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Hústónlist hefur tekist að festa sig í sessi á 
Íslandi – þá sérstaklega á skemmtistöðum 
Reykjavíkur. Hústónlist er taktföst danstónlist 
sem er bein afleiða frá diskótónlistinni. Þessi 
tegund af tónlist varð til á níunda áratugnum í 
Chicago og er nafnið „House“ tekið frá skemmti
staðnum The Ware house. Starfsmenn plötubúða 
voru spurðir „hvar finn ég hústónlistina?“, þá var 
fólk að tala tónlist sem var spiluð á Warehouse 
klúbbnum. 

 Hönnun hefur alltaf verið stór partur af 
tónlistinni t.d. plaköt, dreifimiðar og plötuumslög. 
Áhugavert er að bera saman útlit útgáfna á  tíunda 
áratugnum og í dag. Lítið hefur breyst.  Nú eru 
sterkar vísanir í hönnun tíunda áratugarins með 
lofi grafík, en merki tækni þróunar eru augljós. 
Alltaf er haldið sterkt í það handgerða, hand
stimplaðir miðar eru t.d. stór partur af einkennum 
vinýlútgáfna í dag.  Í þessu verki er litið til 
einkenna hústónlistarinnar – hvatningin til að 
gera allt upp á sitt einsdæmi. Það viðhorf þykir 
mér mjög heillandi og í gegnum árin hefur það 
einkennt mitt vinnuferli. Þeir sem hafa verið í 
þessari senu finna það fljótt að það gerist ekki 
neitt nema maður geri allt sjálfur.

 Bókin Húsverk fjallar um hústónlist á Íslandi   
og fólkið sem lifir og hrærist í hústónlistar senunni. 
Saga hústónlistar á Íslandi hefur hingað til ekki 
verið skráð niður með markvissum hætti. Tilgangur 
ritsins er ekki að fjalla um allt sem kemur hús
tónlist við heldur að gefa sagnfræðingum 
framtíðarinnar og tónlistarunnendum innsýn  
inn í heim íslenskrar hústónlistar – ástríðuna  
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og þrautseigjuna sem einkennt hefur senuna.  
Í byrjun bókarinnar er stutt kynning á tilurð 
hústónlistarinnar og þróun hennar á upphafs
árunum. Stiklað er á stóru, enda er um að ræða 
flókna og viðamikla sögu sem spannar nú þrjá 
áratugi. Skoðað er hvernig þróunin á þessu 
tónlistarformi átti sér stað, hvernig hún náði að 
festa rætur í Evrópu og koma þaðan til Íslands. 

Hústónlist á Íslandi 1988–2016

Ég ákvað að halda í mikla rannsóknarvinnu og 
skrá niður sögu hústónlistar á Íslandi frá því að 
hún var fyrst spiluð hér á landi. Ástæðan fyrir því 
er margþætt, ég sjálfur hef verið í hústónlistar
senunni í dágóðann tíma, einnig hef ég verið að 
reka útgáfufyrirtækið Lagaffe Tales í nokkur ár 
sem gefur út einungis hústónlist. 
Sjálfur sé ég um hönnun á öllum 
plakötum og plötuumslögum fyrir 
Lagaffe og get ég sagt að sú 
reynsla sé ein af ástæðunum fyrir 
því að ég er hingað kominn. Mér 
hefur alltaf fundist vanta meiri skrásetningu á 
jaðartónlist á Íslandi, hún hefur oft verið svolítið 
útundan í tónlistarsögunni, þá sérstak lega 
raftónlistin. Í gegnum árin hef ég heyrt ýmsar 
áhugaverðar sögur frá hinum og þessum úr 
senunni. Party Zone bræður hafa til dæmis verið 
nokkuð duglegir að segja frá gömlu og góðu 
tímunum þegar maður rekur inn nefið í þáttinn til 
þeirra. Það var góður kostur hvað það var auðvelt 
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fyrir mig að hafa upp á öllum þeim sem að hafa 
komið að senunni frá upphafi, því ég þekkti þá 
flest alla áður en verkefnið hófst. Þó svo að saga 
hústónlistar á Íslandi sé ekki löng og mikil í hinum 
stóra skilningi þá fannst mér ég þurfa einhvern 
með mér í lið sem bæði hefur skilning á efninu  
og kann að fara með viðtöl og sagnfræðilegar 
heimildir. Hafði ég samband við sagnfræðinginn 
og raftónlistar manninn Jónas Þór Guðmundsson. 
Hann hefur í nokkur ár haldið uppi heimasíðunni 
Raftónar.is og hafði ég alltaf haft gaman af 
skrifum hans. 

