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Ágrip 

Vorið, sumarið og haustið 2015 vann ég, Bjarki Sigurjónsson að gerð heimildamyndarinnar 

Ekki með neitt á þjóðvegi eitt en myndin er hluti af meistaraverkefni mínu við hagnýta 

menningarmiðlun í Háskóla Íslands. Auk myndarinnar vann ég greinargerð þessa sem er 

einnig hluti af meistaraverkefni mínu. Í greinargerðinni er fjallað um vinnuferlið, 

hugmyndavinnuna, undirbúninginn, framkvæmdina og eftirvinnsluna.  

Heimildamyndin Ekki með neitt á þjóðvegi eitt fjallar um ferðina sem ég fór allslaus hringinn 

í kringum Ísland eftir þjóðvegi eitt. Myndin sýnir þær áskoranir sem felast í því að ferðast 

hringinn í kringum landið án allra nauðsynja. Með þessari mynd vildi ég athuga hvort 

mögulegt væri að komast hringinn allslaus sem og að varpa ljósi á góðmennsku fólks. Í 

þessari greinargerð fer ég yfir ferðalagið í heild sinni frá hugmynd til fullunninnar 

heimildamyndar. Samhliða því skilgreini ég  hugtök sem voru mér hugleikin á meðan ég vann 

að þessu verkefni. Að auki rýni ég í hlutverk myndatökumannsins sem og mína upplifun og 

reynslu af því að fara í þetta ferðalag.  
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1. KAFLI: INNGANGUR   
 

Eftir að ég lauk B.A. námi í Tómstunda- og félagsmálafræði þá vissi ég að ég vildi 

fara í mastersnám, en ég vissi ekki í hvaða mastersnám. Ég eyddi miklum tíma í að skoða það 

mastersnám sem í boði var í Háskóla Íslands og þegar ég las lýsinguna á hagnýtri 

menningarmiðlun var ég viss um að þarna væri nám sem ég vildi fara í. Ég sá tækifæri til að 

láta akademískan bakgrunn minn og áhugamál mætast í þessu námi. Ég hef lengi vel fundið 

þörf fyrir að skapa, búa til og miðla. Hvort sem það sé að miðla tilfinningu, hugmyndum, 

menningu eða jafnvel báðu. Hvort sem miðlunin er í formi tónlistar, ritaðs máls, myndbands 

eða jafnvel brandara.  

Á þessum árum sem ég var í hagnýtri menningarmiðlun fékk ég tækifæri til að kynnast 

allskyns miðlunarleiðum og fjölbreyttum einstaklingum úr ólíkum áttum. Verkefnin sem ég 

tókst á við voru fjölbreytt og gáfu mér góða innsýn inn í hinar ýmsu miðlunarleiðir. Eftir að 

hafa kynnst margskonar miðlunarleiðum í náminu þá sannfærðist ég fljótt um að langa að 

vinna heimildamynd sem lokaverkefni. Ég fann fyrir þörf að ögra sjálfum mér með því að 

velja miðlunarleið sem ég hafði lítið notast við áður. Heimildamyndarformið hefur alltaf 

heillað mig. Ég hafði ekki mikið horft á heimildamyndir frekar en aðrar myndir en þetta 

frásagnarform heillaði mig. Á vorönninni þegar ég var í áfanganum heimildamyndir horfði ég 

á lítið annað en heimildamyndir. Ég horfði bæði á heimildamyndir þar sem viðfangsefnið 

vakti áhuga minn en einnig horfði ég á heimildamyndir þar sem innihald myndarinnar vakti 

lítinn áhuga en framsetning og úrvinnsla viðfangsefnisins vakti forvitni. Þrátt fyrir að vera 

núna kominn í mastersnám í háskóla hef ég ekki átt auðvelt með að læra og tel ég ástæðuna 

vera að mestu að kennsluefnið, sú miðlunarleið sem hefurð tíðkast í skólakerfinu, hefur ekki 

hentað mér vel. Sökum lesblindu hef ég þurft að hafa töluvert mikið fyrir því að læra.   

Það eru forréttindi að fá að vera í námi sem veitir tækifæri til að vinna lokaverkefni og miðla 

því á þann hátt sem ég tel henta best fyrir viðfangsefnið. Það að gefast færi á að miðla efni til 

áhorfenda á því formi sem ég mundi kjósa mér sem áhorfandi. Ég tel enga aðra miðlunarleið 

henta viðfangsefninu eins vel og heimildamyndarformið. 

  



 

 

1.1 VAL Á VERKEFNI  

 

Fljótlega eftir að ég hóf nám í hagnýtri menningarmiðlun fór ég að velta fyrir mér vali 

á lokaverkefni. Ég vissi að mig langaði að gera eitthvað krefjandi, eitthvað sem ögraði mér á 

margan hátt. Ég vildi prufa að gera heimildamynd, helst í fullri lengd.   

Eftir að ég var búin að ákveða að gera heimildamynd vissi ég að ég vildi ekki gera mjög 

fræðilega mynd, áróðursmynd né pólitíska. Mig langaði að gera mynd sem hefði 

skemmtanagildi og ekki myndi skemma fyrir ef hún hefði undirliggjandi boðskap.  

Ég vildi ögra sjálfum mér og vera sjálfur hluti af myndinni. Ég vissi að það yrði krefjandi 

fyrir mig að vera sem eðlilegastur fyrir framan myndavélina. Mig langaði að takast á við 

áskoranir og ögrandi verkefni og festa það á filmu.  

Reglulega skutu hugmyndir upp kollinum en enginn sem fangaði mig algjörlega. Það var svo 

á seinnihluta haustannarinnar 2014 þegar ég fékk þá flugu í höfuðið að gaman væri að fara 

hringinn í kringum Ísland ekki með neitt og gera heimildamynd um það.   

Markmiðið með myndinni er fyrst og fremst að sannreyna hvort mögulegt sé að fara hringinn 

í kringum Ísland allslaus. Einnig er markmiðið að sýna upplifun mína og áskoranir á 

leiðinni  sem og að varpa ljósi á góðmennsku fólks sem verða á vegi mínum. 

Rannsóknarspurningin sem liggur því til grundvallar í þessari heimildamynd er því: Er 

hægt að komast hringinn í kringum Ísland án allra helstu nauðsynja? 

Markhópur myndarinnar er almenningur. Mig langaði að gera mynd sem sýnir áhorfandanum 

það góða sem býr í fólki. Ég sá fyrir mér að vel væri hægt að miðla kómískum atvikum sem 

mögulega kæmu upp við ófyrirséðar aðstæður. Einnig sá ég fyrir mér að duldi boðskapur 

myndarinnar gæti verið hvatning til fólks um að brjótast út úr sínum eigin höftum og höftum 

samfélagsins. Hvatning til að framkvæma það sem þeim virkilega langar að gera án þess að 

hugsa of mikið um hvað öðrum finnst eða hugsa of mikið um það sem þeim ætti að finnast.  

Það var eitt sinn ónefnd kona sem sagði við mig að framkvæma þær hugmyndir sem ég fengi 

þrátt fyrir að fólk taldi þær asnalegar eða vitlausar. Hún vísaði til þess að Thomas Edison hafi 

eflaust verið álitinn vitleysingur þegar hann var að reyna að koma ljósi á ljósaperuna.   

Þetta hef ég haft hugfast og þessi orð hvöttu mig til að fylgja hugmyndinni til enda þrátt fyrir 

efasemdir á meðan á ferlinu stóð. Edison hefur eflaust efast líka nokkrum sinnum.  

Ég gekk með hugmyndina í kollinum í nokkra daga og bar hana undir fjölskyldumeðlimi og 

góða vini. Viðbrögðin sem ég fékk voru misjöfn. Margir lýstu yfir hrifningu sinni á þessari 

hugmynd á meðan aðrir voru fullir efasemdar um að eg mundi láta þetta verða að veruleika. 



 

 

Misjöfn viðbrögð fólks sannfærðu mig enn frekar að láta verða að þessu og festa það á filmu. 

Ég fór á fund með Eggerti Þór Bernharðssyni heitinum skömmu fyrir jól þar sem ég sagði 

honum frá hugmynd minni. Honum leyst ágætlega á hana en varaði mig við að ráðast ekki í of 

viðamikið verkefni. Hans viðbrögð voru mér mikil hvatning að ráðast í þetta verkefni þó svo 

að það væri kannski stórt í sniðum þá var ég staðráðinn í því að klára það. Í kjölfarið var ég 

því harð ákveðinn í að gera mína fyrstu heimildamynd í fullri lengd.  

