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Útdráttur 

Þessi greinargerð er skriflegi hluti lokaverkefnis míns við blaða- og fréttamennsku. Hinn 

hlutinn er þriggja þátta útvarpsþáttaröðin Hvernig fórum við að? sem fjallar um hvernig við 

redduðum okkur áður en við höfðum farsíma, Internet og stafræna tækni. Greinargerðin 

er þrískipt. Fyrsti kafli fjallar um uppruna og þróun útvarps. Annar kafli er fræðileg umfjöllun 

um hvaða áhrif og þýðingu stafræn tækni hefur haft fyrir fjölmiðla og lýðræði. Í þriðja og 

síðasta kaflanum fer ég yfir vinnuferlið við framleiðslu útvarpsþáttanna. 

Hér líkt og annars staðar í Evrópu byrjaði útvarpið með einokun ríkisins á miðlinum 

en þróaðist svo í tvískipt kerfi almennings- og markaðsmiðla á níunda áratugnum. Með 

tilkomu stafrænnar tækni og Internetsins í lok 10. áratugarins urðu vatnaskil í sögu og 

þróun fjölmiðla. Stofnanir í almannaþjónustu spiluðu lykilhlutverk í að leggja grunnin að 

stafrænum innviðum landa sinna. Aðlögunarhæfni ríkismiðlanna að nýrri tækni er ein aðal 

ástæða þess að þeir hafa haldið sterkri stöðu sinni á hinni stafrænu öld. Tilkoma 

Internetsins og samfélagsmiðla hefur hins vegar sett rekstrarumhverfi fjölmiðla á hvolf. 

Þrátt fyrir allt er staða þeirra enn merkilega sterk, hvort tveggja í útvarpi og sjónvarpi og 

vefmiðlar þeirra eru á meðal vinsælustu vefsíða allra Norðurlanda. Þá hefur stafræna 

byltingin hafi orðið til þess að útvarpið, sem margir töldu að væri í miðill andarslitrunum í 

lok 20. aldarinnar, hefur gengið í endurnýjun lífdaga með hinni nýju tækni í samspili við 

tímaleysi nútímasamfélags.  

 Óformleg niðurstaða útvarpsþáttaraðarinnar Hvernig fórum við að? er að fyrir 

stafrænu byltinguna, sem hófst um miðjan 10. áratuginn, eyddum við meiri tíma í að bíða 

eftir hlutunum. Þó enginn sakni þess að þurfa bíða hefur tækninni fylgt meira áreiti, meiri 

hraði, meiri hávaði. Það er sjaldan sem það gerist að það sé dauð stund hjá okkur. Við 

fyllum oftar en ekki í dauðu tímana með snjallsímunum okkar, vafrandi um netið eða 

spilandi tölvuleiki. Tæknin hefur svipt okkur tíma með sjálfum okkur og hugsunum okkar. 

Hver veit hvaða stórkostlegu hugmyndir hafa ekki fengið að fæðast  fyrir vikið.   
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Abstract 

This report is the written part of my final project in journalism and mass communication, 

the other part being a three show radio series How did we manage? The report divides 

into three parts. The first part is an overview of the history and development of radio. The 

second part is a theoretical take on how digital technology has affected media and 

democracy. The third and last part describes the production and technical process behind 

the radio shows. 

The story of the Icelandic radio began in 1930’s with state monopoly like elsewhere 

in Europe but evolved to a dual system of public and commercial radio in the 1980’s. The 

appearance of digital technology and the Internet in the end of the 1990’s was a turning 

point in the history and development of the media. Public service stations played a key 

part in digitalizing the infrastructures in the Nordic countries. The adaptability of the public 

service media to new technology is one of the main reasons that it is has maintained a 

strong position in the digital era. However the Internet and the social media has turned 

the media’s business environment upside down. Yet, the public service stations positions 

remains remarkably strong, both in television and radio and their web medium are among 

the most popular websites in all the Nordic countries. The digital revolution has with all it’s 

technology also brought with it a new era for radio, the medium that was by most believed 

to be a dying trade in the end of the 20th century, but has found it’s way back in the hectic 

schedule of modern society. 

 The radio series has no formal conclusion but it reveals that before the digitization 

beginning in the mid 1990‘s, why spent alot more time in waiting for things. Even though 

we do not miss the wait the digital technology has brought with it more stimulus, faster 

tempo and more noise in our lives. Dead time has become something of a rarity. When 

we get bored we pick up our smartphones and surf the Internet or play games. The 

technology has deprived us of time with ourselves and our thoughts. As a result, who 

knows how many great ideas have not had the opportunity to emerge.  
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Formáli  

Greinargerð þessi, auk þriggja útvarpsþátta, gildir til 30 eininga og er meistaraverkefni til 

MA-gráðu í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnis var 

Þorgerður E. Sigurðardóttir dagskrárgerðarkona á Rás 1. Ég vil þakka Brynju Hlíf 

Þorsteinsdóttur, Ester Auði Elíasdóttur, Friðriki Þór Guðmundssyni, Kristjáni Helga 

Theodórssyni, Fríðu Ómarsdóttur, Nönnu Þorbjörgu Lárusdóttur og Steinunni Lilju 

Heiðarsdóttur fyrir að veita viðtöl, sem er ekki sjálfsagt á Covid-tímum. Þá vil ég þakka 

Rannveigu Guðmundsdóttur og Friðriki Jónssyni fyrir að leika í sviðsettum atriðum. En 

síðast en ekki síst vil ég þakka manninum mínum Lárusi Guðmundssyni og börnunum 

mínum þremur, þeim Sonju, Kristjáni og Margréti Björgu fyrir stuðninginn og þolinmæðina 

á undanförnum mánuðum og fyrir að leika í sviðsettum atriðum í þáttunum.    
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Inngangur 

Í upphafi 10. áratugar síðustu aldar hóf PC-tölvan að ryðja sér til rúms á heimilum landsmanna. 

Fyrst um sinn var hún notuð af hinum almenna Íslendingi til ritvinnslu og til að spila tölvuleiki sem 

þurfti að hlaða inn á tölvuna með disklingum (floppy-diskum). Árið 1993 kom veraldarvefurinn og 

fyrirtæki hófu að selja almenningi aðgang að Internetinu. Ári síðar var GSM-kerfi sett upp hér á 

landi1 og árinu þar á eftir var Internet á Íslandi hf. stofnað. Þá voru 130 aðilar á Íslandi tengdir 

Internetinu með yfir 8000 tölvum.2 Þar með var kominn grunnurinn að því sem átti eftir að umbylta 

samskiptaháttum okkar og lífsvenjum næstu 25 árin. Sú tækni sem stafræna byltingin leysti af 

hólmi hafði þá hafið innreið sína fyrir um aldarfjórðung síðan. Hljóðsnældur eða kassettur og 

kasettutæki komu á markaðinn á áttunda áratugnum og voru sérstaklega mikil bylting fyrir 

Íslendinga sem höfðu vanist línulegri dagskrár einnar útvarpsstöðvar, Ríkisútvarpsins, en gátu nú 

nálgast sína uppáhalds tónlist á ódýran máta og spilað hana hvar og hvenær sem er.  Áratug 

síðar komu myndbandsspólur og myndbandstæki og nánast á einni nóttu spruttu upp vídeóleigur 

á hverju horni.3 Á aldarfjórðungi höfum við farið úr því að vera eingöngu með heimasíma eða 

landlínu sem allir heimilismenn notuðu saman, stopulum samskiptum í formi bréfa og póstkorta til 

ástvina erlendis og vínylplötum, kasettum og geisladiskum, yfir í farsíma í hvers manns vasa sem 

þjónar öllum þessum þörfum. Hvort sem það eru félagslegar, fjárhagslegar eða tæknilegar þarfir.  

Að upplagi er ég sagnfræðingur að mennt. Spurningin hver erum við og hvaðan komum við 

hefur heillað mig frá blautu barnsbeini. Undanfarin ár hefur hugur minn oftar leitað til þess tíma 

áður en snjallsímar, tölvur og efnisveitur tröllriðu hér öllu. Ég var unglingur þegar tvær fyrrnefndu 

tæknibyltingarnar fóru að stíga sín fyrstu skref meðal hins almenna Íslendings fyrir rúmlega 20 

árum síðan. Landlína, Gsm, 2g, 3g, 4g og 5g. Sendibréf, E-mail,Irc-ið, Myspace, MSN, Skype, 

Facebook, Snapchat. Vínylplötur, kasettur, DVD, flakkarar, VOD og Netflix. Það er svo merkilegt 

hvað maður er fljótur að gleyma því hvernig hið daglega líf fór fram fyrir þessar tæknibyltingar. Ég 

hef oft spurt sjálfa mig: Hvað gerði ég eiginlega þegar mér leiddist heima hér áður fyrr? Hvernig 

gat ég aflað mér upplýsinga um nokkurn skapaðan hlut áður en hægt var að gúggla? Hvernig fór 

fólk að því að geta ekki náð í alla alltaf, hvar sem er, hvenær sem er? Til dæmis ef það gleymdist 

að setja mjólk á innkaupalistann. Var fólk þá bara mjólkurlaust í heilan sólarhring? Biddu fyrir þér. 

Og hvað með börnin? Þeim var bara sleppt út á morgnanna eins og beljunum er sleppt út á vorin, 

 
1 Elín Ásta Ólafsdóttir og Stefán Þórsson. „Fyrir hvað stendur skammstöfunin GSM?“ Vísindavefurinn, 24. nóvember 

2003 
2 Maríus Ólafsson. „Hvenær tengdist Ísland við Internetið?“ Vísindavefurinn, 3. nóvember 2006 
3 Þorbjörn Broddason, Television in Time: Research, Images and Empirical Findings. Bls. 45-46 
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og foreldrarnir sáu þau svo ekki aftur né heyrðu í þeim fyrr en þau komu hlaupandi heim um 

kvöldmatarleytið. Enginn vissi hvað þau höfðu brallað þarna í millitíðinni. Ég svitna bara við 

tilhugsunina verandi móðir þriggja barna í dag, tveggja sem eru farin að skoða heiminn upp á 

eigin spýtur, vopnuð símaúri á úlnliðnum... með GPS-staðsetningabúnaði. Og þegar vesalings 

börnin urðu veik hér í gamla daga voru þau dæmd til að stara upp í loftið þar til dagskrá 

sjónvarpsins byrjaði seinni part dags.  

 Auðvitað er mér ekki full alvara, ég upplifði þessa tíma og veit fullvel hvernig hlutirnir gengu 

fyrir sig. Samt sem áður er eitt og annað að verða óljósara með hverju árinu sem ég lifi í þessum 

tæknivædda veruleika og mig grunar að það sama eigi við um marga aðra. Ég ákvað því að gera 

útvarpsþáttaröð með það að markmiði að minna fólk á hversu mikið okkar daglega líf hefur breyst 

með þessum tæknibyltingum. Í kjölfarið vonast ég til þess að hlustendur velti fyrir sér annars vegar 

hvernig þær hafi bætt líf okkar og hins vegar hvort það sé eitthvað sem þær hafi tekið af okkur. 

Það er einhvern veginn auðveldara að sjá hvað við græðum á tækninni heldur en hvað við töpum.  

Sennilega er það vegna þess að sá heimur sem við lifum við í dag, þessi heimur rafrænna 

viðskipta og samskipta er ekki til kominn á einni nóttu. Hann kom í nokkrum skrefum. Tæknin 

þróaðist smátt og smátt með hverju árinu með árlegum uppfærslum á farsímum og stýrikerfum.  

 Greinargerðin skiptist í þrjá meginkafla. Í fyrsta kafla er stiklað á stóru í sögu útvarps, 

hérlendis sem erlendis. Rýnt verður í hvort og þá hvernig staða fjölmiðla hefur breyst með tilkomu 

stafrænu byltingarinnar og hvaða áhrif það hefur haft á lýðræðið. Í öðrum kafla er fjallað um 

aðferðarfræðina við gerð þáttanna. Hvaða ákvarðanir ég tók við vinnslu þáttanna og hvers vegna 

og hvernig vinnuferlið fór fram. Í síðasta kafla greinargerðarinnar dreg ég svo saman niðurstöður 

um efni útvarpsþáttanna.  
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1  Útvarp sem miðill 

Í greininni „Radio: Resilient Medium“ fer þýski prófessorinn Hans J. Kleinsteuber yfir upphaf og 

þróun útvarpsins í Ameríku og Evrópu. Á meðan í Ameríku þróaðist strax frá upphafi sjálfstætt 

markaðsútvarp voru fyrstu evrópsku útvarpsstöðvarnar stofnaðar og reknar af ríkisvaldinu og lutu 

stjórn þess. Evrópsk ríki litu á útvarpið sem verkfæri til að þjappa þegnum sínum saman og ýta 

undir þjóðernisvitund. Dagskráin samanstóð af fréttum, fræðslu og tónlist og var fjármögnuð með 

mánaðarlegu afnotagjaldi og fáum eða engum auglýsingum.4  

Fljótlega áttuðu evrópsk ríki sig þó á áhrifamætti útvarpsins á áheyrendur og fram til loka 

seinna stríðs þróaðist útvarpið í tvær áttir. Annars vegar fóru ríki í að tryggja sjálfstæði útvarpsfólks 

gagnvart ríkisvaldinu í regluverki sínu þannig að ríkisútvörp urðu útvörp í almenningsþjónustu en 

styrkt af ríkinu. Hins vegar voru það ríkin sem juku stjórn sína á útvarpinu, svo sem Þýskaland 

nasismans þar sem útvarpið þjónaði mikilvægu hlutverki í að breiða út áróður ríkisstjórnarinnar.5  

Eftir seinna stríð breyttust útvarpsstöðvar föllnu fasistaríkjanna sömuleiðis í óháðar 

ríkisstyrktar stöðvar í almenningsþjónustu.  Með tilkomu gervitungla og kapalsjónvarps í upphafi 

áttunda áratugarins urðu til fleiri rásir. Þar með var grundvöllurinn fyrir einokun ríkismiðla hruninn 

og stór fyrirtæki hófu að tala fyrir frjálslyndari reglugerðum með það að markmiði að hagnast á 

fjölmiðla- og afþreyingargeiranum. Baráttuhreyfingar og unglingamenning margfölduðust á 

þessum árum á sama tíma og vinsældir jafnaðarstefnu dvínuðu. Kröfurnar um frjálst útvarp á 

níunda áratug síðustu aldar urðu um leið kröfur um markaðsreknar útvarpsstöðvar. Þetta tvískipta 

kerfi átti svo eftir að þróast í þrískipt kerfi almennings-, markaðs- og samfélagsútvarp sem olli því 

að útvarpið gekk í endurnýjun lífdaga.6 

Útvarpið er enn þann dag í dag vinsælasti ljósvaka miðill Evrópu. Það er þó munur á Norður- 

og Suður-Evrópu. Í Norður-Evrópu þar sem almennings útvarpið er sterkara hlustar fólk mikið á 

útvarp en í Suður-Evrópu er sjónvarpið vinsælli kostur.7  Í Afríku er útvarpið til dæmis enn þann 

dag í dag sá miðill sem fólk nýtir sér fyrst og fremst, miklu frekar en Internetið eða sjónvarpið. 

Ólíkt okkar heimshluta hafa aðrir heimshlutar ekki eins góðan aðgang að Internetinu eða 

sjónvarpi. En útvarpið er ódýrt það getur gengið fyrir rafhlöðum þar sem rafmagn er af skornum 

skammti auk þess sem það er ódýrt að reka litlar héraðs útvarpsstöðvar.8 Á síðustu 15 árum hefur 

 
4 Kleinsteuber, „Radio: A Resillient Medium‟. Media in Europe Today  
5 Sama heimild 
6 Sama heimild  
7 Sama heimild 
8 McLeish og Link, Radio Production, bls. 4 
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hlaðvarp verið að ryðja sér til rúms og segja má að það hafi orðið algjör sprenging í vinsældum 

þessa forms af útvarpi á síðustu árum. 

1.1 Útvarp á Íslandi 

Á Íslandi líkt og annar staðar í Evrópu hóf útvarpið göngu sína með einstaklingsframtaki. Ottó B. 

Arnars, starfsmaður Landssímans og forgöngumaður að stofnun Félags íslenskra símamanna 

varð heillaður af útvarpstækninni í upphafi 20. aldarinnar og ferðaðist til Bretlands og 

Bandaríkjanna til að kynna sér möguleika hennar. Ottó fékk þingmann til að leggja fram frumvarp 

um sérleyfi til útvarpsrekstrar með því skilyrði að tíu árum liðnum ætti ríkið kauprétt á 

útvarpsstöðinni. Frumvarpið var samþykkt. Þetta var árið 1926, átta árum eftir að Ísland varð 

fullveldi. En Ottó fékk ekki einkaleyfi á sölu á útvarpstækjum sem átti að vera ein 

aðalrekstrarforsenda útvarpsstöðvarinnar H.f. Útvarp. Reksturinn var erfiður og útvarpsstöðin var 

lögð af aðeins tveimur árum síðar árið 1928. Vorið sama ár hafði Alþingi samþykkt lög um stofnun 

Ríkisútvarps og tveimur árum síðar, árið 1930, hóf Ríkisútvarpið göngu sína.9 Þá var Ísland enn í 

sjálfstæðisbaráttu og telja má líklegt að útvarpið hafi ekki síður hér líkt og annars staðar í Evrópu, 

þjónað því hlutverki að blása í brjóst landsmanna sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar. En útvarpið 

var einnig mikilvægt öryggistæki fyrir þjóð sem byggði afkomu sína á sjávarútvegi og landbúnaði 

og átti því allt sitt undir veðrum og vindum. Það má kannski segja að við höfum verið ótrúlega fljót 

að tileinka okkur þessa tækni - á sama tíma og restin af Evrópu - miðað við það hversu langt á 

eftir við vorum í tæknivæðingu á öðrum sviðum.  

