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Útdráttur 
Ritgerð þessari er ætlað að veita innsýn í tónlistarlegan hugarheim Steinunnar 
Eldflaugar Harðardóttur sem skapar og flytur tónlist undir listamannsnafninu Dj. 
flugvél og geimskip. Steinunn hefur getið af sér gott orð fyrir frumlegar tónsmíðar og 
verið áberandi í íslenskri dægurmenningu undanfarin ár. Ég mun leitast við að komast 
að tónfræðilegum niðurstöðum um hvað einkennir tónlist hennar og reyna að festa 
fingur á þau fyrirbæri sem skapa tón- og hljóðheim hennar ásamt því að skyggnast inn 
í hugsunarhátt hennar og nálgun á tónsmíðar. Með það fyrir augum tók ég ítarlegt 
viðtal við hana á heimili hennar sem er jafnframt vinnuaðstaða hennar auk þess sem 
ég ritaði upp og greindi nokkur laga hennar. Það lag sem ég lagði mesta áherslu á í 
greiningu er lagið Glamúr í geimnum en það var mitt mat eftir að hafa rannsakað 
mörg laga hennar að lagið innihéldi flest þeirra einkenna sem skapa tónheim hennar 
auk þess að vera eitt þekktasta lag hennar.  

Helstu niðurstöður mínar er þær að það sem greinir Steinunni hvað mest frá 
tónlist annarra í poppkúltúr Íslands sé notkun hennar á frjálslegu tónefni og ómstríður 
sem verða að miklu leiti til með notkun fjöltóntegunda í lögum hennar. Tónskalar sem 
eru sjaldheyrðir í vestrænni popptónlist koma oft fram hjá Steinunni, til að mynda 
oktatóník og krómatík er afar tíð. Tónsmíðarnar eru frjálslegar og Steinunn virðist 
ómeðvitað hafa haldið að einhverju leiti í barnslega nálgun á tónsmíðar þó að hún 
segist sjálf alls ekki vera að falast eftir því. 
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1. Inngangur 

Steinunn Eldflaug Harðardóttir er litrík jafnt í persónu og tónsmíðum. Hún fer 

frjálslega með tónefni og hikar ekki við að fara í óhefðbundnar áttir í tónsköpun sinni. 

Hljóðheimurinn er stór og einkennandi og mikið er notast við hljóð sem skera sig frá 

því sem hefðbundið þykir. Þessi hljóð eru oftast af elektrónískum uppruna en þó má 

heyra akústísk hljóðfæri bregða fyrir. Hljómur tónlistar Steinunnar mótast einnig 

mikið af söngrödd hennar sem er mjög einkennandi en hún spannar stórt svið og fer 

oft yfir tvær áttundir í einu lagi til dæmis í laginu Trommuþrællinn af plötunni 

Glamúr í geimnum.1 Þá vinnur hún með allskyns þætti tónlistar sem kunna að virðast 

barnslegir í eðli.2 Hljóðheimurinn byggist að miklu leiti á hljóðum úr gömlum 

hljóðgervlum sem voru markaðssettir fyrir börn og byrjendur.3  Aukinheldur eru 

textar hennar afar myndrænir og notast er við orðaforða sem ef til vill gæti virst 

barnalegur við fyrstu sýn4 en Steinunn segir að stíll textanna í tónsköpun hennar hafi 

lítið sem ekkert breyst frá því að hún var fimm ára að aldri.5 Vendipunktur þessarra 

skrifa verða þó tónsmíðarnar, sköpunarferlið og leiðin að tónsmíðunum sem hafa 

vakið athygli víðsvegar um heiminn sem einstaklega frumlegar og athyglisverðar.6 

Sérstök áhersla verður þá lögð á hennar þekktasta lag, Glamúr í geimnum sem kom út 

á samnefndri plötu. Í tónlist sinni blandar Steinunn saman ómstríðu og andstæðum 

með því að notast við fjölda tóntegunda í mismunandi hljóðfærum samtímis.7 Þar að 

auki er mikið um krómatík og tónstiga sem óalgengt er að heyra í tónlist þeirra sem 

hafa ekki hlotið mikla tónlistarlega menntun.8 

Ljóst er að tónsmíðar Steinunnar eru frábrugðnar því sem hefðbundið þykir í 

popptónlist og sýn hennar á tónsmíðar er ef til vill önnur en flestra sem lifa og hrærast 

í tónlist. Því leikur mér forvitni á um hvað það sé sem skapi sérstöðu tónsmíða 

                                                
1	„Vocal	Ranges”	Yale	University.	Library,	17.	mars	2015.		
http://www.library.yale.edu/cataloging/music/vocalrg.htm	
2	Arnar	Eggert	Thoroddsen.	„Plötudómur:	dj.	flugvél	og	geimskip	–	Nótt	á	hafsbotni”	arnareggert.is,	20.	
desember,	2015.		
http://arnareggert.is/plotudomur-dj-flugvel-og-geimskip-nott-a-hafsbotni/.	
3	Hljóðheimar.	„Á	bak	við	borðin	-	dj.	flugvél	og	geimskip.”	Myndband,	10:44.	Sótt	15.	febrúar	2016	á	
http://www.visir.is/section/MEDIA99&fileid=CLP26261	
4	„Söngur	Steinunnar	er	þá	einstakur	og	textarnir	dásamlegir,	„næfir“	(„barnalegir“)	svo	ég	noti	listfræðilegt	
hugtak,	tökum	t.d.	dæmi	úr	„Jarðætunni“:	„Síðast	þegar	við	vorum	saman,	Jarðætan	og	ég/fórum	við	í	fjörugt	
partí	en	hún	skemmdi	allt!““	Arnar	Eggert	Thoroddsen,	„Plötudómur:	dj.	flugvél	og	geimskip	–	Nótt	á	
hafsbotni”	
5	Les	Fréres	Stefson.	„dj	flugvél	og	geimskip	-	Les	Frères	Stefson	(Ep.5).”	Myndband,	20:19.	Sótt	15.	febrúar	
2016	á	https://www.youtube.com/watch?v=6yK4uegWw9w	
6	Arnar	Eggert	Thoroddsen,	„Plötudómur:	dj.	flugvél	og	geimskip	–	Nótt	á	hafsbotni”	
7	Sjá	Viðauki	II	
8	Sjá	Viðauki	II	
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Steinunnar og hvernig hún nálgast tónsmíðar sínar. Reynt verður að nálgast 

viðfangsefnið frá tónfræðilegu sjónarhorni en tvinna það saman við sýn hennar á sínar 

eigin tónsmíðar. Sá hluti ritgerðarinnar mun að miklu leiti byggjast á samtali sem 

höfundur og Steinunn Eldflaug Harðardóttir áttu á heimili hennar, sem er jafnframt 

vinnuaðstaða hennar, þann 26. febrúar 2016. Viðtalið var skrifað upp skömmu eftir að 

fundinum lauk. Upprit og greining á verkum hennar voru alfarið í höndum 

greinarhöfunds en borin undir samnemendur sem og kennara sem litu svo á að upprit 

og greining væru með öllu ásættanleg. Höfundur hefur lokið miðstigi í rafgítarleik frá 

FÍH ásamt tilheyrandi tónfræði, jazzhljómfræði og tónheyrn auk þess sem hann hefur 

lokið allri tónheyrn og hljómfræði í tónsmíðadeild Listaháskóla Íslands.  

