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Útdráttur 
 
Þessi rannsókn fjallar um jazztónlistarvettvanginn á Íslandi. Megin tilgangur hennar er að 

kortleggja vettvanginn, athuga hvaða átök eiga sér þar stað og skoða með hvaða hætti 

upplifanir og sjálfsmynd jazztónlistarfólks birtist. Rannsóknin er eigindleg og eru niðurstöður 

hennar settar í samhengi við kenningar félagsfræðingsins Pierres Bourdieu um 

menningarvettvanginn, stigveldi hans og stöðutöku einstaklinga. Einnig eru niðurstöður 

hennar settar í samhengi við menningarsögulega þætti jazzins, ferð hans frá Bandaríkjunum 

til Evrópu og Íslands og skoðað hvernig frásagnarhefð jazzsögunnar birtist á íslenskum 

jazzvettvangi. Tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga sem allir hafa eða hafa haft 

jazztónlistarflutning að aðalstarfi.   

 Á Íslandi hefur bandarísk frásögn jazzins verið ráðandi á vettvangnum og hvernig 

tónlistarfólk upplifir og þekkir söguna. Jazzinum fylgdi hin ameríska orðræða þegar hann barst 

til landsins í kringum 1920, en tók á sig íslensk einkenni. Jazz var álitinn lágmenning 

villimannsins. Þrátt fyrir að hafa skriðið upp stigveldi menningarvettvangsins, fylgir jazzinum 

ákveðin menningareinkenni sem jazztónlistarfólki þykir erfitt að hrista af sér. Jazztónlistarfólk 

upplifir að jazzinn sé álitinn neðar í stigveldinu, jazztónlistarfólk þurfi ekki jafn góð laun og 

annað tónlistarfólk, þurfi ekki jafn góða aðstöðu til tónlistarflutnings og viðmót eða umgjörð 

líkt og klassískt tónlistarfólk.  

 Einstaklingshyggjan er ráðandi afl á jazztónlistarvettvangnum á Íslandi. Bæði er 

einstaklingurinn upphaf og endir góðs jazzspuna og flutnings, en einnig eru kanónur 

jazzsögunnar og þeirra einstaklingssögur, valdhafar yfir þeim einstaklingum sem læra og 

starfa á vettvangnum í dag. Ennfremur gengur jazzvettvangurinn fyrir drifkrafti einstaklinga 

og frumkvæðisgetu og hæfni þeirra til að spjara sig upp á eigin spýtur á vettvangnum. Í áranna 

rás hefur jazztónlistin skapað sínar eigin hefðir og óskrifuðu reglur. Hefðin innan 

jazzvettvangsins auk sterkrar hefðar klassískrar tónlistar, hefur vald yfir því hvernig 

jazztónlistarfólk sér vettvanginn og lítur á sjálft sig.  
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Abstract 
 
This thesis focuses on the Icelandic jazz scene as a field of cultural production. Its primary 

purpose is to map the field and its conflicts, and explore how jazz musicians‘ identity is 

influenced by their experiences of the scene. The thesis is based on qualitative research, and 

its findings are put in context with Pierre Bourdieu's theories of the field of cultural 

production, its power struggles, and position-taking. The main findings are furthermore 

placed contextually within jazz‘s cultural history, its emergence from the United States into 

Europe and Iceland, and how jazz‘s narrative traditions have consequentailly appear in the 

Icelandic field of jazz. Four professional jazz musicians were interviewed for the thesis. 

 The American-centered narrative of jazz has been a dominant force in how Icelandic 

musicians experince and perceive the history of jazz. Jazz discourse from America, followed 

jazz culture when Icelanders discovered the music around 1920, but the discourse soon took 

on Icelandic characteristics. Jazz was considered a lower form of culture. Despite jazz‘s 

elevation within the hierarchy in the cultural field, jazz has cultural characteristics which jazz 

musicians find challenging to separate from, as jazz musicians experience the form of jazz to 

be lower in cultural hierarchies, affecting elements of salary, treatment, infrastructure and 

framework as opposed to classical musicians.  

 Individualism is a dominant force in the Icelandic jazz field. A good jazz solo and 

performance are based on the individual. The jazz canons and their individual stories are also 

a force of power over those who are learning jazz, or working as musicians in the jazz field 

today. Furthermore: the field of jazz is powered by individuals and their ability to survive 

independently, their initiative, and their pioneering. Through the years, jazz has shaped its 

traditions and unwritten rules. The tradition within the jazz field, along with deep-rooted 

conventions of classical music, has power over how jazz musicians experience the field and 

how they percieve themselves.  

  



 3 

Formáli 

 
Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til M.A. prófs í menningarfræði. Leiðbeinandi minn í 

verkefninu var Benedikt Hjartarson og færi ég honum bestu þakkir fyrir góðar ábendingar, 

leiðsögn og hvatningu.  

 Viðmælendur fá bestu þakkir fyrir framlag sitt til verkefnisins. Fjölskyldu minni þakka 

ég stuðninginn og hvatninguna. Sérstaklega vil ég þakka Bergsteini Þór og Jökli Frey fyrir 

þolinmæðina, Leifi fyrir þolinmæði og hvatningu og aðstoð við myndauppsetningar og móður 

minni Svanhvíti fyrir yfirlestur og ábendingar.   



 4 

Efnisyfirlit 
 
Útdráttur .................................................................................................................................. 1 

Abstract .................................................................................................................................... 2 

Formáli ..................................................................................................................................... 3 

Fyrri hluti .................................................................................................................................. 5 

1. Inngangur ............................................................................................................................. 5 

1.1 Jazz ................................................................................................................................. 5 

1.2 Rannsóknarspurning, heimildir og aðferð ...................................................................... 8 

2. Kenningagrunnur ................................................................................................................ 13 

2.1 Bourdieu: kenningar ..................................................................................................... 13 

2.2. Menningarvettvangurinn ............................................................................................ 13 

3. Saga jazzins ......................................................................................................................... 19 

3.1 Upphaf og þróun .......................................................................................................... 19 

3.2 Jazz í Evrópu ................................................................................................................. 22 

3.3. Jazz á Íslandi -viðtökur í upphafi ................................................................................. 24 

Seinni hluti ............................................................................................................................. 28 

4. Viðtöl .................................................................................................................................. 28 

4.1 Viðmælendur ............................................................................................................... 28 

4.2 Staðan, tækifæri og laun .............................................................................................. 30 

4.3 Gjáin: togstreita stílbrigða ............................................................................................ 39 

4.4 Samstaða innan senunnar - félagstengsl og stöðutaka ................................................ 44 

4.5 Einstaklingshyggja ........................................................................................................ 49 

4.6 Staða kvenna í jazztónlist ............................................................................................. 54 

5. Umræður ............................................................................................................................ 59 

5.1 Vinnusemi .................................................................................................................... 59 

5.2 Jazz í stigveldinu ........................................................................................................... 63 

5.3 Ok hefðarinnar ............................................................................................................. 66 

5.4 Ósýnilegt vald ............................................................................................................... 71 

5.5 Nostalgían sem valdhafi ............................................................................................... 72 

5.6 Hlutverk kvenna á vettvangnum .................................................................................. 75 

6. Lokaorð .............................................................................................................................. 78 

Heimildaskrá .......................................................................................................................... 81 

Myndbönd, netsíður og aðrar heimildir ............................................................................. 83 

Viðauki ................................................................................................................................... 85 

Spurningar viðtala .............................................................................................................. 85 



 5 

 

Fyrri hluti 
 

1. Inngangur 
 
1.1 Jazz 

 
Jazz er eitt af þessum orðum sem þykir eðlilegt að segja og skrifa. Rétt eins og rokk, popp eða 

klassík. Allt eru þetta orð sem notuð eru yfir tónlist. Flestir sem hafa áhuga eða þekkingu á 

tónlist vita að jazz er orð yfir sérstaka tónlistarstefnu eða tónlistarform þar sem gefst pláss 

fyrir spuna. Það er þó ekki alveg augljóst hvað orðið þýðir nákvæmlega. Með einfaldri leit á 

netinu kemur fljótt upp síða sem gerir leit sérfræðinga að upphafsmerkingu orðsins skil í 

grófum dráttum. Fyrsta prentaða heimildin þar sem orðið jazz kemur fyrir er frá Los Angeles í 

Kaliforníuríki árið 1912, þá notað í grein um hafnabolta. Þar er orðið notað til að lýsa því sem 

er líflegt og orkumikið. Fyrst hafi orðið verið prentað í grein um tónlist í Chicago árið 1915.1 Í 

sömu grein kemur fram að orðið hafi einnig verið notað í umræðum um kynlíf og næturlíf. 

Jazzinn skaut upp kollinum í hinum ýmsu löndum og samfélögum og miðað við þessar 

vangaveltur um uppruna orðsins er því ekki furða að jazzinn hafi mætt mikilli mótstöðu, 

jafnvel fordómum þar sem fólk hafði þá hugmynd að jazz væri eitthvað sem spillti 

ungdóminum.  

Þetta nýja fyrirbrigði, jazz, barst fljótt til Íslands. Viðtökur og vinsældir jazzins á Íslandi 

á fyrri hluta 20. aldar hafa nýlega verið rannsakaðar og ríma að nokkru leyti við viðhorf og 

viðtökur í öðrum vestrænum ríkjum; jazzinn var talinn til þess fallinn að spilla ungdóminum 

og menningu landsins almennt. Tónlistarformið náði þó fótfestu og dreifðist hratt um 

heiminn. Jazzinn eignaðist sínar eigin kanónur sem öðluðust heimsfrægð líkt og Louis 

Armstrong, Charlie Parker, Ella Fitzgerald og Miles Davis. Í dag er til að mynda stærsti 

markaður jazzins utan heimalandsins Bandaríkjanna, Japan og Evrópa fylgir þar fast á eftir.2 

Af þessu mætti ætla að jazzinn lifi sínu sjálfstæða lífi vítt og breytt um heiminn t.d. á Íslandi. 

 
1 Lewis Porter. „Where Did 'Jazz,' the Word, Come From?“. 26. febrúar, (2018.) Sótt 20. nóvember 2021 af 
https://www.wbgo.org/music/2018-02-26/where-did-jazz-the-word-come-from-follow-a-trail-of-clues-in-
deep-dive-with-lewis-porter 
2 Bruce Johnson. The Jazz Diaspora, Music and Globalisation. E-bók. (New York and London: Routledge - Taylor 
and Francis Group, 2020), bls. 9. 
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En eins og stundum er sagt um fólk, er enginn eyland og menningarfræðin gera ekki ráð fyrir 

að sjálf listin sé slík heldur. Jazzinn hefur verið skoðaður út frá þessum vinkli en segja má að 

það sé frekar nýtilkomið.  

Saga jazzins hefur verið skráð frekar nákvæmlega. Hún er samofin 

mannréttindabaráttu svartra í Bandaríkjunum og þá sérstaklega í suðurríkjunum þar sem 

almennt er álitið að jazzinn hafi orðið til. Þeir sem læra sögu jazzins í hefðbundinni tímalínu, 

læra um helstu upphafsmenn og áhrif þeirra á samtímafólk, vinsældir jazzins og óvinsældir, 

ný stílbrigði innan jazzins og strauma og stefnur allt frá upphafsárunum í kringum 1917 til 

dagsins í dag. Helstu jazzfræðingarnir hafa verið sagnfræðingar og/eða tónlistaráhugafólk sem 

hlusta út í hið óendanlega og hafa kynnt sér alla helstu spilara á öllum helstu plötunum. Þessir 

‚grúskarar‘ vita nákvæmlega hvernig saga hljómsins er og þróun smávægilegustu áherslna í 

tónlistinni sjálfri og túlkun hennar. En tímarnir breytast og á seinustu áratugum hafa áherslur 

í jazzfræðunum breyst. Margir jazzfræðingar taka nú frekar mið af menningarfræðunum og 

menningarsögunni, þar sem ekki skiptir öllu máli að geta þekkt öll nöfnin og ártölin heldur er 

skoðað úr hverju tónlistin sprettur á hverju tímabili. Nú hafa verið lagðar fram spurningar eins 

og úr hvaða samfélagslega jarðvegi tónlistin sprettur á hverjum tíma og hvað það er í 

samfélagsgerðinni sem hefur áhrif á þróun stílformsins áfram. Einnig hefur sprottið fram eins 

konar söguskoðun þar sem áherslan er lögð á að skoða jazzinn í alþjóðlegu samhengi frekar 

en einungis í bandarísku samhengi líkt og hefur verið. Á það hefur verið bent að saga jazzins í 

Bandaríkjunum er um þessar mundir hundrað ára en í raun og veru er saga jazzins í Evrópu 

líka aldargömul. Tónlistin var ekki lengi að berast milli heimsálfanna tveggja með auknum 

samgöngum og í ljósi þeirrar staðreyndar að vinsældir jazzins voru að aukast á tímum fyrri 

heimstyrjaldar þegar margir bandarískir hermenn ferðuðust til Evrópu. Þessi aukna áhersla á 

sögu jazzins og viðtökur í alþjóðlegu samhengi, opnar betur þann möguleika að skoða jazz í 

íslensku samhengi, þar sem íslenskur veruleiki er um margt ólíkur þeim bandaríska.  

Þróunin hefur verið svipuð í dægurtónlistarfræðum. Popp- og dægurtónlist hefur á 

undanförnum áratugum verið skoðuð út frá menningarfræðilegum og 

menningarfélagsfræðilegum vinklum samhliða tón-, form- og hljómfræðilegum áherslum.3 

Hvað er það t.d. sem gerir tónlist að jaðartónlist og hvað er það við samfélagið í kringum 

 
3 Hér mætti sérstaklega benda á Simon Frith sem er leiðandi fræðimaður á þessu sviði. Sjá t.d. ritgerðasafn 
hans: Taking popular music seriously- Selected Essays, (London og New York: Ashgate Publishing), 2007. 
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tónlistina sem býr til jaðarmenningarhóp eða menningarkima, eru spurningar sem 

dægurtónlistarfræðin hefur fengist við?4 Jazzfræðin hafa að einhverju leyti verið leiðandi í 

þessari þróun, þ.e. hvernig dægurtónlist, rokk og popp er skoðað og sett í sögulegt og 

samfélagslegt samhengi og hefur þessi nálgun verið kölluð New Jazz Studies eða bara NJS.5 Þá 

má e.t.v. spyrja hvort til sé Old Jazz Studies? Ekki eru gömlu fræðin nefnd sérstöku nafni eins 

og NJS en oft talað um gömlu nálgunina sem áðurnefnda grúskið og þar sem jazzsagan er 

skoðuð í tímalínu og snýst meira um að hlusta og geta nefnt persónur og leikendur líkt og 

nefnt var hér að framan.6 Allt er þetta þó samofið og gamla grúskið styður við nýjar nálganir 

og fræðimennsku. 

Á Íslandi hefur þróunin verið með svipuðu móti. Hér starfa tónlistargrúskarar sem hafa 

einlægan áhuga á tónlistinni, plötuútgáfu og þróun tónlistarinnar, hvort heldur sem er á sviði 

klassískrar tónlistar, dægurtónlistar eða jazztónlistar. Oftast er grúskið áhugamál en hefur 

verið dýrmætt innlegg í skráningu heimilda um tónlist á Íslandi.7 Á undanförnum árum hafa 

fræðirit um íslenska tónlist litið dagsins ljós og sarpurinn ávallt að verða stærri. Saga rokksins 

hefur verið skráð, saga klassískrar tónlistar og áhrif einstakra tónlistarmanna á þá þróun. 

Einnig hafa verið skoðaðar birtingarmyndir íslenskrar náttúru í dægurtónlist og myndböndum, 

hvernig er fjallað um íslenska tónlist í erlendum fjölmiðlum og svo hefur staða kvenna innan 

dægurtónlistarsenunnar verið skoðuð í að minnsta kosti þremur meistararitgerðum.8 Árið 

2018 kláraði Arnar Eggert Thoroddsen doktorsrannsókn sína á íslenskri dægurtónlistarsenu 

þar sem hann skoðar áhrif fólksfjölda, þ.e. smæðar þjóðarinnar, á tónlistarlífið. Hann tók viðtal 

við þrjátíu einstaklinga sem starfa annaðhvort alfarið á vettvangi tónlistar eða að hluta til og 

skoðaði sjálfsmyndir þeirra og upplifun af dægurtónlistarvettvangnum á Íslandi.9 Álíka 

rannsókn hefur ekki verið gerð á sviði klassískrar tónlistar eða jazztónlistar.  

 
4 Samanber Dick Hebdige og bók hans Subculture- The Meaning of Style frá 1979. Í bókinni kemur hann svolítið 
inn á jazz og þá sérstaklega free jazz.  
5 Bruce Johnson. The Jazz Diaspora, (2020), bls. 2.  
6 Sama rit, bls. 3. 
7 Mætti t.d. benda á vefsíðuna www.glatkistan.com sem er haldið úti af Helga Jónssyni. 
8 Sjá: Auður Viðarsdóttir: „ „....og það er allt í einu stelpa á mixernum“: Upplifun tónlistarkvenna af tækni í 
tónlistarsköpun“. M.A. ritgerð. (Reykjavík: Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2017), Lára Rúnarsdóttir: „„Þú 
þarft ekkert að breyta uppskriftinni að Coca-Cola bara af því að það þarf að setja dass af meira kvenkyni í það.“ 
Rannsókn á umhverfi og upplifun tónlistarmanna á Íslandi. Eru tækifæri allra jöfn?“ M.A. ritgerð (Reykjavík: 
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2015) og Óli Valur Pétursson: „„Ég er svo nett, að ég er ógeðslega nett“ : 
upplifun kvenrappara á fjölmiðlaumfjöllun“, M.A. ritgerð. (Akureyri: Félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri, 
2021). 
9 Arnar Eggert Thoroddsen. „Music-making in a Northern Isle: Iceland and the “Village Factor““. Doktorsritgerð. 
(The University of Edinburgh, 2018). 
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Ef nánar er að gáð, hefur yfir höfuð engin rannsókn verið gerð á sviði jazztónlistar á 

Íslandi. Þó hafa verið skrifaðar nokkrar lokaritgerðir um sögu jazzins á Íslandi.10 Jazztónlist 

hefur í raun aðeins verið rannsökuð sem hliðargrein á sviði annarra sagnfræðilegra og 

félagsfræðilegra rannsókna, svo sem í kringum hersetu Bandaríkjanna á Íslandi, í athugun á 

afþreyingarmenningu á Íslandi og umfjöllun um danstónlist og skemmtanalíf á fyrri áratugum 

seinustu aldar. Ennfremur fær jazz sjaldan að vera með sem sérstakur flokkur í skýrslum og 

samantektum um menningarlíf á Íslandi. Til þess að bæta að einhverju leyti úr þessu verður 

hér á eftir fjallað um íslenska jazzvettvanginn út frá menningarfræðilegu og einkum 

menningarfélagsfræðilegu sjónarhorni. 

 

1.2 Rannsóknarspurning, heimildir og aðferð 
 

Í þessari ritgerð verður leitast við að kortleggja hver staða jazzins er á íslenskum 

menningarvettvangi, hvort heldur sem er í almennum skilningi eða eingöngu innan 

tónlistarvettvangsins og hvernig jazztónlistarfólk lítur sjálft á stöðuna. Með hvaða hætti finnst 

jazztónlistarfólki orðræða um sérþekkingu þeirra og hæfni birtast og hver er upplifun þeirra 

af umræðu um tónlistarformið? Er sú umræða neikvæð eða jákvæð? Einnig verður leitast við 

að svara hvort jazztónlistarfólk upplifi að tónlistarformið sé flokkað sem hámenning eða 

lágmenning og hvort fólk finni fyrir togstreitu um fjármagn, athygli og virðingu innan 

tónlistarvettvangsins á Íslandi. Að auki verður skoðað með hvaða hætti sjálfsmynd 

jazztónlistarfólks birtist samhliða því að þessir hlutir eru dregnir upp á yfirborðið. 

Menningarfélagsfræði Pierres Bourdieu verður lögð til grundvallar þessari greiningu. 

Kenningar hans er snúa að kortlagningu á menningarvettvangnum, stöðutöku einstaklinga á 

vettvangnum og stigveldi menningar eða einstakra listgreina innan vettvangsins eru verkfæri 

sem verða notuð í þessari greiningu. Sérstaklega verður horft til greiningar á togstreitu innan 

vettvangsins, sjálfsmyndar einstaklinga innan vettvangsins, hagsmunaárekstra og þróunar 

listgreina í sögulegu ljósi. Þegar umfjöllunarefnið er kortlagt með verkfærum og 

kenningagrunni Bourdieus, fæst betri yfirsýn yfir hvaða þættir hafa áhrif á stöðu vettvangsins 

og sjálfsmynd tónlistarfólksins. Þessir þættir geta t.d. verið undirliggjandi og 

 
10 Sjá: Jón Ómar Árnason. „Jazz in Iceland – The Past, Present and Future“. (Leeds: Leeds College of Music, 
2010). 
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menningarsögulegir eða félagslegir. Greinasafn Bourdieus, The Field of Cultural Production frá 

1993, geymir útskýringar á þessum hugtökum. 