Upp úr 1980 líkt og í hinum Norðurlöndunum lauk einokun íslenska ríkisins á 

ljósvakamiðlunum og einkareknir miðlar fengu leyfi til útsendinga. Stöð 2 hóf útsendingar í 

sjónvarpi 1986 og útvarpsstöðin Bylgjan sama ár. Það var komin samkeppni á markaðinn og nú 

hófst blómatímabil sköpunar hjá ljósvakamiðlum, þar sem þurfti að hugsa út fyrir kassann í keppni 

um athyglina.10 Stafræna byltingin sem hófst upp úr aldamótum hefur gert útvarpið að einum 

vinsælasta miðli nútímans með tilkomu hlaðvarps. Á sama tíma er íslenskir og norrænir 

ljósvakamiðlar að berjast við aukna samkeppni frá erlendu efni. Samkeppnin hefur að einhverju 

leiti - líkt og með tilkomu einkarekinna ljósvakamiðla á níunda áratugnum - haft jákvæð áhrif á 

sköpunargleði útvarps- og sjónvarpsfólks og við erum að sjá fjölbreyttara efni í íslensku útvarpi 

en nokkru sinni áður því fólk þarf og er að fara meira út fyrir kassann.  

 
9 Gunnar Stefánsson, Útvarp Reykjavík. Saga Ríkisútvarpsins 1930-1960, bls. 23-39 
10 Þorbjörn Broddason, Television in Time: Research Images and Empirical Findings, bls. 11-12 
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1.2 Sveigjanlegur og ódýr miðill 

Segja má að útvarpið og hlaðvörp séu akkúrat sá miðill sem henti hinum upptekna nútíma manni 

hvað best. Hægt er að hlusta hvar sem er hvenær sem er á meðan þú gerir það sem þú þarft að 

gera hverju sinni. Ekki nóg með það þá er líka þægilegt og fljótgerðara að framleiða fyrir útvarp. 

Flækjustigið er töluvert minna heldur en að framleiða fyrir sjónvarp eða prentmiðil. Líkt og Mcleish 

og Link benda á í bók sinni Radio Production: „Forn-Grikkir hlustuðu á sendiboðann sem hljóp 

hraðast - var fyrstur að færa þeim fréttirnar. Miðillinn er tæknilega meðfærilegur, ákaflega 

sveigjanlegur og nýtur sín oft hvað best í tafarlausum beinum útsendingum. Engin bið eftir 

prentvélum eða dreifingu dagblaða og tímarita.“11 

Vídeótækninni tókst ekki að gera út af við útvarpið líkt og breska hljómsveitin The Buggles 

söng hér á níunda áratugnum. Ég velti því meira að segja fyrir mér hvort ástæðan fyrir því að 

línulegt útvarp hafi einnig haldið velli sé vegna þess að við erum svo upptekin. Það er mikið álag 

á okkur og nógu margar aðrar ákvarðanir sem við þurfum að taka dags daglega að stundum viljum 

við bara vera mötuð á útvarps og sjónvarpsefni. Þekkt er að valdamiklir menn líkt og Barack 

Obama, fyrrum Bandaríkjaforseti og Mark Zuckerberg, stofnandi Facebook, hafi ákveðið að ganga 

alltaf í sömu flíkinni til þess einfaldlega að fækka þeim ákvörðunum sem þeir þurfa að taka dags 

daglega.12 Sálfræðingar kalla það ákvarðanaþreytu (e. decision fatigue) en það er enn umdeilt 

meðal fræðimanna hvort slíkt fyrirbæri sé í raun og veru til.13 Ef ég tala fyrir mína hönd, þó ég sé 

ekki forseti Bandaríkjanna eða forstjóri risafyrirtækis, verandi móðir þriggja barna í fullri vinnu og 

að reka heimili ásamt öllum öðrum skyldum sem lífið hefur upp á bjóða þá koma dagar sem mér 

finnst afskaplega gott að geta bara kveikt á útvarpinu eða sjónvarpinu og hlustað eða horft bara 

á það sem er á dagskrá þá stundina.  

 

  

 
11 McLeish og Link, Radio Production, bls. 4 
12 Baer, „The scientific reason why Barack Obama and Mark Zuckerberg wear the same outfit every day,“ 

Buisnessinsider.com, 28. apríl 2015 
13 Johnsson, „What is decision fatigue?“ Medical News Today, 6. júlí 2020 
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2 Fjölmiðlar í stafrænum heimi 

Hugtakið ríkismiðill var upphaflega notað yfir ríkisreknar útvarpsstöðvar í Evrópu á þriðja og fjórða 

áratug síðustu aldar. Í dag nær hugtakið yfir ýmis konar stofnanir, regluverk, félagslega aðstoð og 

dagskrárgerð. Það sem þetta allt á þó sameiginlegt er að eiga skyldum að gegna gagnvart 

samfélaginu frekar en ríkisvaldinu eða markaðinum. Frá upphafi hafa ríkismiðlar fyrst og fremst 

verið drifnir áfram af þörfum almennings frekar en hagnaði. Norrænir ríkismiðlar eru einstakir að 

því leyti hversu sterk staða þeirra er innan samfélagsins. Þrátt fyrir aukna samkeppni komast engir 

aðrir miðlar með tærnar þar sem ríkismiðlarnir hafa hælanna sem mælast enn með um 90 prósent 

í áhorf.14 

Norræna fjölmiðlakerfið er einstakt á heimsvísu og staða þess endurspeglar hversu mikill 

máttarstólpi það er í hinum fjölmiðlavæddu velferðarríkjum þar sem útvarp og sjónvarp varðar 

almannahagsmuni. Eins og kom fram hér aðeins fyrr á þessi sterka staða rætur sínar að rekja til 

einokunartíma ríkismiðla á millistríðsárunum. Hana má einnig rekja til þess að framleiðsla var 

ákaflega takmörkuð á fyrstu áratugunum. Ísland, Danmörk og Noregur höfðu eingöngu aðgang 

að einni ríkisstöð fram um miðjan níunda áratuginn, og Svíþjóð og Finnland höfðu eingöngu tvær. 

Algjör andstæða við þróun sjónvarpsins í stærri löndum og löndum þar sem sterk hefð var fyrir 

markaðsmiðlum, eins og í Bretlandi og Bandaríkjunum, þar sem nokkur fjöldi fjölmiðlakeðja 

kepptust um athyglina allt frá 6. áratugnum.15 

Afnám samkeppnishafta og stafvæðing ljósvakans ásamt ótakmörkuðu framboði af efni sem 

í boði er á Internetinu hafa hoggið skarð í yfirburðastöðu norrænna ríkismiðla. En þrátt fyrir allt er 

staða þeirra enn merkilega sterk, hvort tveggja í sjónvarpi sem útvarpi og vefmiðlar þeirra eru á 

meðal vinsælustu vefsíða allra landanna.16 Menn eru almennt ekki svartsýnir á stöðu ríkismiðla í 

framtíðinni þó orðræðan einkennist af bölsýni gagnvart ríkismiðlum. Því þrátt fyrir allt hafa þeir 

sýnt ótrúlega seiglu að hafa yfirhöfuð lifað af alþjóðlegt markaðsumhverfi til marks um að þeir 

aðlagist vel að breyttum aðstæðum.17 

Árið 2007 var RÚV breytt í opinbert hlutafélag. Þar með var rekstrarformi stofnunarinnar 

breytt, reksturinn „yfirfærður í félagsform með takmarkaðir ábyrgð ríkisins.“ Afnotagjöld voru lögð 

niður í upphafi árs 2009 og þess í stað varð starfsemin grundvölluð á framlagi úr fjárlögum, á 

 
14 Syvertsen, Enli, Mjøs, Moe, „Public Service Broadcasting,” bls. 73 
15 Sama heimild, bls. 75 
16 Ohlsson, The Nordic Media Market 2015, bls. 61-62 
17 Syvertsen, Enli, Mjøs, Moe, „Public Service Broadcasting,” bls. 72 
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auglýsingatekjum auk annarra tekna.18 Í þjónustusamningi RÚV við Menntamálaráðuneytið fyrir 

árin 2016-2019 er tekið fram að mikilvægt sé fyrir stofnunina að fylgjast vel með breytingum á 

neysluhegðun Íslendinga þegar kemur að fjölmiðlum og bjóða upp á „fjölbreytt dagskrárefni með 

mismunandi miðlunarleiðum sem svara margvíslegum þörfum notenda.“19 Staða RÚV á útvarps- 

og sjónvarpsmarkaði í dag er sterk, líkt og er raunin á hinum Norðurlöndunum. Ýmislegt bendir til 

þess að staðan á sjónvarpsmarkaði sé sterkari en á hinum  Norðurlöndunum. Hlutdeild RÚV árið 

2013 var 57%, og hafði aukist um 13% frá árinu 2005. Á sama tíma hafði hlutdeild ríkisreknu 

stöðvanna á Norðurlöndum minnkað um 2-13%.20 Tekjur RÚV eru þær næst mestu á 

Norðurlöndunum miðað við höfðatölu. Á tímabilinu 2005-2013 hafa tekjur RÚV hlutfallslega aukist 

meira en tekjur ríkisrekinna fjölmiðla á hinum Norðurlöndunum. Enda er rekstur RÚV 

markaðsdrifnari miðað við ríkismiðla annarra Norðurlanda sem eingöngu eru reknir með 

afnotagjöldum. RÚV er eftir sem áður fjölmiðill í almannaþjónustu líkt og lögin21 segja til um og 

þarf því að fylgja ákveðinni menningarstefnu sem er einmitt eitt einkenna norrænnar 

fjölmiðlastefnu.22  

Umræðan um ríkisstyrkta fjölmiðla hefur ekki sneitt fram hjá Íslandi frekar en öðrum 

evrópskum lýðræðisríkjum. Íslenska ríkið hefur lengi sætt ámælum fyrir að leyfa ríkismiðlinum 

RÚV að hafa frjálsar hendur á auglýsingamarkaði. Einkareknir miðlar hafa kvartað sáran yfir 

ójafnri samkeppnisstöðu. Ekki að þeir séu á móti því að það sé ríkismiðill heldur beinist gagnrýnin 

fyrst og fremst að því honum séu ekki sett nein höft þegar kemur að auglýsingamarkaði sem er 

eina tekjuöflun einkarekinna miðla. Árið 2019 kynnti Menntamálaráðherra drög að frumvarpi um 

breytingu á lögum um fjölmiðla frá árinu 2011.23 Breytingunni er ætlað að bæta rekstrarumhverfi 

einkarekinna fjölmiðla. Frumvarpið á að veita stjórnvöldum heimild til að styrkja einkarekna 

fjölmiðla með óbeinum hætti með því að endurgreiða þeim 25% af ritstjórnarkostnaði. Sitt sýnist 

hverjum, á meðan margir fagna þessari viðleitni stjórnvalda til að jafna stöðu fjölmiðla, eru aðrir 

sem gagnrýna frumvarpið. Fólk hefur áhyggjur af því hvað framtíðin beri í skauti sér ef 

fjölmiðlaumfjöllun verður einsleitari vegna sífellt erfiðara rekstrarumhverfis. Tilkoma Internetsins 

og samfélagsmiðla hefur sett rekstrarumhverfi fjölmiðla á hvolf með sívaxandi samkeppni milli 

 
18 Lög um Ríkisútvarpið ohf. 2007 nr. 6 
19 Samningur mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkistútvarpsins ohf. um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu 
2016-2019 
20 Ohlsson, The Nordic Media Market 2015, bls.49 
21 Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu 2013 nr. 23 
22 Syvertsen, Enli, Mjøs, Moe, „Public Service Broadcasting,” bls.73 
23 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 



14 

fjölmiðla og minni tekjur til skiptanna fyrir hvern og einn þeirra. Stofnanir í almannaþjónustu 

spiluðu lykilhlutverk í að leggja grunnin að stafrænum innviðum landa sinna. Frá árinu 2007 hafa 

ríkismiðlar Svíþjóðar, Finnlands, Noregs og Danmerkur skipt yfir í stafræn sjónvarpskerfi. Þetta 

hefur gert þeim kleift að stofna nýjar stöðvar sem og veitt þeim aðgang að nýjum miðlunarleiðum, 

Internetinu og snjallsímunum. Aðlögunarhæfni ríkismiðlanna að nýrri tækni er ein aðal ástæða 

þess að þeir hafa haldið sterkri stöðu sinni á hinni stafrænu öld.24 

2.1 Fjölmiðlar og lýðræði 

Á síðari hluta tíunda áratugarins hófst stafræna byltingin. Það er óumdeilanlegt að það er 

mikilvægt fyrir lýðræðislega þátttöku að hafa gott aðgengi að fréttum og mikilvægum upplýsingum. 

Á síðustu 20 árum hafa fréttir og upplýsingar almennt fært sig smám saman á nýjan vettvang, 

netið. „Vaxandi markaðsvæðing, samþjöppun eignarhalds og síharðnandi samkeppni fjölmiðla um 

athygli lesenda og auglýsenda hafa vakið ugg í brjósti margra um möguleika þeirra til að rækja 

lýðræðislegt hlutverk sitt fyrir upplýsta og gagnrýna umræðu.“25 Aðgangur að pólitískum 

upplýsingum tryggir að borgarar taki áreiðanlegar og upplýstar ákvarðanir frekar en að bregðast 

við með fáfræði. Félagsmiðlar eru að breyta því hvernig fólk hefur aðgang að fréttum og hvernig 

það nýtir sér þær upplýsingar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun hefðbundinna fréttaveita, 

eykur pólitíska þekkingu, áhrif og þátttöku og að útsetning fyrir fréttum í almenningssjónvarpi og 

dagblaða er talin leggja af mörkum við vöxt pólitískrar þekkingar og eykur tilhneigingu fólks til að 

fara og kjósa.26  

Enski 19. aldar heimspekingurinn og blaðamaðurinn John Stuart Mill, var á því að allar 

skoðanir ættu að heyrast, hvort sem þær séu að okkar mati, réttar eða rangar. Þöggun á 

skoðunum, þó ekki sé nema einni einustu, sé með öllu óásættanleg, þar sem sú skoðun gæti átt 

eftir að reynast rétt síðar meir og jafnvel þó hún reynist vera röng undirstrikar hún og eflir hina 

réttu skoðun. Það er ekki auðvelt að meta hvort einhver skoðun sé röng en samt sem áður er það 

mikilvægt að hún heyrist, því við getum aldrei verið viss um að okkar skoðun sé í raun sú eina 

rétta og við getum ekki talað fyrir hönd allra. Það sé í mannlegu eðli að eiga erfitt með að 

viðurkenna að maður hafi haft rangt fyrir sér. Þá þjónar önnur skoðun því að styrkja okkar eigin 

skoðun, enda hafi hún þá staðið af sér alla gagnrýni og umræður. Hvernig getum við annars haldið 

því fram að eitthvað sé örugglega rétt nema að hafa heyrt skoðanir á öndverðum meiði? Líta 

 
24 Syvertsen, Enli, Mjøs, Moe, „Public Service Broadcasting,” bls. 77 
25 Ragnar Karlsson og Þorbjörn Broddason. „Íslenska fjölmiðlakerfið: Þróun og sérkenni,“ bls. 210 
26 Elvesdal og Phillips, Misunderstanding News Audiences, bls. 150 
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verður á öll mál út frá báðum/mörgum hliðum, að öðrum kosti getur þú ekki kallað eitthvað 

sannleika. Og ekki sé nóg að heyra hina öndverðu skoðun frá þriðja aðila, heldur verður hún að 

koma beint frá þeim sem skoðunina hefur. Að öðrum kosti geturðu ekki verið viss um að þú hafir 

heyrt öll rökin fyrir þeirri skoðun. Að lokum talar Mill um að það sé alltaf sá möguleiki fyrir hendi 

að báðar skoðanir hafi eitthvað til síns máls, þess vegna er svo mikilvægt að leyfa minnihlutanum 

eða minnihlutahópum samfélagsins að tjá sínar skoðanir.27  

Jafnvel þó kenningu Mill sé haldið á lofti af flestum hefur hún sætt gagnrýni í gegnum tíðina. 

Marxistar vildu meina að þar sem fjölmiðlar séu í eigu og stjórnað af valdamiklum hópum 

samfélagsins munu sömu hópar sveigja umræðuna í þá átt sem viðheldur þeirra hugmyndafræði 

og á þann hátt að hún sé óvéfengjanleg og hjálpi þannig til að viðhalda ójöfnuði innan 

samfélagsins.28  

Ég tel að Mill og Marxistar hafi báðir haft mikið til síns máls. Það hlýtur að vera nauðsynlegt 

fyrir framþróun hvers samfélags að öndverðar skoðanir fái að heyrast. Sennilega væri mannkynið 

komið töluvert styttra í allri þróun ef skoðanir minnihlutans eða framsækinna kvenna/karla hefðu 

ekki fengið að heyrast. Við höfum margoft séð það í gegnum söguna að hugmyndir eða skoðanir 

manna sem eitt sinn þóttu út í hött, stangast á við samfélagsleg gildi eða valdið hneykslun hafa 

síðar meir verið viðurkenndar sem réttmætar. Hugmyndir um að allir kynþættir séu jafnir, 

hugmyndir um jafnrétti kynjanna, hugmyndir um réttindi verkafólks. En vegna máls- og 

skoðanafrelsis og frelsi fjölmiðlana eiga þessar hugmyndir líka alltaf reglulega undir högg að 

sækja, og það þarf sífellt að standa á varðbergi til að verja tilverurétt þeirra eins og við höfum 

orðið vitni að á síðustu árum. Mannkynið er jú jafn misjafnt og það er margt, og þegar samfélög 

til að mynda upplifa að fjárhagslegu öryggi hafi verið kippt undan fótum sér  getur það leitt til þess 

að sveigja stóran hóp innan þess á móti innflytjendum eða minnihlutahópum.  

2.2 Nýmiðlar og lýðræði 

Í grein sinni „Media and Democracy: A Couple Walking Hand in Hand“ fjalla fjölmiðlafræði 

prófessorarnir Niemenen og Trappel meðal annars um þær áskoranir sem fjölmiðlar standa 

frammi fyrir í dag með tilkomu netvæðingar og stafrænnar tækni. Neytendur fjölmiðla verða sífellt 

yngri með tilkomu nýrra tegunda fjölmiðla, æ stærri partur frítíma okkar fer í að skoða hvers konar 

miðla í gegnum síma, tölvur og sjónvarp sem og netið verður sífellt stærri og mikilvægari partur 

af vinnutíma okkar. Þeir spyrja þeirrar spurningar hvort stafræna byltingin hafi leitt til aukins 

 
27 Mills og Barlow, Reading Media Theory. Thinkers, Approaches and Contexts, bls.44-54 
28 Sama heimild, bls.41 
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lýðræðis í einhverju formi eða hvort hún hafi eitthvað með lýðræði að gera yfirhöfuð?29 Mín 

tilfinning er sú að stafræna byltingin hefur hjálpað lýðræðinu á vissum sviðum en hefur svo 

neikvæð áhrif á lýðræðið á öðrum sviðum. Internetið hefur gert fólki auðveldara að láta rödd sína 

heyrast og sýna heiminum hvaða óréttlæti ríki annars staðar eða kúgun. Um leið hefur það gert 

öfgahópum auðveldara að breiða út sinn boðskap og aukið aðgengi að alls konar villandi eða 

hreinlega röngum upplýsingum og falsfréttum.  

