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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hugtakið utangarðstónlist, eiginleika og sérkenni hennar.  

Farið verður í fræðilegan bakgrunn og skrif um utangarðstónlist skoðuð. Tónlistarfólkið 

Gunnar Jökull Hákonarson, Leoncie, Insol, Gylfi Ægisson og Sigríður Níelsdóttur verður 

skoðað og greining gerð á verkum þeirra. Fjallað verður um hvað gerir það að verkum að þau 

og tónlist þeirra eru utangarðs. Öflun upplýsinga fór að mestu fram á internetinu, í tímaritum 

og fræðigreinum. Að lokum er tónlistarfólkið og tónlist þeirra borin saman og líkindi athuguð.  

Niðurstöðurnar voru þær að tónlistarfólkið átti ýmislegt sameiginlegt. Öll sáu þau sjálf um 

allar tónsmíðar, upptökur, flutning, plötuútgáfu, umslagshönnun og dreifingu. Langflest 

tónlistarfólkið var gríðarlega afkastamikið og gaf út hljómplötur svo tugum skipti. Það mátti 

sjá einhvers konar sjálfsprottna sköpun og knýjandi þörf til að skapa. Önnur atriði sem 

tónlistarfólkið átti sameiginlegt voru stutt forspil, líkindi í hljóðfæraskipan og nánast barnsleg 

einlægni í öllu.  
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Inngangur 

Þegar ég var lítil hlustaði ég mikið á mismunandi tegundir tónlistar. Ég var alin upp á heimili 

þar sem það þótti ekkert tiltökumál, tónlist er tónlist, hvort sen hún er eftir John Cage eða The 

Cranberries.  Það var þó ekki fyrr en ég varð eldri að ég áttaði mig á að fólk flokkaði tónlist í 

mismunandi flokka og sum tónlist þótti „fínni“ en önnur. Að sumu tónlistarfólki var gert grín 

ef að almenningur skildi það ekki. Það er nefnilega oft þannig með sumt listafólk, sumir verða 

aldrei viðurkenndir af samfélaginu sem alvöru listamenn. List þeirra er mögulega sögð of 

skrýtin, barnaleg, óskiljanleg eða óskilgreinanleg. Það mætti því segja að sumt tónlistarfólk 

lifi og starfi utangarðs við sitt samfélag. 

Þessi hugtök sem talin voru upp hafa þó í gegnum tíðina verið helstu skilgreiningar 

list-flokkunnar sem jafnan er kennd við „art-brut“ og utangarðs list (e. outsider art)1 eða ef um 

tónlist er að ræða, tiltölulega nýskilgreindan systurflokk þeirra, utangarðstónlist (e. outsider 

music)2.  Stefnur þessar hafa allar hlotið meiri athygli á síðustu árum, jafnt í myndlist sem og 

í tónlist og listafólkið notið löngu skilda hylli3. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um íslenska utangarðstónlist og nokkur dæmi tekin. 

Viðfangsefnin sem borin verða saman eru fimm tónlistarmenn: Gunnar Jökull Hákonarson, 

Leoncie, Insol, Gylfi Ægisson og Sigríður Níelsdóttir. Í fljótu bragði kann að vera erfitt að 

líkja þessu annars ólíka tónlistarfólki saman, en við nánari eftirgrennslan kemur annað í ljós. 

Farið verður í saumana á laga- og textasmíðum viðfangsefnanna, hljóðupptöku aðferðum og 

framleiðslu háttum auk þess sem reynt verður að rýna örlítið í sögu og feril tónlistarfólksins. 

Vísað verður í útgefnar greinar, innlendar sem erlendar til stuðnings, en annars hefur tiltölulega 

lítið verið skrifað um utangarðstónlist hér á landi.  

Einnig ber að nefna að í ritgerðinni er hugtakið „utangarðstónlist“ notað, en 

fjölmörgum öðrum hugtökum hefur verið kastað fram í umræðu um slíka tónlist hér á landi. 

Jón Gnarr skrifaði umtalaða grein um „bjánapopp“4, Dr. Arnar Eggert Thoroddsen skrifaði 

lærða grein um „hamfarapopp“, hugtak til heiðurs Gunnari Jökli Hákonarsyni og sólóplötu 

 
1 Jón Proppé, „Bandarísk utangarðslist“, Morgunblaðið, 9. janúar 1993, bls. 4B. 
2 Irwin Chusid, Songs in the key of Z: the curious universe of outsider music, 1. útg. (Chicago, Ill: A Cappella, 
2000), bls. ix. 
3 „The inside Track on Outsider Art — the Artists to Know“, Christie’s, 10. janúar 2020. 
https://www.christies.com/features/Outsider-Artists-Hot-List-7598-1.aspx. 
4 Jón Gnarr, „Bjánapopp“, Fréttablaðið, 2. maí 2015, bls. 18. 
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hans „Hamfarir“ frá 19955, einnig komu í ljós hugtökin skúffuskálda-popp og alþýðupopp við 

rannsókn viðfangsefnisins. Vandmeðfarið er að draga tónlist í dálka, sérstaklega undir þessa 

tilteknu regnhlíf. Hugtökin bjánapopp og hamfarapopp eru neikvætt gildishlaðin orð í eðli 

sínu, jafnvel þó að meiningin kunni að vera góðlát eða verið sé að votta látnum manni virðingu 

sína. Utangarðstónlist þykir mér því miklu betra hugtak. Það er töluvert skýrar og hlutlausara, 

erfiðara að móðga viðfangsefnin, auk þess sem það hefur sterkari skírskotun í hefðina og 

fræðin.  

 
5 Arnar Eggert Thoroddsen, „Raunveruleikinn, Raufarhöfn og allt þar á milli“, Morgunblaðið, 27. apríl 2000, 
bls. 66. 
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1. Fræðilegur bakgrunnur 

Listfræðingurinn Jón Proppé skrifaði grein í Lesbók Morgunblaðsins um utangarðslist (e. 

outsider art)6. Þar talar hann um list utangarðsmanna, naífisma, bernsku list og art-brut. „Allt 

eru þetta nöfn sem notuð hafa verið á list þeirra utangarðsmanna sem í raun áttu aldrei heima 

í hópi listamanna sem nema við akademíur og selja verk sín á sýningum, list sem hefur lengst 

af ekki þótt eiga erindi á söfn.“   

Art-brut þýðir bókstaflega „hrá list“ sem hefur verið skilgreind sem  list barna og 

fullorðinna einstaklinga sem eiga við geðræn vandamál að stríða en það var franski 

myndlistamaðurinn Jean Dubuffet sem gerði hugtakið vinsælt um miðja síðustu öld. Um art-

prut sagði Dubuffett: „Þessi list sprettur frá einveru og frá hreinu og ósviknu sköpunarferli - 

þar sem hugmyndir um samkeppni, hylli og það að klífa upp stéttar stigann trufla ekki - og er, 

þess vegna, dýrmætari en verk atvinnumanna“7. Það var svo á 8. áratug síðustu aldar að Roger 

Cardinal, prófessor við Kent háskóla í Englandi, snaraði hugtakinu yfir á ensku, „utangarðs 

list“ (e. „outsider art“) og nær sú skilgreining út fyrir hið upprunalega mengi, börn og fólk 

með geðræn vandamál. Þessar skilgreingar má heimfæra yfir á tónlistarfólk sem er utangarðs. 

Tónlistarfólks sem hefur ekki endilega lært tónsmíðar eða hljóðfæraleik við tónlistarháskóla, 

oft ekki tekist að gera plötusamning við plötufyrirtæki og neyðst til að gefa út plötur sínar sjálf, 

og átt erfitt með að fá tækifæri til að koma fram á opinberum vettvangi með sína tónlist. Þrátt 

fyrir það skapar tónlistarfólkið list sína sköpuninnar vegna og hefur einhvers konar 

sjálfsprottna þörf til að skapa.  

