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i Kjartan Bragi Bjarnason  

 

ÚTDRÁTTUR 

Í þessari ritgerð verður sjónum beint að tónlistarsamfélaginu í Hafnarfirði, sögu þess og 

hefðum. Áhrif samfélagsfrumkvöðla á tónlist og tónlistarsamfélagið verða skoðuð og hver 

þróun þess samfélags hefur verið. Menningarstefna bæjarins verður tekin til athugunar, farið 

verður yfir hver tækifæri ungs tónlistafólks eru í Hafnarfirði og tillögur lagðar fram um hvernig 

hlúa megi að grasrótinni í framtíðinni. Viðtöl voru tekin við fjóra viðmælendur og reynsla þeirra 

og upplifun borin saman við fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Niðurstöðurnar gefa til kynna 

ríka tónlistarhefð í Hafnarfirði frá byggð bæjarins. Tónlistarsamfélagið hefur þróast í gegnum 

árin og hefðirnar með. Mikið framboð og auðveldur aðgangur að tónlist gefur fólki minna tilefni 

til að fara út til að hlusta á tónlist. Tónlistarsköpun hefur með betri tækni fært sig í heimahús 

og því minni eftirspurn eftir æfingarhúsnæðum. Færri tónleikastaðir bjóða upp á áskoranir fyrir 

tónlistarsamfélagið í dag en í Hafnarfirði vantar fleiri staði fyrir ungt fólk til að koma fram á. 

Menningarstefna bæjarins er komin til ára sinna og er ekki með viðmið um hvernig henni er 

ætlað að uppfylla markmið sín. 
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ABSTRACT 

This essay is about the music community in Hafnarfjörður - its history and tradition. The 

influence of social entrepreneurs on music and the music community will be examined and also 

how that community has developed. We will be looking at the Cultural Policy of Hafnarfjörður 

in particular, what opportunities are available for young musicians in Hafnarfjörður and 

propositions will be made on how their future could be. Interviews with four people were 

carried out and their experience compared to the academic research in this essay. The result 

indicate that Hafnarfjörður has been rich in music tradition since the town‘s settlement. Easier 

access to music and an unlimited supply from online sources means that people have less of a 

reason to leave their homes to enjoy music. Furthermore, creating music has been made easier 

with improved technology and recordings can be created at home, which has led to a decreased 

demand for rehearsal spaces. Fewer live concert venues result in a challenge for the music 

community, but Hafnarfjörður needs more venues for young people to perform. The town‘s 

Cultural Policy is outdated and does not have a plan for how it can fulfil its goals. 
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Tónlist hefur eflaust fylgt mannkyninu um alla tíð. Samfélög hafa myndast og tónlist verið 

órjúfanlegur hluti af lífi þeirra og fólksins sem hefur lifað þar. Tónmenning og hljóðfæri hafa 

fundist frá fornu fari og má þar nefna hörpur og lýrur í Kína, Mesópótamíu og Egyptalandi. 

Fundist hafa hljóðfæri sem eru talin vera að minnsta kosti 35 þúsund ára gömul og hellamálverk 

sýnir trommuslátt fyrir dansi í Tyrklandi (Árni Heimir Ingólfsson, 2016). 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er tónlistarsamfélagið í Hafnarfirði. Í fræðilega kaflanum er 

farið lauslega yfir sögu og hefð tónlistar í bænum og menningarstefna Hafnarfjarðarbæjar 

skoðuð. Þar eru hugtök útskýrð eins og tónlist, samfélög, samfélagsfrumkvöðlar og tónlistarlegt 

staðbundið auðkenni (e. local musical identity). Fjögur viðtöl voru tekin til að fá innsýn í 

tónlistarsamfélagið í Hafnarfirði. Viðtölin voru með fyrirfram ákveðnum spurningum en rými 

gafst til að opna umræðuna fyrir öðrum vinklum er vörðuðu efnið. Það gaf ákveðna dýpt og 

leyfði viðmælendum að ákveða, innan þess ramma sem var settur, um hvað var talað. Sjónum 

var beint að tónlistarsamfélaginu út frá dægurtónlistarstefnunum jazzi og rokki/poppi til að 

afmarka viðfangsefnið betur.  

 

 

 

Þessi rannsókn snýr að því að skoða áhrif hafnfirskra tónlistarmanna á tónlistarsögu Íslands 

síðustu áratugi. Rætt verður einstaklinga sem hafa búið meirihluta ævi sinnar í Hafnarfirði og 

hafa reynslu af tónlistarsamfélaginu þar og upplifun þeirra á hvernig það hefur þróast í gegnum 

árin. Viðmælendur munu telja fram þá listamenn sem þeir telji að hafi sett mark sitt á 

tónlistarsögu landsins ásamt því að nefna samfélagsfrumkvöðla sem lagt sitt af mörkum fyrir 

uppbyggingu tónlistar í Hafnarfirði. 

 

Rannsóknarspurningar: 

 Hvaða tónlistarmenn frá Hafnarfirði hafa sett mark sitt á tónlistarsögu Íslands síðustu 

áratugina? 

 Hvaða samfélagsfrumkvöðlar hafa sett mark sitt á tónlistarlíf Hafnarfjarðar? 

 Hvernig hefur þróun tónlistarsamfélagsins breyst í Hafnarfirði síðustu áratugi? 

1. INNGANGUR  

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 
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Rannsakandi stundaði nám í Tónlistarskólanum í Hafnarfirði á unglingsárum, þrátt fyrir að búa 

ekki í bænum, og var í Lúðrasveit tónlistarskólans, Lúðrasveit Hafnarfjarðar auk þess að taka 

þátt í samspilum og sækja bóklega tíma þar. Hafnarfjörður hafði orð á sér fyrir að vera rokkbær 

á þessum tíma og margar góðar hljómsveitir komu fram sem voru úr bænum. 

Áhugi kviknaði á að vita hvað það er í bæjarfélagi sem einkennir tónlistarsamfélagið þar og 

hvernig tónlistarlíf hefur þróast og dafnað í gegnum árin á stað eins og Hafnarfirði. Guðjón 

Steinar Þorláksson (2013) fjallaði um þróun og áhrif tónlistarmenntunar á tónlistarlíf á 

Norðfirði og áhugavert er að skoða bæjarfélag á öðrum stað á landinu, nær höfuðborginni, þótt 

efnistök séu ekki nákvæmlega þau sömu. Ímynd bæja er mismunandi og oft eru það áhrif fárra 

einstaklinga eða hljómsveita sem hafa mótað þessa ímynd. Keflavík hefur auðkennt sig við 

tónlistartímabil og opnunarsýning Poppminjasafns Íslands 1997 fjallaði um bítlabæinn 

(Morgunblaðið, 1997). Árið 2005 kom út heimildamyndin Bítlabærinn Keflavík 

(Kvikmyndamiðstöð Íslands, e.d.) og áður, eða árið 1998, komu út tveir safndiskar sem 

innihéldu aðeins tónlist með keflvískum flytjendum (Landsbókasafn Íslands, háskólabókasafn, 

e.d.). Rannsakandi flutti nýlega til Hafnarfjarðar og það vakti forvitni á að vita hvort samfélagið 

væri svipað og síðustu áratugina hvað tónlistarlíf varðar eða hvort samfélagið og/eða tónlistin 

í bæjarfélaginu hefði breyst í gegnum tíðina.  

 

 

 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla með mismörgum undirköflum. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem 

efni ritgerðar er kynnt ásamt því að rannsóknarspurningar eru lagðar fram. Í öðrum kafla er 

farið yfir fræðilegan bakgrunn þar sem saga tónlistar í Hafnarfirði er rakin í stuttu máli og gerð 

grein fyrir þeim hugtökum sem skipta máli í ritgerðinni, eins og tónlist, samfélag, 

menningarstefna, samfélagsfrumkvöðlar og tónlistarlegt staðbundið auðkenni. Gerð er grein 

fyrir aðferðafræði ritgerðarinnar í þriðja kafla. Þar er útskýrt hvaða rannsóknarsnið var notað 

og hvernig þátttakendur voru valdir fyrir viðtöl. Framkvæmd viðtala er lýst og hvernig unnið 

var úr þeim gögnum sem aflað var og niðurstöður settar fram. Þar á eftir er fjallað um réttmæti 

og áreiðanleika rannsóknarinnar og í lok kaflans er gerð grein fyrir siðferðislegum álitaþáttum. 

Í fjórða kafla eru niðurstöður viðtala kynntar en þar eru þau greind og vitnað í viðmælendur til 

stuðnings niðurstöðunum. Umræður og ályktanir koma í fimmta kafla þar sem leitast verður 

1.3.  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

1.1. UPPBYGGING VERKEFNIS 
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við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fyrir. Þeim verður svarað með tilliti 

til niðurstaðna viðtala og fræðilegs efnis. Farið verður yfir stöðu tónlistarsamfélagins í 

Hafnarfirði, rætt um hvað betur mætti fara og hvaða möguleika framtíðin beri í skauti sér. Í lok 

ritgerðar koma lokaorð, heimildaskrá og viðaukar. 
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Hafnarfjörður gefur sig út fyrir að vera menningarbær. Í Byggðasafninu er hægt að sjá sögu 

bæjarins, Hafnarborg býður upp á listsýningar og tónleika og Hafnarfjarðarleikhúsið heldur 

uppi öflugu leiklistarstarfi. Á Fjörukránni kynnist fólk víkingahátíðum og fornum siðum er 

haldið á lofti, lista- og menningardagarnir Bjartir dagar eru haldnir ár hvert og á aðventunni rís 

Jólaþorpið á Thorsplani. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni stendur fyrir sínu og tónlistarlíf 

er í miklum blóma og starfa um 15 kórar í Hafnarfirði fyrir utan skólakóra. Einnig er mikil 

gróska í rokkinu samkvæmt heimasíðu bæjarins (Hafnarfjörður, e.d.-a). Til að geta glöggvað 

sig á hvernig tónlistarlíf og tónlistarsamfélagið í bænum hefur þróast er mikilvægt að skoða 

sögu þess og kanna upphaf skipulags tónlistarstarfs í bænum og hvernig kórar og lúðrasveit 

hófu starfsemi sína. Erfitt reyndist að finna margar heimildir um tónlistarlíf og 

tónlistarsamfélagið í Hafnarfirði, þá sérstaklega um tónlistarlífið síðustu þrjátíu árin. Í 

bindunum „Saga Hafnarfjarðar 1908-1983“ (Ásgeir Guðmundsson, 1984) og ævisögu 

Guðmunds Steingrímssonar (Árni Matthíasson, 2009) er þó að finna margt sem kom að góðum 

notum. Blaðagreinar og viðtalsbúta má finna ef vel er að gáð og ef vitað er að hverju er að leita. 

Þetta gerði heimildavinnu hæga og seinlega og fáar heimildir fundust um tónlistarsamfélagið í 

Hafnarfirði síðustu árin. 

 

 

 

Hafnarfjörður er þriðja stærsta sveitarfélagið á Íslandi en þar búa tæplega 30 þúsund manns 

(Hagstofa Íslands, 2018). Góð hafnarskilyrði gerðu bæinn snemma að einni helstu 

verslunarhöfn landsins og gerðu þýskir kaupmenn hana að sinni aðalhöfn á 16. öld og á fyrri 

hluta einokunartímabilsins á 17. öld. Bjarni Sivertsen, nefndur faðir Hafnarfjarðar, hóf verslun 

í Hafnarfirði árið 1794 og var brautryðjandi á sviði innlendrar verslunar og útgerðar. 

Hafnarfjörður fékk kaupstaðarréttindi 1. júní 1908 en þá bjuggu 1469 manns í bænum (Ásgeir 

Guðmundsson, 1983a, bls. 9-23; Hafnarfjörður, e.d.-b). 