1.2 UPPBYGGING GREINARGERÐAR  

 

Í þessari greinargerð mun ég byrja á að fjalla stuttlega um heimildamynd sem 

miðlunarleið og hvers vegna sú leið varð fyrir valinu hjá mér. Ég ramma inn hugtakið 

“heimildamynd”, staðset myndina í flokkunarkerfi Bill Nichols, fjalla um 

kvikmyndatökumanninn, kvikmyndatökuvélina og hlutverk og ábyrgð 

kvikmyndagerðarmannsins. Ég kem svo inná hvernig ég nýtti reynslunám á ferlinu. Því næst 

mun ég fjalla um heimildamyndina mína ekki með neitt á þjóðvegi eitt og markmið 

myndarinnar. Ég velti fram áskorunum og ögrunum sem urðu á vegi mínum við gerð þessa 

verkefnis. 

Í kaflanum framkvæmd verkefnisins mun ég fara yfir ferlið í heild sinni frá hugmynd að full 

unninni heimildamynd, undirbúnningsvinnuna, tökudagana og eftirvinnsluna.  

Að lokum mun ég fjalla um hver markhópur myndarinnar sé sem og velta upp hugleiðingum 

varðandi birtingu myndarinnar. Greinargerðin endar svo á lokaorðum þar sem ég dreg saman 

mína reynslu og reyni að varpa ljósi á lærdóminn og spurningarnar sem ég sit eftir með eftir 

verkefnið.  

2. KAFLI: HEIMILDAMYND SEM MIÐLUNARLEIÐ  
 

Það eru til hinar ýmslu leiðir við að miðla efni. Í nútíma samfélagi er raunin sú að 

efnið er farið að styttast og þarf að fanga áhorfendann strax frá upphafi. Ástæðan fyrir því er 

aukið aðgengi að upplýsingum og magn upplýsinga. Ég valdi miðlunarleiðina áður en ég 

ákvað viðfangsefni myndarinnar. Þegar ég byrjaði í náminu  vissi ég að heimildamynd væri 

yfirleitt meira fræðandi en hefðbundnar bíómyndir hvort sem þær fjölluðu um afskekt þorp í 

Afríku, afleiðingar efnahagshrunsins á ungar fjölskyldur eða um frægan útigangsmann. Þar 



 

 

sem ég ákvað að notast við heimildamyndaformið sem miðlunarleið í verkefninu mínu fannst 

mér mikilvægt að átta mig betur á hugtakinu “heimildamynd”.  

2.1. HEIMILDAMYND  

 

Það hafa verið gerðar ýmsar tilraunir til að skilgreina hugtakið. Því hefur m.a. verið 

haldið fram að heimildamynd sé mynd þar sem kvikmyndagerðarmaðurinn hefur afsalað sér 

valdi yfir aðstæðum. Einnig hefur verið sagt að heimildamyndin sé kvikmynd sem fylgir eftir 

ákveðinni umræðu í þjófélaginu, sú skilgreining sem er hvað þekktust er skilgreining John 

Grierson sem er upphafsmaður heimildaformsins og sumir vilja meina að sé faðir 

heimildamyndagerðarinnar en hann segir að (Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Böðvar Bjarki 

Pétursson 1998:4) 

Heimildamynd er “skapandi meðhöndlun á raunveruleikanum” (Bill Nichols 2001:6). 

Þessi skilgreining hans á hugtakinu er hvað þekktust en það hafa hinir ýmsu fræðimenn reynt 

að skilgreina hugtakið nánar.   

Bandaríski rithöfundurinn og kvikmyndagagnrýnandinn Bill Nichols hefur lagt sín lóð á 

vogarskálarnar við að skilgreina heimildamyndar hugtakið. Hann talar um þrjú skilyrði 

heimildamyndar, að þær fjalli um raunverulega atburði, séu um raunverulegt fólk og segi sögu 

sem eiga sér stað í raunveruleikanum (Bill Nichols 2001:14).  

Það má segja að heimildamyndin Ekki með neitt á þjóðvegi eitt uppfylli þessi skilyrði 

Nichols. Ferðalagið sem ég fór í var raunverulegur atburður. Ég er raunverulegur og hitti fólk 

á leiðinni sem ég er handviss um að hafi verið líka raunverulegt. Myndin átti sér einnig stað  í 

raunveruleikanum. Þrátt fyrir þetta þá finnst mér mjög skrítið að þegar ég hafði lokið tökum 

og var sestur niður við að klippa myndina, varð upplifunin fjarlægari með hverjum deginum. Í 

mínum huga var ferðalagið orðið óraunverulegt og svo fjarlægt.  

Bill Nichols kom einnig fram með flokkunarkerfi og greiningarramma fyrir heimildamyndir í 

bókinni Introduction to Documentary. Nichols skiptir heimildamyndum í sex flokka: 

Ljóðræna formið (poetic mode), yfirlestursformið (expository mode), könnunarformið 

(observational mode), þátttökuformið (Participatory mode), sjálfhverfa formið (reflexive 

mode) og gjörninga formið (peformative mode). Þegar ég reyni að átta mig á staðsetningu 

myndarinnar minnar innan flokkunarkerfis Bill Nichols þarf ég að staldra við og hugsa. 

 Nichols lýsir ljóðræna forminu á þann hátt að það einkennist af tilraunakenndri og 

listrænni framsetningu. Vinnsla myndarinnar snýst um að kalla fram nýja sýn á veruleikann. 

Fólk er oftast birt í almennu samhengi og reynt er að ná fram hugrenningartengslum og 



 

 

tilfinningum sem vísa til almennrar merkingar (Nichols: Introduction to Documentary, bls 

162-166). 

 Yfirlestrar formið er form þar sem sannanir og staðreyndir eru settar fram á skýran hátt 

til að sannfæra áhorfandann. Áhorfandinn er matreiddur af staðreyndum og hefur því 

takmarkað svigrúm til að túlka og fylla í eyður. Svona tegundir heimildamynda reyna að 

hreyfa við áhorfandanum og upplýsa hann um staðreyndir um tiltekið efni. Myndmál og 

myndvinnsla er nýtt til að undirstrika staðreyndir og varpa ljósi á sannleikann (Nichols: 

Introduction to Documentary, bls 167-171). 

 Framsetning könnunar formsins er þannig að áhorfandinn er einskonar fluga á vegg, 

hann fylgist með atburðarás eða aðstæðum án þess að reynt er að hafa áhrif á upplifun 

áhorfandans. Framsetningin er raunsæ. Höfundurinn reynir fremur að hlusta eftir þekkingu í 

stað þess að móta hana sjálfur (Nichols: Introduction to Documentary, bls 172-179) 

 Þegar Nichols talar svo um þátttöku formið þá byggist það á þátttöku 

kvikmyndagerðarmannsins í myndinni. Hann er oftast sýnilegur og reynir að hafa áhrif á 

söguþráinn. Formið er raunsætt og myndmálið er að mestu háð aðstæðum (Nichols: 

Introduction to Documentary, bls 179-194). 

 Í sjálfhverfa forminu reynir kvikmyndagerðarmaðurinn að afhjúpa heimildamyndina 

sjálfa. Áhorfandinn er upplýstur að myndin er eftir ákveðinn höfund sem hefur bein áhrif á 

það sem myndin sýnir. Formið reynir að sýna ekki hlutlægan sannleika, heldur að varpa ljósi 

á hvernig þekking verður til í stað þess að varpa fram þekkingu (Nichols: Introduction to 

Documentary, bls 194-199).   

 Að lokum er það svo gjörninga formið. Í því formi er hvað mest lagt áherslu á 

tilfinningar. Þetta form er persónulegt og innhverft. Leitast er við að láta áhorfandann finna 

fyrir því hvernig það er að vera í ákveðnum aðstæðum og er því í andstöðu við 

yfirlestrarformið. Það er lögð áhersla á einstaklingsbundna tilfinningu í þekkingarleit í stað 

staðreynda og sannleika. Það sem einkennir þetta form er oft að sögumaður segir frá 

draumkendum hugleiðingum og pælingum (Nichols: Introduction to Documentary, bls 199-

209). 