Sú skilgreining á utangarðs-tónlist sem hér er stuðst við er kennd við Irwin Chusid. Á 

10. áratugnum stjórnaði Chusid útvarpsþætti í Ameríku sem sérhæfði sig í tónlist sem alla 

jafna heyrðist ekki í útvarpi jafnframt sem hann stóð framarlega í að endurútgefa löngu 

gleymdar og grafnar perlur tónlistarsögunnar. Frægustu dæmi þess eru líklegast hljóðritanir 

Raymond Scott, Juan Esquivel og The Langley School Music Project (sem kvikmyndin The 

School of Rock er byggð á). Það var svo rétt fyrir aldarmót að í tónlistartímaritið Pulse! ritaði 

Chusid grein um utangarðs-tónlist og skilgreindi það sem „sérvitringar og hugsjónafólk þar 

sem allir angar leiða í eina átt: á ystu nöf“.  Chusid talar um þessa örfínu línu á á milli tónlistar 

 
6 Jón Proppé, „Bandarísk utangarðslist“, bls. 4B. 
7 R. Lentz, „William Douglas, Artist: I Am Dying. So Are You“, Epidemiology and Psychiatric Sciences vol. 
25, bls. 18. 
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sem er hlegið að því hún er óeinlæg og „röng“ (e. “musical wrongness“) og svo þeirri sem 

hlegið er að ef miðað er við ríkjandi venjur í tónlist en er þrátt fyrir það barnslega einlæg8. 

 Hugtakið „utangarðs“ er þó ekki nýtt af nálinni og hefur tekið þó nokkrum breytingum 

í tímans rás. Tónlistargagnrýnendur hafa lengi verið hrifnir af þessu orði og notað það 

ósparlega til að lýsa öllu því sem þykir út fyrir það sem eðlilegt þykir. Þannig var hugtakið 

notað um jazz tónlist þegar hún fyrst kom fram á sjónarsviðið9, sömuleiðis var sama orð notað 

um rokk tónlist og pönk tónlist og í raun alla tónlist sem fellur eitthvað út fyrir normið. 

Það má þó alls ekki rugla hugtakinu utangarðs-tónlist við framúrstefnu-tónlist (e. 

avant-garde). Þó þessar tvær stefnur kunni að vera sambærilegar í áferð og upplifun er meining 

þeirra oft gjörólík. Tónlist framúrstefnutónlistarfólks er oftast vísvitandi framúrstefnuleg 

framúrstefnunnar vegna, á meðan tónlist utangarðs listafólks kann að hljóma framúrstefnulega 

vegna ákveðins meðvitundarleysis höfundanna og/eða flytjendanna um umheiminn. Þrátt fyrir 

að þessar tvær stefnur tónlistar séu gjörsamlega ólíkar og í raun eiginlegar andstæður þá getur 

það gerst að tónlist einstaklings sem að í fyrstu var utangarðs þykir síðar meir 

framúrstefnutónlist. Mörg dæmi eru til um þetta, til að mynda ameríska tónskáldið Charles 

Ives. Ives hlaut verðlaun Pulitzer árið 1947. Það væri þó ekki í frásögur færandi ef ekki fyrir 

þá staðreynd að Ives hafði á þeim tímapunkti ekki samið tónlist í um 25 ár. Ekki nóg með það, 

heldur hlaut hann verðlaunin eftirsóknaverðu fyrir frumflutning á sinni þriðju sinfóníu sem 

hafði verið frumflutt árið áður, en Ives hafði þó lagt lokahönd á tónsmíðina árið 1910, 36 árum 

áður.10 Enginn áhugi var fyrir að flytja verkið fyrr en þá. 

Jón Proppé telur upp ýmsa samverkandi þætti sem hann notar til að skilgreina þetta 

hugtak; utangarðslist. Eitt helsta einkennið er sjálfsprottin sköpun og ákveðin þörf til að 

skapa. „Það sem skilur á milli utangarðslistamanna og annarra listamanna er hve 

utangarðslistin virðist sjálfsprottin og blygðunarlaus. Í henni fáum við notið einlægni líkt og 

hugsun listamannsins afhjúpi sig í einfeldni. Þannig laða verkin okkur til sín, eins og við 

löðumst að börnum - enda er utangarðslist gjarnan nefnd bernsk eða naíf list - verða jafnframt 

dulmögnuð og ná að vekja fyrir okkur aðra heima og ónumin lönd.“11  Það gæti kristallast í 

 
8 George Plasketes, B-sides, undercurrents and overtones: peripheries to popular in music, 1960 to the present. 
(Farnham: Ashgate, 2009), bls. 43. 
9 Charles Winick, „The Use of Drugs by Jazz Musicians“, Social Problems (desember 1959): 250.  
10 Irwin Chusid, Songs in the key of Z: the curious universe of outsider music, bls. xiii. 
11 Jón Proppé, „Bandarísk utangarðslist“, bls. 4B. 
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þeirri tilhneigingu að utangarðstónlistarfólk er oft innan vébanda annarra, er ekki á samning 

hjá plötufyrirtækjum og hafa því kannski ekki aðgang að reynslumeira fólki, t.d. 

upptökustjórum, umboðsmönnum og öðru bransafólki sem veit hvernig hlutirnir „eiga að 

vera“.  Einnig hefur þetta tónlistarfólk oft minna aðgengi að besta upptökubúnaðinum og 

hljóðfærum heldur en þeir sem hafa plötusamning. Útkoman verður því fullkomið listrænt 

frelsi og engin ritskoðun en hefur á sama tíma tilhneiging til lakari tóngæða (e. lo-fi). Aftur 

komum við að skurðpunktum utangarðstónlistar við aðra rótgróna tónlistarstefnu. 

Tónlist í „lo-fi“ stíl er alls ekki gömul í hettunni. Ef við miðum upphaf upptekinnar 

tónlistar við uppfinningu Thomas Edison árið 1877 á fónógrafinu (e. phonograph) þá hófst 

saga hljóðritunar fyrir um það bil 150 árum. Framan af var búnaður til hljóðritunar ekki 

eingöngu sjaldséður og dýr, heldur var hann einnig einkaleyfisvarinn. Það þýddi að aðeins 

útvaldir gátu gert upptökur af tónlist sinni og var það á borði Edison að skera úr um hvað væri 

þess verðugt að hljóðrita12. Þó að einokun Edison hafi lokið á þriðja áratug 20. aldarinnar var 

enn langsótt að hljóðrita sína eigin tónlist. Búnaður var ennþá dýr og því ekki á færi 

almennings að komast yfir hann. Hljóðverin voru flest í eigu hljómplötu útgefanda og völdu 

þau efniviðinn eftir markaðslögmálum. 

Hægt og bítandi fór hljóðupptökubúnaður að verða ódýrari, einfaldari og aðgengilegri. 

Á 9. áratugnum virðist bólan hafa sprungið með tilkomu fjölrása kasettu upptökubúnaðar og 

voru svefnherbergis hljóðver því orðin sjálfsagður hlutur. Með auknu aðgengi jókst flóra 

útgefinnar tónlistar til muna. Sjálfstæðir listamenn gátu loks komið frá sér tónlist sinni með 

ódýrum hætti - oftar en ekki í von um að fanga athygli plötufyrirtækjanna. Sumir tóku þó 

ástfóstri við þessum lakari tóngæðum, hömlunum og málamiðlunum sem fylgdu þessum 

tækjum og hefur sú tónlist verið kölluð „lo-fi“13. Þó svo að mikið af tónlist utangarðs 

tónlistarfólks sé lo-fi þá er það sjaldnast út af fagurfræðinni heldur vegna skorts á góðum 

búnaði. 

Proppé talar um mynstur, fantasíu heim og trúarbrögð í grein sinni um utangarðslist. 