 

 „Hressandi hryllingstónlist, fjörugir taktar, cool bassi og allskonar söngur *-*-* 

“ Með þessum orðum lýsir Steinunn Eldflaug Harðardóttir tónlist sinni á Facebook 

síðu sinni en hún kemur fram undir listamannanafninu dj. flugvél og geimskip eða dj. 

airplane and spaceship. Dj. flugvél og geimskip er eins manns verkefni hennar en hún 

leikur og semur tónlist og texta ásamt þess að sjá að mestu leiti um upptökur og 

hljóðblöndun á útgefnu efni.9 Hún er einnig meðlimur í hljómsveitinni Skelkur í 

bringu þar sem hún spilar á rafbassa og syngur. Steinunn hefur ekki verið í formlegu 

tónlistarnámi frá því að hún var ung að aldri en hún spilaði á fiðlu og var í kórum. Þá 

lauk hún BA námi í myndlist við Listaháskóla Íslands.10 

 

Ég var í kórum og ég held að það sé þess vegna sem mér finnst svo sjálfsagt að 
bara syngja eitthvað út af því að maður var alltaf syngjandi. Í kór þegar maður 
er krakki er enginn að pæla í því hvort þú sért nógu góður til að syngja til að 
vera í kór. Þannig að ég hef aldrei tengt það að til að syngja þurfirðu að vera 
góður að syngja.[…] Ég var alltaf að syngja á leiðinni heim úr skólanum. Það 
bergmálaði í blokkunum.11 

 

Steinunn virðist því nálgast sönginn nokkuð frjálslega og hefur ekki miklar áhyggjur 

af því að vera að nálgast hann rétt í hinum klassíska skilningi. Hún notast oft við 

stórar raddsetningar þar sem hún tekur sjálfa sig oft upp og skapar þannig einskonar 

kór með sjálfri sér. Raddsetningarnar eru oft á tíðum samstígar raddir líkt og heyra má 

                                                
9	dj.	flugvél	og	geimskip.	Nótt	á	Hafsbotni.	Mengi,	2015,	geisladiskur.	
10	Steinunn	Eldflaug	Harðardóttir	(tónlistarkona)	í	viðtali	við	greinarhöfund	í	Reykjavík,	febrúar	2016.	
Viðauki	II	
11	Steinunn	Eldflaug	Harðardóttir.	
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í laginu Glamúr í geimnum af samnefndri plötu.  

 

Helstu áhrifavaldarnir mínir eru Peaches, 808 state, sem mamma og pabbi 
spiluðu mikið, Martin Denny, sem að mamma og pabbi spiluðu mikið, 
Raymond Scott, geisladiskur sem pabbi keypti, Bollywood tónlist, geisladiskur 
sem mamma og pabbi keyptu, Nino Rota, hlustaði alltaf það alveg ótrúlega 
mikið þegar ég var lítil og pláneturnar eftir Gustav Holst. Þetta er svona tónlist 
sem ég hlustaði ótrúlega mikið á þegar ég var lítil og held að hafi áhrif á það 
sem ég geri. […] Ég var að hlusta á þetta á bilinu fjögurra til þrettán ára.12 

 

Áhrifin koma því úr öllum áttum og ýmsar tónlistarstefnur og tegundir tónlistar 

virðast hafa átt þátt í mótun hennar sem tónskáld. Æska Steinunnar virðist þá hafa 

mótað hana mikið sem tónlistarmann. Henni er tíðrætt um foreldra sína og þeir virðast 

hafa haft mikil áhrif á hana sem listamann.13 Nýverið komst hún í tæri við upptökur af 

sjálfri sér að syngja frumsamin lög aðeins fimm ára gömul. „Þau eru bara fáránlega 

lík. Það er ótrúlega skrítið að hlusta á það.“14 Segir Steinunn um glettileg líkindi 

tónsmíðanna. Ef við gefum okkur það að lögin hennar hafi verið barnsleg í eðli þegar 

hún var fimm ára er því hægt að gera ráð fyrir að þau séu að einhverju leiti barnsleg í 

eðli í dag. Aðspurð segist Steinunn þó ekki vera að reyna að halda í þetta barnslega 

eðli og vera hreinlega illa við þá samlíkingu. Hún forðist að staðna sem 

tónlistarmaður og sé sífellt að leita á ný mið. 

 

Ég vil það ekki. Mér finnst það pínu mínus þegar fólk setur þennan stimpil á 
mann og segir: „oh, það er svo mikill leikur í tónlistinni“ eða „æj þetta er svo 
einlægt eins og barn“. Mér finnst það ömurlegt. Mig langar bara að verða betri. 
Ég veit að fólk meinar þetta vel en það talar svolítið niður til mín. […] Maður 
ræður náttúrulega ekki hvernig fólk tekur manni en ég myndi frekar vilja að fólk 
talaði um mig sem góðan tónlistarmann. […] En svo lengi sem maður leyfir því 
að vera það. Segjum að ég sé bara krúttleg. Ef ég færi að berjast gegn því myndi 
það örugglega bara enda illa líka. 

 

Steinunn söng fyrir mig nokkur af þessum lögum sem hún hafði fundið á þessum 

gömlu kasettum. Hér gefur að líta eitt laganna sem hún söng ritað upp af höfundi.  

 

                                                
12	Steinunn	Eldflaug	Harðardóttir.	
13	Foreldrar	Steinunnar	eru	þau	Hörður	Bragason	og	Þórunn	Hjartardóttir.	
14	Steinunn	Eldflaug	Harðardóttir.	
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Laglínan er afar krómatísk og er því, líkt og Steinunn segir, ekki ósvipuð því tónefni 

sem hún vinnur með í dag. Einnig er ansi skýr tenging milli tóna og texta. Í laginu 

kemur fram að eyjan sökkvi. Steinunn túlkar þann texta með krómatískri hendingu 

niður á við, líkt og tónarnir sökkvi í skalanum.  Dæmi um slík einkenni í tónlist 

hennar í dag má finna í lögum eins og Trommuþrællinn af plötunni Glamúr í geimnum 

þar sem hún á í hálfgerðu samtali við trommuþrælinn í texta lagsins sem tekur 

trommusóló þegar sagt er í textanum: „„taktu sóló, aumi þræll.“ Öskrar einhver á 

hann“.15 Keimlík einkenni í tónmáli má svo sjá í fleiri greiningum sem gerðar verða í 

ritgerð þessari á nýrra efni eftir Steinunni.  

 

2. Nálgun Steinunnar á tónsmíðar 
Steinunn virðist ekki hafa fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvert lagið skal stefna 

þegar hún hefur tónsmíðar. Könnun hennar á hljóðum og hljóðfærum virðast vera 

helsta uppspretta innblásturs og hún segir að undantekningalaust finni hún hljóðin 

sem hún svo byggir lögin í kringum fyrir tilviljanir en sé ekki með fyrirfram mótaðar 

hugmyndir um þann hljóðheim sem lagið skal búa yfir. 

 

Það er alltaf „random“ hvernig ég finn hljóðin. Ég er aldrei með hljóð í 
hausnum sem ég er að reyna að skapa heldur finn ég hljóð sem mér finnst 
skemmtileg sem ég svo nota.[…] Í rauninni er það þannig að mér finnst ég ekki 
einu sinni vera að semja laglínuna. Hljóðið er bara þarna og ég byrja að spila 
það og þá finn ég það bara. Hún var þarna allan tíman. Ég varð bara aðeins að 
prufa og finna hana.  

 

Lagasmíðarnar virðast því vera byggðar að miklu leiti á spuna á hljómborð sem hún 

syngur svo yfir og virðist ekki þurfa að hafa mikið fyrir því að verða innblásin. Þær 

liggi í augum uppi ef vel er að gáð. Tilfinning Steinunnar er því líkt og hún komi ekki 

með beinum hætti að smíðum laglínunnar heldur sé það meira bundið við stað og 

                                                
15	dj.	flugvél	og	geimskip,	Nótt	á	hafsbotni	
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stund.  

 
Öll bestu lögin sem ég hef gert eru gerð á einu kvöldi. Svo er ég kannski þrjá 
daga að prufa einhverja effekta og radda og svoleiðis.[…] Kannski eitt kvöld. 
Plús þrjú kvöld. Bíða í tvær vikur. Hlusta aftur. Sökkva sér ofan í það tvo daga í 
viðbót að laga einhver pínulítil atriði.[…] En svo er annað. Ég er kannski heila 
viku frá morgni fram á kvöld að læra á trommuheila. Eða kannski búa til 
trommur og EQ-a þær. Kannski lesa bæklinginn af nýja hljómborðinu, hlusta á 
tónlist eða lesa bækur í leit að innblæstri. 