 Það er erfitt að staðsetja heimildamyndina Ekki með neitt á þjóðvegi eitt í einn flokk í 

þessu kerfi. Myndin býr yfir þáttum úr nokkrum af þessum flokkum en þá helst gjörninga 

forminu og þátttöku fominu. Gjörninga formið má bersýnilega sjá þar sem myndin fjallar um 

upplifanir mínar og tilfinningar sem ég geng í gegnum á ferðalaginu mínu. Í myndinni er lítið 

stuðst við staðreyndir heldur er leitast við að láta áhorfandann finna fyrir því hvernig er að 



 

 

vera í ákveðnum aðstæðum. Með því að sýna mig í ákveðnum aðstæðum næ ég vonandi að 

vekja sterkar tilfinningar hjá áhorfandanum. Ferðalagið er gjörningur þar sem erfitt og í raun 

ógerlegt er að sjá fyrir framvindu myndarinnar. Ég er höfundur myndarinnar og myndin fjallar 

í raun um upplifanir mínar á ferðalaginu það segir mér að það megi einnig staðsetja myndina í 

þátttökuforminu. Ég er sýnilegur og hef áhrif á framvindu myndarinnar.  

2.2. KVIKMYNDATÖKUMAÐURINN OG KVIKMYNDATÖKUVÉLIN  

 

Bill Nichols segir að heimildamynd sé framsetningarform. Hvernig raunveruleikinn er 

borinn á borð áhorfandans skiptir máli. Heimildamyndin sýnir ekki raunveruleikann eins og 

hann er í raun og veru. Kvikmyndagerðarmaðurinn getur ekki verið hlutlaus eða fríað sig frá 

því að vera að hafa áhrif á sannleikann sem hann er að vinna með. Hann velur sjónarhorn á 

raunveruleikann og velur á hvaða hátt hann birtir hann. Hann velur sjónarhorn á viðfangsefnið 

(Bill Nichols 2003:192).  Ég tel að kvikmyndagerðamaðurinn geti einnig nýtt tónlist eða 

eftirvinnslu til að magna áhrif og skýra sýn sína á viðfangsefnið meðvitað eða jafnvel 

ómeðvitað. Hlutverk kvikmyndagerðarmannsins er því mikið og mikilvægt er að hann sé 

meðvitaður um að hann hefur og getur haft áhrif á viðfangsefni myndarinnar.  

“Tökuvélin er ekki hlutlaust verkfæri því að sýn áhorfanda mótast af augnarráði vélarinnar. 

Það skiptir ekki síður máli hvernig við myndum en hvað við myndum”. (Björn  Ægir 

Norðfjörð 2008:114)  

Ég aðhyllist vel skilgreiningu John Grierson  enda er sú skilgreining tiltölulega víð. 

Heimildamyndin mín uppfyllir að mínu mat vel skilyrði heimildamynd, þar sem ég 

(viðfangsefnið) er raunverulegur einstaklingur og ég hitti raunverulegt fólk á ferðalaginu. 

Ferðalagið mitt var raunverulegur atburður sem átti sér stað í raunveruleikanum.  

2.3. EFTIRVINNSLA OG BIRTING  

 

Það er mikilvægt fyrir kvikmyndagerðarmanninn að vera meðvitaður um það að 

hvernig myndin er klippt hefur áhrif á hvernig áhorfendur túlka þann raunveruleika sem verið 

er að miðla. Það er mikilvægt líka að hafa í huga í gegnum hvaða miðil birtingin fer fram 

hvort að myndefnið fari í birtingu á netinu, í sjónvarpinu eða í kvikmyndahúsum. Áhrif 

myndefnisins hefur líka mismunandi áhrif eftir t.d. stærð skjásins eða upplausnar 

myndefnisins. Ákveðið efni getur haft meiri áhrif á hvíta tjaldinu á meðan annað efni getur 

haft meiri áhrif með miðlun af öðrum toga. 



 

 

3. KAFLI: FERÐALAG OG ÍGRUNDUN 

  
Þetta verkefni var í upphafi ófyrirséð ferðalag, þar sem aðstæður og uppákomur gætu 

skapast sem ekki var hægt að sjá fyrir eða setja sig í stellingar fyrir. Mér fannst mikilvægt að 

bæði ég og kvikmyndatökumaðurinn myndum draga sem mestan lærdóm á þessu ferðalagi. 

Ég batt líka miklar vonir við að myndin myndi hafa þau áhrif á áhorfandann að hann gæti 

dregið einhvern lærdóm af okkar upplifunum og reynslu. Ákvað ég því að rifja upp það sem 

ég hafði lært í grunnáminu mínu í Tómstunda- og félagsmálafræði. Ég hef töluverða reynslu 

af því að vinna með hópa og einstaklinga á ferðalagi hvort sem um ræðir ferðalag í orðsins 

fyllstu merkingu eða reynsluferðalagi Eitt af því sem ég lærði í náminu var reynslunám.  

"Einfaldasta skilgreiningin á reynslunámi er sú að einstaklingur lærir af því sem hann tekur 

sér fyrir hendur. Reynslunám á sér stað þegar einstaklingur er þátttakandi í ferli þar sem 

reynsla eða upplifun verður til. Reynslan er svo rædd og skoðuð á gagnrýnin hátt í 

áframhaldandi vinnu. Markmiðið er að reynslunám leiði til nýrra uppgötvana sem gefur 

svigrúm til nýs skilnings í tengslum þátttakenda við viðfangsefnið. Styrkleiki þess konar náms 

felst einna helst í því að þátttakandinn dregur lærdóm af reynslunni, hann er virkur í ferlinu og 

er ábyrgur fyrir því að yfirfæra það sem hann lærir yfir á hið daglega líf." (Íþrótta- og 

tómstundaráð Reykjavíkur, 2007) 

Til að útskýra reynslunám betur þá er gott að skoða reynslunámshring Kolbs en hann 

sýnir ferlið sem einstaklingur þarf að fara í gegnum til að umbreyta upplifun í reynslu og þar 

með draga lærdóm af upplifunum.  

Fyrst á sér stað upplifun sem einstaklingurinn verður  

fyrir eða velur að taka þátt í. Eftir hana á sér stað 

 ígrundun eða athugun á þessari upplifun. Eftir að 

ígrundun hefur átt sér stað býr einstaklingurinn til  

ákveðna alhæfingu eða kenningu. Þessa alhæfingu  

tekur einstaklingurinn með sér þegar næsta upplifun  

á sér stað. Í þessari nýju upplifun beitir eða prófar  

einstaklingurinn þessa alhæfingu sem mótuð var með síðustu upplifun. Með þessari beitingu 

eða prófun hefur einstaklingurinn upplifað að nýju og bætt ofan á reynslu sína en jafnframt er 

viðkomandi kominn af stað aftur í þessu hringlaga ferli. Milli alhæfingar og beitingar á sér 

stundum stað það sem kallað er flutningur. En þá yfirfærir einstaklingurinn það sem hann 

alhæfir yfir á aðrar aðstæður, svo sem daglegt líf (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011:78-80).  

Upplifun 

>Reynsla 

Ígrundun 

Alhæfing 

Beiting 



 

 

4. KAFLI: HEIMILDAMYNDIN EKKI MEÐ NEITT Á ÞJÓÐVEGI 

EITT  

 
Ég lagði af stað með þá hugmynd að gera heimildamynd um ferðalag mitt umhverfis 

landið. Mig langaði að gera heimildamynd sem ég væri partur af. Mig langaði að varpa ljósi á 

góðmennsku Íslendina og sannreyna hvort að það væri hægt að fara hringinn allslaus. Ég 

Áttaði mig fljótt á því að ég var ekki bara að fara að varpa ljósi á góðmennsku Íslendina 

heldur einnig góðmennsku erlendra ferðamanna sem voru á ferð sinni um landið.   

Þegar ég lagði af stað með þessa vinnu voru markmiðin með verkefninu mínu að ögra sjálfum 

mér bæði sem einstakling og aðalpersónu sem og kvikmyndagerðarmanni. Einnig að athuga 

hvort að ég gæti komist hringinn allslaus. Hvort ég gæti einungis stólað á góðmennsku fólks 

sem yrði á vegi mínum.  