Segir hann: „Í utangarðslist þjónar myndverkið oft því hlutverki að búa til eins konar tilgátu 

um það hvernig einhverju er háttað. [...] Myndirnar verða þannig hluti af sjálfsskilningi 

 
12 Greg Milner, Perfecting sound forever: an aural history of recorded music, (New York: Faber and Faber, 
2010), bls. 47. 
13 Steve Jones, „The Cassette Underground“, í Cassette Mythos, ritstj. Robin James (Brooklyn: Autonomedia, 
1992), bls. 6–13.  
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listamannsins - eins konar trúkerfi. [...] Alloft spretta slíkar hugmyndir af sýnum eða dulrænni 

reynslu, en fyrir kemur líka að þær hafi orðið til af misskilningi listamannsins á vísinda- og 

heimspekikenningum.“ 14 

Einn af þekktari utangarðs tónlistarmönnum samtímans er Ameríkaninn Daniel 

Johnston. Johnston glímdi við alvarleg geðræn veikindi en meðal annars fékk hann greiningu 

á geðhvarfasýki (e. bipolar).  Ranghugmyndir og þráhyggja einkenndu tónlist hans allan sinn 

feril. Þær kenndir tóku á sig margar myndir. Meðal annars sagðist Johnston vera í stöðugu 

sambandi við djöfulinn jafnframt því að Daniel Johnston trúði að hann væri Kasper, vinalegi 

draugurinn úr samnefndum teiknimyndum. Samdi hann og söng um það fjölmörg lög. (ref: 

myndin - The Devil and Daniel Johnston).15 

Á Íslandi hafa verið notaðar ýmsar skilgreiningar um svona tónlist, t.d. bjánapopp, 

skrifborðsskúffupopp, alþýðupopp og að lokum hamfarapopp sem hefur fest sig í sessi. Það 

var Arnar Eggert, tónlistarfræðingur, sem byrjaði að nota síðastnefnda orðið. Í grein sinni 

„Þegar hjartað ræður för“ í tímariti Tónlistardeildar Listaháskóla Íslands Þræðir16 segir hann 

að orðið „hamfarapopp“ sé til heiðurs plötunni Hamfarir eftir Gunnar Jökul sem ruddi brautina 

fyrir öðrum hamfarapoppurum, en hann segir að það megi færa rök fyrir því að flytjendur fari 

ákveðnum hamförum á geislaplötum sínum. Út þessa ritgerð mun höfundur þó styðjast við 

skilgreininguna utangarðstónlist.  

 
14 Jón Proppé, „Bandarísk utangarðslist“, bls. 4B. 
15 Jeff Feuerzeig, The Devil and Daniel Johnston, streymi (Sony Pictures Classic, 2005). 
16Arnar Eggert Thoroddsen, „‘Þegar hjartað ræður för’: Hugleiðingar um íslenska áhuga-, alþýðu- og 
utangarðstónlistarmenn“, Þræðir - Tímarit um tónlist, 1 (19. febrúar 2020)  
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2. Íslensk utangarðstónlist 

Gunnar Jökull Hákonarson 

Gunnar Jökull Hákonarson fæddist í Reykjavík árið 1959 og lést árið 2001. Hann hóf 

ungur að spila í hljómsveitum og hóf sinn feril 12 ára gamall sem harmonikkuleikari í 

hljómsveitinni Gosar. Á eftir Gosum kom hljómsveitin Geislar en í þeirri hljómsveit er líklegt 

að Gunnar Jökull hafi fyrst tekið upp kjuðana og byrjað að spila á trommur. Árið 1964 gekk 

Gunnar Jökull í raðir hljómsveitarinnar Tóna og það var með þeirri sveit sem frægðarsól hans 

fór að rísa. Gunnar Jökull og Sigurður Árnason, bassaleikari í Tónum, fóru til London vorið 

1966, aðeins sautján ára gamlir, til að taka púlsinn á því sem er að gerast í tónlistinni í hinum 

stóra heimi. Sigurður sneri aftur til Íslands um haustið en Gunnar Jökull varð eftir og byrjaði 

að spila með hljómsveitinni The Syn. Hann spilaði inn á tvær smáskífur með hljómsveitinni 

og á mörgum tónleikum við góðar undirtektir. Árið 1967 sneri Gunnar Jökull aftur til Íslands 

til að byrja aftur að spila með hljómsveitinni Tempó. The Syn lagði upp laupana en úr varð 

hljómsveitin Yes sem varð heimsfræg. Gunnar Jökull þótti mjög leikinn trommuleikari og 

sögusagnir herma að Gunnar Jökull hafi fundið upp á tvöfalda bítinu í trommuleik. Þetta söng 

hljómsveitin Stuðmenn um í laginu „Tvöfalda bítið“ af plötunni Listin að lifa frá árinu 1989. 
17 

Tónlistarferill Gunnar Jökuls varði ekki lengi. Framan af átti hann farsælan feril sem 

tónlistarmaður og lék með meðal annars með hljómsveitunum Tónar, The Syn, Tempó, 

Flowers, Trúbrot, Tilvera, Máni og fleirum. Það var árið 1973 sem Gunnar Jökull lagði 

kjuðana á hilluna, aðeins 24 ára gamall. Í viðtali við Helgarpóstinn árið 1996 segir Gunnar 

sjálfur að ástæða þess að hann dró sig í hlé var vegna hversu illa hann var farinn á taugum og 

hversu illa hann þoldi óregluna sem fylgdi rokk líferninu. Linnulaust tónleikahald fór illa í 

hann, Gunnar hafði orðið háður kvíðalyfinu valíum18 og var hann einfaldlega orðinn örmagna. 

Svo virðist sem lífið eftir rokkið hafi ekki verið einfalt fyrir Gunnar. Fjárhagserfiðleikar léku 

hann grátt, hann smitaðist af HIV-veirunni og flúði Ísland. Aðspurður segir hann að fordómar 

og smæð samfélagsins á Íslandi hafi ýtt honum til Svíþjóðar.  

 
17 Helgi Jónsson, „Gunnar Jökull Hákonarson (1949-2001)“, Glatkistan, 1. júlí 2020. 
https://glatkistan.com/2020/07/01/gunnar-jokull-hakonarson/. 
18 Aðalbjörg Óskarsdóttir, „Eini íslenski rokktónlistarmaðurinn á heimsmælikvarða“, Þjóðviljinn, 3. nóvember 
1985, bls. 10-12. 
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Rúmum tveimum áratugum eftir að Gunnar sagði skilið við tónlistina dró til tíðinda. 

Hann var fluttur aftur til Íslands og hóf að semja og hljóðrita tónlist á ný, nú á eigin spýtur. 

Platan Hamfarir kom út fyrir jólin 1995. Platan fór lágt, seldist lítið sem ekkert og keyrði 

Gunnar Jökul næstum í gjaldþrot.19 Alnæmið og andlegu veikindin höfðu tekið yfir líf hans og 

Gunnar Jökull lést nokkrum árum síðar, 2001, 52 ára að aldri.  

  

Kaffið mitt 

Eitt af lögunum á Hamförum heitir Kaffið mitt. Lagið er í takttegundinni fjórum fjórðu. 

Forspilið hefst á skæru rafmagnspíanói að spila a-moll í einungis tvo takta. Það er áhugavert 

að hljómborðið leggur áherslu með þungu slagi á annað og fjórða slagið (e. backbeat) og það 

helst út allt lagið. Gunnar Jökull dembir sér strax í fyrsta erindið og byrjar að syngja, eilítið 

falskt. Röddin hans er einlæg og nánast barnsleg.  

Það má segja að lagið sé óður til kaffisins. Þetta er í raun  mjög hversdagslegt 

viðfangsefni, eitthvað sem allir kannast við.  „Kaffið kemur til bjargar, hvenær dagsins sem 

er. Sælustundir svo margar, svart kaffi gefur mér.“ Í öðru erindi koma inn mjúkir syntha-

strengir. Það er þó ekki fyrr en í viðlaginu sem trommurnar koma inn með tríólur, ásamt 

rafbassanum sem er gangandi. Það gefur laginu einhverja aðra vídd, og fjölbreytileikinn í 

trommunum gerir það meira spennandi. Í erindunum tveimur eftir viðlagið leika trommurnar 

swing-takt.  

Þegar viðlagið hljómar í annað sinn gerist eitthvað skrýtið. Það lítur út fyrir að 

sögumaðurinn hafi loksins fengið kaffið sitt og lagið fer á eitthvað annað plan. Nýtt element 

er kynnt til sögunnar, brass-synthar koma inn á „off-beatinu“, s.s. á annarri nótu tríólunnar á 

fyrsta og þriðja slagi taktsins. Þetta skapar mikla spennu og eftirvæntingu. Trommurnar eru 

farnar á fullt með swing taktinn. Bassinn spilar krómatískan tónstiga í tríólum og þegar hann 

hefur spilað allar tólf nótur skalans hefur Gunnar Jökull upp söng sinn. Við fyrstu hlustun fær 

maður á tilfinninguna að koffínið hafi komist í blóðið og sögumaður hafi tvöfaldað hraða 

lagsins. En það er ekki svo. Lagið er ennþá í sama hraða en út af öllum „off-beat“ nótunum 

hjá trommunum og brass-synthunum mætti halda að hraðinn hafi breyst.  

