemi í grafískri hönnun við 

Listaháskóla Íslands og viðmælandi í þessari ritgerð, tók saman út frá tölum frá 

vefsíðunni Discogs. Þar lítur hann til útgefinna tónverka28 frá árinu 2000 og má sjá 

mjög greinilega skiptingu á milli áranna 2008 og 2009. Fyrir árið 2009 voru útgefin 

tónverk að meðaltali 122 árlega en frá árinu 2009 hafa þau að meðaltali verið 233.29 

Þessar tölur staðfesta með óyggjandi hætti aukinn blóma í útgáfu raftónlistar hér á 

landi frá árinu 2009, jafnvel þó gert væri ráð fyrir grófum skekkjumörkum. Tölurnar 

segja þó ekki til um hvort sjálfstæðum útgefendum sé að fjölga og var fyrsta atriði 

rannsóknarinnar því að leitast við það að sannreyna að sjálfstæðum útgáfuaðilum hafi 

fjölgað hér á landi á sama tímabili. Það er ein þeirra breytinga sem bent hafði verið á 

að væru að eiga sér stað erlendis og hafði rannsakandi rekist á gögn sem bentu til þess 

að það sama væri upp á teningnum hér á landi.30 Haft var samband við Stef, Samtón, 

SFH og Útón en enginn þessara aðila hafði gögn í höndunum sem gátu staðfest þessa 

fjölgun svart á hvítu. Í ljósi þess hvers eðlis sjálfstæð útgáfustarfsemi er, það er að oft 

sé engin umgjörð, kennitala eða stjórnsýsluleg tenging, var því ákveðið að reyna að 

nálgast tölur um fjölgunina með óformlegri hætti og leggja þær til grunns þó að það 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Úr skýringarmynd Jónbjörns má lesa að 2541 íslenskt tónverk hafi verið skráð hjá Discogs frá 

aldamótum og til viðbótar 339 remix. Því má ætla að skilgreiningin á tónverki hér sé sú að það sé 
frumsamið lag/tónverk. 

29Jónbjörn Finnbogason, Íslensk raftónlist, Grafísk mynd sem sýnir fjölgun útgefinna raftónverka frá 
aldamótum, (Í einkaeign, 2014), viðauki IV. 

30Árni Matthíasson, „Bestu tímar allra tíma.“ 
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yrði á kostnað fræðilegs styrkleika rannsóknarinnar. Haft var samband við Jóhann 

Ágúst Jóhannsson, framkvæmdastjóra Kraums tónlistarsjóðs og fyrir hann lagðar 

nokkrar spurningar tengdar fjölgun plötuútgáfu á síðustu árum. Hann treysti sér ekki 

til þess að dæma um það hvort útgáfum hefði fjölgað en taldi þó að netið spilaði stórt 

og mikilvægt hlutverk fyrir þessa hópa í dag til að gera sig sýnilega og gæti það verið 

orsök þess að maður yrði meira var við þá með hverju árinu.31 Í framhaldinu ákvað 

höfundur því að taka saman lista með þeim útgáfum sem hann gat auðveldlega fundið 

á netinu til að skapa sér yfirsýn.32 Við þá samantekt kom í ljós að af þeim 14 hópum 

sem fundust eftir klukkustundar leit á Facebook voru 7 stofnaðir árið 2012 eða síðar 

og 5 til viðbótar á árabilinu 2009-2012. Það voru því 12 af 14 hópum sem voru yngri 

en fimm ára, það er stofnaðir árið 2009 eða síðar.33 Þessar niðurstöður eru í takt við 

samantekt Jónbjörns um fjölgun í útgáfu á raftónlistartitlum og bendir til þess að 

fjölgun titlanna sé nátengd fjölgun útgefenda á sama tímabili. Við sömu leit rakst 

höfundur jafnframt á sex útgáfur sem fallið gátu undir þau skilyrði sem sett voru í 

rannsókninni34. Þær voru eftirfarandi: Borg Ltd, Geysir Records, Lagaffe Tales, 

Möller Records, Rafarta og Raftónar.35  

 Við gerð þessarar rannsóknar þótti álitlegt að notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir (qualitative research methods) enda féll viðfangsefnið vel að 

slíku. Smæð þess hóps sem einblínt var á gerði það að verkum að hægt var að ræða 

við helming þeirra aðila sem starfa við þá útgáfu sem til rannsóknar er og því hægt að 

álykta með nokkuð áreiðanlegum hætti um þess háttar starfsemi á Íslandi í heild. 

Eigindlega aðferðin er vel til þess fallin að nálgast djúpan skilning á viðfangsefninu36 

og ákvað höfundur í samráði við leiðbeinanda að styðjast við opin viðtöl þar sem rætt 

var um viðfangsefnið með ítarlegum hætti. Viðtölunum var leyft að taka stefnu út frá 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31Jóhann Ágúst Jóhannson, tölvupóstur, 30. september 2014, viðauki II. 
32Einu skilyrðin sem sett voru í þessari leit voru að útgáfan hefði gefið út einhverja tónlist sem teljast 

mætti sem raftónlist. Áhugavert er að benda á það að mikill uppgangur virðist vera í útgáfa annarra 
tónlistarstefna líka og því hefði það skekkt niðurstöðurnar ef allar sjálfstæðar útgáfur hefðu verið 
teknar með. 

33Viðauki III. 
34Þau skilyrði sem sett voru við gerð rannsóknar voru að útgáfan einskorðaðist við raftónlist, að fleiri 

en einn listamaður hefðu verið gefnir út undir sömu merkjum og að útgáfan hefði verið virk á síðustu 
12 mánuðum. Ekki var tekin afstaða til þess hvort útgefendur væru með skráð fyrirtæki eða 
óformlegri félagsskapir.  

35Fleiri jaðarútgáfur á Íslandi gefa út raftónlist. Þar má nefna Ladyboy Records, Radio Bongo, Ching 
Ching bling bling og Synthadelia Records. Þessar útgáfur gefa þó ekki eingöngu út raftónlist og þóttu 
því ekki falla skilyrðum ritgerðarinnar. 

36Marilyn Lichtman, Qualitative Research in Education: A User’s Guide. 3. útg. (London. SAGE 
Publications Ltd.. 2013), bls. 15. 
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svörum viðmælenda, þó að viss spurningalisti hafi legið til grundvallar. Með þessu 

móti gat viðmælandinn tjáð sig á opinskáan og persónulegan hátt um viðfangsefnið 

sem jók á innsýn og skilning rannsakandans. 

 Þátttakendur rannsóknarinnar urðu því, sem fyrr segir, þrjár af þeim sex 

útgáfum sem uppfylltu leitarskilyrðin. Gengið er út frá því að viðmælendur frá 

þessum útgáfum séu að svara fyrir helming þeirra aðila sem sérhæfa sig í útgáfu 

raftónlistar á Íslandi í dag, eru virkir og hafa skapað sér nafn. Ekki er hægt að fullyrða 

að svör viðmælenda endurspegli afstöðu allra þeirra hópa sem gefa út þessa tegund 

tónlistar en eins og áður segir má draga ýmsar ályktanir út frá niðurstöðunum. Við val 

á viðmælendum var lagt upp með að velja þær útgáfur sem voru með sýnilegan 

áherslumun og mismikið umfang innan senunnar til að fá sem flest sjónarhorn inn í 

rannsóknina. Möller Records er stór útgefandi sem einbeitir sér að því að gefa út 

íslenska listamenn erlendis og hér heima, Borg Ltd. er meðalstór félagsskapur sem 

einblínir aðallega á að gefa út tónlist eftir alþjóðlega flytjendur fyrir alþjóðlegan 

markað og Lagaffe Tales er lítill útgefandi sem gefur út íslenska tónlist og einbeitir 

sér að ákveðinni tegund raftónlistar hér innanlands. 

 Viðtölin voru hljóðrituð og síðar skráð niður, en við afritun þeirra voru þær 

samræður sem ekki tengdust efni ritgerðarinnar ekki skráðar og er það merkt 

skilmerkilega í viðaukum hvenær efni hefur verið tekið út. Viðtölin sjálf fóru fram á 

ólíkum stöðum, í húsnæði Listaháskóla Íslands við Sölvhólsgötu, á skrifstofu 

Birtingahússins og í Háskólanum í Reykjavík á tímabilinu 26. september til 21. 

október 2014.  

 
 

 ...eins og ég segi þá er markmiðið mjög einfalt, að ljá íslenskri raftónlist 

rödd og það er mikið af strákum og stelpum þarna úti sem eru að gera fullt 

af músík en vantar aðstoð við að koma henni á eitthvað form. 

    - Frosti Jónsson, viðtal 21. október 2014. 

 

 

Í viðtölunum var yfirleitt rætt um það fyrst hver ástæðan væri fyrir því að 

viðmælendurnir væru að vinna að plötuútgáfu.  Allir voru þeir sammála um að þeirra 

útgáfur störfuðu fyrst og fremst af hugsjón og var það sameiginlegt leiðarstef allra 

þriggja útgáfa að þeir væru að reyna að hlúa að senunni hér á Íslandi og að reyna að 
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koma henni „upp á yfirborðið”. Eins og Viktor og Jónbjörn, frá Lagaffe Tales, bentu á 

telja þeir sig einnig gegna því hlutverki að varðveita tónlist. Með því að koma henni á 

netið sem fullunninni vöru séu þeir í raun að stuðla að því að hún geymist og hafi 

eitthvað ákveðið vægi í framtíðinni.37 Þetta hlutverk sé orðið aðgengilegra verkefni 

með tilkomu netsins. Spurðir út í uppruna sinnar útgáfu var mikill samhljómur meðal 

yngri viðmælendanna (Borg og Lagaffe Tales). Þeir töluðu um að senan væri 

samfélag, raunar fjölskylda, sem fyrst um sinn hefði verið nokkuð erfitt að komast inn 

í. Þeir hafi ákveðið að gefa út sjálfir til að skapa sér nafn innan þessa samfélags. Það 

hafi verið gerlegt og í raun nokkuð auðvelt vegna sífellt fleiri möguleika í útgáfu á 

netinu í útgáfu á netinu. Í störfum sínum væru þeir því duglegir að reyna að hafa upp 

á nýjum tónsmiðum og bjóða þeim að koma fram á viðburðum á sínum vegum, vegna 

þess að þeir þekktu það hvernig það væri að fóta sig fyrst um sinn.38 Möller Records 

hefur einnig lagt upp úr því að kynna nýja listamenn og að hlúa að þeim á þann hátt 

að þeir hafi vettvang til að gefa út sína tónlist. Í tilfellum Borg og Lagaffe Tales fundu 

útgefendur oft listamenn til samstarfs í gegnum netið, á Soundcloud eða í hópum á 

Facebook sem halda utan um áhugafólk um raftónlist. Átti þetta við í tilfellum þar 

sem listamaðurinn hafði ekki komið mikið fram í senunni áður og hafði ekki náð að 

vekja athygli á sér að ráð. Allir viðmælendur voru sammála um að senan væri þó 

mjög lítil og að flestir innan hennar könnuðust við hvorn annan og oft væru það 

listamenn sem útgefendur þekktu sem væru boðnir á Label-kvöld39 eða gefnir út. Að 

því leitinu til sé raftónlistarsamfélagið lokað og því geti verið nokkuð erfitt að koma 

sér inn í það og að skapa sér nafn.  

 Þegar kom að samskiptum töldu allar útgáfur að netið spilaði lykilhlutverk. 

Það væri orðinn helsti vettvangur samskipta á milli tónlistarmanns og útgefanda og að 

bróðurpartur þess upplýsingaflæðis sem fer milli aðila fari fram í gegnum tölvupóst 

eða samfélagsmiðla. Virðist þar ekki skipta máli hvort útgáfan sé að höfða til íslensks 

markaðar eða alþjóðlegs, netið er alltaf sá vettvangur samskipta sem menn nota. 

Tilkoma þess gerir mönnum á Íslandi einnig kleift að vinna náið með aðilum í 

útlöndum, að mynda sambönd sem bjóða upp á tækifæri til að fara út að spila og 

virðist auðvelda þeim að dreifa og markaðssetja tónlist sína erlendis. Þegar farið var 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37Jónbjörn Finnbogason og Viktor Birgisson, viðtal, 14. október 2014, viðauki I.b. 
38Áskell Harðarson, Jón Reginbald Ívarsson og Ómar Egill Ragnarsson, viðtal, viðauki I.a., Jónbjörn 

Finnbogason og Viktor Birgisson, viðtal, viðauki. I.b. 
39Label-kvöld eru kvöld sem haldin eru af útgáfunum og miða að því að kynna listamenn þeirra og það 

sem þær eru að gefa út. 
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út í dreifingu sögðust allar útgáfurnar nýta sér sama dreifingaraðilann, Labelworx40, 

sem sæi um að koma þeirra tónlist áfram á þær tónlistarveitur sem tónlistin ætti heima 

á. Með þessu kæmust þeir hjá því að þurfa að dreifa tónlistinni sjálfir inn á allar veitur 

og gætu einfaldlega sent efnið inn einu sinni og dreifingarþjónustan tæki svo að sér að 

koma því sem víðast gegn prósentulegri þóknun af hverri sölu.  

 Þó mikið hafi verið talað um jákvæða eiginleika netsins var þó einnig bent á 

að netið hefði líka gert það erfitt að láta taka eftir sér. Gífurlegt flóð tónlistar fari þar 

inn á hverjum degi og mjög auðvelt sé að týnast í þeim frumskógi sem þar hafi 

myndast.41 Eins bentu Borg og Lagaffe Tales á að netið hefði að vissu leyti haft áhrif 

á gæði þeirrar tónlistar sem gefin er út og mikið af „drasli“ geri það að verkum að 

menn þurfi að leggja á sig talsverða leit til að finna bitastætt efni. Út af þessari þróun 

sé það enn álitlegt að gefa út á efnislegu formi, því þar býr fjárhagsleg áhætta að baki 

sem getur ýtt undir gæði þess efnis sem gefið er út.42 Þessi staðreynd geri það að 

verkum að efnislegt útgáfuform viðhaldist enn. Menn voru sammála um að vel unnin 

netútgáfa hefði þó ekkert síður rétt á því að teljast sem útgáfa og fannst það ekki rýra 

gildi tónlistarinnar að hún kæmi eingöngu út á netinu. Það er því ljóst að viðhorf til 

útgáfu á netinu er jákvætt og ekki er sett samasemmerki á milli þess og að þar fari 

síðri tónlist sem hafi ekki átt tilkall til þess að vera gefin út á föstu formi. 

 Allar útgáfurnar lögðu mikið upp úr markaðssetningu á netinu en fóru þó 

ólíkar leiðir að því. Borg-armenn töluðu um hvað þeim þætti mikilvægt að vera virkir 

á sem flestum samfélagsmiðlum og með þeim næðu þeir til áhangenda sinna. Lagaffe 

Tales kynna sig mestmegnis á Facebook. Möller hefur farið þá leið að reyna að eyða 

meginparti þess fjármagns sem þeir hafa í að kaupa sér auglýsingar erlendis, til dæmis 

í gegnum Google Display Network. Útgáfurnar áttu það allar sameiginlegt að einu 

útgjöld þeirra vegna auglýsinga voru vegna auglýsinga á netinu og var það gert af 

ásettu ráði. Samhliða því að kynna sig á netinu standa allar útgáfurnar einnig að 

Label-kvöldum, þar sem að listamenn á þeirra snærum koma fram ásamt öðrum. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40Labelworx er dreifingarþjónusta sem sérhæfir sig í milligöngu milli tónlistarútgefenda í raftónlist og 

dreifingarþjónustusíðna á netinu t.d. Spotify eða Itunes. Þeir eru stærsti aðili sinnar tegundar í 
bransanum og í gegnum þá er hægt að koma tónlist beint inn á allar helstu síður sem selja eða dreifa 
tónlist á netinu. Þeir dreifa tónlistinni einnig inn á sértækari síður t.d. house tónlist inn á síðu sem 
sérhæfir sig í sölu house-tónlistar. 

41Jónbjörn Finnbogason og Viktor Birgisson, viðtal, viðauki. I.b. 
42Áskell Harðarson, Jón Reginbald Ívarsson og Ómar Egill Ragnarsson, viðtal, viðauki I.a., Jónbjörn 

Finnbogason og Viktor Birgisson, viðtal, viðauki. I.b. 
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Einnig fara menn erlendis að spila og plægja þá jarðveginn með því að auglýsa sig á 

netinu áður en þeir koma. 

 Inntir eftir því hvort þeir teldu meiri grósku vera innan raftónlistarsenunnar nú 

en þegar þeir voru að koma inn í hana voru svörin ólík. Borg og Lagaffe Tales menn 

töldu vera sjáanlegan mun en Frosti hjá Möller treysti sér ekki til að dæma um það 

hvort gróskan væri nýtilkomin. Allir voru þeir þó sammála um að netið hefði ýtt 

þessari tegund tónlistar nær yfirborðinu, að almenningur væri meðvitaðri um hana og 

að tónlistarmenn hefðu fleiri tæki og tól í höndunum til að koma sinni list út úr 

svefnherberginu heldur en þeir höfðu fyrir 20 árum. Þetta aukna fylgi við senuna væri 

sjáanlegt í meiri umfjöllun og betri mætingu á raftónlistarkvöld eins og Viktor og 

Jónbjörn bentu á.  

 Áhugavert er að allar þrjár útgáfurnar nýta tónleikahald og Label-kvöld  til 

þess að fjármagna sig og það sem kemur út á þeirra vegum. Ekki er gengið út frá því 

að tekjur af einni plötusölu muni ná að fjármagna útgáfu þeirrar næstu og standa 

menn því að tónlistarviðburðum til þess að geta haldið áfram að gefa út. 

 Þegar kom að því að svara spurningunni um það hversu miklu máli netið skipti 

raunverulega í þeirra útgáfu voru allir viðmælendur sammála um svarið. Engin 

þessara útgáfa væru starfandi ef ekki væri fyrir netið og þótti viðmælendum harla 

ólíklegt að þeir væru í einhverslags útgáfu ef ekki væri fyrir það. 

 

4. Heimsyfirráð eða dauði...eða eitthvað þar á milli:  Jákvæð 
áhrif netsins og efling íslensks tónlistarlífs á heimsvísu 
 

 
 …þetta bara minnkar heiminn svo ógeðslega mikið og hentar okkur á Íslandi 

ef við erum að reyna að gera eitthvað alþjóðlega. Þá er þetta fullkomið … 

þetta væri ekki séns án netsins. 

   - Áskell Harðarsson, viðtal 21. september 2014. 

 

 

Séu niðurstöður þessarar ritgerðar skoðaðar með tilliti til annarra akademískra skrifa 

um sama efni erlendis frá kemur í ljós að margt í þeim rímar við áður framkvæmdar 

rannsóknir. Allir útgáfuaðilarnir eru funheitir aðdáendur tónlistarinnar sem þeir eru að 
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gefa út og fyrir þeim snýst útgáfan fyrst og fremst um að koma tónlist á markað sem á 

skilið að heyrast, óháð því hvort hún eigi endilega erindi við markaðinn. Því er hægt 

að segja að allar þrjár útgáfurnar falli undir skilgreiningu Bourdieu um list listarinnar 

vegna.43 Eins leiddust þeir allir út í útgáfubransann í kjölfar þess að vera aðdáendur 

tónlistar á borð við þá sem þeir eru sjálfir að gefa út í dag. Þetta eru sambærilegar 

niðurstöður og Stachan kemst að í grein sinni um sjálfstæðar breskar smáútgáfur og er 

því ljóst að hvatinn fyrir því að leggjast í þessa tegund útgáfu er sá sami í báðum 

löndum. Viðmælendurnir starfa allir að útgáfustörfum í sínum frítíma á meðan þeir 

sinna annarri vinnu eða leggja stund á nám á dagtíma. Eins leggur enginn þeirra vinnu 

í útgáfuna sína með það fyrir sjónum að fá greitt fyrir sitt framlag og allir taka þeir því 

sem sjálfsögðum hlut.44  

 Í þessu samhengi er áhugavert að líta til rannsóknar Söruh Baker sem 

framkvæmd var á íslensku tónlistarlífi í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Þar bendir hún 

á að almennt starfi íslenskir tónlistarmenn og þeir aðilar sem koma að íslensku 

tónlistarlífi við aðra hluti meðfram því að sinna tónlistinni. Þetta komi til vegna þess 

að lítið sé hægt að hafa upp úr því að gefa út tónlist á Íslandi og eins séu tekjur 

tónlistarmanna mjög óstöðugar. Ætli menn að geta greitt af sínum reikningum á 

réttum tíma þurfi þeir hreinlega að vinna aðra vinnu með til að geta tryggt stöðuga 

innkomu.45 Baker bendir á að gerlegt sé fyrir listamenn sem starfa innan þess geira 

sem höfðar til þorra neytenda að lifa af sinni tónlist (þó að enginn verði ríkur af því), 

en að þeir sem starfi í því sem hún nefnir „left field“ og hefur verið kallað jaðar í 

þessari ritgerð hafi yfirleitt ekki færi á því. Annað viðhorf sem hún bendir á er það 

gegnum gangandi þrástef í íslensku tónlistarlífi að fæstir geri ráð fyrir því að fá greitt 

sómasamlega fyrir að spila tónlist sína46. Þetta leiði af sér að meira segja þeir sem hafi 

gefið út tónlist og séu ágætlega þekktir innan sinnar senu hafi ekki nægilegar tekjur af 

tónlistinni til að geta haldið áfram að gefa út.  

 Þessir punktar eru mikilvægir þegar kemur að því að rannsaka áhrif netsins á 

tónlistarútgáfu hérlendis, sérstaklega innan þess ramma sem sjálfstæðir útgefendur 

starfa í og endurspeglast það í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Með tilkomu netsins 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43Bourdieu, The Rules of Art, bls. 124. 
44Í tilfelli Borg Ltd., sem gengið hefur vel að skapa sér nafn erlendis, vonast menn þó til þess að geta 

lifað af útgáfunni í framtíðinni. Staðhæfingin á þó við enn sem komið er. 
45Sarah Baker, „Nobody expects to be paid ... Nobody asks, ‘What is the fee?“: Making a living from 

music in a time of economic crisis – the Icelandic experience, í Popular Music Matters: Essays in 
Honour of Simon Frith, L. Marshall og D. Laing ritstýrðu, 31-44. (Farham: Ashgate. 2014), bls. 7.  

46Baker, „Nobody expects to be paid ... Nobody asks, ‘What is the fee?“, bls 12-13. 
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er nú gerlegt að gefa út tónlist án þess að þurfa að leggja mikla fjármuni í það og sé 

litið til þess að fjármagn í íslensku tónlistarlífi er af skornum skammti mátti ætla að 

það væri  forsenda fyrir því að útgáfur á borð við þær sem ég ræddi við hefðu náð að 

koma sér af stað. Í rannsókn minni var þetta staðfest og bentu viðmælendurnir á 

nokkra þætti sem hafi gert þeim kleift að komast úr startholunum.47 Netið býður upp á 

ódýrar leiðir til að auglýsa tónlist, til dæmis í gegnum samfélagsmiðla og að sama 

skapi veitir dreifingarþjónusta á netinu litlum nýstofnuðum útgáfum aðgang að 

gríðarlega stórum markaði tónlistarneytenda gegn viðráðanlegri þóknun. Þessi atriði 

eru afar mikilvæg og nefndu allir viðmælendur þau í viðtölum sínum.48 Fyrir þá sem 

leggja upp með að gefa eingöngu út á netinu getur tilkostnaður við hverja útgáfu verið 

afar lítill og ber útgefandinn ekki mikla fjárhagslega ábyrgð. Fyrir þá sem gefa út á 

föstu formi gefur netið þeim færi á að kynna efni sitt fyrir mögulegum viðskiptavinum 

með því að senda út kynningarefni og til að auglýsinga vöruna almennt.49 Eins er 

auðveldara fyrir einstaklinga sem ekki hafa gefið út áður að nálgast þekkingu um 

útgáfumál á netinu og að komast í samband við listamenn sem þeim hugnast að gefa 

út.50 Það má því segja að þeim sem ákveða að gefa út tónlist af hreinum áhuga á 

listforminu séu að opnast margar dyr með tilkomu netsins og að þróunin sé 

einstaklega jákvæð fyrir áhugafólk um menningu sem liggur aðeins undir yfirborðinu. 

