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Útdráttur 

Í nútímasamfélagi þar sem snjallsíminn er aldrei langt undan hefur hlaðvarpsformið 

blómstrað og fólki er lítið til fyrirstöðu að taka upp spjallþætti heima í stofu. Ég ákvað því 

að framleiða mitt eigið leikna hlaðvarp sem gerist í hliðarveruleika þar sem allt getur gerst. 

Vandamálaráðuneytið er innblásið af útvarpsleikritum í anda Með öðrum morðum en 

inniheldur einnig tónlist skapaða af leikhópnum fyrir hvern þátt og er skrifað með 

slembiaðferð sem setur svip á útkomuna. Nýir gestir komu með ný vandamál í ráðuneytið í 

hverjum þætti svo að leikhópurinn var í stöðugri þróun og tónlistin varð fjölbreytt. Ég lýsi 

aðdragandanum að því hvernig ég valdi að vinna með hlaðvarpsformið og farið er yfir 

muninn á hlaðvarpi og útvarpi. Einnig er ferlinu lýst við að vinna hvern þátt á skömmum 

tíma en ég valdi að vinna með knappan tímaramma og ákvað að leyfa þáttunum að halda 

yfirbragði spunavinnu og vissum hráleika sem einkenndi sköpun hópsins. Vinnuskjölin 

fylgja óbreytt í viðauka. 
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Abstract 

In modern society where smartphones are rarely more than arm’s length away podcasting 

has become extremely popular so it’s easy for most people to record their own talk shows in 

their living rooms. I therefore decided to produce my own audio drama podcast which takes 

place in an alternate reality where anything can happen. The Ministry of Problems is inspired 

by comedy audio dramas, but it also has music made by the cast of each episode and the 

script is written with chance method that gives it a little something extra. New guests brought 

new problems to the ministry in every episode, so the group was constantly evolving, and 

the music became diverse. I go over the precursor for how I chose to work with podcasting 

and the difference between podcasts and radio is considered. The process of making the 

episodes in a short amount of time is explained but I decided to work within a short 

timeframe, so the episodes are reminiscent of improv and have a rough quality brought on 

through creating together in a group. The unedited scripts can be seen in appendices. 
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Inngangur  

Þegar ég sótti um mastersnámið Sköpun, miðlun og frumkvöðlastarf (e. New Audiences and 

Innovative Practice; hér eftir kallað NAIP) fyrir haustið 2018 lagði ég upp með að mig 

langaði meðal annars að útbúa einhverskonar tónleikasett sem ég gæti gripið í og ferðast 

með. Gæti jafnvel haldið tónleika við nánast allar aðstæður, ein með sjálfri mér eða með 

öðrum, t.d. því tónlistarfólki sem væri á svæðinu. Þetta væri þá blanda af lögum með 

einföldum nótum eða hljómum sem ég gæti látið hljóðfæraleikara fá til að fylgja og 

upptökum eða hljóðlykkjum (e. loops) sem ég gæti spilað og sungið yfir. Með þessari 

hugmynd var ég að leitast við að finna mér eitthvað sjálfbært til að einbeita mér að og 

hugsanlega nýta mér í framtíðinni. Þegar kom að því að undirbúa lokaverkefnið mitt fór ég 

reyndar í aðra átt en hafði þó þessa hugmynd um sjálfbærni og sjálfstæði í huga.   

Þegar ég byrjaði af fullri alvöru að íhuga hvað lokaverkefnið mitt ætti að vera var ég enn 

ákveðin í því að gera sviðsverk. Íhugaði jafnvel að gera einhverskonar uppistand með 

tónlistarívafi eða söngleik í anda Þegar öllu er á botninn hvolft sem var útskriftarverk Braga 

Árnasonar leikara og nemanda í NAIP en ég tók þátt í þeirri sýningu á síðasta ári. Mér fannst 

spennandi að setja upp sýningu þar sem ég myndi vinna með mismunandi tónskáldum, semja 

eitt lag með hverjum og einum og læra þá í leiðinni af þeim og þeirra tækni við að skapa 

tónlist en eftir því sem leið á því minna spennt varð ég fyrir þessum hugmyndum. 

Ég hafði aldrei leitt hugann að því að búa til mitt eigið hlaðvarp fyrr en í nóvember 2019 

þegar hugmyndinni um einhverskonar útvarpsleikrit var stungið að mér. Sem barn hafði ég 

oft dundað mér ein og með öðrum við að búa til heilu útvarpsdagskrárnar með fréttum, 

útvarpsleikritum, spjallþáttum og auglýsingum. Því meira sem ég hugsaði um það að 

framleiða efni í formi hljóðskráa í staðinn fyrir að skapa eitthvað á sviði, því meira hallaðist 

ég að hlaðvarpsforminu. Í hlaðvarpsframleiðslu á eigin vegum hefur maður algert frelsi 

þegar kemur að því að ákveða viðfangsefnið, hvernig, hvenær og með hverjum það er unnið 

og mér fannst það henta mér með það í huga að þetta gæti orðið áframhaldandi vinna eftir 

útskrift. Mér fannst spennandi að kynna mér upptökutæknina frekar og vinna með hana. 

Leikið hlaðvarp með slembiaðferðarívafi hljómaði einnig eins og eitthvað sem væri mjög 

gaman og gefandi að framleiða.  
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1. Bakgrunnur 

Alla mína ævi hef ég verið skapandi og hugmyndaríkur einstaklingur. Þegar ég var barn 

dreymdi mig stóra drauma um að vera á sviði eða í kvikmyndum innblásin af söngva- og 

dansmyndum gullaldar Hollywood og stappaði svo út um allt hús í háværustu skónum 

mínum til að reyna við steppdansa eins og Fred Astaire og Ginger Rogers. Ég var alin upp í 

sveit, nánar tiltekið í Öræfum, þar sem lítið var um skipulagt afþreyingarefni fyrir börn fyrir 

utan það sem skólinn bauð upp á. En í skólanum var vísir að tónlistarkennslu þar sem ég 

fékk á miðstigi að kynnast undirstöðuatriðum píanónáms sem síðar varð formlegra á 

unglingsárum mínum og þá fékk ég líka tækifæri til að taka þátt í kórastarfi og söng þá jafnan 

alt rödd. Í framhaldsskóla lagði ég á listnámsbraut þar sem áherslan var aðallega á myndlist 

og lítillega á fatahönnun ásamt viðbótarnámi til stúdentsprófs sem ég lauk frá 

Fjölbrautarskóla Suðurnesja. Áður en þeim áfanga var náð hafði ég byrjað söngnám þar sem 

ég reyndist búa yfir sópran rödd. Eftir 6 ára nám í klassískum söng sótti ég um bakkalárnám 

við söngdeild Listaháskóla Íslands (hér eftir LHÍ) og uppgötvaði þar þegar ég var hálfnuð 

með námið að óperusöngur átti ekki hug minn allan þannig að ég fór líka að æfa jazz- og 

poppsöng. Eftir útskrift með BMus próf, árshlé frá skóla og nokkur spunanámskeið hjá 

Improv Ísland sótti ég um í NAIP með það í huga að blanda saman klassíkinni og öðrum 

söngstílum.  

Mynd 1 – Ég að flytja Öldustein eftir Ragnheiði Erlu Björnsdóttur á Airwaves off-venue í Hosiló 2018. Skjáskot af 
myndbandi úr einkasafni. 
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NAIP námið er meðal annars sett upp með fjölbreytta og þverfaglega vinnu í huga sem 

heillaði mig sem listakonu á ýmsum sviðum1. Nemendur eru hvattir til að prófa sig áfram í 

sem flestu í gegnum fjölbreytt námskeið þar sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi og 

hef ég komist að því að mörk listarinnar eru jafn skýr eða óljós og maður kýs. Eftir að hafa 

farið út fyrir ótal þægindaramma og uppgötvað margt nýtt upplifi ég sjálfa mig í listrænu 

flæði (e. artistic fluidity) að því leyti að ég er hætt að reyna að setja mörk milli þess sem ég 

er lærð í annars vegar og tilrauna með nýjar aðferðir eða efni hins vegar. Áður hefði ég sagt 

að ég væri lærður söngvari sem hefði áhugamál eins og myndbandagerð, ljóðaskrif og 

vatnslitun. Núna lít ég fremur á sjálfa mig sem listkönnuð (e. artistic explorer) þar sem allt 

sem ég skapa hefur sama upprunann þó að mismikið nám í þeim aðferðum sem ég nota liggi 

að baki. Með þessari skilgreiningu geri ég ekki lítið úr námi eða sérfræðikunnáttu heldur vil 

ég opna á möguleikana að geta gert hvað sem er með því að kanna og spyrja spurninga innan 

annarra sviða. Ég hafði alltaf túlkað þverfaglega vinnu sem einhvers konar lærða eða æfða 

kunnáttu á mismunandi sviðum en í mínum huga er það listræna flæði sem ég upplifi núna 

þverfaglegt. Ef ég er óhrædd við að vera leitandi áhugamaður (e. amateur) og jafnvel frekar 

hrá í sköpun minni ætti lítið að stoppa mig, innan skynsamlegra marka. Þar sem ég er t.d. 

ekki búin að læra glerblástur er ólíklegt að ég fari að setja á svið sýningu á glermunum eftir 

sjálfa mig en ég gæti kannað glerblástursaðferðir og mögulega fundið glerblásturslistamann 

sem ég gæti ráðfært mig við og jafnvel gætum við gert tilraunir. Hvað myndi gerast ef ég 

myndi t.d. syngja inn í rörið í staðinn fyrir að blása? Þetta er bara tekið sem dæmi um hvernig 

ég sem listkönnuður myndi vinna úr hugmyndum sem færu fram úr minni getu og aðgengi.  

  

 
1 „Sköpun, miðlun og frumkvöðlastarf,“ Listaháskóli Íslands, sótt 7. maí 2020. https://www.lhi.is/skopun-
midlun-og-frumkvodlastarf-naip 

https://www.lhi.is/skopun-midlun-og-frumkvodlastarf-naip
https://www.lhi.is/skopun-midlun-og-frumkvodlastarf-naip


 

 

 

9 

2. Hvað er hlaðvarp? 

Að hlusta á útvarpið er daglegt brauð fyrir mörg okkar, hvort sem það er í bílnum á leiðinni 

í og úr vinnu, í vinnunni sjálfri eða bara í eldhúsinu heima svo að fátt eitt sé nefnt. 

Persónulega hlusta ég lítið á útvarp dags daglega núorðið en á margar góðar minningar úr 

eldhúsinu hjá ömmu þar sem alltaf ómaði Rás 1 og enn þann dag í dag eru jólakveðjur 

Ríkisútvarpsins og útvarpsmessan klukkan 6 á aðfangadag ómissandi partur af jólunum á 

mínu heimili. Það tengja eflaust fleiri við að heyra í hljóðmynd Rásar 1 á ákveðnum stöðum 

eða við ákveðið fólk. Útvarpið er rótgróinn partur af samfélaginu á margan hátt en á sama 

tíma er útvarpsdagskrá, líkt og sjónvarpsdagskrá, hálf úrelt fyrirbæri núorðið. Við lifum á 

tímum þar sem við erum alltaf nettengd og getum þar af leiðandi horft og hlustað á hvað sem 

boðið er upp á í gegnum netið þegar okkur hentar og erum þess vegna hætt að fylgjast með 

klukkan hvað uppáhalds þátturinn okkar er á fimmtudögum, við bara horfum á hann í einni 

af ótal mörgu streymisveitum nútímans. Útvarpsstöðvar reyna að koma til móts við þetta 

með því að bjóða upp á þættina sína á hlaðvarpsformi og hafa þá aðgengilega á 

streymisveitum. En á hvern hátt eru útvarpsþættir og hlaðvörp ekki það sama? Martin 

Spinelli og Lance Dann hafa tekið saman lista yfir 11 atriði til að skilja þar á milli og er hann 

svona í stuttu og þýddu máli: 

1. Með því að hlusta í gegnum heyrnartól verður hlustunin nánari. Útvarpið er aftur á móti 
oftast ómandi úr hátölurum og nær til fleira fólks. 

2. Hlaðvörp eru oftar en ekki spiluð af snjallsímum og eru þar af leiðandi með okkur hvert 
sem við förum. 

3. Með því að hlusta á hlaðvarp ræður maður algjörlega hvar, hvenær og hversu oft maður 
hlustar á hvern þátt og auðvelt er að velja ákveðinn bút til að hlusta á aftur.  

4. Hlaðvörp krefjast þátttöku frá hlustandanum þannig að hver og einn getur í raun haft 
áhrif á framboð með eftirspurn og með því að velja á hvað er hlustað í staðinn fyrir að 
þurfa að sætta sig við það sem er í línulegri dagskrá. 

5. Staðsetning skiptir ekki máli til að hlusta á eitt frekar en annað þar sem það eina sem 
þarf er nettenging til að geta hlustað. 

6. Hlaðvörp og samfélagsmiðlar haldast fast í hendur og bjóða upp á enn frekari samskipti 
milli neytenda og framleiðenda. 

7. Það þarf ekki að fá leyfi frá neinum yfirmönnum eða þáttastjórnendum svo að frelsið er 
mikið en stuðningurinn að sama skapi lítill. 

8. Almennt þarf maður ekki að borga til að hlusta á hlaðvörp heldur fá framleiðendurnir 
innkomu eftir utanaðkomandi leiðum. 
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9. Hlaðvörp eru í raun ævarandi á netinu en verða þar af leiðandi sjaldan í beinni 
útsendingu og skortir e.t.v. ferskleikann sem aðrir miðlar hafa tök á. 

10. Þættirnir eru samt sem áður ekki meitlaðir í stein. Það er alltaf hægt að breyta þeim, setja 
inn afsökunarbeiðnir, skipta út auglýsingum og endurblanda hljóðið. 

11. Ljósvakamiðlar þurfa að fylgja ströngu skipulagi sem hlaðvörp eru laus við með sitt 
frelsi. Þættirnir geta því verið eins langir eða stuttir og maður vill og gefnir út eftir 
hentisemi.2 

Hlaðvörp hafa orðið fyrirferðarmeiri með hverju árinu sem líður þó að þau séu ekki beinlínis 

nýtt fyrirbæri3. Ben Hammersley, blaðamaður hjá breska dagblaðinu „The Guardian“, velti 

fyrstur upp enska heitinu podcast  í grein sinni frá febrúar 2004 um hlustunarbyltinguna þar 

sem byrjað var að streyma þáttum í gegnum netið upp úr síðustu aldamótum. Með útbreiðslu 

internetsins, aðgengilegum klippiforritum og vinsældum svokallaðra hljóðblogga (e. audio 

blog) var fólki ekkert til fyrirstöðu að framleiða sína eigin útvarpsþætti með frekar einföldum 

græjum heima hjá sér. Þáttunum var svo dreift á netinu og átti fólk auðvelt með að hlaða 

þeim niður t.d. á iPod-ana sína, taka þá með sér út í daginn og hlusta á þættina þegar þeim 

hentaði4. Podcast er þannig samsett úr orðunum iPod og broadcast (í. útvarp)5 og var hnoðað 

saman í flýti af Ben, fyrrnefndum blaðamanni, sem var á síðustu stundu með að skila inn 

þessari grein. Hálfu ári síðar var haft samband við hann frá útgáfu orðabókarinnar Oxford 

English Dictionary, þar var verið að leita að uppruna orðsins og honum tilkynnt að þetta 

hefði verið valið sem orð ársins 20046.  

  

 
2 Martin Spinelli og Lance Dann, Podcasting – The Audio Media Revolution, (New York: Bloomsbury 
Academic, 2019), bls 7-8 
3 Spinelli og Dann, Podcasting – The Audio Media Revolution, bls 6 
4 Ben Hammersley, „Audible Revolution.“ The Guardian, 12. febrúar 2004, sótt 30. apríl 2020. 
https://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia 
5 „Podcast,“ Lexico, sótt 30. apríl 2020. https://www.lexico.com/definition/podcast 
6 „The man who accidentally invented the word ’podcast‘,“ BBC Sounds, sótt 30. apríl 2020. 
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p038m811 

https://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia
https://www.lexico.com/definition/podcast
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p038m811


 

 

 

11 

3. Af hverju hlaðvarp? 

Ég hef hlustað á nokkur af vinsælustu hlaðvörpunum undanfarin ár, svo sem Serial og My 

Dad Wrote a Porno, en hef lítið horft á þau sem listform fyrr en nýlega. Hlaðvarp og 

hlaðvarp er líka langt frá því að vera það sama en þau eru jafn mismunandi og þau eru mörg. 