 Upphaflega hugmyndin var að taka saman 
þessa sögu á einhvern hátt, en ég var alltaf með 
það á bak við eyrað að mig langaði að koma þessu 
fyrir í bók, þó svo að hún yrði ekki löng. Þegar leið 
á verkefnið varð skýrara hvert verkefnið stefndi. 
Markmiðið var að gera viðtals bók sem innihélt 
viðtöl við þá sem hafa sett sinn punkt á hús
tónlistina á Íslandi, safna dreifi miðum, plakötum 
og áhugaverðum sögum.

  Ég tók viðtöl við plötusnúða – bæði  af eldri 
kynslóðinni sem og yngri. Allir eru enn starfandi 
þegar þetta er skrifað. Fyrir hvern viðmælanda 
voru útbúnar fjórar meginspurningar sem voru 
opnar í báða enda.

1. Upphafið
2. Áhrifavaldar
3. Atvik sem höfðu sterk áhrif á viðmælanda
4. Plötukaup 

Viðtalsstaðir voru í höndum viðmælandans,   
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en hugmyndin var sú að láta viðmælanda vera   
í umhverfi sem honum líður vel í. Staðirnir voru 
mismunandi, frá rólegum kaffi stofum og heima
húsum yfir í hádegis hlaðborð á Pizza Hut. Viðtölin 
voru mislöng að lengd – frá 40 mínútum upp í   
tvo klukkutíma og tók úrvinnsla þeirra fjórar vikur. 
Sumir höfðu frá miklu að segja og greinilegt að 
um tilfinningaríka tíma var að ræða. 
Viðmælendum  var leyft að fara út fyrir 
meginefnið, sem gerði það  að verkum að ýmsar 
áhugaverðar frásagnir litu dagsins ljós.  

 Tilraunir voru gerðar til þess að samræma 
flæði munnlegra heimilda við sagnfræðilegar 
staðreyndir með því að nýta neðanmáls
greinar  við að leiðrétta þær villur sem fram komu 
í viðtölunum. Uppröðun viðtala er sett í tímaröð 
–  út frá því hvenær upphafleg tengsl þeirra við 
hústónlistina mynduðust. Eina undan
tekningin  frá tímaröðinni eru fyrstu tvö viðtölin 
– við forráðamenn útvarpsþáttarins Party Zone. 
Ástæðan er sú að tilurð þáttarins var stór þáttur  
í að skapa vettvang fyrir hústónlist og festa hana 
í sessi sem viðurkennda tónlistarformgerð. Þeir 
spanna stórt tímabil og gefa heildarmynd yfir 
hústónlistarsenuna sem vonandi nýtist við lestur 
þeirra viðtala sem á eftir þeim koma. Dag blöð og 
tímarit voru notuð til þess að sann reyna frásagnir, 
en eins og áður kom fram eru prentaðar 
heimildir  af skornum skammti. Til að auðvelda 
lesendum lesturinn og gefa góða yfirsýn, var 
útbúin tímalína sem sýnir yfirlit yfir útgáfu
fyrirtæki, tímamótaviðburði og skemmtistaði sem 
buðu/bjóða uppá hústónlist. Tímalínan var í 
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vinnslu í gegnum allt vinnsluferlið, hún hjálpaði 
bæði höfundum og viðmælendum að átta sig á 
tímanum og umfangi sögunnar. 

Vínyll og stimplar

Það var í dágóðan tíma mikill hausverkur hvernig 
átti að miðla tónlistinni. Mér fannst nefnilega 
vanta það sem skipti mestu máli, hústónlistina. 
Miklar vangaveltur og margir fundir voru haldnir 
um það hvernig ætti að leysa það. Það voru 
pælingar hvort að ég ætti að hanna vefsíðu fyrir 
allan þennan pakka, ég var ekki alveg nógu 
spenntur fyrir því. Hef alltaf verið miklu meira 
fyrir áþreifanlega hluti heldur en stafræna. En 
svo kom það, svarið var fyrir framan mig allan 
tíman, alveg lygilegt hvað maður getur verið 
blindur. Safnplatan Húsverk varð til, á vínyl.