 

Þó að lagasmíðar Steinunnar taki yfirleitt ekki langan tíma er elektrónísk tónlist í eðli 

sínu mjög bundin tækninni. Steinunn leggur því mikið upp úr því að læra vel á þau 

tæki og tól sem hún notast við hverju sinni og sækir innblástur í könnun hljóða og 

nýtir eiginleika hvers tækis fyrir sig.  

 

„Tölvur og tæki eru farnar að hafa alltaf meiri og meiri áhrif á hvernig ég skapa. 
Áður fyrr var ég einungis að taka upp það sem ég hafði í höndunum. Þegar ég 
var yngri, svona sex til tíu ára, var ég oft að semja lög og söng þau bara aftur og 
aftur til að muna þau en í dag á ég mjög erfitt með að muna þau þannig að ég 
þarf að taka upp allt um leið og ég geri það. Allt verður að gerast í sambandi við 
tölvu eða einhverskonar tækni.“.[…] Ég fékk til dæmis trommuheila í skiptum 
fyrir málverk sem ég gerði og allt í einu var ég farin að semja 90’s danstónlist 
sem ég gat svo ekkert notað því vinum mínum sem ég spilaði það fyrir fannst 
það bara leiðinlegt. Þá fór ég að hugsa: „ég er að gera þetta lag, en þetta er samt 
bara 90’s danslag“. Svo fékk ég mér annan trommuheila og allt sem ég gerði á 
hann varð bara house tónlist. Og mér hefur alltaf fundist house tónlist leiðinleg 
en hann gerði bara einhvernvegin house trommur og þá fór ég bara að gera 
house. Þá hugsaði ég: „vá hvað tæknin breytir miklu.“. Maður heldur að 
tónlistarmaðurinn sé að gera allt en allt í einu fæ ég þennan trommuheila og 
hann eiginlega bara sjálfur býr til þennan takt sem einkennir þessa tónlist.[…] 
Nú sem ég til dæmis mikið á samplerinn minn sem er MPC1000. Eftir að ég 
fékk hann og lærði á hann get ég aftur byrjað að semja aftur ólínulega. Þannig 
að það er aftur búið að breyta því hvernig ég nálgast formið.[…]Þannig að 
tónlistin mín var chaos, varð lína og er núna aftur að verða chaos þannig að 
tónlistin sem ég sem stjórnast svolítið mikið af þeirri tækni sem ég er að nota 
hverju sinni. Og hljóðin stjórnast mikið af því hvaða hljómborð og hvaða 
effekta ég er með. 

 

 

Form laga Steinunnar eru afar óhefðbundin. Strúktúr laganna er jafnframt 

óútreiknanlegur og margbreytilegur. Hún virðist ekki reyna að halda í fyrirfram 
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ákveðið form eða vera að halda reglu utan um form laga sinna heldur leyfi innsæi 

alfarið að ráða því hvernig uppbygging laganna verði.  

 

Nei ég vissi ekki að það væri til strúktur. Ég vissi að það væru til aðferðir við að 
semja lög en ekki að strúkúrinn færi eftir reglum sem fólk færi eftir.[…]Fólk var 
að segja við mig að því fyndist lögin mín vera skrítin þegar ég gaf út fyrstu 
plötuna mína en mér datt aldrei í hug að það gæti verið út af því að þau væru 
ekki sett upp í réttri röð. Ég vissi ekkert. Ég hélt bara, ok, það eru svona 
trommur eins og maður heyrir í útvarpinu og það er laglína. Svo kemur önnur 
laglína og svo koma aðrar trommur og svo kemur eitthvað nýtt og svo er lagið 
bara búið.[…]Ég vissi bara ekkert að það væri einhver regla eða að popplög 
fylgdu einhverri reglu.  

 

Steinunn notast oft við fleiri en eina tóntegund samtímis í lögum sínum. Eitt af 

fjölmörgum dæmum um slíka tilhneigingu má finna í laginu Leðurblökudans af 

plötunni Nótt á Hafsbotni. Á mínútu 2:20 í laginu má heyra tvær hljóðgervla raddir 

spila í mixólýdískum Ab eða að minnsta kosti innan hans en aðrar raddir spila afar 

óskildar línur. Við það skapast ákveðin ómstríða og óræðni.  

 

 
 

Spurð nánar um tilhneigingu sína til að nota fjöltóntegunir í lagasmíðum sínum segir 

Steinunn: 
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Ég veit hvað tóntegund er og ég veit að það eru til hljómar eins og á gítar og ég 
veit að ef að bassinn gerir eitthvað þá á laglínan ekki að vera eitthvað allt 
öðruvísi en það. En ég er ekkert að pæla í því samhenginu á milli þeirra.  
Ég geri bassann oftast fyrst og ef ég gæti ekki heyrt bassann á meðan ég spila 
hitt þá myndi það örugglega aldrei passa við. Og þegar ég segi passa við þá 
meina ég það sem mér finnst passa við. Ég myndi heyra það strax ef mér fyndist 
það ekki passa við. En ég myndi ekki endilega vita hvaða tóntegund passar við 
aðra. Ég veit ekkert hvað eru margar hvaða tóntegundir eru í gangi eða hversu 
margar.16 

 

Steinunn virðist því ekki vera að blanda saman tóntegundum vísvitandi heldur verða 

blöndurnar til við einhverskonar spuna yfir upprunalega hugmynd. Hún segist myndu 

heyra það strax ef henni fyndist tóntegundirnar ekki passa og því má gera ráð fyrir að 

hún hafi visst yfirlit yfir þessar óhefðbundnu tóntegundablöndur en finnist þær ekki 

stangast á. Tóntegundablöndun er því stór þáttur í tónmáli Steinunnar en lagið Glamúr 

í geimnum af samnefndri plötu er krökt af blönduðum tóntegundum.  

 

3. Greiningar 
Glamúr í geimnum er sennilega það lag sem hefur vakið mesta athygli hjá dj. flugvél 

og geimskip.17 Lagið er afar grípandi þrátt fyrir að vera óvenjulegt í formi og 

uppbyggingu ásamt því sem nótnaval er atónalt, sérstaklega í þeim stíl og samhengi 

sem lagið er. Takturinn er einfaldur og nokkuð barnslegur á meðan nótnavalið er 

frjálslegt og óvenjulegt. Lagið nær samt á einhvern hátt að vera/verða bæði grípandi 

og melódískt. 

 

Oktatóníski skalinn er eitt helsta einkenni lagsins Glamúr í geimnum. Skalinn hefur 

verið notaður af mörgum tónskáldum í gegnum tíðina en hefur að mestu leiti verið 

tengdur við tónskáld á borð við Stravinsky og Messiaen.18 Hann hefur oft verið 

notaður til að kalla fram exótísk áhrif fyrir hlustandann og er aðeins hægt að tónflytja 

á tvo vegu áður en það nótnamengi sem byrjað var með birtist aftur. Skalinn býður því 

upp á marga möguleika í túlkun frá tónfræðilegu og hljómfræðilegu sjónarhorni. Þar 

að auki er hann samhverfur sem opnar á ýmsa möguleika sem hefðbundnir módal 
                                                
16	Steinunn	Eldflaug	Harðardóttir	
17	Sé	niðurstöðum	af	leitinni	„dj	flugvél	og	geimskip“	raðað	eftir	fjölda	áhorfa	á	youtube.com	trónir	lagið	á	
toppnum.	
18	„Octatonic”	Oxford	Music	Online,	15.	febrúar	2016.	
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/50590?q=octatonic&search=quick&p
os=1&_start=1#firsthit	
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skalar bjóða ekki upp á.  

Hinn svokallaði blússkali er breytt útgáfa af pentatónískum mollskala. Hann hefur 

allar sömu nótur og pentatóníski mollskalinn en við bætist stækkuð ferund/minnkuð 

fimmund sem oft er talað um sem bláu nótuna:19 Blússkalinn er einnig fyrirferðamikill 

í laginu og tónlist Steinunnar almennt. Fjöltóntegunda tó(polytonality) er þekkt 

fyrirbæri þó deilt sé um gildi þess og túlkun.20 Lagið Glamúr í geimnum er afar ríkt af 

þessu fyrirbæri. Bassalínan í Glamúr í geimnum, sem spiluð er á hlóðgervil, gefur 

fyrst upp tóntegundina ásamt „glide“21 rödd sem syngur fimmund frá “b” til “f”. 