Um það leyti sem Hafnarfjörður fékk kaupstaðarréttindi var tónlistarstarf í bænum 

aðallega tengt kirkjulegum tilgangi. Hafnfirskir organleikarar störfuðu þá í Garðakirkju þangað 

til guðsþjónustu var hætt þar árið 1914. Friðrik Bjarnason var sá maður er setti mestan svip á 

2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

2.1.  HAFNARFJÖRÐUR 

2.1.1. UPPHAFIÐ 
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tónlistarlíf Hafnarfjarðar á fyrri hluta síðustu aldar. Hann var fæddur árið 1880 og var tónskáld 

og kennari. Hann kenndi fyrst allar námsgreinar í Barnaskóla Hafnarfjarðar en fór síðar að 

kenna þar söng. Hann kenndi seinna söng í Flensborgarskóla og stofnaði og stjórnaði nokkrum 

kórum. Þar ber helst að nefna Karlakórinn Þresti. Friðrik var eitt vinsælasta tónskáld 

þjóðarinnar og samdi um 200 sönglög. Hans þekktustu lög eru Fyrr var oft í koti kátt og Hafið 

bláa hafið. Hann samdi einnig lagið við héraðssöng Hafnarfjarðar, Þú hýri Hafnarfjörður, en 

kona hans, Guðlaug Pétursdóttir, samdi textann eins og við mörg önnur lög hans. Hjónin gáfu 

Hafnarfjarðarbæ eigur sínar og lögðu þar með grunninn að tónlistardeild Bókasafnsins í 

Hafnarfirði (Ásgeir Guðmundsson, 1984, bls. 239-245).  

Karlakórinn Þrestir var stofnaður 19. febrúar 1912 og söngflokkur innan 

Verkamannafélagsins Hlífar var stofnaður áramótin 1930-1931. Þessir kórar sameinuðust vorið 

1935 undir nafni Þrastanna og hafa starfað samfellt síðan. Fleiri kórar hafa starfað í Hafnarfirði, 

Andblær var stofnaður 1911 og kvennakórinn Erlur árið 1918. Kór Öldutúnsskóla var stofnaður 

haustið 1965 í þeim tilgangi að gefa nemendum tækifæri á að þjálfa raddir sínar og 

tónlistarhæfileika og hefur kórinn sungið víða um heim jafnt sem innan veggja skólans (Ásgeir 

Guðmundsson, 1984, bls. 241-253).  

Um 1890 var lúðrasveit stofnuð í Hafnarfirði. Hún leið undir lok 1895 en var endurvakin 

árið 1908 þegar Hafnarfjörður fékk nokkra lúðra að gjöf frá ónafngreindum velunnara bæjarins. 

Þessi lúðrasveit var einnig lögð niður en Lúðrasveit Hafnarfjarðar var stofnuð 31. janúar 1951 

þegar nokkrum ungum mönnum fannst tilfinnanlega vanta lúðrasveit í bæinn. Fastir liðir í 

starfsemi lúðrasveitarinnar eru meðal annars spilamennskur á sumardaginn fyrsta, 1. maí, á 

sjómannadaginn, 17. júní og við upptendrun á jólatrénu í miðbæ Hafnarfjarðar fyrir hver jól 

(Ásgeir Guðmundsson, 1984, bls. 253-261).  

Tónlistarfélag Hafnarfjarðar var stofnað árið 1946 og stuðlaði að því að tónleikar væru 

haldnir í Hafnarfirði. Tónleikarnir voru haldnir í Bæjarbíói sem var rómað fyrir góðan 

hljómburð og flygillinn þar var talinn sá besti á landinu. Árið 1950 var svo Tónlistarskóli 

Hafnarfjarðar stofnaður og þar var fyrst aðeins kennt á píanó. Með aukinni aðsókn í skólann 

var ákveðið að kenna á fleiri hljóðfæri og árið 1976 skiptist starfsemi skólans í þrennt: 

undirbúningsdeild, almenna tónlistardeild og skólahljómsveit. Árið 1977 samþykkti 

bæjarstjórn Hafnarfjarðar áætlun um eflingu tónlistarskólans. Þá voru kennarar fastráðnir og 

samstarf hófst við Flensborgarskóla um að nemendur gætu fengið tónlistarnám sitt metið við 

skólann (Ásgeir Guðmundsson, 1983, bls. 166-171). Nýr tónlistarskóli var opnaður í ágúst 1977 

og í dag er námi tónlistarskólans skipt í grunn-, mið- og framhaldsnám. Kennt er á píanó, 
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hljómborð, orgel, harmóniku, gítar, bassa og slagverk auk flestra strengja-, málmblásturs- og 

strengjahljóðfæra. Nemendur læra bóklegt nám í tónfræði, tónheyrn, hljómfræði og 

tónlistarsögu og geta meðal annars tekið þátt í samspili, lúðrasveit, kammersveit og kammerkór 

(Tónlistarskóli Hafnarfjarðar, e.d.). 

 

 

 

Farið var að auglýsa jazzbönd á Íslandi upp úr 1920. Fyrstu upptökurnar af íslenskri 

jazzhljómsveit eru spilaðar af P.O. Bernburg og orkester og eru frá árinu 1942. Sú hljómsveit 

tók þá upp tvö lög inn á plötu. Hallbjörg Bjarnadóttir, sem um tíma bjó í Hafnarfirði, er talin 

vera ein sú fyrsta á Íslandi sem söng jazz og hélt reglulega tónleika frá 1940 (Árni Matthíasson, 

2009, bls. 51-52).  

Guðmundur Steingrímsson, trommuleikari fæddist árið 1929 og Eyþór Þorláksson, 

gítarleikari, árið 1930, báðir í Hafnarfirði. Þeir spiluðu mikið saman þegar þeir fengu áhuga á 

tónlist og komu fram á skemmtunum og tónleikum í Hafnarfirði og víðar. Guðmundur var 

kallaður „Papa Jazz“ og hefur spilað með helstu tónlistarmönnum Íslandssögunnar. Þar má 

nefna Gunnar Ormslev saxófónleikara, sem flutti til Hafnarfjarðar 17 ára að aldri, Svavar Gests, 

Kristján „KK“ Kristjánsson, Hauk Morthens, Guðmund Ingólfsson ásamt fjölmörgum 

erlendum tónlistarmönnum (Árni Matthíasson, 2009). 

Árið 1950 var Jazzklúbbur Hafnarfjarðar stofnaður í Flensborgarskólanum. Hann hélt 

sína fyrstu jam-session árið 1952 en spilað var í Alþýðuhúsinu í Hafnarfirði. Hafnfirskir 

hljóðfæraleikarar voru þar í aðalhlutverki en á tónleikum í kjölfarið fóru tónlistarmenn úr 

Reykjavík að mæta til að taka þátt. Þegar klúbbmeðlimir útskrifuðust úr Flensborg og fluttu til 

Reykjavíkur til annars náms eða starfa hætti klúbburinn störfum. Það var svo í september árið 

1975 sem Jazzvakning var stofnuð í Skiphóli í Hafnarfirði. Dixiland Árna Ísleifssonar spilaði á 

fundinum og þar mættu 38 manns. Hermann Þórðarson var kosinn formaður, Agnar Sigurðsson 

varaformaður, Jónatan Garðarsson gjaldkeri, Halldór Árni Sveinsson ritari og Örn Ingólfsson 

meðstjórnandi. Jazzvakning hélt jazzkvöld með íslenskum listamönnum og gaf út hljómplötur. 

Einnig fluttu þeir inn erlenda listamenn sem héldu tónleika hér á landi. Upphaflega átti þetta 

samfélag að heita Jazzklúbbur Hafnarfjarðar en nafnið Jazzvakning varð ofan á og voru flestir 

tónleikarnir haldnir í Reykjavík (Árni Matthíasson, 2009, bls. 193-198). 

 

 

2.1.2. JAZZ Í HAFNARFIRÐI 
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Björgvin Halldórsson 

Björgvin Helgi Halldórsson fæddist í Hafnarfirði árið 1951 og er í dag meðal allra þekktustu 

söngvara landsins. Hann hóf ferilinn með hljómsveitinni Bendix áður en hann gekk til liðs við 

hljómsveitina Flowers til að leysa Jónas R. Jónsson af hólmi (Nína Richter, 2018). Í kjölfar þess 

að Flowers hættu varð til bandið Ævintýri, en í því bandi voru ásamt Björgvini, þeir Arnar 

Sigurbjörnsson, Sigurjón Sighvatsson, Birgir Hrafnsson og Sveinn Larsson. Sumarið 1969 

spiluðu helstu hljómsveitir landsins á hátíð í Laugardalshöll. Samhliða tónleikunum fór fram 

vinsældakosning þar sem Ævintýri var valin vinsælasta hljómsveitin og Björgvin vinsælasta 

poppstjarnan. Þar með skaust Björgvin upp á stjörnuhimininn. Eftir að Ævintýri hætti árið 1972 

stofnaði  hann hljómsveitina Brimkló með Sigurjóni Sighvatssyni, Hannesi Jóni Hannessyni, 

Arnari Sigurbjörnssyni og Ragnari Sigurjónssyni. Hann fór svo í hljómsveitina Hljóma og þar 

á eftir í leynihljómsveitina Ðe Lónlí blú bojs.  Árið 1975 gekk hann til liðs við hljómsveitina 

Change sem reyndi við spilamennsku erlendis (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001). Jólatónleikar 

Björgvins hafa verið fastur liður í aðventunni síðan 2006 en þar fær hann valinkunna listamenn 

til að koma fram með sér. Hann hefur sungið mörg af þekktustu lögum þjóðarinnar og of langt 

mál væri að telja upp allar þær hljómplötur sem hann hefur komið nálægt með einum eða öðrum 

hætti. Björgvin hefur, að hans sögn, hljóðritað einn síns liðs, eða með öðrum, nærri níu hundruð 

lög, sem hafa komið út á um 350 plötum (Ólafur Svavarsson, 2016). 

 

Botnleðja 

Hljómsveitin Botnleðja var stofnuð árið 1994 af Haraldi Frey Gíslasyni, trommuleikara, 

Heiðari Erni Kristjánssyni, gítarleikara og söngvara og Ragnari Páli Steinarssyni, bassaleikara. 

Hljómsveitin sigraði Músíktilraunir 1995 og gaf út plötuna Drullumall sama ár hjá 

plötufyrirtæki Rafns Jónssonar, Rymur. Hljómsveitin var kjörin „Bjartasta vonin“ á Íslensku 

tónlistarverðlaununum og fylgdi plötunni eftir með mikilli spilamennsku og hitaði meðal annars 

upp fyrir erlendu hljómsveitirnar Ash, Prodigy, Brussel Kaupallinen, Bobwire, Blur og Super 

Furry Animals. Plata númer tvö kom út árið 1996 og bar nafnið Fólk er fífl. Hún sló samstundis 

í gegn og stefndu strákarnir á frekari landvinninga erlendis. Á Íslensku tónlistarverðlaununum 

í janúar 2017 vann sveitin til verðlauna fyrir bestu plötu, flutning og besta lagið. Að auki fengu 

Haraldur og Ragnar verðlaun fyrir besta trommu- og bassaleik. Hljómsveitin fór í 

tónleikaferðalag með bresku sveitinni Blur og kallaði sig þá Silt. Eftir það tók spilamennska á 

2.1.3. POPP OG ROKK Í HAFNARFIRÐI 
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Íslandi við og hitaði bandið upp fyrir Skunk Anansie í Laugardagshöll. Árið 1998 gekk Kristinn 

Gunnar Blöndal, hljómborðs- og gítarleikari, til liðs við sveitina og þeir héldu til Bandaríkjanna 

í tónleikaferðalag. Seinna um árið kom platan Magnyl út og var meðal annars kjörin besta plata 

ársins í Morgunblaðinu auk þess að vinna verðlaun sem besta platan á Íslensku 

tónlistarverðlaunum. Sveitin spilaði mikið erlendis árið 1999 og árið 2000 kom Andri Freyr 

Viðarsson í bandið í stað Kristins. Platan Douglas Dakota kom út það ár og var fylgt eftir með 

tónleikum hér á landi. Sumarið 2001 spiluðu Botnleðja og Sinfóníuhljómsveit Íslands saman 

og árið 2002 fór sveitin á tónleikaferðalag með bandarísku hljómsveitinni Spörtu. Það var svo 

árið 2003 sem bandið tók þátt í undankeppni Eurovision og hafnaði í öðru sæti á eftir Birgittu 

Haukdal. Sama ár gáfu þeir út plötuna Iceland National Park og árið eftir ferðuðust þeir til 

Bretlands til að spila á tónlistarhátíðinni All Tomorrow´s Parties. Meðlimir hljómsveitarinnar 

hafa unnið í öðrum verkefnum síðastliðin ár en Botnleðja spilaði síðast árið 2012 á nokkrum 

tónleikum í kjölfar útgáfu á safnplötu sem innihélt þeirra helstu slagara (Helgi Jónsson, 2018).  