 Vinyll.is er lítið fyrirtæki staðsett í stúdíói  
í Hafnarfirðinum, rekið af Úlfari Jacobsen. Það 
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sem gerir það fyrirtæki frábært er að þú getur 
komið með þína tónlist og hann skrifar hana á 
vínylplötu. Í stað þess að þurfa að borga morð fjár 
fyrir pressu á 150 stykkjum gat ég látið gera 20 
stykki fyrir viðráðanlega upphæð, en þó töluvert 
dýrara á eintak en þegar pressað er á hefð
bundna mátann. Þarna var það komið, Húsverk 
skildi verða bók og vínylplata.

 Byrjað var að safna saman íslenskum hús
lögum sem hafa komið út í gegnum árin. Hafði  
ég samband við flesta plötusnúða sem ég þekki 
og bað þá um álit. Yfir 40 tilnefningar komu inn 
og valdi ég úr þeim tilnefningum. Markmiðið með 
þessari plötu var að reyna að ná yfir allt tímabilið 
19882016, það tókst að mörgu leyti, en það varð 
að taka tillit til flæðisins á plötunni. Mig langaði 
að búa til flæðandi mix, líkt og mixtape eru. Þá  
er lögum skeitt saman í takt, ekki er pása á milli 
laga, þannig tókst mér að koma fyrir fleiri lögum 
á plötuna en ella. Húslög eru þekkt fyrir að vera 
með löngu „introi“ og „outroi“ til þess að gera 
plötusnúðum kleift að mixa lögum saman með 
taktaskiptingum. 
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 Ásamt safnplötunni langaði mig að gera 
whitelabel. Það fyrirbæri er vel þekkt í heimi 
hústónlistarinnar. Whitelabel eru plötur með 
hvítum miða, oft handskrifað eða stimplað, í 
mörgum tilfellum er ekki nafn tónlista mannsins 
getið. Ástæðan fyrir því er að tónlista maðurinn 
hefur kannski tekið hljóðbút úr þekktu lagi, eða 
gert sína útgáfu af því. Ég fékk tvö íslensk húslög 
til að gefa út á 7”, Relax með Davíð & Hjalta og 
Cherelle með Moff & Tarkin. Þar notast þeir við 
hljóðbúta úr lögum eftir Michael Jackson og 
Cherrelle.



012

Hönnunar- og framleiðsluferlið

Í heimi danstónlistarinnar eru plötur með hand
stimpluðum miðjumiða (e. center label) ekki 
sjaldgæf sjón. Ég ákvað því að ég myndi notfæra 
mér þessa stimpilaðferð til að stimpla plöturnar 
og einnig kápuna á bókinni. Ég var ekki lengi að 
hafa samband við Halldór Úlfars son sem sér um 
verkstæðið í Þverholti, við erum nefnilega svo 
heppin að hafa aðgang að leiser í skólanum sem 
hefur nýst mér vel í ýmsum verkefnum. Þar fékk 
ég aðstoð frá honum til að skera út stimpla. 
Stimplarnir voru grafnir í gúmmíefni sem er 
sérstak lega gert fyrir leiser skurð, svo hannaði  
ég stimpilhandfang. Svart plexi með glansi sem 
minnir óneitanlega á vínylplötu, handfangið sjálft 
er með hringlaga gat í miðjunni sem vitnar í 
plötu umslag. Stimplarnir gáfu mér ýmsar hug
myndir hvernig væri hægt að nota þann heim  
í verkefnið – ég ákvað t.d. að nota einungis liti 
sem fást í blekpúðum fyrir stimpla.
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Ég vissi það mjög snemma í ferlinu að mig 
langaði frekar að notast við týpógrafíu heldur  
en að hanna eitthvað merki fyrir Húsverk. Letrið 
Formular varð fyrir valinu, ástæðan fyrir því, er 
að letrið hefur einkenni  
sem mér þykir passa vel inn í þennan heim.  
Letrið hefur hvöss smáatriði en er mjúkt þegar  
á heildina er litið, líkt og hústónlistin. Framan  
á plötukápuna langaði mig að nota letur til að 
tákna hreyfinguna í hús tónlistinni. Fór ég að 
greina tónlistina, hver grunnur hústónlistar væri 
og hvað einkenndi hana. Hústónlis er í grunninn 
byggð upp með takti, taktur sem fram kallaður  
er með tæki sem kallast trommuheili. Takturinn 
er yfirleitt í 4/4, bassatromman slær á hvert slag 
eins og hjartasláttur á 120128 slögum á mínútu.  
Forritið sem er hvað vinsælast í dag til tónlistar
gerðar heitir Ableton Live. Þar getur maður 
opnað trommuheila og búið til takt. Takturinn er  
í sjálfu sér lagskiptur, fyrir hvert hljóð bætist eitt 
lag. Búmm klapp tss tss. Ég ákvað að nota hvern 
staf í orðinu Húsverk til þess að tákna hvert 
stakt hljóð í taktinum. Notaðist ég við taktinn úr 
laginu On and On með Jesse Saunders, sem er  
af mörgum talið eitt af fyrstu hreinræktuðu 
húslögunum. Ofan á þennan takt setti ég takt  
úr laginu Tribulation með Gangland, það er eitt  
af fyrstu íslensku húslögunum sem kom út og  
er einnig að finna á plötunni Húsverk.
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 Mikill tími fór í að gramsa í gömlum blöðum 
og tímaritum og fór ég t.d. upp á Þjóðarbók
hlöðu og fékk nokkra kassa úr geymslunum þar. 