Þá hafa verið dregnar fram margvíslegar greinar og bækur um jazz, bæði um fæðingu 

jazz í suðurríkjum Bandaríkjanna og þróun frameftir öldinni, hvenær jazz barst til Evrópu, saga 

jazz í Evrópu og bækur sem taka mið af NJS.  Í bók Krins Gabbard, Jazz among the Discourses 

frá 1995 er t.d. farið yfir krísutímabil jazzins, hvernig kynþáttafordómar birtust á jazzsenunni 

í Bandaríkjunum, staðalímyndir kvenna og það hvernig NJS hefur vaxið ásmegin. Nýjasta ritið 

í þessum fræðum er bók Bruce Johnson frá 2020, The Jazz Diaspora. Megininntak bókarinnar 

er hvernig jazzinn varð til „á leiðinni“, þ.e. að útskýra að jazz varð ekki til sem fullmótaður 

tónlistarstíll eins og við þekkjum hann í dag, í einhverju tómi, heldur varð jazzinn til á lengri 

tíma, hefur skilið eftir sig spor víða og er sífellt í mótun.  

Mikilvægt er að hafa sögugrunninn með, líkt og kemur fram í þeim textum er snúa að 

jazzi í bandarísku samhengi. En til að setja jazzinn í íslenskt sögulegt samhengi eru rannsóknir 

Ólafs Raastrick á viðtökum jazzins á Íslandi á fyrri hluta seinustu aldar, mikilvægur grunnur til 

að skilja íslenskan jazzvettvang í dag.  

Þegar kemur að jazzvettvangnum í íslenskum samtíma er í raun lítið til af heimildum 

nema þá blaðaumfjallanir og stutt viðtöl við jazztónlistarfólk, yfirleitt í tilefni af tónleikahaldi 

eða plötuútgáfu. Það lá því beinast við í undirbúningi þessa verkefnis, að taka viðtöl við nokkra 

einstaklinga sem allir starfa á vettvangi jazztónlistar á Íslandi í dag. Tekin voru viðtöl við fjóra 

einstaklinga sem allir hafa hlotið formlega menntun á sviði jazztónlistar og starfa við 

jazztónlistarflutning á Íslandi í dag. Einstaklingarnir hafa starfað mis lengi á þessu sviði og 

teljast því til ólíkra kynslóða jazztónlistarfólks. Við undirbúning viðtalanna voru lagðar upp 

nokkrar spurningar til að hafa að leiðarljósi en þó með þeim hætti að viðtölin gætu þróast á 

forsendum viðmælandans.11 Þá var reynt  að leiða umræðuna áfram að líklegum þemum og 

því sem varðar þessa rannsókn. Þessir umræðupunktar voru t.d. aðgengi að jazzmenntun, 

fjármagn og styrkir, aðgengi að fjölmiðlum, aðsókn á tónleika, launataxtar og kynjahalli. 

Viðtölin byrjuðu á því að spyrja um fæðingarár og uppvaxtarstað, á hvaða tónlist var hlustað í 

æsku og hver leið hvers og eins var inn í jazzinn. Viðtölin urðu löng en skemmtileg og enduðu 

í almennu spjalli um tónlistargeirann og bransasögur.  

 
11 Sjá viðauka. 



 10 

Leið mín inn í þetta tiltekna efni er kannski ekki svo óvenjuleg. Sjálf lærði ég á saxófón 

og píanó sem barn og kynntist jazztónlist í gegnum saxófónkennarann minn, Ólaf Jónsson, á 

unglingsárum. Ég lærði jazzpíanóleik í tónlistarskóla FÍH, samhliða því að læra klassískan 

píanóleik í öðrum tónlistarskóla og kynntist eiginmanni mínum í gegnum jazznámið. Eftir 

heimkomu úr námi í Kaupmannahöfn þar sem ég lærði tónlistarfræði fór eiginmaður minn, 

kontrabassaleikarinn Leifur Gunnarsson, að starfa sem framkvæmdastjóri Jazzhátíðar 

Reykjavíkur, sem hann gerði í fimm ár og ennfremur sem skipuleggjandi ýmiskonar 

tónleikahalds í Reykjavík. Tónlistarfræðingurinn hlustaði á gang mála heima við eldhúsborðið 

og fór að teikna upp vettvanginn í huganum, flækjustig, togstreitu, hvað var sameiginlegt með 

öðrum tónlistarvettvöngum, hvernig er sjálfsmynd jazztónlistarfólks, hvaða óskrifuðu 

félagslegu reglur eru í gildi innan jazzsenunnar og hvað er sérstakt við jazzvettvanginn? Af og 

til fæ ég sjálf verkefni sem jazzsöngkona og hef því einnig svolitla reynslu af því að koma fram 

með öðru jazztónlistarfólki, undirbúa verkefnin, æfa og koma fram. Aðalstarf mitt er þó að 

kenna byrjendum á píanó og hef ég nú starfað í tónlistarskólakerfinu í meira en fimmtán ár.  

Eftir að ég hóf nám í menningarfræði varð mér ljóst að jazzvettvangurinn á Íslandi hefur sama 

sem ekkert verið kortlagður á þennan hátt og að það yrði líklegast mjög áhugavert og 

skemmtilegt verkefni að takast á við. Áhugavert er að velta fyrir sér menningarpólitíkinni, 

stigveldinu, félagstengslunum og hinum óskrifuðu reglum og hefðum í samskiptum og vinnu 

jazztónlistarfólks. Námið í menningarfræði hefur gert mér kleift að kafa enn betur í 

jazztónlistarformið í samfélagslegu og sögulegu samhengi. Ég hef nýtt tækifærið og notað 

smærri verkefni í ýmiskonar jazztengda umfjöllun og stækkað sarpinn og vitneskjuna.  

Ein af heimildunum sem nýtt er hér er bók Jóns Múla Árnasonar, Djass, frá 1985. Bókin 

er byggð á útvarpsþáttum Jóns Múla sem hann hélt úti í nokkur ár á Rás 1 þar sem hann fór 

yfir sögu jazzins og kynnti tónlistina fyrir Íslendingum. Jón Múli lagar stafsetningu orðsins að 

íslenskum hljóðreglum og skrifar ávallt djass.12 Hingað til hef ég tamið mér að skrifa orðið eins 

og Jón Múli. Eftir því sem ég les meira, bæði í íslenskum textum, blaðaumfjöllunum og 

erlendum ritum, hefur reynst mér erfiðara að halda mig við stafsetningu Jóns Múla þar sem 

flestir aðrir virðast halda sig við erlendu stafsetninguna, jazz. Því hef ég horfið frá því að nota 

íslensku hljóðlíkinguna og held mig héðan í frá við erlendu og upprunalegu stafsetninguna.  

 
12 Jón Múli Árnason. Djass. (Reykjavík, Félag íslenskra hljómlistarmanna og Iðnskólaútgáfan, 1985.) 
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Í fyrri hluta þessarar ritgerðar verður farið í  kenningar Pierres Bourdieu um 

menningarvettvanginn. Nauðsynlegt er að gera helstu hugtökum hans skil og átta sig á í hvaða 

samhengi kenningar hans eru lagðar fram og ennfremur með hvaða hætti er hægt að yfirfæra 

kenningar hans og hugtök á það samhengi sem liggur fyrir í þessari rannsókn. Þar á eftir verður 

saga jazzins rakin í grófum dráttum, en einnig verður gerð grein fyrir samfélagslegum átökum 

er viðkoma jazzsögunni, þá sérstaklega kynþáttafordómum og staðalímyndum kvenna. 

Mikilvægt er að átta sig á hvernig frásögn jazzins mótast, þ.e. hvernig jazzsögubækur eða aðrir 

miðlar, segja söguna og þá sérstaklega frá þessum tilteknu þáttum. Þá er mikilvægt, líkt og 

áður sagði að átta sig á komu jazzins til Íslands og viðtökum. Þá verður stuttlega farið yfir sögu 

jazzins á Íslandi, helstu áhrifavalda og tímabil og tímamót. Einnig verður kortlagt hvaða þræðir 

í sögu jazzins birtast í íslensku samhengi. Þróun vettvangsins á Íslandi er grunnur þess hvernig 

vettvangurinn lítur út í dag. Því er mikilvægt að skoða hvaða ráðandi þættir í sögunni, bæði í 

hinni viðteknu bandarísku sögu og sögu jazzins á Íslandi, birtast á vettvangnum í dag og í 

sjálfsmynd þeirra sem skipa hann. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar verður farið yfir helstu þemu sem komu upp í viðtölunum 

og vitnað í þau. Fyrst verður farið yfir stöðu jazzins á Íslandi í dag og  litið á staðreyndir og 

tölur sem til eru um t.d. hlut jazzins í úthlutun listamannalauna, þær hagfræðilegu tölur sem 

fyrir liggja og upplýsingar sem fást úr viðtölum varðandi þessi atriði. Þar á eftir verður farið 

yfir helstu hluti sem komu fram í viðtölunum og þeir settir í samhengi við þær staðreyndir sem 

á undan komu um stöðu jazzins í hagfræðilegu tilliti.  

Þar á eftir verða viðtölin sett í samhengi við kenningar Bourdieus og hvernig upplifun 

tónlistarfólksins ríma við þær. Með hvaða hætti birtast átök á jazzvettvangnum sem dæmi og 

hvaða ástæður eru fyrir því? Mikilvægt er að setja sögu jazzins einnig í samhengi við kenningar 

Bourdieus og sjá hvað hefur breyst og hvað hefur e.t.v. lítið sem ekkert breyst. Hér verður 

einnig litið til þeirra tímabila sem jazztónlistarfræðingar hafa skrifað um og þær 

birtingarmyndir vettvangsins og átaka bornar saman við stöðuna í dag. Að lokum verða þættir 

sem koma fram í viðtölum settir í samhengi við viðtökur og þróun jazzins á Íslandi. Mikilvægt 

er að átta sig á þróuninni á Íslandi allt frá upphafi og þeirri orðræðu og hugmyndum sem  gætu 

mögulega verið orsök fyrir einhverju af því sem einkennir jazzvettvanginn í dag. Þessi einkenni 

gætu verið neikvæð og verið vettvangnum til ama en gætu líka verið jákvæð og talist til 

styrkleika vettvangsins.  
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Ekki verður hjá því komist að fjalla um stöðu kvenna innan jazzvettvangsins. Bæði 

kemur sú umræða reglulega fyrir í umfjöllun jazztónlistarfræðinga, hvenær staðalímyndir 

kvenna innan jazzsvettvangsins urðu til og hvernig, hvaða hlutverki þær ímyndir gegndu og 

hversu langt samfélagið er komið í að vinda ofan af þessum hlutum. Einnig er það 

óhjákvæmilegt þar sem sú umræða kom upp í samtali við viðmælendur. Gætt var að því að fá 

til viðtals bæði karla og en margar jazztónlistarkonur hafa rætt stöðu kvenna innan 

jazzsenunnar og kallað eftir áherslubreytingum. Þetta sést til að mynda á því að engin kona 

hefur verið „fastamaður“ til lengri tíma í Stórsveit Reykjavíkur sem er stærsta jazzhljómsveitin 

á Íslandi og eina hljómsveitin á stórsveitarformi sem starfar allt árið um kring og hefur auk 

þess fast æfingahúsnæði í tónlistarhúsinu Hörpu. Umfjöllunarefnið brennur á mörgum og ekki 

hægt að sleppa því í verkefni sem þessu. Verður þetta umfjöllunarefni sett í samhengi við 

frásagnarhefð og hefðum jazzins almennt. Að lokum verða niðurstöður dregnar saman og 

farið yfir helstu áherslur og efnistök sem upp koma en einnig velt upp hvað frekar mætti 

rannsaka áfram.  
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2. Kenningagrunnur  
 

2.1 Bourdieu: kenningar 
 
Eins og áður sagði byggist þessi rannsókn að miklu leyti á kenningum í menningarfélagsfræði. 

Franski heimspekingurinn og félagsfræðingurinn, Pierre Bourdieu, byrjaði að leggja fram 

kenningar og hugmyndir sínar um vettvang menningarframleiðslu stuttu eftir 1960.13 Hann 

byrjaði að segja frá kenningum sínum í fyrirlestrum en árið 1993 var gefið út greinasafn hans, 

þar sem greinar um menningarfélagsfræði og menningarvettvanginn sem hann skirfaði á 

áttunda áratugnum, voru þýddar frá frönsku yfir á ensku. Í því ritgerðasafni eru útskýringar á 

mörgum af hans helstu kenningum og hugtökum, svo sem; menningarlegt auðmagn (e. 

cultural capital), menningarvettvangur (e. field), stigveldi menningar (e. hierarchies), 

stöðutaka (e. disposition), fulltrúar (e. agents), hliðverðir (e. gatekeepers) og félagslegur 

bakgrunnur sem Bourdieu kallar habitus, einnig kallað veruháttur. Veruháttur hvers og eins 

ræður því hvernig fólk staðsetur sig innan samfélagsins, hvað því finnst sjálfsagt og hvernig 

fólk hagar sér. Veruhátturinn getur breyst með tímanum eftir því hvort einstaklingurinn breyti 

um umhverfi. Bourdieu smíðar kenningar sínar út frá vettvangi franskra bókmennta á 19. öld. 

Módelið sem hann býr til er þó það skýrt að auðvelt er að yfirfæra það á vettvang annarra 

listgreina, jafnvel milli landa. Módelið er mjög greinandi fyrir hvaða menningarvettvang sem 

er í vestrænum ríkjum þar sem hefðbundin vestræn stéttaskipting hefur verið við lýði. 

Bourdieu gerir því greinarmun, annars vegar á menningu og listum sem efri stéttir 

samfélagsins njóta og neyta og hins vegar menningu og listum lægri, efna- og valdaminni 

stétta.  

 

2.2. Menningarvettvangurinn 
 
Menningarvettvang Bourdieus mætti sjá fyrir sér sem stórt mengi. Framleiðsla menningar og 

lista verður til á þessum vettvangi, í tilviki þessarar rannsóknar jazztónlist. Í raun má segja að 

vettvangurinn sé eins konar rými þar sem menningarafurðin verður til. Bourdieu leggur 

áherslu á að menningarvettvangurinn sé vettvangur mismunandi afla (e. field of forces) og 

 
13 Randal Johnson (ritstj.) „Editor‘s Introduction- Pierre Bourdieu on Art, Literature and Culture“, bls. 1-25. Í 
The Field of Cultural Production, (UK, Polity Press, 1993), bls. 3.  
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ennfremur vettvangur átaka (e. field of struggles).14 Eflaust væri einfaldara að tala um valda-

vettvang, þ.e. að á menningarvettvangnum séu alltaf valdaátök. Bourdieu lýsir þessu sem 

kerfi; kerfi sem er afleiðing átakanna sem eiga sér stað á vettvangnum.15 Á 

menningarvettvangnum er því valdakerfi sem stýrir framleiðslunni, viðtökum, hvað það er 

sem nær til eyrna almennings og hvaða menning og listir ná að breyta vettvangnum.  

 Breytingar á menningarvettvangnum verða ekki svo auðveldlega og aldrei verða stórar 

breytingar í einu vetfangi. Kerfi vettvangsins kemur í veg fyrir það. Áður en listaverk eða önnur 

menningarafurð getur leitt til breytinga á vettvangnum, þarf hún fyrst að öðlast gildi meðal 

þeirra fulltrúa sem skipa vettvanginn. Listaverk hefur því ekkert sjálfsagt efnislegt gildi. Gildið 

er aðeins táknrænt og ef fulltrúarnir trúa því að það hafi gildi, þekkja það og taka eftir því, tala 

um það og sýna, öðlast það gildi meðal annarra/almennings.16 Þetta ferli kallar Bourdieu 

innvígslu (e. consecration). En til þess að öðlast gildi þarf það að ná til eyrna og augna 

fulltrúanna sem veita því samþykkið. Það getur oft reynst þrautinni þyngra því átökin á 

vettvangnum geta komið í veg fyrir að menningarfurðin eða listaverkið fái viðurkenningu eða 

innvígslu. Fyrir þessu eru að minnsta kosti tvær ástæður, annars vegar stigveldi 

menningarvettvangsins og hins vegar völd hliðvarðanna. Bourdieu færir rök fyrir því að sumar 

menningarafurðir njóti meiri virðingar en aðrar og að þar sé einnig fylgni milli þess hvort 

menningin eigi upp á pallborðið hjá efri lögum samfélagsins eða sé menning lægri stétta. 

Innan vettvangsins sjálfs takast á þeir pólar menningar sem snúa að því hvort 

menningarafurðir skili hagnaði og henti pólitískt eða hvort afurðin sé sjálfstæð list, hennar 

sjálfrar vegna.17 

 Í tilfelli þessarar rannsóknar er nærtækast að líta á tónlistarvettvanginn í heild sinni 

og reyna að staðsetja jazzformið innan þess. En við nánari athugun væri hægt að skoða 

jazzvettvanginn út af fyrir sig og reyna að sjá hvaða stigveldi er þar að finna. Sú nálgun þjónar 

einnig betur tilgangi þess sem hér er verið að skoða varðandi upplifun tónlistarfólks af 

vettvangnum og hvernig það lítur á sjálft sig. Það verður þó ekki hjá því komist að horfa á 

 
14 Pierre Bourdieu. The Field of Cultural Production í Randal Johnson, ritstj., (1993), bls. 30. 
15 Sama rit, bls 34. 
16 Sama rit, bls. 37. 
17 Sama rit, bls. 40. 
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vettvanginn í stærra samhengi því eins og aðrir hafa bent á, starfar íslenskt tónlistarfólk þvert 

á stíla og allir þeir vettvangar skarast, ef ekki á einum stað, þá mörgum.18 

Hægt er að stilla stigveldi menningarvettvangs Bourdieus upp líkt og pýramída. Efst í 

honum eru þær menningarafurðir sem njóta mestrar virðingar og eru e.t.v. fágætar en neðst 

eru þær sem njóta minni virðingar en er samt sem áður mikið framboð af. Bourdieu greinir 

þrjú lögmál sem ráða röðuninni í stigveldinu. Í fyrsta lagi er það hin fágæta list sem nýtur 

mestrar virðingar og er sjálfstæð list sem er framleidd hennar sjálfrar vegna (e. art for art‘s 

sake). Næst er það hin borgaralega list, sem ræðst af því hvaða línur efri stéttir og menntuðu 

stéttirnar leggja í þeim efnum. Í þriðja lagi er vinsæla listin meðal almennra borgara, sú list 

sem selst mest, nær sem mestri dreifingu og ræðst ekki af því hvað efri stéttirnar segja að sé 

gott eða slæmt. Ef þessu er stillt upp innan tónlistarvettvangsins gæti uppröðunin verið á þá 

leið að efst er klassísk eða sígild tónlist þar sem t.d. myndu rúmast kammerhópar og 

sinfóníuhljómsveitir. Óperan væri á svipuðum slóðum og klassíska tónlistin, þá jazz og e.t.v. 

heimstónlist en allra neðst væri dægurtónlist; rokk, popp og rapp (sjá mynd 1). Stigveldið er 

hluti af því kerfi sem er á vettvangnum og býr til núning eða átök um hvar 

menningarafurðirnar eiga sér stað í stigveldinu. 

 

 
18 Nick Prior. „‘It’s A Social Thing, Not a Nature Thing’: Popular Music Practices in Reykjavík, Iceland“ í Cultural 
Sociology. (9. árg, 1. tlbl., 2015), bls. 91. 
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                                                       Mynd 1. Stigveldi tónlistarvettvangsins. 

 

Lögmál Bourdieus um það hvernig efri stéttir og menntafólk samfélagsins leggur línurnar fyrir 

hina, ríma ágætlega við kenningar Antonis Gramsci um menningarlegt forræði (e. cultural 

hegemony). Munurinn er þó sá að Gramsci leggur fram kenningu sína til að útskýra hvernig 

efri stéttin viðheldur völdum sínum gagnvart lægri stéttum. Það gerir yfirstéttin með því að 

vera leiðandi í siðferði og menningu.19 Yfirstéttin er ráðandi á menningarstofnunum 

samfélagsins og menntastofnunum í krafti fjármagns, menntunar og félagslegrar stöðu.  Þar 

af leiðandi ættu þær menningarafurðir sem yfirstéttin neytir að vera siðferðislega góðar og 

betri en annað og hinir lágt settu ættu að taka sér það til fyrirmyndar. Þetta eru að minnsta 

kosti skilaboðin sem hin ríkjandi stétt vill koma á framfæri og sendir til almennings. 