 

Jón Jónsson 

Jón Jónsson fæddist árið 1985 í Hafnarfirði. Hann hefur verið viðriðinn tónlist allt sitt líf, bæði 

í grunnskóla og menntaskóla. Hann útskrifaðist sem hagfræðingur árið 2009 frá Háskólanum í 

Boston og flutti til Hafnarfjarðar eftir það og gerðist atvinnutónlistarmaður. Lög hans hafa notið 

mikilla vinsælda á Íslandi og náð toppsætinu á vinsældarlistum hérlendis. Hann hefur gefið út 

tvær plötur, Wait for Fate árið 2012 og  og Heima árið 2015. Jón var á samningi hjá Sony‘s 

Epic Records frá 2012-2014 og hefur auk þess að vera tónlistarmaður spilað knattspyrnu með 

FH. Hann hefur einnig talsett teiknimyndir á íslensku, verið dómari í Iceland‘s got talent og 

stjórnað sjónvarpsþættinum Fjörskyldan (Jón Jónsson, e.d.). 

 

Friðrik Dór Jónsson 

Friðrik Dór Jónsson fæddist 8. október 1988 og hóf tónlistarferil sinn með hafnfirsku 

hljómsveitinni Fendrix í 8. bekk í grunnskóla. Hann spilaði þar á trommur og hljómsveitin tók 

þátt í Músiktilraunum árið 2003 (Ísmús, e.d.). Friðrik hóf sólóferil sem söngvari eftir nám í 

Verzlunarskólanum og gaf út plötuna Allt sem þú átt árið 2010. Hún hlaut góðar viðtökur og 

þrjú lög af plötunni voru á Topp 20 listanum hjá tonlist.is (Dalurinn, e.d.). Seinni plata Friðriks, 

Vélrænn, kom út 2012 og árið 2015 tók hann þátt í undankeppni Eurovision á Íslandi með laginu 

Í síðasta skipti (RÚV, 2015). Árið 2018 hélt Friðrik stórtónleika í Kaplakrika til að ljúka 
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ákveðnu ferli og fagna þrítugsafmæli sínu en hann stefnir á að flytja erlendis um tíma til að 

stunda nám (Olga Björt Þórðardóttir, 2018). 

 

Jet Black Joe 

Hljómsveitin Jet Black Joe var stofnuð árið 1992. Meðlimir hennar voru Páll Rósinkrans, 

Gunnar Bjarni Ragnarsson, Starri Sigurðsson, Hrafn Thoroddsen og Jón Örn Arnarsson. Sveitin 

söng á ensku sem var óvenjulegt fyrir íslenskar hljómsveitir á þessum tíma. Fyrsta plata þeirra, 

sem hét eftir hljómsveitinni, kom út árið 1992 og sló í gegn. Hljómsveitin varð mjög vinsæl á 

Íslandi og reyndi í kjölfarið fyrir sér erlendis. Önnur plata þeirra, You ain‘t here, kom út haustið 

1993 og þriðja platan, Fuzz, kom svo út í nóvember 1994. Þegar hljómsveitin gaf út sína fjórðu 

plötu, You can have it all árið 1996 fékk sveitin fjölda tilboða frá erlendum plötufyrirtækjum. 

Ekkert varð af því þar sem Páll hætti í bandinu, sagði sig frá þeim lífstíl sem einkenndi bandið 

og frelsaðist. Aðrir hljómsveitarmeðlimir stofnuðu bönd eins og Ensími, Jetz og Mary Poppins. 

Páll hefur einnig sent frá sér nokkrar sólóplötur. Árið 2001 kom hljómsveitin aftur saman í 

breyttri mynd og hefur spilað af og til síðan þá, síðast á Secret Solstice hátíðinni 2018. Sveitin 

gaf út plöturnar Greatest Hits árið 2002 og Full Circle árið 2006 (Ólafur Páll Gunnarsson, 

2018).  

 

Úlpa 

Árið 1999 var rokksveitin Úlpa stofnuð í Hafnarfirði. Hljómsveitina skipuðu Magnús Leifur 

Sveinsson, sem söng og spilaði á gítar og básúnu, Bjarni Guðmann, á gítar og hljómborð, Aron 

Vikar, á bassa og hljómborð og Haraldur Örn spilaði á trommur. Hljómsveitin hitaði meðal 

annars upp fyrir hljómsveitirnar Trans Am, Stephen Malkmus og Blonde Redhead. Þeir gáfu út 

plötu hjá Eddu miðlun & útgáfu árið 2001 og fyrsta plata hljómsveitarinnar heitir Mea Culpa. 

Úlpa hlaut tilnefningu til íslensku tónlistarverðlaunanna og var plata sveitarinnar valin ein sú 

besta á árinu að mati Morgunblaðsins og DV (Tónlist.is, e.d.). Hljómsveitin spilaði í 

Bandaríkjunum og víða í Evrópu áður en önnur plata þeirra, Attempted Flight by Winged Man, 

kom út árið 2005 hjá 12 Tónum (Vísir.is, 2005) . 

 

Sóley 

Sóley Stefánsdóttir er fædd í Hafnarfirði og hefur skapað sér nafn í tónlistarheiminum með ferli 

sínum hingað til. Þýska hljómplötufyrirtækið Morr Music hefur gefið út tónlist hennar og hún 

gaf út EP plötu árið 2010 sem heitir Theater Islands. Í kjölfarið kom platan We Sink árið 2011 
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sem stækkaði aðdáendahóp hennar til muna. Sóley hefur stundað nám við píanóleik og 

tónsmíðar og var í hljómsveitinni Seabear áður en hún hóf sólóferil. Hún gaf út EP plötuna 

Krómantík árið 2014 og önnur plata hennar í fullri lengd, Ask the Deep, kom út snemma árs 

2015. Tónlistarkonan hefur ferðast víða um heim til að kynna tónlist sína og hitað upp fyrir 

John Grant árið 2016 (Sóley, 2017). Platan Endless Summer kom út árið 2017 og árið 2018 

kom út samvinnuverkefni hennar, Sin Fang og Örvars Smárasonar, sem ber nafnið Team 

Dreams (morr music, e.d.). 

 

Stolía 

Stolía var hafnfirsk sveit skipuð þeim Jóhanni Gunnlaugssyni á bassa, Arnari Þór Gíslasyni á 

trommum, Einari Loga Sveinssyni á gítar og Unnari Bjarnasyni á hljómborð. Hljómsveitin 

spilaði instrumental fönkrokk og tók þátt í Músiktilraunum árið 1995 þar sem hún þurfti að lúta 

í lægra haldi fyrir Botnleðju. Árið 1997 sendi hljómsveitin frá sér sína fyrstu og einu plötu sem 

heitir Flýtur vatn (Bárður Örn Bárðarson, e.d.). 

 

Kátir piltar 

Kátir piltar voru úr Hafnarfirði og létu til sín taka á níunda áratug síðustu aldar. Hljómsveitin á 

uppruna sinn að rekja úr Flensborgarskóla og var stundum kölluð Hafnarfjarðarklíkan. Sveitin 

var sett saman til að skemmta sér og öðrum og hópurinn fékkst einnig við leiklist, 

stuttmyndagerð og ljóðagerð. Fyrstu plötu Kátra pilta, Einstæðar mæður, sem var gefin út af 

Skífunni, var fylgt eftir með sveitaballarúnti árið 1988 en sveitin hafði þá vakið mikla athygli. 

Sveitin var misjafnlega virk eftir það en árið 1992 kom út plata þeirra, Blái höfrungurinn, sem 

hlaut ekki jafn góðar viðtökur og sú fyrri. Hljómsveitin hefur spilað við ýmis tækifæri en 

liðsmenn hafa verið virkir á öðrum listasviðum. Hópinn skipuðu Hallur Helgason, Ásgrímur 

Sverrison, Steinn Ármann Magnússon, Davíð Þór Jónsson, Atli Geir Grétarsson, Jakob Bjarnar 

Grétarsson, Örn Almarsson auk þess sem Hjörtur Howser sá um upptökur og hljóðfæraleik án 

þess að vera hluti af sveitinni (Helgi Jónsson, 2016). 

 

 

 

Bjartir dagar 

Bjartir dagar eru lista- og menningardagar í Hafnarfirði og hafa verið haldnir frá árinu 2002 

(Hafnarfjörður, 2012). Dagarnir eru haldnir í tengslum við sumardaginn fyrsta og þar er boðið 

2.1.4. MENNINGARTENGDIR VIÐBURÐIR 
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upp á margs konar tónleika, myndlistarsýningar, sögusýningar, barnamenningu ásamt mörgu 

öðru. Hátíðin er þátttökuhátíð sem felur í sér aðild frá ýmsum stofnunum, félagasamtökum, 

fyrirtækjum og einstaklingum. Á dagskrá Bjartra daga er tónlistarhátíðin Heima, en hún hefur 

verið haldin frá árinu 2014  (Hafnarfjörður, 2017). Þar spila tónlistarmenn eða hljómsveitir inni 

í stofu hjá íbúum bæjarins og mynda þar með öðruvísi upplifun og meiri nánd en venjan er. 

Árið 2018 voru stórtónleikar haldnir á Björtum dögum, en þá héldu bræðurnir Friðrik Dór og 

Jón Jónssynir tónleika með nemendum tónlistarskólans og kór Lækjarskóla. 

 

Hjarta Hafnarfjarðar 

Tónlistar- og bæjarhátíðin Hjarta Hafnarfjarðar var haldin í annað sinn 29. ágúst-2. september 

2018. Hátíðin stóð í þrjá daga og var tónleikaröð í Bæjarbíó miðpunktur hennar þar sem meðal 

annars komu fram Björgvin Halldórsson, Hjálmar, Bjartmar Guðlaugsson, Agent Fresco og 

Blúsmenn Andreu. Fyrir aftan Ráðhúsið og Bæjarbíó var sett upp útitjald með borðaðstöðu þar 

sem aðrir tónlistarmenn komu fram. Þar var boðið uppá veitingar frá veitingastöðum bæjarins 

og gestir gátu notið tónlistar og hitt aðra hátíðargesti (Olga Björt Þórðardóttir, 2018). 

 

17. júní 

Á þjóðhátíðardegi Íslendinga, 17. júní, hefur verið mikil dagskrá í miðbæ Hafnarfjarðar. 

Hátíðarhöldunum hefur meðal annars verið fagnað með tónlistaratriðum á Thorsplani, í 

Hafnarborg, við Byggðasafnið og árið 2018 spiluðu unglingabönd úr Músik og mótor við 

Hafnarborg (Hafnarfjörður, e.d.-d). 

 

Jólaþorpið 

Jólaþorpið í Hafnarfirði var fyrst opnað árið 2003 og hefur verið starfrækt á aðventunni síðan 

þá. Þar er kveikt á jólatré, boðið upp á mat, gjafavöru, handverk og ýmis konar hönnun. 

Tónlistaratriði eru stór hluti af dagskrá þorpsins og um hverja helgi fram til jóla koma fram 

fjölmargir listamenn úr ólíkum áttum (Hafnarfjörður, 2018). 

  

Listahátíð Hafnarfjarðar 

Listahátíð Hafnarfjarðar var haldin árið 1993 þar sem megináhersla var lögð á tónlist. Innlendir 

og erlendir listamanna kom fram á hátíðinni og meðal þeirra erlendu má nefna kúbanska 

gítarleikarann Manuel Barrueco, bandarísku blússöngvarana Chicago Beau og Deitra Farr, 

kammersveitina Antidogma Musica frá Ítalíu, Cambrian Brass Quintet frá Englandi og 



Tónlistarsamfélagið í Hafnarfirði 2018 

 

12 Kjartan Bragi Bjarnason 

 

rokkhljómsveitinni Rage against the Machine. Fjölmargir innlendir listamenn komu fram eins 

og Caput hópurinn, Vinir Dóra, Sigurður Flosason og Norræni jasskvintettinn, Vocis Thulis, 

Tregasveitin og Musica Antiqua. Listahátíðin stóð frá 4.-30. júní og hófst með tónleikum 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Sigrúnar Hjálmtýsdóttur og endaði með tónleikum breska 

fiðluleikarans, Nigel Kennedy (Jóhann Hjálmarsson, 1993). Listahátíðin fór langt fram úr 

fjárhagsáætlunum og var ekki haldin aftur (Morgunblaðið, 1994). 