Bassalínan í C blús skalanum í byrjun fellur öll inn í “b” oktatóníska (heill/hálfur) 

tónstigann sem hún syngur að undanskilinni “f” nótunni sem kemur þó fyrir í hreinu 

fimmundinni í byrjun lagsins. Þannig má segja að þessar tóntegundir í byrjuninni 

gangi upp þrátt fyrir að vera af gjörólíkum uppruna. Svoleiðis samhengi milli 

tóntegunda má greina víðsvegar í verkum hennar.  

 

Form lagsins er afar óhefðbundið. Sé laginu skipt í kafla eftir helstu einkunnum þeirra 

er þó hægt að setja það upp í þrjá mismundandi flokka. Hægt er að skilgreina kaflana 

á þessa leið: 

A. Oktatón / pentatóník. Oktatóníski tónstiginn leiðir í söngnum ásamt því  

B. Stjörnukafli. Þar sem einungis eru hátíðni hljóð sem minna á bjöllur. Steinunn talar 

um kaflann sem stjörnukaflann: „Það er fáránlegur kafli, stjörnukafli.“ 

C. Forsjöundarkafli. Kaflinn þar sem hljómborð spilar til skiptis G forsjöundarhljóm 

og A forsjöundarhljóm. 

Form lagsins má þá setja upp svona: 

Forspil – A1 – B1 – A3 – C1 – A4  – C2 - A – B1 – A5 – C3 – A6 – B1 – A7 
 
Sjá má að A kaflinn er fyrirferðamestur með sínum oktatónísku einkennum. Hann 

kemur þó aldrei fyrir í sömu mynd. Söngurinn er alltaf frábrugðin og má því nefna 

það sem eitt af einkennum lagsins. Söngur og texti endurtekur sig mjög sjaldan að 

undanskilinni einni hendingu sem kemur fyrst fyrir í takti fimm. Bassinn er stöðugur í 

laginu en hann spilar alltaf sömu línuna þegar hann kemur fram. Miklar andstæður 

                                                
19	Andrew	DuBrock,	„THE	BLUES	SCALE.”	Acoustic	Guitar,	24	(September	2013):	32-36.	Sótt	15.	febrúar	á	
http://search.proquest.com/docview/1427460272?accountid=27513	
20	Peter	Kaminsky	Kaminsky.	Ravel's	late	music	and	the	problem	of	"polytonality".	Music	Theory	Spectrum,	
(Haust	2004),	237-264.	Sótt	15.	Febrúar	á	
http://search.proquest.com/docview/222698897?accountid=27513	
21	Rödd	sem	rennur	samfellt	í	tónhæð	milli	tveggja	tóna		
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koma því fram milli bassans og raddarinnar. Bassinn sem lægsta hljóðfærið er alltaf 

eins en röddin sem er hæst, er síbretytileg. Hljóðheimurinn er þá að langmestu leiti 

elektrónískur en söngur að sjálfsögðu akústískur þó mikið notast sé við elektróníska 

effekta á röddina. Auk þess má heyra fiðlu bregða fyrir í lok lagsins.  

Greining, sem fylgir svo upprituð í fylgiskjali í lok ritgerðar, var gerð af 

ritgerðarhöfundi en borin undir samnemendur og kennara sem litu svo á að upprit væri 

fullnægjandi og greining væri að öllu leiti ásættanleg. Hljómborð og hljóðgervlar 

verða settir í sömu rödd þrátt fyrir að vera spilaðir á sitthvor hljóðfærin. Einnig skal 

tekið fram að trommur eru örlítið einfaldaðar enda eru þær aðeins uppritaðar til 

hægðarauka við lestur greiningarinnar. Lagið er þá ekki skrifað upp í heild sinni 

heldur aðeins þeir kaflar þar sem ég tel að fram komi  nýtt efni sem skiptir sköpum 

fyrir greininguna með það að markmiði að fá innsýn í tónheim Steinunnar. Tölustafir 

við hlið bókstafanna segja til um hvar uppritið er statt í laginu sé miðað við upptöku 

Steinunnar af plötunni Glamúr í geimnum.  

 

Til hægðarauka er uppriti lagsins komið fyrir á eftir heimildaskrá. Sjá Viðauki I 

 

Byrjun: 

 

Lagið hefst á rafrænum konga trommum sem gefa taktinn ásamt snerli á fjórða slagi.  

 

A. Bassalínan spilar þrástef í c moll pentatónískum ásamt stækkaðri ferund sem gerir 

hann að nokkuð skýrum c moll blús skala. Þegar röddin kemur inn byrjar hún á að 

syngja hreina fimmund frá “b” til “f” sem gefur til kynna tóntegundina sem röddin 

mun vera í sem skapar þó ansi mikla ómstríðu miðað við bassann.  

 

B. Þegar textinn byrjar fer laglínan í b minkaðan heill-hálfur tónstiga. 

 

C. Hljóðgervill svarar með ókláruðum skala sem túlkast getur sem laghæfur “b” 

mollskali með stækkaðri ferund. Söngurinn á því í hálfgerðu samtali við hljómborðið 

sem svarar með sama stefi nema með því tilbrigði að tvær síðustu nótur 

hendingarinnar eru hálftóni ofar. 
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D. Röddin heldur áfram að syngja í “b” oktatónískum og rödd og hljómborð kallast 

kontrapúnktískt á.  

 

E. Röddin heldur áfram í “b minkuðum” en hljóðgerfill fer að spila H dúr í 

sexundarstöðu til skiptis við H dúr forsjöundarhljóm með minnkaðri fimmund í 

fimmsexundarstöðu.  

 

F. (Mínúta 1.17 á plötunni) Þegar þarna er komið er Steinunn búin að halda sig að 

mestu leiti í “G dúr” og hljóðgerfillinn spilar til skiptis G dúr í fersexundarstöðu og A 

dúr fersexundar. Það má túlka sem I mixó og V/V í því.  

 

G. Laglína fer á b og bassinn aftur í c-moll línuna. Saman mynda þau nokkuð 

þægilega og kontrapúnktíska krómatíska lausn í c-moll.  

 

H. Frá upptakti að H. byrjar röddin að benda nokkuð ákveðið á “f moll” með því að 

syngja skalann frá grunntóni upp á þríund og þaðan niður á leiðsögutón og aftur að 

grunntóni. Nóturnar eru þó ekki nógu margar til að hægt sé að dæma endanlega um 

það. Fellur líka inn í b dim frumið. 

 

I. Hljómborð spilar Eb-b-Db-Ab sem fellur sterkt inn í Ab dúr skala. Röddin syngur 

laglínu sem fellur einnig vel í skalann og saman benda þær sterklega á I sæti í Ab dúr. 

Bassinn heldur hinsvegar áfram í C moll pentatóníska blússkalanum sem er þó aðeins 

einu formerki frá Ab dúr en breytir þar með grunntónstilfinningunni.  

 

J. (2.24 á plötunni) Hljómborð kemur inn með áður óheyrða línu í laginu og spilar 

nokkuð skýrann h moll pentatónískan skala. Röddin syngur í h moll skala, en þó 

aðeins nóturnar frá grunntóni til fimmundar.  

 

K. Röddin syngur nótur sem allar falla inn í d moll laghæfan skala. Þ.e. mollskali með 

hækkuðum sjötta og sjöunda tóni. Það gera líka hljómarnir sem spilaðir eru í 

hljómborðinu og komu fyrst fyrir í kafla F.. Þeir verða því IV forsjöundar og V 

forsjöundar ef litið er á þá í því samhengi. Fiðla raddar svo röddina í samstígum 

ferundum og því næst í samstígum hreinum ferundum og samstígum litlum 
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sexundum.  

