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að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Útdráttur 

Tónlistarmaðurinn viðkunnannlegi Ed Sheeran hefur aldrei verið vinsælli en einmitt núna.  

Lag hans, Shape Of You, heldur metinu sem mest spilaða lag sögunnar á Spotify með yfir 

tvo milljarða spilanna, þar sem hann er einnig með þrjú önnur lög sem hafa yfir milljarð 

spilanna.  Höfundi þessarar ritgerðar finnst þó að eftir því sem vinsældir hans hafa aukist, 

þá hafa gæði lagatextanna minnkað, sem er áhugavert þar sem Sheeran hefur oft verið hrósað 

fyrir textagerð af tónlistarhlustendum.  Þessi ritgerð skoðar hvort fótur sé fyrir þessari 

fullyrðingu höfundar og tekur fyrir texta frá öllum þremur plötum Ed Sheeran og greinir þá.  

Sýnt er fram á dvínandi gæði textanna út frá þekktum textasmíðaaðferðum, t.d. þeim sem 

kenndar eru af Pat Pattison við Berklee College of Music, og hvort þann mun sé hægt að 

yfirfæra á plöturnar sjálfar.  Að lokum skoðar höfundur viðtöl við Sheeran til að sjá hvort 

þar komi fram ástæður fyrir þessari texta „þróun“ hans. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð ætla ég að skoða texta hjá tónlistarmanninum Ed Sheeran.  Ég er þeirrar 

skoðunar að hann hafi farið frá klassískum lagasmíða-textum í meiri poppstjörnu texta.  Ég 

ætla að skoða allar þrjár plöturnar hans og taka eitt lag fyrir á hverri plötu til að sjá hvernig 

textarnir hafa breyst.  Klassíska lagasmíða-texta skilgreini ég sem texta sem innihalda mikið 

af ytri (e. external) lýsingum með mikið af smáatriðum, eru persónulegir, segja sögur (þá 

helst sögur af götunni og af samböndum ungs „venjulegs“ fólks), fjalla um raunveruleg 

vandamál eins og drykkju og eiturlyf, og nota tungumálið vel á kreatívan hátt.  Poppstjörnu 

texta skilgreini ég sem texta sem innihalda mest af innri (e. internal) lýsingum með lítið af 

smáatriðum, eru ópersónulegir og nota mikið af línum sem maður hefur heyrt ótal sinnum í 

popplögum.  Þeir textar eru oft gerðir einungis til þess að sem flestir tengi við þá, þó það sé 

mjög lítil tenging.  Þannig að í staðinn fyrir að vera t.d. um eina manneskju í ákveðnum 

aðstæðum sem er kannski að fara í gegnum eitthvað, þá eru poppstjörnu textar oft frekar um 

hugtök eins og eilífa ást eða ástarsorg.   

 

Lögin sem ég ætla að skoða eru: 

Af plötunni + (Plus) 

- The A Team 

Af plötunni X (Multiply) 

- Thinking Out Loud 

Af plötunni ÷ (Divide) 

- Perfect 

 

Ástæðan fyrir því að ég vel þessi lög er að þetta eru allt með vinsælustu lögunum hans.  

Thinking Out Loud  og Perfect er sérstaklega áhugavert að skoða þar sem þau urðu bæði 

mjög vinsæl brúðkaupslög.   
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Textarnir og mín greining á þeim 

Byrjum á að líta á textann við lagið The A Team af fyrstu LP plötu Ed Sheeran „+“ (Plus). 

 Texti fenginn frá azlyrics.com1 

                                                 
1 „Ed Sheeran – The A Team Lyrics│AZlyrics.com.“  

Erindi 1 
White lips, pale face 

Breathing in snowflakes 
Burnt lungs, sour taste 
Light's gone, day's end 
Struggling to pay rent 

Long nights, strange men 
 

For-viðlag 1 
And they say 

She's in the Class A Team 
Stuck in her daydream 

Been this way since eighteen 
But lately her face seems 
Slowly sinking, wasting 
Crumbling like pastries 

And they scream 
The worst things in life come free to us 

 
Viðlag 1 

'Cause we're just under the upper hand 
And go mad for a couple grams 

And she don't want to go outside tonight 
And in a pipe she flies to the Motherland 

Or sells love to another man 
It's too cold outside 

For angels to fly 
Angels to fly 

 
Erindi 2 

Ripped gloves, raincoat 
Tried to swim and stay afloat 

Dry house, wet clothes 
Loose change, bank notes 

Weary-eyed, dry throat 
Call girl, no phone 

 
For-viðlag 2 
And they say 

She's in the Class A Team 
Stuck in her daydream 

Been this way since eighteen 
But lately her face seems 
Slowly sinking, wasting 
Crumbling like pastries 

 

 
And they scream 

The worst things in life come free to us 
 

Viðlag 2 
'Cause we're just under the upper hand 

And go mad for a couple grams 
And she don't want to go outside tonight 
And in a pipe she flies to the Motherland 