Eftir að ég ákvað að gera einhverskonar leikið hlaðvarp fór ég að leita að öðrum hlaðvörpum 

í svipuðum dúr til að kanna hvaða aðferðir væru notaðar og fann ég nokkur. The Bright 

Sessions eftir Lauren Shippen fjallar um Dr. Bright, sálfræðing í hliðarveruleika sem 

sérhæfir sig í meðferð hinna óhefðbundnu (e. the atypicals) sem eru manneskjur sem búa 

yfir mismunandi ofurkröftum7. Þetta hlaðvarp fylgir handriti eins og önnur leikverk en við 

hlustum á þetta eins og við værum að hlusta á upptökur sálfræðitímanna, símtöl og 

raddupptökur (e. voice memo) úr símum sögupersónanna. Við heyrum sem sagt aldrei neitt 

úr sögunni nema af hljóðupptökum úr hliðarveruleikanum. Þannig virkar þetta frekar 

raunverulegt. Sama aðferð við upptökur er notuð í 36 Questions eftir Ellen Winter og Chris 

Littler sem er fyrsta og eina eiginlega söngleikjahlaðvarpið sem ég fann eftir að ég fékk 

hugmyndina. Þar heyrum við bara í sögupersónunum tveimur þegar annað hvort þeirra, 

venjulega hún, er búin að kveikja á raddupptöku á símanum sínum8. Með þessari aðferð er 

auðvelt að ímynda sér að maður hafi bara fundið þessar upptökur raunverulegs fólks fyrir 

tilviljun og fái þannig innsýn í líf þeirra. Í The Orbiting Human Circus er saga húsvarðar 

Eiffel turnsins hins vegar sögð í gegnum blöndu af hugsunum hans, ímyndaðri rödd 

útvarpskynnis og svo raunveruleikanum í kringum hann9. Í þessu súrrealíska hlaðvarpi er oft 

mikið í gangi í einu og þótti mér stundum erfitt að fylgja söguþræðinum þó að 

heildarframsetningin væri mjög áhugaverð og sérstök.  

Mér þótti ljóst af því sem ég skoðaði að það væru fáar reglur nákvæmlega um það hvernig 

hlaðvörp ættu að vera gerð og jókst þá áhugi minn á hugmyndinni um algert frelsi, 

sérstaklega ef ég héldi áfram á þessari braut eftir útskrift. Mér sýndist ekkert því til fyrirstöðu 

að búa til hlaðvarp sem yrði algjörlega heimatilbúið án þess að hafa fullbúið hljóðver eða 

mikla tæknikunnáttu. Eins og mín upplifun hefur verið af hlaðvörpum hafa samfélagsmiðlar 

verið stór partur af því að dreifa hlaðvörpunum sem víðast og ná til áheyrenda. Ég hafði séð 

 
7 Lauren Shippen, „The Bright Sessions,“ The Bright Sessions, sótt 27. apríl 2020. 
http://www.thebrightsessions.com/ 
8 Ellen Winter og Chris Littler, „36 Questions,“ Two-Up, sótt 27. apríl 2020. 
https://twoupproductions.com/36-questions/podcast 
9 Julian Koster, „About The Orbiting Human Circus,“ WNYC Studios, sótt 6. maí 2020. 
https://www.wnycstudios.org/podcasts/orbitinghumancircus/about 

http://www.thebrightsessions.com/
https://twoupproductions.com/36-questions/podcast
https://www.wnycstudios.org/podcasts/orbitinghumancircus/about
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tækifæri í því að vera virk á samfélagsmiðlum, taka upp efni á bak við tjöldin, jafnvel búa 

til síður tileinkaðar hlaðvarpinu á mismunandi miðlum og hvetja fólk til að deila því sem 

víðast. Ég hef áttað mig á að þessi vinna útheimtir meiri tíma en auðvelt er að gera sér grein 

fyrir að óreyndu og hafa því ýmsar hugmyndir mínar legið í dvala á meðan ég hef sinnt 

náminu en aldrei að vita nema ég nýti mér eitthvað af þeim seinna. 

Mynd 2 - Tómas grípur fram í fyrir söng Tryggva við upptökur á þriðja þætti 
Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Skjáskot af myndbandi úr einkasafni. 
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4. Samstarfsfólk 

Leikarar 
Þegar ég byrjaði almennilega að melta hugmyndina um hlaðvarp eða einhverskonar 

sögugerð fyrir hlustendur í staðinn fyrir áhorfendur ákvað ég að heyra í Helga Grími 

Hermannssyni, sviðshöfundi. Hann hafði nýlega gefið út leiknu hljóðbókina Raunir 

Erbanors10 sem mér fannst vera skylt því sem ég sá fyrir mér að gera. Hann tilnefndi Tómas 

Helga Baldursson, sem er einnig sviðshöfundur, og Rakel Ýr Stefánsdóttur leikkonu. Við 

höfðum öll kynnst á fyrra ári mínu í NAIP þegar við tókum sumarnámskeið í byrjun annar 

sem fór fram í Hollandi. Helgi og Tómas stungu líka upp á Ragnari Pétri Jóhannssyni, 

söngnema úr söngdeild LHÍ með djúpa og volduga rödd en þeir létu einnig vel af 

leiklistarhæfileikum hans svo að þar með voru leikarar fyrsta þáttar valdir. 

Þegar við fórum að vinna annan þáttinn vorum við Ragnar ein eftir af þessum hópi sökum 

anna hjá hinum. Ég var búin að tala við Unu Maríu Bergmann og Sigríði Salvarsdóttur (Sirrý) 

um að vera gestir þáttarins. Þær eru nemendur á fyrra ári í NAIP og áður söngnemar úr 

söngdeild LHÍ þar sem ég kynntist Sirrý en Unu hef ég þekkt síðan í söngnáminu í Keflavík. 

Þar sem ég sá fram á að geta bætt við fleiri persónum talaði ég við Karl Magnús Bjarnarson, 

 
10 Helgi Grímur Hermannsson. „Raunir Erbanors.“ Storytel. Sótt 20. mars 2020. 
https://www.storytel.com/is/is/books/980870-Raunir-Erbanors  

Mynd 3 - Karl Magnús tekur upp orgelleik fyrir annan þátt Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Mynd úr einkasafni. 

https://www.storytel.com/is/is/books/980870-Raunir-Erbanors
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tónsmíðanema í nýmiðlum við LHÍ sem ég hef kynnst að mestu í gegnum tilraunahópinn 

Skerplu í LHÍ, og hann féllst á að vera einn af leikurunum fyrst Rakel og Tómas vantaði. 

Í þriðja þættinum voru Rakel og Tómas aftur með okkur Ragnari og fengum við þá Tryggva 

Þór Pétursson tónskáld til að vera gest þáttarins. Ég kynntist Tryggva þegar við tókum bæði 

þátt í útskriftarverkefni Braga Árnasonar, söngleiknum Þegar öllu er á botninn hvolft. Við 

Tryggvi náðum vel saman í tónlist og ég hafði snemma talað um það við hann að vera með 

þegar að mínu lokaverkefni kæmi.  

Vangaveltur um samstarfið 
Ég tel mig hafa verið einstaklega heppna að vinna með þessum listamönnum og ég lærði 

margt af þessu samstarfi. Hópurinn í fyrsta þættinum samanstendur af fólki sem þekkist 

ágætlega og hafa allir þar reynslu af leiklist og spuna þannig að það var mjög auðvelt fyrir 

þann hóp að detta í allskonar sköpun. Fyrstu skiptin sem við hittumst spunnum við heilmikið, 

bæði leik og söng. Við unnum vel saman og vorum frekar óheft. Ég átti kannski erfiðast með 

að sleppa mér því að ég var líka að reyna að stýra þeim í áttina að því sem ég hafði séð fyrir 

mér en vildi til að byrja með ekki vera of föst í einhverjum ramma og yrði þar af leiðandi 

lokuð fyrir þeim hugmyndum sem þau gætu komið með. Í öðrum þættinum náðum við ekki 

að vinna saman sem fullskipaður hópur fyrr en við fórum í lokatökur á þættinum sjálfum en 

áður höfðum við hist í minni hópum til að búa til tónlistina. Þá fann ég fyrir meiri stífleika 

sem einkennir oft þá klassískt menntuðu sem eru vanir að fylgja nótum og nákvæmum 

fyrirmælum eða fyrirskipunum kennara eða leiðbeinenda. Ég þekki þetta sjálf á eigin skinni 

og fer stundum of mikið að hugsa í staðinn fyrir að gera í sköpun og flæði. Þarna held ég að 

það hefði verið okkur til hagsbóta ef við hefðum hist öll saman fyrst og gert jafnvel 

einhverjar spunaæfingar áður en við fórum að búa til tónlistina. Einnig hefði ég mátt vera 

meiri leikstjóri á þann hátt að ég hefði getað mætt tilbúin með verkfæri til að hjálpa okkur 

að halda betur áfram í tónlistarferlinu. Ég stóð mig að því að halda mig of mikið til hlés því 

að ég vildi ekki vera of leiðandi en í staðinn varð sköpunin frekar stirð. Í þriðja þættinum 

var grunnhópurinn að mestu kominn saman aftur nema nú hafði Tryggvi tekið við af Helga 

svo að við þurftum að stilla okkur saman upp á nýtt sem gekk ágætlega þó að við þekktumst 

mismikið.  
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5. Vandamálaráðuneytið fæðist 

Upphafið 
Um jólin síðustu hafði hugmynd um einhverskonar vandamálaráðuneyti fæðst en það þurfti 

að skerpa hana mjög. Frá upphafi vissi ég bara að ég myndi vilja vera ein af persónunum 

þannig að ég gæti haldið þessu gangandi þó að hinir myndu ekki vera með í öllum þáttunum 

og ég vildi að þetta væri saga sem sögð væri frá einhverjum punkti þannig að það væri í raun 

hægt að halda áfram með hana endalaust. Ef þetta væri saga um eitthvað ferðalag eða 

einhverja leit væri sagan búin þegar við værum komin á leiðarenda eða búin að finna það 

sem við værum að leita að og mér þótti það ekki jafn frjálst. Með því að niðurnjörva 

upphafspunktinn okkar í hverjum þætti gætum við ferðast þaðan hvert sem er en þá gengjum 

við alltaf að einhverju vísu í hverjum þætti fyrir sig. Ég var líka harðákveðin í því að 

geimferðalög, tímaferðalög og víddarferðalög væru möguleg ásamt öllu tilheyrandi, því að 

bókstaflega allt getur gerst í þessum hliðarveruleika.  

Spunavinna 
Þegar hópurinn í fyrsta þættinum hittist í fyrsta sinn sagði ég þeim í rauninni lítið um það 

sem ég var búin að sjá fyrir mér heldur fórum við beint í að spinna eitthvað og sjá hvað 

myndi gerast. Ég hef farið á nokkur spunanámskeið á Haraldsforminu sem byggir í stuttu 

máli á því að segja alltaf „já og“ við því sem aðrir segja, vera óhrædd við að koma með ný 

tilboð en fylgja fjörinu, þ.e.a.s. ef salurinn hlær að einhverju er betra að fylgja því frekar en 

að skipta um stefnu. Mistök eru af því góða og hlutirnir eru oftar fyndnir ef maður reynir 

ekki að vera fyndinn. Við gefum meðleikurunum gjafir með því að gefa skýrar forsendur, 

hver og hvar við erum og hvað við erum að gera og með því að styðja við söguna eins vel 

og við getum. Þetta er mjög einfölduð útgáfa af öllu því sem ég hef lært af Haraldinum en 

ég hef einnig farið á nokkur söngleikjaspunanámskeið sem hefur komið sér vel í hverskyns 

spuna og sprelli.  

Eftir frjálsan spuna útskýrði ég lítillega hugmyndina um Vandamálaráðuneytið fyrir hópnum 

og við prófuðum að spinna út frá því. Sú sena var vissulega áhugaverð og fyrst ætlaði ég að 

láta hvern þátt mótast út frá mjög grófri beinagrind skrifaða með slembiaðferð en það 

kviknaði á einhverju hjá mér eftir þessa æfingu og mig langaði allt í einu að skrifa fullmótað 

handrit – með slembiaðferð. 
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Slembiaðferð 
Í desember síðastliðnum var Sophie Fetokaki leiðbeinandi í Skerplu og fluttum við meðal 

annars bút úr Theatre Piece, verki eftir John Cage þar sem hann notast við slembiaðferð11. 

Við fengum fyrirmæli um að skrifa niður 30 sagnorð eða nafnorð á spjöld og fyrir hvert orð 

áttum við að búa til 4 spurningar í sér skjali. Fyrir hverja spurningu höfðum við svo 20 

talnagildi sem við fengum að ráða hvernig við deildum niður milli svara. Við máttum skrifa 

eins mörg eða eins fá svör og við vildum og skipta gildunum milli þeirra eftir hentisemi. 

Eftirfarandi er eitt af orðunum sem ég skrifaði og framkvæmdi í flutningi á verkinu. 

 

Hæg hreyfing:  
1. Hvað á ég að gera?  

1-5 Setjast og standa 
6-10 Ganga 
11-15 Tala 
16-20 Dansa 

 2. Hvernig? 
  1-10 Áberandi 
  11-20 Hlédrægt 
 3. Í hvernig skapi? 
  1-3 Glöð 
  4-12 Leið 
  13-16 Reið 
  17-20 Hissa 
 4. Hvar? 
  1-7 Í miðjunni 
  8-14 Við gluggann 
  15-20 Í dyragættinni 
   

Þegar þessu var lokið fengum við blöð með mislöngum strikum sem hvert var merkt með 

feitletruðu númeri og síðan fjórum minni númerum fyrir neðan. Þetta voru „nótnablöðin“ (e. 

score) frá John Cage sem við þurftum að fylgja til að vita nákvæmlega hvað við áttum að 

gera og hvenær. Við stokkuðum spjöldin 30 og röðuðum þeim upp fyrir framan okkur. 

Feitletraða númerið sagði okkur hvaða spjald við áttum að taka og minni númerin fjögur 

svöruðu spurningunum okkar út frá gildunum. Lengd striksins gaf okkur svo lengdina út frá 

 
11 „John Cage,“ Theatre Piece, sótt 20. mars 2020. https://johncage.org/pp/John-Cage-Work-
Detail.cfm?work_ID=203 

Mynd 4 - Miði með fyrirmælum úr Theatre Piece eftir 
John Cage. Mynd úr einkasafni 

https://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=203
https://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=203


 

 

 

17 

reglustikum sem við teiknuðum upp sjálf með sekúndum eða mínútum í staðinn fyrir 

sentimetra. Allar þessar upplýsingar skrifuðum við svo á viðeigandi spjald (sjá mynd sem 

dæmi) þar til við vorum búin að lesa úr nótnablöðunum. Við vorum þá komin með bunka 

með u.þ.b. 10-15 spjöldum og hófst þá gjörningurinn.  

Orðabankinn 
Þetta var mikil vinna og flókin en kveikti hjá mér áhuga á að vinna áfram með slembiaðferðir 

svo að í staðinn fyrir að þurfa að eyða tíma í útreikninga eins og þessa keypti ég einfaldlega 

borðspilateninga með mismunandi númeragildum, gjarnan tengdum við leikinn Dýflissur og 

drekar (e. Dungeons and Dragons). Eftir að hafa óskað eftir allskonar orðum á 

samfélagsmiðlum bjó ég mér til orðabanka með nokkrum mismunandi flokkum. Nöfn, 

nafnorð, sagnorð, lýsingarorð og blótsyrði voru þeir flokkar sem ég nýtti hvað mest en ég 

var einnig með flokkana einstaklingar og herbergi sem nýttust mér lítið. Allir gestirnir fengu 

að kasta teningi til að finna nöfnin sín úr 40 stórskemmtilegum nöfnum af listanum en 

uppáhalds flokkurinn minn var blótsyrðaflokkurinn. Þar hef ég safnað 38 óvenjulegum 

blótsyrðum sem kættu mig í hvert sinn sem ég hafði ástæðu til að láta einhvern blóta í 

þáttunum.  

Gestir hvers þáttar fengu að ákveða hvert vandamálið væri og tónlistin fæddist alltaf áður en 

ég skrifaði eiginlegt handrit svo að við vorum alltaf búin að sjá eitthvað örlítið fyrir okkur 

áður en sagan sjálf mótaðist. Það var engin ákveðin regla varðandi orðabankann og 

teningaköstin hjá mér. Stundum skrifaði ég þar til ég fann stað þar sem mér fannst passa að 

kasta upp á einhverjum orðum, oftast voru það sennilega blótsyrði í þeim tilfellum en 

eftirfarandi er dæmi þar sem svo er ekki. 