 Í tónlistarsamfélagi þar sem menn eru að skapa tónlist fyrir hvorn annan opnar 

netið einnig mörg tækifæri. Netið býður íslenskum raftónlistarútgefendum upp á það 

að dreifa tónlist víðar en á Íslandi, en fyrir tónlistarstefnur sem, eins og 

Hesmondhalgh bendir á, hafa það fyrir aðaleinkenni að dreifa tónlist í gegnum eigið 

samfélagsnet opnar þetta nýja möguleika. Netið býður upp á fjöldann allan af 

heimasíðum sem skapast hafa í kringum sérhæfðar tónlistarsenur og þar hefur 

samfélag slíkra tónlistarunnenda hreiðrað um sig. Í framhaldi af þessu má álykta að 

útgáfur á borð við þær sem viðmælendur mínir standa að fái nú loksins aðgang að 

markaði sem stærðarlega séð réttlætir þær og gerir það að verkum að þær geta 

mögulega skilað af sér einhverjum gróða. Séu þessir punktar teknir saman samræmast 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47Áskell Harðarson, Jón Reginbald Ívarsson og Ómar Egill Ragnarsson, viðtal, viðauki I.a.,  Jónbjörn 

Finnbogason og Viktor Birgisson, viðtal, viðauki. I.b., Frosti Jónsson, viðtal, 21. október 2014, 
viðauki I.c. 

48Áskell Harðarson, Jón Reginbald Ívarsson og Ómar Egill Ragnarsson, viðtal, viðauki I.a.,  Jónbjörn 
Finnbogason og Viktor Birgisson, viðtal, viðauki. I.b., Frosti Jónsson, viðtal, 21. október 2014, 
viðauki I.c. 

49Áskell Harðarson, Jón Reginbald Ívarsson og Ómar Egill Ragnarsson, viðtal, viðauki I.a. 
50Áskell Harðarson, Jón Reginbald Ívarsson og Ómar Egill Ragnarsson, viðtal, viðauki I.a.,  Jónbjörn 

Finnbogason og Viktor Birgisson, viðtal, viðauki. I.b. 
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þeir einnig mjög vel kenningum Cvetkovski um að staða DIY-útgáfu hafi styrkst með 

tilkomu netsins51 og benda jafnframt til þess að kenningar hans eigi við hér á Íslandi.  

 Þegar horft er til niðurstaðanna sést að í flestu eru útgáfuaðilarnir sammála en 

ólíkar niðurstöður fengust þó við spurningum sem vörðuðu stofnun útgáfnanna og 

hvernig útgefendur komust í tæri við listamenn sína. Möller var ekki stofnað á sömu 

forsendum og Lagaffe Tales og Borg. Ltd og má útskýra það á þannig hátt að 

aðstandendur Möller eru allir rótgrónir listamenn innan senunnar (og hafa verið það 

lengi) og höfðu því ekki sömu þörf fyrir að hafa eitthvað bak við sig, eins og 

aðstandendur hinna útgáfnanna, til að vera partur af senunni. Að sama skapi leita 

Möller menn ekki að efni til að gefa út sjálfir heldur koma listamennirnir til þeirra. Er 

það í raun mjög eðlilegt í ljósi þess að Möller er stærsti útgefandi raftónlistar á Íslandi 

og hefur skapað sér nafn sem margir þekkja. Hinar útgáfurnar eru enn sem komið er 

minni, starfsemi þeirra er ekki jafn víðtæk og einnig hafa þær einskorðað sig við 

útgáfu ákveðinnar sérhæfðrar tegundar raftónlistar, en það hefur Möller ekki gert. Þar 

af leiðandi er meiri þörf fyrir þessa aðila að leita í kringum sig að tónlist sem þeir 

gætu hugsað sér að gefa út. 

Lokaorð 
 

Þær þrjár útgáfur sem teknar voru fyrir í þessari ritgerð voru allar á einu máli þegar 

koma að því að svara spurningunni: „Mynduð þið getað staðið að ykkar útgáfu ef ekki 

væri fyrir internetið?“.  Svörin voru afdráttarlaus og ljóst að í þeirra hugum var netið 

og þær nýjungar sem það býður upp á algjör grunnforsenda fyrir þeirri starfsemi sem 

þeir halda úti. Af þessu má draga þá ályktun að netið hafi lykiláhrif á starfsemi 

raftónlistarútgefenda á Íslandi og skiptir jafnvel meira máli en höfundur hafði búist 

við í upphafi rannsóknarinnar. 

 Stafræn þróun, netvæðing og auðveldari aðgangur að tónlist, sem og þægilegri 

leiðir til að eiga samskipti í stærra samhengi, hafa skapað skilyrði sem bjóða nýjum 

leikmönnum að taka þátt í þeim leik sem útgáfubransinn er. Í dag er hægt að vinna allt 

ferlið frá upphafi til enda í tölvu og með hverju árinu koma fram nýjar leiðir á netinu 

sem gera DIY-útgáfu tónlistarmanna vænlegri. Á netinu hefur myndast vettvangur 

fyrir litlar tónlistarsenur til að þjappa sér saman og vefsvæði þar sem finna má flest 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51Cvetkovski, „The Political Economy of the Music Industry.“, bls. 17-21. 
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alla aðila landsins sem koma að ákveðnum senum (sbr. Íslensk raftónlist hópurinn á 

Facebook), auk þess sem grundvöllur hefur skapast til frekari samskipta og samstarfs. 

Netið er einnig vettvangur fyrir unga listamenn til að kynna tónlist sína fyrir kollegum 

sínum og gefur að sama skapi reyndari tónlistarmönnum og útgefendum færi á að 

kynnast nýjum listamönnum. Það er einnig ljóst að netið hefur tekið yfir sem helsti 

samskiptavettvangur tónlistarmanns og útgefanda þar sem að öll helstu samskipti fara 

fram í gegnum tölvupóst eða samfélagsmiðla. Í ljósi landfræðilegrar staðsetningar 

Íslands er þetta atriði sem að mörgu leiti skiptir útgefendur hér á landi meira máli en á 

meginlandinu. Í dag er hægt að halda uppi samstarfi við listamenn erlendis án þess að 

við það skapist teljandi vandamál og netið gefur íslenskum listamönnum færi á því að 

koma sé á framfæri erlendis. 

 Þessar nýjungar stuðla að auknum blóma í útgáfu á raftónlist á Íslandi og 

jafnframt verður að teljast líklegt að flóra fjölbreyttrar tónlistar væri ekki jafn mikil 

hér á landi ef netið væri ekki til staðar. Eins og aðstandendur Möller, Lagaffe Tales og 

Borg Ltd. benda á væri enginn þessara útgáfuhópa starfandi ef ekki væri fyrir netið og 

má ætla að þessi staðhæfing eigi við um flesta þá aðila sem í dag starfa í 

raftónlistarútgáfu. 

 Snúið að ritgerðinni sjálfri var vinnuferli hennar nokkuð mikil snjóplógsvinna 

þar sem grafa þurfti langt niður til að finna heimildaefni sem hafði einhverja tengingu 

við viðfangsefni ritgerðarinnar. Er vonast til þess að sú braut sem rudd hefur verið hér 

muni geta nýst öðrum sem vilja skrifa um þessi mál eða í það minnsta að ritgerðin 

veki áhuga lesandans á stöðu rafplötuútgáfu á Íslandi og þess góða starfs sem unnið er 

af frumkvöðlum á því sviði. 

 

 

 Þegar ég var að byrja að búa til einhverja tölvutónlist fyrir 20 árum þá var 

það bara happa glappa hvort að sú tónlist sem þú varst að búa til næði út úr 

svefnherberginu. Núna eru bara leiðirnar til að deila og miðla þessari 

tónlist orðnar miklu fleiri og það hefur klárlega hjálpað til við að gera 

senuna eins sýnilega og hún er. 

    - Frosti Jónsson, viðtal 21. október 2014. 