Almenningur er því ávallt í einhverri leit að því sem yfirstéttin nýtur án þess að finna það eða 

takast það og heldur því áfram að vera undir hælnum á yfirstéttinni. Kenningu Bourdieus er 

ætlað að vera greinandi verkfæri, en menningarlegt forræði Gramscis gæti þó verið ágætt að 

hafa á bak við eyrað þegar jazzsagan er krufin og menningarafurðin jazz sett í íslenskt 

samfélagslegt samhengi. 

 
19 John Storey. Cultural Theory and Popular Culture, Introduction. E-bók. (Routledge, 2018), bls. 83. 
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Önnur stór ástæða fyrir átökum á vettvangnum eru hinir svokölluðu hliðverðir (e. 

gatekeepers). Vettvanginn skipa fulltrúar (e. agents) sem allir taka sér einhverja stöðu (e. 

position taking) innan vettvangsins og gegna því ákveðnu hlutverki. Staða fulltrúanna ræðst 

af félagslegu forskrift þeirra eða veruhætti (e. habitus), þ.e. hvaða bakgrunn þeir hafa og 

þekkingu á vettvangnum, hvernig þeir ráða í stöðuna hverju sinni og hvaða stöðu þeir taka sér 

á vettvangnum. Þeir sem taka sér stöðu sem hliðverðir eru því þeir sem gegna valdamiklu 

hlutverki á vettvangnum. Í samtímanum gætu þetta t.d. verið listrænir stjórnendur 

menningarhátíða eða stofnana, dagskrárgerðafólk fjölmiðla, gagnrýnendur, fræðafólk, 

áhrifavaldar á samfélagsmiðlum o.s.fr. Hliðverðirnir eru því þeir sem hafa mikið um það að 

segja hvað nær til eyrna og augna almennings. Bourdieu talar til dæmis um þá sem uppgötva 

hlutina (e. discoverer), menningarafurðir og framleiðendur/listafólk. Þeir miðla nýrri list og 

menningarafurðum áfram innan menningarvettvangsins.20 Eins og útskýrt var hér að framan 

getur þetta því haft úrslitaáhrif um hvort menningarafurðin og framleiðandi hennar hljóti 

innvígsluna og hvar afurðin lendir í stigveldi virðingar.  

Innvígslan býr til gildi listaverksins/afurðarinnar og skapar því sess innan vettvangsins. 

Sum listaverk eru sett ofar og þykja betri eða verða fræg og klassísk, ná himinhæðum í virðingu 

og frægð en eru kannski ekkert öðruvísi en eitthvert annað listaverk. Trúin á að listaverkið sé 

gott og hafi gildi, er það sem gefur því gildið. Það er sameiginlegt verk hliðvarðanna, 

fulltrúanna á vettvangnum og almennings sem vígir listaverkið á þennan hátt. Bourdieu lýsir 

því nákvæmlega hvernig innvígslan fer fram. Fyrst og fremst þarf hún að fara hljóðlega fram í 

gegnum tengsl fólks með réttu völdin, því ef auglýsing á listaverkinu er of áberandi, telst það 

ekki gott listaverk heldur frekar sem fjöldaframleitt og þar með ódýrt og grunnhyggið.21 Með 

öðrum orðum, ef rétta fólkið segir fólki að eitthvað listaverk eða menningarafurð sé 

fagurfræðilega góð og verðmæt, er fólk tilbúið til að trúa því; svo lengi sem rétta fólkið segir 

frá því á réttan hátt. Um leið og byrjað er að básúna boðskapnum út um allt, finnst fólki það 

ótrúverðugt. Bourdieu bendir á hringrásina sem verður í framleiðslu menningarafurða innan 

menningarvettvangsins (e. the circle of belief)22 því framleiðendur afurðanna eru sjálfir 

framleiddir innan vettvangsins. Þeir sem skapa listina læra m.ö.o. að lesa í menningu og listir 

og lesa í kerfið sem nefnt var hér að framan, um hvað er gott og hvað er slæmt, það er hluti 

 
20 Pierre Bourdieu. The Field of Cultural Productions, (1993), bls. 77. 
21 Sama rit, bls. 77. 
22 Sama rit, bls. 77. 
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af þeirra forskrift/habitus en getuna til að lesa í listina kallar Bourdieu afkóðun (e. 

deciphering).23 Þetta læra þeir inni á vettvangnum þegar þeir taka þar þátt sem neytendur og 

alast e.t.v upp sem áhorfendur og neytendur. Þannig skapast hringrás og vettvangurinn sem 

kerfi viðheldur sér. Bourdieu lýsir þessu sem leik: „Leikmaðurinn sem er meðvitaður um 

merkingu leiksins, og þar sem hann var skapaður fyrir leikinn og var skapaður af leiknum, spilar 

leikinn og tryggir með því tilveru leiksins.“ 24 

Nýjar menningarafurðir geta komið eins og stormsveipur inn á vettvanginn. Allur 

gangur er á því hversu hratt afurðin er tekin inn á vettvanginn og hversu hratt hún hlýtur 

innvígsluna og samþykkið. Tímahugtakið „hratt“ er líka afstætt og fer eftir samanburðinum 

við aðrar menningarafurðir sem á undan komu. Eru tíu ár stuttur tími eða hundrað ár? 

Samfélagslegar og pólitískar hræringar geta jafnvel skapað jarðveg fyrir nýjar 

menningarafurðir og annaðhvort fylgir gluggi sem hleypir afurðinni strax inn á vettvanginn 

eða þá að það tekur menningarafurðina langan tíma að fá inngöngu og innvígslu. Saga jazzins 

er saga nýrrar menningarafurðar sem þróast og sprettur úr frjósömum jarðvegi pólitískra, 

samfélagslegra og fjölmenningarlegra hræringa.  

  

 
23 Sama rit, bls. 215. 
24 Sama rit, bls. 257. „The player, mindful of the game‘s meaning and having been created for the game 
because he was created by it, plays the game and by playing it assures its existence“. Allar þýðingar eru mínar 
eigin. 
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3. Saga jazzins 
 
3.1 Upphaf og þróun 
 
Í samanburði við klassíska vestræna tónlist, er saga jazzins mjög stutt og spannar rúmlega 

hundrað ár. Upptaka af tónlist The Original Diexieland Jass Band árið 1917 markaði svo stór 

tímamót að það ártal er oft notað sem eins konar viðmið um hvenær jazzinn varð til. En 

tónlistarformið varð þó ekki til í einhverju tómi og eru áratugirnir þar á undan mikilvægur 

hlekkur í þeirri sögu hvernig jazzinn mótaðist. 25 

 New Orleans er aðalsögusviðið hér. Kreólar voru millistéttarfólk í New Orleans en þeir 

voru samfélag fólks af báðum kynþáttum; hvítir og svartir og afkomendur þeirra. Hér mættust 

margir menningarheimar, frönsk menning var fyrirferðamikil þar sem svæðið var áður frönsk 

nýlenda, spænsk, ensk og írsk menning, afrísk menning og menning frá eyjum karabíska 

hafsins. Þrátt fyrir að þrælar hefðu verið frelsaðir tók í gildi aðskilnaðarstefna (e. Jim Crow 

repression) um gjörvöll Bandaríkin þar sem svart fólk mátti ekki eiga samneyti við hvítt fólk. 

Kreólar voru dekkri á hörund og neyddust því til að búa í samfélagi við svarta og voru allt í 

einu ekki á sama stað í samfélaginu og hvítir, líkt og áður hafði verið.26 Mikið var um 

tónlistariðkun meðal kreóla og voru margir færir klassískir hljóðfæraleikarar sem sátu nú allt 

í einu meðal svartra í fátækrahverfum New Orleans og spiluðu á klassísku evrópsku hljóðfærin 

sín í takt við framandi hryn ættaðan frá Afríku og karabísku eyjunum. Þannig varð til nýr 

hljómur, nýr hrynur og ný nálgun í þessari samsuðu menningarheima. Þessi saga er e.t.v. mikil 

einföldun á því hvernig þetta var í raun og veru en svona segja sögubækurnar frá í grófum 

dráttum.27 Svona er til að mynda sagt frá atburðum í heimildamyndinni „Jazz“ frá 2001.28 Vert 

er að nefna að þrátt fyrir yfirgnæfandi stöðu New Orleans í þessari þróun, hafa margir bent á 

að ný bylgja tónlistar, þ.e. jazz, hafi á þessum tíma ferðast um Bandaríkin á sama tíma og því 

ekki hægt að eigna New Orleans alfarið jazzinn. Jón Múli bendir einmitt á þessa 

stefnubreytingu í söguritun: 

 

 
25 Julia Rolf (ritstj.), The Definitive Illustrated Encyclopedia, Jazz and Blues. (London, Flame Tree Publishing, 
2007), bls. 14-17. 
26 Sama rit, bls. 14. 
27 Sjá t.d.: Julia Rolf, „The Early Years“, bls. 12-33 og Jón Múli Árnason, „Inngangur“, bls. 7-18. 
28 Ken Burns, „Jazz – 01 Gumbo“, (2001). Sjá: https://www.youtube.com/watch?v=5Sf55Gat_9I&t=4270s 
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Þegar farið var að fjalla í alvöru um djassmúsík í ræðu og riti komu engum höfundi í 

hug aðrar borgir eða byggarlög í þessu sambandi, sumir gengu enn lengra og 

staðhæfðu að djassleikarar, sem ekki væru ættaðir úr New Orleans, gætu aldrei spilað 

ósvikinn djass – músík utanbæjarmanna yrði aldrei annað en þunnt lap og stæling. [...] 

En nú er búið að breyta, þeir sem gleggst ættu að vita hallast æ fleiri að þeirri skoðun 

að alls staðar í [hverfum] stórborga Bandaríkjanna, sem og í þéttbýlum sveitum 

blökkumanna, þar sem félagslíf náði að blómgast, hafi menn verið farnir að spila 

djassmúsík skömmu fyrir, um og eftir síðustu aldamót [...].29 

 

 Samhliða þróun jazztónlistar varð einnig til blúsformið, en þessi tvö tónlistarform eru í raun 

samofin og oft erfitt að skilja á milli. Blúsinn er einkum kenndur við Chicago en sagður vera 

hluti af þeirri nýju bylgju tónlistar sem spratt fram á ýmsum stöðum í Bandaríkjunum á þessum 

tíma.30 Líkt og kom fram hér framar, var orðið jazz fyrst notað á prenti um tónlist í Chicago 

1915 en þá þekktist orðið ekki enn í New Orleans.31  

 Tveir stærstu þættirnir sem aðgreina jazztónlist frá klassískri tónlist eru annars vegar 

hinn undirliggjandi hrynur jazzins, synkóperaður sem ryður tónlistinni áfram og hins vegar 

spuni sem er opinn hljóðfæraleikurunum eða vókalistum. Jazz byggist líkt og klassísk tónlist á 

vestrænni og kirkjulegri hljómfræði. Hið dæmigerða jazzverk sem er oftast kallað 

jazzstandard, er að forminu til eins og þýskur schlager; lag þar sem taktafjöldinn byggir á átta 

takta hendingum og heildarformið er oft 32 taktar. Formið er spilað nokkrum sinnum yfir og 

á einhverjum tímapunkti er spunnið yfir hljómagang formsins í stað laglínu. Að auki er munur 

á hvernig heimahljómar tóntegundarinnar eru meðhöndlaðir í jazztónlist. Í klassískri 

vestrænni hljómfræði er til að mynda hinn fullkomni endir lags, hljómur fjórða sætis sem er 

dúr hljómur, þá hljómur fimmta sætis og að endingu hljómur fyrsta sætis eða grunnhljómur.32 

Í jazztónlist er hinn dæmigerða jazzhljómsetning hljómur annars sætis sem er moll hljómur, 

þá hljómur fimmta sætis og að endingu hljómur fyrsta sætis.33 Þetta er þó allt breytilegt og sú 

lýsing sem hér fór á undan hefur verið teygð og toguð í áranna rás.  

 Jazzinn varð fljótlega að yfirheiti margra mismunandi tónlistarstíla. Dixieland-tónlist 

var ein tegundin, ragtime (stundum nefnt skálm á íslensku) annað sem var oftast spilað á 

 
29 Jón Múli Árnason, Djass, (1985), bls. 13. 
30 Julia Rolf. The Definitive Illustrated Encyclopedia, Jazz and Blues (2007), bls. 15 og 16. 
31 Lewis Porter, (2018). 
32 Í klassískri hljómfræði væri þetta skrifað svona: IV, V, I. 
33 Í jazzhljómfræði væri þetta skrifað svona: II-, V,  I.  
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píanó og svo varð sveiflutónlistin sú vinsælasta af öllum. Eins og fyrr sagði er synkóperaður 

hrynurinn eitt aðal einkenni jazzins og er það sem býr til sveifluna eða „swingið“. Stórsveitir 

(e. big bands) spiluðu fyrir dansi og fljótlega fór hvítt millistéttafólk í Bandaríkjunum að sækja 

skemmtistaði þar sem hægt var að dansa við tónlistina. Þetta tímabil í sögu jazzins 1930-1945 

er nefnt the swing era eða á íslensku gullöld sveiflunnar. Í bók sinni The Swing Era – The 

Development of Jazz 1930-1945 fer Gunther Schuller yfir þá þætti tónlistarinnar sem þróuðust 

á þessum tíma. Hann skiptir bókinni upp í kafla um einstaka listamenn og stærstu 

áhrifavaldana, stóru einleikarana, svörtu böndin og hvítu böndin.34 Þessi flokkun Schuller er 

kannski ekki svo skrýtin enda aðskilnaðarstefnan enn við lýði á þessum árum sem bókin tekur 

til umfjöllunar. Umfjöllun á þennan hátt hefur þó fengið nokkra gagnrýni og gerir t.d. NJS ekki 

ráð fyrir að fjalla um söguna á þennan hátt því e.t.v. voru hlutirnir ekki svo einfaldir og 

blöndunin var oft meiri í hljómsveitum ásamt því að umfjöllun með þessum hætti gæti ýtt 

undir og viðhaldið kynþáttafordómum. Schuller, ásamt fleiri fyrri jazzfræðingum, fær gagnrýni 

fyrir að fjalla um jazzformið og jazzhljóðfæraleikara sem mýtu (e. myth) eða einhverskonar 

dularfulla helgigripi eða dýrlinga sem erfitt er að lýsa eða útskýra hvernig urðu til.35  

Ennfremur leitast NJS við að svara af hverju efri- og millistéttir hvítra fóru að gera swing tónlist 

að sinni eigin tónlist og menningu, hvaða áhrif það hafði á samfélag svartra og á þróun 

jazztónlistar. Þrátt fyrir að vera stjörnur kvöldsins uppi á sviði, fengu svartir hljóðfæraleikarar 

ekki að ganga inn um aðaldyr skemmtistaðanna og fengu ekki sömu þjónustu og hvítir 

hljóðfæraleikarar. Í bók Krins Gabbard, Jazz among the Discourses er kafli eftir Steven B. 

Elworth, sem fjallar um hvernig sveiflutímabilið leiddi til krísutímabils í jazzsögunni. Krísan olli 

því að margir jazzhljóðfæraleikarar fóru að spila öðruvísi jazztónlist eða bebop sem þótti 

framsæknari, í einhverskonar tilraun til andófs gagnvart sveiflunni sem var nú ekki þeirra 

tónlist, heldur orðin hvít efri- og millistéttatónlist. Því áfram var litið niður til svartra og áfram 

nutu þeir ekki sömu mannréttinda og hvítir, þrátt fyrir að hafa verið frumkvöðlar þessarar 

vinsælu tónlistar. Bebopið var, að sögn Elworths, ekki ætlað hvítu samfélagi og ekki ætlast til 

að hvítt fólk hefði þá þekkingu sem þurfti til að skilja tónlistina, eða afkóða hana.36 Fleiri 

stílbrigði litu dagsins ljós eftir sveiflutímabilið eins og free jazz, cool jazz og modal jazz. Öll 

 
34 Gunther Schuller. The Swing Era, (New York, Oxford University Press, 1989). Sjá efnisyfirlit, bls. xvii-xviii.    
35 Krin Gabbard. „Jazz among the discourses“. (Durham og London, Duke University Press, 1995), bls. 11. 
36 Sama rit, bls. 58. 
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þessi stílbrigði eiga það sameiginlegt að frumkvöðlar þess voru svartir Bandaríkjamenn og 

spunanum er gefið meira pláss en áður. 

 Oftast er talað um Charlie Parker og Dizzy Gillespie sem frumkvöðla bebopsins.  Parker 

var einn af þeim sem mótuðu hlutverk saxófónsins í jazzinum og víkkuðu út breidd og 

möguleika hljóðfærisins. Parker ánetjaðist mjög ungur heróíni og var líf hans litað af þeirri 

fíkn, löngum spilakvöldum á búllum New York og hálfgerðum bóhemlífstíl, þrátt fyrir að vera 

líka fjölskyldumaður. Hann lést aðeins 34 ára árið 1955 en hafði á þeirri stuttu ævi skapað sér 

sess meðal fremstu hljóðfæraleikara og frægustu jazzleikara Bandaríkjanna.37 Stuttu eftir að 

bebopið náði vinsældum byrjaði trompetleikarinn Miles Davis að móta sína eigin stefnu sem 

í dag er kölluð cool jazz. Davis vildi meira pláss í spunanum, lengri nótur og færri og hægari 

hljómaskipti. Árið 1959 tók Davis upp plötuna Kind of Blue, sem er eitt af þeim verkum sem 

talin eru tímamótaverk í sögu jazzins.38 Nokkur af stærstu nöfnum jazztónlistarsögunnar 

spiluðu með honum á plötunni þar á meðal Bill Evans píanóleikari og John Coltrane 

saxófónleikari sem var einn af upphafsmönnum free jazzins. Í free jazzi er meira frelsi og 

minna um að binda sig við hljómaferli formsins hvað þá að binda sig við ákveðin form.  

 Þessi stílbrigði jazzins hafa öll haldið áfram að lifa með nýju tónlistarfólki og þróast 

áfram eftir því sem tímanum vindur fram. Ný stilbrigði líta enn dagsins ljós og er til að mynda 

ein af nýju jazzstefnunum kennd við útgáfufyrirtækið ECM sem hefur gefið út tónlist 

jazztónlistarfólks, sem allt er svipað þenkjandi. Ekkert stílbrigði jazzins hefur horfið og alltaf er 

tónlistarfólk víðsvegar um heiminn sem sérhæfir sig í ákveðnum stílbrigðum og viðheldur 

þekkingu á þeim og þróar þau áfram.  

 

3.2 Jazz í Evrópu  
 
Jazztónlist barst til Evrópu nánast samstundis. Jazz var reyndar ekki aðeins tónlist þegar 

fyrirbærið berst yfir hafið, heldur frekar dægurmenning; dans, skemmtun og tónlist.39 Eins og 

fram kom hér á undan er miðað við árið 1917 sem upphafsár jazzins, þegar jazz var fyrst 

hljóðritaður. Strax árið 1918 var tónlistarfólk í Evrópu farið að herma eftir þessari nýju 

 
37 Julia Rolf. The Definitive Illustrated Encyclopedia, Jazz and Blues, (2007), bls. 162-165. 
38 Sama rit, bls. 200-203. 
39 Ólafur Rastrick. „‘Not Music but Sonic Porn’: Identity Politics, Social Reform, and the Negative Reception of 
Jazz“ í Cultural History (10.1, 2021), bls. 93.  
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tískubylgju.40 Samkvæmt Bruce Johnson eru engin fordæmi fyrir hraða alþjóðavæðingar 

jazzins, bæði hvað umræðu og orðræðu varðar og sem félagsleg iðkun. Viðtökur og saga 

jazzins í hverju landi fyrir utan Bandaríkin, er því með svipuðu sniði.41 Einhver heyrir og lærir 

jazzinn erlendis, bæði tónlistina og dansinn, kennir samlöndum sínum og boltinn fer að rúlla. 