 

 Hvort sem ákvörðunin er meðvituð eða ekki þykir mér val á oktatónsíska 

skalanum afar áhugavert sem grunnefni laglínunnar. Einn af eiginleikum oktatóníska 

skalans er að hann hefur átta nótur22 í stað sjö nótna líkt og í flestum módal og 

hefðbundum tóntegundum sem gerir hann örlítið stærri og minnkar meðalbil milli 

nótna. Það gerir hann tölfræðilega líklegri til að passa inn í fleiri tóntegundir en flestir 

skalar og hægt að túlka nótur sem ekki falla innan hans sem nálgunarnótur enda aldrei 

lengra en hálftónn í hvora átt til að nóta falli í oktatóníska skalann ef hún er ekki innan 

hans, sem á þó reyndar einnig við um flesta módal skala.  

Þar að auki er hann symmetrískur sem eykur enn á möguleika hans í 

fjöltóntegundasamhengi. Annað áhugavert dæmi um fjöltóntegunda notkun í lögum 

Steinunnar má finna á mínútu 1:47 í laginu Dularfullt skraut af plötunni Glamúr í 

Geimnum en upprit af kaflanum fylgir hér að neðan.   

 

                                                
22	„Octatonic”	Oxford	Music	Online,	15.	febrúar	2016.	
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/50590?q=octatonic&search=quick&p
os=1&_start=1#firsthit	



12  

 
 

A. Laglínan í kaflanum sem tekinn er fyrir byrjar í nokkuð skýrum pentatónískum G 

dúr skala en færist svo yfir í Eb moll skala eftir samstígu litlu þríundirnar í B.. Það má 

greinilega sjá frá C.. Hljóðgervlarnir eru hinsvegar að benda nokkuð sterklega á Eb 

moll blússkala alveg að D en þá skipta þeir yfir í C dúr brotinn hljóm. Röddin og 
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hljóðgervlar eru því nokkuð nálægt því að skipta um tóntegund en þó að röddin hafi 

bent nokkuð skýrt á G dúr pentatónískan kom sjöundin aldrei fram sem heldur því 

opnu að um G mixólýdískann hafi verið að ræða og hefði tóntegundin því verið 

formerkjalaus líkt og brotni C dúr hljómurinn sem einnig fellur vel inn í G dúr 

skalann sem IV sæti. Því má líta á sem svo að hljóðfæri og rödd skipti um tóntegund.  

 

4. Upplifun Steinunnar á eigin tónlist 
 Steinunni finnst tónlist sín ekki mjög frábrugðin annarra. Hún hefur þó tekið 

það í sátt að svo kunni að vera sökum þeirrar umfjöllunar og viðbragða sem hún hefur 

fengið við tónlistinni sinni. Að hennar sögn er það þó engan veginn markmið að skera 

sig út á nokkurn hátt.  

 

Mér fannst tónlistin mín aldrei neitt öðruvísi en það sem aðrir voru að gera. 
Þegar ég kláraði fyrsta diskinn minn, Glamúr í geimnum, hugsaði ég með mér: 
„þetta er bara alveg eins og í útvarpinu. Frábært.“. Svo var mjög erfitt að fá 
þetta spilað í útvarpinu og fólk að commenta að þetta væri svo weird sem ég 
skildi bara ekkert í. Svo fór ég bara að trúa fólki bara og samþykja að mögulega 
væri þetta eitthvað skrítið. Það er samt bara eins og allt mitt líf. Ég hef aldrei 
fattað að eitthvað væri skrítið og þess vegna pæli ég stundum í því að ég sé 
eitthvað þroskaheft, allavega á einhverju sviði. Ég veit ekki hvað.  

 
Þegar ég gerði tónlist áður fyrr gerði ég bara eitthvað sem mér fannst geggjað. 
„Ok, þetta er geggjað“ og svo pældi ég bara ekkert meira í því. Svo eftir að ég 
fór að fá dóma á plötur og fólk fór að hlusta og mæta á tónleika fór ég að fatta 
að það þyrfti fleirum að finnast þetta geggjað en mér ef ég ætlaði að halda áfram 
á þessari braut. Svo ég fór að skoða og komst að því að það finnst ekkert öllum 
þetta flott. Ég hugsaði: „humm, ok, skrítið“ og þá kom allskonar gagnrýni eins 
og: „lögin eru skrítin“ og ég skildi ekki hvað fólki fannst skrítið. 23 

 

Steinunn lætur því álit annarra á tónlistinni sinni sig varða. Það kann einnig að spila 

inn í þróun tónlistar hennar og eins og áður kom fram er hún sífellt að leitast við að 

þróast sem tónlistarmaður og hræðist stöðnun.  

 

Ég veit það ekki, mig langar bara eitthvað að vera vinsæll tónlistarmaður. Ég 
held að það sé markmiðið. En ekkert endilega á þeim forsendum að vera 
venjulegur tónlistarmaður. Ég hef prufað að gera lög með venjulegum nótum 
[syngur dúr hljóm] og þá hugsaði ég: „æ, þetta er ekkert mjög skemmtilegt“ 

                                                
23	Steinunn	Eldflaug	Harðardóttir	
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[syngur moll hljóm] „ok, þetta er flott“. Ég get ekki gert lag sem mér finnst 
leiðinlegt. Ég myndi aldrei getað spilað það.24 

 

Þar kemur Steinunn inn á atriði sem henni virðist vera afar hugleikið. Að tónlistin sé 

skemmtileg, Það kemur skýrt fram þegar Steinunn kemur fram á tónleikum. Hún 

leggur áherslu á að áhorfendur skemmti sér. Hún leggur mikið upp úr lifandi 

spilamennsku og hefur getið af sér gott orðspor fyrir líflega framkomu á tónleikum.25 

Hún kemur ein fram og er því í mörgu að snúast meðan á flutningi stendur. Mér lék 

því forvitni á hvort hugmyndin um að lögin yrðu spiluð á tónleikum hefðu áhrif á 

tónsmíðarnar eða að hún takmarkaði sig eitthvað þegar á frumsköpun stendur til 

hagræðingar fyrir lifandi flutning.  

 

Núna er ég með í huga meðan ég er að semja, að ég sé að fara að spila þetta 
„live“. Ég var ekki með það áður fyrr. Aðeins á plötunni Nótt á hafsbotni en 
núna hef ég það í huga. Mig langar bara að fólk sé að dansa, að þetta séu 
grípandi laglínur, eftir réttri reglu og allt svoleiðis. Mér finnst geðveikt gaman 
að fara til útlanda og mig langar að gera lög sem fólki finnst þægilegt að hlusta á 
og getur skilið. Pabbi var einhverntíman að tala um þetta. Að hlusta á lag með 
mér væri eins og að vera á einum stað og allt í einu sekkur maður og það kemur 
enginn að bjarga manni. En ef sami kaflinn kemur aftur þá dregur hann mann í 
land. Hann gefur mér oft ráð en stundum hlusta ég ekkert á hann.[…]Það þarf að 
vera eitthvað hljóð sem að veiðir þig upp úr hyldýpinu. Ef það er kannski algert 
chaos og ógeðslega flókin laglína eða engin laglína, að það sé eitthvað sem þú 
getur hangið í eins og flotdekk. Eitthvað sem að heldur í þig. Ég var oft ekkert 
að pæla í því að það þyrfti að vera taktur eða laglína í gegnum allt lagið. Og 
popplög eru gerð þannig að þú lendir aldrei í því í rauninni að missa takið. Og ef 
það gerist gerist það bara í nokkra takta og svo ertu kominn aftur á þinn stað.  

 

Tónsmíðar Steinunnar virðast því að einhverju leiti mótast meira og meira af þeirri 

staðreynd að hún sé að fara að flytja tónlistina á tónleikum og þurfi því að setja sér 

þær takmarkanir að það sé gerlegt.  

 

Lokaorð 

Tónsmíðar Steinunnar litast að miklu leiti af ómstríðu og andstæðu á milli hljóðfæra. 