 

 

 

Alþýðuhúsið, Sjálfstæðisflokkshúsið, Gúttó, Hótel Björninn, Hafnarfjarðarbíó 

Tónlist ómaði frá mörgum húsum í bænum. Dansleikir voru haldnir í fiskveiðigeymslum á 19. 

öld, svokölluð pakkhúsaböll. Á 20. öldinni voru haldnir tónleikar og böll í  Alþýðuhúsinu og 

Sjálfstæðisflokkshúsinu rétt eins í Flensborg. Árið 1886 hófu Góðtemplarar störf í Gúttó og 

voru haldnir dansleikir á þrettándanum og árið 1931 opnaði veitingakonan Guðrún Eiríksdóttir, 

veitingakona, Hótel Björninn. Sá staður varð skemmtistaður og spiluðu tónlistarmenn þar alla 

daga nema mánudaga. Erlendir tónlistamenn spiluðu þar einnig og rak Guðrún húsið til 1939 

(Árni Matthíasson, 2009, bls. 32-34). Haustið 1931 var Hafnarfjarðarbíó stofnað og fyrir utan 

kvikmyndasýningar var húsið leigt út til fundarhalda og fyrir dansleiki og tónleika (Ásgeir 

Guðmundsson, 1984, bls. 264-267). 

 

Hafnarborg 

Hafnarborg er menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar og var stofnuð árið 1983 þegar hjónin 

Sverrir Magnússon og Ingibjörg Sigurjónsdóttir gáfu Hafnarfjarðarbæ húsið ásamt veglegu 

safni listaverka og bóka. Húsið er menningarstofnun með það markmið að efla lista- og 

menningarlíf Hafnarfjarðar. Þar er rekið listaverkasafn, sýningarsalur, gestavinnustofur fyrir 

listamenn og salur sem hentar vel fyrir tónleika.  

 

Músík og mótor 

Mótorhúsið er félagsmiðstöð og er staðsett að Dalshrauni 10 í Hafnarfirði. Starfsemin hófst árið 

1996 og þar fær ungt fólk aðstöðu fyrir viðgerðir og viðhald á mótorhjólum eða hverju því sem 

gengur fyrir mótor. Músikhúsið er í sama húsnæði, en þar er æfingaaðstaða fyrir unga  

hljómsveitarmeðlimi á aldrinum 13-20 ára. Húsnæðið er með níu herbergi til útleigu og þar er 

einnig hljóðver til að hljóðrita tónlist með hjálp umsjónarmanna. Hljómsveitirnar æfa þar 

2.1.5. STAÐIR FYRIR TÓNLISTARIÐKUN 
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endurgjaldslaust og þurfa í staðinn að spila á tónleikum á vegum Hafnarfjarðarbæjar. 

Músíkhúsið hefur reynst byrjendum í tónlist vel og hefur verið góður stökkpallur fyrir ungar og 

efnilegar hljómsveitir (Hafnarfjörður, e.d.-c). 

 

Gamla bókasafnið 

Gamla bókasafnið opnaði árið 2003 og var hugsað sem félagsmiðstöð fyrir 16-24 ára ungmenni 

og var kaffihús og tónleikastaður. Hugmyndin að húsinu og hvernig starfsemi þar skyldi háttað 

kom frá ungu fólki sem einnig sá um skipulagningu. Þar var ekki rekin formleg hópastarfsemi 

eins og í félagsmiðstöðum heldur var hægt að spila, spjalla, horfa á sjónvarp og þar voru haldin 

námskeið af ýmsum toga. Haldnir voru tónleikar á hálfsmánaðar fresti og spiluðu 

reynslumiklar, sem og reynslulitlar, hljómsveitir á staðnum, oftast fyrir fullu húsi (Fréttablaðið, 

2004). Árið 2013 var svo starfsemin flutt og tók breytingum á nýjum stað (Hafnarfjörður, 2013). 

 

Bæjarbíó 

Bæjarbíó var stofnað árið 1945 sem gerir það að elsta starfandi kvikmyndahúsi landsins. Það 

tók í upphafi 325 manns í sæti og hagnaður af rekstrinum var notaður í byggingu Sólvangs, sem 

er hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Listamennirnir Atli Már og Ásgeir Júlíusson myndskreyttu 

anddyri hússins og Eiríkur Smith málaði mynd sem var hengd upp í anddyrinu. Helgi Jónsson 

var fyrsti forstöðumaður Bæjarbíós og gegndi því starfi í 25 ár. Með tilkomu sjónvarpsins árið 

1966 fór að halla undan fæti og ýmis konar rekstur var í húsinu til ársins 1997 en þá gerði 

Kvikmyndasafn Íslands upp húsið. Árið 2014 var Menningarfélagi Hafnarfjarðar falinn 

reksturinn en nú er hann í höndum Páls Eyjólfssonar og Péturs Stephensen (Bæjarbíó, e.d.). 

Bæjarbíó sýndi ekki einungis kvikmyndir heldur var húsið einnig leigt til ýmissa annars konar 

atburða eins og til leikhússýninga og tónlistarflutnings. Í dag er mikil aðsókn frá helstu 

flytjendum landsins í að halda tónleika þar enda er staðurinn þekktur fyrir frábæran hljómburður 

og góða aðstöðu (Ragna Gestsdóttir, 2018).  

 

Hljóðriti 

Hljóðriti í Hafnarfirði er elsta hljóðver landsins. Það var stofnað árið 1975 og var fyrsta 

hljóðverið á Íslandi sem byggt var eingöngu til upptöku á tónlist. Hljóðverið var eitt vinsælasta 

hljóðver landsins um árabil og hefur hönnun þess verið óbreytt í gegnum árin. Tækjabúnaður 

þar er glæsilegur og þar má finna mikið magn af hljóðfærum. Frá árinu 2004 hefur Guðmundur 
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Kristinn Jónsson rekið hljóðverið og þar hafa fremstu tónlistamenn landsins tekið upp lög og 

plötur um áratugaskeið (Stúdíó Sýrland, e.d.). 

 

Barir/skemmtistaðir/kaffihús 

Margir staðir í Hafnarfirði eru vel til þess fallnir að bjóða upp á tónlist af einhverju tagi. Má þar 

meðal annars nefna Ölstofuna, Ölhúsið, Íslenska rokkbarinn, A. Hansen, Norðurbakkann auk 

þess að stórir útirokktónleikar eru haldnir árlega á Flatahrauni (Vignir Guðnason, 2017). 

 

Úttekt á þeim hafnfirsku listamönnum sem sett hafa svip sinn á tónlistarlíf Íslendinga, þeim 

menningartengdu viðburðum sem í boði hafa verið og stöðum sem hafa boðið uppá lifandi 

tónlistarflutning, sýnir að í gegnum árin hefur tónlistarsamfélag blómstrað í Hafnarfirði. 

Umhverfi fyrir samfélagsfrumkvöðla hefur verið til staðar og tækifærin staðið þeim til boða 

sem hafa viljað nýta þau.  

 

 

 

Til að skilja tónlistarsamfélagið í Hafnarfirði þarf að vita hvað það felur í sér. Tónlist er 

fyrirbæri sem hefur áhrif á líðan okkar og þeirra sem búa í samfélagi eins og Hafnarfirði. Bærinn 

hefur ákveðið auðkenni sem ákvarðast af samspili tónlistar og staðsetningar. Í þessu samfélagi 

býr svo fólk sem hefur tekið þátt í tónlistarsamfélagi bæjarins og verið frumkvöðlar í því 

mismunandi tónlistarstarfi sem þróast hefur síðustu áratugi. Menningarstefna bæjarins verður 

skoðuð í lok kaflans. 

 

Tónlist er útbreiddari en hún hefur nokkurn tíma verið. Tækniframfarir nútímans gera okkur 

kleift að hafa aðgengi að tónlist allan sólarhringinn. Stafræn tónlist er ódýr og aðgengileg sem 

gerir kleift að njóta hennar við heimilisstörf, við akstur, í strætó, í verslunarmiðstöðum, í 

göngutúrum, líkamsrækt og svona mætti áfram telja. Tónlist hefur áhrif á tilfinningar okkar og 

er oft valin með tilliti til þess í hvernig skapi hlustandinn er í. Einnig skipta kringumstæður máli 

og hverjir eru viðstaddir. Tónlist hefur áhrif á taugafrumurnar og hvernig heilinn starfar. Hún 

getur þannig haft áhrif á aðstæður sem við erum í, róað okkur í streituvaldandi aðstæðum, glatt 

okkur þegar svo á við og svo framvegis. Tónlist hefur mismunandi áhrif á okkur, hún er 

margræð. Þótt höfundur tónlistarinnar hafi ætlað að framkalla einhverjar tilfinningar með því 

að semja ákveðið lag eða tónverk þá er það í raun hlustandinn og reynsla hans af tónlist og 

2.2.  HUGTÖK 
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tónlistarhlustun sem ræður því hvernig hann tekur á móti tónlistinni. Tónlist er félagsleg og 

tengist félagslegum þáttum og stöðu. Hún er líka tjáningarform þar sem hugmyndir geta farið 

á flug, þær tjáðar og þeim deilt, jafnvel þegar ekki er hægt að nota orð til samskipta. Tónlist 

hefur áhrif á hegðun okkar og það hver við erum, hvaða tískustraumum við fylgjum og hvar við 

stöndum í samfélaginu (MacDonald, Kreutz, & Mitchell, 2012). 

Samfélag (e. society) byrjar hjá einstaklingunum sjálfum og einkalífi þeirra. Þótt mikil 

samvinna og gjafmildi búi í flestum þá hugsum við einnig mikið um okkar eigin hagsmuni. Til 

að geta byrjað að hugsa um sameiginlega hagsmuni og fórnfýsi þarf fyrst að einbeita sér að 

sínum eigin hagsmunum því samfélagið byrjar hjá einstaklingnum og hans innsta kjarna. 

Samfélag felur í sér okkar nánasta umhverfi og má þar til dæmis nefna nærumhverfi, söfnuð, 

félög og félagasamtök, leikvelli og garða, söfn, sjúkrahús og bæjaryfirvöld. Samfélag getur 

verið íbúar Austurgötu, starfsfólk Hrafnistu eða allir Hafnfirðingar. Samvinna þessara þátta 

byggir á sameiginlegri skyldu og þátttöku þeirra sem í búa í samfélaginu (O´Connell, 2000). 

Öll samfélög hafa eitthvað sérstakt við sig, einhver auðkenni eða einkenni og er 

tónlistarsamfélagið í Hafnarfirði engin undantekning á því. 

Staðbundið auðkenni (e. local identity) hefur verið rætt út frá sálfræðilegum, 

sögulegum, félagslegum og fagurfræðilegum sjónarhornum. Það er ekki aðeins afmörkuð 

staðsetning sem skiptir máli heldur líka atriði sem hægt er að skynja, eins og hljóð og lykt. 

Staðurinn þarf líka að hafa einhver sérkenni sem einkenna samfélagið þar og náttúra ásamt 

umhverfi spila líka þátt í auðkenninu. Staðbundið auðkenni á því við um afmarkað svæði sem 

getur verið bæjarfélag eða gata, þar sem íbúar lifa í ró, stoltir og öruggir. Það eru allir fyrrnefndir 

þættir sem einkenna bæði staðinn og íbúana frá öðrum stöðum og er birtingarmynd sem íbúarnir 

samsama sig og mynda sterk tengsl við (Shao, 2014).  

Auðkenni (e. identity) er hugtak sem gefur okkur kleift að líta á mismunandi samskipti 

sem myndast í tengslum við tónlist, fólk og staði (MacDonald & Hargreaves, 2002). Minningar 

um tónlist eru framleiddar og tengjast arfleifð í gegnum mismunandi viðburði og miðla við 

ákveðnar aðstæður og hömlur. Minningar um tónlist og arfleifð mynda svo staðbundið 

auðkenni út frá tónlist (e. local musical identity) (Cohen, 2013). 

Efnahagslegar aðstæður geta haft áhrif á tónlistarlíf á stöðum. Í Liverpool ýttu slæmar 

efnahagsástæður undir það að ungt fólk færi heldur að einbeita sér að tónlist en að stunda nám. 