„Sögumaður Eftir óþarflega langa ræðu um þróun vandamála í samfélaginu 
leit Kolgríma (lo)ljót á svipinn á Vandamálaráðherrann sem 
varð þá eins og sprunginn (no)latexhanski og afsakaði sig.12“ 

Þarna skrifaði ég setninguna nánast að fullu fyrir utan undirstrikuðu orðin áður en 

teningunum var kastað nema ég bætti orðinu „sprunginn“ inn eftir á til að latexhanskinn yrði 

lýsandi í þessu samhengi. Stundum kastaði ég upp á orðum áður en ég var byrjuð á 

setningunni og mótaði hana svo út frá því sem ég fékk eins og t.d. í þættinum Gættu hvers 

þú óskar þér þar sem ég kastaði fyrst upp á orðum áður en ég ákvað hvernig við gætum 

 
12 Steinunn Björg Ólafsdóttir, Vandamálaráðuneytið, „Fyrsti þáttur – Stemmarinn er lélegur“, 
https://open.spotify.com/show/4SL1HvZ1eZPITIZtr01qrU?si=5kjfNR2xQGmu9YBW8X7DRQ. 

https://open.spotify.com/show/4SL1HvZ1eZPITIZtr01qrU?si=5kjfNR2xQGmu9YBW8X7DRQ
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losnað tímabundið við einn einstaklinginn og útkoman var að senda hann eftir „dásamlegum, 

(lo)gylltum (no)smákökum í laginu eins og (no)pollagallar13“. Það hefði e.t.v. verið skýrara 

í þáttunum sjálfum ef ég hefði búið til einhverjar reglur í kringum þetta kerfi. Kannski hefði 

ég átt að taka fram í lýsingunni á þeim hvernig þeir voru skrifaðir en ég vildi til að byrja með 

ekki láta það uppi, heldur bara að hlustendur myndu hlusta og upplifa söguna án þess að vera 

að velta fyrir sér hvort þetta eða hitt orðið væri þarna vegna teninganna eða ekki. Ef ég set 

inn meira efni um þættina á samfélagsmiðla á næstunni mun ég þó sennilega taka það fram. 

  

 
13 Steinunn Björg Ólafsdóttir, Vandamálaráðuneytið, „Annar þáttur – Gættu hvers þú óskar þér“, 
https://open.spotify.com/show/4SL1HvZ1eZPITIZtr01qrU?si=5kjfNR2xQGmu9YBW8X7DRQ. 

Mynd 5 - Ragnar leikur á gítar fyrir upptökur á þriðja þætti 
Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Skjáskot af myndbandi úr 
einkasafni. 

Mynd 6 - Tómas og Rakel við upptökur á fyrsta þætti 
Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Skjáskot af myndbandi úr 
einkasafni. 

https://open.spotify.com/show/4SL1HvZ1eZPITIZtr01qrU?si=5kjfNR2xQGmu9YBW8X7DRQ
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6. Af hverju vandamálaráðuneyti 

Að skrifa einhverskonar skáldverk hefur verið mér hugleikið síðan ég man eftir mér. Þó 
nokkrum sinnum hef ég byrjað á allskonar ævintýrum og alveg sama hvort meginþemað 
hefur snúist um ferðalög, ástir eða glæpi er alltaf vottur af einhverju framandi, ókunnugu og 
ævintýralegu ofinn inn í söguna á einhvern hátt. Þar sem ég er með mjög frjótt ímyndunarafl 
hef ég alltaf séð fyrir mér allskyns furðuverur í kringum mig í skuggunum og heillast af hinu 
dularfulla og forvitnilega. Ég hef líka verið heilluð af ævintýrum, yfirnáttúrulegum sögum 
og goðsögnum síðan ég var lítil og sæki alltaf í það óraunverulega. Draugar, forynjur, 
ævintýraverur, skrímsli eða geimverur koma því nánast alltaf við sögu að einhverju leyti og 
söguhetjan þarf alltaf að ganga í gegnum einhverskonar eldraun þar til hún stendur uppi sem 
auðmjúkur sigurvegari að lokum. Eða þannig ímynda ég mér yfirleitt sögulokin en hef satt 
best að segja aldrei lokið við neitt ritað skáldverk sem ég hef byrjað á.  

Vandamálaráðuneytið er að miklu leyti innblásið af Með öðrum morðum, ,,svakamálaleikriti 
í ótal þáttum“ þar sem fjallað er um einkaspæjarana Harry Rögnvalds og Heimi Schnitzel. 
Þættirnir voru fyrst fluttir á Bylgjunni 1988. Karl Ágúst Úlfsson, Sigurður Sigurjónsson og 
Örn Árnason eru höfundar og flytjendur. Þeir skiptu á milli sín aðalhlutverkunum þrem, Karl 
sem Harry, Sigurður sem Heimir og Örn sem sögumaðurinn, en þeir skiptu einnig á milli sín 
öllum aukahlutverkum þáttanna14. Hver þáttur snýst um eitt ákveðið mál sem þeir komast til 
botns í og uppsetningin er líkt og um alvarlegar og æsispennandi „film noir15“ spæjarasögur 
væri að ræða en það er stutt í aulahúmorinn og sögumaðurinn brýtur fjórða vegginn16 hvað 
eftir annað með því að tala við sögupersónurnar og jafnvel starfsfólk útvarpsstöðvarinnar. 
Þaðan fæ ég auðvitað hugmyndina um einhverskonar grunnteymi sem á í samskiptum við 
sögumann í gegnum hvern þátt. Um leið og hugmyndin að gera þætti í þessum anda mótaðist, 
ákvað ég að sögusviðið yrði að vera byggt á grunni sem gæti verið miðpunkturinn í öllum 
þáttunum, sama hversu margir þeir yrðu. Hvort sem það yrði farartæki sbr. geimfarið í Star 
Trek eða víddarfarið í Rick and Morty og við værum reglulega að ferðast eða einhverskonar 
fastur miðpunktur sem væri upphafs- og endapunktur í hverri sögu fyrir sig, eins og 
skrifstofuhúsnæði Harrys og Heimis í Með öðrum morðum eða sálfræðistofa dr. Bright í The 
Bright Sessions17. Lendingin var að sögusviðið yrði í hliðarheimi nútímans þar sem margt 
er frekar venjulegt en undir hversdagslegu yfirborðinu gætu leynst allskyns 

 
14 Sigurður Sigurjónsson, Karl Ágúst Úlfsson, Örn Árnason, „Með öðrum morðum,“ Storytel, sótt 20. mars 
2020. https://www.storytel.com/is/is/books/146147-Harry-og-Heimir-Me-oerum-morum 
15 Frásagnar stíll, aðallega notaður í kvikmyndum, sem er mjög stílfærður, dramatískur og yfirleitt tekinn upp 
í svarthvítu. 
16 Hugtak úr leikhúsum sem gefur í skyn að brotinn sé niður veggur milli söguheimsins og raunveruleikans. 
Sögumaður talar beint til áhorfenda eða hlustenda og er því partur af raunveruleikanum en talað er um að 
hann brjóti fjórða vegginn með því að eiga samskipti við sögupersónur. 
17 Lauren Shippen, „The Bright Sessions.“  

https://www.storytel.com/is/is/books/146147-Harry-og-Heimir-Me-oerum-morum
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ævintýrapersónur og framandi tækni sem væri þó ekki á allra færi og jafnvel hefðu heilu 
ráðuneytin verið stofnuð til að hafa umsjón með þeim leyndardómum. 

En af hverju endilega vandamálaráðuneyti? Fyrst og fremst fannst mér þetta nafn frekar 
skondið, ég var búin að íhuga söguþráðinn út frá fólki sem myndi leysa vandamál en sá ekki 
fyrir mér að það myndi gerast innan svona skrifstofuveldis fyrr en orðið vandamálaráðuneyti 
fór að festa rætur. Það er alltaf til nóg af vandamálum svo að það myndi vera nóg að gera 
hjá slíku ráðuneyti, að ég tali nú ekki um í heimi þar sem allt sem hægt er að ímynda sér 
getur gerst. Ég ímynda mér að þetta ráðuneyti sé nægilega stórt til að það sé í eigin húsi og 
hafi þó nokkuð af starfskröftum til umráða. Fólkið sem vinnur þarna er þó af allskyns toga, 
ekki bara vandráðar, sem er starfsheiti sérfræðinganna sem vinna í beinu sambandi við 
kúnnana, heldur eru líka allskonar hjálparhellur sem eru góðar í að ganga í verkin og fylgja 
fyrirmælum. Þar eru einnig aðstoðarmenn og ritarar sem svara fyrirspurnum og eiga í 
samskiptum við fólk í gegnum síma og tölvur, ásamt rekstrarstjórum, lögfræðingum og 
öðrum sem sinna minna spennandi hliðum ráðuneytisins en eru þó ómissandi í teymið. Þegar 
ég byrjaði að skrifa söguna sjálfa fannst mér gaman að reyna að vera með eins lítið af 
raunverulegum tilvísunum og ég gat en láta hlutina samt hljóma kunnuglega. 
Vandamálaráðuneytið stendur t.d. við Vonarstræti 6, en þar er einungis bílastæði en ekkert 
hús. Einnig er meðal annars minnst á Halldór Faxness og Njál Óskar sem eru augljóslega 
afbakanir á nöfnum Halldórs Laxness rithöfundar og Páls Óskars söngvara.  
  

Mynd 7 -  Forsíða Vandamálaráðuneytisins á streymisveitum. Mynd úr 
einkasafni. 
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7. Þættirnir 

Fyrsti þáttur – Stemmarinn er lélegur 
Sögumaður: Ragnar Pétur Jóhannsson 

Listjón: Helgi Grímur Hermannsson 

Ritari: Rakel Ýr Stefánsdóttir 

Vandamálaráðherra: Tómas Helgi Baldursson 

Kolgríma: Steinunn Björg Ólafsdóttir 

Listjón leitar ráða hjá Vandamálaráðuneytinu vegna þess að hann var að flytja í nýja blokk 

og það er rosalega léleg stemming á húsfundum. Eftir að hann syngur lag um ástandið leggur 

Kolgríma höfuðið í bleyti og kemur svo með svörin við öllum hans vandamálum.  

Eftir að hafa kynnt hugmyndir mínar um Vandamálaráðuneytið ákvað leikhópurinn í 

samvinnu hvernig veröldin væri í grófum dráttum út frá vandamálinu sem Helgi valdi fyrir 

persónuna Listjón sem hann lék. Við skrifuðum niður allskonar mismunandi ástæður fyrir 

lélegri stemmingu í stigaganginum, t.d. því að Gróa sópar bara í standandi fægiskúffu til að 

þrífa ganginn þegar hennar þrifavika er þó að hann sé teppalagður, Samúel vill koma 

kristinfræði að á húsfundum og Lovísa reynir svo að stilla til friðar en tekst það illa. Þannig 

fæddist fyrsta lag seríunnar, Stemmarinn er lélegur, og út frá því skrifaði ég svo handrit fyrir 

næsta fund en þá tókum við upp þáttinn að mestu leyti. Á meðan ég skrifaði handritið fannst 

mér okkur vanta annað lag og þar sem tími var af skornum skammti samdi ég og tók upp 

lagið, Það varðar stöðu þína, skömmu fyrir upptökur þáttarins. Eftir upptökurnar tók ég sjálf 

upp mikið af aukahljóðum (e. foley) til að setja inn í þáttinn og reyndi þar með að fanga 

hljóðheim skrifstofuhúsnæðis. 

Annar þáttur – Gættu hvers þú óskar þér 
Sögumaður: Ragnar Pétur Jóhannsson 

Kolgríma: Steinunn Björg Ólafsdóttir 

Snæfinnur: Karl Magnús Bjarnarson 

Kjalvör: Una María Bergmann 

Bergþrúður: Sigríður Salvarsdóttir 

Vinkonur Kolgrímu, Kjalvör og Bergþrúður, leita ráða hjá henni því að allir strákar sem þær 

hitta virðast verða samstundis skotnir í þeim. Snæfinnur, vinnufélagi Kolgrímu, og 

sögumaðurinn eru þar ekki undanskildir og keppast um hylli stelpnanna þó að sögumaðurinn 
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sé þeim reyndar ósýnilegur. Með því að snúa Snæfinni um fingur sér nær Bergþrúður að 

senda hann í burtu svo að þær geti ráðið ráðum sínum í friði og fundið út úr því hvað er að 

valda þessari hegðun.  

Una og Sirrý, sem léku stelpurnar, völdu vandamálið sem var að allir strákar væru skotnir í 

þeim. Þegar við stelpurnar hittumst fyrst með Karli sömdum við því lagið Gættu hvers þú 

óskar þér um vandann sem fylgir því að fá engan frið fyrir strákum. Næst hitti ég strákana 

og fæddist þá rappslagurinn þeirra. Við tókum upp grunninn að honum og Karl fullvann 

hann fyrir mig. Við náðum svo loks öll að hittast í einu og tókum þá upp þáttinn og endanlega 

útgáfu af lagi stelpnanna. Þá var ég komin í tímaþröng að birta þáttinn og náði því ekki að 

setja inn jafn mikið af aukahljóðum og í fyrsta þættinum. 

Mynd 8 - Una og Sirrý sitja fyrir á mynd eftir tökur á öðrum þætti 
Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Mynd úr einkasafni. 
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Þriðji þáttur – Alltaf að gleyma 
Sögumaður: Ragnar Pétur Jóhannsson 

Vandamálaráðherra: Tómas Helgi Baldursson 

Ritari: Rakel Ýr Stefánsdóttir 

Kolgríma: Steinunn Björg Ólafsdóttir 

Skýrfinnur: Tryggvi Þór Pétursson 

Skýrfinnur rambar fyrir rælni inn í Vandamálaráðuneytið en man ekki af hverju. Hann man 

eiginlega ekki neitt. Við svona tilfelli er gott að ráðfæra sig við búálfamálaráðuneytið sem 

úthlutar fólki stundum búálfum til að hjálpa þeim þegar svona gerist. En við nánari 

eftirgrennslan kemur í ljós að Skýrfinnur átti að hafa búálfinn Þelmund með sér nú þegar, en 

Þelmundur er hvergi sjáanlegur. 

Þegar grunnhópurinn kom saman aftur fórum við meira út í að skapa heim þessa þáttar í 

sameiningu en ekki bara tónlistina sjálfa. Sökum anna hjá Rakel höfðum við stuttan tíma 

saman þannig að ég dreif mig í að skrifa þáttinn að mestu leyti og við tókum upp lagið Við 

erum búálfar ásamt öllum senunum sem Rakel var partur af. Síðan hitti ég strákana, Ragnar, 

Tómas og Tryggva, og þá sömdum við lögin hans Skýrfinns, Alltaf að gleyma og Einfalt líf. 

Við tókum svo upp það sem eftir var af þættinum sem ég hafði þá lokið við að skrifa. Þessi 

þáttur bauð upp á mun fleiri tækifæri til að eiga við raddir búálfanna, símsvarans og konu 

vandamálaráðherrans en í staðinn var ég með enn minna af aukahljóðum miðað við hina tvo 

þættina.  

 

Mynd 9 - Ragnar, ég, Tómas og Tryggvi við tökur fyrir þriðja þátt Vandamálaráðuneytisins vor 2020. 
Skjáskot af myndbandi úr einkasafni. 
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Fjórði þáttur 
Þar sem þriðji þáttur endaði í lausu lofti (e. cliffhanger) var alltaf á döfinni að gera fjórða 

þáttinn og ganga þar með frá öllum lausum endum. Við þurftum augljóslega að hafa sömu 

leikara og voru í þriðja þætti og þar sem þetta yrði sennilega lokaþátturinn fengum við Karl 

til að snúa aftur sem vandráðurinn Snæfinnur úr öðrum þætti. Við hittumst mismörg í nokkur 

skipti og tókum upp byrjunarlag í söngleikjastíl og yfirheyrslulag. Planið var að taka upp 

lokalag en það náðist ekki af heilsufarsástæðum og skömmu síðar var samfélagið komið á 

hliðina vegna Covid-19 veirunnar og samgöngubann skollið á. Það kom til tals að reyna að 

taka þáttinn upp með því að halda myndbandsfund á netinu og hver og einn myndi taka upp 

hljóðið með því sem væri aðgengilegt hverjum og einum en það hefði sennilega verið erfitt 

að vinna eftir á og þrátt fyrir kyrrstöðu vegna veirunnar hefur líka reynst erfitt að finna tíma 

sem hentar öllum. Fjórði þátturinn er því enn saltaður að sinni þó að hann sé langt kominn. 

 

Mynd 10 - Tryggvi og Karl taka upp hljóðheim fyrir fjórða þátt Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Mynd úr 
einkasafni. 
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8.  Tæknin 

Þegar ég fór að skipuleggja að taka upp og framleiða mitt eigið hlaðvarp var ég ekki mikið 

að pæla í tæknilegu hliðinni fyrst um sinn en þegar ég fór virkilega að hugsa um allt sem þar 

lægi að baki fór ég að mikla það eilítið fyrir mér miðað við minn bakgrunn. Eftir að hafa 

rætt þetta lítillega við kennarana mína og samnemendur sá ég samt fram á að þetta væri alveg 

mögulegt með þeim takmörkuðu tækjum og tæknikunnáttu sem ég byggi yfir. Ég hef verið 

með hljóðvinnsluforritið Ableton í nokkur ár og er með mjög einfalda grunnkunnáttu á það 

en með hjálp YouTube útskýringamyndbanda og nokkurra góðra vina sem eru mjög fróðir í 

þessum efnum náði ég að læra ýmislegt gagnlegt í gegnum ferlið. Auðvitað er alltaf hægt að 

bæta sig en ég er frekar viss um að mér hafi farið fram í einhverju tæknitengdu með hverjum 

þættinum sem við gerðum.  