Or sells love to another man 
It's too cold outside 

For angels to fly 
 

Brú 
An angel will die 
Covered in white 

Closed eye 
And hoping for a better life 

This time, we'll fade out tonight 
Straight down the line 

 
For-viðlag 3 
And they say 

She's in the Class A Team 
Stuck in her daydream 

Been this way since eighteen 
But lately her face seems 
Slowly sinking, wasting 
Crumbling like pastries 

They scream 
The worst things in life come free to us 

 
Viðlag 3 

And we're all under the upper hand 
Go mad for a couple grams 

And we don't want to go outside tonight 
And in a pipe we fly to the Motherland 

Or sell love to another man 
It's too cold outside 

For angels to fly 
Angels to fly 

To fly, fly 
For angels to fly, to fly, to fly 

For angels to die 
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Í The A Team hefur Ed Sheeran valið eitt áþreifanlegt viðfangsefni (ung kona á götunni sem 

selur sjálfa sig fyrir fíkniefni) og lýsir henni á nokkuð beinan hátt.  Hann notar mest 

sjónrænar lýsingar, en í línu 3 notar hann bragðskyn („…sour taste…“).  Í línu 2 notar hann 

mjög góða aðferð til að segja okkur að það er kalt úti, mjög mikilvægur partur af sögunni.  Í 

stað þess að segja „it´s cold outside“ eða eitthvað í þá áttina, þá notar hann hreyfingu, hann 

lætur viðfangsefnið, stúlkuna, anda inn snjókornum, sem bæði segir okkur að það er kalt úti 

og tengir það við stúlkuna.  Á sama tíma þá setur það okkur beint inní aðstæðurnar því flest 

okkar þekkja það að anda inn köldu lofti og finna smá kuldasviða í hálsinum.  Í for-viðlaginu 

og viðlaginu fer hann meira í innri lýsingar, eitthvað sem er ekki áþreifanlegt, en gefur okkur 

mikilvæga sýn inní hugarheim persónunnar.  Hann notar þó skemmtilega hlutlæga leið til að 

lýsa því að hún virðist vera að þrotum komin með þetta líf með línunum „But lately her face 

seems, Slowly sinking, wasting, Crumbling like pastries“. 

Eitt skemmtilegt sem hann gerir líka í laginu er að í erindi 1, for-viðlagi 1 og viðlagi 

1, bætir hann alltaf við auka upplýsingum sem bæta við söguna.  Í erindi 1 segir hann okkur 

frá manneskju á götunni (líklega kona), í for-viðlagi 1 gefur hann í skyn að hún sé í 

eiturlyfjum og hefur átt mjög erfitt uppá síðkastið, og í viðlaginu styrkir Sheeran grun okkar 

um að konan sé í eiturlyfjum og að auki segir hann okkur að hún sé komin það langt að hún 

sé farin að selja sig.  Svo seinna í laginu, í brúnni, gefur hann í skyn að hún muni mögulega 

deyja þetta kvöld.   

Annað sem hann gerir í laginu og er oft tengt við góða textasmíði, er að hann notar 

tilvísanir í hluti sem ef maður veit hvað það er eða veit söguna á bakvið það, þá gefur það 

dýpri sýn á söguna.  Í for-viðlaginu segir hann „And they say, she´s in the class A team“ og 

er þá að vísa í Class A eiturlyf sem inniheldur meðal annars heróín,2 og það segir okkur að 

hún er orðin mjög langt leidd í neyslu sinni.  Önnur tilvísun er í endanum á viðlaginu; „It´s 

too cold outside, for angels to fly.“  Þetta hljómar kannski ekki eins og tilvísun, en sagan á 

bakvið lagið er þannig að Sheeran var að spila í húsi með fullt af heimilislausu fólki, og hitti 

þar konu sem var kölluð Angel.  Lagið er að miklu leyti byggt á henni.3 

 

 

 

 

                                                 
2 „UK Drug Classifications│Alere Toxicology.“  
3 „TG 230: Ed Sheeran, the story behind „The A Team“ 
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Lítum nú á textann við lagið Thinking Out Loud af annarri plötu Sheeran „X“ (Multiply) 

 

Texti fenginn frá azlyrics.com4 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 „Ed Sheeran – Thinking Out Loud Lyrics│AZlyrics.com.“   

Erindi 1 
When your legs don't work like they used to 

before 
And I can't sweep you off of your feet 

Will your mouth still remember the taste of my 
love? 

Will your eyes still smile from your cheeks? 
 

For-viðlag 1 
And, darling, I will be loving you 'til we're 70 

And, baby, my heart could still fall as hard at 23 
And I'm thinking 'bout how people fall in love 

in mysterious ways 
Maybe just the touch of a hand 

Well, me—I fall in love with you every single 
day 

And I just wanna tell you I am 
 

Viðlag 1 
So, honey, now 

Take me into your loving arms 
Kiss me under the light of a thousand stars 

Place your head on my beating heart 
I'm thinking out loud 

Maybe we found love right where we are 
 

Erindi 2 
When my hair's all but gone and my memory 

fades 
And the crowds don't remember my name 

When my hands don't play the strings the same 
way 

I know you will still love me the same 

For-viðlag 2 
'Cause, honey, your soul could never grow old, 

it's evergreen 
And, baby, your smile's forever in my mind and 

memory 
I'm thinking 'bout how people fall in love in 

mysterious ways 
Maybe it's all part of a plan 

Well, I'll just keep on making the same mistakes 
Hoping that you'll understand 

 
Viðlag 2 

That, baby, now 
Take me into your loving arms 

Kiss me under the light of a thousand stars 
Place your head on my beating heart 

Thinking out loud 
Maybe we found love right where we are 

 
Viðlag 3 

So, baby, now 
Take me into your loving arms 

Kiss me under the light of a thousand stars 
Oh, darling, place your head on my beating 

heart 
I'm thinking out loud 

But maybe we found love right where we are 
Oh, baby, we found love right where we are 