Það sá ekki tilganginn í klára skóla ef enga vinnu væri hvort sem er að fá, það væri alveg eins 

gott að taka upp gítarinn. Að vera einungis í hljómsveit var samþykkt af samfélaginu og gat 

réttlætt tilverurétt ungs fólks (Cohen, 1991). Í Hafnarfirði tekur fólk þátt í atburðum bæjarins. 
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Sumir sem áhorfendur, aðrir sem gerendur. Þeir sem láta til sín taka geta komið úr öllum áttum, 

hvort sem þeir spila tónlist eða ekki. 

Frumkvöðlar eru þeir sem taka þátt í frumkvöðlastarfsemi. Frumkvöðullinn, er 

einstaklingur eða hópur sem kemur auga á tækifærið, notar þau úrræði sem hann hefur safnað 

saman, býr til og er að lokum ábyrgur fyrir því hvaða afleiðingar frumkvöðlastarfsemin hefur í 

för með sér. Þessi persóna eða hópur er frumkvöðull svo lengi sem hún vinnur í 

frumkvöðlastarfsemi (Carton, Hofer, & Meeks, 1998). Frumkvöðlastarfsemi krefst þess að 

einstaklingar hafi gott tengslanet og hún er ekki einstaklingsframtak heldur þarfnast samskipta 

við aðra. Frumkvöðlar eru mjög samofnir samfélaginu sem þeir vinna í og eru ekki einangraðar 

í störfum sínum því að umhverfið veitir stuðning, drífur áfram og á í gagnvirkum samskiptum 

í frumkvöðlastarfinu. Samfélög orsaka ekki frumkvöðla og frumkvöðlar orsaka ekki samfélög, 

en bæði geta haft talsverð áhrif á hvort annað (Dodd & Anderson, 2007). Samfélagsfrumkvöðlar 

þurfa ekki að koma nálægt menningu eða tónlist en í þessari ritgerð verður kannað út frá 

niðurstöðum viðtala hverjir frumkvöðlar í tónlistarlífi Hafnarfjarðar kunni að vera. 

Hugtakið menningarstefna er ekki einfalt hugtak og hægt að skilja það á marga vegu. 

Njörður Sigurjónsson (2013) segir að þrengsta merking þess sé í hvaða menningarstarfsemi eigi 

að verja almannafé eða hvað skipti mestu máli í listum hjá þeim sem ráða. Hugtakið gerir ráð 

fyrir því að það sem við köllum „menning“ eigi að fara í einhverja ákveðna átt. Stefna getur 

verið „strategía“ sem þýðir að reyna að komast í sem besta stöðu eða gera það besta úr þeim 

möguleikum sem við stöndum frammi fyrir hverju sinni. Stefna getur líka verið „pólisía“ og er 

þá markmið um mikilvæg málefni. Strategían horfir meira út á við, á markaðstækifæri og 

samkeppnisaðila, á meðan pólisían horfir meira inn á við, á innri ferla og hvernig á að vinna úr 

verðmætum innan kerfisins. Einnig þarf að skoða fyrir hverjar „hefðirnar“ eru. Heimsálfur, lönd 

og bæjarfélög hafa sínar hefðir þegar kemur að menningu sem taka þarf tillit til. 

„Pólítík“ er síðan enn eitt orðið, náskylt pólisíu, sem gefur til kynna að stefnan sé 

niðurstaða einhverra átaka sem tekist hefur verið á um. 
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Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, hvaða rannsóknarsniði var beitt 

og hvernig þátttakendur voru valdir. Útskýrt verður hvernig viðtölin voru framkvæmd og 

hvernig úrvinnslu og framsetningu þeirra var háttað. Einnig verður fjallað um réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar og staðsetningu rannsakanda gagnvart viðfangsefninu. 

 

 

 

Í rannsókninni var eigindlegum aðferðum í formi viðtala beitt. Sú aðferð var talin vera öflugasta 

aðferðin til að svara rannsóknarspurningum verkefnisins. Þær aðferðir eru nytsamlegar þegar 

ekki er vitað hvað nákvæmlega getur fundist (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Hægt er að komast 

dýpra í skilningi á viðfangsefninu heldur en með megindlegum aðferðum og best er að kanna 

félagsleg fyrirbæri í eigin umhverfi. 

Þýði rannsóknarinnar var fólk sem hefur starfað við tónlist eða komið nálægt 

tónlistarlífinu í Hafnarfirði með einum eða öðrum hætti. Fólkið varð að hafa búsetu í Hafnarfirði 

eða hafa búið stóran hluta ævi sinnar í bænum. Það var valið vegna yfirgripsmikillar þekkingar 

sinnar eða þátttöku í samfélaginu sem skoðað verður í þessu verkefni. 

Markmiðsúrtak var valið úr þýðinu en það er notað í sérstökum aðstæðum þar sem 

rannsakandi þarf að nota dómgreind sína til að velja úrtak sem hæfir markmiði rannsókninni 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Úrtakið er þá valið með það að markmiði 

að viðmælendur gefi sem gleggsta mynd af því sem rannsaka á. 

Til að fá sem heilsteyptasta mynd af þróun tónlistarsamfélagsins á mismunandi tímum 

í Hafnarfirði voru viðmælendur á mismunandi aldursbili. Til að fá breiðari mynd af 

viðfangsefninu var bæði talað við fólk sem hefur unnið eða komið að tónlist í Hafnarfirði og þá 

sem hafa verið hluti af samfélaginu sem skoðað var. Mögulega litar það útkomuna að 

viðmælendur hafi sjálfir verið hluti af samfélaginu og verður það haft til hliðsjónar í 

niðurstöðum. 

Viðmælendur voru fjórir og voru valdir vegna þekkingar sinnar og reynslu á 

tónlistarsamfélaginu í Hafnarfirði, þrír karlar og ein kona fædd á árunum 1955, 1957, 1986 og 

2001. Þeir voru Jónatan Garðarsson sem er útvarpsmaður og hefur meðal annars einnig verið 

tónleikahaldari og fjallað og gefið út tónlist sem og haldið tónleika. Árni Matthíasson er 

blaðamaður á Morgunblaðinu og hefur fjallað um tónlist í áratugi. Sóley Stefánsdóttir er 

3. AÐFERÐAFRÆÐI 

3.1.  RANNSÓKNARSNIÐ OG ÞÁTTTAKENDUR 
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tónlistarmaður undir nafninu „Sóley“ og hefur haldið tónleika víða um heiminn. Hún hefur 

tekið þátt í ótal tónlistarverkefnum og stjórnað upptökum fyrir aðra. Steingrímur Daði 

Kristjánsson er tónlistarmaður sem flytur sína eigin tónlist og semur fyrir aðra ásamt því að 

stunda nám í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði. Öll eiga þau það sameiginlegt að búa eða hafa 

búið í Hafnarfirði mestan hluta ævi sinnar. 

Viðtöl fela í sér að gögnum er safnað með orðaskiptum. Þau henta vel þegar kanna á 

reynsluheim, upplifun og væntingar viðmælenda. Leitast er eftir að ná dýpt í samtölin og 

umræðuefnið er ákveðið fyrirfram en ekki áherslur í samtalinu. Samræðurnar snúa að atburðum, 

tilfinningum, persónulegri reynslu og upplifun viðmælenda og fara fram á jafnréttisgrundvelli. 

Viðfangsefnið getur verið flókið og yfirgripsmikið og viðtölin verið mismunandi eftir 

þátttakendum (Helga Jónsdóttir, 2013). 

 

 

 

Haft var samband við viðmælendur með tölvupósti, í gegnum Facebook Messenger og með 

símtali. Viðtalsstaðirnir voru ákveðnir af viðmælendum til að skapa afslappað andrúmsloft á 

stað sem þeir þekktu. Tvö af viðtölunum fóru fram á vinnustöðum viðmælenda, eitt á rólegu 

kaffihúsi og eitt á heimili viðmælanda. Þátttakendur vissu af efni viðtalsins fyrirfram og ástæðu 

þess að þeir voru valdir í verkefnið. Áður en viðtölin fóru fram kynnti rannsakandi bakgrunn 

sinn og tilgang verkefnisins og reyndi að mynda traust og skapa afslappað andrúmsloft áður en 

viðtalið hófst. Í byrjun viðtals voru viðmælendur beðnir um að segja frá sér til að opna viðtalið 

og koma því af stað. Nokkrar spurningar voru fastmótaðar og römmuðu inn viðtalið en innan 

spurninganna gafst rými til að fara nánar í þau atriði sem komu upp í viðtalinu sjálfu. Því var 

samtalið frjálslegt innan þess viðfangsefnis sem sett var upp með. Tvær spurningar reyndu á 

minni viðmælenda (spurningar 1 og 2, Viðauki A). Betra hefði verið að senda þær spurningar 

til þeirra fyrirfram svo meiri tími gæfist til umhugsunar því að þannig spurningar eru ekki 

líklegar til að opna og hvetja til umræðna (Helga Jónsdóttir, 2013). Þátttakendur gerðu þó sitt 

besta og virkri hlustun í formi líkamstjáningar var beitt í samræðunum til að hvetja samtalið 

áfram. Dýpri spurningum var bætt við inn í samtalið þar sem við átti og þegar þögn varð í 

samtalinu var gefið rými til að tæma hugann og halda áfram þar sem frá var horfið eða borin 

upp ný spurning. Í lokin var svo fólkinu gefinn kostur á að bæta einhverju við ef það vildi. 

Viðtölin voru 30-60 mínútur að lengd og voru öll hljóðrituð með forritinu Voice Recorder fyrir 

Iphone síma og skráð niður eftir á. 

3.2.  FRAMKVÆMD 
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Viðtölin voru öll skráð niður og lesin ítarlega yfir til að sjá hvort svör við sömu spurningum 

hefðu einhvern samhljóm eða þemu. Slík yfirferð gefur möguleika á að skoða öll sjónarhorn til 

að öðlast meiri skilning (Corbin & Strauss, 1990). Viðtölin voru þemagreind þannig að 

sambærileg dæmi úr viðtölum voru tekin saman og borin saman við rannsóknarspurningar. Með 

þeim hætti var hægt að fá heildarmynd af reynslu og viðhorfi viðmælendanna fjögurra (Strauss 

& Corbin, 1990). Þau þemu voru svo borin saman við fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar. 

 

 

 

Það er ekki auðvelt að skilgreina réttmæti  þegar eigindleg viðtöl eru notuð sem rannsóknarsnið. 

Áhersla er lögð á trúverðugleika viðmælenda og vegna reynslu þeirra er ekki hægt að segja að 

eitt sjónarhorn sé réttara en annað (Helga Jónsdóttir, 2013). Því má segja að ógnanir við innra 

réttmæti séu ónothæfa. Niðurstöður rannsóknarinnar eru trúverðugar ef að lýsingarnar á 

mannlegrar reynslu eru það góðar að hægt sé að trúa þeim vegna þess viðkomandi hafi gengið 

í gegnum það sama. Einnig eru þær trúverðugar ef hægt er að trúa þeim eingöngu út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Ytra réttmæti vísar til þess hve vel er hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum. 

Niðurstöðurnar hafa yfirfærslugildi ef þær passa inn í samhengi óháð niðurstöðunum. Þær hafa 

líka sterkt ytra réttmæti ef þeir sem lesa rannsóknina finnst hún hafa merkingu eða gildi út frá 

þeirra eigin reynslu. Niðurstöðurnar verða einnig að passa við rannsóknargögnin og vera vel 

grundvallaðar út frá þeirri reynslu sem verið er að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Áreiðanleiki felst í því hvort unnt sé að endurtaka rannsóknina með sömu útkomu og óhætt 

er að segja að hægt væri að framkvæma viðtölin með svipaðri útkomu (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

 

 

 

Verkefnið var valið út af bakgrunni rannsakanda og áhugasviði. Hann fór í Tónlistarskóla í 

Hafnarfirði og var því í bænum marga daga í viku í tímum, samspilum og lúðrasveitum. Að 

auki spilaði hann oft við ýmis tækifæri í bænum. Fyrir þremur árum fluttist hann í fyrsta sinn í 

3.3.  ÚRVINNSLA GAGNA OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA 

3.4.  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

3.5.  SIÐFERÐISLEGIR ÁLITAÞÆTTIR 
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bæinn með fjölskyldu sinni. Rannsakandi er tónlistarmaður, ekki í fullu starfi, og þekking hans 

á viðfangsefninu er verkefninu vonandi til framdráttar. 