Ég átti sjálf einn eimsvala hljóðnema (e. condenser microphone) frá Aston Microphones sem 

virkar vel í hljóðverum því að hann gengur fyrir rafmagni og því ekki nauðsynlegt að vera 

mjög nálægt honum til að vel heyrist. Hljóðneminn minn tekur upp nánast í hálfhring svo að 

í fyrsta þættinum stilltum við honum upp í miðju rýminu og röðuðum okkur í skeifu í 

kringum hann. Ragnar Pétur, sögumaðurinn, var á öðrum enda skeifunnar og þegar ég vann 

þáttinn eftir að við vorum búin að taka allt upp tók ég eftir því að stundum heyrðist verr í 

honum en öðrum og þá hafði hann sennilega hallað sér örlítið til hliðar sem var nóg til að 

hann datt út úr þessum hálfhring sem hljóðneminn náði til með góðu móti. Til að laga það 

hittumst við tvö aukalega til að taka upp nokkrar setningar aftur sem höfðu verið slæmar en 

þá varð hljóðið í þeim upptökum eiginlega of gott miðað við annað í þættinum. Ég aðlagaði 

hljóðið að fyrstu upptökunni með því að bæta talsverðum endurómi (e. reverb) á það sem 

gerir það að verkum að hljóðið verður aðeins óskýrara. Ég ákvað að kaupa mér annan sams 

konar hljóðnema áður en við tókum upp annan þáttinn og þættirnir sem á eftir fylgdu voru 

þá teknir upp þannig að Ragnar Pétur var með einn hljóðnema fyrir framan sig og við hin, 

persónurnar í heiminum, héldum áfram að raða okkur í kringum hinn hljóðnemann. Mér 

fannst það eiga vel við að sögumaðurinn fengi að hafa sinn eigin hljóðheim með skýrari 

hljóm þar sem hann átti hvort sem var ekki beinlínis að vera í sama heimi og við, heldur 

meira eins og áhorfandi úr annarri vídd.  
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Niðurlag 

Að leggja blint í sjóinn með verkefni af þessum toga er bæði spennandi og krefjandi. Ég 

reyndi að ímynda mér ferlið en hef komist að því að ekki er allt sem sýnist varðandi 

vinnutíma bak við sambærileg verk. Einnig lærði ég að samkeppni um að koma sínu á 

framfæri getur verið strembin í heimi þar sem úrvalið er óþrjótandi á öllum þeim 

streymisveitum sem nútíminn bíður uppá. Upphaflega reiknaði ég það út að við myndum 

þurfa að gefa okkur u.þ.b. 3-8 klukkustundir til að semja og taka upp tónlistina aðra vikuna 

og jafnvel 3-5 klukkustundir til að taka upp þáttinn hina vikuna. Ég myndi svo sinna 

hljóðvinnslunni á nokkrum dögum og birta nýja þætti aðra hverja viku. Þá var ég ekki búin 

að gera ráð fyrir því að ég myndi skrifa heil handrit fyrir hvern þátt né gera mér grein fyrir 

því hvað það var oft erfitt að finna tíma sem hentaði öllum í meira en klukkutíma í senn. 

Fljótlega lærði ég að þriggja tíma fundir þýddu venjulega tveir tímar af vinnu á móti 

klukkutíma af samræðum og lítilli einbeitingu. Það er þó auðvitað hluti af því að vinna með 

öðru fólki sem þarf að kynnast og finna vellíðan í því að eyða saman tíma og fundirnir voru 

almennt skemmtilegir. Sjálf hafði ég gaman af að skrifa handritin með slembiaðferðinni og 

fannst skemmtilegt að vinna þættina sem við náðum alltaf að birta á réttum tíma þar til 

heimsfaraldurinn Covid-19 stoppaði okkur áður en við náðum að klára síðasta þátt. Þegar á 

allt er litið gekk þessi vinna vel þó að auðvitað kæmu tímar þar sem eitthvað var erfitt eða 

kvíðavaldandi en það reyndist allt yfirstíganlegt. Það er enn óljóst hvað tekur við hjá mér en 

í mínum huga er Vandamálaráðuneytið spennandi og skemmtilegur hliðarveruleiki sem er 

langt frá því að vera fullkannaður. Við getum í raun haldið sögunni áfram eins lengi og við 

viljum sem hlaðvarp og einnig væri hægt að skoða aðrar frásagnaraðferðir, t.d. smásögur, 

sviðsverk eða jafnvel í gegnum samfélagsmiðla en það eru til margir hliðarveruleikaleikir 

(e. alternate reality games) á mismunandi miðlum þar sem fólk framleiðir efni sem segir 

sögu sem er ekki raunveruleg þó að hún virki þannig. Ég er opin fyrir því að prófa mig áfram 

með hlaðvarpsformið og jafnvel að gera eitthvað á ensku en það myndi auka möguleikana á 

dreifingu þó að samkeppnin yrði jafnframt meiri. Þessi frumraun mín hefur ekki náð flugi í 

dreifingu á samfélagsmiðlum enda hef ég ekki sjálf gefið mér tíma til að fylgja því nægilega 

vel eftir. Ég hef þó fengið jákvæð viðbrögð úr ólíkum áttum og sumir hafa óskað eftir því að 

tónlistin ein og sér verði aðgengileg á veitum svo að hægt sé að hlusta á lögin án þess að 

þurfa að hlusta á þættina til enda til að heyra þau. Ef ég færi út í sambærilegt verkefni aftur 

myndi ég annað hvort gefa mér meiri tíma í hvern þátt til að ná hópnum betur saman eða 
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vera með sama leikhópinn í öllum þáttunum. Einnig þyrfti ég að vera aðeins meiri leikstjóri 

og taka betur af skarið, leiða hópinn og útskýra betur hvaða útkomu ég vil fá.  

Eitt veit ég þó fyrir víst. Ég er reynslunni ríkari eftir þetta ferli og spennt fyrir að halda áfram 

flæðandi listsköpun að loknu námi.  



 

 

 

28 

Heimildaskrá 

Prentaðar heimildir:  

Spinelli, Martin og Lance Dann, Podcasting – The Audio Media Revolution. New York: 

Bloomsbury Academic, 2019. 

 

Vefheimildir: 

Hammersley, Ben. „Audible Revolution.“ The Guardian, 12. febrúar 2004. Sótt 30. apríl 

2020. https://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia 

Helgi Grímur Hermannsson. „Raunir Erbanors.“ Storytel. Sótt 20. mars 2020. 

https://www.storytel.com/is/is/books/980870-Raunir-Erbanors 

Koster, Julian. „About The Orbiting Human Circus.“ WNYC Studios. Sótt 6. maí 2020  

https://www.wnycstudios.org/podcasts/orbitinghumancircus/about 

Shippen, Lauren. „The Bright Sessions.“ The Bright Sessions. Sótt 27. apríl 2020. 

http://www.thebrightsessions.com/ 

Sigurður Sigurjónsson, Karl Ágúst Úlfsson, Örn Árnason. „Með öðrum morðum.“ Storytel, 

Sótt 20. mars 2020. https://www.storytel.com/is/is/books/146147-Harry-og-Heimir-

Me-oerum-morum 

Winter, Ellen og Chris Littler. „36 Questions.“ Two-Up. Sótt 27. apríl 2020. 

https://twoupproductions.com/36-questions/podcast 

„John Cage,“ Theatre Piece, sótt 20. mars 2020. https://johncage.org/pp/John-Cage-Work-

Detail.cfm?work_ID=203 

„Podcast,“ Lexico, sótt 30. apríl 2020. https://www.lexico.com/definition/podcast 

„Sköpun, miðlun og frumkvöðlastarf.“ Listaháskóli Íslands. Sótt 7. maí 2020. 

https://www.lhi.is/skopun-midlun-og-frumkvodlastarf-naip 

„The man who accidentally invented the word ’podcast‘,“ BBC Sounds, sótt 30. apríl 2020. 

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p038m811 

https://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia
https://www.storytel.com/is/is/books/980870-Raunir-Erbanors
https://www.wnycstudios.org/podcasts/orbitinghumancircus/about
http://www.thebrightsessions.com/
https://www.storytel.com/is/is/books/146147-Harry-og-Heimir-Me-oerum-morum
https://www.storytel.com/is/is/books/146147-Harry-og-Heimir-Me-oerum-morum
https://twoupproductions.com/36-questions/podcast
https://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=203
https://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=203
https://www.lexico.com/definition/podcast
https://www.lhi.is/skopun-midlun-og-frumkvodlastarf-naip
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p038m811
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Myndaskrá 

Mynd 1 – Rögnvaldur Már Guðbjörnsson. Steina flytur Öldustein eftir Ragnheiði Erlu 

Björnsdóttur á Airwaves off-venue í Hosiló 8. nóvember 2018. Skjáskot af 

myndbandi úr einkasafni. 

Mynd 2 – Steinunn Björg Ólafsdóttir. Tómas grípur fram í fyrir söng Tryggva við upptökur 

á 3. þætti Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Skjáskot af myndbandi úr einkasafni. 

Mynd 3 – Steinunn Björg Ólafsdóttir. Karl Magnús tekur upp orgelleik fyrir annan þátt 

Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Mynd úr einkasafni. 

Mynd 4 – Steinunn Björg Ólafsdóttir. Miði með fyrirmælum úr Theatre Piece eftir John 

Cage. Mynd úr einkasafni. 

Mynd 5 – Steinunn Björg Ólafsdóttir. Ragnar leikur á gítar fyrir upptökur á þriðja þætti 

Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Skjáskot af myndbandi úr einkasafni. 

Mynd 6 – Steinunn Björg Ólafsdóttir. Tómas og Rakel við upptökur á fyrsta þætti 

Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Skjáskot af myndbandi úr einkasafni. 

Mynd 7 – Steinunn Björg Ólafsdóttir. Forsíða Vandamálaráðuneytisins á streymisveitum. 

Mynd úr einkasafni. 

Mynd 8 – Steinunn Björg Ólafsdóttir. Una og Sirrý sitja fyrir á mynd eftir tökur á öðrum 

þætti Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Mynd úr einkasafni. 

Mynd 9 – Steinunn Björg Ólafsdóttir. Ragnar, Steina, Tómas og Tryggvi við tökur fyrir 

þriðja þátt Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Mynd úr einkasafni. 

Mynd 10 – Steinunn Björg Ólafsdóttir. Tryggvi og Karl taka upp hljóðheim fyrir fjórða 

þátt Vandamálaráðuneytisins vor 2020. Mynd úr einkasafni. 
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Viðauki I 

Fyrsti þáttur – Stemmarinn er lélegur 
Sögumaður Góðan daginn kæru hlustendur og verið velkomin að viðtækjunum - Jah eða 

hvaða tækjum sem þið notið til að hlusta á þennan þátt. Ég er sögumaðurinn 
og ætla að segja ykkur frá töfrandi litlum stað - eða hann er kannski ekki 
svo lítill, en töfrandi er hann og fullur af bráðgáfuðu, æðislegu og jákvæðu 
fólki - allavegana svona yfirleitt, það fer aðeins eftir því hvoru megin sumir 
fóru frammúr þann morguninn hversu skemmtileg og jákvæð þau eru, en 
þau eru oftast bráðgáfuð, nema þá kannski eftir stöku tilraunir til að drekkja 
heilasellunum sínum í áfengi, en það er nú jafn sjaldséð og hvítir svanir - 
eða voru það svartir hrafnar? Bíddu nú við, hvert var ég komin? 
Ah já! Vandamálaráðuneytið var hýst í látlausu skrifstofuhúsnæði á 
Vonarstræti 6 með dásamlegu útsýni yfir tjörnina. Þar starfaði einvala lið 
fólks sem öll áttu það sameiginlegt að vera góð í að leysa vandamál annara 
og jafnvel stundum sín eigin. Ég sé að það er maður að fara þar inn í 
þessum töluðu orðum, fylgjum honum eftir og sjáum hvert það leiðir okkur. 
Hann gengur í gegnum dyrnar inn í lítið, hlýlega upplýst rými þar sem 
guðdómlegur ritari situr við skrifborð vinstra megin, á móti honum hægra 
megin við vegginn eru tveir fráhrindandi stólar og á veggnum beint 
framundan eru nokkrar gulnaðar vatnslitamyndir í ramma í kringum flúraða 
hurð. 

 
Listjón  Halló, ég er með eitt vandamál sem þarfnast úrlausnar, við hvern tala ég? 
 
Ritari   Góðan daginn herra. Vinsamlegast fylltu út þetta eyðublað varðandi 

vandamálið þitt þannig að við getum úthlutað þér viðeigandi vandráði í 
verkið. Má bjóða herranum kaffi á meðan hann skrifar? 

 
Listjón  Já takk, það er fallega boðið. 
 
Sögumaður Ritarinn opnar flúruðu hurðina og kyrrðin sem hvíldi yfir móttökunni er 

rofin með sinfóníu af skrifstofuhljóðum. Þó nokkur lyklaborð mynda taktinn 
sem símhringingar og prentarar hljóma svo yfir ásamt þó nokkrum röddum 
og daufum ómi af unaðslegri tónlist. 

 
Ritari  (Kallar í allt öðrum tón inn ganginn) Hvar í saursmettinu er kaffivélin 

niðurkomin? Við erum með nýjan kúnna frammi sem langaði í bolla. 
 
Ráðherrann Kolgríma tók hana inn á skrifstofu til sín því hún var að eyða  
  meiri tíma í að ganga fram og til baka inná kaffistofu til að sækja sér kaffi 

heldur en til að vinna vinnuna sína. 
 
Ritari  Vááá getur hún ekki bara leyst þetta vandamál án þess að það bitni á 

öllum hinum sem vinna hérna?  
 
Ráðherrann Heyrðu mig ritari, hurðin stendur galopin og þú ert tuðandi út í eitt, 

vinsamlegast ekki hrekja kúnnann okkar alveg strax í burtu. 
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Ritari  Rammfúla rækjuseyði!  
 
Sögumaður Ritarinn kemur hlaupandi fram og skellir flúruðu hurðinni aftur 

vandræðalegur  á svip  
 
Ritari  Innilega afsakaðu en við virðumst ekki eiga heitt á könnunni að svo stöddu,
  ég fann hérna hinsvegar drykk sem er ekki kaffi inni á kaffistofu sem þér er
  velkomið að njóta á meðan þú klárar að fylla þetta út. 
 
Sögumaður Listjón horfir undrandi á drykkinn sem er háfleygur og réttir fram 

eyðublaðið. 
 
Listjón  Já þakka þér en ég er reyndar búinn núþegar. 
 
Ritari Nú það tók ekki langan tíma… Enda ekki furða þegar þú sleppir nánast 

öllum liðunum! Ekkert um hvaða flokki eða undirflokki vandamálið 
tilheyrir, engar skilgreiningar á aðstæðum og ekkert um baksögu eða 
fjölskylduhagi. Bara nafn: Listjón og annað: Ég var að flytja í blokk og það 
er svo rosalega léleg stemming á húsfundum. 

 
Listjón  Já ég vildi ekki vera að flækja þetta neitt og veit ekkert um neina 

undirflokka, langaði bara að kíkja við og athuga hvort það væri ekki hægt 
að kippa þessu í liðinn snöggvast. 

 
Sögumaður Ritarinn starði á Listjón í augnablik áður en hann gekk inn um flúruðu 

dyrnar  aftur og gargaði 
 
Ritari  Kolgríma! Ég er með vandamál fyrir þig! 
 
Sögumaður Skyndilega þögnuðu skrifstofulætin og það varð grafarþögn. Listjóni fannst  
  eins og loftið væri orðið þyngra og voru þetta ljósin sem voru farin að flökta 

líka? Hvað gengur eiginlega á? 
 
Ritari  Æjji Vandamálaráðherrann var bara að kveikja á gömlu ljósritunarvélinni  
  okkar, rafmagnið tekur alltaf smá dýfu þegar það gerist. 
 
Sögumaður Nú, ég hélt kannski að Kolgríma væri eitthvað ógurleg, ætlaði að fara að 

lýsa þungum fótsporum sem kæmu hægt nær og nær og.. 
 
Ritari  (grípur frammí fyrir) Nei nei, Kolgríma er ósköp venjuleg manneskja - eða 
  hún er að minnsta kosti manneskja og er ein af okkar hæfustu vandráðum. 
 
Sögumaður Allt í lagi þá, mér fannst bara vera kominn tími á eitthvað aðeins meira 

action í söguna, það er eitthvað svo lítið spennandi búið að vera að gerast… 
 
Kolgríma (ræskir sig) Er ég eitthvað að trufla? Get sko bara komið aftur síðar, hef 

nægan tíma á minni könnu og ekkert stress hjá mér eða neitt. 
 
Sögumaður (smá pirraður) Ha, nei nei, ég skal koma mér aftur að verki. 
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Kolgríma (kaldhæðin) Já þakka þér kærlega. 
 