Ég met það svo að veigamestu þættir í tónmáli hennar séu sjaldheyrðir skalar og 

tóntegunda blöndur sem eru afar fátíðar í nútíma popptónlist. Þá er hljóðheimurinn 

                                                
24	Steinunn	Eldflaug	Harðardóttir	
25	Arnar	Eggert	Thoroddsen,	„Plötudómur:	dj.	flugvél	og	geimskip	–	Nótt	á	hafsbotni”	
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afar einkennandi og samanstendur af hljóðum frá hljóðgervlum sem afar sjaldgæft er 

að tónlistarmenn notist við sem þungamiðju í hljóðpallettu sinni. Auk þess verður að 

taka með inn í myndina vægi textanna sem eru afar einkennandi auk söngraddar 

Steinunnar sem er auðþekkjanleg og sérstök. Sú staðreynd að tónsmíðar hennar á 

fullorðins árum bera á óumdeilanlegan hátt sömu einenni og stílbrögð og tónsmíðar 

hennar á barnsaldri, jafnvel svo að hún gerir ekki greinarmun á sjálf, hlýtur að spila 

sterkt inn í heildarhljóm hennar. Það að bera sömu einkenni þarf ekki á nokkurn hátt 

að þýða að viðkomandi hafi ekki þroskast sem tónlistarmaður. Þvert á móti mætti 

halda því fram að um ákveðið stílbragð sé að ræða sem að fæstir fullorðnir 

einstaklingar geta leikið eftir á jafn sannfærandi hátt. Steinunn virðist ekki taka 

tónsmíðar of hátíðlega og nálgunin er full af gleði og frelsi. Markmið hennar virðist 

vera að fá útrás fyrir sköpun á sama tíma og skemmtanagildi fyrir áheyrendur skiptir 

hana miklu máli bæði í lagasmíðum og við lifandi flutning.  

Ég er afar heillaður af tónsmíðum Steinunnar Eldflaugar Harðardóttur og notkun 

hennar á óhefðbundnu tónefni er mér innblástur. Tónsmíðarnar eru lausar við 

ofhugsun og frjálsleg nálgun hennar á sköpunina er eitthvað sem ég tel að margir gætu 

dregið lærdóm af, lærðir sem ólærðir.  
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Viðauki I 
Upprit á völdum köflum úr laginu Glamúr í geimnum af samnefndri plötu. Ritað upp 
af greinarhöfundi. 
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Viðauki II  - Viðtal við Steinunni Eldflaug Harðardóttur 

Upprit af  svörum Steinunnar Eldflaugar Harðardóttur við spurningum 

rannsakanda sem og almennar vangaveltur út frá þeim spurningunum. Viðtalið 

var tekið stafrænt upp og ritað skömmu eftir á meðan samskiptin voru enn 

fersk í minni rannsakanda. 

 
 
 
 
2.45 

Já það var málið. Mig langaði að gera lög sem myndu virka fyrir fólk. Nei ég vissi 

ekki að það væri til strúktur. Ég vissi að það væru til aðferðir við að semja lög en ekki 

að strúkúrinn færi eftir reglum sem fólk færi eftir. 

 

3.33 

Ég lærði rosa margt í Japan og stakk upp á því við krakkana [í Skelk í bringu] að við 

ættum kannski að fara að hafa viðlög og svona 

 

3.42 

Fólk var að segja við mig að því fyndist lögin mín vera skrítin þegar ég gaf út fyrstu 

plötuna mína en mér datt aldrei í hug að það gæti verið út af því að þau væru ekki sett 

upp í réttri röð. Ég vissi ekkert. Ég hélt bara, ok, það eru svona trommur eins og 

maður heyrir í útvarpinu og það er laglína. Svo kemur önnur laglína og svo koma 

aðrar trommur og svo kemur eitthvað nýtt og svo er lagið bara búið.  

 

4.27 

Ég vissi bara ekkert að það væri einhver regla eða að popplög fylgdu einhverri reglu. 

Ég hélt að popplag væri bara kannski trommur og söngur sem væri grípandi 

 

4.48 

Þegar ég gerði tónlist áður fyrr gerði ég bara eitthvað sem mér fannst geggjað. „Ok, 

þetta er geggjað“ og svo pældi ég bara ekkert meira í því. Svo eftir að ég fór að fá 

dóma á plötur og fólk fór að hlusta og mæta á tónleika fór ég að fatta að það þyrfti 

fleirum að finnast þetta geggjað en mér ef ég ætlaði að halda áfram á þessari braut. 

Svo ég fór að skoða og komst að því að það finnst ekkert öllum þetta flott. Ég hugsaði: 
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„humm, ok, skrítið“ og þá kom allskonar gagnrýni eins og: „lögin eru skrítin“ og ég 

skildi ekki hvað fólki fannst skrítið 

 

4.29 

Svo fór ég til Japan þar sem voru rosalega strangar reglur og það var eins og það 

væri verið að sýna mér ljósið.  

 

5.41 

Ég veit það ekki, mig langar bara eitthvað að vera vinsæll tónlistarmaður. Ég held að 

það sé markmiðið. En ekkert endilega á þeim forsendum að vera venjulegur 

tónlistarmaður. Ég hef prufað að gera lög með venjulegum nótum (syngur dúr hljóm) 

og þá hugsaði ég: „æ, þetta er ekkert mjög skemmtilegt“ (syngur moll hljóm) „ok, 

þetta er flott“. Ég get ekki gert lag sem mér finnst leiðinlegt. Ég myndi aldrei getað 

spilað það. 

 

6.35 

Þannig að markmiðið er náttúrulega að verða vinsæll tónlistarmaður en á mínum 

forsendum. Þannig að ég er til í að læra allt sem ég get um hvernig á að gera þetta en 

ég myndi aldrei vilja verða vinsæl á lögum sem mér finnst ekki skemmtileg.  

 

7.55 

Ég var í kórum og ég held að það sé þess vegna sem mér finnst svo sjálfsagt að bara 

syngja eitthvað út af því að maður var alltaf syngjandi. í kór þegar maður er krakki er 

enginn að pæla í því hvort þú sért nógu góður til að syngja til að vera í kór. Þannig 

að ég hef aldrei tengt það að til að syngja þurfirðu að vera góður að syngja.  

 

11.52 

Fóllk segir stundum að tónlistin mín sé sjónræn eða myndræn eða þannig. Ég pældi 

stundum í því þegar ég var í Listaháskólanum hver munurinn væri á tónlist á 

myndlist. Stundum á listasýningum í skólanum var ég að spila á hljómborð því mér 

fannst það í rauninni ekki skipta máli hvort þetta væri mynd eða lag. Í rauninni er það 

sem list endar á að gera að vekja tilfinningar. 

12.44 

Það eru einhverjir litir eins og gulur sem manni finnst glaðlegur og það eru tónar 
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sem vekja sömu tilfinningar. Eins og til dæmis gervi saxafónn, hver er að fara að 

segja að það sé leiðinlegt hljóð? Það þyrfti þá að vera búið að skilyrða það 

einhvernvegin. 

13.06 

Ég veit samt ekki hvort ég tengi endilega saman liti og tónlist. Allavega, þegar ég 

hlusta á hljóð þá finnst mér þau vera einhvernvegin á liti. Ég held samt að það sé 

meira áferð hljóðanna en nokkuð annað 

13.31 

Flestir sem ég þekki finnst gulur vera glaðlegur litur og finnst grín saxafónar vera 

fyndin hljóð þannig að mér finnst það vera dæmi um eitthvað sem gæti farið saman.  

Dökkbrúnt er djúpt. Ljósblátt er glaðlegra og ljósgrænt er alltaf eitthvað svona 

grínhljóð 

 

14.17 

Ég held í alvörunni að það sem hafi mest áhrif á tónlistina mína, eins fáránlegt og 

það er, séu teikninmyndirnar múmínálfarnir. 

 

15.43 

Helstu áhrifavaldarnir mínir eru Pecheas, 808 state, sem mamma og pabbi spiluðu 

mikið, Martin Denny, sem að mamma og pabbi spiluðu mikið, Raymond Scott, 

geisladiskur sem pabbi keypti, Bollywood tónlist, geisladiskur sem mamma og pabbi 

keyptu, Nino Rota, hlustaði alltaf það alveg ótrúlega mikið þegar ég var lítil og 

pláneturnar eftir Gustav Holst. Þetta er svona tónlist sem ég hlustaði ótrúlega mikið á 

þegar ég var lítil og held að hafi áhrif á það sem ég geri.  