!
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þið$og$hvað$hafið$þið$starfað$lengi$saman$og$svona$
!
Á:!Ælti!það!sé!ekki!best!að!þið!segið!það!
!
Ó:!Já,!þetta!byrjar!í!rauninni!bara!ég!og!Nonni!(Jón!Reginbald)!fyrst.!!
!
J:!Við!vorum!aðallega!að!skipuleggja!þá!eventa!og!svona!viðburði!.!Aðalega!til!að!
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!
Ó:!Já!sko….!
!
Þ:$Inn$í$þessa$raftónlistarsenu$þá?$
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við!eigum!að!tala!til!þess!að!fá!ggg.!Við!erum!búnir!að!vera!að!vinna!að!einhverri!
tónlist!og!einhverju!svona!dóti!
!
N:!Við!fengum!samt!alveg!þónokkur!gigg!
!
Ó!Jájá…!svo!vorum!við!farnir!að!fá!nokkur!gigg,!en!mikið!af!því!var!líka!bara!þar!
sem!við!vorum!að!halda!okkar!eigin!tónleika!og!töluðum!þá!bara!við!artista!sem!
við!vorum!að!hlusta!á!og!voru!í!íslensku!senunni!og!spurðum!þá:!Hey!ertu!til!í!að!
taka! tónleika! hérna,! hérna! og! eitthvað! svona.! Aldrei! neinn! peningur! eða! neitt.!
Þetta!bara!langt!á!undan!því.!
!
Þ:$Bara$að$hafa$gaman$af$því$að$spila…$
!
Ó:!Svo!þegar!við!erum!komnir!með,!semsagt,!linekuppið,!þá!fórum!við!og!töluðum!
við!einhverja!skemmtistaðaeigendur!og!sögðum:!Heyriði,!þessir!hérna!eru!til!í!að!
spila,!er!hægt!að!bóka!dagsetningu!einhverntíman?!
!
Þ:$En$var$þá$erfitt$að$bóka$staðina$sjálfa$til$að$byrja$með$líka$eða$var$það$bara$að$
finna$fólk$til$að$spila$með$ykkur?$
!
Ó:! Fyrst!bara! að! finna! fólkið! til! að! spila!með!okkur,! þannig! að!við!værum!með!
eitthvað!svona!CV!til!þess!að!sýna.!Ef!við!myndum!byrja!á!að!tala!við!staðinn!og!
…..!
!
J:! Við! þekktum! náttúrlega! engann,! við! vorum! bara,! hvenig! ætlum! við! að! gera!
þetta?!Við!töluðum!náttúrulega!fyrst!við!artista,!svo!finnum!við!!stað!til!að!spila!á!!
!
Ó:!Það!var!basic!formúlan!
!
J:!Það!gekk!samt!alltaf!upp,!svona!basiclí!!
!
Ó:!Við!gátum!nánast!spilað!hvar!sem!er!með!þessu!formatti!
!
J:!Það!var!samt!alveg!meira!stress,!held!ég!
!
Ó:!Jájá!
!
Þ:$En$var$þetta$á$meðan$þið$voruð$með$No$class,$í$MH$eða$fyrir$þann$tíma?$
!
J:!Nei,!við!byrjuðum!í!rauninni!í!MH!með!að!gera…!
!
Ó:!Við!byrjuðum!í!rauninni,!svona!af!alvöru!í!MH,!en!við!vorum!búnir!að!vera!að!
leika!okkur!eitthvað!fyrir!það!líka!
!
Þ:$Af$því$ég$man$eftir$því$að$þið$voruð$svolítið$virkir$með$þetta$No$Class$dæmi$í$MH.$
Þið$spiluðuð$á$einhverjum$böllum$sem$að$maður$var$með$og$svona$
!
Ó:!Já!já!nákvæmlega,!nákvæmlega!
!
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Þ:! Algjörlega,! þannig! þetta! byrjar! þannig! að! þið! bara! eruð! að! plögga! ykkur!
sjálfum!giggum.!
Báðir:!Já!basiklí!
!
Ó:!og!þetta!basiklí!var!okkar!leið!til!að!komast!inn!í!senuna.!
!
J:!Svo!líka,!svona!eins!og!núna,!þegar!við!erum!búnir!að!establisha!okkur!svona!
semí,!þá!reynum!við!!líka!fá!nýja!gaura!til!að!spila!af!því!að!við!vitum!hvernig!það!
var!að!vera!nýr.!
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Þ:$En$eruð$þið$að$skáta$þá$sjálfir,$að$reyna$að$finna$einhverja$nýja$hérna$heima?$
!
Ó:! Já,! við! reynum!að! finna!að!minnsta!kosti! einn! sem!hefur! annað!hvort! aldrei!
spilað!á!Borg!áður!eða!aldrei!spilað!yfir!höfuð!áður!á!hverja!einustu!tónleika.!Sem!
byrjar!semsagt!tónleikana!
!
Þ:$Hvernig$ eruð$ þið$ að$ finna$ þetta.$ Eruð$ þið$ að$ finna$ þetta$ í$ gegnum$netið$ eða,$
þessir$sem$eru$ekki$búnir$að$spila$áður,$þeir$eru$væntanlega$þá$bara$búnir$að$setja$
eitthvað$á$netið?$
!
Ó:!Það!er!bara!Soundcloud!
!
J:!Það!er! líka!grúppa!á!Facebook!sem!heiti! íslensk!raftónlist!og!ef!maður!sér!að!
fólk! er! að! pósta! tónlistinni! sinni! og! mixum! og! svona! dóteríi.! Þar! er! maður!
náttúrulega!að!fylgjast!með.!Svo!höfum!við!líka!bara!verið!að!mæta!niður!í!bæ!og!
séð!hvað!er!að!gerast,!þar!eru!líka!stundum!nýjir!að!spila!og!þá!heyriru!hvernig!
tónlistin!hans!er!og!svona.!
$
Þ:$En$þið$eruð,$þetta$er$tvískipt$hjá$ykkur$er$það$ekki,$þið$eruð$bæði$með$í$rauninni,$
þið$eruð$að$standa$að$kvöldum$og$eruð$líka$með$útgáfu$
!
Báðir:!Já!
!
J:!Við!erum!í!rauninni!komnir!með!3!liði!núna,!þetta!er!að!stækka.!Það!er!komið!
semsagt!vínyl!útgáfan!okkar!og!svo!var!náttúrulega!að!promóta!!gigg!og!svona!og!
svo!nýjasta!er!digital!label!þar!sem!við!gefum!út!bara!á!digital.!
!
Þ:$Geggjað…$þið$kannski$segið$mér$aðeins,$hvað$hafið$þið$gefið$út$so$far$og$á$hvaða$
miðli$hefur$það$verið?$
!
Ó:!Við!höfum!bara!gefið!út!á!vínyl!hingað!til! !og!það!eru!2!plötur,!annars!vegar!
fyrsta! platan! sem! var! listamaður! sem! kallar! sig! Alex!Agore! (framvegis! AA)! frá!
Þýskalandi.! Svona!UK!Garage! house! og! síðan! remix! eftir! okkur! sjálfa! sem! er! 4!
lagið!á!plötunni.!Þannig!þetta!er!A!1!og!A!2!á!plötunni!sem!er!AA!lög!og!svo!B1!AA!
lag!og!svo!remixið!okkar!
Svo!seinni!platan,!það!var,!Fritz!Wentink!(framvegis!FW)!frá!Hollandi,!og!það!var!
meira!svona!tilrauna!tónlist!einhver,!það!er!ekki!alveg!jafn!svona!fast!í!einhverju!
móti! og!AA! var! og! er!meira! svona,!meira! house!heldur! en! eitthvað! garage! eða!
eitthvað!svoleiðs!og!svo!remix!með!strák!sem!heitir!Liam!Geddes! frá!Bretlandi!
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sem!var!með!eitt!lag!á!þeirri!plötu.!Í!sama!formatti!semsagt!og!fyrri!platan,!3!lög!
og!eitt!remix.!!
!
Þ:$Okei$
!
Ó:!Þannig!það!er!það!sem!við!erum!búnir!að!gefa!út!hingað!til!og!eins!og!ég!segi!
bara!á!vinyl.!
!
Þ:$Og$þetta$kom$út$þá$í$fyrra$og$hittífyrra$eða?$
!
Ó:!Nei,!þetta!kom!allt!út!í!fyrra.!
!
Á!og!J:!Nei!
!
J:!Þetta!kom!út!í!ár!
!
Þ:$Þannig$að$útgáfuhliðin$er$í$rauninni$alveg$glæný$hjá$ykkur?$
!
Ó:!Já!basiklí!
!
Þ:$þetta$aprótch,$en$síðan$hafið$þið$verið$lengur$með$þessi$kvöld$og$svona$
!
Á:!Já!
!
Þ:$Þið$hafið$verið$að$gefa$út$á$vínyl$segið$þið,$þá$er$bara$þessi$spurning,$af$hverju$
eruð$þið$að$gefa$út…..$
!
Ó:!Af!hverju!vínil?!
!
Þ:$…..$af$hverju$eruð$þið$að$gefa$út$tónlist$bara$til$að$byrja$með,$og$þessa$tegund$af$
tónlist?$
!
Á:!Það!er!kannski!aðeins!meira!en!bara!áhugamál!hjá!okkur!sko,!þetta!er!alveg!
svona!passionate!áhugamál,!þessi!tegund!tónlistar.!Allavegna!fyrir!mína!parta!er!
þetta!bara!það!sem!ég!hlusta!mest!á!og!er!að!grúska!í.!Það!er!þá!svolítið!rökrétt!
framhald,!ef!maður!er!djúpt!í!einhverri!svona!senu,!að!vilja!líka!gefa!eitthvað!til!
baka.! Bara! að! stækka,…! vera! ekki! bara! plötusnúður! heldur! vera! líka!
einhvernveginn!að!grúska!í!því!að!sem!er!ekki!komið!út!ennþá!og!reyna!að!koma!
því!á!framfæri.!Þannig!það!var!svona!draumur!hjá!manni,!að!vera!að!gera!það!
!
Þ:$Að$geta$þá$gefið$eitthvað$til$baka,$geta$komið$einhverju$meiru$út$
!
Á:! Já,! að! geta! gefið! til! að! baka! og! geta! líka! fengið! smá!meira! street! credit! inní!
senunni.!
!
Ó:!Basiklí,!það!sem!við!vorum!að!gera!í!Reykjavík!í!grunnskóla!og!menntaskóla,!á!
bara!global!scale,!að!verða!hluti!sjálfur!af!senunni!sem!maður!er!að!fylgjast!með.!
Það!er!líka!svolítið!hugmyndin!að!þessu.!
!
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Á:!Og!það!hefur!virkað!mjög!vel,!við!erum!að!fá!athygli!erlendis!frá!og!svona.!Ef!
þú!ert!bara!plötusnúður,!það!eru!milljón!aðrir!plötusnúðar!og!að!reyna!að!standa!
út!sem!plötusnúður,!það!er!eiginlega!ómögulegt.!Þú!þarft!annað!hvort!að!vera!að!
vera!producer!líka,!að!gera!þína!eigin!tónlist,!og!hún!þarf!að!vera!góð.!Þú!þarft!að!
ná!henni!á!rétta!staði,!til!réttra!labela!og!koma!þér!þannig!á!framfæri!eða!þú!þarft!
að!vera!með!þitt!eigið!label!til!að!vekja!athygli!á!sjálfum!þér!og!svoleiðis.!
!
Þ:$En$þið$eruð$þá$að$nýta$ykkar$label$til$að$promotera$eins$og$þið$segið,$ykkar$efni$
þá$með$öðru$þá$í$blandi.$
!
Ó:! Já,! við! vorum! þarna! með! remix! á! fyrstu! plötunni! og! það! var! einmitt! bara!
hugsað!svoleiis,!bara! til!að!geta!verið!með! lag!eftir!okkur!sem!hefur!komið!út! í!
einhverri!legit!útgáfu.!
!
Þ:$Á$vínyl?$
!
Ó:!Á!vínyl! líka! já,! þá!er!nafnið!komið!á!miðann,!þá!er!það!meira!eins!og! svona!
skipting! á! 80!mínútu! í! fótboltaleik! eða! eitthvað,! skilurðu,! en! það! er! samt! sem!
áður!nóg!til!að!koma!okkur!á!blað!
!
Þ:$Það$meikar$sens…$hvernig$finnið$þið$þessa$gæja$sem$að$þið$eruð$að$gefa$út,$er$
þetta$eitthvað$sem$þið$heyrið$af$eða$eitthvað$sem$þið$hafið$samband$við$eða$hafa$
þeir$samband.$
!
Á:!Það!hefur!þróast!svolítið,!við!byrjðum!á!að!gefa!út!AA,!þar!var!einhvernvegin!
bara!tilviljun,!röð!tilviljanna!sem!að!gekk!upp.!Hann!semsagt!er!mjög!virtur!innan!
senunnar!og!við!þekkjum!hann!allir!og!höfum!spilað!lög!eftir!hann,!og!hann!setur!
playlista! inn! á! Soundcloud! þar! sem! að! voru! óútgefin! lög! eftir! hann! og! hann!
sagðist!vilja!koma!þessu!öllu!út.!Hann!væri!bara!að!fara!að!hætta,!nennti!ekki!að!
vera!í!senunni!lengur!og!væri!alveg!sama!hvar!þessi! lög!fengju!heimili!bara!svo!
lengi!sem!að!þau!gerðu!það.!Hann!sagði!bara,!!það!skiptir!ekki!máli!hvort!það!er!
digital!eða!vínyll,!mér!er!alveg!sama,!mig! langar!bara!að!þetta! fari!út!úr!því!að!
vera!bara!á!tölvunni!minni!og!einhvert.!Og!það!einhvernveginn!opnar!fyrir!okkur,!
bara! já,! við! getum! verið! gaurar! sem! erum! ekki! með! neitt! á! bak! við! okkur! og!
fengið!svona!stórt!nafn!til!þess!að!vera!á!útgáfunni!okkar,!og!þar!var!náttúrulega!
bara!svona!once!in!a! lifetime!tækifæri! í!rauninni!og!við!stukkum!á!og!ákváðum!
bara!að!gera!þetta.!Við!vissum!ekkert!hvað!við!vorum!komnir!út!í!eða!hvað!biði!
okkar!en!þetta!var!bara!spennandi!og!skemmtilegt.!
!
Ó:!Það!var!þá!sem!að!Áskell!joinar!Borg!
!
Þ:$Þú$ert$þá$tiltölulega$nýkominn$inn$í$batteríið?$
!
Ó:!Já,!hann!kemur!á!sama!tíma!og!útgáfan!byrjar!
!
Á:!Já,!það!er!kannski!svona!nóvember!í!fyrra,!þá!fengum!við!þessa!hugmynd.!Þá!
náttúrulega!var!ég!bara!sjálfur!búinn!að!vera!með!þennan!draum!svoldið!lengi!í!
maganum!
!
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Þ:$að$gefa$út$þá?$
!
Á:!Já,!ég!hafði!áður!verið!með!digital!label!með!öðrum!gaurum.!Ég!ætla!ekkert!að!
fara!út!í!það,!en!það!var!svona,!mér!fannst!það!einhvernveginn!ekkert!vera!mitt!
innpútt! sem! fór! þar! út.! En! svo! kynnist! ég! þeim! bara! betur! (J! og! Ó),! ég! vissi!
auðvitað!af!þeim!í!senunni!af!því!þeir!voru!bæði!duglegir!að!mæta!og!duglegir!að!
spila!og!ég!hafði!líka!mætt!á!kvöldin!þeirra!og!spilað!þar.!Ég!sá!að!við!áttum!mjög!
mikla!samleið!í!bara,…!hérna!danstónlistarsenan!er!rosalega!stór.!Það!eru!milljón!
artistar!
!
Þ:$Hérna$heima$þá,$eða$bara$yfir$höfuð?$
!
Á:!Bara!t.d.,!það!sem!að!er!house!er!ógeðslega!stórt,!
!
Ó:!Það!er!ógeðslega!vítt!hugtak,!það!er!rosalega!mikið!til!sem!heitir!house!
!
Á:!og!hérna,!plötusnúðar!frá!Reykjavík!eru!alveg!með!sér!sound,!þeir!fíla!kannski!
ákveðna!gaura!og!svona,!og!það!getur!verið!kannski!allt!annað!en!mér!finnst!vera!
eitthvað.!Skiluðu,!þótt!að!það!sé!house!líka.!!
En! þetta,! að! vera! með! Jón! og! Ómar,! þá! einhvernveginn! voru! loksins! bara!
einhverjir! gaurar! sem!að!ég!bara! tala!um!það! sem!ég! fílaði! og!þeir! vissu! alveg!
hvað!ég!var!að!tala!um!og!þá!einhvernveginn!strax!bara!matchaði!þetta!aðeins!of!
vel!og!þá!auðvitað!langi!mig!bara!að!vinna!meira!með!þeim!og!að!launcha!þessari!
hugmynd!að!við!ættum!að!fara!að!henda!okkur!í!djúpu!laugina.!Ef!þeir!væru!til!í!
að!hafa!mig!on!board!í!Borg.!
!
Þ:$Það$er$er$einmitt$mjög$næs,$en$varðandi,$þið$talið$mjög$mikið$um,$af$því$þið$hafið$
bara$gefið$út$á$vínyl.$Er$það$fyrir$ykkur$svona,$af$því$að$ég$er$með$punktað$hjá$mér$
eina$ spurningu,$ hvað$ er$ útgáfa$ fyrir$ ykkur?$ Finnst$ ykkur$ það$ vera$ meiri$ útgáfa$
heldur$en$það$að$gefa$út$á$netinu$og$svona$$
!
J:!Það!er!meiri!vinna!á!bak!við!það!að!gefa!út!á!vinyl!en!á!bak!við!að!gefa!út!digital.!
!
Á:!og!þú!ert!actually!að!búa!eitthvað!til!
!
Ó:!Þú!býrð!til!vöru!
!
Á:! og! það! svosem! skiptir! engu! máli,! það! er! eiginlega! aðallega! bara,! við! erum!
sjálfir! allir! að! spila! á! vínyl,! sem! er! svolítið! komið! aftur,! og! það! hefur!
einhvernveginn! alltaf! verið,! ríkt! innan! danstónlistar.! Hann! dó! svolítið! út! fyrir!
nokkrum!árum!siðan,!vínyllinn,!en!hann!hefur!alltaf!lifað!í!danstónlistinni!af!því!
það!er!svo!allt!öðruvísi!að!DJ!með!plötur!heldur!en!bara!digital!eða!geisladiska!og!
hérna,!þannig!þar!er!svona!svolítið!the!holy!grail!í!þessum!bransa!sko,!að!vera!að!
sýsla!með!vínyl.!Það!er!rosa!mikill!kúltúr!í!kringum!það!að!í!Evrópu!og!BNA!og!
svona.!Þetta!er!svona!cult.!
!
Ó:! Þetta! er! algjörlega! bara! menningarlegt,! menningarleg! ástæða,! Það! er! ekki!
betra,!það!eru!ekki!betri!hljómgæði!á!vínyl!heldur!en!í!digital.!
!
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Þ:$Nei,$það$er$bara$stemmning$er$það$ekki?$
!
Ó:! Já,!þar!er! líka!bara,!við!hefðum!ekki!getað!signað!FW!ef!það!hefði!ekki!verið!
vínylplata.!Hann!gefur!bara!út!á!vínyl.!Það!eru!gaurar!sem!eru!svona.!
!
Þ:$En$gefa$þeir$þá$ekkert$út$digital$með$einu$sinni$?$
!
Ó:!Nei,!það!gerist!auðvitað,!en!hann!svona!segir,!eins!og!þegar!við!vorum!að!tala!
við!hann!um!þetta.!Sú!útgáfa!var!mjög!mikið!bara!við!að!skiptast!á!hugmyndum!
og! fara! yfir! allt! saman.! Nánast! eins! og! hann! hafi! gefið! þetta! út!með! okkur.! Þá!
spurði!ég!hann!hvort!hann!vildi!að!þetta!kæmi!út!digital!seinna!eða!á!sama!tíma!
eða!eitthvað!og!hann!svaraði:!Helst!ekki.!Og!það!er!kannski!vegna!þess!að,!eins!og!
Áskell!var!að!segja,!house!er!rosalega!vítt!hugtak!en!gaurarnir!sem!eru!að!fíla!það!
sem!við!erum!að!gefa!út!og!við!erum!að!spila!og!það!sem!Áskell!var!að!tala!um,!að!
við!vissum!hvað!hann!fílaði!og!svona,!að!þeir!gaurar!eru!að!spila!fyrst!og!fremst!
vínyl!plötur!og!það!er!þá!dót!sem!kemur!bara!út!á!vínyl!og!þessir!Djar!eru!bara!að!
spila!það.!
!
Þ:$En$hvernig$finna$gæjar$nýja$músík$ef$hún$er$bara$til$á$vínyl,$hvar$kemstu$í$tæri$
við$nýja$tónlist?$
!
Ó:!Það!koma!oftar!en!ekki!preview!inn!á!Soundcloud,!það!eru!preview!ef!þú!ferð!
inn!á!t.d.!Juno!sem!er!svona!stærsta!vínylplötubúð!í!heiminum!í!dag.!Það!er!svona!
netverslun,!þar!sem!að!okkar!plötur!voru!t.d.!til!sölu,!að!þá!færðu!líka!previews,!
einhverja!eina!og!hálfa!mínútu!af!hverju! lagi.!Það!er!samt!sem!áður,!eins!og!þú!
segir,!það!er!ekki!nóg.!Þú!kemst!ekki!alveg!í!samband!við!tónlistina!með!því!að!
hlusta!bara!á!einhver!stutt!preview!og!þá!er!það! frekar!DJ!kúltúrinn.!Þú!ert!að!
heyra! þetta! í! einhverju! mixi! hjá! einhverjum.! Einhver! tekur! upp! mix,! setur! á!
Soundcloud!og! er! bara! að! spila! það! inn! á! vinylspilara! ! og! svo!heyrir! þú! lag! og!
heyrir! alveg! 4k5! mínútur! af! því! og! er! bara:! Hvaða! lag! er! þetta,! og! þá! er! það!
vínylplata! einhverstaðar! sem! þú! kaupir.! Þannig! þetta! er! í! raun! rosalega!mikið!
word!of!mouth!based.!
!
Þ:$$En$samt$er$menn$í$raun$líka$að$heyra$þetta,$eins$og$þið$segir,$í$gegnum$einhver$
mix$ á$ Soundcloud$ og$ finna$ það$ þannig.$ En$ eru$ þá$ settir$ fyrir$ neða$ settlistar,$
artistarnir$og$hvað$lögin$heita?$
!
Ó!og!J:!Oftast!ekki!
!
J:!Maður!getur!beðið!um!það!
!
Á! Svo! líka! eru! gerðir! listar,! þar! sem! plötusnúður! eða! plötuútgáfa! velja! sína!
uppáhalds! artista! og! lög! eins! og! við! erum! alltaf! að! gera! núna.! Og! þar! finnur!
maður!oft!alveg!rosa!gott!dót,!og!svo!byrjar!maður!líka!að!þekkja!bara!ákveðnar!
útgáfur!og!fylgist!með!þeim.!
!
Ó:!Þetta!verður!nánast!eins!og!fatamerki,!þetta!verður!rosalega!brand!based,!þar!
sem!þú!getur!ekkert!farið!í!peysuna!ef!þú!ert!að!horfa!á!hana!á!netinu!en!þú!sérð!
samt!hvernig!hún!er!og!kaupir!hana!(frá!ritara:!hann!er!að!tala!um!previewin).!
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!
Þ:$ En$ eru$ þá$ svona$ loyalty$ við$ ákveðin$ brönd,$ þú$ veist$ bara$ að$ stöffið$ sem$þetta$
brand$gefur$út$er$þitt$stöff$og$og$kaupir$bara$allt$frá$þeim?$
!
Ó:!Það!er! svakalega!mikið!þannig,! og!þetta! er! svakalega!mikið!þannig! að! ef! þú!
nærð!að!krækja!í!einhvern!viðskiptavin!þá!er!hann!bara!viðskiptavinurinn!nánast!
það!sem!eftir!er!
!
Á:!Það!oft!líka!setur!pressu!á!mann!að!halda!einhverjum!standard!og!í!raun!það!
sem!ég!ætlaði!að!koma!inn!á!áðan!og!var!eiginlega!hvernig!þetta!byrjaði,!af!því!að!
við!byrjuðum!á!svo!stóru!nafni!þá! fengum!við!svo!mikið!kredit!út!á!það!og!það!
gerði!það!að!verkum!að!við!gátum!t.d.!fengið!FW!sem!er!bara!einn!heitasti!talent!í!
dag!í!!þessari!senu,!án!þess!að!ég!sé!að!gera!eitthvað!mikið!úr!því.!Meira!að!segja!
ef! við! værum! ekki! að! gefa! hann! út! myndi! ég! segja! að! hann! væri! það,! og! við!
náðum!að!gefa!hann!út!út!af!því!að!við!erum!komnir!með!svona!street!credit!út!af!
því! við! erum!með! stórt! nafn! (AA),! við! erum!með! vínyl.! Eftir! að! það! gerðist! þá!
breyttist!allt!varðandi!hvernig!við!signum!tónlist.!Nú!fáum!við!miklu!meira!sent!
til!okkar!!
!
Þ:$Eruð$þið$að$fá$send$inn$demó$frá$gæjum$núna?$
!
Á:!Alveg!fullt,!það!er!rosalega!misgott,!sumt!kemur!ekki!til!greina!en!mikið!af!því!
er!mjög!gott!og!í!raun!er!ástæðan!fyrir!því!að!við!erum!að!byrja!með!digital!label!
núna! er! útaf! því! að! við! erum! að! fá! sent! svo!mikið! af! góðri!músík! að! við! bara!
gætum!ekki!gefið!allt!út!á!vínyl.!Og!sumt!er!bara!ekki!tilbúið!til!þess!heldur,!sumir!
eru! ekki! tilbúnir! og! maður! þarf! líka! að! selja…..! maður! vill! alls! ekki! tala! um!
peninga! í! þessum!bransa! en! það! er! samt! þannig! að! þetta! er! dýrt.! Það! sem!við!
erum!að!gera!núna,!það!fer!mjög!mikill!peningur!í!að!koma!hverri!útgáfu!út.!
$
Þ:$En$hvernig$fjármagnið$þið,$eins$og$prentunina$og$pressunina$á$vínylnum?$
!
Á:!Við!höfum!gert!það!með!DJ!kvöldunum!okkar!á!Dollý!!
!
Þ:$Þannig$þið$eruð$í$rauninni$ekki$að$hirða$neinn$pening$útúr$þessu$sjálfir,$þið$eruð$
bara$að$promotera$músík$
!
Ó:!Það!er!ekki!ennþá!
!
J:!Þetta!er!í!rauninni!bara!sjálfboðastarf!!
!
Á:!Við!samt!erum!að!byggja!upp!þannig!þetta!geti!verið!vinnan!okkar,!en!það!sem!
í!rauninni!líka!hjálpar!okkur,!miðað!við!svo!marga!erlendis,!er!að!þeir!actually!lifa!
á!þessu!og!þeir!þurfa!að!fá!inn!peninga!fyrir!þetta!til!þess!bara!að!geta!lifað.!En!
við!erum!bara!að!gera!þetta….!Við!erum!allir!bara!í!skóla!og!vinnum!og!þetta!bara!
svolítið!side!project.!Við!erum!ekki! svo!bundnir!af!því!að!þetta!þurfi!að!seljast.!
Sem! gerir! þetta! svolítið! skemmtilegra.! Það! skiptir! engu! máli,! peningar! fyrir!
okkur.!
!
Þ:$Þið$getið$gefið$út$bara$það$sem$þið$viljið?$
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!
Á:! Já,! þannig! séð,! og! erum! bara! í! rauninni! að! gera! það! sem! okkur! finnst!
skemmtilegt! og! getum! gert! það.! Eins! og! t.d.! að! flytja! inn! artista! og! taka!mjög!
virkan!þátt!í!að!byggja!upp!einhverja!senu!hérna!heima!og!svoleiðis.!Það!er!svo!
skemmtilegt!að!hafa!tækifæri!til!þess.!
$
Þ:$En$hafið$þið$fundið$mun$á$senunni$hérna$heima$bara$síðan$þið$byrjuðuð,$er$þetta$
að$aukast$eða$stækka,$eða$er$meiri$áhugi$á$þessu$en$var?$
!
Á:!Íslenska!senan!er!svolítið!þannig!að…!eða!allt!á!Íslandi,!það!þarf!bara!einhver!
að!nenna!að!gera!hlutina.!Þetta!er!það!lítið!land!að!það!er!mjög!auðvelt!að!koma!
sér!á!framfæri!ef!þú!bara!nennir!því.!Miðað!við!erlendis,!þú!getur!verið!í!ótrúlegu!
basli! við! bara! að! fá! að! spila! og! eitthvað! svona.! Það! er! einhvernveginn! ekkert!
vandamál!hér.!Ef!þú!ert!nægilega!duglegur!og!ert!bara!nógu!góður!þá!nærðu!að!
koma!þínu! fram.!Bara! eins! og!Óli!Ofur! (frá! ritara:! sem! rekur!hljóðkerfaleiguna!
Ofur! hljóðkerfi)! er! að! gera! út! Funktion! One! sem! er! eitt! besta! hljóðkerfi! í!
heiminum.! Það! er! bara! útaf! því! að! hann! nennir! að! standa! í! þessu! sem! það! er!
kominn!kúltúr!fyrir!því!á!Íslandi.!
!
Þ:$ Er$ hann$ ekki$ líka$ bara$ að$ byggja$ jafnt$ og$ þétt$ við$ það$ hjá$ sér,$ hann$ byrjaði$
ekkert$með$stórt$kerfi$
!
Á:!Nei!nei,!alls!ekki,!það!er!samt!svo!ótrúlegt,!útaf!því!að!hann!hafði!passion!fyrir!
einhverju!þá!getur!hann! látið!það!ganga!upp!á! Íslandi.!Það!eru!engir!klúbbar!á!
Íslandi,!það!er!ekki!einn!klúbbur,!skemmtistaður!sem!er!rekinn!eins!og!klúbbur,!
en!samt!eru!til!5!bestu!hljóðkerfi!í!heiminum!hérna.!Þegar!við!segjum!erlendum!
plötusnúðum! þetta:! Það! er! enginn! klúbbur! en! við! erum! samt! með! nýjast!
Funktion! One! kerfið! þá! bara! skilur! enginn! hvernig! þetta! getur! virkað.! Það! er!
svolítið!það!sama!sem!hefur!gerst!með!okkur!útaf!því!að!við!nennum!að!vera!að!
leggja!svo!ótrúlega!mikla!vinnu!í!það!sem!við!erum!að!gera!að!það!skilar!sér!svo!
mikið!til!baka.!Við!finnum!alveg!mun,!ég!finn!alveg!mun!á!senunni.!
!
Þ:$En$eru$þá$fleiri$að$standa$í$þessu$sama?$
!
Á:!Það!er!enginn!annar!að!gera!beint!það!sem!við!erum!að!gera!
!
J:!ekki!ennþá!
!
Ó:!Ég!er!samt!að!vona!til!þess!að!það!gerist!
!
Þ:$En$eins$og$Lagaffe$Tales$og$þetta,$snýr$það$meira$að$bara…..?$
!
Ó:! Það! er! digital! útgáfa! og! það! er! líka! kannski!meira! innlendir! artistar,! þannig!
það!er!alveg….!Ég!myndi!samt!segja!að!það!væru!bræður!okkur!í!þessu!hérna!á!
Íslandi……!
!
Á:!já!algjörlega!
!
Ó:!….!!En!það!er!samt!mjög!ólíkt!project.!
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!
Þ:$Þeir$eru$þá$ekki$að$nálgast$hlutina$á$sama$hátt$
!
Á:!Já,!af!því!að!við!munum!aldrei!vera!að!binda!okkur!við!Ísland,!við!viljum!miklu!
frekar! taka! þátt! í! alþjóðlegri! senu! og! erum!náttúrulega! að! fá! til! okkar! actually!
bara!stór!nöfn!sem!eru!virt!og!eru!virkir! í!senunni! í!dag.!Við!erum!að!reyna!að!
gera! okkar! imprint! í! því! sama! og! við! erum! að! kaupa.! Við! erum! að! bera! okkur!
saman!við!þau!label!sem!við!erum!að!kaupa!vínyl!frá!og!erum!í!samskiptum!við!
fyrirmyndir! okkar! og! það! er! rosalega! skemmtilegt! einhvernveginn! að! vera! á!
þeim!stað.!
!
Þ:$Það$er$líka$flott$fyrir$íslensku$senuna$að$geta$fengið$inn$einhverja$svona$alvöru$
snilld$
!
Ó:!Svona!helmingur!af!pælingu!bak!við!allt!bara!í!Borg,!frá!því!að!það!byrjaði,!var!
líka!bara!að!koma!einhverju!í!gang!hérna.!Ég!vil!sjá!eitthvað!annað!“Borg”,!sem!að!
heitir!eitthvað!annað,!sem!er!að!gera!eitthvað!geðveikt!kúl!og!að!gera!það!betur!
en!við.!Það!er!það!sem!ég!vil!sjá!gerast!!
!
Á:!Þetta!snýst!ekkert!um!einhverja!samkeppni!
!
Ó:! Nei,! einmitt,! en! ég! vil! bara! sjá! einhverja! 2! nítján! ára! stráka! sem! að! stofna!
eitthvað!vinyl!label.!Það!er!það!sem!ég!vil!sjá!gerast.!
!
Þ:$Að$þetta$sem$þið$eruð$að$gera$sé$að$smita$út$frá$sér?$
!
Á:!Já,!útaf!því!þetta!er!ekkert!mál!ef!maður!bara!nennir!þessu,!þetta!er!bara!vinna.!
Það!er!svo!gaman,!útaf!því!þetta!er!hobbyið!manns!og!vinnan!manns!líka,!þetta!er!
alltaf!bara!gaman!hjá!okkur.!Öll!verkefni!sem!við!erum!að!taka!að!okkur!eru!allta!
bara!rosa!spennandi.!
!
Þ:$Mér$ finnst$þetta$ líka$bara,$að$hafa$ fylgst$með$ykkur$síðan$ í$MH$og$sjá$hvernig$
þetta$er$að$stækka,$það$er$alveg$skemmtilegt$að$horfa$á.$
!
Á:!og!líka!það!sem!er!að!gerast!núna,!útaf!því!við!erum!aðeins!búnir!að!establisha!
okkur!alþjóðlega,!þá!erum!við!að!fá!miklu!meira!request!að!koma!til!landsins!að!
spila.!Það!er!kannski!einhver!sem!hefur!alltaf!langað!að!koma!til!landsins!og!gera!
eitthvað.!Það!er!líka!að!skila!sér!út!hérna!heima,!að!við!séum!að!fá!að!flytja!inn!
alþjóðlega! plötusnúna! til! að! halda! kvöld!með! okkur.! Senan! náttúrulega! græðir!
bara!á!því.!En!það!er!svolítið!blússandi!uppgangur,!t.d.!með!Solstice!hátíðinni.!
!
J:!Það!er!komið!miklu!meira!af!svona!hátíðum!og!miklu!meira!að!gerast!í!rauninni!
!
Ó:!það!er!bæði!Solstice!og!Sónar!í!gangi!á!sama!tíma!og!það!virkar.!Þannig!það!er!
alveg!svakalegt!á!þessu!litla!landi!
!
Á:!Það!sýnir!bara!að!danstónlistarsenan!hefur!vaxið.!
!
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Þ:$En$það$er$nú$ekki$eldra$en$hvað,$Solstice$byrjaði$í$sumar$og$Sónar$í$fyrra,$þannig$
þetta$eru$bara$síðustu$3$árin$eða$eitthvað$svoleiðis.$
!
Allir:!Já!
!
Á:!Ég!finn!mikinn!mun!síðan!ég!byrjaði!að!spila!sem!Housekell!og!sérhæfa!mig!í!
að!spila!house.!
!
Þ:$Hvenær$var$það?$
!
Á:! Það! var! 2011,! í! janúar.! Þá! var! alveg! eitthvað! að! gerast! hérna,! það! voru!
Breakbeat!kvöld!og!allskonar!kvöld,!en!þá!byrjaði!ég!með!svona!húskvöld!sjálfur!
og!ég! fann!að!það!gekk!upp.!En!síðan!þá!hefur!rosalega!mikið!gerst! finnst!mér,!
jákvæð!þróun!
!
Þ:$Má$ég$spyrja$ykkur$aðeins$út$í$Internetið,$af$því$að$ég$veit$að$þið$hafið$verið$að$
streama.$Hvernig$notið$þið$netið$til$þess$að$dreifa$því$sem$þið$eruð$að$gera$og$þið$
eruð$að$presentera$
!
Ó:!Það!er!eiginlega!bara!númer!1,2!og!3,!er!netið.!Af!því!að!við!erum!ekki!með!
neitt,! við! getum! ekki! farið! og! talað! við! plötubúð! einhverstaðar! í! London! eða!
eitthvað.!!
!
Þ:$Þið$eruð$þá$væntanlega$ekki$að$selja$í$plötubúðir$hérna$heima,$af$því$það$er$ekki$
markaður$fyrir$því$
!
Á:!Jaa,!við!erum!með!Lucky!Records!
!
Ó:! Það! er! eina! búðin,! en! það! er! ekkert! annað,! það! er! ekki! Skífan! eða! neitt!
svoleiðis!
!
Þ:$En$Skífan$er$líka$að$höfða$á$meiri…$Amma$mín$að$hlusta$á$Helga$Björns,$í$stuði.$
!
Ó:!Haha,!en!já,!netið!er!bara,!þetta!væri!ekki!til!án!netsins.!Af!því!að!netið!hefur!
gert! okkur! kleift! að! tala! við! senuna! og! hún! talar! við! okkur,! semsagt! um! allan!
heim.!
!
J:!Það!hefur!í!raun!minnkað!senuna.!Það!er!miklu!styttra!fyrir!okkur!að!geta!talað!
við!einhvern!útaf!netinu.!Þá!er!þetta!bara!eitt!Facebook!message!á!einhvern!gaur!
og!þá!erum!við!strax!byrjaðir!að!tala!saman.!
!
Þ:$En$er$það$líka$úti,$er$öll$senan$að$fara$í$gegnum$netið$bara$meira$og$minna,$fyrir$
utan$kannski$einhverjar$stórborgir$eins$og$Berlín$og$New$York$eða$eitthvað?$
!
Ó:!Já!og!nei,!það!er!já!uppá!alþjóðlegu!senuna!en!svo!er!líka!svona!microsenur!í!
borgunum,!eins!og!ef!maður!fer!til!London!eða!Berlín!eða!eitthvað,!þá!er!svona!
stöff!í!gangi!þar!sem!þú!sérð!ekki!neinstaðar!á!netinu.!Sem!er!þá!bara!gert!fyrir!
nákvæmlega!þá!senu.!Sú!sena!er! líka!orðin!svo!þroskuð!að!þar!er!hægt!að!gera!
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eitthvað! svoleiðis.! Ég! hugsa! að! ef! maður! gerði! eitthvað! svipað! hér! þá! myndu!
svona!3!mæta.!
!
Á:!Við!höfum!líka!aðeins!verið!að!fara!út!að!upplifa!þetta.!Við! fórum!til!London!
núna! í! byrjun! sumars! og! þá! fundum!við! rosa!mikinn! svona! samhljóm!með!því!
sem!var!að!gerast!þar!og!munurinn!miðað!við!hér!heima,!þar!eru!miklu!fleiri!að!
spila!vinyl!og!endalausar!plötubúðir!og!endalausir!gaurar! sem!eru!að!gera!það!
nákvæmlega!sama!og!við!og!þar!var!svo!skemmtilegt.!!
En!svo!fórum!við!líka!til!Berlínar!og!það!var!eitthvað!allt!annað!vibe!í!gangi!þar,!
önnur!tónlist!sem!var!i!gangi!og!þarf!kannski!hafa!klúbbarnir!meiri!áhrif!á!hvað!
fólk! er! að! kaupa.! ! Heldur! en! eins! og! hér! þá! er! ekkert! eitthvað! sér! að! gerast! á!
klúbbunum!annað!en!er!í!gangi!í!plötubúðunum.!En!eins!og!þar,!þá!heyrirðu!lögin!
kannski! fyrst! á!klúbbnum!á!meðan!við!heyrum!þau! fyrst! á!Soundcloud.!Þannig!
það!er!kannski!líka!svona!senu!munur!
!
Þ:$ En$ eruð$ þið$ með$ einhverjar$ stradegiur,$ reynið$ þið$ að$ fókusera$ á$ ákveðnar$
aðferðir$ í$markaðsetningu$á$ netinu$ eða$ er$ þetta$ bara$ almennt$ eins$ og$ þið$ segið,$
þetta$gengur$bara$á$milli$á$Soundcloud$eða$svoleiðis$síðum.$
!
Ó:! Já,!við!höfum!verið!að!versla!auglýsingar!á!Facebook,!sem!eru!þá!targetaðar.!
Það! er! rosalega! þægilegt! hvernig! það! virkar,! þá! targettaru! land,! þú! targettar!
ákveðin!like,!eins!og!þegar!við!vorum!að!fara!að!spila!í!Berlín.!Svona!viku!fyrir!þá!
tókum!við!bara!í!viku!alla!sem!áttu!heima!í!Berlin!og!fíla!house!og!fíla!einhvern!
artista!sem!er!á!svipuðum!stað!og!við,!og!létum!pusha!eventinum!á!þá!í!gegnum!
Facebookið.!
!
Þ:$Það$eru$þá$svona$kostaðir$tenglar$á$Facebook$
!
Ó:!Nákvæmlega,!og!það!virkar!mjög!vel,!en!það!er!líka!svolítið!bæði!blessing!og!
curse,!af!því!að!það!sem!gerist!er!að!Facebook!fer!að!virka!þannig!að!þú!ferð!að!
borga!til!þess!að!nokkur!aðili!fái!að!sjái!það!sem!þú!ert!að!gera.!Og!þá!ertu!farinn!
að! borga!með! öllum! póstum! og! það! er! orðið….! Skemmtileg! samlíking! sem! var!
gerð,!annars!vegar!Facebook!og!hins!vegar!Youtube,!að!á!Facebook!þá!ert!þú!að!
búa!til!contentkið,!eins!og!t.d.!Borg!er!að!búa!til!content!á!Faceook,!og!líka!bara!
fólkið! sem! er! inná! Facebook.! Þú! ferð! inn! á! Facebook! til! að! sjá! hvað! fólk! er! að!
skrifa!og!gera.!Sama!á!Youtube,!þú! ferð! inn!á!youtube!til!að!sjá!hvað! fólk!er!að!
gera,!en!á!Facebook!er!það!þannig!að!eftir!því!sem!þú!verður!stærri!og!fleiri!fara!
að!horfa!á!það!sem!þú!ert!að!gera!þarftu!að!borga!hærri!fjárupphæðir.!
!
Þ:$Sem$er$náttúrulega$mjög$sérkennileg$pólitík$
!
Ó:!Á!meðan!á!Youtube!færðu!borgað!eftir!því!sem!fleiri!horfa!á!efnið!þitt!
!
Þ:$Já,$þeir$náttúrlega$græða$á$að$fá$fólk$til$að$horfa$á$
!
Ó:!En!ég!meina,!Facebook!græðir!líka!á!að!hafa!fólk!inná!Facebook,!en!já,!þannig!
það!er!eina!markaðslega!dótið!sem!við!höfum!gert.!
!
Á:!Jaaa,!við!náttúrulega!reynum!að!vera!á!öllum!miðlum!líka!
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!
Þ:$Þið$eruð$þá$með$Twitter$og$Instagram$
!
Á:!Já,!og!maður!finnur!líka!mun,!eins!og!Instagram!virkar!þannig!að!þú!followar!
einhvern!og!sérð!þá!í!tímalínu!allt!sem!er!sett!inn.!Á!meðan!Facebook!ræður!hvað!
þú!sérð!og!við!þurfum!að!borga,!þótt!þú!sért!búinn!að!lika!síðuna!okkar!og!vilt!sjá!
allt!sem!við!gerum,!þá!samt!sérðu!ekki!allt!sem!við!gerum.!Og!við!finnum!alveg!
mun!á! like! fjölda! á! t.d.!mynd! sem!við!póstum!á! Instagram! fær!miklu! fleiri! like!
heldur! en! póstur! á! Facebook,! þótt! að! við! séum! með! miklu! fleiri! followers! á!
Facebook!heldur!en!á!Instagram.!
!
Þ:$Af$því$að$þeira$sýja$út$hvað$fer$inn$á$newsfeed$hjá$fólki$
!
Á:!Nákvæmlega,!þannig!það!er!kannski!aðalega!að!við!reynum!að!vera!sýnilegir!
allstaðar,! en! síðan! er! svo! takmarkað! sem! maður! stjórnar! út! frá! því.! Þetta! er!
kannski!aðallega!til!að!komast!á!kortið,!en!það!er!miklu!frekar!þannig!að!tónlistin!
eigi!að!koma!okkur!á!framfæri.!
!
J:!Síðan!eru!náttúrulega!líka!útvarpsþættirnir,!þeir!eru!búnir!að!hjálpa!okkur!að!
koma!okkur!á!framfæri!
!
Þ:$Þið$eruð$með$útvarpsþætti$þá$á?$
!
J:!FM!Xtra!alla!miðvikudaga!
!
Þ:$Og$FM$Xtra$er$hvað?$
!
Ó:!Það!er!partur!af!Kiss!Fm,!þeir!eru!með!Kiss!Fm,!Flash,!Back!(gamla!Flashback)!
og!svo!er!FM!Xtra!
!
Þ:$Og$þessu$er$útvarpað$þá$vikulega?$
!
J:!Já!við!erum!að!spila!í!beinni!útsendingu!!
!
Þ:$Og$eruð$þið$eitthvað$að$tala$líka$eða$er$þetta$bara$sett?$
!
Á:! Við! tölum! eitthvað! aðeins! yfir! þetta! en! þetta! er! aðallega! bara! sett.! En! þetta!
hefur!hjálpað!okkur!hérna!heima!að!koma!okkur!á!kortið,!sem!er!fínt!sko.!
!
Þ:$Hvernig$er$það,$núna$ætlið$þið$að$fara$að$byrja$með$digital$label,$það$er$kannski$
svolítið$snemmt$að$fara$að$spyrja$ykkur$út$í$þetta,$en$ég$var$hérna$með$skrifa$hjá$
mér:$Notist$þið$við$einhverja$þjónustu$stafrænna$dreifingarfyrirtækja$?$
!
Allir:!Já,!
!
Á:!Við!höfum!hingað!til….!Fyrir!það!fyrsta,!það!sem!við!erum!að!fara!að!gera!núna!
er!að!Limited! (þ.e.!Borg! ltd)!verður!vinyl!only,!það!kemur!ekki!út!digitally.!Við!
erum!síðan!að!búa!til!nýtt! label! til!þess!að!geta!gefið!út! fleiri!plötur!með!minni!
gaurum! líka! sem!eru!búnir! að! vera! að! senda! inn!demó!og! svona.! Við! skráðum!
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okkur!strax!fyrir!fyrstu!útgáfuna!okkar,!því!hún!kom!líka!út!digitally!og!þá!gátum!
við!sent!prómó!á!Dja.!Þá!sendum!við!út!lögin!til!að!Djar!heyri!þau!og!spili!þau!á!
settum!og!svona.!Þannig!við!erum!nú!þegar!skráðir!í!allt!sem!við!þurfum!að!vera!
skráðir!í!en!núna!setjum!við!bara!inn!digital!plötur!
!
Þ:$En$eru$einhverjar$sér$dreifingarþjónustur$sem$eru$að$fókusera$á$housetónlist$eða$
raftónlist.$
!
Á:!Já,!þetta!er!i!rauninni!bara!all!inn!one!pakki,!sem!er!mjög!þægilegt.!Við!getum!
haft! þetta! þannig! að! þetta! sé! bara! prómos! sem!menn! geta! hlustað! á! og! þetta!
getur!líka!farið!á!Spotify,!Itunes,!allar!danstónlistarveitur!
!
J:!Það!eru!alveg!mjög!margir!sem!nota!þetta!sem!við!erum!að!nota.!Þetta!er!alveg!
stórt!batterí!
!
Þ:$Hvað$heitir$þetta$?$
!
J:!Þetta!heitir!Labelkworx.!
!
Ó:! Ég! held! að! þetta! sé,! sko,! þeir! sem! bentu! okkur! á! þetta! voru! Lagaffe! Tales!
gaurarnir.!Þeir!eru!að!nota!þetta!líka!og!það!eru!ógeðslega!margir!að!nota!þetta,!
þetta!er!rosalega!þægilegt.!
!
Þ:$en$þið$hafið$ekkert$verið$að$fara$inn$á$einhverjar$svona$almennari$þjónustur$
!
Á:!Nei,!af!því!að!þetta!sendir!inn!á!allt!
!
Þ:$Ja$ok,$þannig$þetta$fer$alveg$yfir$á$allt$hitt$
!
J:!Já,!þetta!er!bara!minni!vinna!fyrir!okkur!!
!
Á:!Lika!bara!það!sem!þeir!gera!er!að!þeir!senda!þetta!bara!fyrst,!það!þarf!að!líða!
alltaf!2k3!vikur!áður!en!þeir!gefa!þetta!út,!því!þeir!senda!þetta!á!allar!búðirnar!og!
þeir!gá!hvort!þetta!sé!söluhæft,!standist!þeirra!standarda,!og!sumt!er!bara!house!
tónlist,!sumt!er!kannski!drum!and!bass.!Þeir!segja!bara!nei!við!okkar!dóti!því!það!
hentar!þeim!ekki.!Þannig!að!sumar!búðir!segja!nei!bara!af!því!að!tónlistin!hentar!
ekki!þeirra!sölu.!Þetta!er!sent!alveg!á!svona!50!mismunandi!netverslanir,!sumar!
sem!maður!hefur!aldrei!heyrt!um.!
!
Þ:$En$er$þetta$fyrirtæki$að$taka$þá$kommisjón$af$því$að$selja$ykkur$áfram$eitthvert$
eða$borgið$þið$þeim$bara$fyrir$það$að$koma$ykkur$áfram.$
!
J:!Þeir!taka!einhverja!smá!prósentu!
!
Þ:$Já,$þeir$taka$þá$prósentu$ef$þetta$selst$annarstaðar$
!
J:!Já,!það!sem!er!líka!gott!við!þetta!er!uppá!það!að!ef!þú!ert!að!stofna!fyrirtæki!og!
þarft!að!díla!með!VSK!og!eitthvað!svoleiðis!dæmi!þá!er!mjög!gott!að!hafa!það!að!
þetta!sé!bara!ein!summa!sem!fer!þarna! í!gegn.!Af!því!þetta!er! líka!digital!þá!er!
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ekki!hægt!að!staðfesta!að!varan!hafi!verið!seld,!þannig!þetta!er! flóknara!dót!og!
með!því!að!fara!i!gegnum!þá!þá!einfaldar!þetta!málið!fyrir!okkur!
!
Þ:$En$hérna$heima$almennt,$þeir$sem$eru$ekkert$endilega$í$senunni,$haldið$þið$að$
íslendingar$séu$komnir$þokkalega$langt$í$þróun$á$kaupum$á$tónlist$á$netinu?$
!
Á:!Nei,!náttúrulega,!það!góða!við!vinylinn!er!að!þú!actually!verður!að!kaupa!hann.!
Þú!náttúrulega!getur!rippað!vinyl!en!ef!þú!sérð!einhvern!vera!að!spila!vinylplötu,!
nema!hann!hafi! rænt!henni!úr!búð,!þá!er!hann!búinn!að!kaupa!hana!eða!hefur!
fengið! hana! gefins! og! það! er! svona! einn! helsti! kosturinn! við! það! að! fólk! er!
actually! að! kaupa! plötur.! Og! það! fær! auðvitað! líka! þennan! fisíska! hlut! í!
hendurnar!og!eignast!!copy.!Það!er!rosalega!fallegt,!en!ég!held!að!íslendingar!séu!
rosalega! lélegir! að!kaupa! sér! tónlist.! Þeir! eru!upp! til! hópa!meira!bara! að! finna!
hana!og!hlusta!á!hana.!Það!er!vandamálið!með!digital,!það!er!svo!auðvelt.!Þú!ferð!
bara! inn! á! einhverja! síðu! og! lögin! eru! komin! þar! strax.! Það! er! mjög! erfitt! að!
controlera!þetta.!
!
Ó:!Því!verður!stolið,!maður!veit!að!því!verður!stolið!ef!það!er!digital!
!
Þ:$ En$ hver$ er$ afstaða$ ykkar$ til$ þess?$ Auðvitað$ er$ þetta$ ykkar$ lifibrauð$ en$ hvaða$
skoðun$hafið$þið$á$þessu$ólöglega$niðurhali$
!
Á:! Ég!held! að,! að!þetta! sé! svolítið! bara!partur! af! þessu.! Siðferði! fólks! varðandi!
þetta!er!ekkert!eins!og!að!stela!fisískum!hlutum.!Þetta!er!bara!fæll!og!þegar!dót!
er!komið!á!internetið!þá!er!það!svolítið!komið!í!bara!svona!public!park!og!þú!ert!
bara!að!skilja!töskuna!þína!eftir!í!einhverjum!garði!og!það!eru!mjög!góðar!líkar!á!
því!að!hún!verði!tekin.!En!með!digital!labelið,!við!fylgjumst!kannski!aðeins!betur!
með!því!og!getum!reporterað.!Þú!getur!leitað!á!google!og!sérð!einhverja!síðu!sem!
er!með!plötuna!þína!ókeypis!og!þú!getur!reportað!hana!og!farið!í!svona!dæmi!og!
ég!hugsa!að!við!reynum!að!gera!það!aðeins!en!þetta!er!alltaf!komið!eitthvert.!Það!
er!ekki!séns!að!stoppa!þetta.!
!
Ó:!Þetta!er!samt!svolítið!svona!útfrá!markaðslegri!pælingu,!að!þá!er!ekkert!víst!
að!þetta!sé!endilega!glötuð!sala!
!
Þ:$Ja,$maður$hefur$ lesið$helling$um$það,$þetta$getur$auðvitað$líka$verið$að$fólk$sé$
bara$að$sýna$efninu$áhuga$og$sé$líklegra$til$að$kaupa$það$seinna$meir$ef$því$finnst$
það$kaup$
!
Ó:!Og!þá! er,!….! ! Segjum!sem!svo!að!dótið! sem!við! erum!að! fara! að!gera! á!nýja!
digital!labelinu!okkar,!að!það!fer!allt!bara!í!einhverja!dreifingu!á!netinu!ókeypis!
og!fullt!af!fólki!fílar!það!og!dl!því.!Er!þá!ekki!meiri! líkur!á!að!fólk!kaupi!af!vinyl!
útgáfunni!okkar!
!
Þ:$En$haldið$þið$að$minni$label$standi$betur$með$þetta,$segjum$sem$svo$að$U2$gefi$
út$plötu$og$henni$er$deilt$á$netinu,$haldið$þið$ekki$að$það$sé$líklegra$að$þeir$sem$eru$
með$lítil$label$og$lenda$í$þessu$sama,$að$fólk$fari$og$kaupi$plötuna$þeirra$líka?$
!
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Á:!Það!getur!verið,!það!er!náttúrulega!bara!allt!annar!markhópur.!Markhópurinn!
í!raftónlist!er!náttúrulega!svo!lítill!og!það!eru!aðallega!svona!hundar!sem!nenna!
að!vera!að!standa!í!þessu.!Þetta!er!svo!lítill!markaður!í!rauninni!en!þegar!eitthvað!
er!orðið!miklu!stærra!þá!fer!það!auðvitað!í!víðari!dreifingu!og!jújú,!ég!gæti!alveg!
trúað!því!að!lítil!label!standi!betur!.!
!
Þ:$Það$er$kannski$meiri$samstaða$á$milli$
!
Á:!Já,!og!þeir!sem!eru!að!kaupa!þetta!eru!yfirleitt!sjálfir!í!senunni!og!eru!kannski!!
sjálfir!útgefendur,! eða!Djar! eða!prodúserar! sem!eru!að!gera!þetta! líka.! Siðferði!
þess! fólks!er!oft!kannski,!það!hefur!kannski!meiri!skilning!á!því!að!peningarnir!
séu!að!fara!eitthvert.!Æ!ég!veit!það!ekki….!
!
J:! Það! þarf! líka! bara! að! gera! það! auðvelt! fyrir! fólk! að! ná! þessu! löglega,! ná! í!
hlutina.!T.d.!að!nota!Spotify,!þá!getur!fólk!farið!inn!á!Spotify!og!hlustað!
!
Þ:$Ja,$en$manni$finnst$það$líka$bara$strax$eftir$að$Spotify$kom,$að$það$sé$strax$orðið,$
eða$allavegna$ég$get$bara$sagt$um$þessa$stráka$sem$ég$er$að$finna$með$niðrí$vinnu.$
Það$nennir$enginn$af$þeim$að$fara$að$kaupa$sér$geisladisk$en$bara$eftir$að$Spotify$
kom$þá$eru$þeir$samt$tilbúnir$að$borga$þetta$mánaðarlega$gjald.$Þeim$finnst$það$
bara$allt$í$góðu.$Þannig$þetta$virðist$ekki$hafa$verið$spurningin$um$að$þeir$týmdu$
þessu$ekki$heldur$meira$bara$það$að$þeir$nenntu$ekki$að$fara$að$kaupa$þetta.$Þeir$
vildu$bara$fá$þetta$strax$og$geta$hlustað$á$það$sem$þeir$vilja$hlusta$á.$$
!
J:!Maður!þarf!bara!gera!þetta!auðvelt!!!
!
Þ:$Það$er$líka$kannski$hlutur$sem$er$að$breytast$helling.$Fólk$vill$bara$fá$tónlistina$
sína$beint$í$símann$sinn,$strax.$
!
Ó:!Það!er!basicly!allt!instant,!sama!hvað!það!er!
!
Þ:$Já$það$þarf$allt$að$vera$instant,$nema$með$bara$einhverja$ákveðna$grúskara$sem$
eru$ $ að$ leggja$meira$ upp$ úr$ því$ að$ fá$ vinylinn$ og$ vilja$ vera$með$ eitthvað$ svona$
skemmtilegt…….$
!
Þ:$Sko,$ég$er$með$eina$spurningu$hérna,$ég$svosem$að$þið$séuð$örugglega$búnir$að$
svara$henni,$ en$það$er$ :$Mynduð$þið$geta$ staðið$ í$ ykkar$útgáfu$ ef$ ekki$ væri$ fyrir$
netið$?$
!
Allir:!Nei!
!
Ó:!Ekki!séns!
!
Þ:$Telið$þið$að$þið$hefðuð$farið$ í$einhverslags$útgáfu$ef$netið$væri$ekki$til,$það$er$
kannski$svolítið$erfitt$að$segja$til$um$það$
!
Á:!Ég!held!að!miðað!við!okkar! sögu!og!varðandi!alþjóðlega!artista!að!það!væri!
ekki! séns.! Við! værum! ekki! í! neinu! sambandi,! ekki!með! nein! símanúmer:!Halló!
Alex,!gefðu!okkur!nú!plötuna!þína.!!
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!
Þ:$Þið$þyrftuð$þá$bara$að$hafa$farið$út$og$vera$bara$úti$
!
Á:!Já,!þetta!bara!minnkar!heiminn!svo!ógeðslega!mikið!og!henntar!okkur!á!Íslandi!
ef!við!erum!að!reyna!að!gera!eitthvað!alþjóðlega.!Þá!er!þetta!fullkomið.!!
Jújú,!þetta!væri!ekki!séns!án!netsins!
!
37:15$
!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!