 

Áhugavert er að skoða hugmynd ameríska félagsfræðingsins C. Wright Mills, sem var fæddur 

í upphafi 20. aldarinnar, um múgsamfélagið í þessu samhengi. Mills talaði um tvær tegundir af 

fjöldanum, annars vegar almenning og hins vegar múg. Munurinn á þessu tvennu lægi í því að 

almenningur væri fær um að tjá skoðanir sínar til jafns á við að heyra skoðanir annarra, sem 

múgurinn hafði ekki. Múgnum væri stjórnað af fjölmiðlunum sem sé stjórnað af valdaöflum sem 

ákveða hvaða upplýsingar komast til skila og hverjar ekki. Þá talaði hann um að þörf 

valdastéttarinnar fyrir að stjórna upplýsingaflæðinu til almennings hafi aukist með víðtækari 

kosningarétti. Öll boðskipti væru skipulögð og erfitt væri fyrir einstaklinginn að bregðast við 

skoðunum og veita umsvifalaust andsvar.30 Þýski félagsfræðingurinn Ferdinand Tönnies sem var 

uppi á 19. öld og fyrstu áratugum þeirrar 20. taldi líkt og Mills að félagsleg tengsl í nútímasamfélagi 

hefðu rofnað og „allir væru einir með sjálfum sér.“31 Honum hefði nú eflaust svelgst eitthvað á 

kaffisopanum ef hann hefði getað séð þróunina á 21. öldinni. Séð uppvakningana fyrir framan 

símana sína.  Að mati Mills voru einstaklingar nútímasamfélagsins hluti af múg sem sé viðkvæmur 

og móttækilegur fyrir utanaðkomandi skoðanamyndandi áhrifum.32 Ef við yfirfærum þetta á okkar 

tíma þá má segja að Facebook eitt og sér hafi kannski ekki haft svo mikil áhrif til að byrja með. 

Þetta var miðill sem fyrst og fremst unga fólkið notaði og gat tjáð sig við hóp fólks, sem vanalega 

voru nánir vinir, um hvað það væri að gera þá stundina eða jafnvel komið með einhverjar 

hugrenningar og spilað einhverja ávanabindandi leiki. En með æ þróaðri snjallsímum, fór miðillinn 

að taka sífellt meira rými í félagslegum samskiptum fólks og laða að sér sífellt breiðari aldurshóp. 

Í dag spjallar fólk frekar á Messenger heldur en að taka upp tólið og miðað við algjört hrun 

rúntmenningarinnar í heimabæ mínum Akureyri, sem „nota bene“ var enn í miklum blóma þegar 

 
29 Trappel og Nieminen, „Media and Democracy: A Couple Walking Hand in Hand“, bls. 199 
30 Mills og Barlow, Reading Media Theory. Thinkers, Approaches and Contexts, bls.176-178 
31 Williams, Understanding Media Theory, bls. 25-26 
32 Mills og Barlow, Reading Media Theory. Thinkers, Approaches and Contexts, bls. 188 
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ég fékk bílpróf fyrir hartnær 20 árum síðan, má ætla að réttmætt sé að söngla með sjálfum sér: 

„Social media killed the cruising car.“  

Tilkoma fréttaveitu á Facebook sem og innreið fyrirtækja og stofnana á miðilinn vekja 

tvímælalaust upp þessa pælingu Mills: Er 21. aldar samfélag múgsamfélag eða almenningur? 

Fljótt á litið myndu eflaust margir svara að við værum í einhvers konar múgsamfélagi þar sem 

falskar fréttir herji á okkur og algóritmar stjórni því hvaða fréttir og upplýsingar við sjáum. En á 

móti kemur að það hefur aldrei verið jafn auðvelt fyrir hina venjulegu Jónu að koma með andsvar, 

að tjá og koma á framfæri skoðunum sínum.  

Internetið hefur líka gert óprúttnum aðilum, ríkisstjórnum og markaðsöflum auðveldara að 

safna upplýsingum um fólk og „njósna“ þannig um það. Ég tel að spurningunni hvort stafræna 

byltingin hafi leitt til aukins lýðræðis eða ekki verður ekki svarað með annað hvort já eða nei, 

heldur sé hún dæmi um öfugsnúinn málshátt, að fátt sé svo með öllu gott að ei boði illt. Ég trúi 

því að stafræna byltingin hafi hingað til reynst okkur mannkyninu meira til góðs en ills, en við erum 

bara að slíta barnsskónum í þessum stafræna heimi og erum vonandi að læra af mistökunum. Ef 

við tökum sem dæmi það sem upp komst um samfélagsmiðilinn Facebook og fleiri fyrirtæki að 

þau söfnuðu upplýsingum um notendur sína án þeirra vitundar og seldu svo til fyrirtækja og 

markaðsafla. Þetta gátu þeir vegna þess að heimurinn var ekki búinn að átta sig á því að það 

þyrfti að setja lög á slíka miðla. Við erum að gera þetta allt í fyrsta skipti, við munum hrasa það er 

óumflýjanlegt en þýðir það að við eigum ekki að standa upp, reyna aftur og læra af mistökunum?  

Ein augljós áhrif sem netið hefur haft á valdeflingu borgaranna eru þau að það hefur gert alla 

undirskriftasöfnun miklu einfaldari. Nú er ekki lengur þörf á að ganga hús úr húsi með 

undirskriftalista, heldur er bara skellt í eina undirskriftasöfnun á netinu, sem borgararnir sjá sjálfir 

um að dreifa með því að deila söfnuninni áfram á félagsmiðlum. Þetta hefur einfaldað 

undirskriftasöfnun svo mikið að fyrir forsetakosningarnar sumarið 2020, þegar upp kom sú staða 

að forsetaframbjóðendur þyrftu að safna rafrænum meðmælum sökum Covid-19 faraldursins, tók 

það sitjandi forseta, Guðna Th. Jóhannesson, aðeins fjóra tíma að safna umbeðnum 1500 

undirskriftum.33  

Einnig hefur netið og þá sérstaklega félagsmiðlar, gert fólki kleift að hrinda af stað mótmælum 

þvert á landamæri á mjög skömmum tíma. Oft er eins og það þurfi aðeins einn til að stíga fram 

og tjá sig um eitthvert órétti á félagsmiðlum, og í kjölfarið fer af stað keðjuverkun atburða, sem 

byrja með því að fólk sýnir samstöðu sína með myllumerki en endar svo á því að fólk flykkist út á 

 
33„Tók aðeins fjóra tíma að safna undirskriftum,“ Mbl.is, 8.maí 2020 
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götu til að mótmæla óréttlætinu, um heim allan. Dæmi um þetta er #MeToo og Black Lives Matter-

hreyfingin. Ágreiningur stendur hins vegar um hversu djúptæk áhrif félagsmiðlar hafa og geta haft. 

Bent hefur verið á að þær hreyfingar sem eru langlífar og lifa enn góðu lífi, líkt og Black Lives 

Matter séu fyrir fram skipulagðar hreyfingar þó félagsmiðlar hafi vissulega hjálpað til við að breiða 

út boðskapinn. Einnig hefur félagsmiðlum verið eignaður heiðurinn að byltingum eins og Arabíska 

vorinu, en bent hefur verið á að þær eru grundvallaðar á áralangri uppsafnaðri óánægju 

borgaranna auk þess sem kannanir hafa sýnt að það sem hafi aflað mest liðsfylgi við málstaðinn 

voru samskipti fólks augliti til auglitis, og fast á eftir fylgdi sjónvarpið og símtöl.34 Vissulega má 

eflaust þakka félagsmiðlum að einhverju marki hversu mikla alþjóðlega athygli málefnin hafa náð. 

Kannski meira heldur en ef við hefðum bara hina hefðbundnu miðla. Ameríski rithöfundurinn Clay 

Schirky er að minnsta kosti á því að félagsmiðlar tengi mannkynið saman og hjálpa okkur að taka 

sameiginlegar ákvarðanir.35  Kannski finnst okkur sem við höfum verið þátttakendur í þessum 

byltingum vegna þess að við notuðum myllumerkin og settum einhvern samstöðufilter á 

prófílmyndina okkar. Samlandi Schirkys, Evgeny Morozov kallar slíkan aktívisma slaktívisma 

(slactivism). Hann veitir þeim sem taka þátt í netherferðum þá sjálfsblekkingu að þeir séu að 

stuðla að mikilvægum breytingum í heiminum án þess að þurfa að standa upp úr sófanum.36 

 

 

 

 
34 Fuchs, Social Media: a critical introduction, bls. 237 
35 Sama heimild, bls. 227 
36 Sama heimild, bls. 131 
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3  Hvernig fór ég að? - Um gerð útvarpsþátta 

Þegar ég byrjaði í blaða- og fréttamennsku sá ég alltaf fyrir mér að ég myndi gera heimildamynd 

sem lokaverkefni þar sem það er form sem ég kannast við og er mér mjög tamt. En þegar síga 

tók á seinni hluta námsins fór ég að dragast meira að hugmyndinni að gera útvarpsþætti. Tvær 

ástæður lágu þar að baki. Sú fyrri að það er miklu flóknara og tímafrekara ferli að gera 

heimildamynd. Þá þarftu ekki eingöngu að hafa áhyggjur af hljóði, heldur líka myndefni, það þarf 

að stilla myndavélar rétt ef vel á að vera þegar tekin eru viðtöl og passa upp á hljóð og svo þarf 

að fá aukaefni eins og ljósmyndir eða hreyfimyndir. Af fyrri reynslu var ég ekki til í að fara í þann 

pakka ein. Hefði ég haft myndatökumann eða verið í samvinnu við einhvern annan hefðu málin 

horft öðruvísi við. Seinni ástæðan að baki ákvörðun minni var að mig klæjaði að fá að glíma við 

útvarpsformið. Ég hafði vissulega gert það áður en eingöngu í mýflugumynd og mig langaði að 

kanna þær slóðir frekar, gera eitthvað örlítið flóknara. Útvarpið er líka í mikilli uppsveiflu í dag með 

miklu úrvali af útvarpsstöðvum í línulegri dagskrá og að því virðist takmarkalausu framboði  og 

auðveldu aðgengi af hvers konar hlaðvarpsþáttum. 

Það ferli sem fer í gang hjá mér í hvert skipti sem ég hef valið mér verkefni verður best líst 

sem hugsunarstormi (e. brainstorm). Spenningurinn fyrir komandi verkefni er slíkur, að það er líkt 

og ég sé með prentsmiðju í höfðinu, nema í stað blaða á færibandinu eru hugmyndir sem koma 

á ógnarhraða, og við enda færibandsins stend ég og reyni að grípa þær og skrá hjá mér. Þetta 

verkefni var engin undantekning á þessari reglu. Um leið og hugmyndirnar fara að birtast á 

færibandinu hefst ég handa við að skrifa þær niður. Næst var það svo að rissa upp gróft handrit 

að þáttunum til að vita nokkurn veginn hvernig uppbygging þeirra eigi að vera. Í kjölfarið gat ég 

farið að velta fyrir mér viðtölum og hvernig viðmælendur ég vil fá í þættina.  

3.1 Hvernig útvarpsþættir? 

Ég var í svolitlum vafa í hvaða flokk útvarpsþáttaröðin Hvernig fórum við að? myndi falla. 

Samkvæmt Robert McLeish og Jeff Link samanstanda heimildaþættir eingöngu af staðreyndum 

byggðum á staðfestum vitnisburðum, skriflegum gögnum, rekjanlegum heimildum og samtíma 

viðtölum.37 Þó mínir þættir byggist að miklu leiti á viðtölum við samtímafólk þá flétta ég þeim 

saman við annars konar efni, tónlist, auglýsingar og sviðsetningar. Þættirnir ættu því strangt til 

tekið að flokkast sem fléttuþættir (e. radio feature) samkvæmt þeirra skilgreiningu. Slíkir þættir 

hafa meira frelsi til sköpunar, þar sem áherslan er frekar á að mála upp mynd af óljósari 

 
37 McLeish og Link, Radio Production, bls. 319  
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mannlegum eiginleikum, andrúmslofti eða hugarástandi. Fléttuþættir eru hvort tveggja blanda af 

staðreyndum annars vegar og tónlist, ljóðlist og/eða leiknu efni hins vegar til þess að undirstrika 

þemað sem þeir fjalla um. Þar sem munurinn á heimildaþáttum og fléttuþáttum er ekki alltaf 

augljós hefur það leitt af sér samsuðuflokka eins og fléttuheimildaþætti (e. feature documentary), 

skáld-heimildaþætti (e.semi-documentary) og leikna heimildaþætti.38 Þorgerður E. Sigurðardóttir, 

dagskrárgerðarkona og leiðbeinandi þessa lokaverkefnis er ósammála þessari skilgreiningu 

McLeish og Link að fléttuþættir séu sérstakur flokkur þátta. Hún vill meina að  fléttuþættir séu ein 

tegund heimildaþátta.39 Ég er sammála þeirri skilgreiningu en vil þó bæta við að þetta er 

heimildaþáttur á léttum nótum með skemmtanagildi fyrst og fremst að markmiði. Þá er markmiðið 

einnig að þættirnir kveiki í brjósti fólks þessa skrítnu tilfinningu sem nostalgía er, ljúfsár söknuður 

eftir liðnum tímum en einnig gleði yfir að vera minnt á það sem hefur fallið í gleymsku.  

3.2 Markhópur 

Þó þættirnir hafi verið gerðir með skemmtun fyrst og fremst í huga þá voru þeir fyrst og fremst 

hugsaði fyrir ákveðin hóp fólks. Sá hlustendahópur sem ég hef fyrst og fremst haft í huga við gerð 

þessarar þáttaraðar er fólk sem er 30 ára og eldra. Það kemur til af því að það er sá hópur fólks 

sem er nógu gamalt til að hafa upplifað hið daglega líf fyrir tíma stafrænnar tækni, Internetsins og 

GSM-síma.  

 Ég hef alltaf séð fyrir mér að fá þættina spilaða hjá RÚV á Rás 1 en þættirnir gætu líka 

virkað sem hlaðvarpsþættir.  

3.3 Heimildir 

Frá því hugmyndinni að útvarpsþáttunum skaut upp í kollinn þá hef ég alltaf verið ákveðin í að 

miða heimildasöfnun og sögur viðmælenda við upphaf 10. áratugarins, þ.e.a.s. rétt áður en GSM-

sendarnir og Internetið komu. Sennilega er það tímabil mér svo hugleikið vegna þess að það er 

tímabilið sem ég upplifði sjálf, sem er mikilvægt þar sem rödd mín og mín upplifun af þessum tíma 

fær stóran þátt í þáttunum. Að því sögðu þá þurfti ég að leggjast í töluvert grúsk og í 

bakgrunnsvinnu fyrir þættina, þar sem lítið hefur verið skrifað um stafrænu byltinguna hér á landi 

sennilega vegna þess að svo stutt er um liðið. Ég skoðaði vefsíður fyrirtækja á borð við ISNIC og 

Símans en þótt ótrúlegt megi virðast, er lítið að finna um bakgrunnssögu fyrirtækjanna þar. 

Nokkrar stuttar greinar á Vísindavefnum var allt og sumt, auk blaðagreina á Tímarit.is. Eitthvað 

 
38 McLeish og Link, Radio Production, bls. 319  
39 Tölvupóstsamskipti við Þorgerði E. Sigurðardóttur 2. maí 2021 
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virðist þó vera farinn að vakna upp áhugi á þessum tíma og þegar þessi greinargerð er skrifuð er 

í gangi þáttaröð á Stöð 2 sem ber heitið Stofuhiti, skrifuð af uppistandaranum og 

framtíðarfræðingnum Berg Ebba Benediktssyni. Í þáttunum fer Bergur Ebbi yfir þróun 

tölvutækninnar, frá fyrstu risatölvunum yfir í litlu tölvunar sem við göngum með í vasanum í dag, 

og hvernig tæknin hefur breytt lífi okkar og gildismati.40 

3.4 Leit að viðmælendum 

Hvar á maður að byrja að leita að viðmælendum þegar allir Íslendingar sem voru orðnir nógu 

gamlir til að muna tímana fyrir tæknibyltingarnar þrjár eru líklegir kandídatar. Ég fór þá leið að 

byrja að þreifa fyrir mér í innsta hring, hjá fjölskyldu og nánum vinum. Ég setti inn eftirfarandi 

auglýsingu á Facebook: 

Kæru Facebook-vinir. Ég er að leita eftir sögum um hvernig fólk reddaði sér:  

1. Fyrir tíma GSM 

2. Áður en Internetið kom. 

3. Áður en VOD og efnisveitur komu. 

Þetta mega vera sögur úr persónulegu lífi (sem foreldrar, sem börn/unglingar eða úr 
tilhugalífi), úr skóla eða atvinnulífi. 

 

Ég ákvað tilgreina ekki í auglýsingunni að þetta væri fyrir útvarpsþætti af því að ég hafði á 

tilfinningunni að þá myndi enginn eða fáir gefa sig fram. Ég vildi fyrst vita hvað ég fengi áður en 

ég gæfi það upp. Það stóð heldur ekki á svörum en um leið og ég tilgreindi svo að ég væri að 

gera útvarpsþætti og spurði hvort fólk væri ekki tilbúið til að koma í viðtal þá kom annað hljóð í 

strokkinn. Tveir viðmælendur mínir spurðu strax fyrir hvað þetta væri og voru mjög tilbúnir að veita 

viðtöl, en þess má geta þeir hafa líka veitt viðtöl áður í gegnum störf sín.  