16.35 

Ég var að hlusta á þetta á bilinu fjögurra til þrettán ára 

 

16.50 

Tölvur og tæki eru farnar að hafa alltaf meiri og meiri áhrif á hvernig ég skapa. Áður 

fyrr var ég einungis að taka upp það sem ég hafði í höndunum. Þegar ég var yngri, 

svona sex til tíu ára, var ég oft að semja lög og söng þau bara aftur og aftur til að 

muna þau en í dag á ég mjög erfitt með að muna þau þannig að ég þarf að taka upp 

allt um leið og ég geri það. Allt verður að gerast í sambandi við tölvu eða 

einhverskonar tækni. Nú sem ég til dæmis mikið á samplerinn minn sem er MPC1000. 
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Eftir að ég fékk hann og lærði hann get ég aftur byrjað að semja aftur ólínulega. 

Þannig að það er aftur búið að breyta því hvernig ég nálgast formið.  

18.30 

Þannig að tónlistin mín var chaos, varð lína og er núna aftur að verða chaos þannig 

að tónlistin sem ég sem stjórnast svolítið mikið af þeirri tækni sem ég er að nota 

hverju sinni. Og hljóðin stjórnast mikið af því hvaða hljómborð og hvaða effekta ég er 

með og svo náttúrulega því sem maður er búinn að vera að hlusta á. 

 

19.11 

Ég fékk til dæmis trommuheila í skiptum fyrir málverk sem ég gerði og allt í einu var 

ég farin að semja 90’s danstónlist sem ég gat svo ekkert notað því vinum mínum sem 

ég spilaði það fyrir fannst það bara leiðinlegt. Þá fór ég að hugsa: „ég er að gera 

þetta lag, en þetta er samt bara 90’s danslag“. Svo fékk ég mér annan trommuheila 

og allt sem ég gerði á hann varð bara house tónlist. Og mér hefur alltaf fundist house 

tónlist leiðinleg en hann gerði bara einhvernvegin house trommur og þá fór ég bara 

að gera house. Þá hugsaði ég: „vá hvað tæknin breytir miklu.“. Maður heldur að 

tónlistarmaðurinn sé að gera allt en allt í einu fæ ég þennan trommuheila og hann 

eiginlega bara sjálfur býr til þennan takt sem einkennir þessa tónlist. 

 

20.19 

Það er alltaf random hvernig ég finn hljóðin. Ég er aldrei með hljóð í hausnum sem 

ég er að reyna að skapa heldur finn ég hljóð sem mér finnst skemmtileg sem ég svo 

nota 

 

20.34 

Allt í einu í sumar þegar ég var búinn að læra á MPC-inn og prófa þessa 

trommuheila og var að gera fullt af tónlist. Allt í einu fattaði að ég get bætt mig. Ég 

þarf ekki að gera tónlistina eins og fólk býst við af mér. Allir segja við mig [eins og 

það sé góður hlutur]: „já, þú ert með svona heimagert sound“. Af hverju heimagert 

sound? Ég vil ekkert hafa heimagert sound? Hvað ertu að tala um? Ég er að reyna að 

vera tónlistarmaður sem er tekið mark á. Þá fattaði ég að með þessum nýju græjum 

að ég gat gert hljóð sem ég vil gera . Ég var með synthesizer í láni frá pabba og fyrir 

tilviljun gerði ég hljóð sem ég elska. Svona skopparabolta bassi. Mér tókst bara að 

gera hann. Og þá var trixið bara að stilla einn oscillator aðeins falskann og aðeins 
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hægara attack í honum og þá kemur þessi skopparaboltabassi. Og þá fattaði ég að ég 

get gert hljóð sjálf á græjurnar. Það var það móment sem ég fattaði að ég get valið 

mér hljóð. Ég get valið hvernig hljóð eru í laginu 

22.00 

Áður var það alltaf þannig að ég fann hljóð sem mér fannst flott og laglínur urðu til 

út frá því. Þetta er svona hljóð og svona laglína passar með því.  

 

22.30 

Núna er ég búin að fatta að ég get gert og lært hvað sem er og núna er ég aftur farin 

að heyra tónlist sem áhrifavalda.  

 

22.55  

Í rauninni er það þannig að mér finnst ég ekki einu sinni vera að semja laglínuna. 

Hljóðið er bara þarna og ég byrja að spila það og þá finn ég það bara. Hún var 

þarna allan tíman. Ég varð bara aðeins að prufa og finna hana.  

 

29.20 

Ég og þessi gella í ameríku vorum að fara að spila í ameríku. Ég gerði eitthvað bít og 

henni fannst það geðveikt. Svo hugsuðum við með okkur að það vantaði einhverja 

bassalínu. Svo bara setti ég á uppáhalds basshljóðið mitt, númer 35 á hljómborðinu, 

og henni fannst það geðveikt. Ég hugsaði með mér að bassalínan ætti kannski að vera 

[sönglar F - H - C] og hún labbar að hljómborðinu og spilar [sönglar F - H - C]. Það 

var eins og að ef hún hefði verið ein með sömu græjur og þessi hljóð hefði hún gert 

sama lagið 

 

23.55 

Núna er ég með í huga meðan ég er að semja, að ég sé að fara að spila þetta live. Ég 

var ekki með það áður fyrr. Aðeins á plötunni Nótt á hafsbotni en núna hef ég það í 

huga. Mig langar bara að fólk sé að dansa, að þetta séu grípandi laglínur, eftir réttri 

reglu og allt svoleiðis. Mér finnst geðveikt gaman að fara til útlanda og mig langar að 

gera lög sem fólki finnst þægilegt að hlusta á og getur skilið. Pabbi var einhverntíman 

að tala um þetta. Að hlusta á lag með mér væri eins og að vera á einum stað og allt í 

einu sekkur maður og það kemur enginn að bjarga manni. En ef sami kaflinn kemur 

aftur þá dregur hann mann í land. Hann gefur mér oft ráð en stundum hlusta ég 
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ekkert á hann.  

 

34.04 

Það þarf að vera eitthvað hljóð sem að veiðir þig upp úr hyldýpinu. Ef það er kannski 

algert chaos og ógeðslega flókin laglína eða engin laglína, að það sé eitthvað sem þú 

getur hangið í eins og flotdekk. Eitthvað sem að heldur í þig. Ég var oft ekkert að 

pæla í því að það þyrfti að vera taktur eða laglína í gegnum allt lagið. Og popplög 

eru gerð þannig að þú lendir aldrei í því í rauninni að missa takið. Og ef það gerist 

gerist það bara í nokkra takta og svo ertu kominn aftur á þinn stað.  

 

35.27 

Það er í raunni samt ekki það að ég vilji gera popptónlist, af því að ég veit ekki einu 

sinni alveg hvað það er. Þannig að vilja gera popptónlist er svolítið skrítið af því að 

ég vil náttúrulega bara gera mína tónlist. En ég vil samt gera hana þannig að sem 

flestir geti hlustað á hana og fundist hún skemmtileg. Og ég skil ekki tónlstarmenn 

sem segjast ekki vilja verða vinsælir. Ok, hvað er að þér? Mér finnst svo ótrúlega 

gaman að gera tónlistina, gera hljóðin og spila á tónleikum. Og það er svo mikil hjálp 

í því ef hún verður vinsæl. Þannig að ég ætla bara að gera tónlistina mína þannig að 

hún verði sem vinsælust.  

36.20. Bara eins og núna er eitthvað fólk í Ameríku búin að heyra tónlistina mína og 

þeim fannst gaman. Ekki öllum, en sumum þeirra. Væri þá ekki bara fínt að allur 

heimurinn gæti heyrt tónlistina og ef þeim finnst hún skemmtileg að þá sé búið að 

bæta daginn þeirra.  

 

37.00  

Mér finnst líka bara geðveikt gaman í flugvél, og að ferðast og þurfa ekki að vinna í 

leiðinlegri vinnu og þá vil ég náttúrulega verða vinsæl.  