Markmiðið með heimildamyndinni er að búa til skemmtilegt afþreyingar efni. Þar sem 

ég varpa ljósi á hvernig er að ferðast umhverfis landið á puttanum ekki með neitt. 

Þegar ég byrjaði að vinna að þessu verkefni kom orðið ekta oftar en ekki fyrir. Ég vildi reyna 

að hafa allt sem mest ekta. Ekta þýðir að það sé ósvikið. Ég vildi því hafa myndina sem mest 

ósvikna. Það var hægara sagt en gert. Ég vildi helst komast hjá því að hagræða veruleikanum, 

en það var óhjákvæmilegt. Ég vissi þó að ég vildi ekki sviðsetja atburði til að reyna að gera 

myndina betri.  

4.1 SAMSPIL SJÓNARHORNA  

 

Ég ætla aðeins að staldra við hugtakið ekta útfrá aðstæðum sem skapast þegar ég var 

að spjalla við viðmælendur. Ég þurfti að velta fyrir mér hvað hefði áhrif á viðmælendur. Það 

er alvitað að fólk á það til að breyta hegðun sinni þegar myndavélin er komin á loft. Fólk gerir 

það oft ómeðvitað og ósjálfrátt. Ástæðan er eflaust feimni við að opinbera sjálft sig. Fólk á 

það til að setja sjálft sig til hliðar og setja sig í stellingar til að sýna ýmist sína bestu útgáfu af 

sjálfum sér eða jafnvel sýna sig eins og það heldur að kvikmyndagerðarmaðurinn vilji að það 

sé. Ég lagði mig fram við það að reyna að hafa samræðurnar sem eðlilegastar.  

Ég reyndi eftir fremsta megni að vera afslappaður og rólegur þegar ég talaði við fólk á 

ferðinni, með því var ég að setja sjálfan mig í ákveðið hlutverk. Ég var farinn að sníða mér 

stakk eftir vexti, ég var hættur að vera ekta. Átti ég að fórna mér til að hafa viðmælendurna 

sem mest ósvikna? Voru aðstæðurnar þá meira ekta heldur en ef væri bara ég? Í hverju atriði 



 

 

þar sem ég ræði við viðmælendur eru nokkur sjónarhorn að speglast hvort í öðru. Það er 

sjónarhorn viðmælandans og svo sjónarhorn mitt sem ferðalangur, sjónarhorn mitt sem 

kvikmyndagerðarmaður að ógleymdu sjónarhorni myndavélarinnar að auki sjónarhorn 

tökumannsins. Ég þurfti því að slaka aðeins á því að einblína á hugtakið ekta og gera þetta 

bara eins ekta og ósvikið og ég gat.  

Ég vissi um leið og ég fékk hugmyndina að verkefninu að það  gæti orðið frekar viðamikið. 

Viðameira kannski en ætlast er til við gerð lokaverkefnis. Einnig vissi ég að ég var að ráðast í 

verkefni sem ég hefði ekki mikla reynslu af að gera og var það því mikil áskorun fyrir mig. 

Ég vissi að ég væri að fara upplifa mikið á skömmum tíma. Fannst mér mikilvægt að vinna úr 

upplifunum og öðlast reynslu. Ég ákvað að nýta mér aðferð sem ég tamdi mér þegar ég var í 

B.A náminu í tómstunda- og félagsmálafræði, reynslunám. En það snýst um  að fanga 

upplifanir og vinna úr henni reynslu sem ég get nýtt mér síðar á lífsleiðinni.  

Ég skapaði svigrúm á ferðalaginu sjálfu til að staldra við reglulega og ígrunda upplifanir 

líðandi stundar. Einnig leiddi ég ígrundun með Halldóri tökumanni í lok hvers dags. Þar sem 

við fórum yfir upplifanir dagsins skoðuðum tökur af deginum sem og að skiptast á hápunktum 

og lágpunktum dagsins. Með því að gera ígrundunina samhliða því að skoða tökur liðins dags 

öðluðumst við reynslu.  

4.2 ÁHRIFAÞÆTTIR OG BREYTUR 

 

Ég talaði um hugtakið ekta hér í kaflanum að framan. Það er mikilvægt fyrir mig sem 

kvikmyndagerðarmann og ykkur sem áhorfendur að gera sér grein fyrir þeim þáttum sem hafa 

eða gátu haft áhrif á myndina. Þeir áhrifaþættir sem ég tel upp hér eru ekki tæmandi listi yfir 

áhrifaþætti þeir voru eflaust fleiri en ég gerði mér grein fyrir. Þessir þættir tel ég hafa haft 

áhrif á framvinu myndarinnar.   

Fyrst ber að tala um vitneskju viðmælenda eða einstaklinga sem lögðu mér lið á leiðinni. 

Sumir vissu að ég væri að gera heimildamynd og voru þar af leiðandi tilbúnir að hjálpa. Það 

er ekki endilega gefið að þeir einstaklingar sem buðu fram aðstoð sína og vissu af 

heimildamyndinni hefðu boðið fram aðstoð sína ef ég hefði ekki verið að vinna 

heimildamynd.   

Ég velti fyrir mér á meðan á undirbúningnum stóð hvort ég ætti að hafa samband við 

fréttamiðla og upplýsa þá um áform mín og fá jafnvel umfjöllun og athygli áður en ég mundi 

leggja af stað t.d. í Kastljósi eða í Ísland í dag.  Eftir að hafa velt því fyrir mér ákvað ég að 

gera það ekki þar sem að það gæti hugsanlega auðveldað mér til muna að fá far eða 



 

 

annarsskonar aðstoð á ferðalaginu ef fólk væri upplýst um áform mín. Ég velti líka fyrir mér 

hvort ég ætti að gera þetta til styrktar góðs málefnis en ákvað að gera það ekki heldur þar sem 

að ég var ekki að fara fá umfjöllun um ferðalagið mitt áður en ég lagði af stað.   

5. KAFLI: FRAMKVÆMD VERKEFNIS  

 
Verkefnið Ekki með neitt á þjóðvegi eitt var í vinnslu frá haustönn 2014 fram á 

haustönn 2015. Framkvæmd verkefnisins hófst í raun um leið og hugmyndin varð til. Þrátt 

fyrir að lítið hafi farið niður á blað, þá varð hugmyndin skýrari og skýrari í kollinum á mér. 

Það var svo á vorönninni 2015 sem ég hófst handa við að koma öllu niður á blað. Þá byrjaði 

ég að vinna að greinargerðinni auk þess að skrifa gróft handrit og skipuleggja undirbúnings 

tímann sem og undirbúa tökutímabilið. Tökur fóru fram í byrjun júní og eftirvinnslan hófst 

um miðjan júní.  

5.1 UNDIRBÚNINGUR 

   

Þegar ég var kominn með skýra mynd af verkefninu var að mörgu að huga í 

undirbúningnum.  Það reyndist mér svolítið flókið að vinna að undirbúning þar sem að það 

voru margir óvissuþættir t.d. vissi ég ekki fjölda tökudaga, eða hvert þetta ferðalag mundi 

leiða mig. Handritsgerð þótti mér flókin þar sem að það voru svo margir óvissuþættir og 

margir þættir sem ég þyrfti jafnvel að bregðast við á leiðinni svo að útkoman væri sem best. 

Ég var t.d. ekki að fara að hanga í bíl með leiðinlegum viðmælenda yfir hálft Ísland. Var því 

handritið í formi punkta og var ég þar með kominn með skráðar hugmyndir um hugsanlega 

stefnu myndarinnar. Þrátt fyrir að þetta hafi verið mér fremur erfitt til að byrja með þá var 

þetta ótrúlega skemmtileg vinna. Ég átti samtal við samnemanda minn og við hittumst tvisvar 

þar sem við fórum yfir þær aðstæður sem gætu hugsanlega skapast í ferðalagi sem þessu. Þær 

vangaveltur byggðum við vitanlega á eigin reynslu. Við veltum einnig fyrir okkur að stundum 

þurfti að taka ákveðnar ákvarðanir til að búa til ákveðnar aðstæður. Þrátt fyrir það vorum við 

sammála um að myndin ætti að vera eins ekta og mögulegt væri. En auðvitað var þetta allt 

óljóst og ófyrirsjáanlegt. Þegar maður hugsar til baka þá átta ég mig á því að þrátt fyrir að 

maður gerði ekki allt sem stóð í handritinu þá kom það mér og myndatökumanninum á sömu 

blaðsíðu, við vissum báðir hvað ég vildi fá útúr þessu.  