Mótstaða eldri kynslóðarinnar og íhaldssamrar efri stéttar er einnig sammerkt með sögum 

hvers staðar fyrir sig. Þó bendir Johnson á að á hverjum stað hafi jazztónlistin verið tekin inn í 

menninguna á forsendum menningarinnar sem var fyrir og fékk því á sig í upphafi, 

menningareinkenni hvers samfélags fyrir sig. Tónlistarfræðingurinn Simon Frith bendir til að 

mynda á hvernig jazz í Bretlandi, blandaðist því sem fyrir var, þ.e. enskum sveitadönsum og 

var spilaður af bresku tónlistarfólki, með þeim einkennum og þekkingu sem fólkið hafði.42 

Einnig er athyglivert, að ólíkt mörgum öðrum vestrænum menningarafurðum, fór jazzinn eins 

og eldur í sinu um allan heim, ekki einungis til vestrænna ríkja. Jazzinn varð vinsæll í Japan, í 

Suður-Ameríku, í Austur-Evrópu, Suður-Afríku, Rússlandi og svo mætti lengi telja. Árið 1936 

hafði rithöfundur nokkur á orði að í Austurlöndum væri meira um jazz en í sjálfri Evrópu.43 

Sveiflutímabilið var einnig með svipuðu sniði í Evrópu líkt og í Bandaríkjunum. Unga kynslóðin 

dansaði við sveifluna og smám saman spruttu fram hljóðfæraleikarar sem sýndu sveiflunni 

andóf og byrjuðu að fylgja eftir bebop kynslóðinni í Bandaríkjunum, Charlie Parker og John 

Coltrane. Staða jazzins er þó með ólíku móti í seinni heimsstyrjöld eftir því á hvaða land eða 

menningarsamfélag í heiminum er litið. Í Þýskalandi hvarf jazzinn af yfirborðinu sem og í 

Danmörku þar sem jazzinn var spilaður í leyni undir hernámi Nasista.44 Vegna uppruna jazzins 

í Bandaríkjunum og þar sem hann var ekki álitin hrein evrópsk menningarafurð, var tónlistin 

þyrnir í augum nasismans.  Einnig er vert að athuga að útbreiðsla nýrra jazzhljómplatna eða 

hverslags varnings tengdum jazzi, var lítil og hæg á þeim svæðum þar sem jazz var litinn 

hornauga.45 

 Í fyrri heimstyrjöld ferðaðist bandarísk jazzhljómsveit frá New Orleans um Frakkland, 

hljómsveit James Reese Europe. Hljómsveitin fékk góðar viðtökur, svo góðar að tónleikaferðin 

 
40 Bruce Johnson, Jazz Diaspora (2020), bls. 22. 
41 Sama rit, bls. 21. 
42 Simon Frith. „Playing with real Feeling: Making Sense of Jazz in Britain“. Taking Popular Music Seriously, 
(London og New York: Ashgate Publishing, 2007), bls. 125. 
43 Bruce Johnson, Jazz Diaspora, (2020), bls. 27. 
44 Knud Knudsen og Tore Mortensen, „Jazz som transnational populærkultur – Fra en lokal biotops perspektiv“. 
(Tidsskrift for Historie, 3(6), 2013), bls. 38. 
45 Sama rit, bls. 21. 
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er sögð marka upphaf jazzins í Frakklandi. Þó hafði jazzmenningin; ragtime og cakewalk 

dansinn, ratað nokkru áður á skemmtistaði Parísar. Jazzinn varð mjög vinsæll í Frakklandi upp 

úr fyrri heimstyrjöld og færir hljóðfæraleikarar spretta upp víða um landið.46 Einn þeirra var 

róma strákurinn Django Reinhardt sem spilaði á gítar. Reinhardt lenti í miklum bruna aðeins 

18 ára gamall árið 1928. Vinstri helmingur líkamans brann illa og skemmdust taugar í fingrum 

og hendi. Samt sem áður, gafst Reinhardt ekki upp og náði upp mikilli getu á gítarinn á ný en 

vegna skertrar getu í fingrum, var beiting hans á hljóðfærið óvenjuleg. Hann náði upp mikilli 

færni á ný og hinn óvenjulegi spilastíll hans öðlaðist mikla frægð og vinsældir, svo mikla að 

talið er að hann hafi haft mikil áhrif á marga gítarleikara, bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum.47 

Tónlistarstíllinn er oft kenndur við Reinhardt, Django-stíll en einnig kallaður jazz manouche. 

Django Reinhardt er eitt stærsta nafnið í sögu jazz í Evrópu og að undanförnu hafa sprottið 

upp þær gagnrýnisraddir að hann hafi ekki fengið þann sess í sagnaritun jazzsögunnar sem 

hann á skilið.48   

 

3.3. Jazz á Íslandi -viðtökur í upphafi 
 
Jazz barst fljótlega til Íslands þó vinsældir jazzmenningar hafi ekki náð hraðri útbreiðslu. Í bók 

Jóns Múla kemur fram að myndlistarmaðurinn Muggur (Guðmundur Thorsteinsson) hafi verið 

meðal fyrstu Íslendinga til að skrifa um jazz í Ameríkubréfi árið 1915.49 Í grein Ólafs Rastrick, 

„Not Music but Sonic Porn’: Identity Politics, Social Reform, and the Negative Reception of 

Jazz“, kemur fram að fyrst hafi orðið jazz birst á prenti opinberlega árið 1920 í auglýsingu um 

danskennslu.50 Líkt og áður hefur komið fram var jazz upprunalega yfirheiti nýrrar 

dægurmenningar en ekki aðeins tónlistarstílbrigði. Það hefur breyst en jazz-ballet og jazz-dans 

eru þó enn til sem dansstílar.51 Jafnframt bendir Ólafur á að um jazz hafi verið skrifað í 

 
46 Xavier Prévost. „France“. The History of European Jazz; The Music, Musicians and Audience in Context, ritstj. 
Francesco Martinelli, bls. 12-39, (Sheffield and Bristol: Equinox Publishing Ltd, 2018), bls. 12. 
47 Bruce Johnson. Jazz Diaspora, (2020), bls. 93. 
48 Michel Dregni. „Django Reinhardt and Jazz Manouche“. The History of European Jazz; The Music, Musicians 
and Audience in Context, ritstj. Francesco Martinelli, bls. 653-666, (2018), bls. 655. 
49 Jón Múli. Djass, (1985), bls. 219.  
50 Ólafur Rastrick. „Not Sonic Porn“, (2020), bls. 98.  
51 Sbr. í Reykjavík er starfræktur dansskóli sem heitir upphaflega Jazzballetskóli Báru eða JSB: 
https://www.jsbdans.is/agent/bara-magnusdottir-2/ 
Einnig bendir Eric Hobsbawm á í bókinni „The Jazz Scene“ (bls. 152) að jazz hafi haft áhrif á aðrar listgreinar 
þ.á.m. ballet. Spurningin er þó sú hvort tónlistin sjálf hafi haft áhrif á dansstílinn eða hvort jazzballet hafi orðið 
til áður en tónlistin jazz varð þekktur sem sjálfstæður tónlistarstíll.  
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samfélagi Íslendinga í Ameríku og dagblaði þeirra; Heimskringlu. Með þeim leiðum hafi 

Íslendingar frétt af jazzi áður en tónlistin sjálf barst til Íslands eða eins og Ólafur orðar það; 

„orðsporið kemur á undan tónlistinni“.52 Seinna árið 1920 voru auglýstar til sölu nótur á prenti 

frá Ameríku, m.a. jazz.  

 Til að gera langa sögu stutta var jazzinum tekið vægast sagt illa af ráðamönnum og 

stjórnmálamönnum á Íslandi. Hafa ber í huga að einungis hafa varðveist viðbrögð þeirra sem 

höfðu vald til að skrifa og tjá sig á opinberum vettvangi.53 Ólafur bendir á að aðeins tvö ár voru 

liðin frá fullveldi Íslands, 1918 og átti því þjóðin gríðarlegra hagsmuna að gæta hvað ímynd, 

sjálfsímynd og menningararf varðar en einnig þegar kom að samfélagslegum umbótum. Ógnin 

sem stafaði af jazzi, var raunveruleg í þeirra augum. Leiðin að fullveldi var löng og ströng og 

krafðist mikillar orku. Í þeirra huga hefur því stafað mikil ógn af utanaðkomandi menningu 

sem unga fólkið „sem átti að erfa landið“ heillaðist af. Hættan var sú að þjóðin myndi aftur 

missa fullveldið ef ekki væri hægt að sýna fram á að hér væri til staðar djúpur, sérstæður og 

mikill menningararfur sem að einhverju leyti réttlætti fullveldi þjóðarinnar og ómenning 

myndi hreinlega leysa upp og sundra allri samstöðu, heildarmynd og þeim siðferðislegu og 

félagslegu umbótum sem unnið var að. Einkenni menninga og lista skiptu miklu máli fyrir 

vestræn samfélög á þessum tíma. Ólafur bendir á hugmyndafræði sem barst hingað frá 

Evrópu um að listir efli andann og siðgæði. Til að mynda ef neðri stéttum samfélaga yrði boðið 

á listasöfn þar sem hin háa list væri til sýnis, myndi það bæta og efla siðferðiskennd þeirra og 

bæta samfélagið í heild.54  Í þessu samhengi er kannski ekki furða hverjar viðtökurnar voru á 

jazzi sem var einkar framandi tónlistarstíll. Stór hluti þeirrar hugmyndar sem fylgdi jazzinum 

var þó ekki aðeins framandleiki tónlistarinnar, heldur kynþáttur helstu jazzleikaranna.  

Íslendingar höfðu þó litlar forsendur til þess að vera með kynþáttafordóma en höfðu þó lært 

þá hugsun í gegnum rit og lestur ýmiskonar en þó ekki með félagslegari iðkun líkt og tilfellið 

var í Bandaríkjunum. En Íslendingum var mikið í mun að vera ekki líkt við villimenn, eskimóa 

eða skrælingja og tóku því upp orðræðuna um jazzinn frá Bandaríkjunum upp á sínum eigin 

forsendum. Því var talað um jazz sem tónlist villimanna. Ennfremur bendir Ólafur á að í 

 
52 Dagrún Ósk Jónsdóttir og Vilhelmína Jónsdóttir. „Þjóðhættir – Siðspillandi ómenning: Um viðtökur 
jazztónlistar á Íslandi“. Hlaðvarp Kjarnans, 27. september 2021. Sótt þann 10. október 2021 af 
https://kjarninn.is/hladvarp/thjodhaettir/thjodhaettir-sidspillandi-omenning-um-vidtokur-jazztonlistar-a-
islandi/  
53 Sama heimild. 
54 Ólafur Rastrick. „Not Sonic Porn“. (2020), bls. 99. 
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umræðu um jazzinn voru teknar upp læknisfræðilegar myndlíkingar og tónlistinni og 

dansinum líkt við bakteríur og pesta-faraldur.55  

Allt frá því að jazz tók að þróast og breiðast út um Ameríku og heiminn allan, hefur 

tónlistinni verið stillt upp á móti klassískri tónlist í samanburði og var Ísland engin 

undantekning í því. Það sem e.t.v. flækir málin í íslensku samhengi, er að hefð fyrir klassískri 

tónlist á Íslandi var ekki svo ýkja mikil eða gömul í kringum 1920. Engu að síður var jazztónlist 

álitin á lægra plani en evrópsk klassísk tónlist. Það má því ganga út frá því að hugmyndir fólks 

um jazz hafi frekar verið byggðar á orðræðu annarsstaðar frá og hugmyndum um hvað telst 

hámenning og hvað telst lágmenning, frekar en orðræðu og reynslu eða mikilli þekkingu á 

klassískri tónlist og fáguðum dönsum. Hin ríkjandi stétt hafði kannski menningarlegt forræði 

yfir hinum lægra settu, en innistæðan var ekki jafn mikil og í borgaralegum samfélögum 

Evrópu. Íslendingar höfðu lært orðræðu og lesið um kynþætti en ekki kynnst henni í raun í 

samfélaginu, hvað þá upplifað mikil samskipti við aðra kynþætti.56  

Miðað við hvar Íslendingar voru staddir í sinni eigin menningarsögu í kringum 1920, 

mætti ætla að þeir hefðu verið móttækilegir fyrir nýjungum þar sem forsendur fyrir að líka vel 

við sumt og annað ekki, voru ekki til staðar. Raunin varð þó aðeins önnur þar sem jazzinum 

fylgdi orðspor um lágmenningu og siðspillingu. Sömuleiðis fylgdu fastmótaðar hugmyndir um 

hámenningu, með t.d. evrópskri klassískri tónlist. Dægurmenningin náði þrátt fyrir allt að 

smokra sér inn í mannlífið hér á Íslandi, en líkt og Ólafur Rastrick bendir á var um þetta leyti 

að verða til í fyrsta sinn, kynslóð ungs fólks sem átti vasapening til að eyða í dægradvöl og 

afþreyingu.57 Segja má að jazzinn hafi læðst með veggjum til að byrja með en smám saman 

fest sig í sessi í samfélaginu. 

Fyrsta íslenska jazzbandið byrjaði að spila árið 1929. Spiluð var danstónlist og jazz í 

bland á hótelum Reykjavíkur; Hótel Borg og Hótel Íslandi. Þar voru þó aðallega erlendir 

tónlistarmenn sem voru sérstaklega ráðnir til landsins til þess að spila.58 Íslendingar lærðu þó 

fagið smám saman af erlendu tónlistarmönnunum og árið 1932 urðu vatnaskil í íslenskri 

tónlistarsögu þegar Félag íslenskra hljómlistarmanna (FÍH) var stofnað. Ríkisútvarpið var 

stofnað 1930 en það var ekki fyrr en 1939 sem hljómsveit Ríkisútvarpsins var sett á laggirnar 

 
55 Sama rit, bls. 101.  
56 Sama rit, bls. 102. 
57 Dagrún Ósk Jónsdóttir og Vilhelmína Jónsdóttir. „Þjóðhættir“. Hlaðvarp Kjarnans, 27. september 2021. 
58 Sjá t.d. Óðinn Melsteð, Með nótur í farteskinu (2016). Á blaðsíðum 38-56 er farið yfir helstu erlendu nöfnin 
sem spiluðu á Hótel Borg og fleiri stöðum, á fjórða áratugnum. 
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og spilaði úrval íslenskra sönglaga og amerískra og evrópskra dans- og sveifluslagara.59 Allir 

þessir þættir, útvarpið, FÍH og spilamennska á hótelunum voru grundvöllur þess að hér gat 

jazz og dægurtónlist blómstrað og dafnað. 

 

  

 
59 Vernharður Linnet. „Iceland“ í The History of European Jazz; The Music, Musicians and Audience in Context, 
ritstj. Francesco Martinelli, bls. 264-274, (2018), bls. 264-265. 
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Seinni hluti 
 

4. Viðtöl 
 
4.1 Viðmælendur 
 
Til þess að fá sem besta mynd af jazzvettvangnum í dag og upplifunum jazztónlistarfólks af 

vettvangnum, lá beinast við að taka viðtöl við starfandi jazztónlistarfólk á Íslandi í dag. Fjórir 

aðilar veittu viðtal fyrir þetta verkefni. Leitast var eftir að hafa viðmælendur á sem breiðustu 

aldursbili. Mestu skipti þó að hafa jafnt kynjahlutall og ræða við tónlistarfólk sem nær 

eingöngu starfar sem jazztónlistarfólk. Innan tónlistarvettvangsins á Íslandi eru aðrir 

sjálfstæðir vettvangar líkt og jazztónlistarvettvangurinn. Vettvangarnir skarast hvað viðkemur 

mannskap og innviðum. Sem dæmi leikur margt tónlistarfólk inn á dægurtónlistarplötur eða 

á leiksýningum um helgar en spilar einnig lifandi jazztónlist og spuna á kvöldin.  

 Fjórir einstaklingar urðu fyrir valinu til að byrja með og samþykktu allir að veita viðtal 

strax, svo ekki reyndist þörf á að hafa samband við aðra. Allir tóku vel í að veita viðtal og 

enginn setti sig upp á móti því að nafn þeirra kæmi fram í ritgerðinni. Fyrst til að svara var 

Sunna Gunnlaugsdóttir jazzpíanóleikari, fædd árið 1970 og uppalin á Seltjarnarnesi. Sunna 

hefur starfað sjálfstætt í mörg ár sem jazzpíanóleikari, gefið út plötur í gegnum eigið fyrirtæki, 

ferðast um heiminn með band í sínu nafni og gert það bæði með aðalaðsetur í Bandaríkjunum 

en seinustu 18 árin á Íslandi. Hún var listrænn stjórnandi Jazzhátíðar Reykjavíkur 2015-2019 

og á sæti í stjórn European Jazz Network.60  

 Gunnar Hrafnsson, kontrabassaleikari og formaður FÍH tók vel í viðtal og gaf sér góðan 

tíma í að segja sögur af reynslu sinni úr bransanum og sögur af „gömlu kempunum“. Hann er 

fæddur árið 1957 og alinn upp í miðbæ Reykjavíkur. Hann hefur verið starfandi sem kennari í 

rytmískri deild Tónlistarskóla FÍH frá 1983 auk þess að vera iðinn á jazzsenunni og hafa spilað 

inn á fjöldann allan af plötum og upptökum.  

 
60 European Jazz Network eru samtök jazz-viðburðahaldara og annarra jazz-stofnana frá 34 löndum. Sjá nánar: 
https://www.europejazz.net/who-we-are 



 29 

 Marína Ósk Þórólfsdóttir byrjaði að láta að sér kveða á jazztónlistarsenunni fyrir ekki 

svo mörgum árum. Hún er fædd árið 1987, alin upp í Keflavík og stundaði nám í jazzsöng í 

Amsterdam og Stokkhólmi. Hún er því fulltrúi yngstu kynslóðarinnar í þessari rannsókn.  

 Haukur Freyr Gröndal, saxófón- og klarinettuleikari er fjórði viðmælandinn. Hann er 

fæddur árið 1975 og bjó í nokkur ár í Þýskalandi en ólst upp í Garðabæ. Haukur nam jazztónlist 

í Kaupmannahöfn og starfaði þar í nokkur ár eftir útskrift. Hann hefur tekið þátt í starfi Múlans 

(Jazzklúbburinn Múlinn) og verið virkur tónlistarflytjandi og var t.d. valinn tónlistarflytjandi 

ársins í jazz og blúsflokki á Íslensku tónlistarverðlaununum árið 2021.61  

 Í viðtölunum var leitast eftir að fylgja fyrirfram ákveðnum spurningum. Það reyndist 

erfitt að leiða öll viðtölin í einu og öllu eftir þeim spurningum þar sem viðtölin voru meira í átt 

við gott spjall og allir viðmælendur ólíkir, með misjafnar upplifanir og skoðanir. Öll viðtölin 

byrjuðu þó á að spurt var um fæðingarár, uppeldisstað og bakgrunn, ástæðu þess að 

viðmælandi fór út í tónlist og hvernig fjölskyldan studdi við þá ákvörðun. Þá var spurt um 

hvernig viðmælandi upplifði stöðuna á Íslandi og tækifærin til að spila jazz hér; til að mynda 

hvernig gekk að fóta sig á vettvangnum í fyrstu. Þær spurningar leiddu sjálfkrafa til þeirra eigin 

skoðana á hvernig hlutirnir eigi að vera og hver upplifun þeirra er á samstöðu og 

félagstengslum innan senunnar. Í tengslum við stöðuna og tækifærin, kom í öllum tilvikum 

upp umræða um togstreitu milli stílbrigða, annars vegar milli jazz og dægurlagasenunnar og 

hins vegar milli jazz og klassísku tónlistarsenunnar. Margt kom fram í viðtölunum sem ekki 

hafði verið lagt upp með í spurningu, til dæmis umræða um átrúnaðargoðin eða hetjudýrkun 

í jazztónlist, um heilsuspillandi lífsstíl gömlu hetjanna og um hlutverk og innkomu 

tónlistarhússins Hörpu á íslenskan tónlistarvettvang.  

 Hér á eftir verður viðtölunum skipt upp í fimm megin þemu: fyrst er það staðan, 

tækifæri og laun og hvernig þetta hefur breyst á seinustu áratugum, þá gjáin og togstreita 

stílbrigða, samstaða innan senunnar; félagstengsl og stöðutaka er þriðja þemað, það fjórða er 

einstaklingshyggja; hetjurnar og lífsstíll þeirra og að lokum verður komið inn á stöðu kvenna 

á jazzvettvangnum.  

  

 
61 Íslensku tónlistarverðlaunin. Sótt þann 1. febrúar 2022 af http://iston.is/2021/04/19/briet-ingibjorg-turchi-
haukur-grondal-og-hjaltalin-sigursaelust-a-islensku-tonlistarverdlaununum-2021/ 
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4.2 Staðan, tækifæri og laun 
 
Það er ekki auðvelt að átta sig á stöðu jazzins á Íslandi í dag í tölum, súluritum og krónum. 

