


Minningar eru flókið fyrirbæri. Streituvaldar eins og alvarleg 
veikindi geta haft mikil áhrif á minni fólks og segja má að það  
sé sjálfsvarnareðli heilans að gleyma erfiðum og vondum  
minningum.  
Lítil augnablik eiga það til að festast í minninu  
á meðan önnur gleymast. „Þetta snýst um litlu hlutina“ –  
minningarbrotin sem standa upp úr í baráttu minni við lítið  
æxli sem vatt upp á sig og kollvarpaði lífi mínu.  

Mynd 1. Á myndinni má sjá titilspjald úr 
myndbandinu.

Þetta 
snýst 
um 
litlu 
hlutina

Þegar ég lít til baka, þá eru það litlu hlutirnir sem standa upp úr 
og spegla það sem raunverulega skipti mestu máli.



Eftir þrjú ár í Listaháskólanum hafa kviknað ótal hugmyndir 
að útskriftarverkefni, meira að segja á fyrsta ári námsins var ég 
kominn með hugmynd sem síðan fjaraði út og önnur hugmynd 
kom í staðinn. Þannig hefur þetta gengið koll af kolli. Að lokum 
komst ég að þeirri niðurstöðu að ég vildi segja sögu. Þar sem 
viðfangsefni þess að segja sögu er mjög opið þá var komið að því 
að þrengja þann ramma og reyna að hitta á eitthvað áhugavert.
Ég byrjaði á því að skrifa niður orðalista og var að reyna að finna 

eitthvað áhugavert til að tala um. Ýmis orð komu upp í huga 
minn sem væri áhugavert að tala um en það vantaði  
eitthvað. Aðeins eitt af þessum orðum snertu mig persónulega,  
orðið krabbamein. Ég var sjálfur ekkert hrifinn af því að láta 
útskriftarverkefnið mitt snúst um krabbamein þar sem það vakti 
erfiðar minningar. Mér snérist þó mjög fljótt hugur og lét slag 
standa. Eins og flestir þekkja þá er krabbamein mjög persónulegt 
og fjölmargir vilja ekkert tala um það, jafnvel þótt þeir séu  
aðstandendur eða sjúklingar.  

Mynd 2. Á myndinni má sjá sterka liti 
sem einkenna myndbandið.

Hugmynd



Sjálfur hef ég greinst með krabbamein og önnur meinvörp 
þannig ég þekki til þessa illkvitna sjúkdóms. Ég fór að hugsa  
við hvern ég gæti talað til að fræðast meira um þá sem hafa 
greinst með þennan sjúkdóm eða aðstandendur þeirra.
Kraftur er stuðningsfélag ungs fólks sem hefur greinst með  
krabbamein. Ég fór þangað einn morgun og fékk að tala við 
fólkið sem sér um stuðningsfélagið. Við settumst niður með 
kaffibolla og spjölluðum lengi. Ég sagði þeim frá  

hugmyndinni minni um að fá að taka viðtal við fólk sem nýtir 
sér þeirra stuðning. Þau tóku vel í það og sögðu að það væri 
ekkert mál að fá að tala við fólkið ef það gæfi kost á sér. Einnig 
töluðum við um mín veikindi og ég sagði þeim mína löngu sögu. 
Ein af stuðningsfulltrúunum frá Krafti spurði mig afhverju ég 
ætlaði ekki að fjalla um mína sögu í verkefninu.
Þegar ég kom heim byrjaði ég að hugsa um hvað hún sagði.  
Afhverju fjalla ég ekki um mína sögu? Þar sem ég vill helst ekki 
vekja of mikla athygli á mér fannst mér erfitt að ímynda mér að 

Mynd 3. Á myndinni má sjá ramma 
með einföldum formum sem einkenna 
myndbandið.

fjalla um mig. Ég hugsaði til góðs manns sem ég þekki sem sagði 
mér að fólk sem hefur lent í áföllum nýtir sér meðal annars skrif 
til að vinna sig út úr þeim.  
Ég átti sjálfur smá efnivið frá þessum tíma þar sem ég setti 
dagbókarfærslur inn á Facebook á meðan ég dvaldi í New York 
vegna veikinda minna. Sjálfur var ég ekki búinn að kíkja á þær 
færslur síðan ég skrifaði þær 2013 og með því að lesa þær rifjuð-
ust upp hin ýmsu minningabrot. Ég byrjaði því að skrifa niður 

allar þessar minningar sem helltust yfir mig en samt voru margar 
af þeim í hálfgerðri móðu. Ég leitaði til konununar  
minnar og foreldra til að fylla upp í götin og til að heyra það  
sem þau muna. Að lokum var ég kominn með nokkuð mörg 
minningarbrot niður á blað. Grunnurinn að útskriftarverkinu 
mínu var kominn.