3.5 Viðtölin 

Öll viðtöl voru tekin upp á Tascam DR-40X handhelt steríó upptökutæki sem ég hafði verið svo 

forsjál að biðja manninn minn um í jólagjöf á síðustu jólum. Ég sá fyrir mér að þar sem ég væri að 

fara gera útvarpsþætti eftir áramótin, væri best að eiga sitt eigið tæki til þess að spara mér tíma 

 
40 Bergur Ebbi Benediktsson, Stofuhiti, Stöð 2, apríl 2020 



22 

og vesen að þurfa panta tæki hjá háskólanum, ná í það og skila því. Þá gat ég líka haft algjörlega 

mína eigin hentisemi í bókun á viðtölum. Svo sá ég líka fyrir mér að lenda mögulega í veseni ef 

háskólinn þyrfti að loka aftur dyrum sínum vegna nýrrar Covid-bylgju. Það reyndist koma sér vel 

í því samhengi því daginn áður en mælti mér mót við næst síðasta viðmælanda minn, var einmitt 

öllu skellt í lás. Það hafði því engin áhrif á mína áætlun önnur en þau að ég hafði mælt mér mót 

við viðmælanda minn í háskólanum en það færðist því bara heim til hans í staðinn.  

Ég ákvað strax að ég vildi ekki að viðtölin yrðu í viðtalsformi heldur frásagnarformi, þar sem 

viðmælandinn fer aftur í tímann og rifjar upp atburði, lýsi því hvernig hlutirnir voru. Það tókst ekki 

alltaf, en í flestum tilvikum. Hlustandinn á að hafa á tilfinningunni að hann sé að , rifja þessa hluti 

upp og sjái fyrir sér þar sem viðmælendur mínir lýsa. Ég reyndi líka að taka viðtölin upp í þannig 

umhverfi að sem minnst væri af umhverfishljóðum. Það gerði ég vegna þess sem ég nefndi hér 

fyrr, að ég vildi fara með hlustendur mína aftur til fortíðar en ekki dvelja í nútíðinni og yrðu truflaðir 

af því sem var að gerast í kringum viðmælendur mínar í nútíðinni. Það tókst mjög vel en í 

einhverjum viðtölum heyrðust einhver örlítil bakgrunnshljóð eða suð sem ég gat látið hverfa með 

því að stilla á suðhreinsun (e. noise reduction) í klippiforritinu í tilteknum viðtölum. Viðmælendur 

þáttanna eru allt í allt sjö talsins. Fimm viðmælendur höfðu samband við mig eftir að hafa séð 

Facebook auglýsinguna. Við tvö hafði ég samband við að fyrra bragði. Annar aðilinn var 

tengdamóðir mín sem ég vissi að ætti ákveðnar frásagnir sem myndu passa vel inn í þættina. 

Hinn aðilinn er fyrrum kennari minn í blaða- og fréttamennsku, með áratuga reynslu á bakinu í 

blaðamennsku sem ég sá fyrir mér að yrði stútfullur fróðleiks um hvernig blaðamenn báru sig að 

við fréttaöflun hér áður. 

Fyrsti viðmælandi minn var Steinunn Lilja Heiðarsdóttir, 34 ára matreiðslumaður og bóndi. 

Viðtalið fór fram heima hjá mér, þar sem hún átti leið í bæinn og var tekið upp í því herbergi sem 

ég taldi hafa bestu hljóðgæðin, hjónaherberginu. Steinunn Lilja ólst að hluta til upp í vesturbæ 

Reykjavíkur og var þar unglingur á seinni hluta 10. áratugarins. Steinunn hafði tiltekna sögu að 

segja og þar sem hún var í tímaþröng þá varð viðtalið í raun bara þessi saga. Hún sagði mér að 

hún hefði verið vandræðaunglingur og hangið mikið til á Hlemmi ásamt vinum sínum á þessum 

árum. Þó GSM-símarnir hafi verið komnir þá var það ekki orðið algengt hjá unglingum og fæst 

þeirra áttu síma. Þannig redduðu sér með því að nota tíkallasímana á Hlemmi og á Lækjartorgi til 

þess að vera í samskiptum við hvort annað og til að láta vita hvar þau væru stödd hverju sinni.  

Annar viðmælandinn minn var tengdamóðir mín Nanna Þorbjörg Lárusdóttir. Sú hugmynd að 

fá hana í viðtal kviknaði þegar ég var kasta fram hugmyndum við manninn minn um hverja ég 

gæti tekið viðtal við. Þá sagði maðurinn minn mér frá því mamma hans, sem var sjómannskona í 
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Stykkishólmi á 9. áratugnum, hefði þurft að hringja í hafnarvörðinn og biðja hann um að kalla 

manninn sinn, sem þá var trillusjómaður, upp í talstöð til að vita hvort það væri ekki í lagi með 

hann. Þetta hefði móður hans fundist síður en svo skemmtilegt þar sem allir bátarnir heyrðu þegar 

einhver var kallaður upp og henni fannst ekki gaman að vera álitin vera einhver móðursjúk kona, 

eins og hún orðaði það sjálf. Þetta fannst mér alveg frábær saga og akkúrat passa inn í þættina. 

Ég nýtti því tækifærið þegar við vorum í helgarfríi í Stykkishólmi ásamt tengdaforeldrum mínum 

að taka viðtal við Nönnu. Í samtali mínu við hana nokkrum dögum áður hafði líka komið upp önnur 

saga, af föður hennar, þar sem hann sat fastur í bílnum sínum á Mýrunum í snjóstormi og tókst 

að halda á sér hita með því að troða inn á sig dagblöðum þar til hjálp barst. Þessar tvær sögur 

tókum við Nanna upp í bílnum mínum með snjóbyl fyrir utan sem mér þótti ákaflega viðeigandi.  

 Þriðji viðmælandinn minn sem ég mælti mér mót við var Ester Auður Elíasdóttir, 58 ára 

verslunarkona og búrlesk-dansari. Viðtalið fór fram heima hjá henni. Eins og með Steinunni hafði 

Ester ákveðna sögu að segja. Ester sagði frá því þegar hún var að ferðast um Ísland sumarið 

1989 ásamt frönskum vini sínum, hafði mælt sér mót við hann í Vestmannaeyjum, en komst svo 

ekki vegna þoku og þurfti einhvern veginn að koma skilaboðum til hans að hún kæmist ekki.   

 Fjórði viðmælandinn var Fríða Ómarsdóttir, Fríða, 42 ára umhverfisfræðingur. Viðtalið við 

Fríðu var af öðrum meiði heldur en fyrstu viðtölin þar sem um opnara viðtal var að ræða þar sem 

við svolítið þræddum okkur áfram í að rifja upp tímann fyrir stafrænu byltinguna. Ég hafði reyndar 

nokkrar fyrir fram ákveðið markmið um að fá sögur um aðstæður fyrir tíma GSM-síma og spurði 

hvort hún myndi eftir einhverju slíku. Það endaði þó með að ég fékk efni í alla þrjá þættina þar 

sem Fríða hafði svo gaman af að rifja upp þessa gömlu tíma og alltaf rifjaðist upp eitthvað meira 

eftir því sem viðtalinu vatt fram. 

 Fimmti viðmælandinn var Friðrik Þór Guðmundsson, kallaður Lilló, 65 ára stundakennari í 

blaða- og fréttamennsku og fulltrúi í siðanefnd Blaðamannafélags Íslands. Lilló hafði ég samband 

við af fyrra bragði þar sem mig langaði að hafa dæmi af starfsvettvangi fyrir stafrænu byltinguna. 

Eins og sagði hér fyrr, höfðum við Lilló mælt okkur mót í Háskóla Íslands, en daginn áður voru 

sóttvarnarreglur hertar og skólanum skellt í lás. Viðtalið færðist því heim til hans. Þar sem ég vildi 

fyrst og fremst fá upplýsingar um frá Lilló var hvaða tækni blaðamenn höfðu hér áður og hvernig 

leyst var úr uppákomum sem við myndum núna leysa með einu símtali. Eins og gefur að skilja 

var Lilló hafsjór af fróðleik um þetta allt saman og meira til. 

 Sjötti viðmælandinn minn var faðir minn, Kristján Helgi Theodórsson, 71 árs fyrrum bóndi 

og skólarútubílstjóri á umræddu tímabili. Þar sem um er að ræða skemmtiþátt fannst mér ekki 

gera til þó viðmælendur væru mér nátengdir. Ég mundi eftir frásögnum foreldra minna  og elstu 
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systkina af stressinu sem fylgdi því að sækja um lán hér áður fyrr, þegar þurfti að standa frammi 

fyrir bankastjóranum sjálfum og biðja um lán. Ég sá fyrir mér að það yrði gott innlegg hversu mikið 

hlutirnir hafa breyst eftir að Internetið kom. Því í dag sækjum við um öll lán og göngum í gegnum 

greiðslumat í gegnum netið án þess að þurfa nokkurn tímann að standa augliti til auglitis við lifandi 

manneskju fyrr en hreinlega kemur að undirskrift lána. Upp úr dúrnum hafði ég þó aukalega 

hrakningasögu sem ég gat nýtt í annan þátt. 

Sjöundi og síðasti viðmælandinn minn var svo móðir mín Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir, 73 ára 

fyrrum bóndi og skólarútubílstjóri á umræddu tímabili. Ég leitaði til mömmu fyrir síðasta þáttinn, 

sem fjallar um hvernig við fórum að fyrir tíma stafrænnar tækni, vegna þess að mamma hefur 

alltaf verið mjög fljót að tileinka sér nýja tækni og nýtt sér tækni til hins ítrasta. Mamma hefur alltaf 

horft mikið af framhaldssjónvarpsþáttum og því var myndbandsupptökutækið á sínum tíma algjör 

himnasending fyrir bóndakonuna og átta barna móðurina. Mamma og pabbi hafa líka farið í 

gegnum allan skalann af kvikmyndatökuvélum, 8mm vélar, stóru klunnalegu VHS-vélarnar og 

MiniDv-vélar. 

3.6 Handritavinnsla 

Mér fannst ég ekki geta farið blindandi af stað að taka viðtöl við fólk fyrr en ég væri að einhverju 

leiti búin að sjá fyrir mér hvernig uppbygging þáttanna yrði. Ég vildi vita hvernig ég ætlaði að tefla 

viðmælendunum fram og hvert hlutverk mitt yrði í þáttunum, hvort ég ætlaði mér að vera sýnilegur 

eða ósýnilegur sögumaður. Ég settist því niður mjög snemma í ferlinu, eiginlega bara alveg í 

upphafi meðan hugsunarstormurinn var í gangi, og byrjaði að skrifa gróft handrit af fyrsta 

þættinum.  

 Ég ákvað að vildi hafa þul eða sögumann í þáttunum sem eins konar brú á milli frásagna 

og til að setja hlutina í samhengi. Mér fannst líka koma ágætlega að sá þulur/sögumaður sem er 

ég sjálf, myndi miðla einnig af sinni persónulegu upplifun af tímabilinu sem um ræðir. Þættirnir 

yrðu persónulegri fyrir vikið. Þættirnir yrðu þá samsettir af texta sögumanns, viðtölum, hljóðbútum 

og tónlist með það að markmiði að þættirnir héldu hlustandanum við efnið. Mér fannst það koma 

best út að ég yrði óformleg í tali og allur texti yrði á léttu nótunum enda um menningarþátt með 

skemmtanagildi að ræða. 

3.7 Hljóðheimur 

Um leið og ég var búin að negla niður hugmynd að útvarpsþáttum fór ég að hugsa um hvernig 

hljóðheimur þáttana ætti að vera. Af fyrr reynslu af útvarpsþáttagerð vissi ég að það var mjög 
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mikilvægt að huga að því sem allra fyrst, því þegar maður ert mættur á viðtalsstað er mikilvægt 

að vita hvort það séu einhver hljóð á staðnum sem maður þarf að ná á upptöku til að nota við 

þáttagerðina. Í þessu tilfelli var það ekki þar sem ég ákvað að ég vildi að hljóðheimurinn 

endurspeglaði fortíðina ekki nútíðina. Þættirnir eru því flétta af frásögnum sögumanns, viðtölum, 

tónlist, hljóði í gamallri tækni, brotum úr sjónvarpi og bíómyndum. 

3.7.1 Tónlist 

Ég var strax ákveðin í að ég vildi hafa upphafsstef eða þemalag í þáttunum. Í bókinni Radio 

Production er bent á að þemalagi sé best farið ef það sé lýsandi fyrir stíl þáttarins.41 Ég vildi 

eitthvað frá þeim tíma sem þættirnir fjalla um og sem myndi á sama tíma skapa þau 

hugrenningatengsl að nú eigi að fara aftur í tímann. Mér datt strax í hug þemalag myndarinnar 

Back to The Future  frá árinu 1985 sem flestir hafa séð eða kannast við. Í hvert sinn sem ég heyri 

það lag, fyllist ég af barnslegri gleði og nostalgíu. Mér þótti samt hin upprunalega sinfóníu útgáfa 

lagsins vera full dramatísk og ég var um það bil að fara að hætta við þegar ég rakst á píanóábreiðu 

af laginu.  

Hvað aðra tónlist í þáttunum varðar, þá var ég með tvö viðmið. Í fyrsta lagi varð tónlistin að 

vera frá þeim tíma sem útvarpsþættirnir fjalla um þ.e. fyrir aldamótin 2000. Í öðru lagi urðu lögin 

að hafa einhverja skírskotun í efni þáttanna.  

Í fyrsta þætti kemur til dæmis fram lagið Ring Ring með ABBA sem vísar í þann tíma þegar 

síminn var fastur á einum stað, hvort tveggja talað um að sitja og bíða hjá símanum og að stara 

á símann á veggnum. Mér fannst þetta alveg virkilega skemmtileg tilvísun í þennan tíma og mjög 

svo lýsandi fyrir hvaða takmörkunum símatæknin hér áður var háð. Seinna lag þáttarins 

Landsímalína með Spilverki þjóðanna valdi ég af þeirri augljósu ástæðu að það vísar í efni 

þáttarins, og fjallar um landsímann sem var okkar aðal fjarskiptaleið fyrir tíma farsímanna.  

Í öðrum þætti hafði ég notað tvö lög sem öll vísuðu beint í efnið sem þau spiluðu undir. En 

eftir að leiðbeinandi minn benti mér réttilega á að lögin tengdust efninu of bókstaflega og auk þess 

frekar ofnotuð í útvarpi ákvað ég að endurskoða lagavalið. Niðurstaðan var að ég fækkaði 

lögunum um eitt og setti inn lagið Aravísur með Ingibjörgu Þorbergs til að leiða að kaflanum um 

Google.  

 
41 McLeish og Link, Radio Production, bls. 212 
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3.7.2 Sviðsett efni 

Ég sá strax fyrir mér að ég vildi hafa stutt sviðsett atriði í þáttunum, hvort tveggja til að brjóta þá 

upp en líka til þess að fara með fólk á staðinn svo það upplifi aðstæðurnar. Ég vissi samt ekki 

hvernig ég ætlaði að fara að því en svo ákvað ég að best væri að hljóðblanda senur. Hér á eftir 

fer ég ýtarlega í hvernig ég bjó til hverja og eina senu fyrir sig. 

Geturðu sagt mér hvað klukkan er?  - 1. þáttur: 

Hér byrjaði ég að taka upp fjórar mismunandi raddir. Eina rödd sem er aðal og er sú sem 

spyr vegfarendur hvort þeir geti sagt sér hvað klukkan sé. Tvær raddir sem segjast ekki 

geta svarað því og ein rödd sem svarar hvað klukkan sé. Svo tók ég upp fótatök utandyra 

í mismunandi fótabúnaði, sem var í raun bara ég að labba fram hjá upptökutækinu í 

mismunandi skóm á hellunum í garðinum heima hjá mér. Svo setti ég þetta saman við 

raddirnar og setti svo undir þetta hljóð frá umferðargötu sem ég fann á hljóðbanka á netinu. 

Símaat - 1. þáttur: 

Sími hringir og það er svarað. Barnsrödd á hinum enda línunnar spyr hvort Bolli sé heima. 

Sá sem svarar segir að það sé enginn Bolli í þessu númeri. „En undirskál?“,spyr svo barnið 

sem brestur síðan í hlátur og skellir á. Hér fékk ég manninn minn til að vera fullorðnu 

röddina sem svarar í síma og tók hann upp sér. Svo fékk ég dóttur mína til að vera barnið 

á hinum enda línunnar, sem spyr hvort Bolli sé heima. Hvort tveggja tók ég bara upp með 

upptökutækinu en þegar kom að rödd dóttur mína, sem átti náttúrulega að hljóma eins og 

hún kæmi úr símanum, þá notaðist ég við síðu sem heitir Voicechanger.io, þar sem hægt 

er að láta breyta röddum. Setti þetta saman og skellti saman við símhringingu sem ég fékk 

úr hljóðbanka.  

Einkamálaauglýsingar - 2. þáttur: 

Hér fann ég tvær gamlar einkamálaauglýsingar úr DV frá níunda áratugnum þar sem 

annars vegar karlmaður og hins vegar kvenmaður óska eftir framtíðarmaka. Ég las upp 

aðra og maðurinn minn hina. Svo setti ég lag undir. Ég ætlaði að setja hið klassíska lag 

J’taime moi non plus með Serge Gainsbourg og Bridgette Bardot undir en eftir að 

leiðbeinandinn minn benti mér réttilega á að það væri svolítið ofnotað lag í þessu samhengi 

ákvað ég að fara á stúfana aftur og endaði á laginu Midnight Motion með Kenny G. 

Biðstofan hjá bankastjóranum – 2. þáttur: 

Þú ert á biðstofu bankastjórans að skoða dagblað til þess að dreifa huganum. Á veggnum 

fyrir framan þig tifar stór klukka. Í kringum þig er annað fólk í sömu erindagjörðum, sem 
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ýmist ræskir sig eða hóstar. Með þessari sviðsetningu vildi ég staðsetja fólk í biðstofu 

fortíðarinnar. Ég notaði eingöngu hljóðbrellur frá hljóðbönkum við samsetningu þessarar 

sviðsetningar. Grunnurinn er klukkutifið en inn í flétta ég dagblaði sem verið er að fletta, 

hósta og ræskingum. Hljóðbúturinn er svolítið langur en það er gert með ásetningi þar sem 

ég vildi koma biðinni til skila til hlustandans, að hann yrði svolítið þreyttur á að bíða. 