 
19 Guðrún Kristjánsdóttir, „‘HIV-smitaður og hef ekki hugmynd um af hverju’“, Helgarpósturinn, 19. 
september 1996, bls. 19. 
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Eftir þetta óvenjulega viðlag kemur erindi í nýjum búningi. Trommurnar samanstanda 

af tveimur elementum. Þríhorn hljómar á fyrsta og þriðja slagi taktsins og symball á öðru og 

fjórða slaginu. Orgelrödd kemur inn með laumulega auka laglínu. Ride-symball kemur inn 

með flókinn breytilegan ritma ásamt syntha-strengjunum sem eru samir við sig.  

Í síðasta erindi lagsins endurtekur Gunnar Jökull síðustu línu viðlagsins; „Sælustundir 

svo margar, svart kaffi gefur mér“, í hægara tempói og með symbölum á hverju einasta slagi 

til þess að hlustandinn átti sig örugglega á því að þetta er endir lagsins.  

Það er athyglisvert að þó Gunnar Jökull hafi verið atvinnumaður í trommuleik eru 

engar lifandi upptökur af honum að spila á trommur á plötunni en hann átti ekki trommusett á 

þessum tíma. Þrátt fyrir það má heyra að hann hefur pælt mikið í trommunum á plötunni en 

þær eru mjög fjölbreyttar. Gunnar Jökull notaði tölvu (e. sequencer) til þess að búa til 

hljóðheiminn á plötunni. 

Gunnar Jökull fæst mikið við hversdagsleg viðfangsefni á plötunni Hamfarir. Þar má 

helst nefna lög eins og Bíllinn minn, Kaffið mitt og Hundurinn minn. Eitt lag stingur þó í stúf 

við hin og það er lagið Einskis virði.  

Platan endar á laginu Einskis virði sem er óumdeilanlega sorglegasta lagið. Það byrjar 

í hröðu tempó og er í dúr. Brass-synthi spilar hressilega laglínu. Gunnar Jökull syngur í 

viðlaginu: „En ég er einskis virði. og finnst mér leitt að geta um það breytt, en ef ég bara þyrði, 

ei lengur væri ég neitt.“ Hér heyrist vel hvað Gunnar Jökull var orðið mikið veikur þegar hann 

samdi þetta lag. Lagið er hresst og glaðlegt á meðan textinn er í raun tragískur. Það væri hægt 

að lesa á milli línanna og draga þá ályktun að ef höfundur hefði kjark þá væri hann þegar búinn 

að binda endi á líf sitt. Gunnar Jökull hangir á sérhljóðanum í orðunum „ég” og „ef” á meðan 

tónhæðin færist um hálftónsbil ofurhægt.  Það er eitthvað nístandi sárt og óþægilegt að hlusta 

á þetta, sérstaklega ef maður þekkir sögu Gunnars Jökuls. Hrópandi andstæðurnar í texta og 

lagi gera þetta enn óþægilegra í hlustun.  

 

Leoncie  

Árið 1953 í Góa á Indlandi fæddist stúlka, Leoncia María Martin. Síðar á ævinni gekk hún 

undir nöfnunum Icy Spicy Leoncie, Indian Princess Leoncie eða Indverska prinsessan Leoncie. 

Leoncie er tónlistarmaður sem semur, útsetur, hljóðritar, flytur og framleiðir sína eigin tónlist. 
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Hún semur alla sína texta sjálf og syngur þá á ýmsum tungumálum, þó mest á ensku og 

íslensku. Einnig stendur hún straum af allri útgáfu, prentun, dreifingu og markaðssetningu. Í 

dag liggja eftir hana ellefu plötur yfir fjörutíu ára tímabil. 

Leoncie flutti fyrst til Íslands árið 1983. Hún hóf störf við að syngja og skemmta á 

veitingahúsinu Glæsibæ. Á heimasíðunni www.timarit.is má sjá fjölmargar auglýsingar frá 

upphafi níunda áratugarins um að Leoncie sé að troða upp. Hún er ýmist kölluð dans- og 

söngvamær,  léttklædda söngkonan Leoncie,  erótíski dansarinn og söngkonan Leoncie, meðal 

annars. Spurð út í hvort hún hafi dansað nektardans segir Leoncie í viðtali við DV árið 2002 

að það sé stórkostlegur misskilningur. Fólk segi þetta einungis til að koma höggi á hana. 

Á Facebook síðu Leoncie segir hún (texti þýddur úr ensku): „Íslenskt tónlistarfólk eru 

rótgrónir rasistar. Þeir eru aðallega FÚSKARAR. Þeir hata mig, þeir eru öfundsjúkir út í mig 

og Snilldar Tónlistar Hæfileika mína, og þrátt fyrir það RÆNA þeir lögunum mínum, flytja 

þau í beinni útsendingu á SIFJASPELLS útvarpsstöðvum, án þess að borga mér. Allir 

styrkirnir frá íslensku ríkisstjórninni eru aldrei nóg fyrir þá. Ég Hlæ alltaf Síðast!”. Leoncie 

gæti hér verið að vísa í þegar sjónvarpsþátturinn Spaugstofan notaði lag hennar Ást á pöbbnum 

í einum þætti án leyfis og án þess að kredita hana í lok þáttar. Auk þess segist hún ekki hafa 

fengið neina greiðslu frá RÚV fyrir að afnot af tónlist hennar. Leoncie segir í viðtali við DV 

árið 2004 að hún sé þessu reið og að þetta sé kynþáttamismunun og kynþáttafordómar20. Þetta 

er rauður þráður í lífi Leoncie á Íslandi. Hún upplifir mikið mótlæti og finnst fólk vera að 

misnota snilli hennar í gríð og erg.  

Lag Leoncie, Ást á pöbbnum, kom fyrst út árið 2003 á plötunni Radio Rapist / Wrestler 

og aftur árið 2011 á safnplötunni Dansaðu við Leoncie: Leoncie 12 bestu íslensku smellir. Í 

millitíðinni kom það út á ensku undir nafninu Love in a Pub in Essex á plötunni Pukki 

Hollywood Baby árið 2007.  

Inngangur lagsins samanstendur af hljómborði í þremur röddum, hver rödd með 

einkennandi hljóð. Efsta röddin er lík klukkuspili og spilar grípandi laglínu, miðröddin líkist 

einhvers konar gítar með ekkó (e. delay) sem gengur á tveimur hljómum og neðsta röddin 

spilar taktfastan bassa. Eftir fjóra takta koma trommurnar inn og Leoncie byrjar að syngja. 

Lagið er ástarsaga.  Leoncie syngur um mann og konu, hana og hann, og ástir og örlög þeirra. 

 
20 Jakob Bjarnar Grétarsson, „Spaugstofan stelur Ást á pöbbnum“, DV, 27. janúar 2004, bls. 15. 
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Sagan hefst á „Country Pub í Reykjavík, hún starir á hann og hann starir á móti - 

dauðadrukkinn. Hann var dáleiddur af öllum vodkanum og spyr hana hvaðan hún sé. Hún sagði 

að þau ættu það sameiginlegt, þau eru bæði frá Kópavogi!“ Nú tekur viðlagið og gleðin við, 

þau eru orðin ástfangin. En skjótt skipast veður í lofti, hann grætur og sér eftir því að hafa ekki 

kynnst henni betur fyrst. Hún eyðir öllu hans fé og hann sparar ekki neitt. „Hann vildi kaupa 

hús en hann á varla fyrir ölkrús.“ Til að gera allt saman verra missir hann vinnuna („Þú ert 

rekinn!“) Í staðinn fyrir að fara aftur að vinna fór hann til Akureyrar með henni  þar sem þau 

dönsuðu línudans til klukkan þrjú. Viðlagið hefst aftur og það er eins og ekkert hafi í skorist, 

þau eru enn bæði frá Kópavogi og ástfangin. Þegar laginu lýkur er enn mörgum spurningum 

ósvarað. Fór hann aftur til Reykjavíkur og fékk sér vinnu? Fór hún aftur á barinn eða settist að 

á Akureyri? Í viðlaginu fær að skína falleg pólýfónía milli allra raddanna og í lok lagsins kemur 

upphækkun. Hljóðheimur lagsins er einkennandi fyrir Leoncie, einföld en afgerandi 

skemmtara hljóðfæri eru undirstaða allra hennar verka frekar en lifandi hljóðfæri. 