Sögumaður (tuða e-ð fyrst?) Inn í móttökuna gengur mjög venjuleg manneskja í mjög  

venjulegum fötum með mjög eðlilegt göngulag. (dæs) 
 
Ritari Listjón þetta er Kolgríma, hún verður vandráðurinn þinn í dag og getur 

kippt þessu í liðinn fyrir þig á mettíma. 
 
Listjón  Sæl. 
 
Kolgríma Sæll, hvert er vandamálið þitt segirðu? 
 
Listjón Heyrðu það eru húsfundirnir í stigaganginum mínum, þeir standa bara 

engan vegin undir væntingum! 
 
Sögumaður Skyndilega opnast flúraða hurðin uppá gátt og inn kemur jakkafataklæddur 

maður með drykk sem er ekki kaffi. 
 
Ráðherra Heyrði ég rétt að vandamálið snúi að húsfundum? 
 
Listjón  Já reyndar... 
 
Ráðherra (grípur frammí) Béskotans! Það minnsta sem maður getur beðið um er að 

manni líði vel heima hjá sér og ástandið er eflaust mjög kvíðavaldandi fyrir 
þig fyrst þú ert kominn hingað til okkar. 

 
Kolgríma Listjón þetta er Vandamálaráðherrann, honum er sérlega annt um öll  

heimilistengd vandamál sem... 
 
Ráðherra (grípur frammí) Já enda sagði afi alltaf að öll vandamál byrji heima fyrir, 

það er best að leysa þau á meðan þau eru enn þar, áður en þau eru orðin að 
vandamálum úti í samfélaginu sjálfu. 

 
Sögumaður Eftir óþarflega langa ræðu um þróun vandamála í samfélaginu leit Kolgríma 
  ljót á svipinn á Vandamálaráðherrann sem varð þá eins og sprunginn  

latexhanski og afsakaði sig. 
 
Ráðherra Nóg komið af rausi af minni hálfu, þú ert í góðum höndum hjá Kolgrímu 

svo ég leyfi henni bara að taka við. 
 
Kolgríma Þakka þér fyrir. Listjón, hvernig eru húsfundirnir ekki að standa undir   

væntingum?  
 
Listjón  Það er bara svo rosalega vondur andi í fólkinu alltaf. 
 
Kolgríma Hvernig þá? Segðu okkur frá fundunum sjálfum. 
 
Listjón  Hvar á ég að byrja? 
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Á þessum fundum er alltaf talað um: 
 
 

að Natan spilar á bassa  
öll sunnudagskvöld 
en Gurrý og Gróa vilda banna bassa  
halda þær hafi einhver völd 

Natan mónó... 
 

Stemmarinn er lélegur 
Stemmarinn er lélegur 
Stemmarinn er lélegur 

 
Svo er rætt um ganginn 
þann eilífa hausverk 
enginn ratar heim til sín 
því allt er svo illa merkt 

Gurrý mónó… 
 

Stemmarinn er lélegur 
Stemmarinn er lélegur 
Stemmarinn er lélegur 

 
Húsvörðurinn okkar 
er alltaf í útlöndum 
svo við þurfum að ákveða allt 
á þessum húsfundum 
Öll skiptumst við á að þrífa 
nema hann Samúel, 
hann hæjakkar alltaf umræðuna 
og talar um Kain og Abel 

Samúel mónó… 
 

Stemmarinn er lélegur 
Stemmarinn er lélegur 
Stemmarinn er lélegur 

 
(Ég bjóst við því að við værum öll í sátt og samlyndi 
Ég bjóst við því að við nágrannarnir væru öll yndi) 

 
  Svo þannig er nú það 
 
Kolgríma Hversu mikið viltu leggja á þig við að laga stemminguna á þessum fundum? 
 
Listjón Ég er eiginlega til í að prófa allt, ég finn hvað þetta hefur þrúgandi áhrif á 

mig og ég vil ekki enda sem bitur, hávær kall á þessum fundum að kvarta 
yfir því að Gróa kunni ekki á ryksuguna heldur sópi bara ganginn þegar hún 
á að þrífa - en það er reyndar í alvöru vandamál, það er teppi á ganginum og 
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hún notar ekki einu sinni alvöru kúst heldur bara litla burstann sem fylgir 
fægiskóflunni. 

 
Kolgríma Þú hljómar eins og þú vitir eitt og annað um þrif. 
 
Listjón Já ég er sko haldin smá sýklahræðslu svo mér líður best þegar það er hreint 

í kringum mig. 
 
Kolgríma Afar áhugavert! Ef ég skil þig rétt þá eru Gurrý og Gróa komnar til ára 

sinna og ef til vill Samúel líka? 
 
Listjón Já mikið rétt, eða Samúel er ekki alveg jafn gamall og þær en er klárlega 

eldri en húsvörðurinn sem ég veit ekki einu sinni hvað heitir því hann er 
aldrei þarna. Svo er Lovísa sem er alltaf eitthvað að reyna að stilla til friðar 
en kemur samt aldrei með neinar lausnir svo fólk fer bara að rífast aftur. Já 
og svo erum við Natan á svipuðum aldri, báðir frekar nýlega komnir á 
leigumarkaðinn. 

 
Sögumaður Kolgríma horfir íbyggin á svip á píanó sem stendur í horninu hægra megin 

við gluggann. Það fór alveg framhjá Listjóni þegar hann kom inn en hann 
heillast af því núna, enda er hér um gullfallegt hljóðfæri að ræða. 

 
Ráðherra Ritari, viltu vinsamlegast hella uppá könnuna fyrir okkur, ég er búinn með  

þennan drykk sem er ekki kaffi og vantar eitthvað huggulegt til að ná 
bragðinu af því úr munninum á mér. 

 
Ritari Já herra, ég var einmitt að klára að vandamálast svo ég skal færa ykkur 

kaffi áður en ég fer að sinna mínum daglegu ópum. 
 
Sögumaður Vandamálaráðherrann kinkar kolli og fer að rölta rólega um rímið. 
 
Ráðherra (Nærgætnislega) Kolgríma þú bara lætur mig vita ef þú vilt að ég gefi þér  

einhver ráð eða hugmyndir, stend bara hérna tilbúinn að… 
 
Kolgríma (grípur frammí) Takk herra en ég er góð. 
 
Ráðherra Auðvitað, ekkert mál, þú veist auðvitað alveg hvað þú ert að gera, ég vildi  

bara… 
 
Sögumaður Kolgríma gefur honum annað illt augnaráð sem þaggar niður í   

Vandamálaráðherranum og hann lætur sig síga á það sem reyndist vera opið 
píanó.  
(píanóhljóð) 

 
Ráðherra Horngrýtis ódámur! 
 
Sögumaður Ráðherrann réttir fljótt úr sér og reynir að láta eins og ekkert hafi í skorist,  
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gengur þvert yfir herbergið og fer að virða fyrir sér eina af 
vatnslitamyndunum sem virðist vera af kaffibrúsa. Ritarinn birtist fljótlega 
með kaffikönnu og stafla af bollum. 

 
Ritari Herra Vandamálaráðherra, konan þín var að hringja og bað mig að minna 

þig á að örvænta ekki þó hún yrði ekki heima í kvöld, hún þarf bara aðeins 
að sinna stjórnstöðinni áður en hún klárar vinnudaginn. 

 
Sögumaður Listjón lítur undrandi á Vandamálaráðherrann um leið og hann hellir kaffi í  

ryðgaðan bolla. 
 
Ráðherra Konan mín er Varnarmálaráðherra og fylgist með einu og öðru í sínu  

ráðuneyti, en við ræðum það ekki frekar hér. 
 
Listjón  Vá, það hlýtur að vera ruglingslegt! Vandamálaráðherra og  

Varnarmálaráðherra á sama heimili. 
 
Ráðherra Tjah við notumst reyndar vanalega við okkar eigin nöfn en ekki titla þegar 

við ræðum saman svo það minnkar flækjustigið talsvert. Það segir enginn 
nafnið mitt eins fallega og hún. (Leikur konuna sína) Gaman að sjá þig 
elsku… 

 
Kolgríma (grípur frammí) Jæjja ég er komin að niðurstöðu. 
 
Sögumaður Listjón og ráðherrann líta með eftirvæntingu á Kolgrímu við þessa  

tilkynningu. Hún stendur upp og hverfur inn um flúruðu dyrnar en kemur 
aftur að vörmu spori með hátalara sem hún réttir Listjóni.  

 
Kolgríma Við skulum byrja á þessu og ef þú vildir vera svo vænn að segja ritaranum  

nöfn allra og íbúðarnúmer svo hún geti pantað merkingar fyrir allar 
hurðirnar í stigaganginum þínum.  

 
Listjón  Alveg sjálfsagt. 
 
Sögumaður Á meðan Listjón ræðir við ritarann hverfur Kolgríma aftur inn ganginn 

ásamt Vandamálaráðherranum. Eftir skamma stund opnast falin rennihurð 
fyrir aftan ritarann þar sem Kolgríma birtist með stafla af parketi og nýja 
snúrulausa ryksugu. Um leið kemur Vandamálaráðherrann aftur af 
ganginum með ruggustól. 

 
Listjón  Hvað er nú þetta? 
 
Kolgríma Parketið er fyrir stigaganginn svo það verði auðveldara að þrífa hann og  

ryksugan er létt og handhæg. Vandamálateymið mitt getur klárað að 
parketleggja hjá þér á klukkutíma ef þú samþykkir og svo mun ég vera með 
sýnikennslu á ryksuguna fyrir alla íbúa. Ég veit hinsvegar ekki hvað 
Vandamálaráðherrann ætlar sér með þennan ruggustól. 

 
Ráðherra Ég ætlaði nú bara að setja hann hjá hinum stólunum, það eru svo fá sæti  
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hérna frammi og mér fannst vanta eitthvað sterkt til að setjast í svona þegar 
ég kem fram úr skrifstofunni minni. 

 
Sögumaður Vandamálaráðherrann kom stólnum fyrir, settist niður og byrjaði að rugga 

sér. Í stólnum heyrðust brak og brestir í takt við hverja sveiflu svo hann 
hætti skyndilega að rugga sér þegar hann leit upp og sá enn annan svipinn á 
Kolgrímu. 

 
Ráðherra En það er líka mjög fínt að standa bara í lappirnar! 
 
Sögumaður Ritarinn bældi niður hlátur á meðan Kolgríma hristi höfuðið eilítið og sneri 

sér svo aftur að Listjóni. 
 
Kolgríma Ég vildi líka ræða eitt annað við þig 
 
  Það varðar stöðu þína á stigaganginum.  

Gætirðu hugsað þér að gera samning við hina? 
Þú myndir taka við af fjarhúsverðinum 
og líka þrífa fyrir þau öll, sameignina. 

 
Þau myndu borga þér í beinhörðum peningum, 
þannig græðir þú á þessu. 
Þú myndir vaxa í áliti hjá grönnunum 
og ekkert yrði lengur í klessu. 

 
Þetta kemur væntanlega með auka ábyrgðum 
og þessu fylgir meiri vinna en kannski þú veldur. 
En ef við fylgjum heldur björtu hliðunum 
verður þú víst miklu vinsælli en þú heldur. 

 
Þau myndu borga þér í beinhörðum peningum, 
þannig græðir þú á þessu. 
Þú myndir vaxa í áliti hjá grönnunum 
og ekkert yrði lengur í klessu. 

 
Listjón Heyrðu þetta er frábær hugmynd! Ég var einmitt að velta því fyrir mér 

hvernig ég gæti aflað meiri peninga án þess að það tæki of mikin tíma. 
Þegar ég stakk uppá því að við myndum ráða fólk í að sjá um þrifin vildu 
þau ekki fara að ráða inn einhvern ókunnugann til að vinna á stigaganginum 
en ég er ekki ókunnugur. Ef ég er líka maðurinn sem hjálpar þeim með 
viðhaldið og þrifin verða örugglega allir sáttari með lífið og hvort annað. 

 
Kolgríma Þannig að þú samþykkir þessa úrlausn? Þá þarftu bara að kvitta hér og hér  

og ég sendi teymið mitt af stað með parketið að byrja framkvæmdirnar. 
 
Sögumaður Listjón kvittar á blaðið skælbrosandi og tekur í hendurnar á bæði Kolgrímu 

og Vandamálaráðherranum. Ritarinn brosir breitt á leiðinni að flúruðu 
hurðinni en stingur svo hausnum inn fyrir dyrnar og gargar 
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Ritari  Teymi 2 af stað. Viðfangsefni og heimilisfang í móttöku. 
 
Sögumaður Eftir skamma stund birtist sendiferðabíll á götunni fyrir framan og nokkrir  

einstaklingar koma inn af ganginum, grípa parketið og ryksuguna með sér á 
leiðinni út og henda sér í bílinn fyrir utan sem brunar af stað. 

 
Listjón  En hvað með þennan hátalara, þú varst ekki búin að útskýra hann. 
 
Kolgríma Ah já, okkur áskotnaðist fyrir stuttu síðan. Þú ætlar að lána Natani þennan  

hátalara svo hann geti æft sig á bassan án þess að trufla ykkur nágrannana. 
Hann virkar þannig að tónlistin sem þú spilar í gegnum hann heyrist bara í 
því herbergi sem hátalarinn er staðsettur í en utan við það heyrist bara 
örlítill hvítur hávaði. Þið verðið að sjá til hversu mikið suðið berst milli 
íbúða en þetta ætti að minsta kosti að minnka áreitið til muna. 

 
Listjón  Hver röndóttur! Ég hef aldrei heyrt um aðra eins tækni. 
 
Ráðherra Nei enda er þetta afar sérstök græja sem við fengum í hendurnar að gjöf 

frá… 
 
Kolgríma (grípur frammí) Herra það er óþarfi að fara útí smáatriði. 
 
Ráðherra Já rétt hjá þér, en þetta er bara svo spennandi. (Hvíslar) Við fengum  

hátalarann úr annari vídd! 
 
Kolgríma Fari það í fúlan pytt herra! 
 
Sögumaður Listjón gapir af undrun. Og eiginlega ég líka, önnur vídd? Afhverju var 

þetta ekki komið fram fyrir löngu? 
 
Ráðherra Ja sko þetta er eiginlega hernaðarleyndarmál… 
 
Kolgríma (grípur frammí) Já, bókstaflega komið frá konunni þinni,  

Varnarmálaráðherranum sjálfum. Hvað heldurðu að hún segi núna? 
 
Ráðherra Æjji hún þarf nú kannski ekki að vita… 
 
Ritari  (grípur frammí) Hérna er flassið herra. 
 
Ráðherra Já en hann er ekkert að fara að segja… 
 
Kolgríma (grípur frammí) Við tökum enga sénsa hér. 
 
Sögumaður Kolgríma tekur við litlu apparati og lýsir með því í andlitið á Listjóni. Vá 

bara tekið beint úr Menn í svörtu? Eruð þið kannski líka að fara að eiga við 
geimverur og skrímsli hérna? 

 
Ritari Nei við höfum eiginlega ekki tíma fyrir það í þessum þætti en sjáum til 

hvað gerist í næsta. 
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Sögumaður Ha? Er þér alvara? 
 
Kolgríma Við erum ekki sérlega mikið fyrir að grínast með vandamálin sem við 

tökum okkur fyrir hendur. 
 
Sögumaður Ég er svo aldeilis hlessa! 
 
Ritari  Við erum samt í alvöru að falla á tíma, ætlarðu að fara að klára þetta? 
 
Sögumaður Já auðvitað, afsakið. Listjón rankar við sér eftir flassið og lítur á hátalarann  

sem hann heldur á. 
 
Listjón  Hver röndóttur! Ég hef aldrei heyrt um aðra eins tækni. 
 
Sögumaður Kolgríma gefur Vandamálaráðherranum magnað augnaráð þegar hann ætlar  

að opna munninn aftur og segir 
 
Kolgríma Já þar sem við erum vandamálaráðuneytið fáum við oft ýmsa  

framúrstefnulega hluti á undan almenningnum og þetta er einn af þeim. 
Leyfðu okkur svo að fylgjast með hvernig hann virkar og við látum fólkið 
sem er að þróa þessa tækni vita. Mig grunar að það sé ekki langt í að þú 
munir sjá svona græjur til sölu á hinum almenna markaði. 

 
Ritari  Listjón þakkaði kærlega fyrir sig og kvaddi með hátalarann í fanginu. Endir. 
 
Ráðherra Skoppandi skíthoppari ritari! Hvað í ósköpunum ertu að gera? 
 
Sögumaður Ritarinn benti óþolinmóður á klukkuna og.. nei bíddu nú hægur, þú tókst  

línuna af mér! 
 
Ritari  Þú varst bara svo lengi að koma þér að verki! Ég þarf að fara að koma mér! 
 
Sögumaður Fyrr má nú aldeilis fyrr vera… 
 
Ritari   Jæjja þá, eftir hverju ertu eiginlega að bíða? 
 