Blaðið Undirtónar var gefið út 
frá árunum 1996–2003 og var 
mikið af góðu myndefni þar að 
finna. Ég studdist líka töluvert 
við gagna grunninn timarit.is og 
mætti segja að „moodið“ hafi 
svolítið fæðst út frá gömlum 
úrklippum úr dagblöðum. Þetta 
gallaða og skítuga útlit sem að 

varð til í bæði hönnunar og framleiðslu ferlinu. 
Margar myndir voru fengnar úr gömlum blöðum 
frá ýmsum viðburðum, einnig notaði  
ég mikið auglýsingabannera úr blöðum sem var 
ekki óalgengur hlutur fyrir tíma Facebook og 
annarra samfélagsmiðla.  

 DIY (Do it yourself) fílingurinn sem 
einkennir hústónlistina þykir mér mjög 
hressandi og áhugaverður. Menn gera hluti 
sjálfir, þó þeir séu ekkert endilega svakalega 
færir í því að gera þá, yfirleitt er ástæðan fyrir 
því að það eru litlar upphæðir í gangi í kringum 
hústónlistina og framleiðslan má ekki kosta 
mikið. Menn vilja gera sem mest fyrir sem 
minnstan pening. Ég tók þá ákvörðun að ég 
myndi gera allt sjálfur sem kemur að fram
leiðslunni á verkefninu. Myndi þá stimpla 
plöturnar, silkiþrykkja plötu kápuna og prenta 
bókina sjálfur í ljósritunar vél. Ljósritunar vélin 
átti bæði að vera ódýrari leið og gæða hverja 
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síðu gölluð einkenni sem venjulegt prent gerir 
ekki. Hjörtur í Ísafoldarprentsmiðju sagði 
eftirminnilega þegar ég kom með bókina, dauð
þreyttur eftir langa nótt í ljósritun: „þú kaupir 
þennan fílíng ekkert út í búð,“ sem er rétt! 
Útkoman var mjög falleg, það kom þessi skítugi 
fílíngur sem mér fannst smellpassa við hústón
listina, svo voru síðurnar oft skakkar út af prent
vélinni. Skítur hér og þar, elska það. En það eru 
líka ókostir við það að vilja gera þetta sjálfur.  
Að prenta 50 stykki af 200 bls bók á gamla 
ljósritunar vél sem maður veit ekkert í hvernig 
ástandi er getur verið áhættusamt. Vélin getur 
ofhitnað, stíflast – þolir sem sagt lítið álag. Þær 
voru nokkrar vökunæturnar áður en maður gat 
andað léttar. Þegar bókin var útprentuð var 
haldið með hana upp í Ísafoldar prentsmiðju  
í fræsingu og límingu.

 Ég lagði upp með það að nota efni sem ég 
gæti fengið frítt eða mjög ódýrt við framleiðslu 
bókarinnar eða stimplana, svona í anda hús
tónlistar innar. Þannig að ég hringdi í nokkrar 
prentsmiðjur til að spyrja út í afgangspappír og 
fékk misjöfn svör. Hjörtur hjá Ísafoldarprent
smiðju svaraði mér og sagði að þeir ættu bunka 
af Munken Pure pappír liggjandi í geymslu, 
eitthvað sem þeir ætluðu að henda. 