Lagið Vegetarian! No Cholesterol Ho. er af plötu Leoncie, Gay World frá árinu 2012. 

Í texta lagsins ber Leoncie saman áfengi við grænmeti og annað hollt fæði. Leoncie byrjar á 

að telja upp atriði sem henni er sama um.  Í laginu er henni sama þó Richard drekki vodka, 

Sally drekki Bailey’s, Viktor drekki viskí en henni er ekki sama um að hún sé heilbrigð, rík 

grænmetisæta sem líði vel. Hún heldur upptalningunni áfram, segist ekki vilja neinar kökur, 

engan rjómaís eða hvítt brauð. Enga hamborgara, eða súkkulaði, heldur biður Leoncie um fisk, 

húðflettan kjúkling eða soja. Hér mætti halda að Leoncie viti ekki hvað það er að vera 

grænmetisæta en yfirleitt borða grænmetisætur hvorki kjúkling né fisk. Það er athyglisvert 

hvernig Leoncie notar andstæður til að draga fram boðskap lagsins.  

Lagið Donald Trump Song var gefið út á smáskífunni Donald Trump Song árið 2019. 

Leoncie byrjar á að segja að Donald sé besti forseti Bandaríkjanna og að hann ætli að gera 

Bandaríkin frábær á ný. Lagið er blanda af lofsöngi til Donald Trump og pólitískum áróðri. 

Leoncie telur upp kosti hans, segir að Trump sé þjóðernissinnaður ólíkt svikulu 

demókrötunum. Hún talar einnig um falsfréttir, segir að blaðamenn ljúgi o.s.frv. Hún hrósar 

einnig Melaniu, eiginkonu Trumps fyrir að vera smekkvís í klæðaburði. Óvíst er hvort um háð 

sé að ræða í þessum söng en í athugasemdakerfi YouTube kemur hún inn á það lítillega. Í 
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innleggi sínu segir hún að Donald komi henni til að hlæja, en í sömu andrá hjólar hún hinsvegar 

í vinstri öfgasinna og því ekki alveg á hreinu hvert pólitískt innlegg hennar er.21 

Textar Leoncie eru mjög skemmtilegir og fyndnir, hún er lúnkin í að ríma þrátt fyrir 

að íslenska sé ekki móðurmál hennar. Viðfangsefni texta hennar eru mjög fjölbreytt, þó er 

ástin og ástarmál Leoncie mjög hugleikin. Til dæmis má finna fjögur lög þar sem orðið ást 

kemur fyrir í titlinum á plötunni Dansaðu við Leoncie; Ást Á Pöbbnum, Hi Ástin, Ekkert Getur 

Keppt Við Ást og Stormasömt Ást. Leoncie er sjálfstæð og semur og leikur alla sína tónlist 

sjálf. Hún er óhrædd að gera eldfim málefni að yrkisefni. Frá upphafi hefur hún verið á milli 

tannanna hjá Íslendingum en hún hefur alltaf farið sínar eigin leiðir, þótt á móti blási. 

 

Insol 

Árið 1970 fæddist Ingólfur Sigurðsson sem gengur undir listamanns nafninu Insol. Fyrsta 

platan hans kom út árið 1998 en síðan þá hafa komið út 14 plötur. Þær voru allar gefnar út af 

útgáfufyrirtækinu Framtíð en það er hans eigið útgáfufyrirtæki.  

Árið 1999 kom út önnur plata tónlistarmannsins Insol. Hún heitir Hið mikla samband 

og fyrsta lagið á plötunni er eitt vinsælasta lag Insol; Hvenær mun hér á Íslandi rísa 

stjörnusambandsstöð? Á þessari plötu er Insol undir miklum áhrifum af skrifum Dr. Helga 

Pjeturss. Dr. Helgi Pjeturss var jarðfræðingur, heimspekingur og dulvísindamaður. Eitt af hans 

aðal umhugsunarefnum voru draumar, dulspeki og stjörnufræði. Þessu fléttaði hann saman og 

gaf nafnið Nýal22. Nýal er eins konar trúarbragð fyrir mörgum og fjallar m.a. um mikilvægi 

þess að vera í sambandi við vitsmunaverur á öðrum stjörnum.  

Það má segja að Insol sé nýal-sinni og í fyrsta lagi plötunnar Hið mikla samband spyr 

hann mikilvægrar spurningar: Hvenær mun hér á íslandi rísa stjörnusambandsstöð?  

Lagið hefst á örlítið fölskum kassagítar sem hamrar á sama hljómnum í átta slög áður 

en hann hefur upp raustina. Forspilið er mjög stutt og þegar söngurinn hefst heyrist vel einhvers 

konar knýjandi þörf til að segja frá.  

 
21 IcySpicyLeoncie, „Donald Trump Song.“ Myndband, 2:02, sótt 30. ágúst 2020 á 
https://youtu.be/Pkq1jiI1KZ0. 
22 Benedikt Björnsson, Kjartan Norðdahl, og Haukur Matthíasson, „Um Nýal“, Heimsfræði Dr. Helga Pjeturss. 
http://www.helgipjeturss.is/?page_id=476. 
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Viðlagið er með fjögur slög í hverjum takti, s.s. í fjórum fjórðu. Takturinn í erindunum 

er ekki jafn augljós. Ef maður miðar við vestræna tónlist væri hægt að segja að stundum komi 

Insol „of snemma“ inn eða stundum „of seint”, jafnvel að hann bæti við slagi hér og þar. En 

Insol er með innri púls sem lýtur ekki neinum lögmálum og er ekki tengdur taktkerfi 

vestrænnar tónlistar. Insol er á einhverju öðru plani, kannski í stjörnusambandi? Á sama tíma 

og takturinn er óreglulegur og gengur ekki upp samkvæmt vestrænni tónlist tekur maður varla 

eftir því af því að í heimi Insol er allt eins og það á að vera. Þetta gerir allt saman að verkum 

að taktur lagsins er mjög flæðandi og persónulegur. Það mætti því segja að hann fylgi takti 

síns eigins hjarta. 

Uppbygging lagsins er áhugaverð. Insol, byrjar á erindi, svo viðlag, annað erindi, 

viðlagið 2x, næst er þriðja erindi og svo kemur viðlagið 3x. Viðlagið er einhæft og hann 

endurtekur titil lagsins fjórum sinnum. Í lok lagsins höfum við heyrt þessa setningu 

tuttuguogfjórum sinnum. Þetta á afar vel við orð Jóns Proppé um mynstur og endurtekningu  í 

utangarðslist.  

„En margir beita líka goðsögnum í myndum sínum, eða búa til sína eigin goðsögn eða 

heimsmynd, oft í gegnum persónulegar túlkanir á þekktum temum úr sögnum og mýtum. 

Myndirnar verða þannig hluti af sjálfsskilningi listamannsins - eins konar trúkerfi þar sem 

úrvinnsla tákna og hugmynda fer fram í listaverkinu og sömu myndþættirnir eru endurteknir í 

ýmiss konar samhengi og mismunandi útfærslu. Oft á tíðum lita slíkar hugmyndir allt líf 

listamannsins, sem þá er talinn vera sérvitur eða jafnvel geggjaður.“ 

Insol er hér að skapa sína eigin heimsmynd, talar um skyldu okkar að reisa 

stjörnusambandsstöð, til dæmis ofan á einhverju háu fjalli - til að ná betra sambandi. Hann 

heldur áfram að telja upp kosti stjörnusambandsstöðva. „Í þeim fyllast menn krafti. Í þeim 

fyllast menn sælu og yl.“ Insol talar um að takmark okkar mannskynsins sé að samstillast til 

góðs.  