And we found love right where we are 
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Í þessu lagi notar Sheeran anga af sömu aðferð og í The A Team með því að nota mismunandi 

skilningarvit og hreyfingu.  For-viðlag og viðlagið segir svo bara frá grunnhugmynd lagsins 

eins og þeir kaflar venjulega gera, en við fáum samt engar nýjar upplýsingar eins og The A 

Team veitir.  Boðskapur hans um að hann muni elska stúlkuna þar til þau verða gömul hefur 

þegar komið fram í erindunum.  Það hefði verið skemmtilegt að heyra t.d. frá fyrsta 

stefnumótinu þeirra, hvernig þau hittust, áttu þau börn?, hvernig bjuggu þau; nákvæmari og 

persónulegri smáatriði sem myndu gefa sögunni meiri dýpt.  Í viðlaginu er hann svo 

vissulega með sjónrænar lýsingar, en þær eru bara alltof almennar og ópersónulegar að við 

finnum enga tengingu.  Við hugsum „æji, þetta er nú fallegt“ en við finnum það ekki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Að síðustu skulum við líta á textann við lagið Perfect af þriðju plötu Sheeran „÷“ (Divide) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texti fenginn frá azlyrics.com5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 „Ed Sheeran – Perfect Lyrics│AZlyrics.com.“ 

Erindi 1 
I found a love for me 

Darling, just dive right in and follow my lead 
Well, I found a girl, beautiful and sweet 

Oh, I never knew you were the someone waiting 
for me 

 
For-viðlag 1 

'Cause we were just kids when we fell in love 
Not knowing what it was 

I will not give you up this time 
But darling, just kiss me slow 

Your heart is all I own 
And in your eyes you're holding mine 

 
Viðlag 1 

Baby, I'm dancing in the dark 
With you between my arms 

Barefoot on the grass 
Listening to our favourite song 

When you said you looked a mess 
I whispered underneath my breath 

But you heard it, 
Darling, you look perfect tonight 

 
Erindi 2 

Well, I found a woman, stronger than anyone I 
know 

She shares my dreams, I hope that someday I'll 
share her home 

I found a love to carry more than just my secrets 
To carry love, to carry children of our own 

 

For-viðlag 2 
We are still kids but we're so in love 

Fighting against all odds 
I know we'll be alright this time 

Darling, just hold my hand 
Be my girl, I'll be your man 
I see my future in your eyes 

 
Viðlag 2 

Baby, I'm dancing in the dark 
With you between my arms 

Barefoot on the grass 
Listening to our favourite song 
When I saw you in that dress 

Looking so beautiful 
I don't deserve this 

Darling, you look perfect tonight 
 

Viðlag 3 
Baby, I'm dancing in the dark 
With you between my arms 

Barefoot on the grass 
Listening to our favourite song 

I have faith in what I see 
Now I know I have met an angel in person 

And she looks perfect 
I don't deserve this 

You look perfect tonight 
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Í þessu lagi snýr Sheeran öllu við og lætur erindin segja grunnhugmyndina á satt að segja 

mjög einfaldan hátt.  Í for-viðlagi kemur hann með eitt smáatriði þar sem hann segir okkur 

að þau hafi greinilega verið saman áður þegar þau voru ung, og að hann ætli ekki að sleppa 

henni núna.  Viðlagið er svo nokkuð áhugavert.  Þar gefur hann okkur loksins sjónræna 

mynd þar sem þau eru að dansa berfætt við uppáhalds lagið þeirra, og hann er að einhverju 

leiti að nota svipaða aðferð og í hinum lögunum þar sem hann notar sjón, snertiskyn og 

heyrn til að lýsa aðstæðum, en hann er samt í raun ekki að segja okkur neitt um þau.  Að 

dansa berfætt í grasinu er mjög algeng mynd og segir okkur fátt um persónurnar sjálfar.  