!
ÞÞ$spyr$út$í$Stef$og$höfundarrétt,$mál$sem$eru$ótengd$efni$ritgerðar$og$munu$því$

ekki$vera$rituð$niður.$
$
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
!
40:45$
$
Þ:$ ….$ Varðandi$ það$ að$ þið$ töluðuð$ um$ að$ það$ hefði$ verið$ erfitt$ að$ komast$ inn$ í$
senuna$ á$ sínum$ tíma$ þegar$ þið$ byrjuðuð,$ haldið$ þið$ að$ það$ sé$ að$ verða$ einhver$
breyting$á$því$með$tilliti$til$netsins?$$Haldið$þið$að$bara$eins$og$síðan$þið$byrjuðuð$
að$það$sé$orðið$auðveldara$að$koma$sér$inn$í$senuna?$
!
Á:!Já,!ég!held!það!!
!
Þ:$Eins$og$Soundcloud$var$ekki…..$
!
Ó:!Það!var!til!
!
Þ…..$það$var$ekki$orðið$svo$mainstream$og$eins$og$þið$segið,$þið$eruð$að$finna$menn$
á$ Soundcloud,$ þannig$ það$ er$ kannski$ líka$ einhver$ þróun$ í$ þessu,$ að$ það$ sé$
auðveldara$$
!
Ó:!Ég!held!það,!og!ég!veit!það!kannski!ekki!alveg!þar!sem!ég!er!ekki!þar!lengur!
(þ.e.$óþekktur)$ ,! en!ég!held!það!samt.!Mér! finnst! t.d.!mjög!auðvelt!að! finna!nýja!
artista!og!það!kannski!er! ! svolítil!vísbending!um!það!að!það!sé!auðveldara! fyir!
nýja!artista!að!koma!sér!af!stað.!
!
Á:!En!líka!bara,!það!sem!er!að!gerast!er!að!þú!lætur!verkin!tala,!þegar!þú!er!að!
reyna!að!bóka!gigg!þá!bókum!við!ekkert!endilega!gaur!sem!segir!bara!:Hey!ég!er!
house!DJ! og!mig! langar! að! spila! hjá! ykkur.!Við! frekar! tólum!við!menn! sem!við!
heyrum! góð! sett! frá! og! biðjum! þá! um! að! spila.! Það! er! frekar! að! maður! hafi!
eitthvað! í! höndunum,! þetta! er! ekki! bara! eitthað! svona! status! dæmi,! að! þekkja!
þennan!og!þekkja!þennan.!Þú!verður!líka!að!láta!verkin!tala.!
!
Þ:$ $ Þetta$ er$ spennandi,$ og$ þetta$ með$ onlinet$ dreifinguna$ finnst$ mér$ líka$ mjög$
spennandi?$Hvenær$má$maður$eiga$von$á$því$að$það$fari$í$drefingu?$
!
Ó:!Innan!við!mánuður!
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!
Á:!við!erum!að!miða!við!það!
!
Þ:$Og$eruð$þið$komnir$með$bara$einn$artista$eða$á$að$sprengja$þetta$strax$í$byrjun?$
!
Á:!Við!erum!að!fara!að!koma!með!sprengju!
!
Þeir!hlæja!
!
Ó:! Við! erum! með! nokkrar! útgáfur! tilbúnar! og! við! byrjum! bara! þar.! Þetta! er!
eiginlega!nákvæmlega!sama!formatt!og!á!vínylnum,!það!eru!3!original!lög!og!e1!
remix!á!hverri!plötu.!Það!er!basicly!bara!formattið!
!
J:!Það!virkar!mjög!vel!
!
Þ:$Hvernig$er$samt$með$digital$release,$auðvitað$eru$menn$með$músíkina,$en$síðan$
er$allt$sem$tengist$físíksum$koppíum$eins$og$bara$plötukover$eða$eitthvað$útlit.$Er$
einhver$vinna$í$kringum$það$ef$þið$eruð$að$gefa$út$bara$digital$?$
!
Ó:!Það!er!hugsanlega!meiri!svoleiðis!vinna!ef!þú!ert!að!gefa!út!digital!heldur!en!ef!
þú! ert! að! gefa! út! á! vínyl.! Á! vínylnum! getur! þú! auðvitað! gert! eitthvað! svona!
picture!sleve!og!svona!dót.!Það!er!hægt!að!gera!það,!en!flestar!houseplötur!eru!
bara!í!hvítu!eða!svörtu!sleveki!og!síðan!ertu!bara!með!miðann!sem!þú!hannar!á.!
!
J:!Þar!er!artið!
!
Ó:!Á!meðan!með!digital!þarftu!líka!að!búa!til!nánast!alla!umgjörðina,!þú!þarft!að!
búa! til! lookið! á! síðunni! þar! sem! þú! verslar! þetta,! þú! þarft! að! búa! til! lookið! á!
brandinu,!bara!eins!og!til!dæmis!með!Lagaffe!tales,!þeir!eru!með! !eitthvað!look!
yfir! sínu! dóti.! Og,! ég! held! að! það! sé! meiri! vinna! uppá! hönnun! og! svoleiðis! ef!
maður!er!að!gera!digital!og!svoleiðis.!
!
Þ:$En$það$er$þá$meira$bara$hönnun$á$umgjörðinni$sjálfri,$fyrir$allt$batteríið$?$
!
Ó:!Já,!og!svo!náttúrulega!ertu!með!eitthvað!artwork!fyrir!hverja!plötu!eins!og!er!á!
vínilnum!náttúrulega.!
!
Þ:$Bara$eitthvað$logo$sem$skilur$hana$frá$hinum$plötunum$
!
Ó:!Já,!og!eitthvað!nafn!og!eitthvað!
!
Þ:$ En$ það$ er$ ekki$ verið$ að$ gefa$ út,$ eins$ og$ maður$ sá$ með$ Úsland,$ að$ þeir$ voru$
greinilega$með$einhvern$myndlistamann$sem$var$líka$að$mála$einhverjar$myndir$á$
forsíðurnar$og$virtust$vera$með$plötuumslög.$
$
Ó:!Uppá!CD!útgáfu!og!svona!þá?!
!
Þ:$Já,$en$þeir$gáfu$samt$ekkert$út,$held$ég,$nema$bara$á$netinu.$
!
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Ó:!Ja!okey.!
!
Þ:$Hafið$þið$ekki$séð$þetta$…..$
!
ÞÞ$sýnir$þeim$heimasíðu$Úsland$og$hvað$hann$er$að$tala$um$
!
Þ:$er$þetta$orðinn$einhver$fókus$hjá$mönnum,$að$þeir$séu$að$búa$til$eitthvað$svona$
….$
!
Ó:!Ertu!þá!að!tala!um!bara!eitthvað!svona!unique!fyrir!hverja!útgáfu!
!
Þ:$Já,$eins$og$þú$væri$með$eitthvað$unique$artwörk$fyrir$hverja$plötu$sem$þú$gæfir$
út.$
!
Á:!Þetta!náttúrulega!fer!inn!í!símann!manns,!þar!fylgir!myndin!oft!með!og!svona.!
Þannig!það!er!ákveðið!image!sem!maður!getur!skapað!
!
Ó:!Þetta!er!allavegna!mjög!góð!hugmynd!finnst!mér,!sniðugt!að!gera!svona!
!
Þ:$Þetta$allavegna$gefur$fólki$eitthvað$aðeins$meira$og$eins,$það$eru$baksíður$líka$(í$
úsland$ útgáfunni)$ sem$ eru$ með$ upplýsingum$ um$ hverjir$ komu$ fram$ og$ það$ er$
eitthvað$artwork$þar$líka$og$hver$mixaði$og$masteraði.$Þetta$lítur$svolítið$út$eins$
og$þetta$hafi$átt$að$vera$alvöru$útgáfa.$Þetta$er$svona$fyndin$pæling.$
!
46:30$
!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
!
ÞÞ$spyr$út$í$hljómgæði$og$hvaða$máli$þau$skipti,$mál$sem$eru$ótengd$efni$ritgerðar$