Nýjustu úttektir gera ekki ráð fyrir tónlist sem sérgrein og því langsótt að áætla stöðu jazzins 

út frá tölum um stöðu menningargreina almennt. Efnahagshrunið 2008 hafði í för með sér 

miklar breytingar á starfsumhverfi tónlistarfólks og menningarinnar í heild. Nýlega óskaði FÍH 

í gegnum BHM (Bandalag háskólamanna), eftir tölum frá Hagstofu Íslands um þróun 

menningargreina gagnvart launavísitölu. Skoðuð voru starfslaun listamanna, sem er úthlutað 

einu sinni á ári samkvæmt lögum þar um. Þessar launagreiðslur tóku mikla dýfu í kjölfar 

efnahagshrunsins en hafa aldrei rétt úr kútnum og framlag ríkisins til starfslauna smátt og 

smátt minnkað miðað við verðlag 2020. Einnig sýnir þessi úttekt að starfandi listamönnum 

hefur fækkað um 1500 manns á þeim tólf árum sem úttektin spannar, 2008-2020. Ekki er tekið 

fram hvernig Hagstofan fékk þær upplýsingar eða gat reiknað það út en líklega er hér gengið 

út frá meðlimum þeirra fag- og stéttarfélaga sem eiga aðild að úthlutunarnefndum 

starfslaunasjóðs. Þá hafa starfslaunin ekki fylgt þróun almennrar launavísitölu og staðið í stað 

seinustu ár. 62 

 
Mynd 2. Launavísitala og starfslaun listamanna. Heimild: Vilhjálmur Hilmarsson, Hagstofa Íslands, 2021. 

 

 Starfsumhverfi jazztónlistarfólks á Íslandi í dag er ólíkt því sem áður var. Landslagið  

hefur, miðað við frásagnir og upplifun viðmælenda, breyst mikið á undanförnum þrjátíu til 

fjörutíu árum og gerst smátt og smátt. Þrátt fyrir minnkandi framlag ríkisins til 

 
62 Vilhjálmur Hilmarsson. „Greining BHM“, Hagstofa Íslands, fyrir BHM, (5. október 2021). Sótt þann 25. 
nóvember 2021 af https://www.bhm.is/media/skyrslur-og-greiningar/Greining-051021.pdf 
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menningargeirans, eru nokkrir staðir á Höfuðborgarsvæðinu þar sem hægt er að spila og hlýða 

á jazz. Hægt er að hlýða ókeypis á lifandi jazz á kvöldin í miðbænum63 en einnig hafa nokkur 

sveitarfélög staðið fyrir tónleikaröðum í menningarhúsum sínum þar sem boðið er upp á jazz. 

Sem dæmi má nefna Jazz í Salnum sem Sunna Gunnlaugsdóttir stendur fyrir.64 Þesskonar 

fjármagn er ekki inni í þeim tölum sem birtast í úttekt BHM.  

 

Þrátt fyrir að þróunin undanfarna áratugi hafi verið hæg en stöðug og í takt við tímann  virðist 

sem stórar breytingar hafi átt sér stað í einu vetfangi á jazzsenunni um seinustu aldamót. 

Vangaveltur um þær breytingar skjóta upp kollinum í tengslum við jazzsenuna á Íslandi en 

einnig í textum um jazzsenur erlendis. Tónlistarfræðingurinn Tore Mortensen telur upp þrjá 

hluti sem breyttust í kringum árið 2000 í Danmörku. Fyrst og fremst missti jazzinn stöðu sína 

gagnvart almenningi sem er orsök þess að öll umfjöllun um jazz hvarf af opinberum vettvangi. 

Jazzdeild danska ríkistútvarpsins (DR) var lögð niður samhliða því að jazzhljómsveit DR var 

breytt í skemmtihljómsveit (Underholdningsorkestret). Einnig nefnir Mortensen að fyrir 

einhverra hluta sakir, hvarf umfjöllun um jazz með öllu úr stærstu dönsku dagblöðunum.65  

Enginn hefur gert samskonar úttekt á stöðunni á jazzi á Íslandi í kringum aldamótin, en 

viðmælendum ber þó saman um að einhverjar samfélagslegar breytingar hafi átt sér stað sem 

gerðu það að verkum að framboð á lifandi jazzi, jazzi í útvarpi og umfjöllun um jazz minnkaði.   

Svipuð þróun hefur átt sér stað í Bretlandi þar sem fleira jazztónlistarfólk þarf að eltast 

við stöðugt minnkandi áheyrendahóp. Þróunin þar í landi hefur verið á þá leið að menntuðu 

og færu tónlistarfólki fjölgar en eftirspurnin eftir lifandi tónlist og jazzi minnkar. Einnig virðist 

sem margir staðir sem buðu upp á lifandi jazz hafi lagt upp laupana stuttu eftir aldamótin og 

framboðið þar með snarminnkað. 66  

 

 

Jazzáhugafólk var ekki stór hópur á Íslandi framan af. Þó svo jazz hafi upphaflega verið 

dægurtónlist og margir skemmt sér við að dansa við sveiflu þeirra hljómsveita sem hér 

 
63 Þegar þetta er skrifað hafa margir veitingastaðir og barir verið lengi lokaðir vegna Covid-19 faraldursins og 
óvíst hverjir munu gefast upp á að halda úti tónlistarflutningi en takmörkunum lauk að fullu fyrir stuttu síðan.   
64 Íris María Stefánsdóttir (ritstj). Mekó 1. tölublað 2. árgangur (2020): bls. 8-9. 
65 Tore Mortensen. „Denmark“, The History of European Jazz; The Music, Musicians and Audience in Context, 
ritstj. Francesco Martinelli, 172-193, (2018), bls. 190.  
66 Duncan Heining. „Great Britain: 1950-2010.“ The History of European Jazz; The Music, Musicians and 
Audience in Context, ritstj. Francesco Martinelli, bls. 57-82, (2018), bls. 78.  
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spiluðu, t.d. á Hótel Borg, voru færri sem fylgdu eftir þeim straumum og stefnum sem 

þróuðust áfram upp úr sveiflunni eins og bebop eða modal jazz. Ríkisútvarpið spilaði ekki 

mikið af jazztónlist en Jón Múli Árnason bætti úr því árið 1945 þegar hann fékk reglulega að 

leggja til fimmtán mínútna löng innslög í dagskrána þar sem hann kynnti Íslendinga fyrir 

jazztónlist.67 Í takt við aukna borgarþróun í Reykjavík, skutu upp kollinum staðir þar sem hægt 

var að hlýða á lifandi jazz. Mörk dægurtónlistar og jazztónlistar á Íslandi voru lengi (og eru 

e.t.v. enn) óskýr hvað mannskap og sérhæfingu tónlistarfólks varðar. Sama fólkið spilaði fyrir 

dansi á hótelum borgarinnar, á jazzklúbbum önnur kvöld og dægurlög inn á plötur eða í 

útvarpi þess á milli.   

Ekki er mikið um þessa klúbbamenningu í dag eða lifandi jazztónlist þar sem leikið er 

fyrir dansi líkt og áður fyrr. Gunnar Hrafnsson lýsir því að föðurbróðir hans Vilhjálmur 

Guðjónsson klarinettuleikari, spilaði einnig á altsaxófón á Hótel Borg í danshljómsveit.  

 

Þeir spiluðu allir danstónlist með. Þetta hefur verið mjög sérstakt og ég veit að Villi, við 

bjuggum í fjölskylduhúsi á Óðinsgötu, hann spilaði sex kvöld í viku á Borginni. Þá var 

ekki, þú gast ekki sett á plötu, það var alltaf lifandi.68 

 

Þetta hefur verið á árunum 1960-1970. Gunnar lýsir því hvernig  Bítlaæðið og rokktónlist hafði 

mikil áhrif á íslenskt tónlistarlíf á þessum áratug og að þá hafi komið einskonar rof í lifandi 

flutning á Hótel Borg.  

  

Ég hafði nú oft á tilfinningunni að þetta fólk sem fór úr því að hafa allt, var svolítið 

slegið út af þessari nýju bylgju sem gerði þeirra tónlist bara einhvernvegin, hún var 

bara úti. Það voru til jazzarar í landinu, voru jazzkvöld. En um það leyti sem ég er að 

byrja að spila, svona ´74-´75, er bara alveg á fullu í þessu. Þá var orðið fátítt að það 

væri verið að halda jazzkvöld eða að þú náir í svona fyrirmyndir. En þá stofna Venni 

[Vernharður Linnet] og fleiri Jazzvakningu og fara að halda viðburði. Það verður svona 

póstur og þá koma þessir gömlu kallar að spila þar.69 

 

Í kjölfarið á þessari jazzvakningu komu stór nöfn í jazzheiminum til Íslands og Gunnar lýsir því 

hversu mikil upplifun hafi verið að sjá og heyra það tónlistarfólk spila. Ekki fylgdi sögunni 

 
67 Vernharður Linnet. „Iceland“, í Francesco Martinelli, (2018), bls. 266.  
68 Viðtal við Gunnar Hrafnsson, 24. nóvember 2021. 
69 Sama heimild. 
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hversu margir mættu á þess konar viðburði. Hann telur þó að miðað við önnur lönd, hafi 

tækifærin til að spila góða jazztónlist verið ansi fá og að í dag sé staðan miklu betri. 

 

Hvar er vettvangurinn? Vettvangurinn ok, það eru einhver jazzkvöld en það er aðallega verið 

að spila danskvöld, fyrir fólk sem er fullt. Þú sérð muninn núna, við förum á svið og spilum jazz 

í Hörpu. Við erum á jafngildum stað þess vegna og klassíkin. Það eru auglýstir tónleikar á 

hverjum degi sem eru haldin utan um einhver prógrömm sem eru alvarleg. Þarna held ég að 

sjálfsmyndin hafi brotnað doldið hjá þessu fólki, þetta er alltaf tengt afþreyingu og sjúski.70 

 

 Hér er Gunnar að bera saman stöðuna í dag og stöðuna fyrir fjörutíu árum, jafnvel fimmtíu 

árum. Hann bendir á að ekki sé lengur nauðsynlegt að tengja jazztónlist við áfengisneyslu eða 

skemmtanahald og í dag sé hægt að bjóða upp á jazztónleika hvenær dagsins sem er. Þetta á 

bæði við um áheyrendur og tónlistarflytjendur, vinnuaðstæður séu mun betri. Áður fyrr fylgdi 

áfengisneysla hljóðfæraleik í klúbbasenunni og á dansleikjum. Gunnar lýsir því að þegar hann 

tók sín fyrstu skref á senunni á milli 1977-1980, hafi allir í hljómsveitinni fengið send „skot“ en 

hann hafi alltaf afþakkað og einhver í hópnum þá fengið glasið hans aukalega. Hann var þá 

sjálfur yngstur í hópnum en hinir nokkrum áratugum eldri. 

 

Mér fannst mikið af þessum köllum glíma við þessa óreglu sem fylgdi þessu starfi. Það var 

augljóst [...] þeir báru ekki alveg virðingu fyrir sér sem hljóðfæraleikarar, fannst mér. Það 

fannst mér ekki skilabðin að það væri eitthvað sem þeir væru montnir af.71 

 

Gunnar lítur því svo á að áfengisneyslan hafi því verið nátengd sjálfsmynd einstaklinganna, en 

smám saman hafi áfengismenningin í kringum spilamennskuna minnkað og ekki talið 

nauðsynlegt að neyta áfengis á „giggum“. Mikið hefur breyst. 

 Sunna Gunnlaugsdóttir bjó í Bandaríkjunum á árunum 1994-2005. Hún segist hafa 

upplifað að jazzsenan í Reykjavík hafi breyst á þeim tíma sem hún bjó úti. 

 

[...] áður en ég flyt út, þá var Múlinn, sko fólk fór á Múlatónleika. Fólk sem var á senunni, sko 

ég fór alltaf. [...] Við fórum á tónleika. Núna mætir enginn.72 

   

 
70 Sama heimild. 
71 Sama heimild. 
72 Viðtal við Sunnu Gunnlaugsdóttur, 19. nóvember 2021. 
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Miðað við orð Sunnu, er á brattann að sækja hjá tónlistarfólki að fá góða mætingu á tónleika 

og viðburði. Marína Ósk Þórólfsdóttir lítur mætingu á tónleika öðrum augum og finnst ekki 

endilega skipta máli hversu margir mæta, heldur hverjir.  

 

Ég meina Múlinn er með sína fastagesti, maður veit að það verður ekki tómur salur. Það 

eru alltaf einhverjir sem mæta. [...] Já, það er alveg skemmtilegt að fá fullt hús af fólki en 

þú veist, ég segi alltaf, mér finnst ótrúlega gaman að fá fólk í salinn sem ég þekki en ef það 

er fólk sem ég þekki ekki er það ótrúlega kærkomið því þá er einhver mættur til að hlusta 

á mig eða bandið, einhver sem ég veit ekkert hver er.73  

 

Sunna nefnir sem dæmi að dregið hafi verið úr fjárframlögum til tónlistarflutnings á 

norðurlandi. Á árunum rétt fyrir efnahagshrunið 2008, var ávallt spilaður jazz á Listasumri á 

Akureyri og í boði var ferðakostnaður og uppihald.  Nú sé þetta ekki lengur í boði og ef reynt 

sé að bjóða upp á jazz á Akureyri, sé hvorki boðið upp á ferðakostnað né gistipláss, því þarf 

tónlistarflytjandinn sjálfur að sinna eða útvega.74 Sunna fullyrðir að í raun hafi í þessu tilviki 

einungis verið einn maður sem stóð fyrir því að bjóða upp á jazz í tengslum við Listasumarið 

og þegar hann hætti þá hafi áhuginn fyrir jazzinum horfið með honum.  

Í viðtölum við þau sem voru byrjuð að starfa á jazzsenunni fyrir aldamótin seinustu, 

kom fram að miklar breytingar hafi átt sér stað eftir árið 2000, líkt og nefnt var hér framar. 

Sumar voru til góðs en margar til hins verra. Orsökin er óljós en flestir eru sammála um að 

stafræn tækniþróun og internetið hafi eitthvað með þetta að gera.  

Fyrir aldamótin var mikill munur á stöðunni á Íslandi og í Kaupmannahöfn. Haukur 

Gröndal fór til náms í Kaupmannahöfn árið 1997.  

 

Það var væb sem mér fannst frískandi [við komu til Kaupmannahafnar] því þegar ég var hér 

sá ég ekki neinar sniðugar leiðir fyrir mig að fara því senan er svo lítil og virtist mettuð þá 

þegar, þetta er 1997 þegar ég er nýbúinn með FÍH.75 

 

Með þessu vill Haukur meina að stöðnun hafi verið á jazzsenunni á Íslandi á þessum árum. 

Þetta átti við tónlistina sjálfa sem og fjölda gesta á tónleikum og vettvanginn í heild. Sunna 

 
73 Viðtal við Marínu Ósk Þórólfsdóttur, 21. janúar 2022. 
74 Sama heimild. 
75 Viðtal við Hauk Frey Gröndal, 25. janúar 2022. 
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talar um fastagesti á jazztónleikum fyrir aldamót og lítur svo á að það hafi verið skylda frekar 

en annað. En hún bendir þó á, sem Gunnar gerir reyndar líka, að aðgengi að jazztónlist í góðum 

hljóðgæðum er miklu betra í dag en áður sem e.t.v. dragi úr vilja og/eða þörf fólks til að mæta 

á tónleika og hlýða á lifandi flutning tónlistar.  

Sunna veltir fyrir sér hvar sé hægt að hlusta á jazz í dag. Stafræn tækni hafi breytt 

umhverfinu.  

 

En svo sérstaklega núna, hvar heyrir maður jazz í dag? Þú, ferð inn á Spotify og spilar þitt 

uppáhalds og svo færðu meira svoleiðis. Þú færð aldrei svona þetta, eins og þegar ég var 

að alast upp og útvarpið er í gangi og það kemur bara einhver tónlist í útvarpið sem maður 

bara heyrir, ég valdi hana ekki það er einhver í útvarpinu búinn að velja þetta og ég bara 

„hey, hvaða músík er þetta“ og maður heyrði alls konar tónlist og það var eðlilegt. Ekki 

alltaf bara það sem ég fíla. Og ég held, ja ég veit ekki, hvort að krakkar í dag, hvar heyra 

þau músík? 76 

 

Sunna Gunnlaugs talar fyrir því að fjölbreytt framboð sé af lifand jazztónlist um alla borg en 

hún hefur miklar áhyggjur af þeirri þróun að jazz eigi að vera ókeypis. Þar er hún að vísa til 

þess að nokkrir staðir með vínveitingaleyfi, barir og krár hafa lagt mikið upp úr að bjóða upp 

á lifandi jazztónlist á kvöldin. Þar er þá enginn aðgangseyrir í þeirri von að fólk komi inn og 

kaupi sér drykki eða veitingar. Þannig er verið að búa til eins konar klúbbamenningu eða „late 

night“- stemmningu sem er sögulega séð eitt af aðaleinkennum jazzmenningarinnar -eða eins 

og Marína Ósk orðar það: „late night og jazz eru gift fyrirbæri.“77 Með þessu telur Sunna verið 

að senda röng skilaboð út í samfélagið.  

 

[...] það er fullt af ókeypis tónleikum sem er kannski svolítið farið að bera á hér að jazzinn 

er farinn að vera eitthvað sem er ókeypis. [...] að bjóða upp á svona léttan jazz sem er 

ókeypis. Það er mjög mikið af einhverjum svoleiðis jazzbörum í New York sem þú þarft ekki 

að borga þig inn á og þar er þetta ekki ríkisstyrkt. Þú borgar þig ekki inn og þú kemur fólki 

upp á það að þú þurfir ekki að borga til að hlusta á jazz. Það er svolítið áhugaverð pæling 

líka.78 

  

 
76 Viðtal við Sunnu Gunnlaugsdóttur, 19. nóvember 2021. 
77 Viðtal við Marínu Ósk Þórólfsdóttur, 21. janúar 2022. 
78 Viðtal við Sunnu Gunnlaugsdóttur, 19. nóvember 2021. 
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Með auknu framboði af ókeypis jazzflutningi er því áhugavert að skoða hvernig t.d. krár og 

barir sem ekki hafa fengið styrki fyrir tónlistarflutningi, borga tónlistarflytjendum.  

 Marína Ósk segir mikið um að boðið sé upp á inneign sem launagreiðslu.  

 

Ég man að okkur var einu sinni  boðið að spila í klukkutíma á opnun veitingastaðar og þeir 

buðu okkur sitthvorn 80 þúsund kallinn í inneign og ég spurði getum við haft 40 þúsund í 

pening og 40 þúsund í inneign og það var bara „nei“ það er ekki til peningur svo við 

afþökkuðum það.79 

 
Marína viðurkennir þó að koma fram fyrir inneign á völdum stöðum. Hún segist heldur ekki 

vilja skipta sér af því þó aðrir hafi gert samning um óvenjulegar launagreiðslur í formi 

inneignar. Henni finnst þetta þó leiðinleg þróun, stéttarinnar vegna, og reynir eftir bestu getu 

að halda í það prinsipp að fá borgað eftir launataxta FÍH.  Þetta sé þó ávallt erfið staða að vera 

í, þar sem fólk vill heldur fá vinnuna heldur en ekki og er þá með lágan þröskuld fyrir því að 

semja um launin.   

 Sunna telur þetta viðhorf og þá menningu sem hefur skapast í kringum launamál, vera 

slæma og eyðileggja fyrir launabaráttu og því að fólk geti krafist að fá borgað samkvæmt taxta. 

 

Það er málið, þú þarft að segja „nei“ ef að einhver vill að þú spilir og þú átt ekki að fá 

borgað, þá áttu að segja „nei.“ En þá er ekki nógu gott að einhver annar komi hlaupandi 

og segi „ég skal gera þetta“. Og það er ekki að gerast í klassíkinni en það gerist hjá okkur, 

ekki bara hérna á Íslandi, þetta gerist bara svolítið í jazzgeiranum. 80 

 

Gunnar kemur að launamálum frá annarri hlið sem formaður FÍH. Félagið semur um 

verktakagreiðslur og kjarasamninga fyrir hönd tónlistarflytjenda. Það á við um 

Sinfóníuhljómsveit Íslands, Ríkisútvarpið og einnig laun tónlistarkennara sem eru skráðir í 

félagið. Sjálfur segist hann vera með þeim fyrstu í rytmískri tónlist sem eingöngu gátu lifað af 

tónlist; tónlistarflutningi og rytmískri tónlistarkennslu. Kynslóðirnar á undan, sem eingöngu 

spiluðu rytmíska tónlist, þurftu að vinna aðra dagvinnu. Raggi Bjarna söngvari, keyrði leigubíl 

eftir giggin, Árni Scheving víbrafón- og saxófónleikari, rak heildsölu, Haukur Morthens starfaði 

sem stefnuvottur og svo mætti áfram telja.81 Gunnar telur að þetta hafi mikið breyst og í dag 

 
79 Viðtal við Marínu Ósk Þórólfsdóttur, 21. janúar 2022.  
80 Viðtal við Sunnu Gunnlaugsdóttur, 19. nóvember 2021. 
81 Viðtal við Gunnar Hrafnsson, 24. nóvember 2021. 
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geti flest tónlistarfólk starfað alfarið við tónlist eða störfum tengdum tónlist, hvort heldur sem 

er alfarið sem tónlistarflytjendur, kennarar eða á báðum sviðum. Þetta skipti miklu máli upp 

á starfsgetuna og hvort fólk haldist innan vettvangsins. 