Lagið Er ég ekki of gamall fyrir þig? kom út á plötunni Fyrri byggðir árið 2002. Þar er 

Insol á persónulegu nótunum. Hann spyr spurningarinnar í nafni lagsins og leitar að svari. 

Hvert erindi lagsins er þrjár setningar og í laginu eru sjö erindi. Fyrsta setningin er alltaf sú 

sama: Er ég ekki of gamall fyrir þig? Í annarri línu hvers erindis telur hann upp mismunandi 

ástæður, hann er svo stjórnsamur, þau eru líka svo ólík í útliti, hvað myndu aðrir segja, það er 

ekki vaninn að fólk sé saman þegar aldursmunurinn er svona mikill, o.s.frv. Þriðja setningin 
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er svo svar við spurningunni: Ég held að ég sé of gamall fyrir þig. Þarna kemur endurtekningin 

sterkt inn, sjö sinnum spyr hann spurningarinnar og sjö sinnum svarar hann. Bæði 

spurningunni og svarinu fylgir sama laglína sem er hnígandi, s.s. fer í skrefum, niður á við í 

tónhæð. Þetta passar illa við klassísku skilgreininguna á spurningu og svar í tónlist en þar er 

spurningin rísandi og svarið hnígandi. Af þessu má álykta að mögulega hafi Insol ekki vitað 

af þessari klassísku hefð, eða, að þetta hafi aldrei verið spurning af því hann vissi svarið nú 

þegar?  

 

Gylfi Ægisson 

Gylfi Ægisson fæddist árið 1946 á Siglufirði þegar síldarævintýrið var í hámarki. Hann hóf 

ungur að leika á gítar og harmónikku en fór síðar á ævinni að spila á skemmtara. Hann hefur 

stofnað nokkrar hljómsveitir en þar má helst nefna hljómsveitina Áhöfnin á Halastjörnunni 

sem innihélt auk hans m.a. Rúnar Júlíusson og Hemma Gunn. Þá er starfandi hljómsveitin 

GRM sem samanstendur af Gylfa, Megasi og Rúnari Þór Péturssyni. Í gegnum tíðina hefur 

hann samið fjöldamörg lög fyrir aðrar hljómsveitir en sínar eigin. Fyrsta lag Gylfa sem var 

gefið út á plötu var lagið Í sól og sumaryl í flutningi hljómsveitar Ingimars Eydal. Annað þekkt 

lag er t.d. Minning um mann sem fyrst náði hylli í flutningi hljómsveitarinnar Logar frá 

Vestmannaeyjum.  

Lagið Helgarfrí kom fyrst út árið 1975 á plötunni Gylfi Ægisson sem var gefin út af 

plötufyrirtækinu Hljómum. Það hefur komið út í mismunandi búningum á að minnsta kosti 

átta öðrum hljómplötum Gylfa í gegnum tíðina. Árið 1980, 1989, 1996, 1997, tvisvar sinnum 

árið 2002, 2008, og svo síðast árið 2009 í flutningi hljómsveitarinnar Papar.  Þetta er hressilegt 

og skemmtilegt lag í dúr. Á fyrstu útgáfu lagsins er hljómsveit að spila með á gítar, bassa, 

trommur og sungnar eru bakraddir. Þetta lag er í raun frekar venjulegt og í raun ekkert 

utangarðslegt við tónsmíðina. Það er svo síðar að Gylfi fer og endur útsetur og útgefur lög sín 

að þá hefur hljómsveitinni verið skipt út fyrir skemmtara. Helgarfrí er ekki eina dæmið um 

endurútsetningar Gylfa, en fjöldamörg lög hans hafa endað á einhverjum tímapunkti í 

barnslegum skemmtara útgáfum.  

Gylfi er ólíkur öðrum viðfangsefnum þessarar ritgerðar að því leyti að tónlist hans kann 

að hljóma nokkuð hefðbundin í eyrum hlustenda. Uppbygging laganna, laglína og texta feta 
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troðnar slóðir. Hann hefur augljóslega næmt eyra fyrir grípandi laglínum og mörg laga hans 

hafa orðið feiki vinsæl. Skurðpunktur hans við önnur viðfangsefni þessarar ritgerðar er því 

ekki endilega tónlistarlegs eðlis. Í upphafi aldarinnar hóf hann að senda frá sér aragrúa af 

hljómplötum, heimagerðum frá A til Ö. Þær áttu það flestar sameiginlegt að undirspilið var 

einfalt og flutt á frumstæða skemmtara. Það var ekki bara tónlistin og allt sem henni kom við 

sem Gylfi sá um sjálfur. Einnig sá hann um að hanna umslögin á plötunum. Oftast er ljósmynd 

eða teikning af Gylfa sjálfum í forgrunni. Flest umslögin eru í svokölluðum  „collage“ stíl, eða 

klippimyndastíl, ekki ólíkt þeim verkefnum sem börn, vopnuð UHU-límstiftum, takast á við í 

myndmenntatímum grunnskólanna. Á plötunni Þeir voru sannir sjómenn frá árinu 2005 er 

mikið í gangi á umslaginu. Málverk eftir Gylfa af hafinu og fljúgandi öndum er í bakgrunni, 

ljósmynd af Gylfa í forgrunni, önnur ljósmynd af hundinum hans fyrir aftan Gylfa og að lokum 

nafn listamannsins og plötunnar í afgerandi leturgerð efst á plötunni. 

Það er augljóst að myndmál er Gylfa hugleikið. Hann hefur í seinni tíð málað mikið af 

litríkum málverkum. Það má sjá skýr temu í verkum hans. Líkt og í tónlist hans er hafið og 

sjómennskan honum nærri hjarta, nánast áráttukennt, en Gylfi sótti sjóinn í sautján ár.23 Í lok 

áttunda áratugarins hætti Gylfi á sjónum, lagði fleygnum, og virðist hafa tekið upp pensil í 

staðinn.  Hefur hann málað fleiri hundruða málverka af bátum, flestar trillur, og rammað þær 

inn í stýri í stað venjulegs myndaramma. Önnur temu í myndum hans eru til dæmis portrett 

myndir af hundum, torfbæir, hestar, endur og Jesú. Sýnishorn af málverkum Gylfa má sjá á 

heimasíðu hans www.gylfiægisson.is. Gylfi hefur HTML-kóðað sína eigin heimasíðu en hún 

er mjög litrík með ýmsum teiknimynda hreyfimyndum. Á heimasíðunni auglýsir hann málverk 

og geisladiska til sölu. Auk þess er hægt að panta málverk og fá Gylfa til að leika og syngja í 

samkomum. Með yfir fjörtíu plötur undir belti og yfir þúsundir málverka kláruð er augljóst að 

Gylfi er haldinn sterkri þörf til að skapa, hvort sem það er músík eða myndlist.  

 

Sigríður Níelsdóttir 

Sigríður Níelsdóttir fæddist í Kaupmannahöfn árið 1930 og lést í Reykjavík árið 2011. Hún 

byrjaði að taka upp tónlist árið 2001 þegar hún var 71 árs gömul. Dætur hennar gáfu henni 

 
23 Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, „Þannig eru jú kjaftasögurnar“, Fréttablaðið, 31. maí 2019. Sótt 30. ágúst 2020 á 
https://www.frettabladid.is/lifid/annig-eru-ju-kjaftasogurnar. 
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casio hljómborð og segulbandstæki í afmælisgjöf þetta árið og það varð upphafið að hennar 

tónlistaraferli. Hún gaf út samtals 59 plötur. Á plötunum gerði hún allt sjálf, hún sá um 

upptökur, söng, spilaði á öll hljóðfæri, hannaði umslög, framleiddi, gaf út og dreifði.24 

Lagið Elsku litla jesúbarn kom út á plötunni Stjörnubókin árið 2001. Lagið byrjar á 

suði úr kassettutæki sem helst út allt til enda. Svo heyrist mekanískt aukahljóð sem er líklega 

Sigríður að setja segulbandið í gang. Trommutakturinn er bæði hægur og hraður á sama tíma. 