og$munu$því$ekki$vera$rituð$niður.$
$

!
48:43$
$
Þ:$….$ Kúl,$ ég$ hérna$ er$ alveg$ að$ verða$ búinn$með$ allt$ sem$mig$ langaði$ að$ spyrja$
ykkur$út$í$…$Segir$mér,$hérna,$af$því$mér$finnst$ykkar$sérstaða$liggja$svolítið$í$þessu$
live$ stream$ dæmi$ og$ það$ er$ enginn$ annar$ að$ gera$ það$ hérna$ heima$ allavegna.$
Hvernig$kom$það$til,$bara$svo$rétt$til$að$enda$þetta?$
!
Ó:!Já,!þannig!byrjaði!þetta!í!rauninni,!það!var!það!sem!við!gerðum!fyrst.!
!
J:!Við!vorum!líka!búnir!að!vera!miklir!aðdáendur!Boilerroom!
!
Ó.!Þetta!er!algjörlega!koppí!af!Boilerroom.!Það!sem!við!hugsuðum,!basicly!er,!það!
vantar!BR!á!Íslandi.!Það!var!bara!það!sem!við!hugsuðum!þegar!við!gerðum!þetta!
!
Þ:$ En$ hvernig$ gerið$ þið$ þetta,$ eruð$ þið$ bara$ með$ tölvu$ með$ ykkur$ og$ webcam$
myndavélar?$
!
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J:!Já,!við!erum!samt!að!fara!að!gera!þetta!miklu!stærra!dæmi,!þar!sem!við!erum!að!
fara!að!fá!myndvinnslukort!og!fleira!
!
Ó:!Hingað!til!hefur!þetta!bara!verið!borðtölva!og!HD!webcamerur!og!svo!notum!
við! forrit! sem! heitir! X! split! til! að! gera! þetta,! sem! er! sama! forrit! og! margir!
tölvuleikjastreimarar!eru!að!nota.!Og!svo!ertu!bara!með!hljóðkort!til!að!taka!út!
eina!masterrás!á!mixernum!einhverstaðar.!
!
J:! Svo! erum! við! líka! búnir! að! vera! með! 4G! pung! til! að! fá! stabílt! net.! Það! er!
stundum!bara!ekki!nógu!gott!net!þar!sem!við!erum!að!spila!
!
Ó:!Við!höfum! til! dæmis! streamað! frá!Grundafirði! og! svona!og!það! virkar! alveg!
bara!perfectly.!Þannig!svona!hefur!þetta!verið!hingað!til.!Þetta!hefur!samt!svolítið!
legið!í!dvala!á!meðan!við!vorum!að!starta!labelinu!og!okkur!langar!helst!ekki!að!
starta!þessu!alveg!full!force!aftur!fyrr!en!við!erum!búnir!að!uppfæra!búnaðinn!og!
svona.! Fara! í! eitthvað!DSLR!myndavélar! eða! Black!magic! eða! eitthvað! og! vera!
með!HDMI!captive!kort!!og!svona!dót!
!
Þ:$En$var$mikið$áhorf$á$þessi$stream?$Sjáið$þið$einhverjar$tölur$um$það$hvað$það$
var$mikið?$
!
Ó:!Já!og!það!var!alveg!orðið!ágætt,!þetta!var!alveg!meira!en!ég!bjóst!við!því!að!það!
myndi!vera.!!
!
Þ:$Voruð$þið$þá$að$ná$að$tvöfalda$crowdið$sem$var$að$hlusta$á$tónleikana$eða$voru$
þetta$20t30$manns$sem$voru$að$horfa?$
!
Á:!Það!var!kannski,!allavegna!eins!og!ég!upplifði!þetta!oftast….!Þegar!þú!varst!á!
leiðinni!á!eventinn,!varst!kannski!í!fyrirpartýi!heima!hjá!þér!!
!
Ó:!Þá!gastu!byrjað!að!hlusta!og!það!var!það!sem!gerðist!með!þetta.!
!
Þ:$Það$er$geðveikt$upp$á$bara$svona$presentation$á$eventinum$sjálfum.$
!
Ó:!Það!er!það!nefnilega,!og!það!var!líka!pælingin!á!bak!við!þetta.!Fólk!sér!þetta!og!
er:!“hey!ég!þarf!að!drífa!mig!niður!á!Faktory!maður”.!En!maður!samt!lenti!oft!í!því!
að!það!voru!fleiri!að!horfa!heldur!en!voru!á!staðnum.!!
!
J:!Aðallega!i!byrjuninni!á!kvöldinu!samt!
!
Ó:!Það!er!líka!samt!náttúrulega!eitthvað!fólk!frá!útlöndum!að!horfa.!
!
J:!Já,!það!er!byrjað!að!verða!meira!af!því,!útlendingar!að!horfa!á!viðburði,!eins!og!
t.d.!á!Akureyri!(þar$sem$þeir$voru$að$spila),$!þar!var!mjög!mikið!af!því.!
!
Þ:$ en$ gerið$ þið$ ráð$ fyrir$ því$ að$ það$muni$ aukast$ meira$ eftir$ því$ sem$ þið$ verðið$
stærra$batterí,$sem$Borg$
!
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Ó:! Ég! vona! það! allavegna,! en! ég! veit! ekki! alveg,! mig! langar! svolítið! að! taka!
púlsinn! á! þessu! uppá! íslenska! markaðinn.! Það! er! orðið! svo! langt! síðan! við!
gerðum!þetta!og!ég!veit!ekki!alveg!hvað!erum!margir!spenntir!fyrir!því.!Þetta!er!
ekki! lengur!þetta! senaríó! sem!þú!ert! að! setja!upp!þarna.!Að!horfa!á! streamið! í!
fyrirpartýinu! og! fara! síðan! á! eventinn,!mér! finnst! þetta! reyndar! hafa!minnkað!
svakalega!mikið!miðað! við! t.d.! þegar! faktory! var! í! gangi.! Fólk! er! kannski! ekki!
alveg!jafn!mikið!að!standa!í!þessu,!það!er!ekki!úr!jafn!miklu!að!velja!og!fólk!er!þar!
af!leiðandi!ekki!að!velja!jafn!mikið…!Æ!ég!veit!það!ekki,!ég!veit!ekki!alveg!hvað!ég!
er!að! reyna!að! segja.!Mér! finnst!eins!og!þegar!við!vorum!að!byrja!þetta!þá!var!
senan!minni!en!samt!svolítið!öðruvísi.!Hún!var!meira!svona,!það!voru!ákveðnir!
hausar!sem!mættu,!á!meðan!núna!erum!við!að!spila!á!Dollý!og!það!er!að!koma!
fólk!sem!er!að!hlusta!á!okkur!í!fyrsta!skiptið!ever.!
!
Á:!Þessi!kvöld!er!líka!svolítið!að!establisha!sig!sko!
!
Þ:$Hvað$eruð$þið$með$á$Dollý$núna?$
!
Á:!Við!erum!með!fastakvöld!á!Dollý,!bara!dj!sett.!Það!er!svona,!hafa!verið!rosalega!
vel!heppnuð!kvöld!hingað!til!og!finnur!að!fólk!er!farið!að!mæta!snemma.!Sem!er!
munum!af!því!að!fólka!var!alltaf!að!mæta!svo!seint!niður!í!bæ,!það!er!kannski!að!
djammmenning!íslendinga!sé!að!breytast.!
!
Þ:$Vonandi,$ég$held$að$það$drepi$ekki$neinn$að$fólk$mæti$aðeins$fyrr$í$bæinn$og$$fari$
aðeins$fyrr$heim.$
!
Á:!Ég!fæ!það!allavegna!svona!á!tilfinninguna!
!
Þ:$Kannski$erum$við$bara$að$verða$gamlir$
!
Ó:!Já,!ég!held!að!það!sé!málið!frekar!sko!
!
Þ:$ Nei$ nei,$ en$ hérna,$ þið$ semsagt$ lítið$ á$ þetta$ netstream$ sem$ part$ af$ ykkar$
markaðsetningu$og$svona$
!
Ó:!Jájá,!þetta!er!svona!vopn!sem!við!eigum!inni,!sem!kemur!aftur!von!bráðar.!En!
þetta!var!náttúrulega!það!sem!gerði!Borg!að!Borg,!það!var!þetta!stream.!
!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!

!
ÞÞ$bregður$sér$enn$og$aftur$út$fyrir$efnið$og$fer$að$ræða$um$stöðu$á$
skemmtistaðamálum$í$miðborg$RVK.$Strákarnir$lýsa$slæmu$ástandi$á$
skemmtistöðum$bæjarins$og$skorti$á$rými.$Viðtali$líkur$í$kjölfarið.$

$
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt$
$
Heildartími$viðtals:$57:52$$
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Viðauki I.b - Viðtal við Lagaffe Tales 
#

Viðmælendur:$Viktor$Birgisson$og$Jónbjörn$Finnbogason$

Spyrill:$Þorgrímur$Þorsteinsson$

Tekið$föstudaginn$14.$okt.$2014$í$Listaháskóla$Íslands$

!
!
!
!
!
Þ:$Þið$kannski$byrjið$á$því$að$segja$mér$hvað$þið$heitið$og$hvaða$batteríi$þið$eruð$
með$
!
J:!Jónbjörn!Finnbogason!
!
V:!Viktor!Birgisson,!og!við!erum!að!reka,!mér!finnst!svo!asnalegt!að!kalla!þetta!
fyrirtæki,!því!að!þetta!er!ekki!skrásett!eða!neitt.!Ég!myndi!frekar!segja!að!þetta!sé!
bara!netútgáfa!sem!heitir!Lagaffe!Tales!og!gefur!út!Deep!House!tónlist!
!
J:!Aðallega!íslenska!!
!
Þ:$Einmitt,$það$er$kannski$svolítið$erfitt$að$tala$um$þetta$sem$fyrirtækjarekstur$
!
J:!Já,!það!er!ekkert!svakalega!mikill!rekstur!sem!fylgir!þessu!þannig!séð!
!
Þ:$Þetta$er$meira$bara$einhver$hugsjónavinna$og$svoleiðis$
!
V:!Jújú,!bara!að!koma!einhverju!niður!á!blað!og!safna!saman!einhverjum!fælum!
!
J:!Þetta!er!eiginlega!bara!skrásetning!á!íslenskri!hústónlist,!bara!svona!geymsla!
fyrir!íslensku!senuna!og!leið!til!að!koma!henni!einhvert!út!
!
V:!Gagnageymslan!Lagaffe!Tales!
!
J:!Já,!við!erum!ekkert!að!græða!einhverjar!milljónir!á!þessu!
!
Þ:$En,$hvað$hafið$þið$gefið$út$þá?$
!
J:!Eigum!við!að!fara!að!telja!upp!
!
Þ:$Þið$megið$endilega$gera$það,$allavegna$það$sem$ber$hæst$
!
V:!Fyrst!var!það!þannig!að!okkur!langaði!til!að!gera!eitthvað!og!til!að!fá!gigg!og!
svona!þá!þarf!maður!helst!að!vera!með!eitthvað!svona,!portfóleó!eða!eitthvað!
skirteini!sem!segir”!certified”!og!svona.!Og!við!fórum!að!pæla!í!því!að!það!eru!
margir!að!gera!tónlist!á!Íslandi!og!það!væri!gaman!að!gefa!eitthvað!út!af!þessu!
!



43! !

J:!Já,!koma!þessu!út!
!
V:!Þannig!við!fundum!fyrst!upp!á!nafninu!Free!Rotation!Records!og!gáfum!út!þrjá!
smáskífur,!eða!var!það!meira?.!Það!var!Viktor!Birgiss!og!svo!var!það!við!með!
honum!Kiriama!(Braga)!!
!
J:!Já,!við!vorum!með!remix!album,!og!síðan!gáfum!við!út!Moff!and!Tarkin.!Við!
fengum!email!frá!hátíð!útí!Bretlandi!um!sumarið!sem!er!að!gera!útá!nákvæmlega!
sömu!tónlist!og!þeir!voru!ekki!alveg!sáttir!með!að!við!værum!að!nota!nafnið.!
Þannig!við!þurftum!að!endurskoða!það!aðeins,!því!þeir!voru!með!hugmyndir!um!
að!fara!stofna!label!og!svona!!
!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
!

Strákarnir$tala$um$þessa$hátíð$og$haturpósta$sem$þeir$fengu$frá$aðdáendum$
hennar$sem$héldu$að$þeir$væru$bara$að$gera$út$á$nafnið$til$að$ná$auknum$

vinsældum$
!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
!
V:!Eftir!þetta!settum!við!allt!á!stopp!næstu!3!mánuðina!af!því!að!Jónbjörn!fór!
vestur!(innskot$ritara:$Hann$er$frá$Ísafirði)!og!við!sendum!bara!meil!á!alla!sem!
voru!að!dreifa!okkur!og!sögðumst!vera!að!fara!að!hætta,!eða!allavegna!skipta!um!
nafn.!!
!
J:!Við!þurftum!eiginlega!að!deleta!öllu!sem!við!höfðum!gert!undir!þessu!nafni.!En!
þá!fórum!við!og!brainstormuðum!ný!nöfn!
!
V:!Já,!á!þeim!tíma!vorum!við!með!dj!teymi!sem!við!kölluðum!Gaston!Lagaffe!og!
vorum!alltaf!að!spinna!eitthvað!útfrá!því.!Ég!vildi!ekki!hafa!þetta!eitthvað!lululu!
Records,!svona!eins!og!þetta!var!fyrst!hjá!okkur.!Því!að!oft!þegar!verið!er!að!gefa!
út!hjá!einhverjum!recordum!og!það!heitir!bara!“Deep!Records”!eða!eitthvað….!
Við!vildum!ekki!hafa!einhverja!klisju.!Þannig!við!tókum!bara!seinna!nafnið!úr!
Gaston!Lagaffe!og!bættum!Tales!við!því!að!smáskífurnar!áttu!að!vera!einhver!
saga!bara.!Það!var!pælingin!
!
Þ:$Þið$byrjið$þá$á$þessu$2012,$með$þetta$fyrra$batterí$
!
J:!Byrjuðum!um!vorið!2012!að!stússast!í!þessu,!það!gerðist!á!mjög!stuttum!tíma.!
Gáfum!út!smáskífu!í!maí!og!síðan!var!Lagaffe!Tales!orðið!til!um!haustið,!Október!
!
Þ:$En$Lagaffe$Tales$gefur$út,$eins$og$þið$segið,$á$netinu?$
!
J:!Já!
!
Þ:$Og$þið$gefið$ekkert$út$á$föstu$formi$til$hliðar$
!
V:!Ekki!ennþá!
!
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J:!Það!er!alltaf!svona!í!pípunum,!við!erum!bara!báðir!að!klára!námið!!
!
V:!Við!þurfum!bara!að!að!getað!sett!einhven!pening!í!þetta,!það!er!erfitt!ef!maður!
á!ekki!neitt.!
!
Þ:$En$hvað$hafið$þið$gefið$út,$erum$við$að$tala$um$10$t15$plötur$eða$
!
V:!11!smáskífur!hingað!til!og!ein!safnskífa,!þ.e.!allt!sem!við!gáfum!út!undir!Free!
rotation!!
!
J:!Það!þurfti!náttúrulega!að!eyða!því!öllu,!í!búðum!og!á!netinu!og!svona!
!
Þ:$Já,$þannig$þið$gáfuð$út$þessar$fyrst$3$aftur$undir$Lagaffe$Tales$nafninu$
!
V:!Einmitt!
!
Þ:$Að$öðru,$þið$hafið$báðir$þurft$að$vera$með$eitthvað$certification$til$þess$að$vera$
tónlistamenn.$Þið$eruð$báðir$raftónlistarmenn$og$ég$heyrði$þetta$frá$strákunum$í$
Borg$líka,$sérstaklega$frá$Nonna$og$Ómari$að$þeir$hefðu$ekki$komist$neinstaðar$að$
til$að$byrja$með.$
!
J:!Það!er!rosalega!erfitt!að!komast!að!
!
V:!Maður!mætir!svolítið!lokuðu!samfélagi!þegar!maður!er!að!byrja!
!
Þ:$Og$er$það$hérna$heima$líka?$
!
J:!Jaaaá,!það!er!mjög!erfitt!að!vera!nýr!
!
V:!Algjörlega,!ég!og!Jónbjörn!höfum!alltaf!þurft!að!gera!allt!sjálfir!
!
J:!Það!kemur!enginn!til!okkar!og!segir!“hérna!vilt!þú!spila!á!mínum!skemmtistað”!
!
V:!Það!eru!nokkrir!lokaðir!hópar,!þegar!við!vorum!að!byrja!voru!það!Reykvík!og!
Kanil.!Þeir!voru!síðan!líka!með!útgáfu!sem!gáfu!bara!út!1k2!smáskífur.!Það!hét!
Color!me!Records.!Og!þeir!voru!að!gefa!út!á!sama!tíma!og!við!og!ég!man!að!þegar!
ég!heyrði!að!þeir!væru!líka!að!fara!að!gera!label!var!ég!bara!“Nei,!andskotinn”!
!
J:!Það!er!náttúrulega!ekki!pláss!fyrir!2!label!sem!einblína!á!sömu!tónlista!á!Íslandi!
!
V:!En!það!varð!ekkert!meira!úr!því!hjá!þeim,!þannig!við!náðum!í!smástund!að!
vera!fyrstir!með!þessa!Deep!house!útgáfu!
!
Þ:$Sem$var$að$fókusera$á$íslenskt$þá$
!
V:!Já,!það!átti!að!vera!sjarminn!
!
J:!Það!!var!það!sem!var!svo!freistandi!við!það!líka!
!
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V:!Það!voru!líka!svo!margir!á!okkar!aldri,!því!að!DJ!senan!í!Reykjavík!er!með!
frekar!háann!meðalaldur!og!það!voru!ekkert!margir!að!reyna!að!komast!inn.!
!
J:!Já,!það!er!rosalega!erfitt!að!komast!inn!í!spilasenuna!á!þessum!stöðum!hérna!
!
V:!Okkur!langaði!til!að!spila!á!Kaffibarnum!og!þá!byrjuðum!við!bara!að!vinna!
þarna.!
!
J:!Við!byrjuðum!bara!í!glösunum!
!
V:!Þetta!var!bara!harkið,!við!vorum!á!helgarvöktum!þarna!og!síðan!forum!við!
bara!helgina!eftir!og!!eyddum!laununum!okkar!aftur.!Ég!var!ekki!einu!sinni!með!
skattkortið!mitt!á!þessum!stað.!Þetta!voru!bara!bjórpeningar!
!
J:!Síðan!var!maður!að!reyna!að!koma!mixdisk!í!bókarann,!reyndum!það!held!ég!
tvisvar!
!
Þ:$En$þið$eruð$líka$að$standa$í$því$að$vera$með$kvöld$og$spila$
!
J:!Já!við!erum!við!regluleg!kvöld!á!Kaffibarnum,!sem!eru!svona!label!kvöld,!þar!
sem!við!erum!eð!2k3!aðra!artista!sem!við!fáum!live!eða!DJ!
!
V:!Við!reynum!að!virkja!menn!til!að!vera!með!live!performanca,!ég!er!búinn!að!fá!
einn!trommara!til!að!koma!og!svona.!
!
Þ:$En$þessir$artistar$sem$þið$fáið$með$ykkur$á$livetkvöldin,$eru$það$menn$sem$þið$
þekkið$persónulega$eða$eru$það$menn$sem$þið$eruð$að$skáta$sjálfir$á$netinu$
$
J:!Það!er!bara!bæði!og,!við!tókum!inn!nýliða!bara!um!daginn!
!
V:!Já,!við!höfum!verið!að!skáta!þá!svolítið!á!Soundcloud!
!
J:!Já!og!við!fáum!þá!til!að!prófa!að!DJ!bara!fyrripart!kvölds!og!svona.!Síðan!höfum!
við!fengið!einn!aftur!í!live!sett!og!það!var!mjög!flott.!Þetta!er!!samt!yfirleitt,!
maður!er!fljótur!að!fara!hringinn.!Við!erum!þá!bara!búnir!að!bóka!alla!og!þá!
þurfum!við!bara!að!byrja!hringinn!upp!á!nýtt!
!
V:!Já,!líka!afmarkað!við!þessa!stefnu!sem!við!viljum!fá!
!
J:!Já,!því!við!erum!með!alveg!skýr!markmið!hvar!við!viljum!vera,!það!eru!ekkert!
margir!sem!passa!alveg!inn!í!það!
!
Þ:$Þú$kannski$útlistir$því$aðeins,$hvað$eru$þessi$markmið,$Deephouse$á$Íslandi?$
!
V:!Já!í!raun!og!veru,!en!Deep!house!er!samt!svo!fáránlega!vítt!hugtak.!Fyrir!okkur!
má!það!ekki!vera!of!hratt!
!
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J:!Það!er!alveg!sérstökt!tegund!af!Deep!houseki.!Það!er!eiginlega!rosalega!erfitt!að!
útskýra!það.!Það!eru!til!alveg!nokkrar!tegundir.!Eins!og!t.d.!Borg!strákarnir!eru!
líka!að!gefa!út!Deep!House!en!þeir!eru!að!gefa!út!allt!aðra!tónlist!en!við!
!
V:!það!er!meira!svona!UK!Garage!
Þ:$Þeir$töluðu$um$þetta$sama….$En$þið$eruð$þá$mjög$samrýmdir$með$það$hvað$þið$
fílið$og$svona$
!
V:!Já!ég!myndi!segja!það,!ég!veit!nákvæmlega!hvaða!lög!Jónbjörn!myndi!velja.!Ef!
við!erum!að!spila!saman!þá!þurfum!við!stundum!að!yfirfara!listanna!okkar!til!að!
við!séum!ekki!að!versla!sama!efnið!á!netinu.!
!
Þ:$En$það$sem$þið$eruð$að$gefa$út,$eða$það$sem$þið$hafið$gefið$út,$hvar$finnið$þið$
það?$Þið$eruð$að$gefa$út$ykkur$sjálfa$væntanlega$
!
V:!Nú!er!þetta!þannig!að!við!erum!komnir!með!ágætt!artist!pool.!!Semsagt!nokkra!
gæja!sem!eru!að!gefa!út!hjá!okkur!og!við!leitum!bara!í.!
!
J:!Við!sækjum!í!þá!svona!af!og!til!og!tékkum!hvort!þeir!séu!að!gera!eitthvað!nýtt,!
þannig!við!erum!ekkert!með!eitthverja!steddí!dagskrá!fyrir!hvern!mánuð.!Þetta!
byrjað!þannig!fyrst!af!því!þá!hafði!safnast!upp!tónlist!hérna!heima!sem!átti!eftir!
að!gefa!út,!lag!sem!kom!út!á!Reykvík!disk!2009!og!hafði!síðan!bara!verið!dreift!
einhvernveginn.!Frekar!vinsælt!lag!en!það!var!fullt!af!liði!sem!hafði!aldrei!heyrt!
það!og!hélt!að!við!værum!bara!að!gefa!það!út!í!fyrsta!skiptið.!Þá!var!það!bara!búið!
að!liggja!á!einhverjum!geisladisk!í!einhvern!tíma!
!
Þ:$En$ykkar$hugsjón$er$þá$í$rauninni$að$safna$saman$því$sem$er$til$hérna$heima$og$
að$varðveita$það$og$koma$því$út$
!
V:!Já,!við!erum!að!reyna!að!virkja!þá!sem!vita!ekkert!hvert!þeir!eiga!að!snúa!og!
eru!með!eitthvað!sem!passar!inn!í!okkar!útgáfu!
!
J:!Það!er!svolítið!mikið!vesen!að!leita!sér!að!einhverju!labeli!á!netinu!til!að!senda!
tónlist!og!siðan!hverfur!allt!draslið!bara!í!boxunum!hjá!gaurunum!sem!eru!með!
labelin!úti!og!eitthvað!
!
V:!Já,!ég!myndi!allavegna!halda!að!það!væri!meira!spennandi!að!gefa!út!hjá!okkur!
bara!upp!á!það!að!það!er!eftirfylgni.!Við!erum!með!labelkvöld!og!svona!
!!
J:!Það!er!líka!bara!persónulegri!nálgun!
!
Þ:$Það$er$líka$kannski$fínt$að$geta$verið$í$beinum$kontakt$við$þann$sem$er$að$gefa$
mann$út$heldur$en$að$vera$í$einhverjum$tölvupóstsamskiptum$við$einhvern$mann$
útí$Bretlandi$
!
V:!Já,!og!þetta!á!líka!bara!vera!einhver!svona!fjölskyda!af!fólki!og!hver!veit!nema!
að!einhver!vilji!bara!fá!allan!hópinn!á!eitthvað!festival!eða!eitthvað.!Það!væri!
bara!fjör.!
!
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Þ:$En,$hérna,$finnst$ykkur$vera$meiri$gróska$í$þessari$senu$hérna$núna,$svona$miðað$
við$þegar$þið$byrjuðuð?$
!
V:!Já,!algjörlega!
!
J:!Það!var!náttúrulega!ekki!mikið!í!gangi!hérna!fyrir!nokkrum!árum!síðan.!Það!
kom!bara!einhver!sprengja!hérna!í!kringum!2011,!þá!voru!bara!allir!að!fara!að!
gera!eitthvað!skemmtilegt!og!eitthvða!
!
V:!Já,!það!var!ekkert!svo!mikið!af!einhverjum!house!tónlistarkvöldum,!maður!
þurfti!alveg!að!leita!sér!að!þessu!
!
J:!Síðan!kom!alveg!á!tímabili,!2012,!þá!var!bara!raftónlistarkvöld!alla!daga!
vikunnar!
!
V:!Já!ég!held!að!þetta!hafi!síðan!náð!einhverju!hámarki!í!fyrra!
!
J:!Já,!þetta!er!að!róast!aðeins!núna!
!
V:!Þetta!var!pínu!svona!bóla,!hún!sprakk!ekki!beint!en!hún!er!aðeins!að!róast!
!
Þ:$Hún$hefur$þá$kannski$fókuserast$meira$
!
V:!Já!ég!held!það!
!
J:!En!það!eru!náttúrulega!komnar!2!stórar!hátíðir!líka,!Sónar!og!Secret!Solistice!
!
Þ:$En$þær$eru$samt$báðar$frekar$nýjar$
!
V:!Já!algjörlega!
!
Þ:$Og$þær$eru$að$skipta$miklu$máli$fyrir$ykkur$í$senunni,$þessar$hátíðir?$
!
V:!Já!algjörlega,!það!er!fullt!af!útlendingum!sem!koma!og!svona!og!það!sem!við!
vildum!upprunalega!var!að!ef!einhver!myndi!hugsa!um!Deep!house!á!Íslandi!þá!
yrðum!við!einhverstaðar!þar,!samasem!merki!Lagaffe!Tales.!Við!höfum!oft!fengið!
fyrirspurninr!á!Soundcloud!“hérna,!ég!er!að!koma!til!Íslands!og!mig!langar!að!
hitta!ykkur“!Við!erum!búnir!að!kynnast!nokkrum!í!gegnum!það.!
!
Þ:$En$er$menn$að$kynnast$þá$eingöngu$í$gegnum$netið$
!
V:!Já!
!
J:!Eða!bara!einhverjum!síðum!
!
V:!Þetta!kannski!byrjar!á!Soundcloud!og!Facebook!
!
Þ:$En$þetta$er$í$rauninni$allt$að$fara$í$gegnum$netið$
!
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J:!Já,!basiclí,!við!fengum!einmitt!t.d.!einhverja!fyrirspurn!frá!einhverjum!frakka!í!
vetur!sem!var!að!fara!að!koma!til!Íslands!til!að!ferðast!og!hann!vildi!bara!tékka!
hvort!við!gætum!reddað!honum!giggi!og!við!bara!bókuðum!hann!á!kvöldið!okkar!
og!það!var!geðveikt!gaman.!Við!náttúrulega!kíktum!bara!á!hann!á!soundcloud!og!
fíluðum!hann.!
V:!Já,!og!síðan!núna!erum!við!bara!með!hann!sem!kontakt!útí!Frakklandi!
!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
!