Sama með seinni part viðlagsins þegar hann segir að hún líti fullkomlega út, þá er ekki alveg 

eins og hann meini það.  Hann segir það, en við finnum það ekki.  Það eru engin smáatriði 

til að gera söguna persónulega og láta okkur finna það að honum finnist hún í alvöru eins 

fullkominn og hann er að segja. 
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Hvað aðrir fræðimenn segja um textasmíðar 

Vinsæl textasmíðaaðferð meðal textahöfunda er hlut-ritun (object writing) sem Pat Pattison, 

kennari við Berklee College of Music6, er hvað þekktastur fyrir að kenna.  Í bók sinni Writing 

Better Lyrics segir Pattison hlut-ritun vera bestu textasmíðatækni sem hann þekkir þegar 

maður vill dýfa sér ofan í eitt viðfangsefni.  Þá velur maður einn áþreifanlegan hlut og lýsir 

honum í gegnum skilningarvitin.  Pattison reynir að fá fólk til að nota öll skilningarvit til að 

lýsa hlut eða aðstæðum, í stað þess að nota einungis sjón sem margir myndu gera.  Hann 

bætir hinsvegar líka við tveimur skilningarvitum, líkamsgreind (organic sense) og 

hreyfigreind (kinesthetic sense).  Líkamsgreind er hvernig við erum meðvituð um eigin innri 

líkamsstarfssemi eins og hjartslátt, púls, vöðvaspennu og öndun.  Dæmi úr Writing Better 

Lyrics: „Ég er búinn að sitja hérna of lengi.  Ég þarf baknudd.“7  Hreyfigreind er meðvitund 

okkar um eigin líkama í tengslum við umhverfið sem við erum í.  Dæmi úr Writing Better 

Lyrics: „Ég faldi mig undir veröndinni…með axlirnar vel spenntar að mér til að forðast 

ryðguðu naglana sem biðu þolinmóðir fyrir ofan eftir bakinu mínu eða höfði til að gleyma 

þeim.”8, 9  

Önnur aðferð sem Pat Pattison talar um í bók sinni er að hugsa lag í boxum þar sem 

boxin verða ávallt stærri og byggja á fyrri boxum ásamt því að bæta alltaf einhverju við.  

Það getur verið sérstaklega sterkt til að gefa einhverju sem er endurtekið í gegnum lagið (t.d. 

viðlag) nýja merkingu.10 

Dæmi úr Writing Better Lyrics: 

  Box 1 

   The sheriff is the toughest man in town. 

   Beware, beware.  All hands beware. 

  Box 2 

   He is obsessed with a beautiful woman. 

   Beware, beware.  All hands beware. 

  Box 3 

   She is married to the weakest man in town 

   Beware, beware.  All hands beware11 

                                                 
6 „C. Pat Pattison │Berklee College of Music.“   
7 Mín þýðing á: „I´ve been sitting here writing too long. I need a backrub.“ Pattison, Writing Better Lyrics, 4. 
8 Mín þýðing á: „I hid under the back porch…scrunching my shoulders tight to avoid the rusty nails waiting 

patiently above for my back or skull to forget them.“  Pattison, Writing Better Lyrics, 5. 
9 Pattison, Writing Better Lyrics, 4 – 5. 
10 Ibid, 55 – 59. 
11 Ibid, 59. 
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Eftir fyrsta erindið í þessu dæmi þá hljómar viðlagið eins og viðvörun til glæpamanna um 

að þeir þurfi að passa sig á fógetanum, sem fær strax á sig smá hetjuljóma á við menn eins 

og Wyatt Earp.  Í næsta viðlagi er gefið í skyn að hann gæti verið mikill flagari og mögulega 

nokkuð aggresívur í garð kvenna, hetjumyndin fölnar aðeins.  Í síðasta viðlaginu hefur 

hetjumyndin flagnað af og við sjáum fyrir okkur mynd af ofbeldismanni sem svífst einskins 

til að fá það sem hann vill.   

Tvennt sem oft er talið einkenna pop texta eru endurtekningar og óljósar (e. vague) 

lýsingar.  Grínistinn Bo Burnham syngur um þetta í lagi sínu Repeat stuff þar sem hann segir: 

 

  I love my baby and you know I couldn't live without her 

But now I need to make every girl think this song's about her 

Just to make sure that they spread it like the plague 

So, I describe my dream girl as really really vague, 

Like... 

 

"I love your hands 'cause your fingerprints are like no other. 

I love your eyes and their blueish brownish greenish color. 

I love it when you smile, that you smile wide. 

And I love how your torso has an arm on either side."12 

 

Viðlagið er svo bara endurtekin frasinn „repeat stuff“ þar sem Burnham segir á undan að 

viðlög megi ekki vera of flókin þar sem fólk þurfi að kunna þau eftir eina hlustun. 

Augljóslega er um gríntexta að ræða, en hann er með góða punkta.  Endurtekningar eru vel 

þekktar í popplögum.  En það skiptir máli hvernig þær eru notaðar.  

Pat Pattison segir að hættan með endurtekningar er að þar sem þær verði ekki eins 

áhugaverðar og spennandi í annað eða þriðja skiptið, þá verður textasmiðurinn að 

gera textann þannig að þessi endurtekni partur öðlist nýja eða dýpri merkingu í 

hvert sinn.13 

Líklega það helsta sem textahöfundar hafa í huga við textagerð er tenging við 

hlustandann.  Fólk vill oftast getað tengt persónulega við eitthvað í textum.  Í The when, 

where and who of pop lyrics: the listener´s prerogative tengir Tim Murphey textasmíðar í 

                                                 
12 „Bo Burnham – Repeat Stuff Lyrics │AZlyrics.com.“ 
13 Pattison, Writing Better Lyrics, 55. 
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lögum við auglýsingar.  Hann vitnar í kafla um auglýsingar sem Kim B. Rotzoll skrifaði í 

bókinni Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media.  