Alfræðiorðabók – 2. þáttur: 

Drengur kemur til pabba síns og spyr hversu heit sólin sé. Pabbinn, stendur upp, nær í 

alfræðiorðabók og flettir upp á sólinni. Hér fékk ég raddir frá manninum mínum annars 

vegar og syni mínum hins vegar. Skeytti þeim svo saman í samtal eins og ég gerði með 

hinar sviðsetningarnar og tók upp lag sem var að spila í útvarp sem átti að heyrast í 

bakgrunni og viðeigandi hljóð í bók sem er verið að fletta undir, sem ég tók upp sjálf að 

þessu sinni. 

Hádegi árið 1990 – 3. þáttur: 

Hér skeytti ég saman hljóðbrellu þar sem verið er að steikja á pönnu við lagið Skólaball 

með Björgvini Halldórssyni sem ég hafði lækkað í bassanum þannig það hljómaði eins og 

það kæmi úr gömlu steríó útvarpstæki.  

 

3.7.3 Hljóðbrellur 

Hljóðheimur þáttanna var mér fljótt mjög hugleikinn eftir að ég hafði valið mér efni. Mér fannst 

mikilvægt að nota hljóð í þáttunum sem tengdust undirþema hvers þáttar, því þetta er að einhverju 

leiti þáttur um horfna tækni. Það var því mitt mat að það yrði skemmtilegt að hafa þessi hljóð í 

þáttunum til að kitla nostalgíuna enn meir hjá hlustendum. Þátturinn um tímann fyrir komu GSM-

símanna er þar af leiðandi fullur af hljóðum tækni þess tíma, skífusími, tíkallasími og talstöð. Í 

þættinum um tímann fyrir Internetið og tölvur má heyra í gamalli reiknivél, faxtæki og ljósritunarvél. 

Í þættinum um tímann fyrir stafræna tækni má heyra í útvarpi, vídeótæki, vídeóspólum og 

kasettum og kassettutæki, Polaroid- og filmumyndavélum og 8mm kvikmyndatökuvél. 

Þessi tæknihljóð sem heyra flest sögunni til fann ég í öllum tilvikum hljóðbönkum sem veita 

frían aðgang að efninu sínu. Ég notaðist við þrjá hljóðbanka á netinu, freefx.co.uk, zapsplat.com 

og studio.youtube.com. Þá notaðist ég einnig við síðuna voicechanger.io til að breyta minni rödd 

og láta rödd dóttur minnar hljóma eins og hún komi úr síma í einni símaats sviðsetningunni í fyrsta 

þætti.  
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3.8 Aukaefni 

Ég notast við ýmis konar aukaefni í 2. og 3. þætti. Í 2. þætti, sem fjallar um hvernig við fórum að 

fyrir tíma Internetsins, bendi ég hlustendum á að menn hafi ekkert verið að finna upp hjólið með 

Tinder. Fólk hafi haft nokkra valkosti til þess að finna sér maka hér áður, þar á meðal að setja 

auglýsingu í einkamáladálk dagblaðanna og að hringja í þjónustu sem seldi símastefnumót. Í 

framhaldinu má heyra gamla símastefnumóts auglýsingu, en slíkar auglýsingar voru ansi algengar 

í sjónvarpinu á fyrri hluta 10. áratugarins. Auglýsinguna fann ég á Youtube og mér fannst hún 

passa vel inn í þema þáttarins. Seinna í þættinum er umfjöllunarefnið fjarsambönd þar sem 

bréfaskriftir voru helsti samskiptamátinn þar sem það kostaði svo mikið að hringja, sérstaklega til 

útlanda.  

Um miðjan 10. áratuginn var sýndur þáttur af Simpson-fjölskyldunni í Ríkissjónvarpinu sem 

átti að gerast 15 ár fram i tímann og sýnir Simpson-fjölskylduna tala saman í gegnum myndsíma. 

Í þættinum lýsi ég því hvernig ég muni enn eftir þessum þætti og hafa hugsað að það væri 

fjarstæðukennt að myndsímar yrðu komnir þegar ég yrði fullorðin. Þetta rifja ég upp til að undirbúa 

þá frásögn sem næst kæmi um hvernig samt var hægt að redda sér hér áður og vera í sambandi 

við ástvini sína í mynd, ef maður var bara nógu ákveðinn, nefnilega með myndbandsupptökuvél, 

VHS-spólum og póstinum. Mér fannst passa vel að setja þarna stutta klippu af Lisu Simpson að 

tala við móður sína, Marge, í gegnum myndsíma, þar sem Marge virðist ítrekað gleyma að hún 

er í mynd.  

Í þriðja þætti nota ég brot úr tveimur kvikmyndum sem ég fann á Youtube. Annars vegar er 

um að ræða brot úr kvikmyndinni Film Geek frá árinu 2005  og gerist á vídeóleigu. Í brotinu er 

aðalsöguhetjan að skanna inn myndbandsspólur þegar viðskiptavinur kemur með óljósa lýsingu 

á kvikmynd sem hann er að leita að. Hitt brotið er úr kvikmyndinni Rumble in The Bronx frá árinu 

1995 og skartar kínverska bardagalistakappanum og leikaranum Jackie Chan í aðalhlutverki. 

Brotið nota ég til þess að leiða að frásögn Fríðu, sem var mikill Jackie Chan aðdáandi, um það 

hvernig hún afritaði kvikmyndir leikarans af leiguspólum með því að tengja saman tvö vídeótæki.  

3.9 Erfiðleikar og hindranir 

Það er að minnsta kosti eitt örlítið vandamál sem kemur fyrst upp í hugann þegar ég hugsa um 

þær hindranir sem hafa orðið á vegi mínum við gerð þessara útvarpsþátta, Covid-19. Sem betur 

fer stóð ég ekki í gerð þessara útvarpsþátta í fyrra í upphafi faraldursins. Þegar óvissan og 

hræðslan við þennan nýja, óþekkta sjúkdóm var alls ráðandi og enginn þorði út úr húsi og allir 

héldu sig heima fyrir í margar vikur með út troðna skápa af ársbirgðum af klósettpappír. Engu að 
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síður tókst þessum sjúkdómi að gera mér aðeins erfiðara fyrir. Eins og áður hefur komið fram var 

öllu skellt í lás hér um miðjan marsmánuð, allir skólar lokaðir, þar með talið grunnskólar og 

leikskólar sem hafði hingað til ekki gerst. Fyrir vikið sat ég allt í einu upp með þrjú börn heima 

fyrir, á þeim litla tíma sem ég notaði til að vinna í þáttunum, þar af eitt smábarn sem á þessum 

tíma ákvað að svefn á nóttunni væri ekkert sem fólk þyrfti á að halda. Það gerðist því mjög lítið í 

verkefninu í tvær vikur sem var ekki að gera neitt fyrir út þandar taugar svefnlausrar móður.  

 Fyrir utan Covid-19 myndi ég segja að tímaleysi hafi verið mín helsta hindrun í verkefninu. 

Eins og flestir vita sem einhvern tímann hafa verið heima með lítið barn, þá þýðir ekkert að segja 

því að fara bara að leika sér. Lítil börn krefjast stanslausrar athygli á vökutíma og enginn kemur 

vel út úr því að reyna að halda mörgum boltum á lofti í einu, að undanskildum þeim sem gera það 

í bókstaflegri merkingu að atvinnu sinni. Ég hafði því samtals fjóra klukkutíma á góðum degi til að 

vinna í þessu verkefni. Þeir klukkutímar voru nýttir til hins ítrasta, ekkert hangs á Facebook eða 

öðrum vefmiðlum. 
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Niðurstaða  

Samskipti, verslun, viðskipti og aðgangur að tækni hafa tekið miklum stakkaskiptum síðasta 

aldarfjórðunginn. Allt hófst þetta með Internet og farsímavæðingunni upp úr 1995 en hefur síðan 

sprungið út í tæknilegum veruleika sem hinni venjulegu meðal Jónínu hefði aldrei grunað að ætti 

eftir að verða á jafn stuttum tíma. En jafnvel þó þessar gríðarlegu tækniframfarir og samfélagslegu 

breytingar hafi átt sér stað á ekki lengri tíma, þá gerðust þær þó með þægilegum skrefum, árlegum 

uppfærslum á tækni og stýrikerfum, sem auðvelt var að melta í hvert sinn. Fyrir vikið tekur það 

okkur svolítinn tíma að rifja upp hvernig hlutirnir gengu fyrir sér hér áður, vegna þess við getum 

ekki bent á eitthvað eitt ákveðið ár og sagt: „Þarna! Það var þarna sem allt breyttist.“ Við fórum 

ekki á einni nóttu úr vandræðalegheitunum að þurfa tala vil foreldra skotsins okkar í síma til að 

geta boðið því á stefnumót, yfir í að „svæpa“ til hægri á Tinder. 

Þegar hlustað er á þættina þá verður öllum fljótt ljóst að gegnumgangandi rauði þráðurinn í 

þeim er bið. Fyrir stafrænu tæknibyltinguna, þar sem Internetið og GSM-símar hafa verið í 

fararbroddi, eyddum við miklum tíma í að bíða. Bíða eftir að einhver læti sjá sig á umsömdum 

stað, bíða eftir símtölum, bíða eftir að sá sem spurt var um kæmi í símann, bíða eftir sendibréfi, 

bíða eftir að ástvinir kæmu á leiðarenda heilir á húfi, bíða eftir að hjálp bærist og bíða eftir að geta 

kallað á hjálp. Það er ekki gott að segja til um hvernig nútíma Íslendingur myndi bregðast við allri 

þessari bið ef við sendum hann 25 ár aftur í tímann. Ég verð óþolinmóð í dag ef einhver leggur 

það á mig að bíða í fimm mínútur, nema ég hafi auðvitað eitthvað til þess að drepa tímann með, 

eins og til dæmis snjallsímann minn. Þá hefur skrefunum sem við þurfum að taka í átt að hlutunum 

líka fækkað og líkamleg viðvera okkar er ekki lengur jafn nauðsynleg fyrir hinar ýmsar athafnir og 

skyldur daglegs lífs og áður.  

 Ég lagði upp með þá spurningu við gerð útvarpsþáttanna Hvernig fórum við að? hvort sá 

tæknilegi veruleiki sem við búum við í dag og hefur auðveldað líf okkar á svo margan máta, hafi 

svipt okkur einhverju. Það eru sennilega fáir sem sakna þess að þurfa bíða jafn mikið og raunin 

var hér áður en stafrænu byltingunni hefur líka fylgt meira áreiti, meiri hraði, meiri hávaði. Það er 

sjaldan sem það gerist að það sé dauð stund hjá okkur. Við fyllum yfirleitt í dauðu tímana með 

snjallsímunum okkar, vafrandi um netið eða spilandi tölvuleiki. Það má því kannski segja að 

tæknin hafi svipt okkur tímanum með sjálfum okkur og hugsunum okkar. Hver veit hvaða 

stórkostlegu hugmyndir hafi ekki fengið að fæðast  fyrir vikið. 
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Lokaorð 

Að hafa afsökun til að dvelja svolítið í fortíðinni, fá að rifja upp gamla menningu, tónlist, 

auglýsingar og kvikmyndir er algjör himnasæla. Eins og ég hef þó nokkrum sinnum komið inn á í 

þessari greinargerð þá einkennist líf nútímamannsins af svo miklum hraða og svo allt of fáum 

klukkutímum í sólarhringnum.  Það er ekki sjálfgefið að geta réttlætt það fyrir sér að fá að lifa 

svolítið í fortíðinni. Engu að síður var þetta töluvert meira krefjandi verkefni heldur en ég sá 

upphaflega fyrir mér. Það orsakast einna helst af því að ég er óvön því að setja fortíðina fram á 

formi þar sem eingöngu er í boði að vinna með hljóð og tónlist sem aukaefni en ekkert myndefni. 

Það góða við það að það neyddi mig til þess að hugsa út fyrir kassann og spyrja: „Hvernig get ég 

dregið upp mynd fyrir hlustendur af aðstæðum fortíðar.“ Það var virkilega skemmtileg áskorun og 

sérstaklega gaman og lærdómsríkt að fá að spreyta sig á hljóðblöndun í þeim sviðsettu atriðum 

sem eru í þáttunum.  

Líkt og kom fram í kaflanum um vinnuferli útvarpsþáttanna hafði ég ekki eins mikinn tíma til 

þess að setja í verkefnið og ég hefði kosið. Ég hefði vilja fá og setja inn fleiri vinkla á hvernig við 

fórum að fyrir tíma stafrænu byltingarinnar. Þó það hafi ekki náðst fyrir skil á þessu lokaverkefni 

þá mun ég halda áfram að vinna í þáttunum eftir skil. Mér finnst viðfangsefnið mjög heillandi en 

það heillar mig ekki síður tímabilið sem kemur á eftir og mig kitlar að gera útvarpsþætti sem fjalla 

um upphaf og þróun stafrænu tæknibyltingarinnar hér á landi. Lítið hefur verið fjallað um það 

tímabil, sennilega því það hefur staðið okkur of nálægt í tíma. Nú er liðinn rúmur aldarfjórðungur 

síðan Internetið kom og ég skynja að við séum komin á þann stað að vilja líta til baka og rifja upp 

hvernig við komumst á þann stað sem við erum stödd á í dag. 
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Viðauki 

 

Hvernig fórum við að?  

1. þáttur - Fyrir tíma farsíma 

 

(Upphafstef: Back to the Future Overture með Sebastien Ride) 

 

Þulur: Undanfarin ár hefur hugur minn oftar leitað til þess tíma áður en snjallsímar, tölvur og 

efnisveitur tröllriðu hér öllu.  

 

Þulur: Ég var unglingur þegar tvær fyrrnefndu tæknibyltingarnar fóru að stíga sín fyrstu skref 

meðal almennings fyrir um 20 árum síðan. Ég upplifði farsíma- og tölvulausa tíma en samt sem 

áður er eitt og annað að verða óljósara með hverju árinu sem ég lifi í þessum tæknivædda 

veruleika og mig grunar að það sama eigi við um marga aðra. Þess vegna býð ég ykkur með 

mér í ferðalag. Við ætlum að rifja upp þennan tíma fyrir öld farsíma og internets. 

 

Talgervill: Hvernig fórum við að? 

 

Rödd í síma: fyrir tíma farsímanna? 

 

(Upphafsstef heldur áfram að spilast þar til þulur tekur til máls) 

 

Þulur: Það er svolítið svona í móðu, lífið fyrir tíma farsímanna. Hérna í gamla daga. Já, í gamla 

daga. Það má segja það núna, því það eru 25 ár síðan, fjórðungur úr öld. Hvernig fórum við 

eiginlega að án þess að geta ekki náð í alla alltaf, hvar sem er, hvenær sem er? Til dæmis 

bara ef það gleymdist að setja mjólk á innkaupalistann. Var fólk þá bara mjólkurlaust í heilan 

sólarhring? Biddu fyrir þér. Og hvað með börnin? Hvernig fylgdust foreldrar með þeim. Ég 

svitna bara við tilhugsunina verandi móðir þriggja barna í dag, tveggja sem eru farin að skoða 

heiminn upp á eigin spýtur, vopnuð símaúri á úlnliðnum... með gps-staðsetningabúnaði.  

 

(Umhverfishljóð: Börn úti að leik.) 
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Fríða: Við fórum bara út á morgnanna og sáumst svo ekkert nema bara ef við vorum svöng, 

þá komum við inn, fengum okkur brauðsneið og fórum svo út aftur.  

 

Þulur: Fríða ólst upp í Breiðholtinu á níunda og tíunda áratugnum. 

 

Fríða: Þetta eftirlit með börnum eins og er í dag, það var ekkert á þessum tíma. Þetta var mjög 

öruggur tími og öruggt land. Bara svona öruggur staður til að alast upp sem barn. Einhvern 

veginn hafði algjört frelsi. Vissi svona nokkurn veginn hvað maður mátti og hvað maður átti 

ekki að gera. En eftirlitið var ekkert þannig, ég þurfti ekkert að segja foreldrum mínum hvar ég 

ætlaði að leika mér til dæmis eða til hvaða vina ég ætlaði eða hvort ég ætlaði heim með 

einhverjum eftir skóla. Krakkarnir bara gerðu þetta. Þetta var bara eitthvað sem við ákváðum 

saman á milli okkar. Svo átti maður bara að vera kominn heim svona um kvöldmatarleitið, það 

var svona eina skilyrðið eiginlega sem maður þurfti að fylgja eftir.  

 

Þulur: Og enginn vissi hvað blessuð börnin brölluðu þarna í millitíðinni. 

 

(Sviðsetning: Krakkar gera símaat) 

 

Steinunn: Ég var vandræðaunglingur þegar ég var yngri. Okkar svona aðal hittingsstaðir voru 

Hlemmur og Lækjatorg.  

 

Þulur: Steinunn Lilja unglingur í Reykjavík á tíunda áratugnum. 

 

Steinunn: Þetta var nokkuð stór hópur af krökkum. GSM-símar voru ekki algengir, einhver 

okkar áttu GSM-síma, en þetta var ekki svona sem allir voru með í vasanum. Þá var mjög mikið 

gripið til þess að nýta tíkallasímana bæði á Hlemmi og Lækjatorgi. Það var bæði...semsagt ef 

ég var heima hjá mér og ætlaði að athuga hverjir væru staddir á Hlemmi eða Lækjatorgi, þá 

hringdi ég bara í tíkallasímann á Hlemmi og Lækjartorgi. Og svo var svarað og bara já hverjir 

eru á svæðinu? Ok, ég kem.  

 

(Hljóðbrella: Tíkallasími) 

 

Steinunn: Og svo var líka ef við þurftum að ná í einhvern ákveðinn en vorum ekki með neitt 

klink á okkur þá hringdum við, af því að það var hægt að hringja án þess að borga, en þá 
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heyrðist semsagt ekkert í þeim sem hringdi en það heyrðist í þeim sem svaraði. Hann gat spurt 

spurninga, þú veist: Mmmm er þetta Gunnar? Er þetta þessi? Og þegar viðkomandi giskaði á 

rétt þá ýttum við á einhvern hnapp á tíkalla símanum, þá heyrðist hljóð. Og þá gat viðkomandi 

líka semsagt hringt í réttan tíkallasíma. “Já, ertu á Hlemmi?” “Ertu á Lækjartorgi?” Af því þetta 

voru heimasímar og það voru ekkert númerabirtar alls staðar. Þannig já, þá hringdi viðkomandi 

til baka og þá var hægt að spjalla og finna út úr því sem þurfti að finna út úr. 