 

Já og það náttúrulega, breytingin sem verður frá okkar kynslóð og hinum, og allir eru 

ennþá að vinna, [...]  við erum allir í tónlistartengdu, myndi ég segja. Menn heltast 

minna úr lestinni af því að þeir hafa tækin til að fleyta sér yfir þurru kaflana með því 

að vera í annarri vinnu. [...] Þú heldur þér á lífi, þú ert alltaf með hljóðfærið í 

höndunum. Ég myndi segja að það væri munurinn.82 

 

Gunnar vísar þarna til þess að sjálfsmynd kynslóðarinnar sem var á undan honum hafi brotnað 

í harkinu sem fylgdi tónlistarflutningi á jazz- og dægurlagasenunni. Enginn gat einbeitt sér 

fullkomlega að tónlistinni því nauðsynlegt var að vera í annarri dagvinnu, oftast alls ótengdri 

tónlist. Einnig bendir hann á, líkt og kom fram hér framar, að áfengisneysla og sú „sjúsk“ -

ímynd sem fylgdi jazztónlistinni, hafi líklega brotið sjálfsmynd þeirra.  

Þrátt fyrir breytta tíma hefur Gunnar áhyggjur af stöðunni í dag hvað launamál varðar, 

þá sérstaklega verktakagreiðslur fyrir tónlistarflutning og umhverfi sjálfstætt starfandi 

tónlistarfólks. Hann tekur dæmi um stöðuna sem kom upp þegar heimsfaraldur Covid-19 skall 

á. Fólk sem starfaði í þessu rekstrarumhverfi átti ekki rétt á atvinnuleysisbótum en eftir 

þrýsting frá nokkrum hagsmunasamtökum, FÍH þar með talið, var boðið upp á tekjufallsstyrk. 

 

[...] það eru yfir sextán milljarðar sem fóru í tekjufallsstyrkinn en af því fór einn 

milljarður í listirnar, hitt fór allt í ferðamálin. Sem koma alltaf fram sem ein heild, og 

djöflast í sínu, gríðarlega sterkur hagsmunahópur. [...] það er algjörlega ótrúlegt 

þegar ég átta mig á að það er enginn að sækja um þennan styrk. Þá set ég upp þessa 

þjónustu hérna, fékk bókara til að koma. Þá allt í einu labba fimmtíu manns hérna út 

með haug af peningum þannig að það er líka innbyggt inn í okkur að við erum ekki 

nægilega skipulögð hvað þetta varðar. [...] Rekstrarformið fyrir okkur er flókið.83 

 

Gunnar vísar hér til þess að FÍH fékk bókara til að sitja á skrifstofu FÍH og aðstoða einstaklinga 

í gegnum ferlið að sækja um tekjufallsstyrkinn árin 2020-2021. Ferlið og umsóknin var 

 
82 Sama heimild. 
83 Sama heimild. 
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einfaldlega of flókin þar sem tekjur tónlistarfólks eru mismunandi eftir mánuðum og jafnvel 

árum og venjubundið skattaframtal því flóknara en hjá mörgum.  

 

Líkt og þær miklu breytingar sem urður í umhverfi jazztónlistar í kringum aldamótin 2000, varð 

stór atburður á vettvangi tónlistarflutnings almennt, á Íslandi við opnun Hörpu tónlistarhúss 

árið 2011. Aðstaða tónlistarhússins breytti tækifærunum til tónlistarflutnings. En fjármagn 

þarf að fylgja tónlistarfólkinu sem vill spila í húsinu og ekki auðvelt að komast að.  

 Sunna bendir á að í upphafi hafi ekki verið ætlunin að vera með annað en klassíska 

tónlist í húsinu. 

 

[...] þegar við byrjuðum að spila í Hörpu, við áttum ekki að fá Steinway eins og 

poppararnir áttu ekki að fá inn í húsið, í upphafi. Alveg fáránleg hugsun með tilliti 

til þess að þetta væru þeir einu sem myndu fá tekjur inn fyrir húsið. [...] við áttum 

ekki að fá Steinway- flyglana og það þurfti að tuða yfir því. 84 

 

Þó svo að aðstaða til tónleikahalds hafi frá upphafi verið góð í húsinu, var, samkvæmt 

viðmælendum, ekki gert ráð fyrir að aðstaða jazztónlistar væri sú sama og klassískrar tónlistar. 

Haukur Gröndal bendir á það sama þegar hann lýsir því ferli að koma Múlanum jazzklúbbi inn 

í Hörpu eftir opnun hússins. 

 

Ég og Óli [Ólafur Jónsson] komum þessu beisiklí inn í Hörpuna sem var mjög stórt 

skref fyrir þetta, því þarna erum við að tala um þessa gjá. Þar var ekki gert ráð fyrir 

því að þar væri einhver klúbbasena eða eitthvað slíkt.85 

 

Sinfóníuhljómsveit Íslands fékk sitt nýja heimili í Hörpu og nokkrum árum síðar fékk Stórsveit 

Reykjavíkur einnig sitt fasta aðsetur í Hörpu.86 Rekstur Stórsveitarinnar er þó með öðru sniði 

en Sinfóníuhljómsveitarinnar og fjárframlög aldrei tryggð til langs tíma í einu.87 Ljóst er af 

viðtölunum að ákveðin togstreita kemur fram þegar talið berst að aðgengi að tónleikahaldi í 

 
84 Viðtal við Sunnu Gunnlaugsdóttur, 19. nóvember 2021. 
85 Viðtal við Hauk Frey Gröndal, 25. janúar 2022. 
86 mbl.is. Höfundur óþekktur, (17. ágúst 2012). Sótt þann 11. febrúar 2022 af 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1433043/ 
87 Engin opinber gögn eru til um rekstrarform Stórsveitar Reykjavíkur. Ólafur Jónsson, prókúruhafi sveitarinnar, 
staðfesti þetta í einkasamtali.  
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Hörpu og aðstöðunni þar. Bæði á þetta við um aðstöðu klassískrar tónlistar innan hússins og 

opinberra fjárframlaga en líka togstreitu við stóra viðburði dægurtónlistar í húsinu. Togstreita 

milli stílbrigða er umræðuefni sem skýtur upp kollinum í ýmsu samhengi. 

 

4.3 Gjáin: togstreita stílbrigða 
 
Á að spegla jazz í klassískri tónlist eða á alls ekki að gera það? Um leið og spurt er, er þá verið 

að spegla jazz með einum eða öðrum hætt í klassískri tónlist? M.ö.o. hlýtur spurningin sjálf að 

vera sönnun þess að speglunin og samanburðurinn sé til staðar.  

 Allir viðmælendur höfðu sögur að segja um upplifun sína af samanburði jazztónlistar 

við klassíska tónlist eða dægurtónlist. Samanburðurinn kemur fram í tengslum við ýmis önnur 

umræðuefni. Sem dæmi fullyrðir Sunna, líkt og kom fram hér framar, að í klassískri tónlist 

myndi aldrei viðgangast að spila launalaust. Ekki er víst að þetta sé að fullu rétt, en orð hennar 

lýsa e.t.v. ákveðinni beiskju jazztónlistarfólks yfir því að sú menning að fá borgað í inneignum 

frekar en peningum, loðir frekar við jazzinn og jazztónlistarfólki virðist erfitt að hrista þá 

menningu og ímynd af sér.  

Haukur Gröndal segist muna eftir þegar hann var nýlega byrjaður að læra jazztónlist, 

að hafa heyrt talað um jazz sem „sjoppumúsík“ eða „búllumúsík“ en líklega hafi hann ekki 

áttað sig á að þetta væri niðrandi orðræða. „Svona terminólógíu sem var pínu niðrandi en 

manni fannst það ekkert beint niðrandi þá, það var meira spennandi. Manni fannst það jafnvel 

smá töff.“ 88 

 Gunnar Hrafnsson lýsti því að innan Tónlistarskólans í Reykjavík (Tónó) hafi hann 

fundið fyrir hvernig litið var niður á bæði dægurtónlistina og jazztónlistina sem hann spilaði 

mikið til skiptis á þeim tíma þegar hann var þar í námi.  

 

Þetta var allt svo rosa fínt, menningin og stytturnar og svona. Mér fannst eftirá 

doldið snobbað en ég held kannski að þau voru með svo brothætta hugmynd í 

höndunum sem er tónlistarlíf á Íslandi, höfðu barist fyrir því að fá Sinfóníuna og 

alltaf liðið fyrir það, svo þeim fannst kannski dægurmenningin koma óorði á 

tónlistarflutning. 89 

 

 
88 Viðtal við Hauk Frey Gröndal, 25. janúar 2022. 
89 Viðtal við Gunnar Hrafnsson, 24. nóvember 2021. 
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Af orðum Gunnars að dæma, hefur andrúmsloftið í Tónó litast af svipuðum áhyggjum og Ólafur 

Raastrick lýsir hjá yfirvöldum á Íslandi þegar jazzinn og dægurmenning ruddi sér til rúms eftir 

1920. Fimmtíu árum seinna hefur enn eymt af sama viðhorfi og aðstandendur skólans hræddir 

um að tónlistin myndi hrynja af þeim virðingarverða stað sem klassíska tónlistin var/er á 

menningarvettvangnum og í samfélaginu. Þrátt fyrir að sinna báðum stílbrigðum fann Gunnar 

því fyrir gjá á milli klassískrar tónlistar og dægurtónlistar.  

Haukur Gröndal lærði fyrst klassíska tónlist sem barn en fór svo að feta sig eftir annarri 

braut en fann þá fyrir togstreitu milli stílbrigðanna.  

 

Svo rekst ég á einhverja svona Benny Goodman bók með píanónótum og fyrir klarinettið 

og ég fer með þetta heim til Árna Elfars [básúnu- og píanóleikara] og hann fer að spila 

þetta með mér, eitthvað af þessu gat ég nú spilað en margt var ansi erfitt en í 

tónlistarskólanum var lítil svörun þegar ég var að mæta með þetta. Sem er svona bæði 

hvaðan kennararnir sjálfir voru að koma, þetta var bara annar tíðarandi. En maður fann 

fljótt að það var einhver svona gjá þarna á milli þessara stíltegunda, fljótlega sá maður 

líka að það virtist einhver fyllerískúltur í kringum þetta jazzdót, frá gamalli tíð.90 

 

Þegar þarna er komið sögu eru u.þ.b. tuttugu ár síðan Gunnar var í Tónó, svo lítið virtist hafa 

breyst í viðhorfi til jazzins innan tónlistarskólakerfisins. Líkt og Haukur bendir á var aðgengi 

tónlistarnemenda að jazztónlist ekki heldur gott. Athygli vekur að Haukur tengir 

„fyllerískúltúrinn“ við gjána milli stílbrigða og leiðir þar með að því líkum að orsökin liggi e.t.v. 

frekar í sögunni og menningunni í kringum jazzinn, frekar en í fagurfræðilegum hugmyndum. 

Sunna veltir því einmitt fyrir sér hvort uppruni jazzins og menningin í kringum tónlistina liti 

viðhorf fólks enn þann dag í dag.  

 

Það er alltaf verið að tala um þetta að jazzinn hafi bara orðið til á einhverjum börum en 

klassíkin var það auðvitað líka. Þetta var dægurtónlist síns tíma og fólk var hrópandi og 

kallandi frammí tónleika hjá Mozart og hann endurtók kafla og svoleiðis og á einhverjum 

tímapunkti færist þetta upp í að vera ekki tónlist fólksins.91 

 

 
90 Viðtal við Hauk Frey Gröndal, 25. janúar 2022. 
91 Viðtal við Sunnu Gunnlaugsdóttur, 19. nóvember 2021. 
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Líkt og kemur fram í máli Sunnu er hún meðvituð um lagskiptinguna á tónlistarvettvangnum, 

þ.e. að klassísk tónlist sé ekki tónlist fólksins heldur á einhverju hærra og æðra plani í 

samfélaginu, þ.e. teljist til hámenningar. 

Marína Ósk bendir á að gjáin milli stíltegunda sé þó í raun einungis vanþekking og 

upplifir að svo sé á báða bóga:  

 

Margir klassískt megin, og ég hef upplifað samtöl varðandi þetta, skynja ekki hvað það 

er sem er í gangi þarna hinumegin, það er svona, þau vita ekki hvað þessi tónlist er, skilja 

hana ekki, tengja ekki við hana af því að hún snýr að öðrum hlutum heldur en því sem 

þeim finnst geggjað og öfugt. Algjörlega upplifað líka fólk í popp og jazzi horfa til 

klassískrar tónlistar og bara, finni þetta doldið lame, tengi ekki við það og jafnvel dæma 

það. Maður hefur alveg upplifað togstreitu og svona skrýtið keppnisástand, að annað sé 

betra en hitt, annað sé æðra sem er dáldið pirrandi.92 

 

Þarna á Marína Ósk við að hvort heldur sem talað er um jazz eða klassík, þyki fólki sem ekki 

þekkir hitt stílbrigðið, sitt stílbrigði vera æðra. Þetta getur því átt við klassískan 

tónlistarflytjanda sem þykir klassísk tónlist æðri, eða jazzleikara sem þykir jazztónlist æðri en 

klassík. Því má draga af því ályktun að smekkur hvers og eins og/eða fagurfræðilegar forsendur 

ráði því áliti, frekar en það hvort viðkomandi sé með fyrifram ákveðnar hugmyndir og kannski 

ómeðvitaðar hugmyndir sem mótast af samfélaginu og umhverfinu. Einnig gæti, líkt og Marína 

Ósk bendir á, keppnisskap mótað hugmyndir og skoðanir fólks. Hver heldur með sínu liði.  

Gunnar segist hafa þá tilfinningu að í dag hafi þetta breyst og batnað til muna. Þegar færir 

hljóðfæraleikarar eru annars vegar, fá þeir þá virðingu sem þeir eiga skilið. 

 

En ég man eftir viðmótinu upp í Tónó [...] þetta breyttist með menntun. Í dag finnst mér 

almennt litið upp til vel hæfra tónlistarmanna. [...]  þetta er allt annar staður sem þú ert 

á, það er almennt borin virðing fyrir þér. [...] Auðvitað eru menn misgóðir, sumir eru 

frábærir, aðrir ansi góðir, aðrir ekki eins góðir en eiga oft sín augnablik. Þá var þetta 

svolítið svona stríð á milli þess að fólk fyndist klassíkin yfir þetta hafin, eða innrætt að 

það var betra.93 

 

 
92 Viðtal við Marínu Ósk Þórólfsdóttur, 21. janúar 2022. 
93 Viðtal við Gunnar Hrafnsson, 24. nóvember 2021. 
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Tónlistarhúsið Harpa kemur mikið við sögu í umræðum um gjánna milli stílbrigða og þá 

sérstaklega hvað varðar aðstöðumun:  

 

Þú ferð niður í Hörpu og þarft að velta fyrir þér hvort einhver komi og kveiki ljósin, eða 

taki úr lás svo fólkið komist inn sem ætlar að hlusta á okkur, það er ekkert gefið. Þetta 

myndi aldrei gerast á klassískum tónleikum, að það sé ekki einhver sendur til að kveikja 

ljósin. Og þeir sem eru að sjá um það, eru ekki að gera neinar kröfur, af hverju ætti þá 

húsið að setja meiri pening í þetta.94  

 

Sunna vísar þarna til atviks sem hún upplifði sjálf í Hörpu áður en hún spilaði þar jazztónleika. 

Enginn starfsmaður virtist vera mættur í tónleikarýmið til að sjá um lýsingu, hljóð, opna dyr 

eða annað sem þurfti að gera. Þegar talið berst að aðstöðumun þeirra sem fá t.d. að spila í 

stóra Eldborgarsalnum og þeirra sem fá það ekki, kemur fram óánægja sem kyndir e.t.v. undir 

togstreitunni milli stílbrigða. Óánægjan snýr ekki aðeins að tónlistarflytjendum heldur því hver 

upplifun gesta er og þá hvert álit þeirra er á jazztónlist.  

 

Það er æðislega gaman að koma í Eldborg því salurinn er svo fallegur og öll umgjörðin 

svo glæsileg. En svo ferðu upp í Björtuloft á jazztónleika og það er einhvernvegin komin 

svona æ: „good enough for jazz“. Er þetta ekki nógu gott fyrir jazz? Það þarf ekkert að 

stilla hljóðfærið, það þarf ekki að kveikja ljósin. Það er ekki hugsað út í neitt að það þurfi 

að búa til nógu huggulega umgjörð, aðra en að það þarf að leyfa einhverjum 

tónlistarmanni að standa á gólfinu og spila. Þetta er bara algjörlega þar. Og af hverju er 

þetta svona? Ef þú gerir ekki kröfu um að fá eitthvað betra. Ef þú sættir þig alltaf bara 

við að: „æ er ekki bara nógu gott fyrir ykkur að vera þarna út í horni“? Og svo er bara 

aldrei nein hugsun á því að það þurfi að vera aðgengi að rafmagni og einhver þurfi að 

koma og kveikja ljósin. Sko staðurinn, Harpa í þessu tilfelli, er alltaf að reyna að spara. 

Svo ef þeir komast alltaf upp með að setja engan pening en geta samt sett á pappír að 

vera með jazz. Á pappírnum lítur þetta vel út að þeir séu með jazz en hvort þetta sé að 

virka? Er fólk að koma niður í Hörpu að hlusta á jazz? Ég mundi segja nei, þetta er alveg 

að deyja út eftir að Múlinn fór inn í Hörpu. Það eru að mestu útlendingar sem koma og 

það er engin endurnýjun í áhorfendahópnum.95 

 

 
94 Viðtal við Sunnu Gunnlaugsdóttur, 19. nóvember 2021. 
95 Sama heimild. 
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Sunna lýsir þarna muninum á umgjörð klassískra tónleika annars vegar og jazztónleika hins 

vegar. Hún kemur einnig inn á sjálfsmynd jazztónlistarfólks og hvernig sú sjálfsmynd kemur 

fram í samanburði við umgjörð og utanumhald klassískra tónleika. Jazztónlistarfólk er því 

samkvæmt þessu, fast í vítahring ímyndar jazzins og samanburðinum við klassíkina, þ.e. að í 

samanburði við klassíska tónlist sé umgjörðin nógu góð eins og hún er núna. Sunna er í raun 

að kalla eftir því að mið sé tekið af jazzinum sjálfum og tónlistinni sem á að flytja hverju sinni, 

frekar en almennri sögulegri bar- og klúbbaímynd jazzins. Um leið og tónlistin sem á að flytja 

heitir jazz, er kominn ákveðinn stimpill og gæðakröfur í huga fólks eru minni. En þar sem um 

vítahring er að ræða, skortir e.t.v. á samstöðu innan jazzvettvangsins um að brjótast út úr 

vítahringnum. Líkt og Sunna bendir á þegar hún segir: „ef þú sættir þig alltaf við“, þá mun 

ekkert breytast. 

 Jazzinn lendir líka í samanburði við dægurlagatónlist og poppgeirann. Margir popparar 

fá jazzhljóðfæraleikara með sér í lið við tónlistarflutning og þannig er mikið flæði fólks milli 

stíltegunda. Launakröfurnar eru þó ólíkar eftir því hver á í hlut.  

 

Svo hef ég átt samtal við söngkonu í poppgeiranum, þar eru upphæðirnar miklu hærri. [...] 

Fólk er bara miklu tilbúnara til að borga fyrir, það er meiri peningur þeim megin. Auðvitað 

hefur það eitthvað með það að gera að maður er eitthvað nafn.96 

 

Eins og Marína Ósk bendir á, skiptir frægð máli þegar kemur að launataxta og þar stendur 

dægurtónlistarsenan jazzinum framar. Þessi staðreynd virðist ekki vera eitthvað sem Marína 

svekkir sig á, heldur lítur hún á þetta frekar sem eðli hlutanna. Þeir sem selja betur og eru 

þekkt nafn, geta rukkað hærra verð. 

  Togstreitan kemur því fram í ýmsum atriðum sem snúa að jazzvettvangnum, s.s 

tónlistarnámi, viðhorfi innan stofnana, aðgengi að fjármagni, aðstöðumun í Hörpu og í 

samstöðu, bæði innan jazzvettvangsins og e.t.v. almennt meðal tónlistarfólks. Af því sem hefur 

komið hér fram, mótast sjálfsmynd jazztónlistarfólks að miklu leyti af þessari togstreitu 

stílbrigðanna. Meðvitundin um staðsetningu jazzins í menningarstigveldinu ýtir undir 

togstreituna og þ.a.l. sjálfsmyndina. Hvaða hlutverki myndi góð samstaða á vettvangnum 

gegna í þessu samhengi? Er góð samstaða á jazzvettvangnum yfirhöfuð? 