Þar segir að auglýsingar skilji oft eftir pláss fyrir margar túlkanir til að auka líkurnar á að 

fleira fólk geti tengt við þær.  Einnig með því að fá einstaklinginn til að klára tenginguna, 

sem fólk gerir sjálfkrafa ef þessi tækni er notuð rétt, þá fær aðilinn niðurstöðu í „söguna“ og 

fyrir vikið verður tengingin sterkari.  Murphy leggur til að það megi hugsa söngtexta á sama 

hátt.  Söngtextar lýsa oft viljandi viðfangsefnum sínum á óljósan hátt til að skilja eftir pláss 

fyrir hvern hlustanda að túlka textann á sinn hátt.  Er það tilraun til að ná tengingu við sem 

flesta hlustendur.  Hinsvegar bendir hann líka á að ef hlustandinn þarf að leggja of mikið á 

sig til að finna tengingu og ef útkoman (e. pay-off) er of veik, þá eru líkur á að hann hætti 

að reyna að finna tengingu við textann og flokki hann sem óskiljanlegan.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Murphey, The when, where, and who of pop lyrics: the listener´s prerogative, 163. 
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Textarnir skoðaðir út frá textasmíðaaðferðum 

The A Team  er gott dæmi um hlut-ritun. Sheeran notar lang mest sjón, en er einnig með 

bragðskyn og snertiskyn til að lýsa viðfangsefninu á mjög lifandi hátt og leyfir hlustandanum 

að finna fyrir persónunni.  Hann lætur líka hlustandann klára túlkunina á því hvað er að 

gerast eða hvar textinn gerist, með því að segja mjög fátt beint út.  Lína 2, „breathing in 

snowflakes“, er mjög gott dæmi um það.  Þarna lætur hann hlustandann hugsa „já ókei það 

er kalt úti“, en ef Sheeran hefði bara sagt „it´s cold outside“ þá hefði hlustandinn ekki fengið 

að gera það og þá finnst honum textinn ekki eins persónulegur.  Þetta virkar dálítið eins og 

þegar fólk sér „memes“ á Facebook og skrifar undir „haha já þetta er svo mikið ég“.  Þessi 

tenging við hlustendur er eitthvað sem Sheeran er oft hrósað fyrir.  „Hann bara skilur mig“15 

skrifar Katie Corvino á elite daily þar sem hún fer yfir bestu Ed Sheeran lögin fyrir hvert 

stig í sambandi.  „Hann bara syngur það sem ég er að hugsa og gefur því merkingu.  Hann 

skilur hvað fólk er að ganga í gegnum og getur túlkað þær tilfinningar í gegnum textana sína.  

Það er SNILLD.“ 16, 17  Þessi meinta snilld Sheeran fellst einmitt að mestu í því að leyfa 

hlustandanum að klára söguna svo að þeim finnist sem lagið hafi mjög persónulega tengingu 

við þau, þó svo að langflestir sem hlusti á lagið komist að sömu niðurstöðu.  Þetta er í raun 

mjög svipuð leið og fólk sem gerir sig út fyrir að vera spákonur og spámenn nota.  Þau koma 

með einhverjar almennar staðhæfingar, oftast varðandi starfsferil, heilsu, sambönd eða 

peninga, og láta viðskiptavininn finna tenginguna.18  Þetta nefnist kaldur lestur (e. cold 

reading).  Í bók sinni, A Simple Introduction to Cold Reading, segir Ian Rowland að kaldur 

lestur sé aðferð til að veita persónulegar upplýsingar um einhvern fyrir framan þig án þess 

að vita neitt um viðkomandi fyrirfram.19  Seinna í bókinni útskýrir hann í stuttu máli hvernig 

kaldur lestur virkar og bendir á að það er viðskiptavinurinn sem komi með merkingu fyrir 

fullyrðingu spákonunnar eða spámannsins.20  Þetta er hægt að yfirfæra á texta Ed Sheeran.  

Þó svo að hann sé ekki að fá fólk til að leita að einhverri dýpri merkingu í The A Team annað 

en að lagið sé um konu á götunni sem selur sig fyrir eiturlyf, þá í raun fær hann fólk til að 

                                                 
15 Mín þýðing á: “He just gets me.”  Corvino, „The Perfect Ed Sheeran Song For Every Stage Of Your 

Relationship.“ 
16 Mín þýðing á: “He basically sings the thoughts swirling around in my mind and makes them make sense. 

He understands what people are going through and is able to express those feelings through his lyrics. It's 

BRILLIANT” Corvino, „The Perfect Ed Sheeran Song For Every Stage Of Your Relationship.“ 
17 Corvino, „The Perfect Ed Sheeran Song For Every Stage Of Your Relationship.“ 
18 Rowland, A Simple Introduction to Cold Reading, 21. 
19 Ibid, 12. 
20 Ibid, 21. 
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uppgötva sjálft um hvað lagið er án þess að segja það beint út.  Þá finnst fólki það tengjast 

laginu og að þau hafi fundið sína túlkun á því, þó að þeim hafi verið stýrt þangað. 