 

 

Auk handritsins útbjó ég útbúnaðarlista, tækjalista og spurningalista. Ég þurfti einnig að finna 

tökumann, verða mér útum fatnað og tækjabúnað. Samhliða þessari vinnu fór mikill tími í það 

að horfa á þætti, heimildamyndir og kennsluefni á netinu um þann búnað sem ég hafði hugsað 

mér að nota við gerð þessarar myndar. Ég hafði samband við fólk sem ég þekkti til að fá 

ráðleggingar með búnað og annað sem ég þyrfti að hafa í huga við gerð svona myndar. 

Undirbúningurinn fór fram að lang mestu leiti á vorönn 2015 og jókst álagið og vinnan við 

undirbúninginn jafnt og þétt og náði hámarki í maí mánuði, enda þá orðið mjög stutt í áætlaða 

tökudaga.   

5.1.1 TÖKUMAÐUR  

 

Fljótlega eftir að hugmyndin skaut upp kollinum bar ég hana undir samnemanda minn 

í hagnýtri menningarmiðlun, Halldór Óla Gunnarsson, og sagði honum frá hugmynd minni. 

Honum leist mjög vel á þessa hugmynd mína og hvatti mig til að láta þessa hugmynd verða að 

veruleika. Ég gekk áfram með þessa hugmynd í kollinum og næst þegar ég hitti á Halldór þá 

spurði ég hann hvort hann væri ekki tilbúinn að taka myndina upp fyrir mig. Hann svaraði því 

játandi án þess að hugsa sig nokkuð um. Svo hófst undirbúnings vinnan hjá mér. Þegar það 

var langt liðið á vorönnina 2015 þá mældi ég mér mót með Halldóri í Háskóla Íslands og bar 

þá aftur upp spurninguna hvort hann væri ennþá tilbúinn að koma með mér í þetta ferðalag. 

Ég hafði hugsað mér að leggja í hann 1. júní. Ég hafði smá áhyggjur af því að hann væri 

búinn að gera önnur plön en svo var ekki. Hann var meira en tilbúinn að koma með mér í 

þetta ferðalag og mynda það. Nokkrum dögum fyrir tökur fórum við rétt út fyrir bæinn með 

búnaðinn og æfðum okkur að taka upp á græjurnar eftir að hafa horft á fjöldan allan af 

fræðslumyndböndum á netinu um kvikmyndatöku og notkun búnaðarins. Það voru forréttindi 

að fá hann með og var hann mjög góður ferðafélagi sem var opinn og skemmtilegur og hafði 

ekki neikvæð áhrif á myndina. Hann sinnti hlutverki tökumanns, hljóðmanns, 

aðstoðarleikstjóra og sálfræðings í ferðinni.  

5.1.2 FATNAÐUR 

 

Þar sem ég var að fara að leggja af stað í ferðalag án allra nauðsynja þá þurfti ég 

allavegana að leggja af stað vel klæddur. Þau föt sem ég klæddist var það eina sem ég tók 

með mér í þetta ferðalag. Þurfti ég því að huga vel að klæðnaðnum. Eftir að ég hafði skrifað 

niður útbúnaðarlistann (viðauki 1) kom í ljós að ég þurfti að verða mér útum ýmisskonar 

fatnað.  Ég hafði samband við 66° Norður. Ég sendi þeim tölvupóst (viðauki 2) þar sem ég 



 

 

sagði þeim frá fyrirhuguðu ferðlagi mínu og óskaði eftir fatastyrk frá þeim. Ég sendi einnig á 

nokkur önnur fyrirtæki en fyrstu og einu viðbrögðin sem ég fékk voru frá 66° Norður. Ég var 

boðaður á fund með markaðsstjóra fyrirtækisins þar sem ég sagði honum betur frá verkefninu. 

Fundurinn gekk vel og ég fékk fínan fatastyrk frá þeim.  

Var ég þá tilbúinn með hlýjann og vel regn og vindvarinn fatnað sem var nauðsynlegt þar sem 

ég var ekki með tjald né svefnpoka. Auk fatnaðar sem ég fékk frá 66° Norður notaðist ég við 

fatnað sem ég átti fyrir.  

5.1.3 TÆKJABÚNAÐUR  

 

Ég var mjög meðvitaður um það að tækjabúnaðurinn mætti ekki vera fyrirferðamikill 

og að hann þyrfti að vera meðfærilegur. Eftir að ég hafði útbúið tækjalista (viðauki 3) sendi 

ég tölvupóst á Ármann Gunnarsson, verkefnastjóra og stundarkennara hjá Háskóla Íslands, til 

að fá upplýsingar um hvaða búnað væri hægt að fá lánaðann hjá skólanum. Eftir 

tölvupóstsamskipti fór ég og hitti á hann og fór yfir listann og búnað sem hann gat lánað mér. 

Ég fékk búnaðinn lánaðann nokkrum dögum fyrir brottför svo að ég og Halldór tökumaður 

gætum æft okkur á búnaðinn. Ég vildi koma í veg fyrir að við værum að kynnast búnaðnum á 

meðan á tökum stæði.  

Ég fékk lánaða GoPro vél hjá vini mínum honum Snorra Páli Þórðarsyni. Nokkrum dögum 

áður en ég fór í ferðinna keypti ég mér lítinn dróna með myndavél. Hann var lítill, 

meðfærilegur og ódýr og gæðin eftir því en mig langaði að hafa möguleikann á að mynda úr 

lofti. Mér fannst mikilvægt að hafa þann möguleika til að undirstrika smæð mína í stóra 

samhenginu. Ég fjárfesti í macbook pro, flakkara og final cut pro x til að geta klippt myndina 

þegar heim var komið.  

Ég tók með mér fartölvu og flakkara til að varðveita efnið á leiðinni. Ég varðveitti efnið í 

tölvunni og var með afrit af því á flakkara. Ég hlóð efninu niður nánast daglega og hélt 

skipulega utan um allt efnið sem var tekið upp.  

Við gerð myndarinnar var notast við Canon 60D og notaði að mestu Canon 35 linsu og Canon 

18-70 linsu. Við hljóðupptökur var notast við Zoom h2d handy recorder, RODE 

steríómíkrafón og heyrnatól. Ég tengdi Zoominn við Canon vélina svo ég ætti hljóðið þá á 

tveimur stöðum bæði með myndbandsupptökunni sem ég tók og líka eitt og sér í betri gæðum. 

Einnig var Gopro myndavél mikið notuð bæði sem aðalvél og aukavél til að fá annað 

sjónarhorn. Einnig var meðferðis þrífótur, regnhlíf, klútur auk annars aukabúnaðar s.s. batterís 

og minniskorta.  



 

 

5.1.4 UPPBYGGING, AÐFERÐ OG NÁLGUN 

   

Það var erfitt að ramma inn fastmótaða uppbyggingu en ég vissi að ákveðnar aðstæður 

myndu skapast og ég gat gert mér í hugarlund og skipulagt ákveðnar aðstæður, viðtölin 

undirbjó ég með hugmyndir af spurningum til að styðjast við. Ég nálgaðist viðmælendur 

yfirleitt þannig að þeir vissu tilgang ferðarinnar og vissu hvað ég væri að fást við. Ég vildi 

nálgast viðmælendur á einlægan og eðlilegan hátt. Ég reyndi eftir fremsta megni að láta alla 

skrifa uppá leyfi fyrir birtingu á efninu sem þau kæmu fram í. En í ákveðnum aðstæðum þegar 

maður fór með hlutverk ferðalangs, aðalhlutverkið og leikstjórahlutverkið þá voru hlutir sem 

gleymdust og kom það fyrir að ég fékk ekki skriflegt leyfi viðmælanda. Áður en við lögðum 

af stað vissi ég að ég vildi að áhorfandinn upplifði sig sem þátttakanda í ferðalaginu. Ég vildi 

vera persónulegur og eiga samtal við áhorfandann. Ég gat undirbúið hvernig ég ætlaði að 

nálgast ákveðin viðfangsefni t.d. viðmælanda í bíl. Mig grunaði líka að það væru ákveðnir 

þættir sem myndu skapa ris í myndinni. Ég gerði ráð fyrir því að þeir þættir væru t.d. þegar ég 

væri að reyna að komast af, redda mér gistingu eða fá mat. Ég vildi líka hafa mikið myndefni 

með mér að tökudögum loknum þannig ég ætti meiri möguleika á að miðla ákveðnum 

aðstæðum. Það var erfitt samt að áætla lengd hvers dag þar sem fjöldi tökudaga var óljós.  