 

 
96 Viðtal við Marínu Ósk Þórólfsdóttur, 21. janúar 2022. 
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4.4 Samstaða innan senunnar - félagstengsl og stöðutaka 
 

Líkt og Sunna benti á hefur jazzinn verið álitinn tónlist fólksins, líkt og var í upphafi meðal 

svartra í Bandaríkjunum þar sem safnast var saman á torgum úti og spilað, dansað og sungið. 

Tónlistin hefur því þjónað þeim tilgangi að vera tónlist samstöðu og sameiningar. Allir tóku 

þátt og allir höfðu rödd. Haukur Gröndal minnist þess að hafa lesið orð Wintons Marsalis, 

bandarísks jazztrompetleikara sem náði miklum vinsældum upp úr 1990, að jazzinn væri 

„demókratískt“ listform.  

 

Winton Marsalis talar um jazzinn sem hið fullkomna músíkform fyrir demokratíuna því 

allir hafi rödd, rosalega hæpin fullyrðing. [...] En þegar maður hugsar um hið egósentríska 

í jazzinum og svo þessa orðræðu hans og hvað hann er í rauninni stórt egó á sviðinu, 

hvernig getur hann þá fullyrt að þetta sé þversnið af demokratíu þar sem allir hafi rödd, 

þegar maður finnur að það er kannski einhver gaur þarna sem langar að segja eitthvað 

við hann, en ef hann gerir það þá verður hann rekinn.97 

 

 

Þarna bendir Haukur á að þrátt fyrir fullyrðingar Marsalis um gott jafnræði eða lýðræðisleg 

vinnubrögð í jazztónlist, sé það þversögn þar sem Marsalis sé sjálfur svo stórt nafn í 

jazzheiminum og sé þ.a.l. í mikilli valdastöðu og þurfi í raun ekki að fara eftir eigin fullyrðingu 

um lýðræði.  Jazzinn geti virst vera þannig út á við þegar tónlistin er spiluð og hvert hljóðfæri 

styður hin og allir skiptast á að spinna.  Í raun sé  þó alltaf einhver sem stjórnar eða hefur tekið 

sér þá stöðu að stjórna og segja hvað sé gott og hvað sé ekki gott.  

 Haukur lýsir sinni upplifun af þesskonar stöðutöku einstaklinga á vettvangnum á 

Íslandi. Hann segist hafa upplifað, sérstaklega á þeim árum þegar hann var nemandi í FÍH að 

sumir einstaklingar pössuðu sig á því að mynda réttu tengslin við réttu aðilana. Þrátt fyrir það 

þótti honum til að byrja með að hann væri í einhverju liði, líklega því allir höfðu áhuga á 

jazztónlist. 

 

Þegar maður var kominn í FÍH þá fann maður að maður var kominn í eitthvað lið sem ég 

hef svo seinna fengið miklar efasemdir um að hafi verið neitt sérstaklega uppbyggilegt 

því það snerist dáldið mikið bara um híerarkíið og finna út hvar maður var staddur í því 

 
97 Viðtal við Hauk Frey Gröndal, 25. janúar 2022. 
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og hvað maður mátti gera.  [...] Hvað maður gat eða hvað maður var talinn geta. Þá fór 

maður að sjá að sumir máttu. Eða tóku sér leyfi, ég veit ekki hvað það er. Tóku pláss. Sko 

ég vill hafa hlutina á hreinu áður en ég fer að stilla mér upp. En það voru ekkert margir 

sem voru á því.98 

 

Það sem Haukur lýsir þarna er einhverskonar ósýnileg valdabarátta sem hann hefur, sem 

ungur maður, ekki getað skilgreint nákvæmlega hvað var, en fundið samt sem áður fyrir. Hann 

lýsir þessu sem svo að sumir hafi byrjað strax í námi að spila eftir réttum pólitískum reglum til 

þess að taka sér stöðu á vettvangnum. 

 

Ég hef alltaf verið hljómsveitamaður, elska hljómsveitapælinguna. Vera með fólki sem 

sagt, mínum jafnöldrum að reyna að búa til eitthvað í staðinn fyrir að hengja mig á 

einhverja sem voru þegar „established“. Hjá mörgum jazzleikurum hefur það einmitt 

gengið út á það að finna einhvern sem er þegar „established“, hengja sig á viðkomandi 

og fá þá á sig stimpilinn. Ef þú ert að spila með þessum þá hlýturu að vera nógu góður 

eða góð. Þetta er mundi ég segja grunnfélagslega nálgunin hjá sumum.99 

 

Eins og Haukur lýsir, er samkeppnin mikil og algengt að hver hugsi um sig frekar en að vera 

hluti af heildinni og fylgja sínum jafnöldrum, félögum eða skólaárgangi.  

 Sunna Gunnlaugsdóttir lýsir svipaðri upplifun. Hún hefur kynnt sér stuðning yfirvalda 

við jazz í öðrum Evrópulöndum og lýsir því hvernig stutt er við jazz t.d. í Danmörku. Þar er 

jazzstofa, á fjárframlögum frá ríkinu sem greiðir fyrir því að jazztónlistarfólk sæki um réttu 

styrkina og á réttu hátíðunum.  

 

Jazz Danmark er með einhverjar 80 milljónir [iskr.] á ári, bara í að borga laun fólks sem á 

svo að fá styrki inn í senuna og greiða fyrir bara að það sé jazz í Danmörku og danskir 

jazzleikarar geti farið erlendis. Þeir eru ekki að skipuleggja tónleika beint en að halda 

senunni lifandi og það er enginn hér. Og þá er þetta svolítið bara hver fyrir sig. [...] Hér 

vantar svona hugmynd að við séum samfélag sem vinni saman og hérna, biðji um 

eitthvað.100 

 

Sunna telur að ef kynjahlutfall væri betra innan jazzvettvangsins, væri samstaðan líklega betri.  

 
98 Sama heimild. 
99 Sama heimild. 
100 Viðtal við Sunnu Gunnlaugsdóttur, 19. nóvember 2021. 
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Ef það koma fleiri konur inn í námið og það verði betra kynjahlutfall, þá myndi kannski 

vera svona meiri samvinna hjá fólki á senunni. Í staðinn fyrir að þetta sé einhver sem er 

að reyna að ná stærstu kökunni fyrir sjálfan sig.101 

 

Sunna upplifir því bæði að vera hluti af minnihlutahópi sem kona innan 

jazzvettvangsins og sjá þess vegna hlutina í öðru ljósi en einnig að á vettvangnum séu margir 

alltaf að vinna að því að hafa mesta fjármagnið, flestu verkefnin og því mestu völdin. Þessa 

ályktun dregur hún m.a. af fyrirlestri sem hún sótti eitt sinn sem fjallaði um kvikmyndatónlist. 

 

Þá komu konur frá Þýskalandi og voru að tala um fólk sem er í kvikmyndatónlist. 

Karlmenn bindast samtökum til þess að tryggja stöðu sína, til að koma sjálfum sér lengra 

á meðan konur bindast samtökum til að gera senuna betri. Og það vantar... ég veit það 

ekki. Þetta á örugglega líka við um fleiri senur, jazzinn og atvinnulífið. Ef það væri meira 

og betra kynjajafnvægi, væru þá ekki kannski líka fleiri sem væru svona þenkjandi að við 

þurfum að taka betur utan um okkur sem hóp svo við öll höfum það betra.102 

 

Sunna dregur því þá ályktun að vegna þess að jazzvettvangnum er stjórnað af körlum, sé ekki 

góð samstaða. Einnig er athyglisvert að Sunna er þegar farin að huga að lausnum á vandanum 

og gengur því út frá að það sé ekki mikil samstaða á íslenskum jazzvettvangi eða a.m.k. 

eitthvað sem þarf að bæta.  

Marína Ósk telur í raun bæði vera samstöðu á vettvangnum og ósamstöðu í formi 

samkeppni: 

 

 Mér líður eins og þetta sé pínulítið tvíþætt, bæði í gangi. Að vissu leyti opinber samstaða 

og það eru ákveðnir drifkraftar sem einstaklingar í senunni, sem svona eru reglulega að 

tala um þessa hluti, minna á þetta og halda okkur á tánum. En að sama skapi þá eru allir 

bara að díla um sitt. Ég myndi segja að þetta væri bæði. [...] Ég held að fólk reyni að 

keppast um giggin á eins smooth hátt og hægt er. Maður vill vera með góð vibes en jújú, 

það er samkeppni um giggin.103 

 

 
101 Sama heimild. 
102 Sama heimild. 
103 Viðtal við Marínu Ósk Þórólfsdóttur, 21. janúar 2022. 
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Haukur lýsir því að stundum finni hann sandkassakrakkann koma upp í sér. Eins og Marína 

segir, þá vill enginn vera haldin öfundsýki eða hafa slæmt viðmót en það er þó óhjákvæmilegt 

stundum: 

 

Hins vegar getur maður alveg séð ef einhver er að fá of mikla athygli og finnst það 

kannski út á eitthvað sem er kannski þunnur þrettándi, þá finnur maður alveg 

sandkassakrakkann koma upp í sér. Þú veist, að það er þessi öfund að einhver er að fá 

eitthvað sem þú telur þig eiga að fá en ég meina að maður þarf bara að hefja sig yfir 

þannig tilfinningar.104 

 

Einnig tala bæði Marína og Haukur um greiðamenningu, ef svo mætti kalla, á jazzsenunni. 

Haukur segist ekki vilja taka þátt í henni, þrátt fyrir að hann viðurkenni að öfund eða gremja 

komi af og til upp í honum. Marína lýsir þessu frekar sem pirringi: 

 

Þar er klárlega svona, maður spilar með ákveðnu fólki og maður hringir í það fólk. Maður 

upplifir alveg að ef einhver bókar mig á gigg þá líður mér eins og ég þurfi að bóka þann 

á gigg. [...] Það hafa komið hugsanir í kollinn minn eins og „ok, nú er ég búin að bóka þig 

í átta gigg á þessu ári, þú hefur aldrei bókað mig, af hverju ætti ég að hringja í þig aftur, 

ég veit þú ert að spila gigg.“ 105 

 

Ganga má út frá að þessar tilfinningar séu einungis mannlegar og eðlilegt að mismunandi 

tilfinningar brjótist um í fólki þegar um þess konar samkeppni er að ræða. En þær eru ein 

birtingarmynd togstreitu og átaka á vettvangnum. En getur verið að togstreitan spretti líka 

upp úr jarðvegi hefðarinnar þ.e. handverkshefð og menningu jazzins? 

 Haukur upplifði sjálfur þegar hann sneri heim frá Kaupmannahöfn í kringum 2006, að 

tónlistinni sem hann hafði unnið mikið við og lagði sig fram um að kynna fyrir Íslendingum, 

var ekki tekið fagnandi eða opnum örmum af öðru jazztónlistarfólki sem var hér fyrir á 

senunni: 

 

Svo man ég að það kom upp furðuleg stemning þegar ég var farinn að færa mig doldið 

upp á skaftið. Og það er svona klassískt þegar kemur eitthvað svona, maður upplifir að 

maður sé svona utanaðkomandi. Svo ég hef á tilfinningunni að heimstónlistardótið hjá 

 
104 Viðtal við Hauk Frey Gröndal, 25. janúar 2022. 
105 Viðtal við Marínu Ósk Þórólfsdóttur, 21. janúar 2022. 
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mér hafi verið talað soldið niður í Rauðagerði [106] á sínum tíma. Vegna þess að ég var að 

taka einhver gigg eða taka eitthvað pláss sem hentaði ekki. Þarna varstu kominn með 

rytmíska músík sem ekki hafði heyrst hér áður.107 

 

Haukur vill meina að jazzhefðin og bakgrunnur þeirra sem voru fremstir á senunni á þeim tíma, 

hafi verið ráðandi og lagt línurnar. Heimstónlist, þrátt fyrir að innihalda spuna, hafi mætt 

mótstöðu, að minnsta kosti ekki fengið meðbyr. Hann talar til að mynda um að þar sem flestir 

kennararnir starfandi í FÍH á þessum tímapunkti, hafi lært í Bandaríkjunum, hafi hugmyndin 

um hreinan amerískan jazz, verið þar af leiðandi mjög sterk í skólanum. Hefðin um tónlist sem 

handverk er greinilega sterk og erfitt fyrir fólk að hvika frá því: 

 

Hef heyrt furðulegar sagnir manna í sambandi við hvað menn eru menntaðir. Hversu 

merkilegt það á að vera, en það er nú oftast þannig að það eru menn sem að tala sína 

skóla upp og sína menntun og vilja svo meina að allt annað sé bara eitthvað drasl. Bara 

klassískt. [...] Þá tala menn svolítið á þessum nótum, þeir hafi lært gullgerðarlistina á 

réttum stað í heiminum. [...] Hver var meistarinn þinn, er spurt.108 

 

Af þessu má draga þá ályktun að hefðin um t.d. gullgerðarlistina, hefur ákveðið vald yfir fólki 

og stjórnar upp að vissu marki, því sem er á vettvangnum hér, hvað má og hvað má ekki. Þegar 

tónlistarfólk, líkt og Haukur lýsir, kemur fram með nýja nálgun, nýja tónlist og hefur annan 

bakgrunn t.d. námsstofnun eða námsland, felur það í sér ögrun og uppbrot á hefðinni. Við það 

skapast núningur eða einhverskonar valdabarátta innan vettvangsins og ósamstaða skapast 

meðal tónlistarfólksins.  

 Gunnar Hrafnsson kallar, líkt og Sunna, eftir betri samstöðu. Sem formaður FÍH, horfir 

hann þó á hlutina í stærra samhengi og kallar eftir samstöðu ólíkra hagsmunahópa innan list-

og menningarvettvangsins.  

 

[...] frekar en að hafa áhyggjur af því hvar jazztónlistarmenn eru eða organistar, þá 

verður listsamfélagið að fara að horfa á heildarmyndina. Heildarmyndin er að 

ríkisframlögin, sneiðin af þjóðarkökunni er alltaf hlutfallslega að minnka, inn í 

menningargeirann. Á sama tíma og við viðurkennum að hann skipti gríðarlegu máli. 

 
106 Skrifstofa FÍH er í Rauðagerði sem og Tónlistarskóli FÍH. 
107 Viðtal við Hauk Frey Gröndal, 25. janúar 2022. 
108 Sama heimild. 
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Hann skiptir máli sem landkynning, skapar fjölda starfa, skiptir máli fyrir andlega líðan, 

fyrir sjálfsvitund og verndun málsins. Hægt að færa milljón rök fyrir þessu. Við verðum 

að fara að koma fram sem afl.109 

 

Ef miðað er við það sem hefur komið hér fram, er hægara sagt en gert að vettvangurinn 

sameinist sem eitt afl. Hver og einn einstaklingur hefur sinn bakgrunn, sínar skoðanir, sitt 

handverk og tekur sér sína stöðu á vettvangnum með áform um hvaða hluti hann vill ná fram, 

hvaða gigg hann vill ná í og með hverjum hann vill spila. Ef til vill er einstaklingshyggjan 

leiðandi stef, bæði í tónlistinni sjálfri og á vettvangnum. Einstaklingurinn tekur sér stöðu og 

brýtur upp það sem í upphafi var samstaða.  

 

4.5 Einstaklingshyggja 
 

Í flestum þeim heimildum sem fjalla um jazz á Íslandi, er mikið gert úr innkomu 

saxófónleikarans Gunnars Ormslev, á jazzsenuna. Komu hans til landsins er líkt við 

vítamínsprautu fyrir tónlistarlífið, dægur- og jazztónlistina þó aðallega. Hann var hálf íslenskur 

og hálf danskur en ólst upp í Danmörku. Hann var þó ungur þegar hann flutti til Íslands árið 

1946 og byrjaði að spila með helstu hljóðfæraleikurum á dægurtónlistarsviðinu, til dæmis Jóni 

Páli Bjarnasyni gítarleikara.110 Annar af stóru nöfnum íslenskrar jazzsögu er Guðmundur 

Steingrímsson, oft kallaður „Papa Jazz“.  

Gunnar Hrafnsson, lýsir þessum mönnum sem miklum áhrifavöldum, bæði í sínu lífi og 

á jazzvettvangnum í heild sinni. Hann byrjaði 16 ára að spila jazz með Guðmundi 

Steingrímssyni og Guðmundi Ingólfssyni, píanóleikara: 

 

Það verður stór atburður þegar Gunnar Ormslev kemur til landsins. Hann tengir sig inn á 

fleiri. [Hann var] dáður af öllum og spilar mikið. Hann var mikill áhrifavaldur. [...] og þeir hafa 

alveg rjúkandi að gera og eru í öllum hljómsveitum, alveg þangað til Bítlaæðið kemur, þá 

kemur svona rof í þetta. Þeir eru samt ennþá að spila og ég man maður horfði á, ´69, mynd 

af Hauki Morthens utan á Borginni, manni fannst þetta svo cheesy eitthvað, hallærislegt. 

Hafði engan smekk fyrir þessu.111 

 

 
109 Viðtal við Gunnar Hrafnsson, 24. nóvember 2021. 
110 Vernharður Linnet í Francesco Martinelli (ritstj.), The History of European Jazz (2018), bls. 266. 
111 Viðtal við Gunnar Hrafnsson, 24. nóvember 2021.  
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Gunnar var ungur þegar Bítlaæðið kom og þá ekki enn kominn með áhuga á jazzi eða „gömlu 

tónlistinni“ eins og hann kallar íslenska dans-, jazz- og dægurlagatónlist. En þarna lýsir hann 

því að jazztónlistarfólk á Íslandi barðist þó áfram í sinni sérgrein þrátt fyrir að unga kynslóðin 

hafi haft meiri áhuga á rokki og nýrri tegund dægurtónlistar. Þannig hafi jazztónlistarsenan 

lifað af en ekki algjörlega lognast út af á þessu tímabili. Ennþá var markaður fyrir lifandi tónlist 

sem bakgrunnstónlist á fínni veitingastöðum eða hótelum, jazz-sveiflutónlist á dansleikjum og 

svo jazztónlist á smærri kaffihúsum/börum. Hafa ber í huga að fyrr á sjöunda áratugnum sem 

Gunnar vísar til, komu bæði Louis Armstrong og Ella Fitzgerald til Íslands og spiluðu fyrir 

mikinn fjölda fólks svo markaðurinn fyrir jazztónlist hvarf aldrei algjörlega þrátt fyrir 

Bítlaæðið.112 

 Gunnar Ormslev fær sérstaka málsgrein í kaflanum um íslenskan jazz í bókinni The 

History of European Jazz, sem er lýsandi fyrir hversu mikilvægt framlag hans til íslensks 

jazzvettvangs, er talið. Að hampa einstaka hljóðfæraleikurum er ekki nýtt af nálinni og er eins 

og rauður þráður í allri sagnaritun um jazz. Umræður um einstaklings- og hetjudýrkun í 

jazztónlist komu ekki upp með beinum hætti í öllum viðtölunum og því óvíst hvort allir 

viðmælendur séu meðvitaðir um þessa hetjudýrkun og áhrif hennar á menningu 

jazzvettvangsins. 

 Eric Hobsbawm bendir á að jazzinn sé „tónlist spilaranna“ (e. players music) og geti 

aldrei orðið til eða verið skilgreindur nema fyrir framlag einstaka hljóðfæraleikara, á þeim tíma 

þegar þeir voru upp á sitt allra besta.113 Þetta viðhorf kemur bersýnilega í ljós í 

heimildaþáttum Ken Burns frá árinu 2000, þar sem t.d. Louis Armstrong er hampað sem 

upphafsmanni nútímans (e. inventor of modern time).114 Einnig tala viðmælendur í þáttunum 

um að Armstrong hafi haft einhverja andagift sem enginn annar, fyrr né síðar, hafi búið yfir. 

Um aðrar kanónur jazzsögunnar er talað á svipuðum nótum. Bruce Johnson og Scott Devaux 

gagnrýna þessa nálgun heimildaþáttanna og líkja þeim við Hollywood-bíómyndir á borð við 

Amadeus sem fjallar um Mozart og Immortal Beloved sem fjallar um Beethoven. 115  

Bíómyndirnar eru ekki til þess fallnar að mála rétta mynd af tónskáldunum og hversu mikið 

 
112 Jón Múli Árnason: Djass, (1985), bls. 195 og Björn Þór Sigurbjörnsson (umsjón): Morgunvaktin, RÚV. Viðtal 
við Vernharð Linnet frá febrúar 2021. Endurflutt 13. janúar 2022. 
113 Eric Hobsbawm. „The Jazz Scene“. London: Monthly review Press, (1960), bls. 29  
114 Ken Burns. „Jazz – 04- The True Welcome (1929 -1934)“, (2001) Sjá: 
https://www.youtube.com/watch?v=tGWr3FE4RBw 
115 Scott DeVeaux. „Struggling with Jazz“, (Current Musicology, 71.-73. árg, 2001-2002), bls. 355. 
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þeir þurftu að leggja á sig til að læra það sem þeir kunnu eða áorka því sem þeir gerðu. Í 

staðinn verða til eins konar mýtur eða goðsagnir um náðargáfu þeirra. Tónskáldin eru sett á 

einhvern stall sem enginn mun nokkru sinni ná eða verða settur á. Sama hefur verið gert með 

einstaka jazzhljóðfæraleikara og vókalista. Sem dæmi mætti nefna myndina Bird sem fjallar 

um saxófónleikarann  og einn af upphafsmönnum bebopsins, Charlie Parker. Þó myndin sé 

ólík kvikmyndunum um Mozart og Beethoven er sama uppi á teningnum varðandi goðsöguna. 