Þó að svona aðferðir teljist svikular þegar kemur að spákonum og spámönnum, þá 

þykir þetta vera gæðamerki þegar kemur að textasmíði.  Í Thinking Out Loud og Perfect er 

þessi aðferð ekki notuð eins vel og í The A Team eða ekki notuð yfir höfuð.  Í báðum 

erindunum í Thinking Out Loud þá lýsir hann gamalli manneskju án þess að segja að hún sé 

gömul og er þá að nota þessa aðferð ágætlega.  En í for-viðlagi og viðlaginu skilur hann 

ekkert eftir fyrir hlustandann til að túlka. Í Perfect virðist þetta yfirhöfuð bara ekki vera til 

staðar þar sem hann gefur hlustandanum ekkert eftir til að túlka fyrir sjálfan sig og er bara 

með mjög almennar lýsingar án margra persónulegra atriða.  

Viðfangsefni textana hefur einnig áhrif á hvort þeir nái að tengja við hlustendur, og 

þá ættu seinni tvö lögin að vera mun betri til þess.  Ef fólk myndi bara tengja við lög sem 

fjalla um eitthvað sem það þekkir persónulega, þá stendur The A Team ekki vel að vígi 

gagnvart hinum lögunum.  Mun fleiri hafa upplifað það að vera með einhverjum sem þeir 

vilja vera með til æviloka eða dansað berfætt á grasi heldur en hafa verið á götunni og þurft 

að selja sig fyrir eiturlyf.  Það virðist hinsvegar skipta meira máli hvernig þú segir hlutina 

heldur en hvað þú segir.  Kannski af því að hann nær að gera textann við The A Team svona 

persónulegan þá nær fólk að tengja við hluti sem þau hafa sjálf ekki upplifað.  Þó hafa bæði 

Perfect og Thinking Out Loud orðið vinsælli en The A Team, sem vekur upp spurningar um 

hvort þau eru þá að ná að tengja betur við hlustendur, en að sama skapi þá var Ed Sheeran 

orðin mun frægari þegar þau lög komu út og hefur það óumdeilanlega haft töluverð áhrif á 

vinsældir laganna. 

Spurningin er svo einnig um hversu persónulega lögin tengja við hlustendur.  Perfect 

og Thinking Out Loud tengja við mun fleiri en líklega ekki á eins djúpan hátt og The A Team.  

Af því að þar er verið að fjalla um eitthvað sem alls ekki allir hafa upplifað, þá verður textinn 

ennþá persónulegri fyrir þá sem hafa upplifað svipaða atburði og tengingin við lagið verður 

sterkari fyrir vikið.  En af hverju tengir þá einhver eins og ég, sem hefur engin kynni af 

fíkniefnum, betur við The A Team heldur en hin lögin.  Það tengist líklega því sama nema 

það virkar þá öfugt.  Af því að ég hef ekki upplifað það sem textinn fjallar um, þá finnst mér 

sagan áhugaverðari.   

Þegar kemur að endurtekningum, þá virðist Ed Sheeran ekki vera mikið að pæla í því 

að gefa þeim nýja merkingu þegar þær koma aftur.  Eina dæmið úr textunum sem við höfum 

skoðað hér er síðasta viðlagið í The A Team og það er samt nokkuð veikt dæmi þar sem hann 

breytir textanum aðeins til að gefa honum nýja merkingu.  Eftir að hafa sungið viðlagið 
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tvisvar í laginu í 3. persónu („she“), þar sem hann talar um stúlkuna, þá breytir hann því í 1. 

persónu fleirtölu („we“).  Eina annað dæmið sem ég gat fundið í öðrum lögum hjá honum 

er í Small Bump af fyrstu plötunni þar sem hann gerir það sama með að breyta hluta úr 

endurteknum frasa aðeins í lokin til að hann öðlist nýja merkingu.  Þar virkar þetta sem 

nokkurskonar tilfinningalegur viðsnúningur (e. emotional punchline) þar sem hann hefur 

verið að syngja um barn sem er að koma í heiminn, en í síðustu tveimur línunum kemur í 

ljós að konan hefur misst fóstrið.   

Ef við skoðum aðferð Pat Pattison´s um að hugsa lag í boxum og setjum hana í 

samband við textana sem við höfum verið að skoða, kemur í ljós að þeir nota hana allir að 

vissu leyti, þó takmarkað.   

Í The A Team eru kassarnir svona: 

 

1. Erindi 1 

Manneskja (líklega kona) á götunni. 

2. For-viðlag 1 

Hún er búin að vera lengi í eiturlyfjum og það er farið að taka sinn toll á henni. 

3. Viðlag 1 

Hún selur sig í vændi. 

4. Brú 

Hún er líkleg til að deyja í kvöld. 

 

Í Thinking Out Loud er bara einn kassi: 

 

1. Erindi 1  

Hann mun elska hana þar til þau verða gömul og vill vita hvort hún muni gera það 

líka. 

 

Í Perfect eru kassarnir svo tveir: 

 

1. Erindi 1 

Hann hefur fundið stúlku sem hann elskar út af lífinu. 