5.2 TÖKUDAGAR  

 

Í upphafi vissi ég ekki hvað tökudagarnir yrðu margir var ég búinn að áætla að 

tökurnar gætu tekið eina og hálfa viku. Ég ákvað á vorönninni að tökurnar myndu hefjast 1. 

júní. Ástæðan fyrir því var að ég var búinn í skólanum á þeim tíma. Ég var í fríi frá vinnu og 

einnig bjóst ég við því að umferð umhverfis landið væri farin að aukast á þessum tíma. 

Tökurnar fóru fram dagana 1. júní til 6. júní. Sumarið kom seint þetta árið og var því frekar 

kalt á þessum tíma og lítið farið að grænka. Á meðan á ferðinni stóð var ég mjög meðvitaður 

að þrátt fyrir að vilja komst hringinn á sem skemmstum tíma þá þyrfti ég líka að gefa mér 

tíma til að fá sem mest efni fyrir myndina. Þetta gekk mun betur en ég þorði að vona og ég 

hefði auðveldlega getað komist hringinn á skemmri tíma ef mér hefði hugnast það.  

5.2.1 TÆKNILEGIR ÖRÐULEIKAR 

  

Tæknilegir örðuleikar urðu mun minni en ég þorði að vona framan af. Ég vissi að ég 

væri með myndatökumann sem hafði ekki mikla reynslu af því að taka upp myndefni. Ég var 

heldur ekkert hokinn af reynslu en maður reyndi eftir fremsta megni að læra sem mest á 



 

 

búnaðinn með hjálp internetsins  á undirbúningstímanum. Ég var einnig duglegur að senda 

myndatökumanninum efni svo hann gæti udirbúið sig fyrir tökur.  

Höfðum við áhyggjur að nokkrar tökur fyrsta daginn hafi verið of bjartar en það er eitthvað 

sem ég reyndi eftir fremsta megni að lagfæra í eftirvinnslunni.  

Það var krefjandi fyrir myndatökumanninn að taka upp í bílnum eftir að við höfðum fengið 

far nokkru sinnum jókst reynsla myndatökumannsins og náði hann því betri tökum á því þegar 

leið á ferðalagið.  

Notkun drónans vafðist fyrir okkur. Þar sem ég keypti hann rétt fyrir ferðina þá hafði ég ekki 

gefið mér nægan tíma til að ná tökum á því að stýra honum, hvað þá Halldór tökumaður. Við 

reyndum fyrir okkur nokkru sinnum í ferðinni og oft var óljóst hvort að hann væri á upptöku 

eða ekki, einnig var líftími batteríanna stuttur og var ég með eitt auka batterí meðferðis. Þegar 

kom að því að ég ætlaði að hlaða efninu inn á tölvuna var eins og það læsi ekki annað kortið 

sem ég hafði notast við í drónatökum. Þrátt fyrir alla þessa erfiðleika spilaði dróninn mikið 

hlutverk í ferðinni (en ekki myndinni) hann stytti okkur stundirnar á stöðum þar sem lítið var 

við að fást. Eftir að ég horfði á efnið sem til var frá drónatökum þá fannst mér ólíklegt að ég 

mundi nota eitthvað af því efni.  

Annað sem kom uppá var það að við byrjuðum að heyra skruðninga á hljóðupptökunum. Við 

urðum varir við það á fjórða tökudegi en þá vorum við staddir á fremur afskekktum stað og 

því erfitt að bregðast við því. Skruðningarnir bentu til þess að einhver snúra væri ónýt, sem 

betur fer var það snúra sem lá úr zoom hljóðnemanum í Canon vélina og voru því bara 

skruðningar á því hljóði sem fylgdi myndefninu. Hjóðið sem var tekið upp á zoom 

hljóðnemann var því tært og skruðningslaust. Þegar ég áttaði mig á því fann ég fyrir miklum 

létti.  

Þegar ég var langt kominn með klippivinnuna lenti ég í því óláni að flakkarinn með efninu 

mínu hrundi og þurfti ég að keyra í örvæntingu minni með hann í björgun. Á leiðinni leið mér 

eins og ég væri að fara með veika barnið mitt á spítala. Ég vissi ekki hversu veikt það var og 

hversu vel væri hægt að bjarga því. Það reyndist erfitt að fá efnið til baka. Ég átti afrit af 

öllum tökudögunum nema þeim síðasta. Það náðist að bjarga hluta af því efni frá síðasta 

deginum og þurfti ég því að endurklippa síðasta daginn. Þetta gerði það að verkum að ég 

þurfti að seinka skilum á verkefninu og útskrifast hálfu ári síðar. Þegar ég hafði áttað mig á 

því að ég gat klárað að vinna myndina þrátt fyrir þessa þolraun þá tvíefldist ég og sannfærðist 

um að reyna að gera hana enn betri. 



 

 

5.2.2 ÁSKORANIR  

 

Við framkvæmdina á þessu verkefni voru ýmsar áskoranir sem urðu á vegi mínum. Ég 

vissi að það yrði mjög krefjandi fyrir mig að vera bæði leikstjóri og aðalpersóna myndarinnar 

á sama tíma. Tókst mér ágætlega að mínu mati að takast á við bæði þessi hlutverk á sama 

tíma. Það var einnig mikil áskorun fyrir mig að vera í aðalhlutverki og vera sem eðlilegastur 

ekki fara í gerfi eða setja mig í karakter. Ég hef reynslu af því að vinna myndefni og þá hef ég 

iðulega sett mig í karakter eða unnið með hliðarsjálf. Í þessari mynd vildi ég vera sem mest 

ekta, raunverulegur og einlægur. Ekki fela mig á bakvið grímu eða mikla kómík.  

Einnig var mikil áskorun að leggja af stað á fyrsta tökudegi þar sem óvissan var algjör og alls 

ekki víst hvort að það mundi takast að fara hringinn allslaus. Ég vissi af fyrri reynslu að það 

kæmi bakslag fyrsta eða annan daginn þar sem það rennur upp fyrir manni að maður er að 

gera þetta í raun og veru. Var þetta minna bakslag en ég bjóst við. Halldór tökumaður fékk 

töluvert meira bakslag á fyrsta degi en var laus við það þegar við vorum komnir út fyrir 

Selfoss. Ræddum við það í lok dags í Vík þegar við ígrunduðum daginn í heild.  

5.2.3 VANGAVELTUR EFTIR TÖKUR 

  

Eftir að tökum lauk og ég var búinn að átta mig á því að ég væri kominn heim þá tók 

ég góða ígrundun. Ég settist niður í vinnuherberginu mínu og horfði í gegnum efnið.   

Ég velti mikið fyrir mér hlutverkum mínum yfir tökudagana. Á meðan á tökum stóð var ég 

bæði í hlutverki kvikmyndagerðamanns og einnig aðalpersónu. Í báðum hlutverkum var ég að 

takast á við áskoranir. Ég tel að þessi hlutverk hafi áhrif hvort á annað. Þegar ég stóð frammi 

fyrir miklum áskorunum sem aðalpersóna myndarinnar er ég hræddur um að það hafi haft 

áhrif á mig sem kvikmyndagerðarmann. Til dæmis þegar ég var farinn að finna fyrir miklu 

hungri eða orðinn mjög þreyttur tel ég mig ekki hafa verið eins mikið á tánum sem 

kvikmyndagerðarmaður.  

Ég er hræddur um að þessi hlutverk gætu farið að renna saman en eftir að hafa horft í gegnum 

efnið tel ég það allavegana ekki sjást í mynd og ekki hafa eins mikil áhrif eins hefði getað 

gerst  

  



 

 

5.3 EFTIRVINNSLA  

  

Þar sem ég var í fæðingarorlofi þetta sumarið fannst mér mikilvægt að geta unnið 

eftirvinnsluna að mestu heima fyrir og fjárfesti ég því í tölvu og forritinu final cut pro x. Það 

liðu þrír dagar frá því að tökur kláruðust og þangað til ég byrjaði að grófklippa efnið. Mér 

fannst ágætt að hvíla mig og koma mér í stellingar fyrir eftirvinnsluna.  