 

(Umhverfishljóð: Umferð) 

 

Þulur: Aaaaa Lækjartorg. Þar er einmitt eitt þekktasta kennileiti miðborgarinnar. Sennilega spá 

fæstir í því í dag, það er bara þarna...til marks um horfna tíma. Missti tilgang sinn eftir GSM-

væðinguna. Jú, ég er einmitt að tala um klukkuna á Lækjartorgi. 

 

Fríða: Það var náttúrulega mjög þægilegt að hafa klukku þar sem maður var að bíða eftir vinum 

og félögum. Því ég man að það var ekki kúl að ganga með armbandsúr á þessum tíma og fólk 

var náttúrulega ekki með síma í vasanum þannig maður vissi ekkert alltaf hvað klukkan var og 

þurfti svolítið að spyrja fólk á gangi: “Veistu hvað klukkan er?”  Stundum þurfti maður að spyrja 

allt upp í fimm manns áður en maður fékk einhvern sem að gekk með armbandsúr og gat sagt 

manni hvað klukkan var.  

 

(Sviðsetning: Fyrirgefðu veistu nokkuð hvað klukkan er?) 

 

Fríða: Svo varð stundum misskilningur þegar maður nefndi einhvern stund og stað og maður 

misskildi kannski götuhornið sem maður átti að bíða á. Þá beið maður kannski á vitlausu 

göturhorni alveg upp í hálftíma/klukkutíma. Og það var svona misskilningur og pirringur sem 

kom út úr því. Og svo kannski þegar maður var búinn að bíða í einhvern ákveðinn tíma og hélt 

kannski að hinn aðilinn ætlaði ekki að skila sér eða kannski hitti einhverja aðra félaga og fór 

með þeim og svo komu hinir félagarnir sem maður hafði mælt sér mót við og bíða eftir manni 

á staðnum sem maður ætlaði að mæta á og það gat orðið svolítið um pirring og rifrildi út af 

svoleiðis misskilningi. Þannig þetta getur örugglega hafa ollið alls konar misskilningi og 

ástarsorgum jafnvel svona þegar maður hugsar út í þetta, að vera ekki í stanslausu sambandi. 

 

Þulur: Já, og hvernig...hvernig í ósköpunum kom maður skilaboðum til einhvers sem maður 

hafði mælt sér mót við einhversstaðar um að maður kæmist svo ekki.  
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(Umhverfishljóð: Kríur og umferð.) 

 

Ester: Ég hafði verið svolítið í frakklandi og talaði frönsku og við vorum að ferðast svolítið um 

landið saman þegar ég var ekki að vinna. Svo fer hann til Vestmannaeyja og ég átti að hitta 

hann þar þegar vaktinni lyki.  

 

Þulur: Ester Auður er að rifja upp þegar hún ferðaðist með frönskum vini sínum um Ísland 

sumarið 1989. 

 

Ester: Svo þann morgun þegar ég átti að fara taka flugvélina til Vestamannaeyja, og var að 

vinna og ætlaði svo beint eftir vinnu, þá var svarta þoka. Bæði í Reykjavík og í 

Vestmannaeyjum. Það var augljóst að það yrði ekki flogið. Ég ætlaði ekki að sigla, og þar að 

auki átti ég ekki bíl og ég hefði ekkert komist til Þorlákshafnar til þess að taka ferjuna þannig 

að það var bara ekkert í boði. En hann var á tjaldstæðinu í Vestmannaeyjum. Þar var enginn 

sími, enginn umsjónamaður. Það voru engir gemsar eða neitt svoleiðis. Ekkert net, ekkert. 

Hvernig átti ég að láta manninn vita að ég kæmi ekkert því hann færi að hafa áhyggjur ef ég 

kæmi ekki.  

 

Þulur: Sjáið til. Ester var að vinna á samtengdum rásum hjá Ríkisútvarpinu á næturna þetta 

sumar. Partur af hennar vinnu var að flytja fréttir og þá þurfti hún meðal annars að hringja í 

lögregluumdæmin til að vita hvort eitthvað markvert hefði gerst hjá þeim. Hún brá því nú á það 

ráð að hringja í lögguna í Vestmannaeyjum, sem tók henni vel, enda henni vel málkunnugir. 

Hún bað þá um að fara á tjaldstæðið og finna vin sinn og segja honum að hún kæmi ekki. Þeir 

tóku vel í þá bón enda lítið að gera hjá þeim. 

 

Ester: Svo þegar vinur minn kemur aftur til Reykjavíkur og ég hitti hann aftur þá sagði hann 

mér að þessa nótt hefði hann sofið þarna og jú það var þoka og það voru fáir á tjaldstæðinu, 

þótt það væri sumar. Þetta var augljóslega ekki á Þjóðhátíð. 

 

(Sviðsetning: Túristi í Vestmannaeyjum) 

 

Ester: Og hann er eitthvað svona í morgunskímunni, á milli 6 og 7, þá heyrir hann: “Idilon! 

Idilon!” Hann hét Norbert Idilon. Og þeim tókst alls ekki að ná því að þetta væri Norbert. Ég var 

svo vitlaust að bera það bara fram á frönsku. Þannig þeir ákváðu bara að kalla hann með 

eftirnafninu. Og hann heyrir tvo menn vera að gaula í þokunni og hann opnar tjaldið, alveg 
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steinhissa og þar koma tveir rummungslögregluþjónar að honum út úr þokunni. Honum var 

bara ekki um sel greyinu. Enda er löggan ekkert að abbast upp á þig í Frakklandi nema þú 

hafir eitthvað gert af þér. Þeir gengu alveg upp að honum og sögðu: “You Idilon?” “Yes,” sagði 

hann. “Ester not coming.” Og svo fóru þeir í burt. Þannig kom ég skilaboðum áleiðis en 

aumingja maðurinn bara sat eftir með hjartslátt og bara sko… Hann sagðist hafa hlegið bara 

lengi einhverjum taugaveiklunarhlátri. En skilaboðin komust til skila. 

 

(Lag: Ring Ring með ABBA feidar inn og spilar sóló í smástund en lækkar svo og feidar út 

þegar þulur tekur til máls) 

 

Þulur: Fyrir GSM-byltinguna gekk tilhugalífið töluvert öðruvísi fyrir sig en við þekkjum í dag. 

Hér áður var nefnilega erfiðara að halda ástarsamböndum leyndum fyrir foreldrunum, þar sem 

öll samskipti þurftu að fara í gegnum þá. Fríða kynntist manninum sínum þegar hún var að 

vinna í Skaftafelli sumarið 2001. Hann var enskur, staddur hér á landi við vinnslu 

doktorsverkefnis síns. Þegar hann sneri aftur til Englands tók Fríða á það ráð að nota 

tíkallasímann í Skaftafelli sem var ætlaður túristunum til að nota í neyð, til að vera í sambandi 

við kærastann sinn. 

 

Fríða: Þá þurfti ég á þessum tíma að hringja í heimasímann í Englandi og tala þar af leiðandi 

við foreldra hans sem ég hafði aldrei hitt. Þau voru þar na frá breskri sveit og dálítið svona 

formleg og ensk þannig að ég þurfti svolítið mikið svona að æfa mig þegar ég var að hringja, 

að tala rétt og segja góðan daginn á réttan hátt. Segja: “Good afternoon” eða “Good day” eða 

“Good evening”, eftir því hvaða tími dags var og reikna út tímamismuninn og svoleiðis. Svo 

reyndi ég að tala með minni bestu bresku rödd og hreim sem ég gat komist upp með til þess 

að minnka ekki í áliti hjá þeim. Ég var svolítið feiminn að þurfa að tala við þau fyrst. En já, þetta 

gekk þannig að ég byrjaði alltaf á því að bjóða gott eftirmiðdegi og kynna sjálfa mig og hvort 

ég gæti fengið að tala við kærastann minn og svo kom hann í símann og tíkallarnir fóru þarna 

einn á eftir öðrum eftir því sem samtalið leið. Þannig maður var alltaf að reyna að hafa þetta 

sem mest hnitmiðað. Segja sem mest og tala hratt til þess að koma sem mestu frá sér á sem 

minnstum tíma, áður en að peningurinn rann út. Svo þegar ég kom í bæinn þá fór ég að hringja 

úr heimasímanum. Þannig ég þurfti að taka símann hjá mömmu og pabba, semsagt taka 

símtækið sem slíkt og snúruna alla inn í herbergi hjá mér og reyna að loka á snúruna þannig 

að hún myndi ekki klippast af en samt þannig ég fengi næði til þess að tala í símann. 

Náttúrulega símreikningurinn fór upp hjá foreldrum mínum. Þau liðu fyrir þetta að ég væri komin 

í sambandi við mann erlendis frá, og náttúrulega gat enginn haft samskipti fyrir utan heimilið 

meðan ég var að tala í símann, stundum upp í klukkutíma, kannski tvo stundum. 
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(Þögn) 

 

Þulur: Eitt af því sem maður heyrir fólk svo oft segja er: Jú, síminn er mikill tímaþjófur og rænir 

athyglinni frá fjölskyldu, maka og börnum, en hann er bara svo mikið öryggistæki. Við getum 

alltaf hringt á hjálp ef við lendum í veseni, látið vita af okkur og við getum athugað hvort ekki 

sé í lagi með börnin okkar og unglingana. En hvernig gátum við gengið úr skugga um að allt 

væri í lagi með ástvini okkar hér áður fyrr? Höfðum við ekki einhver öryggistæki, höfðum við 

ekki einhver ráð? 

 

(Umhverfishljóð: Mávar og sjór) 

 

Nanna: Mummi fór í róður á morgnanna eldsnemma og kom svo heim þegar var búið að fiska. 

 

Fanney: Nanna Þorbjörg Lárusdóttir bjó í Stykkishólmi í lok níunda áratugar síðustu aldar 

ásamt manninum sínum, sem var trillusjómaður og tveggja ára syni þeirra. Á þessum tíma voru 

ekki komnir farsímar í báta og eina leiðin til að ná sambandi við þá var í gegnum talstöð. 

Einhver heimili höfðu talstöð en annars var bara talstöð hjá hafnarverðinum. 

 

(Umhverfishljóð: Ölduniður og vindgnauð) 

 

Nanna: Stundum var það þannig þegar að líða tók á daginn og það var kannski farið að vinda 

eða fór að verða kannski eitthvað að veðri, kannski ekki mikið en svona, og það var komið 

undir kvöldmat eða eitthvað slíkt og hann var ekki kominn heim, þá notaði ég stundum þá 

aðferð...eða svona kannski þegar leið að kvöldi og hann var ekki komin að landi og ef að sonur 

okkar var sofnaður þá notaði ég þá aðferð að ég fór á hjólinum mínu… leyfði mér það að fara 

aðeins út á hjólinu, hjóla niður að bryggju örskotsstund til þess að sjá hvort hann væri kannski 

kominn og væri bara að landa. Hvort hann væri bara að ganga frá eða eitthvað svoleiðis og þá 

hjólaði ég bara heim. Stundum var hann ekki kominn að landi þegar ég hjólaði, ef ég tók þá 

ákvörðun að skjótast út og hjóla niður eftir. Þá hjólaði ég kannski niður á bryggju eða á einhvern 

stað þar sem ég gat séð út á fjörðinn. Til þess að sjá hvort ég sá til hans. Ef svo var ekki, þá 

náttúrulega flýtti ég mér bara heim. 

 

(Hljóðbrella: Brakar í talstöð og talað) 
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Nanna: Ef angistin náði tökum á mér, þá bara hringdi ég á vigtina og bað hafnarvörðinn um að 

kalla hann upp. Það var alltaf auðsótt mál og stóð aldrei á því. En manni fannst það samt alltaf 

vera...það var það síðasta úrræðið sem maður gerði að fara hringja á vigtina og biðja um að 

hann yrði kallaður upp, því maður vildi alls ekki vera álitin einhver móðursjúk kona…  heima.  

 

(Umhverfishljóð: Ölduniður og vindgnauð. Ölduniðurinn feidar út en vindgnauðið verður 

greinilegra og sterkara.) 

 

Þulur: Í sumum aðstæðum var ekkert hægt að gera annað en að þreyja þorrann og vona það 

besta. Aðstæður sem sjaldnast skapast í dag vegna þess við getum bara tekið upp símana 

okkar og hringt á hjálp. Faðir Nönnu, Lárus Guðmundsson var framkvæmdastjóri fyrir 

Breiðafjarðarferjuna Baldur á 7. áratug síðustu aldar. Hann þurfti því oft að ferðast milli 

Stykkishólms og Reykjavíkur allt árið um kring vegna ýmissa erinda og oft í slæmu veðri á 

veturna. 

 

Nanna: Ég man eftir einu skipti, þá hafði hann lagt af stað úr Reykjavík. Það var hríð, hann 

lenti í hríð og ófærð og festi bílinn einhversstaðar á Mýrunum eða ég man ekki nákvæmlega 

hvar það var. Kolbeinsstaðahreppnum kannski held ég að það hafi verið. Hann vissi að það 

þýddi ekkert að gera neitt. Hann sat fastur í bílnum og hann gat ekki haft bílinn í gangi en það 

vildi svo vel til að hann var með dagblaðabunka í bílnum.  

 

(Hljóðbrellur: Fitlað við dagblöð) 

 

Nanna: Hann klæddi sig úr yfirhöfn og hann pakkaði sér inn í dagblöðin. Hann setti dagblöðin 

inná sig til þess að einangra hitann og klæddi sig svo líklega í yfirhöfnina yfir, geri ég ráð fyrir 

eða eitthvað slíkt. Þannig hélt hann á sér hita þangað til annað hvort að veðrinu slotaði eða 

hann fékk hjálp, einhver kom af næsta bæ eða eitthvað slíkt. Ég veit ekki alveg hvernig það 

var en alla vega notaði hann þessa aðferð til þess að halda á sér hita á meðan hann beið í 

bílnum. 

 

(Umhverfishljóð: Vindgnauð, heyrist fiktað í dagblöðum sem deyr út.) 

 

Kristján: Semsagt slitnaði niður raflína yfir þjóðveginum. Ég tók ekki eftir henni í tíma og hún 

skall á framrúðunni hjá mér. 
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Kristján Helgi Theodórsson bóndi og skólarútubílstjóri í Eyjafjarðarsveit á níunda og tíunda 

áratugnum. 

 

Kristján: Og þá voru góð ráð dýr, af því að þarna var tjón á raflínu og var viðvarandi hætta fyrir 

aðra bíla og ég taldi mig ekki geta yfirgefið vettvang nema gera einhverjar ráðstafanir til þess 

að vara aðra við. Þannig ég dokaði við þar til að bar að bíl sem að tók að sér að standa vaktina 

við bílinn meðan ég keyrði að næsta bæ og hringdi í Rafmagnsveitu Ríkisins á Akureyri til þess 

að láta þá vita af þessu tjóni. En til happs vildi að það hafði slegið út línunni þegar hún datt 

niður og lenti á jörðu, þá sló henni út. Þannig það var ekki háspenna á henni þegar hún skall 

á bílnum. 

 

(Lag: Landsímalína með Spilverki þjóðanna byrjar að spila lágt undir) 

 

 

Þulur: Bið. Fólk var rosalega mikið að bíða hér áður fyrr. Bíða eftir vinum sínum, bíða eftir 

símtölum, bíða eftir að sá sem spurt var um kæmi í símann, bíða eftir að ferðafélaginn léti sjá 

sig, bíða eftir að eiginmaðurinn kæmi heill á húfi af sjónum, bíða eftir að hjálp bærist og bíða 

eftir að geta kallað á hjálp. Ég verð óþolinmóð í dag ef einhver leggur það á mig að bíða í fimm 

mínútur, nema ég hafi auðvitað eitthvað til þess að drepa tímann með, eins og t.d. Símann 

minn.   

 

(Lag: Landsimalína með Spilverki þjóðanna hækkar í viðlagi og feidar svo út. Back to the 

Future Overture með Sebastien Ride feidar inn) 

 

Þulur: En þá er komið að lokum þessa fyrsta þáttar af útvarpsþáttaröðinni Hvernig fórum við 

að. Ekki missa af næsta þætti því þá ætlum við að rifja upp hvernig við fórum að fyrir tíma 

Internetsins.  

 

(Lag: Back to the Future Overture  með Sebastien Ride hækkar og spilar til enda.) 
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Hvernig fórum við að? 

2. þáttur - Fyrir tíma Internetsins 

 

(Upphafstef: Back to the Future Overture með Sebastien Ride) 

 

Þulur: Í upphafi 10. áratugar síðustu aldar hóf PC tölvan að ryðja sér til rúms á heimilum 

landsmanna. Fyrst um sinn var hún notuð af hinum almenna Íslendingi til ritvinnslu og til að 

spila tölvuleiki sem þurfti að hlaða inn á tölvuna með floppy-diskum. Árið 1993 kom 

veraldarvefurinn og fyrirtæki hófu að selja almenningi aðgang að Internetinu. Tveimur árum 

síðar var Internet á Íslandi hf. stofnað. Þá voru 130 aðilar á Íslandi tengdir internetinu með yfir 

8000 tölvum. Þar með var kominn grunnurinn að þeim tæknivædda veruleika sem við lifum við 

í dag, þar sem nánast hver einasti Íslendingur gengur með Internetið í vasanum og sinnir öllum 

sínum helstu erindum í gegnum það, ástarmálum, fjármálum, skóla og vinnu, matarinnkaupum 

og svo mörgu, mörgu öðru. Manstu hvernig heimurinn virkaði áður en Internetið gleypti hann? 

 

Talgervill: Hvernig fórum við að? 

 

Rödd í síma: fyrir tíma Internetsins? 

 

(Upphafsstef heldur áfram að spilast og lækkar svo. Lagið Midnight Motion með Kenny G byrjar 

að spila lækkar svo og spilar undir einkamálaauglýsingum) 

 

(Sviðsetning:  Einkamálaauglýsingar) 

 

Þulur: Hélstu að fólk hafi verið að finna upp hjólið með Tinder? Nei, Tinder hefur alltaf verið til 

í einhverju formi. Munurinn er sá að í dag þarftu bara að svæpa til hægri en hér áður fyrr þurftiru 

í fyrsta lagi að skrifa auglýsingu. Svo þurftiru að fara í eigin persónu á dagblaðið með 

auglýsinguna. Þá tók við bið,  eftir að dagblaðið kæmi út, eftir að einhver tæki sér tíma í að 

skrifa svar og póstleggja það og svo þurftiru að gera þér aðra ferð á dagblaðið til að ná í svarið 

eða svörin. Semsagt, kannski svona að minnsta kosti tveggja til þriggja vikna ferli. Á tíunda 

áratugnum var líka hægt að fara á símastefnumót. 