2. For-viðlag 1 

Þau eiga sér sögu frá því þegar þau voru yngri og hann ætlar ekki að sleppa henni í 

þetta skiptið. 
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Miðað við þetta þá virðist Sheeran hafa minnkað notkun sína töluvert á þessari aðferð eftir 

fyrstu plötuna, en þó var næst besta dæmið sem ég fann um texta með þessari aðferð hjá 

honum úr laginu Supermarket Flowers af þriðju plötunni hans.  Þar notar hann þrjá kassa; í 

erindi 1, erindi 2 og viðlagi 1, svo það er spurning hvort það sé bara tilviljun að þessi aðferð 

virki fyrir sum lög hjá honum. 
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Lokaorð 

Þá virðist útkoman liggja ljóst fyrir.  Þegar textarnir eru skoðaðir í sambandi við þekktar og 

viðurkenndar aðferðir við textasmíðar þá er greinilegt að The A Team er betri textasmíði 

heldur en Thinking Out Loud og Perfect.  Ekki aðeins er hægt að tengja fleiri 

textasmíðaaðferðir við þann texta, þær virka líka betur í honum heldur en hinum.  The A 

Team er um raunveruleg vandamál sem fólk glímir við, baráttu við fíkn og að lifa af á 

götunni, á meðan Thinking Out Loud og Perfect eru bara týpísk ástarlög.  Það þema er hægt 

að yfirfæra á plöturnar sjálfar.  Fyrsta platan, Plus, fjallar um fíkniefni, drykkju, að lifa á 

götunni, fósturmissi, að flytja í stórborg til að freista gæfunnar, hvernig það er að vera ungur 

listamaður á uppleið í tónlistarbransanum, ásamt klassískum ástarlögum sem eru oftast þó 

með sama „lágstéttarsjarma“ yfir sér (reykingar, drykkja, ungt fólk, o.s.frv.).  Önnur platan, 

Multiply, fjallar um fíkniefni (eitt lag), partýstand (í raun samt ástarlag), að hlaupast að 

heiman, ástvinamissi, samstöðu (lag úr myndinni um Hobbitann), og restin eru klassísk 

ástarlög sem eru samt farin að missa lágstéttarsjarmann af fyrstu plötunni.  Þriðja platan, 

Divide, fjallar svo um nostalgíu og tengingu hans við heimahagana, leið hans uppá toppinn, 

heimsvandamál (með óendanlega klisjulega boðskapnum um að ást sigrar allt), ástvinamissi, 

og restin eru klassísk ástarlög sem hafa nú algjörlega misst allan lágstéttarsjarma sem var á 

fyrri plötunum.     

Ég er líka ekki einn um að finnast vanta uppá gæði textanna á nýjustu plötu Sheeran.  

Í umfjöllun sinni um Divide hjá Pitchfork gaf Laura Snapes plötunni 2.8 í einkunn og sagði 

hún Sheeran nota innihaldslítinn vitringsskap og ófrumlega tónlist til að koma með mjög 

almennar skoðanir á því góða og slæma í fólki í kringum hann, en líta aldrei inná við.  Hún 

nefnir að hann syngi tvisvar á plötunni um að hafa ekki háskólagráðu, sem hann hefur gert 

að minnsta kosti í þremur öðrum lögum fyrr á ferlinum.  Snapes skrifar að ímynd Sheeran 

sem „litli hversdags-maðurinn sem allir geta tengt við“ virki ekki lengur þar sem hann er 

einn allra vinsælasti tónlistarmaður síðari ára og er kominn með bankareikning eftir því.21   

Á metacritic.com hefur einkunnagjöf platna hans annaðhvort staðið í stað eða fallið, 

og sérstaklega skal benda á að einkunnin frá almennum notendum féll milli seinni tveggja 

platna hjá honum úr 7.2 í 4.4 (af 10 mögulegum).22 

Það verður þó að viðurkennast að á öllum plötunum er bæði hægt að finna dæmi um slæma 

og góða texta.  Á fyrstu plötunni eru margir fínir textar en textinn við lagið Kiss Me er alls 

                                                 
21 „Ed Sheeran: ÷ Album Review│Pitchfork.“ 
22 „Ed Sheeran Music Profile – Metacritic.“   
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engin sérstök textasmíð og ansi klisjulegur.  Á annarri plötunni eru nokkrir textar sem vantar 

talsvert upp á gæði í eins og textarnir við Photograph og Tenerife Sea, en á plötunni er einnig 

lögin Shirtsleeves og Don´t sem eru með mjög skemmtilegum og góðum textum.  Þriðja 

platan inniheldur svo ennþá fleiri lélega og klisjulega texta, en inná milli koma lög eins og 

Supermarket Flowers og Save Myself sem innihalda margar mjög góðar línur. 