Sögumaður Heyrðu ég væri löngu búinn ef þú hefðir bara leyft mér að vinna mína 

vinnu!... 
 
Ritari  (grípur frammí) Ef þú gætir nú bara sinnt þinni vinnu svona einu sinni…. 
 
Kolgríma (gargar) Blót! 
 
Sögumaður Allir þögnuðu skyndilega. Sem ég skil reyndar vel, sagðiru blót? 
 
Kolgríma Já mér datt ekkert blótsyrði í hug en ég þurfti að stoppa þetta rifrildi. 
 
Ráðherra Já nú er komið nóg! 
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Sögumaður Rétt hjá ykkur! (talað hratt) Listjón var ráðinn sem nýr húsvörður og samdi 

við nágranna sína um þrifin og Natan var himinlifandi með hátalarann og 
allir voru ánægðir með parketið og allt var í lukkunnar velstandi og 
prumpuðu glimmeri það sem eftir lifði mánaðar að minnsta kosti - allir 
sáttir? 

 
Allir   Já/glæsilegt/whoop (jánk og gleðihljóð) 
 
Sögumaður Fullkomið! Endir! Takk fyrir að hlusta! 
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Viðauki II 

Annar þáttur – Gættu hvers þú óskar þér 
Sögumaður Góðan daginn kæru hlustendur og verið velkomin aftur! Ég ætti nú ekki að  

þurfa að kynna mig en svona ef þið skilduð vera gleymin þá er ég 
Sögumaðurinn. Ef það klingir engum bjöllum hjá ykkur hafið þið 
augljóslega ekki hlustað á fyrsta þáttinn svo viljið þið þá vinsamlegast ýta á 
“til baka” hnappinn og byrja á byrjuninni! Það er mjög mikilvægt fyrir 
framgang sögunnar! Eða ég held það að minnsta kosti, það hljómar 
sennilegt. 
Í síðasta þætti fengum við aðeins að kynnast fólkinu í 
Vandamálaráðuneytinu á meðan það leysti vandamál Listjóns sem fann sig 
ekki á húsfundunum í stigaganginum sínum. Hvaða… æsispennandi mál 
ætli þau leysi í dag? 
Við hefjum frásögnina fyrir innan flúruðu hurðina þar sem Kolgríma og 
Snæfinnur eru að koma sér fyrir í eldhúskróknum sem leynist þar rétt fyrir 
innan.  

 
Kolgríma Jæjja þá er þessi brjálaði morgun búinn 
 
Snæfinnur Já, verst að við erum nýbúin að upplifa hann svo við erum ekki að fara að 

rifja hann upp saman hérna við eldhúsborðið 
 
Kolgríma Segðu, það er líka enginn annar hérna sem var ekki á staðnum og við 

gætum deilt þessari upplifun með þar sem allt hitt starfsfólkið fór eitthvert 
annað í mat 

 
Snæfinnur Sem betur fer, annars fengi ég ekki frið frá þeim því ég kom með afgangs  

pizzu síðan í gær 
 
Kolgríma Ég skil ekki afhverju, köld pizza síðan kvöldið áður? Hvað er svona 

merkilegt við hana? 
 
Snæfinnur Þú hefur augljóslega aldrei smakkað pizzuna mína. Ég baka nefnilega alveg  

rosalega góðar pizzur sko, leyndarmálið er í….. 
 
Sögumaður Skyndilega hringir farsími Kolgrímu og Snæfinnur þagnar á meðan hún 

svarar 
 
Kolgríma Kolgríma…. hvað segirðu… Hmmm… gætirðu kannski…. 
 
Sögumaður Kolgríma hlustar á einhvern sem talar alveg rosalega mikið um ég veit ekki  

hvað, en hvað ætlaði Snæfinnur eiginlega að segja varðandi leyndarmálið að 
bragðgóðri pizzu? 

 
Snæfinnur Já sko það eru margir búnir að giska og enginn hefur hitt naglann á höfuðið  

hingað til! Vinsælasta kenningin er að þetta hafi eitthvað með…… 
 
Kolgríma Afsakið, ég þarf aðeins að kíkja fram 
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Sögumaður Kolgríma smeygir sér útum dyrnar svo við getum haldið áfram að komast 

til botns í þessu pizzumáli hjá Snæfinni…. (fade out) 
 
Kolgríma Ó, Kjalvör og Bergþrúður, eruði bara mættar? 
 
Kjalvör Já ritarinn virðist vera farinn eitthvert í mat og við þorðum ekki að banka ef 

þú værir ekki ein fyrir innan dyrnar þannig að við hringdum frekar í þig 
 
Bergþrúður Ég er núþegar búin að sjá út 3 flóttaleiðir úr þessari móttöku ef allt verður  

vitlaust 
 
Kolgríma Jahérna, er ástandið svona rosalega slæmt? 
 
Bergþrúður Mér líður eins og ég sé umkringd öskrandi apaköttum daginn út og inn! 
 
Kjalvör Ég fer varla úr húsi og þori varla að fara að opna gluggana mína lengur.  

Þegar ég vaknaði í fyrradag var búið að troða svona 100 rauðum rósum inn 
um eldhúsgluggann hjá mér. Ætlaði varla að hafa það útúr íbúðinni því ég er 
með svo mikið frjókornaofnæmi að ég gat hvorki andað né séð! 

 
Bergþrúður Ég var orðin mjög góð í að senda þá bara að sækja eitthvað fyrir mig eða  

gera eitthvað tímafrekt til að losna við þá að minsta kosti tímabundið en ég  
get ekki gert neitt sem mér finnst skemmtilegt lengur! Ég er eins og einhver 
andamamma í sundi því þeir eru allir fyrir aftan mig allan tímann og þegar 
ég reyndi að fara í bíó um helgina horfðu allir karlmennirnir á mig í staðin 
fyrir myndina svo allar kærusturnar byrjuðu að grýta mig með poppi þar til 
ég flúði! 

 
Kolgríma Fáránlegir flatnjálgar! Eru allir karlmenn svona sem þið komist í návígi við? 
 
Kjalvör Já hver einn og einasti! Við vitum ekki hvað við eigum til bragðs að taka! 
 
E7 
Intro  Í upphafi var lífið ljúft 

áttum góða daga 
Eftir þurrkatíð í rómantík 
þeir vildu tæta hverja flík 
Allt fór þetta á versta veg 
Gættu hvers þú óskar þér 

 
Bergþrúður Ég get ekki farið út án þess að þeir elti mig 

Ég get ekki farið í sund án þess að þeir elti mig 
Strákarnir eru allstaðar 
og þeir láta mig ekki vera 
þeir eru kannski sumir sætir  
en plís látiði mig vera 

 
Allt fór þetta á versta veg 
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Gættu hvers þú óskar þér 
 
Kjalvör Ég get ekki keyrt bílinn því að þeir elta mig 

Þeir fela sig aftur í án þess að belta sig 
Strákarnir eru allstaðar 
senda mér blóm í hvívetna 
Verst er með skrattans 
frjókornaofnæmið 

 
Allt fór þetta á versta veg 
Gættu hvers þú óskar þér 

 
C kafli  Scat/ Get ekki farið neitt mix? 
 
Outro  Við komumst ekki neitt 

Þorum ekki úr húsi 
Getum ekki heldur drekkt 
sorgum okkar í búsi 
Allt fór þetta á versta veg 
Gættu hvers þú óskar þér 

 
Sögumaður Bíddu nú við, er ég ekki að segja söguna hérna eða hvað? Kolgríma, hvað 

er eiginlega (um að vera hérna frammmi) - hvaða vellyktandi verur eru þetta 
eiginlega? 

 
(Englaraddir byrja lágt og vaxa svo) 

 
Kolgríma Þetta eru gamlar vinkonur mínar, Kjalvör og Bergþrúður sem vantaði ráð  

útaf stanslausum ágangi karlmanna undanfarið - Afhverju eruði að syngja? 
 
Kjalvör Þú fórst eitthvað að tala útí loftið svo við byrjuðum bara að humma og 

þetta kom óviljandi út 
 
Snæfinnur Heyrði ég tónlist hérna frammi - Hverjar eru þessar straumlínulöguðu  

gyðjur og hvað hef ég gert til að eiga skilið það skilið að anda að mér sama 
súrefninu og þær? 

 
(orgeltónlist?) 
 
Sögumaður  Snæfinnur gengur eins og dáleiddur inn í móttökuna nær og nær þeim  

fegurstu konum sem ég hef á ævinni augum litið. Hver einasta lína eins og 
úr ljóðum Hálfdáns Faxness, hvert einasta hár liðast eins og Jökulsá á landi 
og hver einasta hreyfing eins og hjá glimmerdönsurum Njáls Óskars. 

 

Sögu: Gæsafjaðrir kitla mig að innan 
K: Ég hef aldrei séð slíka notkun á axlapúðum 
Sögu: Farðaskyggingin er engri lík 
Snæf Æðislega fallegar nasir sem þér berið með yður 
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Sögu Hún fyllir mig af himneskri dýrð 
Snæf Og rakastig húðarinnar er fullkomið 
 
Mmmmmmmm kafli? 
 
Sögu Ég er svo tilvalinn 
Snæf Ekki hlusta á hann, 
Sögu Ég er sko maðurinn 
Snæf hann er bara sögumaður 
Sögu Og ég kann sko að leysa vandamál 
Snæf Þú ert að láta þig dreyma drengur 
Sögu Hvað þykist þú vita? 
Snæf Þú veist að þú ert bara rödd en hefur engan kropp til að nota 
 
Sögu: Ég skal sýna þér þú tannfúla trunta 
Snæf Lát heyra makalausi melludólgur 
 
Sögu Þú veist að röddin mín er rosalega djúp 

Eins og jarðaber í súkkulaði hjúp  
Ég get skipt um dekk, tekið bíl í bekk 
verður eins og Sigga Ding þegar ég ljósin slekk  
blekk, blekk. En nú er framtíðin björt,  
hjörtun slá í takt og þau vaxa ört.  

 
Snæf Ég baka betri pizzur en nonni sprettur 

mc bauti, vinur minn, finnst eg vera nettur 
ég get borið svaka þyngsl þótt að ég léttur 
ef að þú ert svöng er ég 5 stjörnu réttur 
ekki vera sýna mér einhverjar falskar grettur  
þú veist að ástin mín er eins og sléttur klettur 

 
Sögu Ég er það sem kemst næst guði í þessum heimi  

þú ert aukakarakter sem að ég bráðum gleymi  
ég er fjórðu víddar óræð vera  
Allt sem að ég segi það muntu gera 
þú ert lítill strákur, heldur að þú sért flottur  
ef þú ferð í slag við mig þú verður píslarvottur  

 
Snæf Ok ég vissi ekki að þú værir svona stór  

ert það þú sem fólk syngur um í kór? 
En ef þú ert getur verið hvað sem er, 
afhverju ertu þá ekki við hliðina á mér? 
Þessar gyðjur vilja mann sem er úr holdi og blóði 
þú getur ekki einu sinni bundist fljóði 

 
Kolgríma Skíttíðig skrattakollur! Stopp nú! 
 
Snæfinnur Já en hann byrjaði… 
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Kolgríma Nóg komið af þessu, ég er að reyna að hjálpa vinkonum mínum með þetta  
vandamál og þú gerir bara illt verra! 

 
Snæfinnur Nú vandamál! Afhverju sagðiru það ekki fyrr? Við vinnum sko fyrir  

vandamálaráðuneytið og ég er sérstaklega góður í að leysa vandamál 
kvenna 

 
Sögumaður Snæfinnur blikkaði stelpurnar og blés út brjóstkassann - eins og hann hafi  

eitthvað að sýna, ef ég væri mannlegur myndi ég sko sýna… 
 
Kolgríma Ekki byrja aftur! Hvernig á ég að ná honum í burtu? 
 
Bergþrúður Hey þú, Snæfinnur segirðu? 
 
Snæfinnur (Mjög ákafur) Já, já það er ég! 
 
Bergþrúður Veistu hvað myndi hjálpa okkur mjög, mjög mikið? 
 
Snæfinnur Segðu mér og ég mun fara á enda veraldar fyrir ykkur! 
 
Bergþrúður Það er eitt lítið, yndislegt kaffihús 
 
Kjalvör Í Mosfellsbæ! 
 
Bergþrúður Já! Sem selur svo dásamlegar, gylltar smákökur í laginu eins og pollagallar,  

ekki gætirðu skottast þangað fyrir okkur og verslað nokkrar svoleiðis? 
 
Snæfinnur Já auðvitað! Allt fyrir ykkur! Ég mun færa ykkur fallegustu smákökurnar á  

silfurfati! 
 
Kjalvör Við efumst ekki um það…. 
 
Sögumaður Og í þeim töluðu orðum stekkur Snæfinnur af stað út um dyrnar og hverfur  

fyrir hornið 
 
Kolgríma Takk kærlega fyrir að senda hann í burtu, ég skil vel að þið eruð orðnar  

þreyttar á þessu ástandi ef allir verða eins og hann! 
 
Kjalvör Jaa þeir fara reyndar ekki alltaf að tala við sjálfan sig og syngja útí loftið 

eins og hann gerði… 
 
Sögumaður Það kemur fát á Kolgrímu þegar hún reynir að afsaka hegðun Snæfinns 
 
Kolgríma Nei sko hann var bara að tala við tæknimanninn okkar, við erum með svona  

örsmáa hátalara til að vera alltaf í sambandi við tæknideildina okkar 
 
Sögumaður Ertu að meina mig? Ekki reyna að snúa þig útúr þessu, segðu þeim bara frá  

mér í alvöru, kannski getum við fundið leið til að vera saman ef þær sættast 
við mig! Ég þarf bara að finna mér líkama eða brjótast útúr 
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sögumannakassanum, ég mun finna leið og við munum verða hamingjusöm 
til æviloka! 

 
Kolgríma (hvíslandi) hættu þessu rugli og leyfðu mér að vinna í friði 
 
Bergþrúður Varstu að segja eitthvað? 
 
Kolgríma Ha, neinei, bara að hugsa upphátt. Komum okkur að efninu! Hvenær  

nákvæmlega byrjaði þessi hegðun hjá strákunum? 
 
Kjalvör Fyrir svona tvem til þrem mánuðum hugsa ég. Fyrst urðum við bara varar 

við að strákar veittu okkur meiri athygli en við vorum vanar en það var bara 
hugguleg athygli. 

 
Bergþrúður Já ég hélt bara að stöðuhækkunin í vinnunni hefði gefið mér 

sjálfsöryggisbúst og að menn almennt tækju meira eftir mér því mér leið vel 
með sjálfa mig. 

 
Sögumaður Hvernig getur þér ekki liðið vel með sjálfa þig þú dýrðlega dama! 
 
Kolgríma Þannig að það var semsagt eitthvað sem breyttist í lífinu þínu Bergþrúður, 

en hvað með hjá þér Kjalvör? 
 
Kjalvör Já ég ákvað að breyta til og fara að lita á mér hárið um þetta leyti. Hélt bara  

að nýja klippingin og liturinn væru að fara mér svona rosalega vel en svo 
varð þetta bara verra og verra og ég er nokkuð viss um að engin klipping 
hafi þessi svakalegu völd yfir karlkyninu eins og það leggur sig! 

 
Sögumaður Þessi klipping er sú allra besta sem ég hef séð - og ekki skemmir restin af  

útsýninu! Mmmm 
 
Kolgríma Og er ekkert annað sem hefur breyst undanfarið? 
 
Kjalvör Njaaa eða jú reyndar gæti það hafa verið um svipað leyti sem ég byrjaði að  

nota nýtt ilmvatn. Eða það er ekki beint nýtt, ég var alltaf að nota það í 
framhaldsskóla og þá hafði það svo sannarlega ekki þessi áhrif! 

 
Bergþrúður Ha? Ertu að tala um ástargaldurinn frá Leyndarmáli Viktoríu? 
 
Kjalvör Já! Ég hef ekki notað það í mjög mörg ár en datt svo inná það á mjög lítinn  

pening inná einhverri síðu... 
 

Bergþrúður Ég líka! Hef einmitt heldur ekki notað það síðan í framhaldsskóla og sá  
einhverja auglýsingu…. 

 
Kjalvör Frá ósk.net? 
 
Bergþrúður Mikið rétt! 
 



 

 

 

47 

Sögumaður Kolgríma verður áhyggjufull á svipinn. Ekki eins og fegurðardísirnar tvær 
sem gætu geiflað sig og grett og samt unnið titilinn ungfrú alheimur! 

 
Kolgríma Við höfum verið að rannsaka síðuna ósk.net síðustu vikur! Okkur leikur 

grunur á að þar sé ekki allt með felldu enda eru þau að selja allskyns 
varning á hlægilega lágu verði! Það getur bara ekki verið nema um ódýrar 
eftirlíkingar sé að ræða og jafnvel sumar hverjar frá framandi… stöðum. 

 
Kjalvör Mér datt ekki í hug að þetta gæti verið orsökin þar sem ég bókstaflega 

baðaði mig uppúr þessu á unglingsárunum mínum! 
 