Þrír viðmælendur höfðu einhver tengsl við rannsakanda. Einn tengist fjölskyldu hans 

vinaböndum vegna búsetu í Hafnarfirði, annar þekkti vel hljómsveit sem rannsakandi var 

meðlimur í og sá þriðji var með honum í hljómsveit. Það gaf viðtölunum afslappaðra 

andrúmsloft, meira traust var til staðar og gaf til kynna að báðir aðilar hefðu sama skilning á 

tónlistarbransanum. 
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Fyrsta spurningin snerist um hvaða hafnfirska tónlistarmenn eða hljómsveitir viðmælendur 

myndu eftir að hefðu sett svip sinn á íslenskt tónlistarlíf. Eins og áður er nefnt hefði verið gott 

að láta vita af þessari spurningu fyrirfram því hún reyndi á minni og því erfiðari að svara. Tveir 

eldri viðmælendurnir minntust á mjög marga einstaklinga og hljómsveitir á meðan þeir tveir 

yngri lentu í erfiðleikum með að nefna marga á nafn. Björgvin Halldórsson var talinn upp af 

þremur viðmælendum. 

 

Björgvin er náttúrlega, hann er afl í íslenskri tónlist, það er ekki hægt að segja annað. Vegna 

þess að hann var ekki bara að syngja sjálfur, hann var að stjórna upptökum ... Og hann er 

bara poppari. Hann er ekki lærður neitt í tónlist. Hann er að skipuleggja útgáfur með hinum 

og þessum. Og gerir það mjög vel og er bara þrælflinkur í því (Jónatan). 

 

Þar bjó Bo [Björgvin], hann er náttúrlega stjarna úr Hafnarfirði (Árni). 

 

Botnleðja var nefnd af þremur viðmælendum, þá ýmist sem hljómsveitin sjálf eða 

hljómsveitarmeðlimirnir Halli (Haraldur Freyr Gíslason) og Heiðar (Heiðar Örn Kristjánsson). 

Einnig var hljómsveit Haralds nefnd, Fulli kallinn, ásamt Pollapönk sem þeir báðir voru 

meðlimir í ásamt Arnari Gíslasyni Hafnfirðingi. 

 

Botnleðja [...] þeir þurftu að taka ljósið úr sambandi, þeir voru bara með eina snúru úr 

eldhúsinu hjá ömmu til að setja kerfið í samband og spiluðu þá einmitt „Mömmulagið“, og 

þegar ég heyrði það þá vissi ég, þetta band vinnur. Þeir voru rosalegir (Árni). 

 

Bræðurnir Jón og Friðrik Dór Jónssynir voru nefndir þrisvar ásamt hljómsveitunum Jet Black 

Joe, Úlpu, Stolíu og Kátum piltum. Rafn Jónsson og hljómsveitin Sign, sem innihélt meðal 

annars Ragnar Sólberg (Zolberg) og Egil Rafnssyni var nefnd þrisvar og einnig tónlistarkonan 

Sóley. Friðrik Bjarnason, Guðmundur Steingrímsson og Gunnar Ormslev komu fram tvisvar 

og það sama má segja um tónlistarmanninn Auðunn sem kemur fram undir nafninu Auður. 

Jóhanna Guðrún, Hildur Guðnadóttir og Pétur Hallgrímsson voru einnig nefnd af tveimur 

4. NIÐURSTÖÐUR 

4.1. HAFNFIRSKIR TÓNLISTARMENN 
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viðmælendum eins og hljómsveitin Jakobínarína. Umræða kom upp um hljómsveitina HAM 

og tilurð hennar og meðlimina S. Björn Blöndal og Óttarr Proppé. 

 

Óttarr Proppé og S. Björn Blöndal áttu heima hérna náttúrulega rétt hjá ... einhvern tímann 

var ég að labba hérna með Óttarri Proppé og þá sagði hann mér: „Í þessu porti hérna hitti 

ég Sigurjón Kjartansson fyrst.“ ... það þarf að setja upp skjöld þar [hlær]. Þannig að 

hljómsveitin HAM tengist líka Hafnarfirði að þessu leyti (Árni). 

 

Fjölmargir voru einnig nefndir á nafn af viðmælendunum og er hópurinn mjög fjölbreyttur. 

Karlakórinn Þrestir, Öldutúnsskólakórinn, Lúðrasveit Hafnarfjarðar, Ungir Piltar, Bendix, Ylja, 

Dos Pilas, Lhooq, Dúkkulísurnar, 5-pence, Spilabandið Runólfur, Vicky, Strakovsky horo, 

Vök, Naflastrengir, Súrefni, Laglausir og Wonderbrass eru allt hljómsveitir úr Hafnarfirði og 

eru þær allar mjög ólíkar.  

Söngvarar sem voru nefndir eru Klara Eliaz úr Nylon, Vilhjálmur Vilhjálmsson, 

Steindór Andersen rímnasöngvari, Svala og Krummi Björgvinsbörn, jazzsöngkonurnar Linda 

Walker og Janice Carroll,  Eyjólfur Eyjólfsson sópransöngvari, Anna Pálína Árnadóttir 

vísnasöngkona, Margrét Eir, Margrét Björk, Sara Dís Hjaltested, rappararnir Yung Nico 

Drippin‘ og Króli, Páll Pálssson í hljómsveitinni Dögg, Hafnarfjarðar-Gullý og Margrét 

Sigurðardóttir, söngkona, sem þróaði tónlistarforrit (Mussila, e.d.) fyrir börn til að læra tónlist.  

Talað var um gítarleikarana Eyþór Þorláksson, Andrés Þór Gunnlaugsson, Björn 

Thoroddsen og trommuleikarafeðgana Rafn Jónsson og Egill Rafnsson og Guðmund 

Steingrímsson og Steingrím Guðmundsson að ónefndum Sigurði Karlssyni. Aðrir 

hljóðfæraleikarar voru Atli Hergeirsson bassaleikari úr Toy Machine, Hjörtur Howser, Stefán 

Ómar Jakobsson básúnuleikari, Guðni Franszon klarinettuleikari og Kristján Tryggvi 

Marteinsson píanóleikari.   

Marga listamenn er erfitt að setja í flokk, þeir spila á fleiri en eitt hljóðfæri, eru þekktir 

fyrir einyrkjastarfsemi eða vegna einhvers annars. Þeir sem voru nefndir og flokkaðir sem svo 

eru Magnús Kjartansson, Andi (Andri Eyjólfsson), Lára Rúnarsdóttir, SigrÚn, Hafsteinn 

Þráinsson tónskáld úr Ceasetone, Björk Níelsdóttir, Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir, Hildur 

Guðnadóttir, Smári Eiríksson, Palli og Ingvar Papar, Egill Friðleifsson, Sara Martí, Þórdís 

Gerður Jónsdóttir, Guðmundur Kristinn Jónsson úr Hjálmum og Bára Gísladóttir. 
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Í samtölum um hafnfirska frumkvöðla tóku viðmælendur helst dæmi úr sinni samtíð eða þegar 

þeir voru alast upp. Þetta voru einstaklingar sem unnu í eða við tónlist og höfðu sett mark sitt á 

samfélagið í Hafnarfirði á einhvern hátt. Friðrik Bjarnason var nefndur fyrir starf sitt í tónlist 

og hvernig hann hafði áhrif á þá sem voru að stíga sín fyrstu skref í jazzi í Hafnarfirði og 

Margrét Pálmadóttir var frumkvöðull fyrir framlag sitt til kórastarfs. 

 

Magga Pálma sem að var í Öldutúnsskólakór. Hún fer síðan til Austurríkis og lærir 

óperusöng, kemur tilbaka og stofnar kvennakórahreyfinguna á Íslandi. Hún kemur henni í 

gang. Það voru kvennakórar hérna í kringum 1920 sem lognuðust allir út af. En hún hleypir 

þessu af stað og þetta er ekkert smáræði í dag. Það eru kvennakórar um allt land (Jónatan). 

 

Fleiri frumkvöðlar voru nefndir hvað varðar kórastarf því Hrafnhildur Blomsterberg vann mikið 

starf með kór Flensborgarskóla og Egill Friðleifsson var nefndur fyrir starf sitt með 

Öldutúnsskólakórnum. 

 

Egill hafði mjög mikil áhrif. Ástæðan fyrir að kórinn er stofnaður í Kópavogi og það verða 

svona öflugir barnakórar út um allt er Öldutúnsskólakórinn sem Egill stjórnar. Hann er 

kominn með hann vel í gang þegar sjónvarpið byrjar. Það vantaði alltaf krakka í Stundina 

okkar. Allar Jólastundirnar voru með krökkum úr Öldutúnsskólakórnum. Og oft í einhverju 

sem krakkar voru að gera, þá voru þau fengin. Og Öldutúnsskólakórinn söng inn á 

vísnaplöturnar báðar, inn á plötur eins og „Börn og dagar“ og margar, margar fleiri, hann 

söng út um allt (Jónatan).  

 

Stefán Ómar Jakobsson, kennari og aðstoðarskólastjóri við Tónlistarskólann í Hafnarfirði 

vinnur mikið starf í Hafnarfirði og meðal annars hafa fyrrum nemendur hans spilað með Björk 

á tónleikaferðalagi sem hljómsveitin Wonderbrass. Einnig fengu tónlistarkennarar í Hafnarfirði 

sérstakt hrós. 

 

Ég held að þessi þrautseigja [hjá Stefáni Ómari], að halda úti þessari lúðrasveit, hafi verið 

rosa mikilvæg fyrir mig og mína vini. Ég held að hún hafi alveg skilað sér í því að við flest 

vinnum við tónlist í dag. Sem er held ég bara frekar hátt hlutfall af vinahópi. Það er mjög 

stór faktor [...] Þessi frumstarfsemi, sem að er í tónlistarskólum [...] einhvern veginn bara 

rækta það og þar nær maður að rækta vináttuna. Þannig að ég myndi segja að það eru 

4.2. HAFNFIRSKIR FRUMKVÖÐLAR Í TÓNLIST 
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nokkrir tónlistarkennarar í tónlistarskólanum sem að eiga mjög mikið klapp á bakið skilið 

fyrir sína innspýtingu í þetta (Sóley). 

 

[...] tónlistarkennararnir í tónlistarskólanum, ég náttúrulega var í tónlistarskólanum sjálfur 

í tvö ár. Þeir eru frábærir. [...] Það er einmitt hægt að fara í svona samspil með því sem fékk 

mig rosalega mikið til að byrja að semja tónlist sjálfur (Steingrímur). 

 

Jón og Friðrik Dór Jónssynir voru taldir til frumkvöðla ásamt röppurunum Yung Nico og Króla. 

Páll Arnar Sveinbjörnsson úr hljómsveitinn Súrefni hefur unnið mikið með ungu fólki í tónlist 

og Björgvin Halldórsson, Magnús Kjartansson og Rafn Jónsson voru nefndir sem frumkvöðlar 

vegna þeirra þátttöku á hljóðritun á tónlist í Hafnarfirði. Margrét Eir og María Björk voru með 

sitt hvorn söngskólann á sínum vegum og starfsmenn í tónlistardeild bókasafnins voru taldir 

vera ákveðnir frumkvöðlar ásamt Árna Matthíassyni, blaðamanni, fyrir umfjöllun sína um 

tónlist. 

 

 

 

Ekki kom skýrt fram í svörum hvort eitthvað væri sérhafnfirskt í tónlist frá Hafnarfirði. Sumir 

svöruðu að ekkert væri sérstakt og aðrir töluðu um hvernig tónlistarstefnur væru í bænum. 

 

Það er nú bara ferlega fín spurning. Ég held ég hafi ekkert svar við því […] það er rosa 

erfitt að „kategorísera“, þetta er hafnfirskt [...] Það sem er hafnfirskt er það að það er samt 

allt undir. Þú getur verið með einhvern sem er í kór, kirkjukór, karlakór en er svo bara að 

spila á bassa í þungarokkshljómsveit (Jónatan). 

 

Það er kannski mjög erfitt að segja. Það er bara mjög fjölbreytt og mér finnst tónlist úr 

öllum áttum hérna ... alveg frá einhverjum röppurum í einhverja þungarokkara, þetta allt 

einhvern veginn saman. Mér finnst það mjög flott (Steingrímur). 

 

Ég held að það sé ekkert endilega eitthvað sánd. Það er kannski meira attitjúd heldur en 

sánd (Sóley). 