Þegar öllu er þó á botninn hvolft, þá virðast textarnir við lög Ed Sheeran skipta litlu 

máli fyrir vinsældir hans.  Á Spotify 7. maí 2019, hafði Perfect verið spilað 1.104.666.671 

sinnum og Thinking Out Loud verið spilað 1.320.268.137 sinnum, á meðan The A Team 

hafði „aðeins“ verið spilað 476.909.840 sinnum.  Ef við skoðum sölutölur platna hans, þá 

sjáum við svipaða hluti.  Samanlagðar tölur fyrir streymisspilanir, stafræn niðurhöl og 

plötusölu fara hækkandi með hverri plötu.  Á chartmasters.org er þetta allt tekið saman og 

þá fást þessar niðurstöður:  

- + (Plus) = 10.259.000 

- X (Multiply) = 20.161.000 

- ÷ (Divide) = 20.083.000 

Tekið skal þó fram að þessar tölur eru teknar saman í október 2018 og hafa fyrri tvær 

plöturnar því fengið mun lengri tíma til að ná þessum tölum heldur en Divide og má því 

fastlega gera ráð fyrir að hún muni ná Multiply, ef hún hefur ekki þegar gert það.23 

Af þessu má lesa að Ed Sheeran er ekki að semja lög fyrir gagnrýnendur og eiginlega 

ekki að semja lög fyrir sjálfan sig heldur.  Hann semur lög til að selja þau.  Vissulega koma 

þau flest frá persónulegum lífsreynslum, en hann virðist alltaf hafa sölugildi í huga þegar 

hann semur lögin.  Í viðtali árið 2015 sagðist hann ekki semja tónlist fyrir gagnrýnendur, 

enda hefðu gagnrýnendur aldrei verið hrifnir af honum.24  Í öðru viðtali við Zane Lowe árið 

2017 sagði Ed Sheeran að Perfect hafi í raun bara verið samið til að slá við Thinking Out 

Loud.  Hann hafði verið orðinn hræddur um að hann ætti eftir að verða bara þekktur fyrir 

það lag og vildi reyna að koma í veg fyrir það.25 

Í lokin á sama viðtali sagðist hann verða stundum pirraður á listamönnum sem vilja 

ekki að neinn heyri tónlistina þeirra og að hann myndi aldrei fela það hvað hann sé 

kappsamur.  Hann vill að platan hans verði stærsta plata í heimi og mun gera allt 

sem hann getur til að svo verði.26 

                                                 
23 „Ed Sheeran albums and songs sales – ChartMasters.“ 
24 „Ed Sheeran: I don´t make music for critics│Entertainment News, The Indian Express.“  
25 „Zane Lowe and Ed Sheeran #2 │An in-depth on Divide Jan 2017.“  23:06. 
26 „Zane Lowe and Ed Sheeran #2 │An in-depth on Divide Jan 2017.“ 56:06. 
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Sheeran hefur einnig samið eða verið með-höfundur að töluvert af lögum með eða 

fyrir aðra listamenn og hafa nokkur orðið mjög vinsæl.  Má þar helst nefna Little Things 

fyrir One Direction27, Your Song með Ritu Ora28, 2002 með Anne-Marie29, Cold Water fyrir 

Major Lazer (ft.Justin Bieber)30, og Love Yourself fyrir Justin Bieber.31 

Mín tilgáta fyrir þessari „þróun“ í textasmíðum Sheeran er að fyrir utan betra sölugildi, þá 

vilji hann bara skrifa um einfalda og fallega hluti eins og ást, í stað þess að halda áfram að 

semja lög um eiturlyf og að drekkja sorgum sínum í áfengi, því hann þekkir þann heim af 

eigin raun og er líklega bara kominn með nóg af honum.  Hann þekkir það sjálfur að eiga 

erfiða tíma.  Hann flutti að heiman á táningsaldri til London, bjó sama sem á götunni, drakk 

og keðjureykti í mörg ár, prófaði eiturlyf og þar fram eftir götunum.32  Lagasmiðir eins og 

Ed Sheeran semja lög sín út frá því sem er að gerast í lífi þeirra hverju sinni og það ætti því 

ekki að koma á óvart að maður sem er kominn með konu, búinn að byggja sér hús í gamla 

heimabæ sínum, seldi upp þrenna tónleika á Wembley ásamt því að vera með mjög sterka 

fjárhagsstöðu semji öðruvísi lög heldur en sá sem sefur á almenningsbekkjum og sófum hjá 

vinum sínum og keðjureykir áður en hann spilar gigg fyrir 10 manns á einhverjum bar. 

Að lokum vil ég nefna að þrátt fyrir að ég hafi hér gagnrýnt Ed Sheeran töluvert, þá 

er hann ennþá einn af mínum uppáhalds tónlistarmönnum.  Hann hefur ávallt fylgt sínu 

hjarta og sannfæringu í gegnum sinn feril, og er innblástur fyrir upprennandi tónlistarfólk 

allsstaðar fyrir að gefast aldrei upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 „Little Things – Song By One Direction │Discogs Tracks.“ 
28 „Rita Ora – Your Song (File, FLAC, Single) │Discogs.“  
29 „2002 – Song by Annie-Marie │Discogs Tracks.“ 
30 „Major Lazer Feat. Justin Bieber & MØ – Cold Water (CD, Single)│Discogs.“ 
31 „Love Yourself – Song By Justin Bieber │Discogs Tracks.“   
32 Sheeran og Butah, a visual journey. 
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