Hi-hattinn slær stöðuga sextánduparta á meðan bassatromman slær taktinn á fyrsta og þriðja 

slagi. Hljómborðið er mjög mjúkt og lágvært í fimmundum og echo-i (e. delay). Sigríður byrjar 

að syngja og hljómborðsrödd spilar sömu laglínu. Lagið er rólegt og tempóið er hægt. Fyrsta 

línan er: „Elsku litla jesúbarn, sofðu vært og rótt“. Af þessu má álykta þetta sé einhvers konar 

vögguvísa en það er ekki alltaf hægt að heyra textann greinilega. En hann er augljóslega af 

trúarlegum toga og það má líka heyra í hljómgangi lagsins. Lagið er einhæft og sömu element 

eru í gangi allan tímann.  

Þungamiðjan í lögum Sigríðar var yfirleitt casio-hljómborðið hennar en það sá um 

trommur, bassa, hljóma og laglínu. Í sumum lögum söng Sigríður laglínuna með hljómborðinu 

en stundum blístraði hún með. Rödd hennar er björt og viðkvæm, nánast barnsleg. Flest lög 

hennar eru þó án raddar eða flauts, en þá spilar hljómborðið laglínuna. Sigríður notast mikið 

við vettvangsupptökur, t.d. í laginu Hundeliv i Brazilien (ísl. Hundalíf í Brasilíu) af plötunni 

Sammensurium frá árinu 2002. Þar má heyra hvernig lagið, sem er glaðlegt og hresst, skiptir 

undurfljótt um gír yfir í  tíu sekúndna langa upptöku af geltandi örvæntingafullum hundum í 

Brasilíu. Sigríður skiptir jafn skjótt tilbaka í lagið og gerir þetta þrisvar sinnum áður en eftir 

fjórða skiptið lýkur laginu.  

Lagið Uppsprettan er af plötunni Vorið er komið! frá árinu 2002. Í forgrunni upptaka 

af vatni að leka úr krana. Sköpunargleði og forvitni skín í gegn í lögunum hennar. Hún notar 

casio-hljómborðið sitt til hins ýtrasta og kannar alla möguleika þess með því að nota t.d. 

samba-, bossa nova-, rokk-, tekknó-, og vals trommutakt. Sigríður gerði alls konar tilraunir 

með upptökur og lét til dæmis álpappír hljóma eins og eld á einni upptöku (vísa í vice). 

 
24 Dan Wilkinson, „This Beatmaking Icelandic Grandma Has Made More Albums than The Based God and is 
Adored by Bjork“, Vice, 21. janúar 2015. Sótt 30. ágúst 2020 á 
https://www.vice.com/en_uk/article/6vm5ga/yntht-the-icelandic-grandma-who-made-more-albums-than-lil-b-
and-was-loved-by-bjork. 
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Húmorinn og gleðin við að skapa er rauður þráður í lögum hennar sem voru fyrst og fremst 

hugsuð sem jólagjafir fyrir barnabörnin en almenningur fékk, sem betur fer, einnig að njóta. 
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3. Samantekt og samburður 

Að draga list í dálka er alltaf vafasamt. Tónlist sem og önnur list er nefnilega túlkanleg á svo 

ótal marga vegu. Það er því í höndum hvers og eins að kanna hughrifin sem áheyrandi verður 

fyrir, ígrunda efniviðinn og draga ályktanir í kjölfarið. Þessar ályktanir verða þó alltaf 

persónubundnar því tilfinningar hafa jú ekki enn verið vísindalega skammtaðar og mældar.  

Að því sögðu þá hafa þessi skrif reynt að leiða í ljós ákveðin einkenni tónlistafólksins 

sem og reynt að beina ljósi að þeim atriðum sem tengja þau ýmist saman eða við þær 

skilgreiningar á utangarðs-tónlist sem tíundaðar voru í upphafi ritgerðarinnar.  

Í fljótu bragði kann ekki að vera margt sem tengir saman Gunnar Jökul, Leoncie, Insol, 

Gylfa Ægisson og Sigríði Níelsdóttur. Allt eru þetta einstaklingar sem eyddu stórum (ef ekki 

stærstum) hluta ævi sinnar á Íslandi og fengust við tónlist. Allt er þetta tónlistarfólk sem, 

sérstaklega á síðari árum, starfaði mjög sjálfstætt. Auk þess að semja tónlist sína sjálf þá sáu 

þau um flest önnur atriði tónlistar- og plötugerðarinnar sjálf. Sjálf-upptekin, sjálf-útgefin og 

umslög og önnur albúm-list er sköpuð af listafólkinu. Algjört DIY frá A til Ö! Grafískt útlit 

afurða þeirra bera líka nokkur líkindi en mikil litadýrð og afgerandi leturgerðir eru yfirráðandi. 

Mögulega væri hægt að færa rök fyrir að þessi tegund myndlistar sem prýða plöturnar (þá 

sérstaklega Hamfarir Gunnars Jökuls, aldamóta plötur Gylfa og handteiknuð list Sigríðar) geti 

flokkast sem naíf, barnsleg, og því ekki eingöngu innan ramma utangarðs-tónlistar heldur 

utangarðslistar almennt.  

Öll viðfangsefni þessarar ritgerðar, að Gunnari Jökli undanskildum, voru mjög 

afkastamikil. Sigríður Níelsdóttir framleiddi 59 plötur á sínum ferli, sóló plötur Gylfa 

Ægissonar telja nú þegar á fjórða tug og bæði Insol og Leoncie áttu mjög góðan sprett upp úr 

aldamótum með eina til tvær plötur á ári. Fer það heim og saman við kenningar Dubuffet (um 

art-brut), Cardinal (um outsider-art) og Chusid (um outsider-music) jafnt sem grein Jóns 

Proppé að hér er um að ræða sjálfsprottna sköpun, einlæga þörf til að skapa. Þó að eftir Gunnar 

Jökul liggi bara ein hljómplata þá mátti lesa úr viðtölum við hann að hann langaði til að gefa 

út eina hljómplötu á ári, en líklegt þykir að veikindi og fjárhagserfiðleikar hafi staðið í vegi 

fyrir því. 

Tónlistarlega eru þó nokkur líkindi á milli þessara fimm tónlistarmanna. Þá ber fyrst 

að nefna hljóðfæraskipan. Órafmögnuð hljóðfæri eru af skornum skammti hjá öllum. 



 

23 

 

 

Bróðurpartur undirspils allra kemur frá „skemmturum“,  hvort sem þeir séu í hljómborðs eða 

tölvu ham, og yfir það er svo sungið og kannski leiknar litlar laglínur á hljómborð. Insol sker 

sig frá því framan af styðst hann mestmegnis við kassagítar.  

Eftirtektarvert þótti mér hinn eiginlegi innri púls, sérstaklega í tónlist Insol og Sigríðar 

og söngstíls Gunnars Jökuls. Þessi einkenni skera sig í ætt við erlenda utangarðs tónlist, til 

dæmis tónlist hljómsveitarinnar The Shaggs (sem Irwin Chusid sá um endurútáfu á) og 

tónlistarmannsins Daniel Johnston. Vestræn tónlist er mjög takt miðuð og sjaldnast brugðið 

útaf þrí- eða fjórskiptum takti. Það sem auðveldlega væri hægt að afskrifa sem taktleysi mætti 

einnig skýra sem meðvitundarleysi um umheiminn, einlægnin í eigin æðruleysi, eins konar 

fantasíuheimur sbr. títtnefnd grein Proppés. Ber að nefna að tónlist Gylfa og Leoncie er 

töluvert taktvissari í allan stað, ekki eingöngu vegna þess hve mikið þau reiða sig á forritaðan 

takt heldur skín í gegn að þau tvö eru reynslumeiri tónlistarflytjendur. 

Það sem flest viðfangsefnin eiga sameiginlegt er að flest lög þeirra eru með gríðarlega 

stuttum forspilum. Lögin eru rétt hafin þegar byrjað er að syngja. Það er eins og flytjandanum 

liggi mikið niðri fyrir og vilji koma einhverju á framfæri. Þetta á kannski einna helst við Insol 

og Leoncie og maður upplifir ákefð og ákallandi boðskap þess sem þau hafa fram að færa.  