 

Árni talaði um einkenni Íslands í tónlist miðað við heiminn og hve tónlistin sem gerð er í 

bæjarfélögum sé svipuð um allt land. 

 

4.3.  ÞRÓUN TÓNLISTARSAMFÉLAGSINS Í HAFNARFIRÐI OG EINKENNI 
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[...] þegar þú ert á svona litlu landi þá veistu að þú átt aldrei eftir að meika það, þú átt 

„aldrei“ eftir að geta lifað á því að vera músikant. Aldrei í gæsalöppum, vegna þess að 

auðvitað getur fólk það, en þú átt aldrei eftir að keyra um í limmósínum með súpermódelum 

og kókaín í pokum og svona dótarí, þú átt aldrei eftir að verða stjarna ... þú bara ferð að 

spila músik af því þú elskar músik, þannig byrjar þú að spila músik ... menn gera það sem 

þá langar en ekki það sem þeir halda að fólk vilji heyra ... í því minna plássi sem þú ert því 

meira frat gefur þú í allt annað heldur en bara það að gera það sem þig langar til að gera, í 

fyrsta lagi (Árni). 

 

Svörin við spurningum um einkenni tónlistarmanna frá Hafnarfirði og hvernig 

tónlistarsamfélagið sé í bænum fóru í ýmsar áttir. Jónatan og Steingrímur töldu það ekki skipta 

tónlistarmennina máli að vera frá Hafnarfirði á meðan Sóley talaði um að brandaramenningin 

fylgi Hafnfirðingum enn. 

 

Ég held að það skipti bara engu máli. Ef að þú ert ættaður frá einhverjum stað og vilt vera 

þar þá ertu þar (Jónatan). 

 

Ég held að það sé ekki ókostur [að vera frá Hafnarfirði]. Ég held að það komi sér bara mjög 

vel, en það eru ekki neinar væntingar held ég til þín (Steingrímur). 

 

Að allir þurfi að segja hafnfirðingabrandara við mann. Það er alltaf verið að nota það á mig. 

Ennþá! (Sóley) 

 

Sóley talaði um samheldni og mikilvægi tónlistarsamfélagsins í bænum. 

 

Hafnfirðingar eru rosa stoltir. Þetta er stoltur bær. Mér finnst rosa gaman að vera frá 

Hafnarfirði og mér finnst rosa gaman að upphefja mig aðeins af því ég er frá Hafnarfirði. 

Og ég og vinir mínir gerum það rosa mikið. Og hinir vinir mínir sem eru ekki frá Hafnarfirði 

finnst voða gaman að gera grín að Hafnarfirði. [...] Ég myndi segja að tónlistarsamfélagið 

sé svolítið svona samheldið. Mér finnst mjög gaman að hitta einhverja Hafnfirðinga, eða 

svona sem ég kannast við úr skóla, í tónlistarsenunni (Sóley). 

 

Í samtölum um tónlistarsamfélagið í bænum barst talið að öllum þeim tónleikastöðum sem voru 

áður fyrr í bænum, eins og Gamla bókasafnið, og litla möguleika ungra tónlistarmanna til að 

koma fram nú til dags. Margir staðir voru í miðbæ Hafnarfjarðar þar sem tónlist var spiluð. 
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Þetta er allt horfið. Það finnst mér líka merkilegt. Það er í raun og veru bara Hafnarborg 

sem er með þessa klassísku tónleika. Það er Fjörukráin. Og svo kirkjurnar. Það er ekkert 

annað. Jú og Bæjarbíó (Jónatan). 

 

Það er náttúrulega eitt af því sem hefur gerst er að það eru eiginlega mjög fáir staðirnir þar 

sem þú getur spilað á. Þú getur spilað upp í Flensborg náttúrulega, þú getur fengið að spila 

niðri í Bæjarbíói, það kostar pening, það vantar stað eins og Gamla bókasafnið var, sem var 

mjög fínn staður fyrir tónleika, rosa kúl staður fyrir það, og fleiri svona staði sem voru 

(Árni). 

 

Gamla bókasafnið var algjörlega okkar staður, fyrir þennan aldur þegar þú ert búinn að 

klára grunnskóla og ert svona einhvern veginn á milli […] það verður að vera einhver 

þannig staður. En ég er ekki viss hvaða staður það er. Af því að ef það er ekki svoleiðis 

staður þá fara bara krakkarnir í Reykjavík (Sóley). 

 

Ég held að það væri rosalega mikilvægt [að hafa stað til að spila á], af því að það eru svo 

margir sem þora ekki alveg að taka skrefið [...] [það væri] gott að fá að prófa að spila 

tónlistina sína, koma fram og það er rosalegt. Ég held að það geti hjálpað rosalega mikið 

(Steingrímur). 

 

 

 

Árni og Jónatan töluðu um að bæjarfélagið leggði ekki nægt fé til tónlistarstarfsemi í bænum. 

Að íþróttahreyfingin fengi mikið fé, sem væri alls ekki óverðskuldað, en peningarnir færu 

þangað frekar en í menningu og að einkaaðilar þurfi að bera uppi tónlistarlífið í bænum 

 

[...] bærinn er búinn að taka ákvörðun. Hann er að leggja peningana í íþróttastarf og svona, 

þannig að hann er búinn að segja bara, „fokk jú“ við músíkina. (hlær). Það er bara svoleiðis 

(Árni). 

 

En þetta er engin stefnumótun [...] þetta eru allt einstaklingar eða hópar sem drífa þetta 

áfram. Það er engin miðstýring eða vængir hingað og þangað sem að taka utan um þetta, 

eða ýta undir þetta. Ef að einkaaðilar gera þetta ekki þá er þetta ekki gert. Og þannig hefur 

þetta alltaf verið, því miður. Bæjarfélagið er alveg nógu stórt. Þetta er nánasarháttur að 

mínu viti. Að tíma ekki að setja pening í þetta eða hitt. En það fer allt í íþróttirnar. Sem er 

4.4.  AÐKOMA BÆJARYFIRVALDA 
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náttúrlega frábært og allt það. En það væri hægt að taka hluta og hluta. Í staðinn fyrir að 

setja einn og hálfan milljarð í íþróttahús, setja bara milljarð í það og setja fimm hundruð 

milljónir í tónlistarlíf eða listalíf eða hvað sem er. Það myndi margfaldast (Jónatan). 
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Markmið ritgerðarinnar var að skoða tónlistarsamfélagið í Hafnarfirði og hvernig það hefur 

þróast í gegnum tíðina og hvaða tónlistarmenn og samfélagsfrumkvöðlar hefðu sett mark sitt á 

tónlistarlíf bæjarins. Rannsóknarspurningarnar eru: Hvaða tónlistarmenn frá Hafnarfirði hafa 

sett mark sitt á tónlistarsögu Íslands síðustu áratugina? Hvaða samfélagsfrumkvöðlar hafa sett 

mark sitt á tónlistarlíf Hafnarfjarðar? Hvernig hefur þróun tónlistarsamfélagsins breyst í 

Hafnarfirði síðustu áratugi? 

Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að fjölmargir hafnfirskir tónlistarmenn og hljómsveitir hafa sett 

svip sinn á íslenskt tónlistarlíf. Bæði fræðileg umfjöllun og viðtöl sýna fram á það. Viðtölin 

gefa einnig ágætis mynd af frumkvöðlum sem hafa starfað í samfélaginu í Hafnarfirði og 

hvernig þróunin hefur verið í tónlistarsamfélaginu þar síðustu áratugi. 

 

 

 

Viðmælendur nefndu helst fólk úr sinni samtíð eða samferðamenn þegar þeir voru sem mest 

viðriðnir tónlistarlífið í Hafnarfirði. Viðmælendur komu einnig úr nokkuð ólíkum áttum þannig 

að einn nefndi fleiri í jazzgeiranum, annar nefndi mikið af rokkböndum og sá þriðji talsvert úr 

jazz- og klassíska heiminum. Nöfn sem virtust brúa kynslóðabilið sem tónlistarmenn frá 

Hafnarfirði sem hafa sett mark sitt á tónlistarsögu Íslands komu úr ólíkum tónlistarstefnum. 

Oftast komu fram Björgvin Halldórsson, Botnleðja, Jón Jónsson, Friðrik Dór Jónsson, Jet Black 

Joe, Úlpa, Sóley, Stolía og Kátir piltar. Miðað við allan þann fjölda af nöfnum sem kom fram 

er greinilegt að það er úr auðugum garði að gresja þegar nefna á tónlistarlistarmenn úr 

Hafnarfirði en erfiðara getur verið að leggja mat á hvort og hvernig viðkomandi hafi sett svip 

sinn á íslenskt tónlistarlíf.  

 

 

 

Friðrik Bjarnason var nefndur sem frumkvöðull og átti hann drjúgan þátt í að móta upphaf 

tónlistarlífs í Hafnarfirði og er nafn hans samofið sögu Hafnarfjarðar eins og fjallað var um fyrr 

í ritgerðinni. Kórastarf hefur verið áberandi í sögu bæjarins og frumkvöðlar nefndir í því 

sambandi. Margrét Pálmadóttir útskrifaðist úr Flensborgarskólanum 1975 og fór til Vínarborgar 

til að læra einsöng og kórsöng (Morgunblaðið, 2004). Hún hefur unnið við stofnun og 

5. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 

5.1. TÓNLISTARMENN Í HAFNARFIRÐI 

5.2. SAMFÉLAGSFRUMKVÖÐLAR 
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uppbyggingu kvennakóra í áratugi, þar á meðal Kvennakórs Reykjavíkur. Hún stofnaði 

kórskóla kvenna sem varð upphafið að aukningu kvennakóra á Íslandi. Hún kom að stofnun 

sönghúsi kvenna, Domus Vox og fékk heiðursviðurkenningu árið 2011 fyrir störf sín frá Gígju, 

samtökum íslenskra kvennakóra (Gígjan, landssamband íslenskra kvennakóra, e.d.). Egill 

Friðleifsson stofnaði kór Öldutúnsskóla árið 1965 og er elsti starfandi grunnskólakór landsins. 

Margir barnakórar voru stofnaðir í kjölfarið og Egill stýrði kórnum til ársins 2005. 

Öldutúnsskórinn söng inn á margar hljómplötur með öðrum listamönnum, hefur komið fram í 

útvarpi og sjónvarpi og ferðast víða um heim (Öldutúnsskóli, 2012). Annar kórstjóri var 

kallaður til, Hrafnhildur Blomsterberg, kórstjóri Flensborgarskólans. Hún er með meistaragráðu 

í kórstjórn og hefur stjórnað kórnum um árabil og hefur kórinn ferðast erlendis og flytur 

fjölbreytta kóratónlist (Morgunblaðið, 2005). Stefán Ómar Jakobsson er málmblásarakennari, 

stjórnandi Tónkvíslar og aðstoðarskólastjóri Tónlistarskólans í Hafnarfirði (Tónlistarskóli 

Hafnarfjarðar, e.d.). Stefán hefur unnið lengi við tónlistarskólann og endurvakti lúðrasveit 

skólans ásamt því að stjórna Lúðrasveit Hafnarfjarðar (Morgunblaðið, 2004). 

 

Til eru margar skilgreiningar á því hvað frumkvöðull sé. Einkenni frumkvöðla geta verið áhugi 

á nýsköpun, vilji til að taka áhættu, framtakssemi, leiðtogahæfileikar, hæfni til að koma auga á 

nýja möguleika, stjórnsemi, uppreisnargirni, sköpunarþörf, kvíði og margt fleira (Filion, 2011). 

Frumkvöðull þarf ekki að uppfylla allt af þessum einkennum heldur þarf að skilgreina eftir því 

hvað þeir eru að fást við. Þeir einstaklingar sem nefndir voru af viðmælendum þurfa að vera 

skoðaðir hver í sínu lagi til að geta að fullnustu metið hvort og hvers konar frumkvöðlar þeir 

eru og hver áhrif þeirra hafa verið á tónlistarsamfélagið í Hafnarfirði. Ljóst er þó að Friðrik 

Bjarnason, Margrét Pálmadóttir og Egill Friðleifsson gera sterkasta tilkallið til 

frumkvöðlastarfsemi en fleiri þætti og ítarlegri rannsókna er þörf í tilfellum Stefáns Ómars og 

Hrafnhildar. 