 

 

38.04 

Ég veit hvað tóntegund er og ég veit að það eru til hljómar eins og á gítar og ég veit 

að ef að bassinn gerir eitthvað þá á laglínan ekki að vera eitthvað allt öðruvísi en 

það. En ég er ekkert að pæla í því samhenginu á milli þeirra.  

38.47 
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Ég geri fyrst og ef ég gæti ekki heyrt bassann á meðan ég spila hitt myndi þá myndi 

það örugglega aldrei passa við. Og þegar ég segi passa við þá meina ég það sem mér 

finnst passa við. Ég myndi heyra það strax ef mér fyndist það ekki passa við. En ég 

myndi ekki endilega vita hvaða tóntegund passar við aðra.  

39.38 

ég veit ekkert hvað eru margar hvaða tóntegundir eru í gangi eða hversu margar. 

 

42.11 

[um 5 ára upptökur] 

Þau eru bara fáránlega lík. Það er ótrúlega skrítið að hlusta á það. 

Ég er alls ekki að reyna að halda í barnslegt eðli. Ég vil það ekki. Mér finnst það pínu 

mínus þegar fólk setur þennan stimpil á mann og segir: „oh, það er svo mikill leikur í 

tónlistinni“ eða „æj þetta er svo einlægt eins og barn“. Mér finnst það ömurlegt. Mig 

langar bara að verða betri. Ég veit að fólk meinar þetta vel en það talar svolítið niður 

til mín.  

43.26 

Maður ræður náttúrulega ekki hvernig fólk tekur manni en ég myndi frekar vilja að 

fólk talaði um mig sem góðan tónlistarmann 

 

43.54 

Syngur lag úr barnæsku 

 

44.43  

Ég var alltaf að syngja á leiðinni heim úr skólanum. Það bergmálaði í blokkunum 

 

45.21 

Kannski er það þannig að þegar maður er yngri man maður betur það sem maður er 

að gera og gerir kannski bara betri lög. Oft byrja hljómsveitir vel og svo er eins og 

þær verði uppiskroppa með laglínur. Stundum hugsa ég um það. Allar bestu 

bassalínurnar sem ég hef gert voru í fyrstu lögunum sem ég gerði. 

 

46.48 

T: Þarf það að vera slæmur hlutur að fólki finnist þú vera að halda í barnslegt eðli? 

S: Já. Mér finnst það hljóma hræðilega. Bara það að reyna að halda í eitthvað sem þú 
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varst eitthvað hlýtur að skemma. Maður á bara að sleppa öllu og halda áfram. 

Annars gæti maður líka óvart byrjað að gera eitthvað tilgerðarlegt.  

 

47.28 

Eins og einu sinni fannst mér eitthvað fínt að syngja svona krúttlega.  

Maður á bara syngja eins og maður syngur. Ég fæ alveg ofnæmi. Um leið og ég heyri 

eitthvað tilgerðarlegt líður mér óþægilega. Það myndi bara enda eitthvað illa ef 

maður færi að reyna að halda í eitthvað. 

 

47.55 

En svo lengi sem maður leyfir því að vera það. Segjum að ég sé bara krúttleg. Ef ég 

færi að berjast gegn því myndi það örugglega bara enda illa líka. 

 

48.47 

Öll bestu lögin sem ég hef gert eru gerð á einu kvöldi. Svo er ég kannski þrjá daga að 

prufa einhverja effekta og radda og svoleiðis. 

 

49.41 

Kannski eitt kvöld. Plús þrjú kvöld. Bíða í tvær vikur. Hlusta aftur. Sökkva sér ofan í 

það tvo daga í viðbót að laga einhver pínulítil atriði.  

50.38 

En svo er annað. Ég er kannski heila viku frá morgni fram á kvöld að læra á 

trommuheila. Eða kannski búa til trommur og EQ-a þær. Kannski lesa bæklinginn af 

nýja hljómborðinu, hlusta á tónlist eða lesa bækur í leit að innblæstri. 

 

51.51 

Ef ég tek sönginn upp aftur, þá vanda ég mig kannski aðeins of mikið og heyri að það 

verður tilgerðarlegt. Og ég heyri það vel. Þannig að ég nota oftast bara það sem ég 

gerði meðan ég var að semja lagið.  

 

52.45 

Mér fannst tónlistin mín aldrei neitt öðruvísi en það sem aðrir voru að gera. Þegar ég 

kláraði fyrsta diskinn minn, Glamúr í geimnum, hugsaði ég með mér: „þetta er bara 

alveg eins og í útvarpinu. Frábært.“. Svo var mjög erfitt að fá þetta spilað í útvarpinu 
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og fólk að commenta að þetta væri svo wierd sem ég skildi bara ekkert í. Svo fór ég 

bara að trúa fólki bara og samþykja að mögulega væri þetta eitthvað skrítið. Það er 

samt bara eins og allt mitt líf. Ég hef aldrei fattað að eitthvað væri skrítið og þess 

vegna pæli ég stundum í því að ég sé eitthvað þroskaheft, allavega á einhverju sviði. 

Ég veit ekki hvað.  

54.17 

Ég skildi ekki af hverju fólk var að hljæja að mér. Svo eftir að ég gerði síðan seinni 

plötuna mína og eftir að ég kom heim frá Japan, þá hlustaði ég á þessa plötu mína og 

hugsaði: „þetta er eitthvað skrítið. Þarna er einhver kafli á furðulegum stað“. 

 

54.47 

Ég var geðveikt mikið að hlusta á Bollywood tónlist þegar ég gerði glamúr í 

geimnum. Ég var með hljómborð í láni frá pabba sem gerði svona einhverja takta og 

það var hægt að setja einhverjar trommur sem hljómuðu svolítið eins og Bollywood 

trommurnar.  

55.41 

Þetta er svona Bollywood diskó. Þetta er svona Bollywood lag en það er líka 

geðveikur danskafli. Svo er eitthvað hljóð inni í því. Svona stjörnuhljóð. Ef ég myndi 

gera þetta lag í dag myndi ég örugglega fara að ráðum pabba og hafa bassalínu 

undir því. En þarna var ég ekkert að pæla í því. 

 

56.13 

Mér finnst eiginlega allt mjög fyndið sem ég geri. Það eru hljóð í þessu lagi sem ég 

var alveg að deyja úr hlátri yfir. En kórinn fannst mér reyndar ekki fyndinn. Mér 

fannst hann bara ógeðslega flottur. Ég hlustaði á þetta lag og ég man að ég hugsaði: 

„þetta á eftir að vera spilað í útvarpinu.“. Svo sá ég fyrir mér að þetta yrði spilað á 

Bakkus (skemmtistaður í miðborg Reykjavíkur) og að þetta yrði spilað á B5 

(skemmtistaður í miðborg Reykjavíkur). Ég sá í alvörunni fyrir mér alla vera að 

dansa við þetta á B5. En núna heyri ég að lagið fylgir ekki beint reglunum. Það er 

með skrítin hljóð. Það er fáránlegur kafli, stjörnukafli. Og fólk hefur meira að segja 

orðið reitt við mig fyrir að gera þetta lag vegna þess að ég veit ekki nógu mikið um 

menninguna. Að ég sé að stela og bjaga og skemma, sem var aldrei ætlunin. En í dag 

heyri ég þetta lag og ég skil af hverju fólki finnst það skrítið. Ég var ekkert að pæla í 

því hvort ég gæti sungið svona. Ég var bara að syngja svona. Mér finnst það bara 
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mjög flott.  

 

58.42 

Ég var ekkert að gera eins og Bollywood. Ég var bara að gera það sem mér finnst 

flott. Þannig að kannski er laglínan eins og ég heyri Bollywood laglínu. Og ég heyri 

hana með mínum vestrænu eyrum. Þannig að kannski heyri ég alls ekkert að ég sé að 

gera eitthvað öðruvísi.  

Ég var búinn að gera bassann og trommurnar. Þá bara söng ég og þessi laglína kom. 

Hún gerðist bara. Og ég hugsa: Hvaðan kemur laglínan? Hvernig gerist þetta?  