Það leiðir okkur að umfjöllunarefni laganna. Proppé talar um að utangarðs listafólk 

tileinkar sér oft ranghugmyndir um umheiminn og að list þeirra „[verði] þannig hluti af 

sjálfsskilningi listamannsins - eins konar trúkerfi“25. Eins og áður hefur komið fram voru Insol 

hugmyndir Dr. Helga Pjeturs um Nýal mjög hugleiknar. Tengingar við vitsmunalíf á öðrum 

plánetum, trúin á vísindin, nátturuvernd og jafnrétti kynjanna eru þungamiðja fyrstu 

hljómplatna hans. En svo tileinkar hann sér önnur, heldur eldfimari málefni. Lagið Adolf Hitler 

er að finna á plötu hans Ísland skal aría griðarland og bent á mikilvægi þjóðernisstefnu. 

Heldur hann áfram á næstu plötum að syngja um aðra vafasama hluti þar á meðal trúarlíf. Dr. 

Gunni, sem heldur úti heimasíðu um listamanninn, kemst svo að orði: „ [Insol] ber efnið þannig 

á borð að hlustandinn veit aldrei hvort hann sé að játa trú sína eða að gera grín á henni“.26  

 
25 Jón Proppé, „Bandarísk utangarðslist“, bls. 4B. 
26 Gunnar Lárus Hjálmarsson, „Geislaplötur með Insol“, Heimasíða Dr. Gunna. 
http://this.is/drgunni/insol.html. 
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Ítrekað hefur staðið styr um Leoncie frá því hún settist að á Íslandi á seinni hluta síðustu 

aldar. Umfjöllunarefni hennar hafa, líkt og Insol, þróast úr saklausum hugðarefnum um ástina 

og lífið yfir í lög á borð við „Radio Rapistª, „Satan City“ og nú síðast „Donald Trump Song“.  

Ranghugmyndir Gunnars Jökuls eru ekki eins augljósar og hinna dæmanna tveggja. 

Fyrst ber kannski að nefna að Gunnar Jökull trúði því að platan Hamfarir myndi seljast í 

bílförmum þegar hún kom út. Þess vegna taldi fyrsta (og eina) upplag plötu hans 5.000 

geisladiska. Lélegri sölu kenndi hann skorti á kynningu og auglýsingum. Annað eru svo heldur 

alvarlegri ranghugmyndir en á plötu hans stingur eitt lag í stúf. Eftir sakleysislega söngva um 

bílinn, kaffið, hundinn og ástina kemur lokalagið Einskis virði. Maður gæti túlkað textann á 

þá leið að höfundi líði ekki vel og hann sé einskis virði, og ef hann hefði kjark þá væri hann 

nú þegar búinn að binda endi á líf sitt. Þó svo að umfjöllunarefni lagsins sé mun dekkra og 

persónulegra en textar Insol og Leoncie þá mætti túlka sjálfsmorðshugsanir Gunnars sem 

andlegar ranghugmyndir í heimi sem gat ekki tekið honum eins og hann er. 

Í þessu mengi fimm tónlistarmanna sem um er fjallað í þessari ritgerð er augljóst að 

Gylfi sker sig út. Hann er fagmaður, hafði lengi vel tónlist að atvinnu, samdi margar perlur 

(fyrir sig og aðra) sem snert hafa strengi í brjóstum þjóðarinnar. Lög sem sungin eru allan 

ársins hring, á öllum tjaldsvæðum landsins á sumrin og heima samkvæmum um helgar. Textar 

hans eru oft einkar fallegir og vandaðir. Sumir þeirra geta þó verið heldur ónærgætnir og 

gamaldags þegar kemur að jafnrétti kynjanna. Texti eins af hans vinsælari lögum, 

„Sjúddírarírei“ gerir samstarfskonu sögumannsins, skipskokksins Fríðu, að kynferðislegu 

viðfangsefni allra karlanna á vinnustaðnum.  En það er persóna Gylfa utan tónlistarinnar sem 

undirritaðri finnst tengjast tónlist utangarðs fólk. Í útskýringum Chusid frá 1996 sagði hann að 

samnefnari þessa flokks tónlistar væri „sérvitringar og hugsjónafólk þar sem allir angar leiða 

í eina átt: á ystu nöf“ (e. over the edge).27 Upp úr sauð í samfélaginu þegar Gylfi opinberaði 

andúð sína á hinsegin fólki og meintum áhrifum Gleðigöngunnar á börn. Stuttu síðar mótmælti 

hann harðlega komu múslima til landsins.28 

Ranghugmyndir eru gegnum gangandi þráður í allri utangarðslist, en eins og minnst 

var á í upphafi ritgerðarinnar sprettur hugtakið út frá rifjum art-brut stefnunnar sem upphaflega 

var skilgreind við list barna og fólks með geðræn veikindi.  

 
27 Plasketes, B-sides, undercurrents and overtones: peripheries to popular in music, bls. 43. 
28 Jón Trausti Reynisson, „Gylfi Ægisson og hræddu hvítu karlremburnar“, Stundin, 4. mars 2016. 
https://stundin.is/pistill/gylfi-aegisson-og-hraeddu-karlremburnar/. 
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Lokaorð 

Við skrif ritgerðarinnar kom það mér á óvart hversu mörg líkindi var hægt að finna í tónlist 

eftir svo ólíka listamenn. Tónlistarfólk af mismunandi kynjum, aldri og uppruna getur á 

einhvern hátt sammælst um sömu grunngildi í listsköpun sinni ef þau eru haldin þessum 

einlæga, sjálfsprottna sköpunarkrafti. Hvernig sköpunargleðin kristallast svo í 

sjálfsbjargarviðleitni er fegurðin ein.  

Einnig kom það mér á óvart hversu óútreiknanlegt það er að lenda utangarðs við 

samfélag sitt. Án þess að sálgreina viðfangsefnin þá virðast persónuleg áföll oft geta hrint af 

stað hegðun og hugmyndum sem almenningi kann af þykja afbrigðileg. Það þykir höfundi 

merkilegt því mörg af viðfangsefnunum ritgerðarinnar áttu sér ýmist farsælan feril framan af 

(Gunnar og Gylfi) eða stunduðu nám við virta tónlistarháskóla (Leoncie) og því athyglisverð 

vegferð þeirra út á jaðarinn. 

Um utangarðstónlist hafa verið notuð mörg önnur hugtök. Hamfarapopp, bjánapopp, 

skúffuskáldapopp, alþýðupopp, o.fl. Höfundur er ósammála því að nota orðin hamfarapopp og 

bjánapopp vegna neikvæðs gildis þeirra orða, en hugtakið hamfarapopp hefur fests við tónlist 

af þessu tagi. Platan Hamfarir eftir Gunnar Jökul hefur í dag fest sig í sessi sem „költ klassík“. 

Platan er vissulega óvenjuleg á margan hátt en innihaldi hennar er harla áhugavert. Að ýja að 

því að list nokkurs tónlistarmanns sé hamfarir, stórslys eða hörmungar af öðru tagi - það er 

einfaldlega smekklaust. Hugtökin eru vissuleg  grípandi, en við notkun þeirra finnst höfundi  

list þessa tónlistarfólks smættuð. Er hægt að segja að einhver tónlist sé betri en önnur? Þegar 

öllu er á botninn hvolft, eru gæði tónlistar einfaldlega smekksatriði hvers og eins.  
Mikilvægi skrásetningar og umfjöllunar um utangarðstónlist finnst mér ekki hægt að 

efast um. Í heimi þar sem tónlistarsmekkur og hlustunar-mynstur einstaklinga hefur verið 

skrásett og greint í þaula með tilkomu internets og streymisveitna, virðist nýjungagirni í tónlist 

eiga undir högg að sækja. Því þurfum við þau sem þora að vera öðruvísi eða einfaldlega gera 

sér ekki grein fyrir meginstraumum og háttvirtum venjum. Við þurfum þessa einlægu og 

skrýtnu tónlist til að vega upp á móti þeirri sem framleidd er í skugga gróðasjónarmiða og 

markaðsrannsókna. Tónlist á að koma frá hjartanu, sama hvort hjartað sé stútfullt af sólskini 

eða utangarðs og andlega kramið. 
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