Mynd 4. Á myndinni má sjá ramma úr 
myndbandinu. Oft á tíðum nýtt ég mér 
húmor til að takast á við áföllin.

Sagan
mín

Í örstuttumáli er sagan mín þannig að ég greinist með 
eistakrabbamein þegar ég er tvítugur, árið 2004-2005, meinvarp-
ið er tekið og eftir það fer ég í þriggja mánaða harða lyfjameð-
ferð.
Nokkrum árum seinna, 2009, er ég greindur með sjaldgæft  
góðkynjaæxli sem á upptök sín í tannrótinni í efrikjálka.  
Það reynist erfitt að fjarlægja æxlið, þar sem æxlið var illviðráðan-
legt vegna hversu ágengt það var og stækkaði jafn ört og það var 

tekið. Ég gekkst undir fjölmargar aðgerðir hérna heima á Íslandi. 
Árið 2012 er ég sendur í geislameðferð til Bandaríkjanna sem bar 
heldur engan árangur. Ég var sendur aftur út snemma árs 2013 
þar sem reynt var að fjarlæga æxlið með með frekar ágripi með 
því að fara aðra leið að því. En því miður gekk það ekki upp.  
Vor og sumar 2013 er ég sendur út en og aftur þá er gripið tel 
þeirra ráða að fjarlægja mestan hluta af hægra hluta andlitsins  
og fylgja því með harkalegri geislameðferð. Það gekk svona 
glimrandi vel og hef ég verið laus við æxlið síðan þá.



Mynd 5. Á myndinni má sjá eina síðu úr 
sögulínunni.

Handrits-
gerð 
og
sögulína

Á þessum tímapunkti var verkefnið orðið mjög stórt. Ég hafði 
tekið minningar einnig frá tímanum þegar ég greindist með 
krabbamein þegar ég var tvítugur. Næsta skref var að byrja að 
grisja úr efniviðnum. Það voru nokkrar minningar sem fengu 
að fjúka, þar sem þær voru kannski of persónulegar eða pössuðu 
ekki alveg inn í söguna. Ég vildi ekki hafa þetta í tímaröð en ég 
þurfti að raða minningunum þannig að þær myndu flæða vel. 
Eftir að ég var búinn að raða minningunum byrjaði ég að hugsa 

hvernig ég gæti miðlað verkinu.
Ég hef mikinn áhuga á hreyfihönnun og fannst það því áhuga-
verð leið fyrir mig til að nýta. Undirbúningur fólst meðal annars 
í því að  hanna hvernig ég vildi láta þetta líta út.
Ég teiknaði sögulínu (e. Storyboard), sem varð mjög bókstaflegt 
vegna þess að ég sá þetta og upplifði skýrt  höfðinu á mér, eins 
og þetta gerðist. Ég kláraði sögulínuna og sá þá að þetta yrði 
mjög langt verkefni og ég þyrfti að grisja meira af minningunum. 
Ég tók eitt skref til baka. Ég ákvað að einbeita mér af veikindum 



mínum sem voru mér hvað ferskust í minn. Ég tók út minningar 
um krabbameinið frá því ég var tvítugur og grisjaði ennþá meira 
niður á nýju minningunum. Eftir niðurskurð endaði ég með átta 
minningarbrot til að vinna úr. 
Vinnan við að búa til handrit og raða upp minningarbrotunum 
hófst þá af fullum krafti. Ég vildi ekki hafa handritið of þungt 
þar sem ég sjálfur fann mikinn húmor í öllum þessu áföllum 
og vildi því ekki að handritið byggði eingöngu á mjög erfiðum 

minningum. Ég valdi minningarbrotin út frá því að reyna að 
halda jafnvægi  á milli sorglegra og fallegra minninga og með 
svigrúm fyrir húmor. Ég vildi heldur ekki segja of mikið eða vera 
of persónulegur.  Ég reyndi að láta minningarbrotin flæða vel til 
að mynda eina heild án þess að vera í tímaröð.  Í framhaldinu 
gerði ég nýja sögulínu. Þar sem minningarbrotin voru ef til vill 
„þung“ þá vildi ég hafa teikningarnar í abstrakt formi en inn á 
milli urðu þær bókstaflegar. Með því að hafa þetta á þennan veg 
var ég ekki að éta sjónrænapartinn ofan í áhorfendann. Sjálfum 

Mynd 6. Á myndinni má sjá skissuvinnu 
úr sögulínunni.

fannst mér þetta takast vel þótt rammanir breytust lítilega á milli 
sögulínunnar og lokaútkomu. 



Mynd 7. Á myndinni má sjá vinnuna 
bakvið hreyfihönnunnina.