Bergþrúður Já og það hefur líka aldrei neinn minnst á lyktina af mér í öllu þessu 

brjálæði svo ég hugsaði heldur ekki útí það. 
 
Kolgríma Það sakar að minnsta kosti ekki að láta á þetta reyna, farið endilega heim og 

í góða sturtu, farið í hrein föt sem hafa ekki ilmvatnið í sér og færið mér svo 
báðar flöskurnar svo við getum rannsakað þær. 

 
Bergþrúður Við drífum í því! 
 
Sögumaður Og af stað fóru þær. Gengu þokkafullar út um dyrnar og að bíl Kjalvarar 

þar sem þær gengu hringinn til að athuga hvort einhver væri búinn að fela 
sig aftur í eða í skottinu áður en þær settust inn, störtuðu bílnum og keyrðu 
af stað í áttina…. 

 
Kolgríma Herra Sögumaður, værirðu kannski til í að hætta að lýsa öllu sem þær gera 

og fókusa aftur á söguna? Athuga kannski með Snæfinn eða láta tímann líða 
svona snöggvast svo við verðum einhverntíman búin? 

 
Sögumaður En þær eru á leiðinni heim í sturtu…. 
 
Kolgríma Haltu á ketti hvað ég er orðin þreytt á þessu! 
 
Sögumaður Hvaðan kom þessi köttur eiginlega? Hvernig fórstu að þessu? Er ég ekki  

sögumaðurinn? 
  
Kolgríma Viltu í alvörunni fara útí það núna? 
 
Sögumaður Nei…. gleymdu þessu - höldum bara áfram. Við spólum nú fram í tímann 

þar til Snæfinnur snýr aftur úr smákökuævintýrinu sínu, segjum klukkutíma 
seinna 

 
Snæfinnur Ég er kominn aftur fullkomnu fjaðurenglarnir mínir! Hey hvar eru þær? 
 
Kolgríma Þær koma sennilega aftur fljótlega. Hvað er nú þetta? Fannstu í alvörunni  

gylltar pollagallasmákökur? 
 
Snæfinnur Já sko öll þau kaffihús sem ég fann í Mosfellsbæ vildu ekki kannast við  
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þessar kökur svo ég fór bara heim og bakaði þær sjálfur! Kann sko að baka 
meira en bara pizzur 

 
Kolgríma Þú og þessar pizzur… 
 
Sögumaður Þær eru að koma, þær eru að koma! 
 
Snæfinnur (Flissandi/Hlægjandi/úúúú) 
 
Kolgríma Nenniði að haga ykkur… 
 
Sögumaður Inn ganga þær aftur, þessar ágætu konur 
 
Snæfinnur Ég fann ekki það sem þið báðuð mig um svo ég bakaði þær bara sjálfur… 

en ég er samt ekki alveg viss afhverju 
 
Bergþrúður Hann líka! 
 
Kjalvör Við erum eiginlega alveg vissar um að ilmvatnið sé sökudólgurinn. Þeir  

strákar sem við hittum eftir sturtuna sem voru heillaðir af okkur áður virðast 
muna að þeir voru það en eru ringlaðir núna, eins og það sé að byrja að 
renna af þeim. 

 
Kolgríma Það eru frábærar fréttir! Komuði með ilmvötnin? 
 
Bergþrúður Já við þorðum samt ekki öðru en að setja þau í lokuð ílát 
 
Kolgríma Ég fer með þau inná rannsóknarstofu snöggvast og athuga þau 
 
Sögumaður Snæfinnur stendur enn með smákökurnar og horfir undrandi á stelpurnar.  

Kjalvör verður vandræðaleg og byrjar að stara á pottablóm á skrifborði 
ritarans sem skrapp á fund með Vandamálaráðherranum og var þessvegna 
ekki viðstaddur. Bergþrúður skoðar smákökurnar sem Snæfinnur kom með. 

 
Bergþrúður Ég trúi varla að þú hafir bakað þær sjálfur, þær eru svo þykkar og flottar. 
 
Snæfinnur Takk. Mér finnst gaman að baka en oftast eru það bara pizzur. 
 
Bergþrúður Í alvöru? Ég elska að baka pizzur! 
 
Snæfinnur Er það? Ég hef fengið mikið hrós fyrir pizzurnar mínar, allt útaf 

leyndarmálinu sem er að setja 
 
Snæ+Berg  rifinn piparost útí deigið 
 
Bergþrúður ég geri það líka! 
 
Snæfinnur Í alvöru? Hverjar eru líkurnar! 
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Sögumaður Líkurnar eru mjög litlar… nánast jafn litlar og á lífi á öðrum plánetum! En  
allavega, Snæfinnur verður aftur aulalegur í framan og Bergþrúður er líka 
farin að brosa feimnislega.  

 
Kolgríma Ekkert um hvað brosið er heillandi eða dýrðlegt? Eða hvernig hárið á 

Kjalvöru fellur svo fallega yfir tilkomumikið enni hennar eða eitthvað í þá 
áttina? 

 
Sögumaður Nei, eða þú veist, þær eru svosem alveg ágætar sko en ég er bara  

sögumaður og er bara að reyna að koma sögunni til skila burtséð frá útliti 
þeirra. Eins og svona: Kolgríma gekk aftur inn í móttökuna með blað í 
hendinni. 

 
Kolgríma Duglegur ertu 
 
Kjalvör Fannstu eitthvað útúr þessu? 
 
Kolgríma Já heldur betur! Það er eins og mig grunaði, þetta hefur verið framleitt á  

kolsvörtum markaði, sennilega á sjöundu plánetu frá sólu, þeir eru þekktir 
fyrir ilmefnafalsanir þar 

 
Kjalvör Á Úranusi? 
 
Kolgríma Já, þeir voru búnir að blanda lyktarhormónum útí ilmvatnið, hormón sem á  

sumum plánetum myndu bara ýta örlítið undir langanir hjá karlkyninu en 
hérna meðal minna þróaðs mannkynsins verkar þetta eins og alvöru 
ástargaldur á alla menn í dágóðum radíus 

 
Bergþrúður Geimverufalsarar og ilmvatnssmygl? 
 
Snæfinnur Velkomnar í hversdaginn í Vandamálaráðuneytinu 
 
Kolgríma Ég er búin að tilkynna þetta til viðeigandi aðila, vonum að það hafi ekki of  

margir lennt í þessu líka. 
 
Bergþrúður Þú trúir því ekki hvað ég er fegin að sjá fyrir endan á þessu!  
 
Kolgríma Það skil ég vel, en þið þurfið örugglega að þrífa öll fötin ykkar og jafnvel 

allt hátt og lágt heima hjá ykkur til að losna endanlega við áhrifin. 
 
Sögumaður Kjalvör gjóir augunum á Snæfinn og segir 
 
Kjalvör Já það mun örugglega líða smá tími þar til ég treysti því að strákar séu að  

sýna mér áhuga en ekki bara lyktinni af mér eftir þetta 
 
Bergþrúður Sennilega en mikið hlakka ég til að fara að upplifa alvöru tilfinningar aftur! 
 
Kolgríma Ég vona svo sannarlega að lífið verði aftur eðlilegt hjá ykkur núna! 
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Sögumaður Kjalvör og Bergþrúður þökkuðu kærlega fyrir sig og kvöddu. 
 
Kolgríma Ertu enn undir áhrifum? Þú virðist vera eitthvað eftir þig 
 
Snæfinnur Nei nei, ég er bara góður. Viltu smáköku? 
 
Sögumaður Á meðan þau gæddu sér á smákökum og kaffi sat Snæfinnur þögull og  

íhugaði hvað það var sem hafði gerst. Jú fyrst þegar hann sá þær var hann 
eins og drukkinn af útliti þeirra og hreyfingum en svo þegar þær komu aftur 
voru þær bara ósköp venjulegt kvennfólk. En svo var eins og einhver glóð 
hefði kviknað. Þegar hann talaði við hana. Bergþrúði…. 
Hvað í ósköpunum er þessi þáttur orðinn? 

 
Kolgríma Æjji ég veit ekki alveg, það er bara eitthvað í loftinu…. 
 
Sögumaður Viltu ekki leggja rauðu seríuna frá þér og reyna að enda þetta á einhverju  

spennandi eða fyndnu? 
 
Kolgríma Rólegur félagi! Mig langaði bara að prófa eitthvað nýtt. 
 
Snæfinnur Heyrðu já, þú átt ennþá eftir að smakka pizzuna mína! 
 
Sögumaður Og þar höfum við það. Endir 
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Viðauki III 

Þriðji þáttur – Alltaf að gleyma 
Sögumaður Góðan daginn kæru hlustendur og verið velkomin aftur! Eins og þið vitið þá 

er ég Sögumaðurinn og ætla að halda áfram að segja ykkur frá ævintýrum  
Vandamálaráðuneytisins. Í síðasta þætti kynntumst við Bergþrúði og 
Kjalvöru sem fengu (vandræðalegur) engan frið frá karlkyninu af 
einhverjum ástæðum, ég man ekkert afhverju lengur… Höldum áfram!  
Hvað ætli sé um að vera á Vonarstræti 6 í dag? Allir virðast önnum kafnir 
við tölvurnar sínar á skrifstofunum fyrir innan flúruðu hurðina. 
Vandamálaráðherrann talar blíðlega við konuna sína 

 
Ráðfrú  Mikið er gott að heyra í þér elsku… 
 
Sögumaður Og Kolgríma og Snæfinnur sitja með nefin í tölvunum sínum á sitthvorri  

skrifstofunni eins og aðrir starfsmenn ráðuneytisins sem þið hafið ekki 
kynnst ennþá. Jú og hér kemur Ritarinn inná ganginn - en hann virðist ekki 
vera í sérlega góðu skapi. 

 
Ritari  Mökkölvaða mannfýla… Getur einhver aðstoðað mig hérna frammi? 
 
Sögumaður Allir þagna skyndilega og reyna að láta lítið fara fyrir sér. Enginn vill lenda 

í Ritaranum í þessum ham. 
 
Ritari  Hver er í ham? Ég er bara með smá VANDAMÁL sem þarf að leysa - eru 

þið ekki sérfræðingar í því? 
 
Kolgríma Hvað er í gangi? 
 
Ritari   Það situr einhver gáfumannalegur á skrifborðinu mínu sem virðist ekki geta  

tjáð sig á mannamáli og skilur ekki að hann er fyrir mér. 
 
Sögumaður Kolgríma gengur á eftir Ritaranum fram í móttökuna þar sem hún sér  

undarlega klæddann mann sitja á borði Ritarans. 
 
Kolgríma Afsakið mig, getum við eitthvað aðstoðað? 
 
Sögumaður Maðurinn lítur í kringum sig eins og til að sjá hvaðan röddin kemur en 

verður fyrir vonbrigðum þegar hann sér Kolgrímu og Ritarann standa fyrir 
aftan sig. 

 
Ritari  Hann gerir þetta alltaf þegar einhver talar. 
 
Ráðherra Ég heyrði einhver læti, hvað er um að vera hérna frammi? 
 
Ritari  Hvar á ég að byrja? 
 
Ráðherra Nei, Skýrfinnur, ert þetta þú? 
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Skýrfinnur Ha, bíddu þekki ég þig? 
 
Ráðherra Ja við höfum alveg hist svona stundum, ég heiti…. 
 
Skýrfinnur Eru þessar stelpur með þér? 
 
Ráðherra (Hikandi) Já þær vinna hérna í Vandamálaráðuneytinu. 
 
Skýrfinnur Bíddu við, Vandamálaráðuneytið? Ég á einmitt við vanda að stríða!  

Undanfarið er ég búinn að vera svo rosalega gleyminn að ég bara…. Bíddu 
hvað var ég að segja? 

 
Ráðherra Að þú værir gleyminn… 
 
Skýrfinnur Já einmitt! Þessvegna kom ég sennilega hingað, ég var sko að reyna að  

muna það þarna áðan þegar raddirnar fóru að trufla mig. 
 
Kolgríma Meinarðu okkur? 
 
Skýrfinnur Já sko vandamálið var eitthvað með raddir.. held ég… 
 
  Ég er alltaf að gleyma… 
  Um betra minni ég læt mig…. 
  Nei þetta er vonlaust! 
 
Sögumaður Já þetta var eiginlega bara hræðilegt. Skýrfinnur felur andlitið í höndum sér 

á meðan Vandamálaráðherrann ræðir við Ritarann og Kolgrímu. 
 
Ráðherra Skýrfinnur er þriðji maður á lista hjá Hægri Rauðum og þó við þekkjumst  

kannski ekki beint vel hef ég hitt hann nægilega oft til að vita að hann er 
ekki eins og hann á að sér að vera.  

 
Kolgríma Skýrfinnur, hefurðu nýlega lennt í einhverju slysi eða óhappi sem gæti 

útskýrt þessa hegðunabreytingu? 
 
Skýrfinnur Tjah, nú man ég það bara ómögulega. 
 
Kolgríma Gætirðu sagt okkur aðeins frá seinustu sólahringum svo við finnum 

einhvern upphafspunkt til að rannsaka?  
 
Ráðherra Já einmitt, kannski var eitthvað í matnum þínum eða þú hefur hitt einhvern  

sem hefur viljað þér illt? 
 
Skýrfinnur Neibb, ég man það ekki heldur. Ég man ekki einu sinni hvað þú heitir þó þú  

hafir sagt mér það rétt áðan! 
 
Ráðherra Ég var reyndar ekki búin að segja það en nafn mitt er…. 
 
Ritari  Herra, ég held að það sé bara eitt í stöðunni. 



 

 

 

53 

 
Ráðherra Meinarðu… 
 
Kolgríma Ég held að hann sé ekki bara gleyminn miðað við hvað persónuleikinn hans  

er búinn að breytast mikið líka. Við fáum kannski betri svör þegar hann er  
orðinn skírari í kollinum. 

 
Ráðherra Nei, nei, nei! Ég tek það ekki í mál! 
 
Sögumaður Skýrfinnur horfir undrandi á Vandamálaráðherrann og snýr hausnum svo  

mikið út á hlið að hann er næstum kominn á hvolf, eins og ugla sem fylgist 
með bráð - nema bara uglan er vita meinlaus og bráðin er eitthvað allt annað 
en girnileg mús eða hvað það nú er sem uglur borða. 

 
Skýrfinnur Þú hljómar smá eins og röddin í hausnum mínum sem hvarf. 
 
Kolgríma Það er eitthvað stórskrítið í gangi með hann. 
 
Ráðherra Hvur skollinn! 
 
Ritari  Það er nú liðinn þó nokkur tími síðan síðast… 
 
Ráðherra Heil eilífð væri ekki nægilega langur tími milli heimsókna! 
 
Skýrfinnur Eruð þið að fara eitthver í heimsókn? Enn spennandi! 
 
Kolgríma Já, ég, þú og Vandamálaráðherrann ætlum bara rétt að skreppa. 
 
Ráðherra Ekki ætlastu til að ég fari með ykkur? Ég ætlaði bara hringja á undan og 

láta þig sjá um þetta Kolgríma. 
 
Kolgríma Herra, þú ert sá sem þekkir hann þó ekki sé nema að hluta til og ég mun 

ekki geta fundið útúr þessu ein á meðan ég þarf líka að passa uppá hann! 
 
Sögumaður Vandamálaráðherrann gefur Ritaranum örvæntingafullt augnaráð en 

Ritarinn yppir bara öxlum á móti. 
 
Ritari  Ég verð að fara að koma mér að verki aftur, verkefnin hrúgast upp þegar ég  

fæ ekki að komast að skrifborðinu mínu (pirruð) 
 
Ráðherra Jæjja þá! Sögumaður, drífðu í þessu, ég get ekki eytt of löngum tíma þarna 

- geturðu ekki bara tekið þetta í tveim settningum? 
 
Sögumaður Ég veit ekki einu sinni hvert ég er að senda ykkur… sjáum nú til - spólum  

aðeins fram í tímann. Vandamálaráðherrann, Kolgríma og Skýrfinnur eru 
komin út á Álftanes, nánar tiltekið fyrir utan Miðskóga 21 sem er svo 
ótrúlega látlaust og venjulegt hús að maður tekur varla eftir því nema maður 
viti hvert maður á að horfa. Vandamálaráðherra gengur að dyrunum og 
dinglar. 
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Svari  Minnimálaráðuneytið, hvert er erindið og hver ert þú? 
 
Ráðherra Ég er Vandamálaráðherrann…. 
 
Skýrfinnur Og ég er Skýrfinnur! 
 
Ráðherra Og við þurfum að hitta einhvern í Búálfamálaráðuneytinu. 
 
Svari  Fjórðu dyr til vinstri. Vinsamlegast gangið í bæinn. 
 
Skýrfinnur Já en við vorum að koma þaðan... 
 