ÞÞ$spyr$þá$hvort$þeir$hafi$eitthvað$farið$út$að$spila,$Viktor$hefur$farið$út$og$$
segir$stuttlega$frá$því$

!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
!
Þ:$þannig$við$snúum$okku$aðeins$að$viðfangsefni$ritgerðarinnar,$hvernig$notið$þið$
netið$til$að$dreifa$ykkar$tónlist?$
$
J:!Við!erum!með!dreifingaraðila!útí!Bretlandi!sem!hefur!reynst!okkur!mjog!vel,!þú!
setur!inn!tónlistina!þín!og!þeir!dreifa!henni!bara!út!um!allt!
!
Þ:$Labelworx$?$
!
V:!Já,!þeir!eru!með!viðmót!sem!við!fyllum!bara!inn!í!og!þeir!gera!síðan!bara!mjög!
mikið!fyrir!okkur!
!
J:!Já!í!staðinn!fyrir!að!vera!að!senda!tónlistina!okkar!á!itunes,!á!beatport!og!allt!
draslið!þá!gera!þeir!þetta!bara!með!einni!sendingu!og!þetta!fer!út!um!allt.!
!
Þ:$já,$ég$var$búinn$að$heyra$aðeins$um$þetta,$þetta$er$mjög$sniðugt$
!
J:!Mjög!sniðugt,!og!þeir!taka!bara!eitthvað!smotterí,!einhverja!prósentu!af!hverri!
sölu,!þetta!hefur!reynst!okkur!mjög!vel.!Síðan!erum!við!prómókerfi!þar!inni!þar!
sem!við!setjum!inn!email!og!kontakta!af!eins!og!DJkum!úti!og!þá!sendum!við,!
kannksi!áður!en!við!gefum!út!tónlistina,!sendum!við!tónlistina!á!þá!og!þá!geta!
þeir!ratekað!hana!og!gefið!okkur!feedback!
!
V:!já!og!við!getum!síðan!notað!þessar!umsagnir!
!
J:!Já,!getum!sagt!“Þessir!supporta!þessa!útgáfu”!
!
V:!Sett!það!í!description!og!svona!
!
J:!Fólk!er!að!borga!fullt!af!peningum!fyrir!svona!en!við!höfum!bara!reynt!að!gera!
þetta!sjálfir!
!
V:!Já,!sent!bara!póst!á!eitthvað!fólk!út!í!heimi,!“Heyrðu,!viltu!koma!á!prómólistann!
hjá!okkur”.!
!
J:!Það!eru!mismunandi!svör.!
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!
V:!Já,!mismunandi!Djar,!sumir!svara!aldrei,!en!við!sjáum!alveg!svarhlutfallið!
!
J:!Síðan!erum!við!náttúrulega!á!Facebook,!Twitter,!Instagram!
!
Þ:$Og$reynið$þið$þá$að$vera$virkir$á$þeim$miðlum$til$að$vera$sýnilegir$
!
V:!Já!við!reynum!það!svolítið,!við!erum!mjög!virkir!á!facebook,!erum!minna!virkir!
á!twitter!og!tumbler!
!
Þ:$En$eruð$þið$með$einhverjar$sérstakar$stradegíur$varðandi$það$að$markaðssetja$
ykkur$á$netinu,$eruð$þið$að$reyna$að$kynna$ykkur$á$einhvern$sérstakan$hátt.$Þeir$
hjá$borg$töluðu$um$Facebook$og$einhverja$glæpamennsku$hjá$þeim$að$maður$
þyrfti$að$borga$með$póstum$til$að$fólk$sæi$þá.$
!
J:!Já!við!höfum!verið!að!boosta!pósta,!þetta!er!þannig!að!ef!þú!ert!ekki!búinn!að!
vera!duglegur!að!pósta!í!2!vikur!þá!sjá!miklu!færri!hvern!einasta!póst!þannig!þú!
þarft!að!vera!duglegur!að!pósta!alltaf!til!að!halda!þessum!hóp,!síðan!þarftu!
kannski!að!borga!5!dollara!til!að!flestir!sem!likeka!síðuna!þína!sjái!það.!!
!
V:!Þá!fær!maður!alveg!garanterað!að!fólk!sjái!það,!og!því!meiri!interaction!við!
póstinn!sem!að!þú!ert!að!pósta!því!fleiri!sjá!þetta,!ef!einhver!einn!kommentar!þá!
fer!þetta!strax!yfir!á!fullt!af!öðrum!newsfeedum.!
!
Þ:$En$finnst$ykkur$mikilvægt$að$vera$að$reyna$að$halda$þessu$uppi,$eins$og$t.d.$á$
facebook$
!
V:!Sko,!við!erum!með!einhver!1200!likes!á!facebook!og!það!er!ekki!eins!og!mikið!
af!því!fólki!sé!virkt!
!
J:!Já,!ég!held!að!það!sé!10%!regla!á!Facebook,!það!sjá!bara!10!prósent!af!þeim!
sem!lika!þig!það!sem!þú!ert!að!gera!
!
Þ:$En$eruð$þið$með$heimasíðu$líka$eða$eruð$þið$bara$að$prómótera$ykkur$á$
samfélagsmiðlum?$
!
J:!Við!vorum!með!heimasíðu,!okkur!fannst!það!bara!ekki!borga!sig!
!
V:!Líka!eins!og!þetta!er!núna!þá!er!fólk!bara!að!nota!Facebook!og!Soundcloud.!
Upplýsingarnar!sem!þú!ert!að!fá!af!heimasíðu!eru!þær!nákvæmlegar!sömu!og!þú!
færð!af!samfélagssíðunum!
!
J:!Já,!þannig!það!kostar!bara!of!mikið!að!vera!með!heimasíðu!miðað!við!hvað!þú!
ert!að!græða.!
!
Þ:$En$hvernig$seljið$þið$þessa$releasa$sem$þið$eruð$með,$eruð$þið$bara$með$einhvern$
flippa$inn$á$Facebook$síðunni$þar$sem$hægt$er$að$kaupa$þetta,$eða$eruð$þið$með$
bandcampsíðu$
!
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J:!Já,!það!er!bara!linkur!inn!á!Beatport!og!linkur!inn!á!Soundcloud!og!inn!á!
Soundcloud!er!líka!linkur!inn!á!Beatport!þar!sem!þú!getur!keypt!tónlistina!
!
V:!Mjög!straigt!forward!
!
Þ:$Hérna,$finnst$ykkur$tónlistarflóran$á$Íslandi$vera$að$aukast$með$tilkomu$netsins,$
og$innan$ykkar$geira,$þið$kannski$sjáið$ekki$beint$mun,$$soundcloud$er$nú$ekkert$
það$bilaðslega$gamalt$apparat$
!
V:!Jújú,!mér!finnst!þetta!bara!alltaf!vera!að!aukast!
!
J:!Það!er!líka!gaman!að!vera!inná!íslensk!raftónlist!grúppunni!á!Facebook,!það!er!
alltaf!einhver!að!pósta!
!
V:!Já,!það!er!alveg!hellingur!af!fólki!inn!á!grúppu!sem!heitir!Íslensk!raftónlist.!Það!
er!alveg!fullt!af!fólki!að!gera!tónlist!sem!ég!hafði!ekki!hugmynd!um!að!væri!til.!
!
J:!Það!er!mjög!mikið!að!gerast!
!
Þ:$Þannig$maður$er$alltaf$að$sjá$eitthvað$nýtt$í$gegnum$þessar$síður$og$svona$og$
kynnsta$einhveru$nýju$
$
V:!Algjörlega,!ég!hef!alveg!kynnst!öðrum!íslendingum!sem!eru!að!gera!tónlist!í!
gegnum!netið.!Maður!er!líka!að!nota!netið!til!að!senda!tónlist!á!þessa!aðila!og!fá!
feedback!og!svona!
!
J:Það!eru!eiginlega!2!grúppur,!það!er!íslensk!raftónlist,!sem!er!fyrir!alla!og!síðan!
er!eiginlega!íslensk!raftónlist!nr.2!!þar!sem!menn!eru!meira!pósta!lögum!og!segja!
frá!því!hvernig!þau!eru!gerð!og!eru!að!leitast!eftir!uppbyggilegri!gagnrýni!
!
Þ:$Það$er$þá$svona$peer$2$peer$dæmi$fyrir$þá$sem$eru$í$sömu$senu$
!
V:!Já!í!raun!og!veru,!en!þetta!er!samt!svolítið!þannig!að!ef!þú!ert!bara!að!pósta!
einhverju!sjálfur!og!kommentar!lítið!þá!færðu!voða!lítið!af!viðbrögðum.!Þetta!
snýst!allt!!um!að!vera!frekar!virkur!
!
J:!Jaá,……!en!það!er!samt!ekki!búið!að!vera!mikið!um!nýliðun!í!hússenunni!nýlega.!
Það!eru!ekki!margir!sem!eru!að!koma!nýjir!inn!í!það!
!
Þ:$En$þið$eruð$að$fókusera$á$íslenska$artista,$liggur$samt$svona$viðskiptavina$hliðin$
hérna$heima$líka$eða$eruð$þið$alveg$eins$að$reyna$að$presentera$íslenska$tónlist$
útávið$líka.$
!
V:!Það!var!upprunalega!hugmyndin,!að!við!ætluðum!bara!að!pitcha!þetta!fyrir!
útlendingunum,!skilurðu,!og!þá!gætum!við!hugsanlega!fengið!að!spila!
einhverstaðar!úti!og!líka!bara!þeir!sem!!voru!að!gefa!út!hjá!okkur.!Okkur!fannst!
eins!og!það!þyrfti!bara!að!koma!einhver!svona!rödd!frá!Íslandi!af!því!að!senan!
var!að!stækka!svo!mikið!úti!á!sama!tíma.!Okkur!langaði!til!að!vera!fyrstir!með!
eitthvað!út!héðan!en!síðan!þá!er!bara!fullt!af!liði!búið!að!vera!að!búa!eitthvað!til.!



51! !

T.d.!Callonme!voru!þarna!með!2!útgáfur!og!Thule!records!eru!að!koma!aftur.!Þeir!
eru!byrjaðir!að!endurútgefa!bara!og!svona.!
!
Þ:$Gamalt$íslenskt?$
!
V:!Jájá,!frá!96,!97k8,!þegar!við!vorum!bara!eitthvað!í!grunnskóla!að!bora!í!nefið!
!
J:!Jaá,!í!sandkassanaum!bara!
!
Þ:$En$er,$ég$er$örugglega$búinn$að$spyrja$að$þessu,$er$auðveldara$fyrir$fólk$með$
nýja$tónlist$að$láta$taka$eftir$sér$eftir$að$netið$kom$til$sögunnar,$getur$það$virkað$
sem$stökkpallur$inn$í$senuna$hérna$heima$
!
V:!Já!klárlega,!ég!held!að!það!sé!bara!jákvætt!
!
J:!Jáa,!þetta!er!samt!spurning!líka!um!hvort!einhver!taki!eftir!því!að!þú!sért!að!
gefa!út!á!netinu!
!
Þ:$Af$því$það$eru$svo$margir$að$gera$það$þá?$
!
J:!Af!því!að!hver!sem!er!getur!gert!það!
!
V:!Ég!flokka!Lagaffe!Tales!sem!underground!label!vegna!þess!að!við!erum!ekki!
með!svo!mikið!presense,!við!erum!ekki!með!nógu!mikinn!pening!til!að!prómótera!
þetta!út!um!allt!og!þetta!fer!fram!hjá!fullt!af!fólki.!En!mér!finnst!það!allt!í!lagi,!útaf!
því!að!mér!finnt!að!þeir!sem!finna!tónlista!okkar!þeim!finnst!hún!góð!en!þeir!
þurfa!samt!aðeins!að!leita,!sérstaklega!á!sölusíðunum.!
!
J:!Já,!þetta!hverfur!alveg!inn!í!flóðið!
!
V:!Já,!eins!og!við!þekkjum!þetta!alveg!sjálfir,!útaf!því!að!við!erum!eiginlegar!bara!
að!gefa!þetta!út!fyrir!plötusnúða.!En,!!það!kemur!út,!bara!í!þessu!Deep!house!
genre,!þá!eru!að!koma!út!kannski!200k300!útgáfur!á!dag.!Bara!á!Beatport,!og!
þetta!er!síðan!sem!plötusnúðar!fara!á!og!finna!tónlist.!Og!til!þess!að!finna!okkur!
þyrfti!maður!að!fara!í!new!releases!og!bara!skrolla!í!gegnum!allt!sem!var!að!koma!
út.!
!
J:!En!við!höfum!alveg!fengið!svona!1!staff!pick,!þá!velja!þeir!eitthvað!djúsí!
!
Þ:$Fer$maður$þá$inn$á$einhvern$annan$lista?$
!
J:!Þá!fer!maður!inn!á!forsíðuna!í!sínu!genre,!og!það!kemur!niðri!í!Staff!picks!
!
V:!Af!því!að!það!eru!svo!rosa!margir!sem!fara!bara!inn!á!forsíðuna,!og!ég!geri!
þetta!líka,!og!sjá!bara!það!sem!er!featured!og!þá!,!af!því!maður!nennir!ekkert!
alltaf!að!vera!að!skrolla!í!gegnum!200k300!release.!
!
J:!Já,!það!tekur!bara!tíma!að!fara!í!gegnum!þetta!dót!
!
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V:!Þess!vegna!er!þetta!underground!label,!vegna!þess!að!ef!þú!ert!ekki!með!okkur!
á!Facebook!þá!veistu!ekki!af!þessu.!Þá!finnuru!þetta!ekki!nema!með!því!að!leita!
eða!heyra!þetta!í!einhverju!mixi!eða!einhverju!svona!
!
Þ:$En$með$þessi$mix,$það$eru$mix$sem$menn$setja$á$soundcloud$væntanlega,$hafið$
þið$verið$að$fá$mikið$af$ykkar$efni$inn$á$einhver$svoleiðis$mix?$
$
V:!Jájá,!það!kemur!af!og!til,!það!kemur!á!óvart!hvert!þetta!ratar,!eins!og!ég!er!með!
bara!þokkalega!gott!dæmi!um!að!eitt!svona!mix!getur!skipt!svo!miklu!máli.!Við!
gáfum!út!remix!af!Moff!and!Tarkin!og!þá!rataði!remixið!mitt!til!einhver!gæja!í!
Suður!Afríku!sem!spilaði!það!í!útvarpinu….!
!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!