 Oftar en ekki þegar bók er hönnuð þá kemur 
kápan seint í ferlinu, í mínu tilviki var ég búinn  
að gera þónokkrar skissur. Fyrsta hugmyndin  
var að stimpla allar kápurnar mismunandi, en mér 
þótti það ekki koma nógu vel út í samræmi við 
alla hina hlutina í verkinu. Var ég lengi vel með  
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þá hugmynd í kollinum að hafa kápuna gula, því 
ég gat fengið einhvern eldgamlan gulan pappír 
frá Ísafold fyrir lítið. Þegar allt var að koma 
saman sá ég að það myndi ekki pasa inn í 
heildar myndina – kápan skildi vera hvít með 
einföldum stimpli, sem samt fangar einkenni 
bókarinnar. Ég gerði einn stóran stimpil fyrir 
kápuna, svo ég gæti stimplað þær allar eins.  
Til þess að hafa staðsetninguna á stimplinum 
alltaf eins á hverri kápu kom Halldór með þá 
hugmynd að búa til stykki sem ég gæti sett 
bókina í og stimplað svo að kápurnar verði  
allar álíkar. 

 Á meðan maður er að hanna verkið sitt  
þarf maður líka að hafa í huga hvernig skal  
sýna verkefnið á listasafninu. Ég vissi það mjög 
snemma að mig langaði að vera með „dj booth“ 
til að sýna verkefnið mitt. Hannaði ég þá eitt 
slíkt, þetta hefðbundna, en með auka hillu til 
þess að sýna verkið mitt. Þegar niður á safn var 
komið, stillti ég borðinu upp og setti tvo plötu
spilara og mixer í það, ég vildi nefnilega hvetja 
fólk til að prófa að setja plöturnar á sjálft. Inni í 
borðinu voru hátalarar sem heyrðist lágt í þegar 
plötur voru settar á, var það gert til að gefa 
fólki tilfinningu fyrir takti og áferð 
hústónlistarinnar.
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Lokaorð

Hústónlistin hefur kennt mér ýmislegt í gegnum 
árin, og þótti mér sjálfsagt mál að gefa eitthvað 
til baka. Skrásetning hústónlistarinnar var 
eitthvað sem þurfti að gerast fyrr en síðar. 
Andrúmsloftið í kringum þessa tegund af tónlist 
er engu öðru lík. Frumkvæðið og drif kraftur inn  
til að gera hlutina sjálfur þykir mér aðdáunarvert. 
Að mínu mati fannst mér það takast að fanga 
anda hústónlistarinnar í þessu verkefni og er fátt 
sem ég hefði viljað gera öðruvísi. Þegar ég fór að 
kafa dýpra inn í þennan heim fann ég enn meira 
hvað ég tengi vel við „attitjúdið“ og fílinginn í 
hönnun hús tónlistarinnar. Fegurðin í ófullkom
leikanum kemur þar sterkt í gegn, það sem er 
skítugt og gallað þykir mér töluvert meira 
spennandi heldur en hreinn og beinn fullkomleiki

Hönnunarferlið mitt hefur þróast í þá átt að 
ég ákveð suma hluti hönnunarinnar út frá 
framleiðsluaðferðinni. Oft finn ég framleiðslu
aðferð sem þykir passa við hvert verkefni fyrir 
sig bæði upp á „konseptið“ að gera og út af 
útlitseinkennum. Í þessu verkefni þurfti ég að 
taka ákvörðun um stærð á bókinni með tilliti til 
þess hversu stórt ég gat prentað í ljósritunar
vélinni. Alltaf þykir mér gaman þegar óvæntir 
hlutir í ferlinu neyða mann til þess að skoða 
aðrar lausnir, þær lausnir koma yfirleitt mjög 
skemmtilega út. Kápan á Húsverki átti t.d. að 
vera svolítið gljáandi, en það kom í ljós að stimpil
liturinn náði illa að loða við gljáandi yfir borðið.  
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Á hinni hlið kápupappírsins var matt yfirborð, 
ég ákvað að nota það. Þannig að kápan varð 
mött að utan og gljáandi að innan.

 Bókin var framleidd í 45 stykkjum fyrir 
útskriftarsýningu Listaháskóla Íslands. Næsta 
skref er að sækja um styrk hjá Tónlistarsjóði 
Rannís en með þessum styrk langar mig að 
bæta við upplýsingum í bókina sem náðust ekki 
inn vegna tímaskorts. Einnig langar mig að láta 
skoða það að þýða bókina yfir á ensku og 
fram leiða hana í stærra upplagi til þess að leyfa 
fleirum að gægjast í heim hústónlistar á Íslandi.

 
 



022



023



024



025



026



027



028



029