Sögumaður Föruneytið gengur inn á stóran gang með allskonar mismunandi hurðum 

sem leiddu inná allskonar mismunandi ráðuneyti sem koma ekki endilega til 
tals á hverjum degi. Kaffimálaráðuneytið er fyrir innan kaffibrúna, 
glansandi hurð, Hoppukastalamálaráðuneytið hefur enga hurð heldur bara 
uppblásinn stiga upp á næstu hæð og Ekkertmálaráðuneytið er fyrir innan 
sterklega járnhurð af einhverjum ástæðum. Plebbamálaráðuneytið er fyrir 
innan eina af minna spennandi hurðunum og þar við hliðina er 
pennastandur… Úps, ég er kannski kominn of djúpt í að mála mynd af 
þessum gangi. Mál til komið að halda áfram með söguna! 

 
Kolfinna Hérna er Búálfamálaráðuneytið! 
 
Sögumaður Vandamálaráðherrann gengur inn um mjög venjulegar dyr inn í mjög 

tómlegt rými með engu nema borði og… 
 
Skýrfinnur Nei hvernig vissuð þið að mig vantaði nýja skó? Ég er alltaf að gleyma að  

kaupa þá og var reyndar búinn að gleyma því sjálfur að ég ætti bara einn 
eftir! 

 
Sögumaður Skýrfinnur bendir á fæturnar sínar um leið og hann rýkur að borðinu og 

grípur það sem virðist vera skókassi um leið og Ráðherra og Kolgríma 
hrópa upp 

 
Ráðh. Kolg NEI PASSAÐU ÞIG!  
 
Sögumaður Skýrfinnur snýr sér við með skókassann milli handana ringlaður á  

svip. Eru þetta öskur í fjarlægð sem ég heyri? 
 
Ráðherra Skýrfinnur, gætirðu vinsamlegast lagt kassann varlega frá þér á borðið 

aftur, eins varlega og þú getur! 
 
Kolgríma (Hvíslandi) Tókst þú eftir því að hann var bara í einum skóm? 
 
Ráðherra (Hvíslandi) Ég get svo svarið það að hann var í tveim þegar við lögðum af  

stað, hvernig náði hann að týna skónum sínum sitjandi í bíl? 
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Skýrfinnur Hvað átti ég aftur að gera við þennan kassa? Hvar erum við aftur? 
 
Ráðherra Ég skal taka þennan kassa, skoðaðu bara þennan penna hérna á meðan. 
 
Skýrfinnur Vá, blár penni? Alltaf lærir maður eitthvað nýtt! 
 
Sögumaður Vandamálaráðherrann leggur kassann ofurvarlega frá sér á borðið og 

bankar ofurlétt á lokið með fingurgómunum. Aftur heyrast raddir eins og í 
fjarlægð, margar og litlar, sem segja 

 
Búálfar Kom inn! 
 
Sögumaður Vandamálaráðherrann tekur lokið af kassanum og rýmið fyllist af birtu og 

yl um leið og kór byrjar að syngja 
 
Búálfakór Við erum búálfar, bestir í heimi 
  Við erum skattfrjálsir, skortir ei neitt 
  Hjá búálfum getur þú leyst allt í geimi 
  Við svitnum ekki þótt okkur sé heitt! 
 
Ráðherra Jæjja takk fyrir flottan söng… 
 
Búálfakór En hann er ekki búinn, við eigum ennþá 5 erindi eftir 
   
  Án okkar gátuð ei gleraugun fundið 
  Og bíllyklar hurfu í sífellu þá 
  Gleymskan hún endalaust á ykkur dundi 
  Og hugsanir fóru í klessu á ská 
 
Ráðherra Þetta er held ég alveg nóg, við erum nefnilega á smá hraðferð… 
 
Búálfakór Þá syngjum við bara hraðar! 
 
  (tvöfaldur hraði) 
  Við erum búálfar, bestir í heimi 
  Lausir við rúsínuputta og tær 
  Hjá búálfum getur þú leyst allt í geimi 
  Fáum ei krabbamein, húðin er glær 
 
Ráðherra Glimmrandi gufustrompur! Við skiljum ekki baun þegar þið syngið þetta 

svona hratt hvort sem er 
 
Búálfakór Nú, við skulum þá gera þetta hægar 
 
  (Löturhægt) Við erum búálfar, bestir í heimi…. 
 
Kolgríma NÓG KOMIÐ! Við verðum að halda áfram með söguna. Sögumaður, viltu  

vinsamlegast hraðspóla yfir þetta. 
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Sögumaður Skal gert (hraðspólhljóð) 
Að loknum alltof mörgum erindum um uppruna Búálfa og sögu þeirra fyrir 
og eftir samstarf við mannfólk kemst Vandamálaráðherrann loksins að. 

 
Ráðherra Hver af ykkur talar fyrir hópinn? 
 
B.ráðherra Ég er Búálfaráðherrann Hrólfur 
 
Ráðherra (Muldrandi) Vá titill og nafn? 
 
Kolgríma Höldum einbeintingu herra. Búálfaráðherra, við erum hérna með hann  

Skýrfinn úr Hægri Rauðum sem hefur sennilega lent í einhverju óhappi því 
hann er ekki eins og hann á að sér að vera. 

 
Ráðherra Við vildum stinga uppá því að þið mynduð úthluta honum búálfi til að  

hjálpa honum í daglegu lífi þar til við komumst til botn í því afhverju hann 
er svona… gleyminn. 

 
B.ráðherra Skýrfinnur H. Eimski? Hann er búinn að vera með búálf síðan hann var 

barn. 
 
Kolgríma Síðan hann var barn? Ég hélt að fólk fengi almennt ekki búálfi úthlutað fyrr 

en á unglingsárunum? 
 
B.ráðherra Við sáum það á því hversu krumpaður hann var þegar hann fæddist að hann  

myndi ekki verða of miklum gáfum gæddur þegar hann yxi úr grasi svo 
foreldrar hans sóttu um flýtimeðferð fyrir hann. 

 
Skýrfinnur (Leiður) Vá, ég hlít að hafa verið einn krumpaður krakki 
 
Ráðherra En hvernig útskýrið þið þá ástandið á honum núna fyrst að hann á að vera  

með búálf núþegar? 
 
B.ráðherra Já þú segir nokkuð. Mannauðarteymi! Hvað vitið þið um stöðu Skýrfinns? 
 
Búálfar Hérna er skráin hans. Þelmundur hinn Þolinmóði er búinn að vera með  

honum í rúm 40 ár. Það hafa engar tilkynningar borist af þeirra samstarfi. 
Þelmundur hinn Þolinmóði er með 4 búálfagráður og hefur ritað þó nokkrar 
greinar í gegnum árin um pólitík manna og búálfa. 

 
B.ráðherra Vegna þess hve ungur hann var þegar Þelmundur byrjaði að starfa með  

honum er ólíklegt að hann hafi nokkurntíman verið meðvitaður um búálfinn 
yfir höfuð. 

 
Skýrfinnur Búálfur? Var ég með búálf inní mér? Ég hélt að allir hugsuðu bara svona í  

samtölum við sinn eigin heila. 
 
B.ráðherra Nei við búálfar höldum sko ekki til inní mannfólkinu en getum þjálfað upp  
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eiginleikann til að tala við manneskjuna okkar með heilabylgjunum einum 
og sér.  

 
Sögumaður Skýrfinnur verður djúpt hugsi. 
 
Skýrfinnur En er ég þá ekki gleyminn? Er ég bara heimskur? 
 
Kolgríma Þú ert bara ekki sérlega þjálfaður í að hugsa sjálfur held ég. 
 
Búálfar Mikið rétt. Dæmi eru til um að hægt sé að þjálfa upp heilann eftir að 

búálfar ljúka verkefnum með manneskjunni sinni. Stundum þarf fólk bara á 
þeim að halda í stuttan tíma til að hafa góð áhrif á sérstök svið mannlegs 
eðlis. 

 
Ráðherra Ég hef ekki miklar áhyggjur af heilanum þínum eins og er Skýrfinnur,  

hinsvegar velti ég fyrir mér hvað hefur komið fyrir Þelmund? 
 
B. ráðherra Já einmitt, hann er ekki búinn með samninginn sinn og ætti því að vera enn 

til staðar. 
 
Búálfar Við höfum ekkert heyrt af Þelmundi síðan á síðustu árshátíð búálfa fyrir  

mánuði síðan. Við munum senda út hugskeyti meðal allra okkar meðlima 
til að reyna að koma skilaboðum til hans. 

 
B.ráðherra Vonandi er þetta bara einhver misskilningur, hann hefur sennilega bara  

gleymt sér á bókasafninu við nýjustu rannsóknarvinnuna sína. Fáið ykkur 
endilega kökumola á meðan þið bíðið. 

 
Sögumaður Uppúr skókassanum fljóta litlar kökur….. 
 
Búálfar Það veit enginn um Þelmund hér á landi. 
 
B.ráðherra Hvur þremillinn! Við þurfum að senda út rannsóknarteymi til að reyna að 

finna hann. Vonandi hefur ekkert hræðilegt komið fyrir hann 
 
Búálfar Athugið! Athugið! Rannsóknarteymi af stað! Þelmundur hinn Þolinmóði er  

horfinn! 
 
B.ráðherra Við leyfum ykkur að fylgjast með um leið og við heyrum eitthvað. 
 
Sögumaður Vandamálaráðherrann, Kolgríma og Skýrfinnur þakka fyrir sig og fara aftur 

í Vandamálaráðuneytið. 
 
Kolgríma Skýrfinnur, þú varst mjög þögull á leiðinni heim og hættir alveg að hoppa 

með bílnum yfir allar hraðahindranir sem við fórum yfir. Er allt í lagi með 
þig? 

 
Skýrfinnur Mér líður mjög undarlega. Eins og það vanti part úr heilanum mínum en 

líka eins og ég sé einhvernvegin... frjáls? En samt tómur. 
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Ráðherra Það er mjög skiljanlegt eftir öll þessi ár. Nú er bara spurningin hvort 

heilinn muni taka við sér eftir að Þelmundur fór eða hvort þú munir þurfa á 
honum að halda aftur. 

 
Skýrfinnur Mér finnst þetta með búálfana ennþá mjög undarleg tilhugsun. En það er  

frekar mikil ró í hausnum mínum núna miðað við vanalega. 
 
Kolgríma Var Þelmundur mikið að ræða við þig? 
 
Skýrfinnur Já eða sko ég hélt að þannig væri það bara að hugsa. Heilinn minn kom  

reglulega með uppástungur eða skipanir ef ég var eitthvað efins og ég man 
ekki eftir því að mér hafi oft liðið svona… friðsælum eins og mér líður 
núna. 

 
Kolgríma Þá ættirðu kannski núna að njóta þess aðeins að vera þú sjálfur óáreittur og  

sjá til hvort þú fáir þér aftur búálf, Þelmund eða annan, þegar við erum 
komin til botns í því máli. 

 
Ráðherra Já það er skarplega athugað, en í ljósi þess hversu áberandi Skýrfinnur 

hefur verið í fjölmiðlum undanfarið þurfum við kannski að skýla honum frá 
umheiminum á meðan hann nær undir sig fótunum aftur. 

 
Sögumaður Vandamálaráðherrann og Kolgríma ráðfæra sig við Ritarann um næstu 

skref. Þau komast að þeirri niðurstöðu að heppilegast væri að koma honum 
fyrir í einu af Paradísarhúsum ríkisins sem eru notuð af stærstu 
ráðuneytunum fyrir mikilvæga einstaklinga. Þau hafa einmitt aðgang að 
einu slíku á vel földum stað við Kleifarvatn. Ætli það séu líka uglur þar….? 
(rant/Youtube?) 

 
Kolgríma Jæjja, þú ert búinn að vera rosalega annars hugar eitthvað í dag, er ekki allt 

í lagi hjá þér vinur? 
 
Sögumaður Jújújú, höldum áfram! 
 
Skýrfinnur Það er eitthvað að gerast innra með mér! 
 
Kolgríma Er allt í lagi með þig? 
 
Skýrfinnur Ég veit það ekki, ég hef aldrei upplifað þetta áður! 
 
Ráðherra Hvað þá? Hvað finnurðu? 
 
Skýrfinnur Ég held…. ég held…. að ég sé að fá hugmynd! 
 
Kolgríma Hugmynd? 
 
Skýrfinnur  Af rími! Mér datt rím í hug! Mér datt eitthvað í hug alveg sjálfum! 
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Ég var alltaf öllu að gleyma 
Smátt og smátt ég kemst af stað 

  Um betra minni ég læt mig dreyma 
  Hvernig verð ég eftir það - að fara í bað! 
 

Um búálfa ég vissi eigi  
  en Þelmundur hann bjó með mér 
  Hann talaði á hverjum degi 
  en núna er hann ekki hér - er hann hjá þér? 
 
  Núna fer minn hugur að virka 
  úr heilaþokunni ég svíf 
  Ég held að ég skilji svona sirka 
  að ég vilji einfalt líf - og kannski víf! 
 
  Og ég veit meira að segja að víf þýðir kona! 
 
Ráðherra Mikið er gott að heyra hvað þér fer hratt fram! 
 
Kolgríma Þetta er kyngimagnað! 
 
Sögumaður Vandamálaráðherrann og Kolgríma hjálpa Skýrfinni að pakka því  

mikilvægasta á heimili sínu áður en þau skutla honum út að Kleifarvatni.  
 
Skýrfinnur Bíll, fíll, stíll, gata, plata, keyra, meira, grjót, spjót, fljót… 
 
Kolgríma Það er allavega greinilegt að rímhluti heilans virkar ljómandi en eigum við 

ekki að ræða aðeins um framhaldið? 
 
Skýrfinnur Ræða, fæða, snæða, framhald, kjólfald, framtjald... 
 
Ráðherra Þú verður fullkomlega öruggur í þessu Paradísarhúsi en ef þú skyldir þurfa 

á okkur að halda skaltu hringja í okkur með þessum síma. 
 
Skýrfinnur Síma, líma, tíma… Kolgríma! 
 
Kolgríma Já, það rímar líka - Þú og þinn úldni heilagrautur... 
 
Skýrfinnur Nei, sjáðu!! 
 
Sögumaður Kolgríma lítur aftur á Skýrfinn og útum hliðarrúðuna hjá honum þar sem 

hann starir á það sem virðist vera kaldur regnbogi, meira útí bláa og 
fjólubláa liti,  
sem stækkar óðum lengst í austri. 

 
Kolgríma Glansandi gyllinæð! Hvað er nú þetta!? 
 
Sögumaður Kolgríma hefur varla sleppt orðinu þegar sími Vandamálaráðherrans hringir 

og hann svarar. 
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Ráðherra Þetta er Vandamálaráðherrann... 
 
B.ráðherra Sæll Vandamálaráðherra, ég hef fréttir að færa þér. 
 
Ráðherra Lát heyra! 
 
B.ráðherra Við höfum fundið Þelmund! 
 
Sögumaður Hvernig bregðast þau við fréttunum? Komast þau á leiðarenda? Hvað 

veldur undarlega regnboganum? Hvar fannst Þelmundur? Þessum og fleiri 
spurningum verður svarað í næsta þætti af Vandamálaráðuneytinu. Endir. 
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Viðauki IV 

Notuð orð úr orðabanka 
Nöfn: 

 Kolgríma 

 Bergþrúður 

 Kjalvör 

 Snæfinnur 

 Skýrfinnur 

 Þelmundur 

 Hrólfur 

Nafnorð: 

 Ruggustóll 

 Rennihurð 

 Píanó 

 Latexhanski 

 Kaffibrúsi 

 Stjórnstöð 

 Hátalari 

 Smákökur 

 Pollagalli 

 Pottablóm 

 Pennastandur 

 Hoppukastali 

 Skór 

Sagnorð 

 Vandamálast 

 Ópa 

 Örvænta 

 Plebbast 

 Hoppa 

Lýsingarorð 

 Ryðgaður 

 Fráhrindandi 

 Æðislegt 

 Dásamlegt 

 Unaðslegt 

 Háfleygur 

 Guðdómleg 

 Ljótur 

 Hávær 

 Gullfalleg 

 Huggulegt 

 Sterk 

 Magnaður 

 Vellyktandi 

 Straumlínulaga 

 Yndislegt 

 Gylltur 

 Gáfumannalegur 

 Þykkur 

 Krumpuð 

 Kyngimagnað 

 Kalt 

Blótsyrði 

 Béskotans 

 Saursmetti 

 Rammfúla rækjuseyði 

 Horngrýtis ódámur 

 Hver röndóttur 

 Fari það í fúlan pytt 

 Skoppandi skíthoppari 

 Blót 

 Tannfúla trunta 
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 Makalaus melludólgur 

 Öskrandi apakettir 

 Fáránlegi flatnjálgur 

 Skíttíðig skrattakollur 

 Haltu á ketti 

 Mökkölvaða mannfýla 

 Hvur skollinn 

 Glimmrandi gufustrompur 

 Hvur þremillinn 

 Þú og þinn úldni heilagrautur 

 Glansandi gyllinæð 

Einstaklingar 

 Afi 

Herbergi 

 Eldhús 
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