Eftirvinnslan var tímafrek og þreytandi á köflum. Ég var fljótur að átta mig á að maður þurfti 

að hafa fulla athygli á viðfangsefninu og varð maður fljótt þreyttur. Það var gott að standa 

reglulega upp, gera eitthvað annað og koma svo aftur að efninu. Ég hafði aldrei verið jafn 

duglegur við heimilisstörf, konunnar til mikillar ánægju. Ég þurfti alltaf að standa upp og fara 

að gera eitthvað allt annað. Það reyndist mér best að vinna þetta þegar ég fékk algjörann 

vinnufrið. Ýmist þegar frúin og sonur minn voru sofnuð eða þegar þau voru ekki heima.  

Ég líki þessari vinnu við að prjóna peysu, ég hef reyndar aldrei prjónað peysu en ég get 

ímyndað mér að þegar maður gerir það í fyrsta skiptið er það tímafrekt og krefjandi. Því fleiri 

peysur sem maður prjónar, eða myndir sem maður klippir þeim mun fljótari verður maður. Í 

þessari mynd er ég eflaust bara að prjóna slétt og brugðið en áður en ég veit af verð ég farinn 

að gera perluprón eða jafnvel kaðlaprjón.  

5.3.1 KLIPPING  

  

Ég byrjaði á því að hlaða efninu í forritið og skipta því niður eftir dögum. Því næst tók 

við töluvert föndur að yfirfara og stilla saman hljóð og mynd. Þetta var tímafrekt og þreytandi 

til lengdar. Með því að skipta þessu niður á daga gat maður flakkað á milli daga í klippiferlinu 

og hvílt sig á þeim stöðum sem maður strandaði á. Smátt og smátt fór hver dagur að taka á sig 

mynd. Þegar ég var búinn að grófklippa alla dagana, þá sá ég að ég stæði frammi fyrir því að 

þurfa að stytta efnið töluvert. Maður náði fljótt tökum á flýtileiðum og nýtti sér internetið við 

að finna útúr því hvernig ætti að gera vissa hluti í forritinu. Eftir nokkra fundi með 

leiðbeinanda og nokkuð marga klukkutíma við tölvuskjáinn var ég loks kominn niður fyrir 80 

mínútur og smellti þá öllum dögunum saman í eina heild. Það var léttir og ákveðnum kafla 

náð en nóg eftir að gera.  

5.3.2 GRAFÍK   

 

Þegar ég byrjaði að klippa saman efnið sá ég fljótt að ég þyrfti að fá grafík í myndina. 

Ég sá fyrir mér landakort sem sýndi ferðalagið mitt dag fyrir dag. Ég taldi nauðsynlegt að 



 

 

hafa grafík og nota hana sem eitthverskonar lím til að tengja saman myndbrot sem og til að 

hjálpa áhorfandanum að átta sig á vegalengdum og ferðalaginu í heild sinni.   

Ég hafði samband við nokkra grafíska hönnuði sem vinna á auglýsingastofum. Hafði ég ekki 

tök á því að greiða þeim það sem þeir lögðu upp og leitaði ég því til Antons Svans 

Gumundssonar, kunningja míns. Ég átti þrjá góða fundi með honum þar sem ég sýndi honum 

myndbrot og sagði honum frá mínum hugmyndum. Eftir að hafa sagt honum mínar væntingar 

setti ég þetta alfarið í hans hendur. Hann sendi reglulega á mig myndefni þar sem ég gat sagt 

mitt álit. Ég lagði mikið uppúr því að þetta væir einföld grafík. Hann var ekki reynslumikill en 

hafði mikinn áhuga á að takast á við þetta verkefni og ögra sjálfum sér. Við lentum í 

töluverðum vandræðum með að finna rétt snið á grafíkina svo að hún hökti ekki og væri í 

viðráðanlegri upplausn. Í desember fékk ég svo grafíkina og færði hana inn í myndina þar sem 

ég var búinn að setja eyður þar sem grafíkinn átti að koma inn  

5.3.3 TÓNLIST  

 

Þegar það kom að því að huga að tónlist fyrir myndina var ég staðráðinn í því að gera 

hana að mestu sjálfur. Ég hef töluverðann tónlistarbakgrunn. Ég spilaði á saxafón í 8 ár og 

lærði tónfræði samhliða því. Ég lauk framhaldsprófi í raftónlist í Tónlistarskólanum í 

Kópavogi. Þar lærði ég að semja og vinna tónlist í tölvu. Þar fékk ég smjörþefinn af því að 

vinna tónlist við myndefni.  

Á undanförnum tveimur árum sem ég hef stundað nám við hagnýta menningarmiðlun hef ég 

velt fyrir mér tónlist sem miðlunarleið. Þrátt fyrir að það hafi ekki verið tekið fyrir í neinu af 

námskeiðunum sem ég hef sótt hefur þetta verið mér hugleikið. Þegar það kom að því að velta 

fyrir sér tónlist fyrir myndina þá fannst mér liggja beinast við að nýta mína reynslu og  semja 

sjálfur tónlistina að mestu við myndina til að ná betur að miðla efninu til áhorfandans. En 

þegar leið á verkefnið, styttast var farið í skil, fannst mér rétt að fá vini til að aðstoða mig við 

gerð tónlistarinnar fyrir myndina. Ég fékk Aron Stein Ásbjörnsson til að setjast niður með 

mér og semja tónlist í kjölfarið fórum við í stúdíó og tókum upp lög og stef fyrir myndina. Ég 

fékk Brynjar Unnsteinsson til að aðstoða mig við tökur og hljóðblöndun og fór sú vinna fram í 

stúdíóinu Hjlóðmúla. 

Á ferðalaginu urðu tvö lög hluti af myndinni annarsvegar lag eftir hjartaknúsarann Pál Óskar 

Hjáltýsson og hinsvegar eftir Þorgeir Ástvaldsson. Ég hafði samband við umboðsmann Palla 

og fékk leyfi fyrir því að nota lag eftir hann í myndinni. Ég þurfti að hafa fyrir því að hafa 



 

 

uppá upplýsingum til að ná í Þorgeir Ástvaldsson til að fá leyfi fyrir hans lagi í myndinni. Það 

hafðist fyrir rest. Hann tók vel í það og óskaði eftir boði á frumsýninguna. 

Ég sá tækifæri til þess að nýta mér tónlistina til að ná betur fram þeirri tilfinningu sem ég vildi 

ná fram með myndefninu. Í þessu verkefni sé ég fyrir mér tónlistina sem salt og pipar á góða 

steik. 

5.6 VAL Á FRÁSAGNARFORMI OG ÞÁTTTAKA ÁHORFANDANS 

   

Mig langaði til að áhorfandinn upplifði sig sem þátttakandi í ferðalaginu. Ég reglulega 

staldraði við og talaði í myndavélina beint til áhorfandans og uppýsti um stöðuna mína, 

vangaveltur og hugleiðningar. Ég vildi ekki flækja inn í myndina einhverskonar sjálfsskoðun. 

Ég vildi frekar einblína á mínar persónulegu upplifanir  

5.7 EFTIRFYLGNI   

 

Á síðustu metrunum fékk ég vinkonu mína hana Erlu Rún Guðmundsdóttir inn í þetta 

verkefni með mér. Hún hafði lýst yfir áhuga á að hjálpa mér og ég þáði það. Hún tók að sér að 

þýða myndina. Einnig sér hún um að skoða styrktarmöguleika sem og að skoða mögulegar 

hátíðir sem við getum sent myndina á. Þegar hún kom inn í þetta verkefni með mér settumst 

við niður og unnum fjárhagsáætlun og verkáætlun sem finna má í viðauka 5 og 6. 