$
Viktor$lýsir$áhrifum$þess$að$remixið$hafi$verið$spilað$í$útvarpinu$og$hvað$það$geti$
haft$víðtæk$áhrif,$meðal$annars$$í$Facebook$öddum$og$hvenig$þetta$smitaðist$yfir$í$

annað$efni$frá$þeim$
!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
!
V:!Þetta!nær!alveg!að!smita!yfir!í!annað!efni,!ef!maður!er!með!þetta!bara!nægilega!
skýrt.!Hér!er!ég!Viktor!Birgiss!og!hér!er!labelið!sem!ég!er!með!og!hérna!getur!þú!
séð!annað!efni!frá!mér!og!þeir!sem!nenna!þeir!kíkja!á!þetta.!Persónulega!finnst!
mér!mjög!gaman!að!vita!eitthvað!meira!um!artistana!og!labelin!sem!maður!er!að!
skoða!
!
J:!Það!er!líka!gott!ef!maður!sér!eitthvað!dót!frá!labeli!og!og!maður!fílar!það!þá!er!
labelið!oft!með!eitthvað!svipað!sound!og!það!er!mjög!gaman!að!geta!leitað!í!
eitthvað!svoleiðis!
!
Þ:!Þeir!töluðu!einmitt!um!þetta!líka!hjá!Borg,!þetta!label!loyality!dæmi,!er!það!
alveg!svona!hlutur!sem!skiptir!máli.!Þið!bara!passið!ykkur,!þið!eruð!bara!að!gefa!
út!þessa!tónlist!og!hún!hljómar!svona!
!
J:!Já!maður!þarf!að!vera!með!alveg!skýra!línu!
!
V:!Það!er!slæmt!ef!maður!myndi!sjálfur!fíla!einhverja!útgáfu!frá!einhverju!labeli!
og!síðan!myndu!bara!næstu!tvö!release!vera!alveg!glataðar!og!ekkert!svipaðar!
!
J:!Við!höfum!alveg!þurft!að!segja!nei!við!vini!okkur,!þeir!féllu!bara!ekkert!inn!í!
það!sem!við!erum!að!gera!
!
V:!Það!er!líka!alveg!mjög!erfitt!!
!
J:!Þetta!er!náttúrulega!svo!óþægilegt!af!því!að!á!Íslandi!þekkja!allir!alla!og!þetta!
eru!félagar!manns!og!svona.!En!label!loyality!er!alveg!málið!
!
V:!Maður!er!að!reyna!að!búa!til!eitthvað!brand,!Deep!house!brand!og!reyna!að!
búa!til!ákveðið!fylgi!við!þetta!og!okkur!langar!sérstaklega!að!fá!til!liðs!við!okkur!
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Dja!sem!vilja!spila!dótið!okkar!og!þá!sem!!finnst!þetta!spennandi.!Það!eru!miklu!
skemmtilegri!fans!en!þeir!sem!eru!bara!að!læka!af!því!þetta!er!spons!á!Facebook.!
En!hægt!og!rólega!finnst!mér!vera!að!bætast!við!hópinn!hjá!okkur.!Við!fáum!alveg!
kvatningar!í!facebookskilaboðum!og!það!skiptir!alveg!miku!máli!því!stundum!er!
maður!alveg!að!spá!í!því!af!hverju!maður!er!að!standa!í!þessu.!Fyrst!þegar!ég!gaf!
út!smáskífu!og!sá!sölutöluna!var!maður!alveg!“Djís,!af!hverju!er!ég!að!gera!þetta,!
þetta!er!ekki!þess!virði”!
!
J:!Þetta!er!náttúrulega!þegar!á!botnin!er!hvolft!ekki!virði!peninganna.!Við!erum!
ekkert!að!standa!í!þessu!útaf!peningunum.!Maður!er!bara!að!reyna!að!gera!
eitthvað!skapandi!og!að!reyna!að!halda!utan!um!einhverja!senu!hérna.!Þetta!
verður!líka!svo!gaman!í!framtíðinni,!!að!eiga!eitthvað!safn!af!tónlist.!
!
Þ:!já,!og!eins!og!þið!eruð!að!segja.!Eftir!10k15!ár!verður!þetta!bara!
documentasjón!um!það!sem!var!að!gerast!hérna!og!þið!eigið!þá!allan!heiður!að!
því!að!þetta!hafi!verið!tekið!saman!og!gefið!út!þannig!það!sé!hægt!að!nálgast!það!
eftir!einhvern!tíma!
!
J:!Já!með!tilkomu!netsins!þá!bara!hverfur!ekkert!
!
V:!Kannski!er!þetta!bara!bein!afleiðing!þess!að!hópurinn!hérna!í!senunni!var!svo!
lokaður,!eða!þá!að!við!vissum!ekki!hvert!við!ættum!að!leita,!þannig!við!gerðum!
það!bara!sjálfir!
!
J:!Þú!varst!náttúrulega!aðeins!búinn!að!gefa!út!á!einhverju!labeli!úti!
!
V:!Já!og!það!var!kannski!ástæðan!fyrir!því!líka!að!mig!langaði!að!gera!þetta!
sjálfur.!Það!var!bara!einhver!gaur!úti!í!Malasíu!að!gefa!út!lagið!mitt!og!svo!frétti!
maður!ekkert!meira!af!því.!Og!svo!fær!maður!bara!ekkert!borgað!frá!sumum,!þeir!
bara!brjóta!samninga!og!svona.!En!það!er!ekki!mikill!peningur!í!þessu!
!
J:!Maður!er!ekkert!að!búast!við!því!að!fá!eitthvað!cash!bara!
!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!

$
Strákarnir$segja$frá$manni$sem$hafði$samband$við$þá$og$vildi$frá$borgað$frá$þeim$
og$hélt$að$þeir$væru$að$hafa$af$sér$pening.$Eftir$að$hafa$sýnt$honum$sölutölurnar$

og$útskýrt$málið$þá$skýrðist$það$allt$saman.$
$

Þeir$tala$líka$um$kostnað$við$útgáfuna$sem$þeir$dekka,$svosem$masteringu,$
dreifingarkostnað$og$útlitshönnun.$Þeir$í$framhaldi$lýsa$útliti$Lagaffe$Tales$

stuttlega$
!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
!
Þ:!Hérna,!mynduð!þið!geta!staðið!í!ykkar!útgáfu!ef!ekki!væri!fyrir!netið!í!þeirri!
mynd!sem!það!er!í!
!
J:!Nei!
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!
V:!Nei,!þetta!snýst!allt!um!að!hafa!netið!
!
Þ:!En!teljið!þið!líklegt!að!þið!hefðuð!reynt!að!standa!í!einhverju!ef!það!væri!ekki!
fyrir!netið!
!
V:!Nei!ég!held!ekki!af!því!að!í!fyrsta!lagi!þá!vorum!við!ekki!tilbúnir,!þetta!var!bara!
hugmynd!og!við!byrjuðum!!bara!á!því!að!googla!allt.!Hvernig!gerir!maður!þetta,!
hvernig!gerir!maður!þetta…!og!svo!rakst!maður!á!labelworx!og!það!bara!opnaði!
allar!hurðir!
!
J:!Það!bara!einfaldaði!allt,!þeir!opnuðu!dyrnar!að!öllu!draslinu!
!
V:!Já,!en!ég!er!ekki!viss!um!að!við!hefðum!gert!þetta!ef!netið!væri!ekki!hérna,!það!
er!rándýrt!að!pressa!vínyl!
!
J:!Sérstaklega!ef!þú!ert!á!Íslandi,!þú!þyrftir!að!vera!í!póst!eða!símasambandi!við!
alla!aðila!
!
V:!Bara!eins!og!þetta!var,!ég!ber!mikla!virðingu!fyrir!gömlum!útgáfufyrirtækjum!
!
J:!Eins!og!Thule,!þeir!flugu!bara!út!og!náðu!í!100!stk!og!voru!bara!uppá!
hótelherbergi!að!stimpla!á!plöturnar!og!síðan!fóru!þeir!bara!með!þær!í!
plötubúðirnar!beint.!
!
Þ:!Og!þeir!voru!þá!bara!að!dreifa!þessu!úti?!
!
V:!Já,!og!þeir!fengu!mikið!recognition!fyrir!það!
!
J:!Þeir!voru!með!stór!nöfn!!
!
V:!Já!og!þeir!eru!ennþá!að!fara!t.d.!til!Berlínar!og!spila!eina!helgi!og!þetta!er!
eitthvað!sem!ég!væri!alveg!til!í!að!gera!
!
Þ:!En!er!senan!þá!bara!orðin!miklu!miklu!minni!heldur!en!hún!var!fyrir!10!árum,!
bara!með!öllu!þessu!aðgengi!að!allri!þessari!tónlist!
!
V:!já!ég!held!það!
!
Þ:!Og!það!líka!kannski!útskýrir!þessa!grósku!sem!er!í!henni,!menn!geti!bara!
fundið!það!sem!þeir!vilja!þegar!þeir!vilja!
!
J:!Já!og!það!geta!líka!allir!búið!til!tónlist,!þú!ferð!bara!og!nærð!þér!í!forrit,!stelur!
því!jafnvel!og!þarf!ekkert!að!gera!neitt!nema!að!vera!bara!með!einn!lappa!bara!ef!
þú!hefur!áhuga!á!því!
!
Þ:!Ef!þú!nennir!að!grúskast!í!því!
!
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V:!Já,!það!tók!mig!mörg!ár!að!læra!almennilega!á!forritin!sem!ég!er!að!nota,!bara!
að!kenna!sjálfum!mér!af!því!ég!þekkti!engann!í!senunni!
!
Þ:!En!haldið!þið!að!það!sé!almennt!tilfellið!hérna!heima,!að!þeir!sem!eru!að!byrja!
þessu!þekki!engann,!er!þetta!bara!þannig!að!þú!kemst!bara!inní!hana!með!því!að!
vera!búinn!að!gera!eitthvað?!
!
V:!Sko,!ef!þú!ferð!ekki!í!MH!þá!ertu!eiginlega!að!standa!í!þessu!einn!
!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!

$
Stutt$umræða$um$MH$og$mikilvægi$skólans$sem$þú$ferð$í$til$að$kynnast$fólki$sem$er$

í$þessu$líka.$MS$og$Ísafjörður$eru$víst$ekki$staðirnir$til$að$vera$á$allavegna$
$

Í$framhaldi,$þeir$tala$um$að$hafa$kynnst$þegar$Viktor$seldi$Jónbirni$mixer$og$
Jónbjörn$hafi$síðan$bókað$hann$á$B2B$gigg$á$Ísafirði$

!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
!
Þ:!En!þið!töluðuð!um!áðan!þegar!við!byrjuðum!að!þið!eruð!bara!að!gefa!út!á!
netinu,!en!að!þið!hefðuð!svosem!alveg!áhuga!á!því!að!gefa!líka!út!fisikal!
!
J:!Já,!það!er!alveg!draumurinn!að!gefa!út!12!tommu!
!
Þ:!En!er!það!bara!peningurinn!sem!er!fyrirstaðan!
!
V:!Peningurinn!er!fyrirstaðan!núna,!en!ef!við!myndum!gefa!út!vínyl!þá!myndi!
vera!meiri,!sko,!málið!er!að!þeir!sem!kaupa!vínyl,!þeir!leita.!Það!er!fólkið!sem!
leitar!að!þessu!góða!dóti!og!hérna,!þú!kaupir!ekki!12!tommu!nema!hún!sé!góð.!
Það!er!líka!pressa!fyrir!okkur,!við!myndum!ekki!gefa!út!hvað!sem!er!á!vínyl.!
!
J:!Maður!þarf!að!passa!sig!vel!
!
V:!En!það!er!að!koma!út!svo!mikið!sorp!á!digital,!það!er!enginn!filter!og!sumir!
halda!að!“nú!erum!við!að!fara!að!græða!pening,!nú!erum!við!að!fara!að!gefa!út!20!
útgáfur!í!mánuði”!og!það!er!ekkert!samhengi!
!
Þ:!En!finnst!ykkur!það!þá!vera!meira!útgáfuvirði!í!því!sem!er!á!vínyl!
!
J:!Já!
!
Þ:!Ennþá!er!það!alveg!svona!official!“Þú!varst!að!gefa!eitthvað!út”!á!meðan!hitt!er!
bara!kasta!þessu!út!í!kosmósinn!dæmi!
!
V:!Já!algjörlega!og!ég!hef!alveg!heyrt!það!frá!DJ!um!sem!eru!að!koma!hingað!til!
Íslands!að!spila!sem!eru!reynslu!og!hafa!verið!að!gefa!mikið!út!á!vínyl.!Og!það!var!
einn!sem!sagði!bara!beint!við!mig!“ef!þú!vilt!láta!taka!þig!alvarlega!í!þessari!senu!
úti!þá!verður!þú!að!gefa!út!á!vínyl”!
!
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!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!

$
Umræðan$snýst$upp$í$hljómgæðaumræðu.$

Þeir$segjast$leggja$upp$úr$hljómgæðum$og$320$kbps$er$lámark$þegar$þeir$eru$að$
spila.$Þeir$segja$að$þetta$sé$misjafnt$eftir$fólki,$sumir$spili$bara$lossless$

$
Sú$tónlist$sem$þeir$gefa$út$er$bæði$í$boði$í$lossless$og$mp3.$Þeir$segja$að$oft$sé$líka$
ákveðinn$perraskapur$að$láta$hluti$hljóma$eins$og$þeir$séu$af$vínyl$og$þeir$hafi$

alveg$gerst$sekir$um$þetta$líka.$
$

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
!
Þ:!Verðið!þið!eitthvað!varir!við!það,!Íslendingar!og!kaup!á!stafrænni!tónlist,!þeir!
eru!ekki!duglegir!að!versla!sína!tónlist?!
!
J:!Neinei,!þeir!fara!bara!á!youtube!og!rippa!þetta!þar!eða!hlusta!á!þetta!spotify!
eða!eitthvað.!
!
V:!Já,!ég!held!að!Íslendingar!kaupi!ekki!tónlist!af!netinu!
!
Þ:!En!hafið!þið!verið!að!lenda!í!því!að!ykkar!dóti!sé!dreift!ólöglega!á!netinu?!
!
J:!Já,!við!erum!samt!svolítið!ánægðir!með!það.!Eins!og!til!dæmis!á!einni!síðu,!þetta!
er!frekar!vinsæl!síða!þar!sem!þú!nærð!í!tónlist,!þá!voru!bara!stóru!nöfnin!og!svo!
ein!smáskífa!frá!okkur!fyrir!neðan.!
!
Þ:!En!þið!lítið!þá!bara!á!það!sem!part!af!einhverju!prómói!
!
J:!Já,!það!er!bara!prómó.!Maður!er!svo!“!Það!hafði!einhver!fyrir!því!að!kaupa!
tónlistina!okkar,!rippa!hana!og!svo!setja!hana!inn!á!netið”!!
!
V:!Ég!var!allavegna!ekkert!sár!þegar!mín!smáskífa!fór!á!netið,!en!það!er!líka!bara!
smá!universal!karma.!Ég!var!alveg!líka!búinn!að!vera!að!stela!tónlist!og!svona.!
Eitthvað!sem!ég!hafði!ekki!efni!á!að!kaupa!þannig!mér!fannst!þetta!ekkert!mál!
!
Þ:!Þannig!ykkar!afstaða!til!ólöglegs!niðurhals!er!sú!að!þið!séuð!ekkert!að!tapa!
þannig!séð!á!þessu!
!
V:!Nei,!svosem!ekki!
!
Þ:!Heyrið!þið,!ég!er!svosem!ekki!með!neitt!fleira!til!að!spyrja!ykkur!um,!enda!er!
þetta!komið!upp!í!góðar!47!mínútur.!Það!verður!gaman!að!skrifa!þetta!upp!….!
!
J:!Er!það!ekki!
!
!
!
!
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!
Þ:!Takk!kærlega!fyrir!bara!að!nenna!að!spjalla!við!mig!og!það!verður!gaman!að!fá!
að!vinna!með!þetta!efni!og!svona.!!

!
$
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt$

$
$
Heildartími$viðtals:$47:56$$
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Viðauki I.c - Viðtal við Möller Records 
!

Viðmælandi:$Frosti$Jónsson!

Spyrill:$Þorgrímur$Þorsteinsson!

Tekið$föstudaginn$21.$okt.$2014$á$skrifstofu$Birtingarhússins$ehf.$

!
!
!
Þ:$Við$kannski$byrjum$á$því$að$þú$ ert$ frá$Möller$og$þú$ segir$mér$kannski$aðeins$
hverjir$eru$með$þér$í$því$og$hvað$þetta$er$gamalt$batteríi$og$svona$
!
F:! Já,! ég! heiti! Frosti! og! ég! er! partur! af! fjóreyki! sem! stendur! á! bak! við! Möller!
Records!sem!er! tónlistarforlag.!No!profit! tónlistarforlag!sem!er! í! raun!með!það!
einfalda! markmið! að! gefa! út! íslenska! raftónlist! og! að! gera! íslenska! raftónlist!
aðgengilegri! og! sýnilegri! og! auðvitað! að! ljá! íslenskri! raftónlist! smá! rödd,! hvort!
sem!það!er!hérna!heima!eða!annarstaðar.!!
Við!erum!að!gefa!út….!þetta!eru!orðnir!23!titlar!sem!við!erum!búnir!að!gefa!út!í!
heildina!ef! ég!man! rétt.! Forlagið!er! stofnað!upprunalega!árið!2011,!þá!eru!það!
Árni! Grétar! (Futuregrapher)! og! Jóhann! Ómars! (Skurken)! sem! stofna! þetta.! Ég!
kem!síðan! inn! í!þetta!og!Stefán!Ólafsson.!Ég!gef!út!undir!nafninu!Bistro!Boy!og!
Stefán! undir! Steve! Sampling! og! í! raun! er! bakgrunnur! okkar! mjög! ólíkur! en!
sameinast!í!áhuga!okkar!á!íslenskri!raftónlist.!!
En!eins!og!ég!segi!þá!er!markmikið!mjög!einfalt,!að!ljá!íslenskri!raftónlist!rödd!og!
það!er!mikið!af!strákum!og!stelpum!þarna!úti!sem!eru!að!gera!fullt!af!músík!en!
vantar!aðstoð!við!að!koma!henni!á!eitthvað!form.!Við!sjáum!líka!svolítið!hlutverk!
okkar! í! því,! að! aðstoða! þá! sem! við! sjáum! að! eru! að! gera! áhugavert! efni! og! að!
hjálpa!þeim!að!koma!því! frá!sér.!Útgáfan!er!náttúrulega!að! langmestu! leiti!bara!
rafræn!þó!sumir!gefi!út!rafrænt!og!í!takmörkuðu!upplagi!á!geisladiskum!og!vínyl.!
Út! af! því! hvernig! þetta! apparat! er! rekið,! þetta! er! meira! svona!
áhugamanna/samvinnufélag,!þá!er!það!náttúrulega!rekið!fyrst!og!fremst!á!þeim!
forsemdum!og!við!aðstoðum!við!útgáfuna!og!það!sem!til!fellur!af!sölu!það!rennur!
bara! beint! til! listamannanna.! Þannig! þetta! er! í! raun! alveg! sáraeinfalt! líkan.! En!
það!er!oft!bara!það!að!hjálpa!fólki!að!yfirstíga!þennan!þröskuld,!að!koma!þeim!í!
eintthvað! form,! einhvern! farveg,! búa! til! eitthvað! produkt,! hvort! sem! það! eru!
singlar,!ep!eða!stórar!plötur.!Það!þarf!bara!að!hjálpa!fólki!að!koma!sér!af!stað!
!
Þ:$Þið$eruð$þá$fyrst$og$fremst$að$hjálpa$fólki$að$búa$sér$til$umgjörð,$snýr$þetta$þá$
að$því$að$þið$ séuð$með$ákveðið$ lúkk$ sem$þið$eruð$að$ fella$ fólk$ inn$ í$ eða$er$allur$
gangur$á$því?$
!
F:!Það!er!allur!gangur!á!því,!við!höfum!auðvitað!skoðun!á!því!hvernig!hlutirnir!
eiga!að!líta!út.!Við!viljum!að!það!séu!einhverjar!faglegar!kröfur!í!gangi!varðandi!
útlit!og!gæði!á!tónlistinni!og!hvernig!menn!koma!tónlistinni!frá!sér.!Annað!hvort!
sjáum!við!um!masteringu!eða!við!höfum!einhverja!milligöngu!um!svoleiðis.!!
Varðandi!útgáfuna,!þá!er!eins!og!ég!sagði!megnið!af!þessu!gefið!út!rafrænt!og!við!
rekum! vefsíðu! þar! sem! öll! þessi! músík! er! aðgengileg,! en! síðan! erum! við! með!
samstarfsaðila!sem!sér!um!dreifinu!á!tónlistarveitur!rafrænt!
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!
Þ:$Er$það$þá$Labelworx?$
!
F:! Já,! Labelworx,! og! þeir! sjá! um! að! miðla! tónlistinni! á! allar! stærstu!
tónlistarveiturnar!sem!eru!í!boði,!hvort!sem!það!er!itunes,!beatport!eða!deezer.!
Þannig!að!dreifingin!okkar!fer!í!gegnum!það.!Það!hefur!verið!challenge!í!þessu!að!
það!er!mikið! framboð!af!músík!þannig! að!það!er!mjög!erfitt! að!vera! sýnilegur,!
þannig!við!höfum,!til!þess!að!auka!sýnileika!útgáfunnar,!og!þetta!helgast!auðvitað!
talsvert! af! því! að! við! erum!með! núll! buget! í! markaðsetningu,! við! erum! ekki! í!
samstarfi! við! stærri! útgáfuaðila! eða! neitt! slíkt,! þannig! við! erum! að! fjármagna!
þetta!allt!sjálfir.!!
Við!höfum!farið!svolítið!í!það!að!halda!reglulega!tónleika,!mánaðarlega!tónleika,!
þar!sem!að!við!gefum!einum!til!2!listamönnum!sem!hafa!gefið!út!hjá!okkur!færi!á!
að! spila! og! bjóðum! svo! kannski! einhverjum! fleiri! gestum! til! þess! að! taka! þátt!
með.!Það!eru!þessi!mánaðarlegu!Heiladanskvöld,!og!það!er!leið!fyrir!okkur!til!að!
kynna! listamenn!og!vettvangur! fyrir!þá!sjálfa! til! að!kynna!sig!og!þá!um! leið!þá!
útgáfu! sem! þeir! hafa! verið! með.! Síðan! höfum! við! haldið! annarslagið! stærri!
viðburði,! kannski! einu! sinni! ! tvisvar! á! ári! og! það! er! þá! líka! leið! til! að! ! auka!
sýnileika!útgáfuforlagsins!og!þar!með!reyna!að!vekja!áhuga! fólks!á!því!sem!við!
erum!að!gera!og!það!vonandi!skilar!sér!síðan!í,!hvað!á!ég!að!segja,!einhverri!sölu!
á!því!efni!sem!við!erum!að!gefa!út,!eða!er!gefið!út!á!okkar!vegum.!!
Auglýsingar,!þ.e.!almennar!auglýsingar,!eru!mjög!litlar!á!okkar!vegum.!Þó!þegar!
við!höfum!gert!það!hefur!það!verið!alfarið!á!netinu!og!þá! targeterað!eftir!þeim!
svæðum,! þeim!markaðsvæðum! sem! við! þykjumst! vita! að! við! séum! að! fá! betri!
svörun! á! en! annarsstaðar.! Þannig! við! erum! ekki! að! birta! auglýsingar! allstaðar!
heldur! er! þetta!mjög!markhópadrifið.! Við! finnum! það! t.d.! að! við! eigum! góðan!
hljómgrunn! í! löndum! eins! og! Þýskalandi! og! Frakkalandi,! að! einhverju! leiti! í!
Skandinavíu,! þannig! ef! við! erum! að! auglýsa! þá! targetum! við! aðallega! þessa!
markaði.!
!
Þ:$En$þið$eruð$að$presentera$ykkur$út?$Það$budget$sem$þið$eruð$með$fer$í$þetta?$
!
F:!Já,!þá!höfum!við!verið!að!auglýsa!á!þeim!mörkuðum!og!svosem!aðeins!hérna!á!
Íslandi!líka.!En!við!höfum!líka!farið,!á!síðustu!2!árum,!höfum!við!líka!farið!út!að!
spila!og!gert!það!þá!í!samstarfi!við!annað!hvort!promotion!fyrirtæki!úti!t.d.!það!
var!haldið!svona!Möller! labelkvöld! í!Berlín! í! fyrra!og!það!var!haldið! í!samstarfi!
við!viðburðafyrirtæki!sem!heitir!Nordic!by!Nature!sem!sá!þá!alfarið!um!að!kynna!
eventinn! í! Berlín.! Og! það! var! þá! hugsað! fyrst! og! fremst! sem!Möller! showcase!
kvöld! og! þá! komu!4! artistar! frá! okkar! að! spila.! Síðan! hafa! artistar! náttúrulega!
tekið!þátt! í! að! spila! á!Extreme!Chilli! í! Berlín! í! sumar!og!Diaz!Nordicas! á! Spáni!
núna!í!Sept.!Það!er!líka!móment!fyrir!okkur!til!að!kynna!labelið!og!þá!listamenn!
sem!hafa!gefið!út!á!vegum!labelsins.!Þetta!er!rosalega,!ef!maður!á!að!horfa!á!það!
þannig,!þetta!er!ekki,!við!erum!að!gera!þetta!að!einhverju! leiti! í!svolítið! lokuðu!
umhverfi!en!innan!þeirrar!senu!sem!er!í!gangi…!
!
Þ:$Er$ákveðinn$fókus$hjá$ykkur$í$því$sem$þið$gefið$út,$eruð$þið$að$stíla$inn$á$kveðna$
stefnu$innan$raftónlistar$frekar$en$eitthvað$annað.$
!
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F:!Nei,! í!sjálfum!sér!ekki,!svo!lengi!sem!okkur!líst!vel!á!efni.!Við!höfum!verið!að!
gefa!út!allt!frá!House!yfir!í!Ambíent!yfir!í!meira!tilraunakennt!dóterí.!
Þ:$ þannig$ þið$ eruð$ ekkert$ að$ flokka$ ykkur$ niður$ á$ ákveðnar$ lína:$ t.d.$ bara$
housetónlist$
!
F:Nei,!alls!ekki,!svo!lengi!sem!við!höfum!gaman!af!því!sem!rekur!á!fjörur!okkur!
erum!við!áhugasamir.!
!
Þ:$ Hafið$ þið$ fundið$ fyrir$ auknum$ áhuga,$ í$ kjölfarið$ á$ ykkar$ markaðsetningu$
erlendis$t.d.,$$á$því$sem$þið$eruð$að$gera?$
!
F:!Já,!þetta!kemur!svona!í!rólegheitunum.!Það!vita!fleiri!hverjir!við!erum!og!hvað!
við!erum!að!gera.!Líka!fleiri! innnan!tónlistargeirans!sem!eru!að!fylgjast!með!og!
það!hefur!líka!hjálpað!okkur!að!sækja!styrki.!Við!höfum!fengið!aðstoð!frá!Iceland!
Music! Export! (Útón)! í! þessar! tónleikaferðir! þegar! við! erum! að! fara! út! eða!
hreinlega!eins!og!við!gerðum!síðasta!sumar,!þá!héldum!við! tónleikaröð!um!allt!
landið!og!það!hefðum!við!aldrei!getað!gert!nema!með!stuðningi! frá!einhverjum!
aðila!eins!og!Útón!eða!einhverju!slíku.!!
!
Þ:$Og$þeir$aðilar$eru$þá$alveg$duglegir$að$ýta$undir$svona$
!
F:! Já,!allavegna!þá!er!það!gríðarlega!mikilvægt!að!hafa!einhvern!svona!bakhjarl!
við! svona! hluti.! Okkur! finnst! það! mikilvægt! því! að! stóru! leiti! er! þetta! svona!
grasrótarsena!og!þetta!er! svona!spurning!um!að!veita!allavegna!þann!stuðning!
sem!til!þarf!til!að!það!sé!hægt!að!vera!með!svolítið!lifandi!flóru.!Til!halda!flórunni!
svolítið!lifandi!
!
Þ:$En$ finnið$þið$ fyrir$auknum$áhuga$á$ykkar$músík$eða$á$þessari$ senu$yfir$höfuð$
bara$siðan$þið$byrjuðuð$2011$?$
!
F:!Ég!held!reyndar!að!það!sé!búið!að!vera!lengi!mikil!gróska!í!þessari!senu!en!ég!
hugsa!að!ef!þú!myndir!spyrja!þá!sem!hafa!verið!viðloðandi!þetta!lengur!en!ég!að!
þá! held! ég! að! tilfinningin! sé! sú! að! þessi! sena! sé! að! ná! svolítið! meira! upp! á!
yfirborðið.!Og!að!það!séu!fleiri!sem!séu!farnir!að!sýna!henni!áhuga!
!
Þ:$ Og$ heldur$ þú$ að$ það$ megi$ tengja$ þetta$ við$ netið$ með$ einhverju$ móti,$ þe.$ Að$
senan$sé$komin$nær$yfirborðinu.$
!
F:! Ja,! netið! hefur! hjálpað! að!mörgu! leiti! upp! á! það! að! gera! að! gera! þessa! senu!
sýnilega! en! síðan! er! það! líka! bara! hópurinn! sem! er! að! sinna! þessari! tegund!
raftónlistar.!Hann!er!bæði!að!stækka,!og!það!er!auðvitað!tólin!og!tækin!sem!við!
höfum!til!að!koma!þessari!tónlist!á!framfæri!eru!fleiri.!Þegar!ég!var!að!byrja!að!
búa!til!einhverja!tölvutónlist! fyrir!20!árum!þá!var!það!bara!happa!glappa!hvort!
að!sú!tónlist!sem!þú!varst!að!búa!til!næði!út!úr!svefnherberginu.!Núna!eru!bara!
leiðirnar! til! að! deila! og! miðla! þessari! tónlist! orðnar! miklu! fleiri! og! það! hefur!
klárlega!hjálpað!til!við!að!gera!hana!eins!sýnilega!og!hún!er.!
!
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Þ:$Það$er$kannski$að$sama$skapi$það$sem$býr$til$þennan$frumskóg$sem$þessi$sena$er$
orðin.$Ég$hef$heyrt$frá$öðrum$að$það$sé$orðið$erfitt$að$koma$tónlist$frá$sér$og$láta$
hana$ekki$týnast$strax.$
!
F:!Já!já,!en!það!þarf!í!sjálfu!sér!ekki!að!vera!neitt!slæmt!endilega.!Ef!við!erum!að!
horfa!á!útgáfu!og!tekjur!og!svoleiðis,!þá!held!ég!að!við!sjáum!að!aðal!tekjulindin!
okkar,!sem!við!notum!til!að!fjármagna!tónleikaferðir!eða!auglýsingar,!það!er!ekki!
sala!beint!heldur!er!það!tónleikahald.!!
!
Þ:$Þessi$labelkvöld$og$svoleiðis$þá$
!
F:! Já,! við! erum! kannski! bæði!með! labelkvöld! þar! sem! við! fáum! spons! eða! við!
erum!með!stærri!viðburði!þar!sem!að!við!seljum!inn.!Þannig!að!þar!erum!við!að!!
ná!í!fjármagn!sem!við!getum!notað!til!að!kostað!auglýsingar!og!svona!til!að!vekja!
meiri!athygli!á!okkur.!Þetta!er!langhlaup!og!þetta!tekur!tíma!og!við!erum!ekkert!
að!fara!að!sigra!heiminn,!enda!er!það!ekki!markmiðið.!
!
Þ:$Þannig$útgáfan$hjá$ykkur$er$ekkert$að$skila$ykkur$neitt$sérstaklega$í$vasann?$
$
F:!Nei,! það! eru!bara! örfáir! sem!að!því.!Menn! eru! almennt! ekkert! að! fá! þannig,!
magnið!er!ekki!það!mikið.!Það!er!annað!hvort!tekjur!af!digitalsölu!eða!streami,!en!
þessar!upphæðir!eru!auðvitað!bara!djók!
!
Þ:$einhverjir$aurar$bara$
!
F:!enda!held!ég!að!þessi!eigi!það!sameiginlegt,!eins!og!raunar!bara!mjög!stór!hluti!
af!íslenskri!tónlistarsenu.!Menn!eru!í!þessu!af!áhuga,!það!kemur!númer!1!2!og!3!
og!þar!er! líka!kannski!ástæðan!fyrir!því!að!það!er!ákveði!svona,! fjölbreittnin!er!
eins!mikil!og!hún!er.!Menn!gera!bara!það!sem!þá!langar!til!að!gera!
!
Þ:$Nú$hef$ég$heyrt$frá$hinum$2$aðilunum$sem$ég$er$búinn$að$tala$við,$sem$eru$svona$
talsvert$yngri$og$nýrri$í$senunni.$Þeir$töluðu$báðir$um$það$að$þessi$sena$sé$rosalega$
mikil$fjölskylda$og$það$sé$svolítið$erfitt$að$koma$sér$inn$í$hana$til$að$byrja$með.$Þeir$
fundu$fyrir$því$að$það$hefði$ekki$verið$auðvelt$að$fá$að$spila$einhverstaðar$og$þeir$
hefðu$ þurft$ að$ vera$ með$ eitthvað$ í$ höndunum$ til$ að$ koma$ sér$ eitthvert.$ Þú$ ert$
kannski$búinn$að$vera$í$senunni$lengur$en$það…$
!
F:! Jaa,! vandamálið! við! tónleikahald….! Ég! get! tekið! undir! þetta!með! fjölskyldu,!
þetta! er! alveg! ótrúlega! skemmtilegt! umhverfi,! þetta! er! auðvitað! lítil! sena! og!
flestir!þekkjast!og!menn!eru!duglegir!að!tala!saman!og!deila!músík!sín!að!milli!og!
að!því!leitinu!get!ég!algjörlega!tekið!undir!það.!Það!sem!að!háir!kannski!þessari!
senu!að!koma!tónlistinni!á!framfæri!á!vettvangi!tónleikastaða!er!bara!skortur!á!
tónleikastöðum.! Þeir! sem! eru! að! reka! skemmtistaði! í! dag,! það! er! bara! orðið!
miklu! ódýrara! fyrir! þá! að! einhvern! DJ! og! láta! hann! spila.! Það! er! engin!
viðskiptaleg!kvatning!fyrir!kráareigendur!að!fá!þessa!senu!inn.!Hún!er!ekki!eins!
aðgengileg!og!það!að! fá! trúbador! til! að! spila! slagara.!Þannig!að!það!er!kannski!
eitt,!það!hefur!vantað!þessa!staði,!vantar!fjölbreyttnina!í!skemmti/tónleikastaði!
og!svo!er!það!náttúrulega!landlægt!að!fólk!vill!ekki!borga!sig!inn!á!tónleika.!!
!