 

(Hljóðbútur: Auglýsing frá 1995, Símastefnumótið) 

 



43 

Þulur: En það var dýrara að hringja hér áður. Hvað þá að hringja til útlanda. Það kostaði 

Íslendinga um 200 krónur að núvirði að hringja til Bretlands árið 1995. 10 mínútna símtal 

kostaði því 2000 krónur. Á þessum tíma er veraldarvefurinn að stíga sín fyrstu skref meðal 

almennings á Íslandi, tölvur á heimilum voru ekki orðnar algengar. Það reyndist því pörum í 

fjarsambandi fjárhagslega þungt að vera eingöngu í sambandi í gegnum síma. Því var 

mikilvægt hér áður að eiga góðan penna, já og nóg af pappír.  

  

Fríða: Svo höfðum við samband líka með því að skrifa bréf því að Email var ekki komið á 

þessum tíma, alla vega vorum við ekki komin með slíkt. 

  

Þulur: Muniði eftir Fríðu úr síðasta þætti. Hún kynntist manninum sínum sem er enskur í 

Skaftafelli árið 2000 . 

 

Fríða: Ég sat stundum þarna á kvöldin og skrifaði pappírsarkir eftir pappírsarkir þar sem að ég 

var að reyna að vanda mig við að skrifa og hafa allt málfræðilega rétt. Þannig þetta gat tekið 

dágóða stund að skrifa eitt skilaboð. Og þetta var náttúrulega bara bréf. Þannig maður þurfti 

að byrja: “Kæri Matthew..” og svo framvegis. Svo sendi maður bréfið af stað, svo þurfti maður 

að bíða eftir svari þannig þetta gat tekið allt svona upp undir nokkra daga, kannski viku. Svo 

gekk þetta svona áfram um sumarið 

 

Þulur: Laugardagskvöld fyrir 25 árum síðan bauð Ríkissjónvarpið annars vegar upp á 

Strandverði og hins vegar Simpson fjölskylduna. Hvort tveggja vinsælir þættir sem maður beið 

spenntur eftir. Í þætti  af Simpson fjölskyldunni á þessum tíma, sem átti að gerast 15 ár fram í 

tímann, trúlofar Lisa Simpson sig. Hún hringir í móður sína í gegnum myndsíma til að segja 

henni fréttirnar.  

 

(Hljóðbútur: The Simpsons, þáttur 19 af 6. Þáttaröð. Lisa’s Wedding. 56 sek.) 

 

Þulur: Ég var tíu ára þegar þessi þáttur var sýndur og ég man að ég hugsaði: Já, einmitt, 

sénsinn að það verði komnir myndsímar þegar ég verð fullorðin. En viti menn þegar ég fluttist 

til höfuðborgarinnar til að fara í háskóla tæpum15 árum síðar átti ég fyrsta myndsímtalið mitt í 

gegnum Skype við vinkonu mína á Akureyri. Þvílík bylting sem það var fyrir alla sem eru í þeirri 

stöðu að vera fjarri ástvinum sínum til lengri tíma. Af hverju er ég að rifja þetta upp? Jú, vegna 

þess að jafnvel þó að Skype hafi ekki verið komið um aldamótin 2000 þegar Fríða og kærastinn 
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hennar kynntust fundu þau samt leið til þess að vera í samskiptum við hvort annað í mynd, án 

þess að Internetið kæmi þar nokkuð við sögu. 

 

Fríða: Síðan tókum við upp á því að senda hvoru öðru svona vídeóspólur. Bara svona gamlar 

VHS spólur. Þar sem við vorum með svona vídeóvél og tókum upp svona skilaboð og já sendu 

bara spóluna í pósti. Mér fannst þetta alveg svakaleg tækni. Að geta sent skilaboð þar sem 

fólk var í mynd með hljóði og þetta var bara framtíðin fyrir mér. Þetta gekk svona í nokkra 

mánuði þangað til á endanum fékk hann vinnu á Íslandi og fluttist hingað og búin að vera hérna 

síðustu 20 árin. En það er svolítið fyndið þegar maður er að bera þetta saman við unga fólkið 

í dag þegar það er að kynnast og hittast. Mér finnst ég stundum vera úr einhverri algjörri fornöld 

þegar ég segi frá því að við höfðum byrjað á því að skrifa hvort öðru sendibréf og kaupa frímerki 

og senda það í póst og vonast til þess að það kæmist til skila og svo framvegis (hlær). 

 

(Hljóðbrella: Reiknivél) 

 

Þulur: Ég á minningar þar sem foreldrar mínir sitja að kvöldi til við eldhúsborðið heima með 

vasareikni við hönd, umkringd stöflum af kvittunum og reikningum. Þau voru að gera 

skattframtalið. Og ég man ég hugsaði með kvíða að þurfa að gera þetta þegar ég yrði fullorðin. 

Ef litla ég hefði nú bara séð inn í framtíðina þá hefði ég séð að sá kvíði var óþarfur, enda var 

hægt að telja fram rafrænt í fyrsta sinn, árið 1999. En þetta er ekki það eina sem hefur breyst 

í kringum skattframtalið.  

 

Fríða: Mamma vann hjá skattinum. Mamma hafði svona aukaverkefni. Mamma og pabbi 

semsagt báru út skattframtölin til fólks og við fórum alltaf í svona fjölskyldubíltúra, hefur kannski 

tekið svona heila viku, þar sem við vorum að keyra um allt hverfið og fara með framtölin til 

fólks. Við þurftum semsagt að láta fólkið fá framtölin í hendurnar. Það var ekki nóg að setja 

bara inn um lúguna. Maður þurfti að banka upp á, mig minnir að það hafi verið þannig, og rétta 

þennan bunka, hvern og einn og þetta var svaka pappír sko. Svo þurftum við að keyra þarna í 

gegnum snjóskaflanna og þetta var allt svakaleg vinna. 

 

Þulur: Talandi um fjármál. Okkur finnst svo sjálfsagður hlutur að sækja um lán í dag enda allt 

gert í gegnum netið án þess að maður þurfi nokkuð að eiga samskipti við neina lifandi 

manneskju fyrr en hreinlega kemur að því að skrifa undir lánið. Það tekur eitt handtak að hækka 

yfirdráttinn og ef við ætlum að sækja um íbúðarlán þá þarf maður bara að standa frammi fyrir 



45 

tölvuskjánum heima fyrir á meðan rafrænt greiðslumat metur hvort maður sé borgunarmaður 

fyrir láninu.   

 

(Sviðsetning: Biðstofa bankastjórans) 

 

Kristján: Það var í grunninn þannig að maður mætti tímanlega, þeir voru með ákveðinn 

viðtalstíma bankastjórarnir, að mig minnir.  

 

Þulur: Kristján Helgi, bóndi á áttunda, níunda og tíunda áratugnum. 

 

Maður mætti bara á biðstofu og settist. Ég verð nú að játa að ég man nú ekki hvort það var 

einhver ritari, mér finnst nú ekki, maður hafi nú bara mætt á biðstofu. Þetta var nú auðvitað 

eitthvað að breytast í gegnum tíðina, ferlið. Fékk sér sæti, og þar beið gjarnan hópur manna 

sem voru svona mis glaðlegir á svip og kvíðnir, miskvíðnir, að bíða eftir því hvort þeir kæmust 

inn því það var kannski ekki gefið að allir sem mættu fengju viðtal ef það voru margir. Svo var 

maður kallaður inn ef maður var heppinn og eins og ég segi var það lykilatriði að tilgreina til 

hvers maður ætlaði að nota lánið. Það var nú kannski skiljanlegt upp að vissu marki, ef það 

voru hærri lán allavega. Þeir vildu meta það hvort það væri eitthvað arðvænlegt sem maður 

ætlaði að leggja peningana í upp á það að geta endurgreitt. Þó það væri síður skiljanlegt með 

minni upphæðir, eins og einhver neyslulán. Ég minnist þess einu sinni, þá var ég búin að fara 

nokkrar ferðir. Það var auðvitað mikilvægt í þeirra augum að maður hefði átt viðskipti við 

bankann sem þýddi þá í þeirra skilningi að maður hefði verið með innlánsreikning og lagt inn 

pening í bankann. Einu sinni var ég búinn að reyna við einn bankann á Akureyri og fékk alltaf 

nei af því ég hafði ekki viðskipti. En í þriðja eða fjórða skiptið, vantaði mér fjármagn til þess að 

kaupa mér kýr, fjárfesta í búið. Þá sagðist bankastjórinn, eða útibússtjórinn, þetta voru ekki, 

þetta voru útibússtjórar frá stóru bönkunum í Reykjavík. “Ég man það að þú ert búinn að koma 

svo oft og ég er búinn að segja svo oft nei að nú ætla ég að segja já.” Þó var ég ekki kominn 

með þessi svokölluðu viðskipti, að leggja inn pening. Þannig að þar gilti það að gefast ekki 

upp. 

 

(Lag: Aravísur með Ingibjörgu Þorbergs. Spilar þar til þulur tekur til máls) 

 

Þulur: Flest könnumst við við Aravísur Ingibjargar Þorbergs. Ég er viss um að foreldrar Ara litla 

og amma hans og afi hefðu glöð viljað geta gúgglað allar þessa spurningar hjá drengnum. Það 

er morgunljóst að með tilkomu Internetsins og leitarvéla höfum við allan heiminn í höndum 
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okkar og orðatiltækið: Heimskt er heimaalið barn hefur þar af leiðandi misst áhrifamátt sinn. 

Alveg sama hvaða vangaveltur eða spurningar leita á mann, ef maður slær þeim upp í Google 

þá fær maður svar. En hvað gerði maður eiginlega fyrir tíma Google? Hlustum á hvernig pabbi 

hans Ara litla fór að því að svara einni spurningu hans á 10. áratugnum. 

 

(Sviðsetning: Ari og pabbi hans fletta upp í alfræðiorðabók) 

 

Þulur: Stundum finnst mér að við hljótum að hafa verið upplýsingasvelt hér áður miðað við 

magn upplýsinga sem við innbyrðum í dag í gegnum netið. Eða vorum við kannski bara 

þægilega fáfróð? Við höfum endalausan aðgang að upplýsingum hvaðanæva úr heiminum í 

dag og í stað þess að fá bara fréttir á föstum ákveðnum tímum erum við endalaust að kíkja í 

símana okkar eftir nýjum fréttum. Frétta- og blaðamennska er sennilega meðal þeirra 

atvinnugreina sem Internetið hefur haft hvað mest áhrif á. Lítum á hvernig blaðamenn öfluðu 

frétta hér áður.  

 

Ester: Ég sendi út þætti frá deginum áður og svo spilaði ég lög inni á milli og mátti velja sjálf.  

 

Þulur: Ester Auður starfaði á samtengdum rásum Ríkisútvarpsins í lok níunda áratugarins. 

 

Ester: Og tvisvar yfir nóttina flutti ég fréttir og stillti svo yfir á veðurstofnuna. Og til að fá fréttir, 

þetta var nú alveg fyrir Internetið, en við höfðum aðgang að Reuters og APF og… Ég man nú 

ekki alveg hvað þessar fréttastofur hétu. Þannig maður gáði á þeirra sírita. 

  

Þulur: Friðrik Þór betur þekktur sem Lilló, blaðamaður á níunda og tíunda áratugnum. 

 

Lilló: Það þótti alveg stórmerkileg uppgötvun og svakaleg tækniþróun þegar faxtækið kom en 

landlínan var þarna og diktafónar voru til þannig maður gat tekið upp viðtöl og svona. Við erum 

ekki að tala um fornöld sko (hlær). En margt þurfti maður bíða eftir bara með almennum 

bréfasendingum. 

 

Lilló: Fréttamagnið erlendis frá svo miklu, miklu meira. Þetta sem ég var að tala um voru 

kannski bara helstu tíðindin. Núna e r hægt að fá bara allt erlendis frá. Það voru stjórnmálin 

erlendis eða hamfarir eða einhver stórslys eða eitthvað svoleiðis. Það var það helsta. Það 

þurfti ekkert að flokka það. Kannski taka fjögur af fimm itemum. Ekki meiri flokkun en það að 
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velja hvað af þessu ætti að sleppa eða þurfti að sleppa sko. Á móti kemur að mikið af efni frá 

fjölmiðlum í dag er á netinu og það þarf ekki að berjast um dálksentímetrana á netinu. Nóg 

pláss þar.  

 

(Hljóðbrella: Faxtæki) 

 

Lilló: Ef manni vantaði þingskjöl eða einhver gögn að baki einhverjum málum varðandi þingið 

þá þurfti að fara þarna niður eftir og sækja þau og biðja um þau. Jú,jú, ég nefndi faxtækið en 

það var ekki hægt að faxa heilu...eða maður vildi kannski ekki leggja það á liðið að vera faxa 

hundruðir síðna eða eitthvað slíkt sko. Þannig maður þurfti af ýmsum ástæðum að fara þarna 

niður eftir að biðja um gögn og undirgögn og vera á staðnum. 

 

(Hljóðbrella: Alþingisbjallan) 

 

Lilló: En til að fylgjast almennilega með, þurfti að fara niður í þinghúsið og ræða við fólk, augliti 

til auglitis. Hlýða á umræðurnar á staðnum og maður þurfti að punkta allt rækilega niður, miklu 

meira en núna. Því núna getur maður bara fylgst með umræðunum á netinu og spólað til baka 

og svo framvegis. En þarna var maður á fullu með pennann að skrifa niður og síðan lesa úr 

sem lítil þörf er á núna nema helstu fyrirsagnir eða eitthvað svoleiðis.  

 

(Hljóðbrella: Ljósritunarvél) 

 

Lilló: Minnistæðar eru margar ferðir í hlutafélagaskrá. Vera þar í skápum og pikka út og fá ljósrit 

af hinum og þessum gögnum. Nú er þetta mestmegnis á netinu eða hægt að panta gegn gjaldi. 

Svo eru alls konar gagnagrunnar til sem sýna kannski tengsl félaga og einstaklinga að baki. 

En áður þurfti maður kannski  að húka yfir þessu og fá ljósrit og giska á hverjir tengdust. Fara 

þá úr einni skúffunni í aðra og svo framvegis. Var kannski lengi að einhverju sem núna tekur 

örskotsstund í raun og veru. 

 

Þulur: Og líkt og með svo margt annað hér áður þá þurfti mikið að bíða eftir hlutunum. En ætli 

það hafi ekki tekið á taugar blaðamannsins að þurfa alltaf að vera bíða? 

 

Lilló: Oft var það í lagi varðandi einhver svona langtímaverkefni sem rannsóknarblaðamennska 

einkennist oft af. Þá var maður kannski ekki að berjast við deadline dagsins. En ef maður var 
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að berjast við deadline dagsins, skilafresti dagsins, þá gat verið mjög erfitt að vera bíða sko 

skilurur (hlær). Hringjandi og öskrandi á eftir að reyna að flýta fyrir: “Blaðið þarf að komast í 

prentun..didd didd didd didd di.” Þetta er ekki það sama núna. Ef það kemst ekki í blaðið, 

prentun dagsins, þá fer það bara á netfréttirnar. Það var vissulega kostur að vera með 

ritstjórnarskrifstofuna og prentsmiðjuna í sömu götu (hlær). Gat skipt sköpum sko. Blöðin voru, 

fyrir utan Morgunblaðið, gjarnan í Síðumúlanum og þar var prentsmiðja Reykjarprents og 

svona. Þetta var í einum hnapp. Þess vegna var Síðumúlinn oft kallaður Blaðsíðumúlinn sko. 

 

(Lag: Back to the Future Overture með Sebastien Ride byrjar að spila) 

 

Þulur: Úr áþreifanlegum veruleika 20. aldarinnar í óáþreifanlegan veruleika  21. aldarinnar. Frá 

bréfum og vídeóspólum, skattframtölum á pappír og heimsóknum til bankastjórans, grúski í 

skjalaskápum og viðveru á þingpöllum yfir í myndsímtöl, rafrænar umsóknir og 

upplýsingaöflun. Með óáþreifanlega veruleikanum urðu skrefin sem við þurfum að taka einnig 

færri og allt tekur mun styttri tíma heldur en áður. Við þurfum ekki lengur að bíða eftir hlutunum 

en í staðinn er komin krafan um aukin afköst, meiri hraða auk þess sem skilin á milli heimilis 

og vinnustaðar verða sífellt óljósari.   

 

Þulur: Þá er komið að lokum þessa 2. þáttar af útvarpsþáttaröðinni Hvernig fórum við að? Í 

næsta þætti skoðum við hvernig við fórum að fyrir tíma stafrænnar tækni og efnisveita.  

 

(Lag: Back to the Future Overture með Sebastien Ride hækkar og spilar til enda.) 
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Hvernig fórum við að? 

3. þáttur - fyrir tíma stafrænnar tækni og efnisveita 

 

(Upphafstef: Back to the Future Overture með Sebastien Ride) 

 

Þulur: Ný tækni er yfirleitt þróuð til þess að auðvelda líf okkar á einhvern hátt eða veita okkur 

meiri stjórn yfir tíma okkar. En stundum verður tæknin til þess að ákveðin menning í samfélagi 

okkar breytist eða jafnvel hverfur. „Video killed the radio star“ söng hljómsveitin The Buggles 

(Böggols) í upphafi níunda áratugarins. Þá töldu menn að tími útvarpsins væri liðinn vegna 

tilkomu vídeótækninnar. Öllum að óvörum reis útvarpið eins og fönix upp úr öskunni með 

tilkomu stafrænnar tækni. Mynd- og hljóðbandstæknin hefur hins vegar fallið í valinn og sú 

menning sem henni fylgdi er að falla í gleymskunnar dá. Manstu hvernig það var að hafa ekki 

endalausan aðgang að kvikmyndum og tónlist?  

 

(Smá hlé en upphafsstefið heldur áfram að spilast) 

 

Þulur: Hvernig fórum við að? 

 

Þulur: fyrir tíma stafrænnar tækni? 