Frekar en að kalla þá frumkvöðla væri hægt að nefna þá áhrifavalda sem hafa tekið þátt 

í að halda merki tónlistarsamfélagsins í Hafnarfirði á lofti. Björgvin Halldórsson, Magnús 

Kjartansson og Rafn Jónsson hljóðrituðu tónlist í Hafnarfirði, sem var einnig gert annars staðar, 

en það gerði eftirsóknarvert fyrir tónlistarmenn að koma til bæjarins og taka upp lög eða plötur. 

Margrét Eir og María Björk eru með sinn hvorn söngskólann (Meiriskóli, e.d.; Söngskóli Maríu, 

e.d.) og þótt þeir séu staðsettir í Reykjavík eru þær dæmi um farsæla fulltrúa sem 

tónlistarsamfélagið í Hafnarfirði hefur alið upp. Tónlistarmennirnir Jón og Friðrik Dór 

Jónssynir ásamt Yung Nico Drippin´ og Króla hafa verið áberandi í íslensku tónlistarlífi að 



Tónlistarsamfélagið í Hafnarfirði 2018 

 

30 Kjartan Bragi Bjarnason 

 

undanförnu og eru einnig afrakstur tónlistarsamfélagsins í bænum sem virkar hvetjandi fyrir 

yngri kynslóðina sem langar að feta í fótspor þeirra eða gerast tónlistarfólk. Árni Matthíasson, 

blaðamaður hjá Morgunblaðinu, hefur fjallað mikið um íslenska tónlist síðustu 30 ár, þar á 

meðal frá Hafnarfirði. 

 

 

 

Enginn hljómur eða stefna hefur verið einkennandi fyrir tónlistina í Hafnarfirði. Einkennin hafa 

fylgt straumum og stefnum í gegnum árin sem hafa verið í gangi á landinu. Það má sjá á sögu 

tónlistarlífs í bænum og í niðurstöðum viðtala að tónlist skiptir Hafnfirðinga máli og að bærinn 

telji sig vera tónlistarbæ.  

Færri staðir eru fyrir tónleikahald í dag en síðustu áratugi. Alþýðuhúsið, 

Sjálfstæðisflokkshúsið, Gúttó, Hótel Björninn, Hafnarfjarðarbíó og Gamla bókasafnið eru ekki 

til lengur eða bjóða ekki upp á tónlistarflutning eins og áður var. Skemmtistaðir/krár eru fleiri 

en áður en eru ekki gerðir fyrir lifandi tónlist í þeim mæli eins og gömlu staðirnir. Með tilkomu 

internetsins hefur aðgangur að tónlist aukist til muna og breytt staðbundnu tónlistarlífi (Kruse, 

2010). Netið er í lykilhlutverki við framleiðslu, útbreiðslu, markaðsetningu og hlustun á tónlist 

í dag. Tónlistinni er miðlað rafrænt og getur auðveldlega ferðast milli bæja, landshluta, landa 

og heimsálfa. Hægt er að horfa á tónleikaupptökur á Youtube í stað þess að þurfa að fara á staði 

að hlusta á tónlist. Þessi þróun hefur líka haft áhrif á snarminnkandi sölu á tónlist á 

geisladiskum. Þrátt fyrir að staðir fyrir tónlistariðkun séu færri hefur netið ekki gert út af við 

alla tónleikastaði og fólk er ekki hætt að mæta á tónleika. Færri tónleikastaðir hafa gert það að 

verkum að óreyndari tónlistarmenn hafa átt í meiri vandræðum með að komast að, því vinsælari 

bönd taki flest plássin. Tónlistarumhverfið sem við búum við í dag þarf samt á tónleikastöðum 

að halda. Tónlistarmenn sem spila á sínum heimaslóðum og eru trúir sínum uppruna geta fengið 

meiri trúverðugleika um leið og það er mikilvægt fyrir auðkenni bæjarins (Kruse, 2010). 

 

 

 

Menningarstefna Hafnarfjarðar er frá árinu 2004 og hefur eftirfarandi að leiðarljósi: 

„Menningarstarf í Hafnarfirði tekur mið af fjölbreytileika mannlífsins og menningarlegu 

uppeldi barna og unglinga. Bærinn eflist sem menningarbær með metnaðarfullu lista-, 

menningar- og mannlífi. Menning og listir tengjast skóla- og æskulýðsstarfi, tómstundastarfi 

5.3.  ÞRÓUN TÓNLISTARSAMFÉLAGSINS OG EINKENNI 

5.4. MENNINGARSTEFNA HAFNARFJARÐAR 
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aldraðra, varðveislu, umhverfismálum og menningartengdri ferðaþjónustu“ (Hafnarfjörður, 

e.d.-e). Menningarstefnan er margþætt og hlutverk tónlistar birtist í mörgum myndum. Bærinn 

leggur áherslu á að vera hvetjandi í list- og menningarsköpun. Þær leiðir sem eru notaðar til 

þess eru meðal annars fjölbreyttir styrkir til menningarmála, að menningarhátíðin Bjartir dagar 

verði haldnir áfram, að hafnfirskum listamönnum og menningu sé komið þar á framfæri og að 

bæjarlistamaður Hafnarfjarðar verði útnefndur árlega. Lögð er áhersla á að börnum og 

unglingum gefist kostur á að kynnast og taka þátt í menningar- og listastarfsemi bæjarins og að 

menningarstarf mótist af áhuga íbúa og gesta. Menningarstofnanir eiga að miðla hafnfirskri 

sögu og sérkennum bæjarins í grunnskólum og listastyrkir tengjast listuppeldi grunnskólabarna. 

Í menningarstefnunni er einnig nefnt að þverfaglegt samráð sé milli Skrifstofu menningarmála, 

Skólaskrifstofu og Íþrótta- og tómstundaskrifstofu. Nefnd eru menningarhúsin Hafnarborg, 

Bókasafn Hafnarfjarðar og Byggðasafn Hafnarfjarðar og þeirra hlutverk áréttuð. 

Menningarstofnanir bæjarins eiga að taka tillit til ólíks bakgrunns, þarfa og óska gesta og að 

menningin sé fjölbreytt. Samstarf við listamenn og aðrar menningarstofnanir, hérlendis og 

erlends, skal einnig eflt (Hafnarfjörður, e.d.-e). 

 Í þessari stefnuskrá eru áherslur lagðar fram sem Hafnarfjörður ætlar að hafa í forgrunni 

í menningarmálum. Skjalið er frá 2004, eins og áður kemur fram, og hafa hvorki verið lagðar 

fram neinar breytingar síðan þá á breyttum áherslum né hvernig hefur miðað með þessi 

markmið. Njörður Sigurjónsson (2013) vekur máls á þessu í greininni „Íslensk 

menningarstefna“ um að nauðsyn sé að einhverjar aðgerðir séu lagðar fram eða viðmið séu sett 

um árangur. Stefna Hafnarfjarðarbæjar er leiðarljós sem er sett fram og sýnir vilja bæjarins í 

menningarmálum í stað þess að setja fram skýra menningarstefnu sem sé niðurstaða ferils sem 

farið hefur verið í gegnum. Erfitt er hinsvegar að segja til um hvernig menningarstefna eigi að 

vera þar sem hægt er að skilja orðin „menning“ og „stefna“ á svo fjölbreyttan máta. Samt má 

segja að hugmyndin með forskrifaðri stefnu sé sú að stjórnvöld hafi eftir stefnumótun skýrt plan 

um hvaða aðgerðir eigi að framkvæma til að framfylgja stefnunni (Mintzberg & Waters, 1985). 
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LOKAORÐ 

Sá þáttur sem hefði mátt kanna betur í þessari ritgerð er hlutur tónlistarskólans í 

tónlistarsamfélaginu. Hér var frekar einblínt á hvernig tónlistin og aðstæður hafa breyst með 

tilliti til dægurtónlistar. Hægt væri að skoða hvort tónlistarskólinn hafi núna mikilvægara 

hlutverki að gegna og hvort fleiri tónlistarmenn séu að koma fram á sjónarsviðið beint úr 

tónlistarskólum frekar en bílskúrum bæjarins. 

Vegna heimildaleysis um ákveðin tímabil í sögu tónlistar í Hafnarfirði væri áhugavert að 

kanna þau betur til að fá betri mynd af hvernig tónlistarsamfélagið hafi verið á mismunandi 

tímum í sögu bæjarins. Þannig mætti fá betri mynd af þróun þess í samhengi við breyttan 

tíðaranda hverju sinni. Af hverju voru svona mörg bílskúrsbönd frá Hafnarfirði eins og 

Botnleðja, Stolía og Úlpa að gera það gott á níunda áratugnum? Hefur tónlistarnám í 

tónlistarskólum meiri áhrif á tónlistarsamfélagið í dag en það gerði?  

Tónlistarsamfélagið í Hafnarfirði mun breytast í takt við þjóðfélagið sem tekur sífelldum 

breytingum. Tónlistarstraumar koma og fara, bílskúrsböndin hafa þurft að lúta í lægra haldi 

fyrir tæknivæddum tónlistarmönnum sem geta samið, spilað og jafnvel gefið út tónlistina í 

svefnherberginu sínu. Þessir tónlistarmenn vilja samt komast út og spila tónlistina sína fyrir 

annað fólk. Það er takmarkið með tónlist, að fá útrás fyrir sköpun sína og að fá viðbrögð frá 

áheyrendum. Ungt fólk þarf að geta spilað á stöðum eins og Gamla bókasafninu, þar sem engin 

aldurstakmörk eru og óþekktir listamenn geti komið fram í bland við þekktari listamenn. Að 

ekki þurfi að uppfylla einhver skilyrði fyrir að mega spila og að ekki þurfi að leigja stað eða 

græjur til að koma fram með efnið sitt. 

Þekktir tónlistarmenn úr Hafnarfirði, meðal annars þeir sem voru nefndir hér fyrir ofan, 

geta haft áhrif á upprennandi tónlistariðkendur og virkað sem hvatning á þá sem líta upp til 

þeirra sem notið hafa velgengni. Menningartengdir viðburðir eru vettvangur fyrir þessa 

listamenn, þekkta sem óþekkta, til að láta ljós sitt skína. Þeir viðburðir eru samt ekki margir á 

ári þannig að nauðsynlegt er að hafa marga og fjölbreytta staði til að koma fram á svo að 

listamennirnir geti spilað sína tónlist. Grasrótin þarf fleiri staði til að spila á í Hafnarfirði og 

bæjaryfirvöld þurfa að bregðast við þannig að svo megi verða. Bærinn gerir vel með að styrkja 

viðburði sem haldnir eru með einkaframtökum en vantar að leggja meira í grunnstoðirnar svo 

unga fólkið nái góðri fótfestu í listalífinu. Menningarstefnu bæjarins þarf að endurskoða, 

uppfæra til dagsins í dag, og setja markmið um hvernig stefnunni skal náð. 

Tónlistarsamfélag myndast með því að listamenn séu sýnilegir og nái tengslum við 

áhorfendur með tónleikum á smærri sem stærri stöðum. Að bæjarbúar mæti á tónleika til að 
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njóta og þurfi ekki að leita langt yfir skammt til að upplifa tónlist, að þeim finnist þeir eiga þátt 

í tónlistarsamfélagi staðarins með því að mæta og taka þátt í upplifun sem er samspil áhorfenda 

og listamanna.  
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Viðtalslisti 

 

Hvaða hafnfirsku tónlistamenn/hljómsveitir manst þú eftir að hafi sett svip sinn á íslenskt 

tónlistarlíf? 

 

Eru einhverjir hafnfirskir frumkvöðlar sem hafa haft mikil áhrif á tónlistarlífið í bænum? 

 

Er hægt að greina eitthvað sérhafnfirskt í tónlist frá Hafnarfirði? 

 

Er eitthvað annað sem einkennir listamenn/tónlistarmenn frá Hafnarfirði? 

 

Hvað dettur þér í hug þegar ég segi tónlistarsamfélagið í Hafnarfirði? 

 

Telur þú að það skipti tónlistamenn máli að vera frá Hafnarfirði? Hvað með önnur bæjarfélög? 

 

 

  

7. VIÐAUKAR 

7.1.  VIÐAUKI A 
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HUGTAKA- OG EFNISORÐALISTI 

Tónlistarsamfélag 

Hafnarfjörður 

Tónlist 

Samfélag 

Samfélagsfrumkvöðlar 

Tónlistarlegt staðbundið auðkenni (e. local musical identity) 

Menningarstefna 

Jazz 

Rokk 