Ég sóttist eftir því að fá heimildamyndina mína sýnda á heimildamyndhátíðinni 

Skjaldborg. Ég sendi inn umsókn og hugsaði svo ekki mikið meira út í það. Svo skyndilega 

fékk ég tölvupóst þess efnis að myndin hafði verið valin inn á hátíðina. Það var eins og 

vítamínssprauta og fór eftirvinnslan á enn meira flug þar sem að skil á verkefninu fyrir 

hátíðina var 4. maí en skil á lokaverkefni 6. maí. Ég vissi að mig langaði að deila þessari 

vinnu með vinum og fjölskyldu og bókaði því bíósal 8. maí til að fagna því að þetta barn mitt 

var komið í heiminn. Ég hef líkt þessu við það að eignast barn þótt meðgöngu tíminn á þessu 

verkefni hafi verið töluvert lengri en eðlilegt þykir með barn, Þá voru síðustu dagar og vikur 

svefnlitlar og stressandi. en 8. maí kemur það í heiminn og skýrnarveislan fer svo fram á 

Skjaldborg helgina 13.-16. maí. Framhaldið eftir það er óráðið en vonandi fá fleiri að njóta 

myndarinnar. Hvar sem myndin verður sýnd þá er ég meðvitaður um það að sýningastaður 

hefur áhrif á túlkun og upplifun áhorfandans. 



 

 

LOKAORÐ   

 
Þetta ferðalag er búið að vera mjög lærdómsríkt. Þá á ég ekki bara við ferðalagið sjálft 

umhverfis landið heldur þetta ferðalag sem verkefnið er búið að vera. Þetta ferðalag sem hófst 

með hugmynd á haustdögum árið 2014. Þegar ég sit núna við tölvuna og lít um öxl yfir 

síðasta árið þá hefur þetta verið mjög krefjandi en ekki síður mjög lærdómsríkt. Það að fá 

tækifæri til að vinna svona verkefni sem lokaverkefni eru algjör forréttindi. Síðustu vikur hafa 

verið sérstaklega lærdómsríkar og skemmtilegar.  

Niðurstaðan er sú að ég gat komist hringinn í kringum Ísland án allra helstu nauðsynja. 

Það gekk líka mun betur en ég bjóst við eða þorði að vona. Það var ótrúlega auðvelt að fá far. 

Ég átti erfiðara með að finna mér gistingu þó að það gekk tiltölulega auðveldlega þá var það 

virkilega krefjandi að óska eftir stað til að sofa á. Það að þurfa að standa andspænis annari 

mannsekju og játa vanmátt sinn og stóla á að viðkomandi einstaklingur sé góður maður. Áður 

en ég fór af stað gerði ég ráð fyrir því að þurfa að stóla meira á íslenska bændur en annað kom 

á daginn. Þar sem ég fékk far yfirlett á milli byggðarkjarna. Ég sótti meira í túristastaði, þar 

sótti ég í einstaklinga sem voru á sömu vegferð og ég þrátt fyrir að þau höfðu í sig og á.  

Ferðalagið tók 6 daga og ég hefði getað komist hringinn á skemmri tíma. Ég var búinn að gera 

ráð fyrir 7-11 dögum. Þrátt fyrir bara 6 daga á ferðinni fékk ég fullt af skemmtilegu myndefni, 

nóg að garni til að prjóna úr.   

Ég hef vel áttað mig á því að það er mun erfiðara að gera allt einn og í sumum 

tilfellum ómögulegt. Það var virkilega gaman að upplifa það að vera með 

kvikmyndatökumann með sér,  þrátt fyrir að hann hafi ekki verið reyndur 

kvikmyndagerðamaður þá óx hann með hverjum deginum og tel ég að það fangi líka betur 

tilfinningarnar sem við báðir vorum að fara í gegnum í upphafi ferðar. Ég tel að hann verði 

hluti af myndinni töluvert fyrr en hann kemur við sögu í raun og veru. Ég held að hæfni hans 

til kvikmyndatökunnar fyrsta daginn litist mjög af eigin upplifun og líðan. Það var ekki fyrr 

en seinnihluta fyrsta dagsins sem hann áttaði sig í raun og veru á því að það var ekki aftur 

snúið og þetta ævintýri og verkefni var hafið. Fyrsta daginn er hann að berjast við að ná 

fullum tökum á tækninni samhliða því að berjast við áskorun, ögrandi upplifanir og 

efasemdir.  

Það sem ég tek með mér eftir allar þessar áskoranir og upplifanir er að halda áfram að ögra 

norminu. Halda áfram að styrkja mig sem kvikmyndagerðarmann. Ég er uppfullur af 



 

 

hugmyndum sem skutu upp kollinum á öllu ferlinu sem mig langar að leggjast yfir og taka 

næstu skref í átt að nýrri heimildamynd. 
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VIÐAUKAR   

VIÐAUKI 1 - ÚTBÚNAÐARLISTI  

 

Gönguskór  

Föðurland  

Húfa  

Vind og regngalli  

Flíspeysa  

Ullarpeysa  

Sokkar   

Ullarsokkar  

Nærbuxur  

  

  



 

 

VIÐAUKI 2 - TÖLVUPÓSTUR TIL 66 GRÁÐUR NORÐUR  

 

Sæl Bjarney 

 

 

Bjarki Sigurjónsson heiti ég og er að vinna að mastersverkefni mínu í hagnýtri 

menningarmiðlun við Háskóla Íslands. 

Ég er að vinna að undirbúningi að lokaverkefni þessa dagana.  

Lokaverkefnið mitt er heimildamynd sem ber vinnuheitið "Ekki með neitt á þjóðvegi eitt" og 

munu tökur hefjast 1. júní 

 

Heimildamyndin mun fjalla um ferðalag mitt hringinn í kringum Ísland. Ég mun leggja af stað 

í þetta ferðalag allslaus og stóla einungis á góðmennsku Íslendinga og ferðamanna sem eiga 

leið um landið. Þar sem ég er án allra nauðsynja þarf ég að bjarga mér á leiðinni og verða mér 

út um pening og fararmáta og komast hringinn. 

 

Ég vil vera vel búinn þegar ég legg af stað í þetta verkefni og þess vegna ákvað ég að hafa 

samband við ykkur og óska hér með eftir styrk fyrir alklæðnaði sem kæmi að góðum notum 

við íslenskar aðstæður á ferðalagi sem þessu.  

  

Ef þið viljið fá nánari upplýsingar um verkefnið endilega hafið samband. 

 

Með von um góð viðbrögð 

 

  

  



 

 

VIÐAUKI 3 - TÆKJALISTI  

 

Canon 60D + minniskort  

RODE steriomic  

stefnumic  

Zoom H2d + minniskort  

GoPro Hero + minniskort  

Drone + minniskort  

splitter fyrir zoom græjuna  

Framlengingarsnúra fyrir RODE í Zoominn  

Heyrnatól  

Kassabatterí  

AA batterí  

Canon 35 linsa  

Canon 18-70 lins  

Zoom linsa  

Tölva  

Harður diskur   

 

  



 

 

VIÐAUKI 4 - LEYFISBRÉF  

 

Samkomulag um þátttöku í heimildamynd 

 

Framleiðslufyrirtækið Þögli stefnir að því að framleiða heimildakvikmynd um ferðalag 

Bjarka Sigurjónssonar. Ekki með neitt á þjóðvegi eitt í leikstjórn Bjarka Sigurjónssonar 

Myndin er ætluð til sýninga í sjónvarpi, kvikmyndahúsum, á kvikmyndahátíðum, VOD, og til 

útgáfu á DVD/Blueray diski (world release).  Stefnt er að því að ljúka framleiðslu lok árs 

2015 svo lengi sem nauðsynlegt fjármagn fæst til verksins.   

Ég undirrituð/aður samþykki hér með að koma fram í slíkri kvikmynd og gef leyfi mitt til 

myndbirtingar á myndefni og hljóði í  öllum miðlum (worldwide) sem verður tekið upp fyrir 

verk þetta.  Ég gef einnig leyfi til þess að nafn mitt, ímynd mín  og upplýsingar um feril 

minn, ef þess þarf með, megi nota í tengslum við kynningu  og útgáfu á verkinu. 

Framleiðendur mega nota allt eða hluta af upptökunni. Framleiðendur eða fulltrúar þeirra 

bera ábyrgð á verkinu og eiga af því útgáfurétt.  

 

            

Nafn/Name                                                                         Kennitala           

 

___________________________________________________________________________ 

Staður og dagsetning/Place and date 

  

  



 

 

VIÐAUKI 5 – FJÁRHAGSÁÆTLUN 

 

 

  



 

 

VIÐAUKI 6 – VERKÁÆTLUN 

 

 

 