 

(Upphafsstef heldur áfram að spilast og lækkar svo) 

 

Þulur: Fyrir tíma stafrænnar tækni voru þrjár leiðir til þess að hlusta á tónlist. Í fyrsta lagi að 

hlusta á útvarpið og þá línulegu dagskrá sem það hafði upp á að bjóða. Í öðru lagi gat maður 

keypt sér hljómplötur eða geisladiska. Það krafðist töluverðra útgjalda ef maður vildi hafa fulla 

stjórn á því hvað maður hlustaði á og hvenær.  Svo var það þriðja leiðin sem skautaði þarna á 

milli og má segja að hafi verið frumstæður forveri ólöglegs niðurhals á tónlist.  

 

(Hljóðbrellur: Leitað að rás í útvarpstæki og stoppað á laginu Kveiktu ljós með Blönduðum 

kvartett frá Siglufirði, spilar í smá stund og lækkar svo þegar Brynja tekur til máls.) 

 

Brynja: Það var Óskalög sjómanna og fleiri svona þættir sem oft voru mjög skemmtileg lög í. 

Ég náttúrulega keypti engar plötur því maður átti engan pening sem krakki. Þannig ef það voru 



50 

keyptar plötur þá bara keyptu pabbi og mamm þær og örugglega fengu eitthvað í jólagjöf líka 

en maður hafði ekki pening til að kaupa eitt né neitt í gamla daga sko.  

 

(Hljóðbrellur Hækkar aftur í Kveiktu ljós með Blönduðu kvartett frá Siglufirði, spilar nokkrar 

sekúndur en þá er leitað að nýrri útvarpsrás. Stoppað á laginu Blue Jean Queen með Magnúsi 

Þór Sigmundssyni, spilar þar til Lilló tekur til máls) 

 

Lilló: Maður man eftir því að hafa verið með eitthvað segulbandstæki að taka upp úr útvarpinu. 

Það var fjársjóðurinn manns (hlær). Getur rétt ímyndað þér gæðin sko.  

 

Þulur: Friðrik Þór betur þekktur sem Lilló, unglingur á áttunda áratugnum. 

 

Lilló: Þannig fengu líka hljómsveitirnar þetta. Þær hlustuðu á ameríska útvarpið og semsagt 

þar komu meginstraumarnir. Því Ríkisútvarpið var náttúrulega dálítið gamaldags. Var ekki með 

Rás 2 í den sko. Íslenskar popphljómsveitir höfðu takmarkaðan áhuga á sinfóníum og slíku. 

En kanaútvarpsstöðin var himnasending fyrir íslenskt popp auðvitað.  

 

(Hljóðbrellar: Kasetta sett í segulbandstæki) 

 

Lilló: Þessar hljómsveitir fengu ekki einhver nótnablöð eða eitthvað svoleiðis frá þessum 

hljómsveitum. Þær tóku bara upp úr Kananum og fundu út. Það var ekkert hægt að fara á netið 

og fá gripinn eða eitthvað slíkt. Það varð bara að finna þetta út.  

 

(Hljóðbrella: Kasetta að spóla í kasettutæki) 

 

Fríða: Þegar maður heyrði eitthvað lag í útvarpinu, þá þurfti maður annað hvort að vera með 

upptökutækið tilbúið til þess að ýta á upptöku.  

 

Þulur: Fríða, unglingur á tíunda áratugnum. 

 

Fríða: Man að það var alltaf vandinn sko að plötusnúðarnir áttu það alltaf til að tala inn á lagið, 

það var ofboðslega óþolandi. Töluðu alltaf sko, sérstaklega FM957. Töluðu alltaf þangað til 

söngvarinn byrjaði að syngja. Fylla upp í með einhverjum svona hljóðum: „Ummm, aaa.“ Til 
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þess að það myndi heppnast hjá þeim. Ég var að verða brjáluð, því ég var að reyna að taka 

upp uppáhalds lagið mitt og vildi ekki hafa þeirra tal inn á milli.  

 

Fríða: Svo tók maður upp á svona kassettuspólu, snældu og setti svo í svona Walkman tæki 

og hlustaði á þetta á repeat og það heyrðist alltaf svo talið hjá plötusnúðnum sem var með 

eitthvað svona bull á undan. Það var eiginlega orðinn svona partur af laginu þegar ég var búin 

að hlusta á lagið það oft. Plötusnúðurinn var með eitthvað svona: „Oooog svo kemur þetta lag.“ 

Svo byrjaði lagið og repeat, og aftur: „Ooooog svo kemur þetta lag.“ Þetta var svona fast með 

laginu alltaf og ég var alltaf að reyna að taka þetta upp án þess að hafa einhverja svona rödd 

inn á milli. Það var svolítið erfitt og stundum þurfti maður að bíða alveg heillengi. 

 

(Hljóðbrella: Spóla sett í myndbandsupptökutæki) 

 

Þulur: Vídeótæki eða myndbandsupptökutæki eins og þau hétu á góðri íslensku voru til á 

hverju heimili. Fyrir tilkomu þeirrar tækni var fólk mjög bundið hinni línulegu dagskrá 

sjónvarpsins. Ef þú gast ekki horft á hana þá misstirðu af öllu því sem sjónvarpað var það 

kvöld. Vídeótækin komu á markað svo fólk gæti horft á línulega dagskrá sjónvarpsstöðva þegar 

því hentaði og stjórnað tíma sínum betur sjálft. Þannig gat fólk farið að taka upp kvikmyndir 

sem voru á dagskrá sjónvarpsstöðvana til að eiga og horfa á eins og því lysti.  

 

Brynja: Það er í rauninni fyndið að ég hafði gefið manninum mínum vídeótæki í 

fimmtugsgjöf...eða fertugs, fertugs líklega. En ég notaði það örugglega mest því ég var alltaf 

að taka upp einhverja þætti sem ég gat horft á aftur seinna. Því ég horfi á ýmsa þætti sem ég 

hef gaman af, svona framhaldsþætti. Það var bara alveg geggjað sko því maður var oft 

upptekin þegar verið var að sýna þetta, þá bara missti maður af þessu. Þannig það var bara 

rosalegur lúxus að geta tekið það upp og horft á það seinna. 

 

(Hljóðbútur: Að horfa á myndband er góð skemmtun) 

 

Brynja: Samt minnir mig að það hafi fylgt því þegar vídeótækin komu fyrst að það væri bannað 

að… að það mætti ekki taka upp úr sjónvarpinu. Það fannst mér svo fáránlegt. Til hvers var 

verið að koma með vídeó ef maður mátti ekki taka upp úr sjónvarpinu. Það var náttúrulega 

bara klikkun. Af hverju að selja tæknin ef það mætti ekki taka það upp. Það hefur kannski verið 

hugsunin að maður gæti tekið það upp og einhverjir aðrir notið þess sem voru ekki áskrifendur 

eða eitthvað svoleiðis. Ég bara man þetta ekki nákvæmlega hvernig þetta var. Mér finnst ég 
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samt hafa einhverja minningu um það að það hafi verið eitthvað svona í gangi fyrst eftir að 

vídeóið kom. En auðvitað gerði maður ekkert með það, maður tók bara upp það efni sem manni 

sýndist og horfði svo á það. Ég var aldrei að deila því út um hvippin og hvappinn. 

 

Þulur: Að horfa á bíómynd hér áður fyrr var miklu meira tilfefni heldur en í dag, ég myndi jafnvel 

ganga svo langt að segja að það hafi jaðrað við að vera hátíðlegt. Þegar tekin hafði verið 

ákvörðun um að taka mynd á leigu, var farið á hverfis vídeóleiguna. Það var alltaf sérstök lykt 

sem tók á móti manni þegar gengið var inn á vídeóleigu. Einhver sérstök blanda af 

spóluhylkjunum sem fylltu alla veggi frá gólfi og upp í loft og sælgætinu í nammibarnum. Þegar 

inn var komið tók við ákveðin athöfn þar sem maður tók upp spólu og spurði þann eða þau 

sem átti að horfa á myndina með hvort þau höfðu séð tiltekna mynd eða hvort þeim litist á 

tiltekna mynd. Oft rakst maður á einhvern sem maður þekkti á vídeóleigunum sem varð tilefni 

til spjalls eða upprifjunar á síðasta hitting.  

 

(Hljóðbútur: Atriði úr kvikmyndinni Film Geek) 

 

Fríða: Sem unglingur var þetta eitt það skemmtilegasta sem ég gerði var að fara út í búð og 

leigja mér spólu. Svo var maður kannski búinn að ákveða einhverja mynd og þá bara: “Nei, 

hún er í útleigu.” Oh, þá þurfti maður að velja einhverja aðra mynd og svo skila spólunni daginn 

eftir, þannig þetta voru alveg tvær ferðir. Meira að segja í gamla daga, þá þurftum við að leigja 

vídeótæki líka sko, þá áttum við ekki vídeótæki. Leigðum sko tæki og spólu þannig þetta var 

alveg svaka tilefni sko að fara horfa á einhverja mynd. Og kaupa okkur nammi með og eitthvað 

svona, en núna er þetta bara allt annað, bara bíókvöld hvert einasta kvöld sem manni dettur í 

hug. 

 

Þulur:Kvikmyndirnar líkt og tónlistin voru ekkert undanskildar frumstæðri niðurhalstækni. En 

það var lika til leið til að þess að fá afrit af uppáhaldskvikmyndunum sínum ef peningabuddan 

var eitthvað létt. 

 

(Hljóðbútur: Slagsmálaatriði úr kvikmyndinni Rumble in The Bronx með Jackie Chan) 

 

 

Fríða: Svo var líka á tímabili sem ég var mikið að horfa á svona Jackie Chan myndir. Þar sem 

ég fór á vídeóleigur og eyddir alltaf rosalega miklum peningum í að leigja mér nýjustu Jackie 

Chan myndirnar. Og sumar myndirnar langaði mig að horfa á oftar en einu sinni þannig að ég 
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kóperaði þær. Var með tvö vídeótæki semsagt svona á milli var scarttengi. Þetta var 

náttúrulega alveg hrikaleg gæði þegar þetta var komið frá kóperu á kóperu og frekar lélegar 

myndir frá Kína til að byrja með. Ég semsagt gerði þetta og átti eiginlega allar seríurnar af 

Jackie Chan myndunum.  

 

Þulur: Áður en hinar fullkomnu myndavélar snjallsímanna komu tók maður myndir á stafrænar 

myndavélar. Þær þóttu mikil bylting á sínum tíma þó þær hafi staldrað stutt við vegna 

snjallsímavæðingarinnar. Allt í einu var hægt að taka mynd og sjá strax hvort hún hefði 

heppnast vel eða ekki. Það hafði reyndar verið hægt áður með Polaroid myndavélunum sem 

komu fyrst á markað á áttunda áratugnum og gátu prentað myndina út samstundis.  

  

(Hljóðbútur:Polaroid myndavél) 

 

Þulur: En fyrir tíma stafrænu myndavélanna voru filmumyndavélar sem aðeins gátu tekið 

nokkra tugi mynda á hverja filmu. Þegar filman kláraðist, þurfti að fara með hana í framköllun. 

Starfsmaður framköllunarinnar setti þá filmuna í bréfumslag merkt auðkennisnúmeri og lét 

mann fá miða með sama númeri ásamt upplýsingum um hvenær myndirnar yrðu tilbúnar, sem 

gat tekið nokkra daga. Maður hafði ekki hugmynd um hvernig myndirnar tókust fyrr en þær 

komu úr framköllun. Eitt skipti sótti ég myndir úr framköllun sem ég hafði tekið nokkrum vikum 

áður. Þegar ég svo fletti í gegnum þær tók ég fljótt eftir nokkrum myndum sem ég kannaðist 

ekkert við að hafa tekið. Þær sýndu þrjá vini mína fíflast og gretta sig til skiptis. Ég hafði 

nefnilega farið með myndavélina í partý til vinkonu minnar og skilið myndavélina við mig og 

vinir mínir höfðu séð sér leik á borði að skilja þessar myndir eftir handa mér til að uppgötva 

seinna. En hvernig ætli atvinnugrein eins og blaðamennska sem notar ljósmyndir mikið hafi 

gengið fyrir sér á þessum tímum? Lilló starfaði sem blaðamaður á áttunda og níunda 

áratugnum. 

 

Lilló: Þegar maður var að fara þegar eitthvað bar til tíðinda, þá dragnaðist maður með 

ljósmyndara með sér. Sko skiluru, í öllum tilvikum. Ekki síst í þessari gúrkutíð sem þú nefnir. 

Þá var mikilvægt að geta slegið upp stórum myndum sko (hlær). En núna þá efast ég um að 

þegar að menn á annað borð fara á vettvang að það sé þörf á ljósmyndara ef blaðamaðurinn 

kann allavega að taka venjulega myndir.  

 

(Hljóðbrellur: Filmumyndavél) 
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Lilló: Ef það rákust á einhverjir blaðamannafundir og einhver atburður á þingi eða eitthvað 

svoleiðis, þá gat verið að maður þyrfti að berjast um ljósmyndara. En maður þurfti nú kannski 

ekki að berjast um það. Það var náttúrulega ritstjórans og fréttastjórans að taka ákvörðun um 

slíkt. Þannig þetta var ekki manns eigin hausverkur (hlær). Þetta var hausverkur þeirra.  

 

Þulur: Með því að fá ljósmyndara með sér á vettvang var bara hálfur sigur unnin, því svo þurfti 

að framkalla myndirnar sem teknar voru sem tók tíma líka. 

 

Lilló: Oft var slagur milli ritstjóra og prentsmiðjunnar. Hvort það væri ekki hægt að tefja 

prentunina aðeins. Við erum að bíða eftir mynd. Jú, það var daglega eitthvað svoleiðis. Það 

þurfti að reyna að teygja úr prentuninni ef það var eitthvað stórt að gerast. Annars þurfti það 

bara að bíða til blaðsins næsta dags. Sérstaklega þegar var verið að bíða eftir einhverjum 

myndum og svona. Þú veist, kalla á ljósmyndara og svo þurfti að taka sinn tíma í að framkalla 

myndir og setja þær á blað og svona. Þetta er ekki hausverkur í dag (hlær). Þetta birtist strax 

í vélinni sko. Það má ekki vanmeta þetta. Tíminn sem fór í framköllun og svona og inni í 

myrkrakompunni. Ha...ég var búinn að gleyma því (hlær).   

 

Þulur: Kvikmyndatökur voru heldur ekki eins handhægar og þær eru í dag. 

 

(Hljóðbrellur: 8mm sýningarvél) 

 

Brynja: Svo var náttúrulega dásamlegt að fá svona tækni til að… Við vorum nú fyrst að taka á 

svona 8mm vídeó vélar, sem maður gat bara sýnt upp á vegg, af börnunum okkar þegar þau 

voru lítil. Og síðan...stundum leigðum við okkur svona...það var hægt að leigja sér upptökuvél 

og þá gat maður sett, það var á svona litla spólu sem maður gat sett í stærri spólu og þá gat 

maður horft á það og þetta er bara algjörlega ómetanlegt að hafa geta gert þetta. Maður á 

mynd af flestum börnunum pínulitlum og stærri. Það er bara alveg dásamlegt að horfa á þetta. 

 

Þulur: Vídeóupptökuvélarnar sem Brynja vísar hér í og var hægt að fá leigðar, voru svona 

stórar og klunnalegar vélar sem sökum stærðar sinnar og þyngdar þurfti að hafa þær á öxl sér. 

Þá þurfti líka að draga annað augað í pung og horfa í gegnum gluggann á myndavélinni með 

hinu til að sjá hvað maður væri að taka upp. Tekið var upp á VHS spólur og síðar MiniDV 

spólur sem þýddi að upptökutími var hvort tveggja háð batteríi og hversu margar spólur þú 

hafðir með þér. Nú og ef hin meðal Jónína ætlaði svo að klippa heimavídeóin eitthvað til hér í 

gamla daga, þá var það töluvert flóknara ferli heldur en snjallsímakynslóðin þekkir. Það þurfti 
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í fyrsta lagi að tengja kvikmyndavélina við vídeótæki sem var tengt sjónvarpi. Svo þurfti að 

spila myndefnið sem tekið var upp á kvikmyndavélina og stilla vídeótækið sem var með nýrri 

spólu í á upptöku. Svo var upptakan á vídeótækinu ýmist sett á pásu eða kveikt á henni, allt 

eftir því hvað átti að fara á nýju spóluna og hvað ekki. 

 

(Umhverfishljóð: verið er að steikja á pönnu í bakgrunni er lagið Skólaball með Brimkló) 

 

Þulur: Það er hádegi. Ég er fimm ára og sit á gólfinu að leika í mömmuherbergi, 

saumaherberginu sem svo var kallað og var inn af eldhúsinu á æskuheimili mínu. Fyrir utan 

gluggann gnæfir bæjarfjallið með hrímaða toppa, eldri systkini mín eru öll í skólanum. Handan 

við vegginn er mamma að undirbúa hádegismat, ýsu í raspi með kartöflum og kokteilsósu. Ég 

er að leika með Duplo-kubba, nota þá til að spegla lífið og verkin í sveitinni. Það er eitthvað 

svo róandi við snarkið í pönnunni, ilminn af steiktu ýsunni á meðan Bjöggi lýsir yfir ást sinni í 

ár og öld í útvarpinu.   

 

Þulur: Þetta er mín elsta minning. Ég veit ekki af hverju hún hefur ekki fallið í gleymskunnar 

dá, það gerðist ekkert merkilegt, en þetta er ein af þeim minningum sem ég held hvað mest 

upp á. Minnismerki um hljóðlátari og rólegri tíma þar sem utanaðkomandi áreiti voru sett mörk. 

Engar tölvur, engir Ipadar, engir snjallsímar og línuleg sjónvarpsdagskrá sem byrjaði ekki fyrr 

en klukkan fimm seinni partinn. Við höfðum rými til dagdrauma og að láta okkur leiðast. Tæknin 

hefur haft margt jákvætt og skemmtilegt í för með sér, breytingar sem ég myndi aldrei vilja sjá 

ganga til baka. En ég sakna einfaldleikans og ég sakna friðarins.  

 

(Lag: Skólaball með Brimkló heldur áfram að spila þar til Back to The future Overture með 

Sebastien Ride tekur við) 

 

Þulur: Kæri hlustandi. Þá er komið að lokum í þessum þriðja og síðasta þætti af 

útvarpsþáttaröðinni Hvernig fórum við að? Ég vona að þú hafir haft gaman af þessu 

tímaferðalagi.  

 

 

(Lag: Back to the Future með Sebastien Ride hækkar og spilar til enda.) 

 

  