62! !

Þ:$ en$ er$ einhver$ staður$ í$ dag$ sem$ er$ heimavígi$ fyrir$ lifandi$ raftónlist$ eða$
frumsamda,$eða$ekki$þennan$DJ$kúltúr$allavegna.$
!
F:! Náttúrulega!Húrra,! sem! er! gamla! Volta! eða! gamli! Bakkus.! Þar! eru!menn! að!
reyna!svona!að!gera!eitthvað! í!þá!áttina!að!búa!til! tónleikastað!og!eru!að!bjóða!
upp! á! sómasamlegt! hljóðkerfi! og! svona.!Okkar!mánaðarlegu!kvöld,! við!höldum!
þau! á! litlum!bara! í!miðbæ!RVK! en! það! er! ekki! hugsað! endilega! sem! tónleikar,!
heldur!meira!sem!staður!þar!sem!fólk!fær!að!kynnast!og!komast!í!snertingu!við!
senuna.!Það!er!ákveðin!söknun!á!stað!eins!og!Faktorý!sem!hafði!svona!eitthvað!
með!sér!þar.!Það!er!kannski!fjölbreyttni!setur!okkur!svolitlar!hömlur.!Það!vantar!
uppá! fjölbreytnina! í! tónleikastaðahald! og! líka! kannski! má! að! einhverju! leiti!
kenna!okkur!sjálfum!um,!að!vera!ekki!nægileg!dugleg!að!koma!okkur!sjálfum!inn!
á!ákveðna!staði!
!
Þ:$ Aftur$ að$ ykkur$ sem$ dreifinaraðila$ og$ útgefanda,$ þeir$ aðilar$ sem$ þið$ gefið$ út,$
finnið$þið$þá$á$netinu$eða$eru$þeir$að$koma$til$ykkar,$eða$hvernig$er$ferlið?$
!
F:!Stundum!er!það!bara!þannig!að!við!þekkjum!einhverja! sem!eru!að!gera!gott!
stöff! þannig! að! þá! höfum! við! opnað! á! það.! En! í! flestum! tilfellum! er! það! bara!
þannig!að!menn!senda!okkur!demó!og!biðja!okkur!um!að!gefa!það!út!og!ef!okkur!
lýst!vel!á!það!þá!gefum!við!það!út.!!
!
Þ:$ Þið$ eruð$ kannski$ ekkert$ sérstaklega$ að$ skáta$ efni$ og$ reyna$ að$ finna$ eitthvað$
meira$
!
F:! Nei,! við! erum! ekki! að! gera! það! og! síðan! er! það! bara! þannig! að! þetta! er!
áhugamanna!útgáfa.!Við!erum!ekki!að!vinna!við!þetta! frá!9!til!5!og!erum!allir!á!
fullu! í!okkar!vinnum.!Þannig!þetta!er!bara!svona!að!þvi! leitinu!grasrótarútgáfa.!
Það!fer!sá!timi!í!hana!sem!við!þurfum!en!við!erum!ekkert!að!skáta!úti!til!að!reyna!
að!finna!næstu!stjörnu!til!að!gefa!út.!!
!
Þ:$Neinei,$ þið$ eruð$ ekkert$ að$ reyna$að$búa$ til$ einhverjar$ stjörnur,$ en$bara$ svona$
ferlið$almennt$að$ finna$artista.$Þessi$kontakt$á$milli$ tónlistarmanns$og$ fyrirtækis$
hann$er$bara$þannig$að$þeir$hafa$samband$og$svona$
$
F:!Já,!þetta!er!bara!eins!einfalt!og!hægt!er!
!
Þ:$En$fer$þetta$mikið,$af$því$að$fókusinn$er$mikið$á$netið$og$netsamskipti$og$svona.$
Fer$mikið$af$ykkar$samskiptum$fram$í$gegnum$netið$eða$Facebook$og$svona$
$
F:!Í!þessu!útgáfuferli!þá?!
!
Þ:$Bara$öllur$í$raun$og$veru,$hversu$bundnir$eruð$þið$við$netið$
!
F:! Þetta! er! náttúrulega! alfarið! bara! þannig! að! við! þjónustum! okkur! sjálfa! í!
gegnum!netið.!Þannig!við!erum!með!aðgang!að!þjónustuveitum!sem!eru!þá!okkar!
samstarfsaðilar! og!dreifingaraðilar! og! við! erum!alveg! sjálfum!okkur!nógir!með!
það!
!
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Þ:$Þannig$að$netið$eru$viss$forsemda$fyrir$ykkur$útgáfu?$
!
F:!Algjör!
!
Þ:$og$þið$væruð$ekkert$að$gefa$út$ef$ekki$væri$fyrir$það$
!
F:!Nei,!maður! svo! sem! veit! það! ekki,! ef! það! væri! 1984! og!menn! væru! að! gera!
músik!þá!værum!við!kannski!að!pressa!plötur!og!selja!þær!út!úr!bílskúrnum!hjá!
okkur!en!þetta!virkilega….!Þetta!er!netútgáfa.!
!
Þ:$Og$það$má$þá$ segja$að$ykkar$ stökkpallur$ sé$að$hafa$aðgang$að$Labelworx$og$
fleiru$og$forsenda$fyrir$því$að$þið$séuð$að$gera$það$sem$þið$eruð$að$gera$
$
F:!Algjörlega.!
!
Þ:$Varðandi$vínylinn,$því$að$nú$eru$ líka$ svolítið$ skiptar$ skoðanir$um$það$hvað$ sé$$
útgáfa$útaf$fyrir$sig$og$menn$eru$ennþá$svolítið$bundnir$við$að$þetta$sé$ekki$alvöru$
útgáfa$nema$það$sé$til$ fisískt$koppí$og$svona.$Hver$er$þín$afstaða,$eða$hjá$ykkur$í$
Möller$til$þess?$
$
F:!Ég!get! svosem!bara! svarað! fyrir!mig,! en!ég!hugsa!að! félagar!mínir! séu!alveg!
sammála!í!þessu,!en!útgáfa!fyrir!mér!er!ekkert!háð!því!að!það!sé!til!fisískt!eintak.!
Ekki!frekar!en!að!það!eru!gefin!út!blöð!á!netinu.!Þetta!snýst!meiru!um!að!þetta!sé!
komið! í! eitthvað! form! og! það! sé! búið! að! pakka! þessu! inn! og! hvort! að! platan!
kemur!út!á!digital!eða!á!CD!eða!vínýl!eða!öllu,!það!er!í!rauninni!ekkert!aðalatriði.!
Fyrir!mér!er!rafræn!útgáfa!útgáfa!eins!og!hver!önnur.!
!
Þ:$og$jafngild$sem$slík$
!
F:!algjörlega!
!
Þ:$Afstaða$ykkar$til$ólöglegs$niðurhals?$Hafið$þið$verið$að$lenda$í$að$ykkar$tónlist$
hafi$verið$dreift$ólöglega$á$netinu?$
$
F:! Alveg! örugglega,! við! bara! spáum! ekkert! í! það.! Ég,! og! nú! get! ég! aftur! bara!
svarað!fyrir!mig,!þá!hef!ég!ekki!stórkostlegar!áhyggjur!af!þessu,!að!einhverjir!geti!
nálgast!tónlista!ólöglega.!Og!ég!held!að!af!því!að,!í!fyrsta!lagi!af!því!að!það!er!ekki!
eins!og!digital!salan!sé!gígantísk!fyrir,!er!ekki!eins!og!þetta!skaði!okkur!en!það!er!
kannski!!bara,!því!fleiri!sem!hafa!aðgang!að!þessar!tónlist!því!betra.!Líka!bara!ef!
við!erum!að!horfa!á!tekjuhliðina!þá!eru!tekjurnar!að!koma!með!öðrum!hætti.!Það!
er!tónleikahald,!og!það!er!kannski!það!sem!vantaði!áðan!sem!ég!ætlaði!að!segja.!
Um!leið!og!við!erum!að!gefa!út!eða!hjálpa!okkar!artistum!að!gefa!út!á!labelinu!og!
að!koma!þessa!frá!sér!á!einhverju!formi!þá!er!það!að!opna!á!tekjumöguleika!fyrir!
þá,!því!þá!geta!þeir!sótt!tekjur!til!STEF!fyrir!tónleikahald.!Um!leið!og!þú!ert!með!
skráð!hugverk!þá!ertu!þó!með!tekjur!þar!af!flutningi!tónistarinnar!sem!þeir!væru!
almennt!ekki!að!fá!
!
Þ:$en$ýtið$þið$almennt$á$eftir$ykkar$artistum$að$skrá$sig$og$sitt$efni$hjá$STEF?$
!
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F:!Algjörlega,!við!hvetjum!alla!til!að!gera!það.!Það!er! líka!af!því!að! langflestir!af!
þeim!sem!við!erum!að!gefa!út!eru!mjög!duglegir!að!spila!og!þá!að!sjálfsögðu,!ef!
þeir!vilja!uppskera! fyrir! sitt! erfiði,!þó!að!þetta! séu!ekki! stórir!peningar,!þá!eru!
allavegnir! einhverjir! peningar! þar! sem!hægt! er! að! sækja.! En! varðandi! ólöglegt!
niðurhal!og!þess!háttar!þá!erum!við!mjög!lítið!að!velta!ykkur!upp!úr!því.!
!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
!
Talað$um$heiðarleika$raftónlistarkaupenda$og$vellt$fyrir$sér$ólíkum$pólum$og$farið$
inn$á$neyslumenningu$íslendinga$á$netinu$og$hvort$þeir$séu$aftarlega$á$merinni$í$

stafrænum$tónlistarkaupum.$
$

Í$framhaldi$snúast$umræður$uppí$platform$til$tónlistarkaupa$á$heimasíðu$Möller$
og$í$framhaldi$af$því$líkur$viðtalinu$

!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
!
!
Heildartími$viðtals:$34:23$
!
!
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Viðauki II - Tölvupóstur frá Jóhanni Ágústi Jóhannssyni 
!

Viðmælandi:$Jóhann$Ágúst$Jóhannsson$

Spyrill:$Þorgrímur$Þorsteinsson$

30.$september$2014$

!
!
Sæll Þorgrímur, 

1. Telur þú að hópum sem eru að gefa út sérhæfða tónlist sem á ekkert endilega 
erindi við stóran hlustendahóp (t.d. raftónlist eða metall) hafi fjölgað á síðustu 
árum hér á Íslandi ? 
Ég hugsa að hópurinn sé ekki endilega að stækka en hann er öflugur, sýnilegur og 
senan er í blóma. Það er kraftur í útgáfunni og það er vissulega eftirtektarvert að 
margar mjög hressandi útgáfur eru að koma út hjá t.d. Paradísarborgarplötur og Lady 
Boy Records en svo eru margir einyrkjar að senda frá sér efni sjálfir eða jafnvel að 
vinna beint með erlendum útgefendum eins og Angist og Dynfari sem sýnir að það er 
eftirspurn eftir þessum böndum og list þeirra sem nær langt út fyrir íslensku 
jaðarsenuna. 
       Ef svo er, getur verið að netið sé valdur að þessari þróun, að netið hafi opnað 
fyrir nýjar leiðir til þess að þetta tónlistarfólk geti gefið út sína tónlist. 
Ég held að netið spili stóra rullu og mikilvæga. Það er auðveldara að auglýsa tónleika 
og komast í samband við annað fólk sem er með svipaðar hugmyndir og listræna sýn 
á tónlist. Síður eins og Bandcamp er góðar til að gefa aðdáendum tækifæri til að 
hlusta á nýjustu lögin og hlaða þeim niður fyrir sanngjarnt verð eða kaupa sérstakar 
útgáfur sem oftar en ekki eru bara til í takmörkuðu magni og mikið er lagt í og nostrað 
við. Þarna ná bönd að sjá um að dreifa og kynna plötur án mikils tilkostnaðar. Ég man 
þá tíð að jaðarbönd gáfu út kassettur og 7“ og dreifðu sjálfar í plötubúðir, þetta kom í 
bylgjum og metallböndin hafa alltaf verið duglega að brenna útgáfur sínar á diska en 
oft hafa þessar útgáfur verið hljóðritaðar við nauman kost og hverfa oft fljótt af 
markaði. Það sem er í gangi í dag er á margan hátt betur gert þar sem tækninni hefur 
fleygt fram og það eru fleiri sem kunna til verka þegar kemur að upptökum og 
hljóðblöndun. 
-       2. Er auðveldara fyrir fólk með nýja tónlist að láta taka eftir sér eftir að netið 
kom til sögunnar og getur netið virkað sem stökkpallur inn í tónlistarbransann? 
Ég held að netið geri engin kraftaverk per se en það opnar dyr. Það sem skiptir öllu 
máli er tónlistin og svo er það að vera hugmyndaríkur og duglegur. Það að leggja hart 
að sér, spila á mörgum tónleikum og setja sig í samband við fólk sem er líklegt til að 
hafa áhuga á tónlistinni er það sem kemur þér áfram og netið styttir leiðir og hjálpar 
þér að vera sýnilegur. 
-       3. Hefur fjöldi umsókna sem varða tónlistarútgáfu á netinu eða í tengslum við 
netið fjölgað hjá Kraumi síðan þú tókst við sem framkvæmdarstjóri ? 
Það koma árlega 150 – 200 umsóknir í sjóðinn og það eru yfirleitt tæplega þriðjungur 
þeirra sem tengjast útgáfumálum á einn eða annan hátt. Nokkrir hafa sótt um til að 
dreifa útgáfum sínum sérstaklega á netinu en oftast eru þetta umsóknir sem snúa að 
frágangi og útgáfu, s.s. hljóðblöndun og tónjöfnun (mix og mastering), prentun á 
diskum, hönnun, frágangur og flutningar. Ég get að minnsta kosti ekki sagt að ég sjá 
minni áhuga hjá tónlistarfólki fyrir útgáfu, bönd vilja gefa út efnið sitt á föstuformi.    
-       4.Eru einhver ákveðin verkefni sem þú manst sérstaklega eftir? 
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Úsland Úsland útgáfan er mér minnisstæð sem metnaðarfullt verkefni sem byggir á 
sterkri listrænni hugmyndafræði og var bara fáanleg á netinu fyrir lítinn pening. Þegar 
umsóknin kom frá þem var útgáfan komin vel af stað og í raun var umsóknin þess leg 
að verið var að sækja um styrk til að gefa út útgáfuröðina á geisladiskum og kynna 
hana. Það hafa ekki margir lagt upp með þá stefnu að gefa bara út á netinu, eða sótt 
um styrki fyrir því en það er alveg valid útgáfa í mínum augum. 
  
Vona að þetta hjálpi og gangi þér vel með ritgerðina! 
Kveðja, 
Jóhann 
 

!
!
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Viðauki III – Samantekt á útgáfuhópum með netleit 
#
k!Tekið!saman!25.!september!2014.!
!

Nafn Tónlistarstefna Aldur  
Borg LTD Raftónlist/House 2013  

Úsland Útgáfa Spunatónlist 2012  

Synthadelia Ýmislegt 2010  

Möller Records Raftónlist 2011  

Lady Boy 

Records Raftónlist / Allskonar óhefðbundin tónlist 2012  

Lagaffe Tales Raftónlist / House 2012  

Rafarta Raftónlist / Industrial/ Techno 2013  

Ching Ching 

Bling Bling Fjölbreytt 2007  

Hljóðaklettar 

Electro acoustic, experimental, generative, drone, 

og disco tónlist 2009  

Geysir Records Raftónlist/Techno 2010  

ATA digital Bara tónlist hljómsveitarinnar Worm Is Green 2009  

Raftónar Label Raftónlist 2013  

Airport Route 

Recordings Raftónlist / House 2007  

Radio Bongo Fjölbreytt 2012  

!

!

!

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Viðauki IV - Íslensk raftónlist. Grafísk mynd sem með fjölgun útgefinna 
raftónverka frá aldamótum.  
k!birt!með!leyfi!frá!Jónbirni!Finnbogasyni.!
!

!
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