Teikna
hreyfa
hljóð

Þegar sögulínan var tilbúin hófst vinnan við að fínteikna alla 
ramma. Ég valdi litapallettu sem var heit og kom einnig með lit 
á móti sem var kaldur til að brjóta þetta upp. Þá var komið að 
því að hugsa um hvernig ég vildi hafa þetta. Það sem ég hugsaði 
með mér að ég vildi hafa sögumann á hljóðrás undir, þ.e. ein-
hvern sem myndi lesa texta en ekki vera í mynd. Ég ákvað að 
vera sjálfur sögumaðurinn og ekki ráða inn neinn leikara. Það 
byrjaði brösulega og tempóið í röddinni minni var of hratt. Að 

lokum fannst mér ég hafa neglt þetta mjög vel með góðu tempói 
og þægilega nærveru.
Þegar röddinn var kominn tók alvaran við. Núna var komið af 
því að byrja að búa til myndbandið með öllum stílrömmun-
um og röddinni. Hreyfihönnunin gekk vel og flæddi vel með 
röddinni minni. Hreyfingarnar voru mjúkar og pössuðu vel við 
myndefnið.
Þegar hreyfihönnunni lauk byrjaði ég að hljóðhanna verkefnið 
til að ýta undir tilfinningu í verkinu og hreyfingunni. Það gekk 



vonum framar og var mjög lærdómsríkt.
Það var mjög erfitt að finna tónlistina vegna þess að handritið 
var sorglegt og með húmor inn á milli. Það tók ótal margar til-
raunir að finna rétta lagið. Annað hvort gerðu lögin myndbandið 
alltof sorglegt eða voru óviðeigandi. Loksins fannst rétta lagið 
sem hitti alveg í mark hjá mér og á alla réttu punktana í mynd-
bandinu. Ég sendi tölvupóst á aðilann sem gerði lagið og hann 
sagði að það væri ekkert mál að fá afnot af því í myndbandinu og 

honum fannst það einnig henta vel. Lagið One step forward er 
eftir tónlistarmanninn Direct. Lagið byrjar dramatískt en tekur 
síðan kipp fljótlega í að vera með jákvæðan takkt og endar síðan 
með fallegri tilfinningu í lokinn sem passaði einmitt svo vel við 
söguna í myndbandinu.

Mynd 8. Á myndinni má sjá vinnuna 
bakvið hljóðhönnunina.



Mynd 9. Á myndinni má sjá ramma úr 
myndbandinu.

Samfé-
lagslegar 
tengingar

Fólk virðist mjög lokað í samfélaginu okkar í dag og of margir 
vilja helst ekkert tala um neina alvarlega hluti. Sem betur fer er 
samfélagið að breytast til hins betra með þetta.
Eftir öll þessi áföll sem ég hef gengið í gegnum sjálfur tók ég þá 
meðvituðu ákvörðun að vera aldrei feiminn við að segja fólki frá 
reynslu minni þegar það spyr mig. Þar sem ég ber augljós um-
merki utan á mér og vek athygli meðal fólks þá er ég oft spurður 
á hinum ýmsu stöðum, svo sem í matvörubúðinni, hvað hafi 

komið fyrir mig, „lentir þú í slysi eða fæddist þú svona?“. Margir  
þora hins vegar ekki að spyrja mig þótt þeim kannski dauðlangi 
til þess.  
Með verkefninu hef ég svalað forvitni þeirra sem þorðu ekki að 
spyrja og einnig opnað á umræðu um veikindin. Margir hafa 
komið til mín og sagt mér að þeir tengi við myndbandið mitt og 
deilt með mér sögum af sjálfum sér, en ég met það mjög mikils.
Það er því von mín að myndbandið hafi hjálpað einhverjum við 
að opna sig og að vera óhrædd við að spyrja.



Mynd 10. Á myndinni má sjá ein af 
lokarömmunum úr myndbandinu.

Sýningin
og
Lokaorð

Þar sem myndbandið er mjög persónulegt og ég vildi ekki hafa 
neinar sjónrænar truflanir í kringum það valdi ég að hafa allt í 
hvítu, vegg, heyrnatól, bekk og sjónvarp. Mér fannst hvítur vegg-
ur vera rétt umgjörð fyrir myndbandið sem er með sterka liti.

Ég er búinn að fá mikla og góða athygli. Fólk hefur tekið mjög 
vel í myndbandið og hræðist ekki lengur að spyrja mig út í sögu 
mína. Ég reikna samt ekki með því að halda áfram með þetta 

verkefni þótt ég eigi mjög mikinn efnivið til að vinna úr. Von-
andi hef ég gefið einhverjum innblátur sem hefur verið í svipuð-
um sporum og ég með sögunni minni.



Mynd 11. Á myndinni má sjá ramma úr 
myndbandinu.
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