Aldrei er spurningunni um ástæður heróínfíknar Parker velt upp eða úr hverju þunglyndi hans 

spratt. Frekar er látið að því liggja að fíknin sé í raun nauðsyn vegna snilligáfu hans.116 Eflaust 

er einhver munur á þessum ólíku kanónum; annars vegar þær sem eru nær í tíma og hins 

vegar þær sem voru uppi fyrir árhundruðum og bjuggu við ólíkar aðstæður í ólíku samfélagi.  

 Í öllum heimildum um jazz og margar kanónur í jazzsögunni, er fjallað um 

heilsuspillandi lífsstíl þeirra. Charlie Parker var heróínfíkill og neyslusaga hans samofin 

tónlistarferli hans, Miles Davis trompetleikari var á tímabili heróínfíkill, John Coltrane 

saxófónleikari var heróínfíkill og svo mætti lengi telja.117 Saga þessara manna er aldrei sögð 

nema minnst sé á neyslusögu þeirra líka. Svo virðist sem að margar heimildir eigi erfitt með 

að skilja á milli neyslu einsaklinganna og tónlistarhæfileika þeirra. Ef einstaklingurinn fékk ekki 

náðargáfu sína frá guði eða á yfirskilvitlegan hátt, hlýtur eiturlyfjaneyslan að útskýra 

stórsigrana á tónlistarsviðinu.  

 Haukur Gröndal kannast við fókus sögunnar á einstaklinginn og bendir á að margir vilji 

einmitt feta þá braut: 

 

Maður getur séð fyrir sér individual art form eins og jazz þar sem þetta snýst svo um 

persónuna, um að hún fari á eitthvað flug og ef fólk er þannig innréttað að það vill að 

aðrir sjái þig svona.118 

  

Þarna er Haukur að vísa í kanónurnar, að fara á flug eins og þær og veltir fyrir sér hvort 

hljóðfæraleikarar vilji að aðrir sjái þá í svipuðu ljósi. Hvað varðar hvernig sagan er sögð um 

kanónurnar er Haukur ekki viss um að sagan sé alltaf sögð í réttu ljósi. „Ég er dáldið búinn að 

 
116 Richard Brody. „The front Row“ í The New Yorker, 2010.  
117 Julia Rolf (rit.), The Definitive Illustrated Encyclopedia, Jazz and Blues, bls. 165, 201 og 251.  
118 Viðtal við Hauk Frey Gröndal, 25. janúar 2022. 
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velta mér upp úr þessu og ég held bara að þetta sé ofboðslega röng söguskoðun. Hún er svo 

hetjuvædd.“119 

  

Marína Ósk kannast við þessa hetjudýrkun og hetjuvæðingu á persónum úr 

jazzsögunni. Hún segir að margir nemendur, jafnvel kennarar eigi sér sínar hetjur og rifjar upp 

viðhorf margra kennara í Amsterdam til hetjanna. 

 
Þetta er svo rómantíseraður lífsstíll. Kennarar í Amsterdam höfðu tekið tímabil af lífi 

sínu í þetta, að ganga í spor hetjanna sinna. [...] Þú þarft að getað spilað mjög hratt, og 

svo ennþá hraðar, þá þarftu að taka kókaín.120 

 

Hetju- og einstaklingsdýrkunin leiðir því óneitanlega til þeirra vangaveltna hvort og hvernig 

hún birtist á jazzvettvangnum í dag, á annan hátt en að vera markmið eða takmark 

hljóðfæraleikarans. Gæti verið að hún birtist í einstaklingsmiðaðri menningu innan 

jazzvettvangsins? Sem dæmi má taka orð Gunnars Hrafnssonar varðandi það hvernig er að lifa 

á því að spila jazz á Íslandi:  

 

 Þetta veltur hér meira á einstaklingnum. Ef þú hefur ákveðið tæki eins og það að skilja 

hvernig þú getur búið til verkefni, eins og aðgengi að sjóðum. En ef þú ert mjög 

uppburðarlítill og ekki viss hvernig þú átt að gera þetta. Þá sértu settur til hliðar núna.121 

 

Af þessu má dæma að bæði styrkjakerfið og umhverfi jazztónlistarfólks, sé miðað við 

einstaklingsframtakið og frumkvæðisgetu. Því skiptir engu máli þó einstaklingurinn sé 

hæfileikaríkur hljóðfæraleikari. Það sem skiptir mestu máli er að einstaklingurinn sækist eftir 

bæði verkefnum og fjármagni sjálfur. Það er því ekki til neitt kerfi sem tekur utan um unga 

hljóðfæraleikara sem taka sín fyrstu skref utan skóla. Eftirspurnin eftir jazztónlist og 

markaðurinn á Íslandi er svo lítill að ef einstaklingurinn hefur enga frumkvæðisgetu til að skapa 

sér verkefni, hefur hann ekkert að gera og engar tekjur.  

 Haukur Gröndal segir frá námskeiði sem hluta af námsleið hans í Rytmíska 

konservatoríinu í Kaupmannahöfn sem gekk út á að kenna nemendum að sækja um styrki. Í 

 
119 Sama heimild.  
120 Viðtal við Marínu Ósk Þórólfsdóttur, 21. janúar 2022. 
121 Viðtal við Gunnar Hrafnsson, 24. nóvember 2021 
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námskeiðinu lærði hann hvaða styrkir væru í boði, t.d. stærstu menningarsjóðir á 

Norðurlöndum og hvernig setja ætti saman verkefni sem væru styrkhæf.122 Þar var því ekki 

einungis stólað á einstaklingsframtakið og getu hvers og eins til að greiða úr því flækjustigi sem 

fylgir því að vera sjálfstætt starfandi listamaður/kona, heldur nemendur beinlínis studdir 

áfram í að fóta sig fjárhagslega og finna sig á þann hátt innan vettvangsins. Þó þetta sé ekki 

stórt atriði, er það ágætt dæmi um mismunandi áherslur samfélaga, gagnvart einstaklingum á 

vettvangnum. 

 Ef litið er aftur á fullyrðingu Hobsbawn um „tónlist spilaranna“, snýr hún fyrst og fremst 

að spunanum. Í flutningi á hefðbundnum jazzstandard skiptast spilararnir á að spinna yfir 

formið og er grunnþáttur í hefð jazzins. En spuni var þó ekki fundinn upp með jazzinum. 

Haukur veltir fyrir sér ástæðum þess að spuni, sem á öldum áður var hluti af evrópskri 

klassískri tónlist, féll algjörlega út. Hann velti upp þeirri áhugaverðu hugmynd að sú staðreynd 

snerist um að stigveldið haldist í réttum skorðum, að tónskáldið sé hið æðsta vald sem segi 

öðrum nákvæmlega hvernig hlutirnir eigi að vera og hafi þannig stjórnina. Þessi hugmynd 

hrindir af stað annarri áhugaverðri sýn á einstaklingshyggju jazzins. 

 

Er það auðveldara fyrir meistarana að miðla músíkinni í gegnum nótur eða snýst það 

um að stýra? Snýst það um híerarkíið, tónskáldið og þessa kláru sem allt kunna, að 

segja hinum hvernig á að gera svo þeir fari ekki að klæmast í hlutunum. [...] Klárlega 

er það einstaklingurinn sem kemur með sitt input í jazzinum. Það er nánast það fyrsta 

sem maður heyrði í FÍH, 16 ára, að nú ættu menn að fara að leita að sinni réttu rödd. 

Það var litið niður á það að menn lærðu „lick“ eða svona „language“ grunn.123 

 

Eins og Haukur bendir á er þunginn á einstaklingnum í jazztónlist, að hver og einn sé 

sjálfstæður einleikari. Orð Hauks um vald tónskáldsins í klassískri tónlist, leiða þó óneitanlega 

til þeirrar spurningar hvort sama sé uppi á teningnum í jazzi, þ.e. að kanónan sem lagði 

línurnar, sé svo mikið og ósýnilegt vald yfir öllum þeim sem á eftir koma, að þú verður að vera 

eins og hún. Jafnvel, líkt og Marína lýsir, að feta í sömu fótspor og lifa sama lífstíl. 

 Ljóst er að framlag einstaklingsins er grunnur jazztónlistarinnar, þ.e. einleiksspuni er 

stærsta og eitt mikilvægasta einkenni jazztónlistar.  Það liggur því í hlutarins eðli að án framlags 

einstaka hljóðfæraleikara, hefði margt í sögu jazzins ekki náð sömu framþróun í fagurfræði, 

 
122 Viðtal við Hauk Frey Gröndal, 25. janúar 2022. 
123 Sama heimild. 
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tónlistarlegri nálgun og vinsældum. Því virðist sem það sé jazzleikurum mjög mikilvægt að 

halda í þessa einstaklingshyggju, ekki einungis vegna þess að sagan sem samanstendur af 

þessum stóru nöfnum og kanónum viðheldur valdi sínu gagnvart nálguninni í tónlistinni en líka 

líkt og Haukur bendir á, til að skilgreina jazzinn frá klassískri tónlist.  

 

4.6 Staða kvenna í jazztónlist 
 

Staða kvenna í tónlist á Íslandi er umræðuefni sem hefur fengið aukna athygli undanfarin 10 

ár. Ekki verður hjá því komist að snerta á því málefni þegar jazzvettvangurinn á Íslandi er 

skoðaður, þó ekki sé nema í stuttu máli. Málefnið kom fram í viðtölunum og var greinilega 

mikilvægt bæði hjá Marínu Ósk og Sunnu. Mikið er til af efni um ólík hlutverk kynjanna, 

femínisma, kynbundna mismunun o.s.fr. Þó er til minna af efni um kynjamun og stöðu kvenna 

á tónlistavettvangnum, þá sérstaklega þeim íslenska. Nokkrar meistararitgerðir hafa verið 

skrifaðar um konur og tónlist og ber þar helst að nefna tvær nýlegar um konur og raftónlist124 

og konur á íslensku rappsenunni.125 Einnig hefur tilkoma Félags kvenna í tónlist, KÍTÓN sem 

var stofnað 2012, aukið bæði á umfjöllun fjölmiðla og á samfélagsmiðlum um stöðu kvenna í 

tónlistarbransanum.126  

 Erfitt reyndist að finna heimildir og fræðigreinar um efnið með leit á netinu en þó hefur 

það verið skoðað sérstaklega með hliðsjón af stöðu söngkonunnar á jazzvettvangnum. En eins 

og með margt í sögu jazzins, snúa þær umfjallanir oftast að stöðu svartra kvenna á amerísku 

jazzsenunni. Einnig er athyglivert hversu lítið finnst á leitarvefnum timarit.is. Með 

leitarorðunum „kvennadjass“ eða „kvennajazz“ fást örfáar niðurstöður, ekki nema nítján 

talsins til samans, og þær elstu eru frá 1978 og 1982. Svipaða sögu er að segja þegar leitað er 

að „konur og djass“ og  „konur og jazz“. Þessar niðurstöður gefa e.t.v. til kynna mikinn skort á 

umfjöllun um þetta sértæka málefni. Hafa ber þó í huga að þetta segir ekki til um að ekki hafi 

verið fjallað um konur og jazz, því oft er fjallað um konur sem spila eða syngja jazz án þess að 

það sé sérstaklega tekið fram. Mun fleiri niðurstöður fást ef leitað er að orðinu „jazzsöngkona“ 

og sú elsta frá 1940.  

 
124 Auður Viðarsdóttir: „ „....og það er allt í einu stelpa á mixernum“: Upplifun tónlistarkvenna af tækni í 
tónlistarsköpun“. Meistararitgerð við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Reykjavík, 2017. 
125 Óli Valur Pétursson: „„Ég er svo nett, að ég er ógeðslega nett“: upplifun kvenrappara á fjölmiðlaumfjöllun“. 
Meistararitgerð við Félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Akureyri, (2021). 
126 Sjá: https://kiton.is. 
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 Staða kvenhljóðfæraleikara gagnvart körlum, var lengi sú að þær voru einfaldlega ekki 

taldar færar um að spila eins og karlmenn. Lana Kolbrún Eddudóttir segir í tímaritinu Vera frá 

atviki sem átti sér stað á Hótel Sögu árið 1996. Þar voru á dagskránni tónleikar 

hljómsveitarinnar April Light Orchestra, stórsveitar einungis skipaðri konum. Maður nokkur 

kemur í miðusöluna til að borga sig inn á tónleikana en uppgötvar sér til mikillar skelfingar að 

um kvennahljómsveit væri að ræða: „Þegar vinurinn áttaði sig á því að sveitin var eingöngu 

skipuð konum, stakk hann við fótum og mælti stundarhátt: „Oj, eru þetta eintómar kellingar? 

Þá er ég farinn!“127 

 Sunna rifjar upp að hafa verið eina stelpan sem var að læra á hljóðfæri í rytmísku 

deildinni í FÍH á miðjum tíunda áratugnum. Einhverjar stelpur voru í skólanum, en þær voru í 

söngdeildinni, sem virðist af orðum Sunnu hafa verið ótengd hljóðfæradeildinni, eða í 

klassísku hljóðfæranámi: 

 

Ég var samt alveg svolítið svona, það var ég og svo strákarnir. [...] svona eftir á að hyggja, 

þegar maður fer að hugsa til baka. Þó ég hafi verið í skólanum, þá var ég svolítið 

einangruð af því að ég var stelpa. Ég var samt ekkert mikið að spá í það á þessum tíma.128 

 

 Sunna vill meina að klassíska senan sé á betri stað hvað hlutfall kvenna á senunni varðar. Hún 

heldur því fram að fleiri stelpur velji frekar klassískt nám en rytmískt og veltir því fyrir sér hvað 

veldur: 

 

Já og svo kannski, hérna, það er hægt að pæla í þessu af hverju er klassíkin svona miklu 

framar heldur en jazz og líka bara í kynjahlutfalli og í svo mörgu. Bara langt á undan 

okkur, við erum svo aftur í rassgati á jazzsenunni. Þá er þetta náttúrulega, jazzinn hér er 

algjör karlaklúbbur og þar eru karlarnir að keppast.129 

 

Haukur Gröndal velti því sama fyrir sér og því ljóst að þessi ólíku kynjahlutföll milli stílbrigða 

er eitthvað sem tekið er eftir. Aðspurður hvort hann sé með kenningu um hvað valdi þessum 

kynjahlutföllum segist hann ekki hafa svarið. 

 

 
127 Lana Kolbrún Eddudóttir. „Oj! Eru þetta eintómar kellingar? Þá er ég farinn!“ Vera 5. tlbl. (1996): bls. 14. 
128 Viðtal við Sunnu Gunnlaugsdóttur, 19. nóvember 2021. 
129 Sama heimild. 
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Ég hef ekki hugmynd um það. Skortur á fyrirmyndum væntanlega. Og kannski hvernig 

grunntónlistarnámið okkar er sett upp. Þegar við sjáum önnur kynjahlutföll í klassíkinni, 

þá hallar það yfirleitt yfir á hitt. Þá veltir maður fyrir sér hvort þessar kennsluaðferðir, 

stemmning, það er nú mjög órætt orð, fæli frá. Það sé þægilegra fyrir stelpurnar, að þeim 

þyki hin leiðin skýrari eða eitthvað.130  

  

Haukur tekur fram að á þeim árum sem hann nam og starfaði í Kaupmannahöfn, upplifði hann 

ekki jafn mikinn kynjahalla á jazzónlistarvettvangnum. Hann fann mikinn mun á Íslandi og 

Danmörku.  

 

Úti í Danmörku var maður að spila í einhverju big bandi og það voru alltaf einhverjar 

konur að spila, það var milli 2000-2006. Og í Konsinu þegar maður var að læra voru fullt 

af stelpum að læra á allskonar hljóðfæri, bassa, slagverk. Ég er að klára 1997 [FÍH], Sunna 

er á undan mér. Ég held ég geti fullyrt að það er engin kona að stúdera á eitthvað 

hljóðfæri rytmíska músík [1997]. Það auðvitað leggur ákveðinn grunn inn í framtíðina.131 

 

Fleiri hafa sömu sögu að segja og Haukur um mun á stöðunni á Íslandi gagnvart öðrum 

löndum. Í viðtali við Fréttablaðið árið 2017 segir Anna Gréta Sigurðardóttir, jazzpíanóleikari, 

frá því að hún finni fyrir að karlkyns samnemendur hennar í Stokkhólmi, séu mun meðvitaðri 

um kynjajafnvægi en karlkyns samnemendur og samstarfsmenn á Íslandi.132  

Skortur á konum á senunni býr óhjákvæmilega til ójafnvægi á vettvangnum með 

einhverjum hætti. Við yfirferð á sögu jazzins, er minnst á afar fáar konur. Sagan á sér þó sínar 

kvenkanónur eins og Billie Holiday, Ellu Fitzgerald söngkonur og Mary Lou Williams, 

píanóleikara og tónskáld. Einnig gerir Jón Múli blússöngkonunni Bessie Smith góð skil, í 

bókinni Djass.133 Saga jazzins er þó, eins og margt í mannkynssögunni, lituð af sögu karlmanna. 

Vettvangurinn verður því óneitanlega karllægur þegar þeir eru í meirihluta. Karllæga 

andrúmsloftið birtist með margskonar hætti. Marína Ósk segist oft upplifa að hún fái 

annarskonar viðmót sem kona í jazzi en tekur sérstaklega fram að hún fái enn annað viðmót 

sem söngkona:   

 
130 Viðtal við Hauk Frey Gröndal, 25. janúar 2022. 
131 Viðtal við Hauk Frey Gröndal, 25. janúar 2022. 
132 Magnús Guðmundsson. „Ágætt að hafa smá kæruleysi í djassinum“  Fréttablaðið, 72. tlbl. (01.02.2017). Bls. 
58. 
133 Jón Múli Árnason. Djass, (1985), bls. 19-28. 
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Ég hef upplifað ansi margt varðandi það að vera kona og sérstaklega varðandi það að 

vera söngkona. Það er sérkapítuli held ég. Ég er orðin dálítið þreytt á því [...] En maður 

hefur upplifað vantraust gagnvart því að maður viti hvað maður er að gera, upplifað að 

það er gengið framhjá manni t.d. á æfingum. Kannski er þetta mitt verkefni, mínar 

útsetningar og það er samt verið að ræða hvort eigi að spila þennan hljóm eða þennan 

hljóm. Og ég er bara eitthvað halló! Ég held að fólk átti sig ekkert á þessu sko og ég hef 

líka alveg upplifað að það sé dáldið svona, einmitt horft framhjá manni, gerðar meiri 

kröfur, öðruvísi viðmót áhorfenda t.d.134 

 

Sem dæmi um auknar kröfur til kvenna, segist Marína hafa upplifað meðan hún var í námi að 

karlsöngnemum var betur treyst fyrir t.d. nótunum sínum og tónsmíðum meðan söngkonur 

voru spurðar hvort þær „væru nú ekki með hlutina á hreinu.“ Auðveldara var að brjóta þær 

niður en strákana. Í meistararitgerð Óla Vals Péturssonar, kemur fram sama viðhorf um 

auknar kröfur til kvenna í rapptónlist. Rappkonur segjast ekki mega vera byrjendur, þær þurfi 

að vera fullmótaðar þegar þær stíga inn á senuna og mega ekki gera mistök meðan karlar bæði 

láta vaða, gera mistök og komast upp með það.135  

Þegar kemur að viðmóti áhorfenda segir Marína: 

 

T.d. bara, veit ekki hversu oft maður hefur lent í því að, afsakið að ég segi það, miðaldra 

karlar koma og ætli að útskýra fyrir mér hvernig ég hefði átt að syngja þetta lag, tempóið 

sem ég valdi hafi verið vitlaust, spyrja hvort ég kannist við Ellu Fitzgerald.136 

 
Marína segir fordóma gagnvart söngkonum og söngvurum vera algenga bæði meðal 

almennings og meðal tónlistarfólks. Hún segir vanþekkingu á hvað felst í því að vera góður 

vókalisti vera ástæðuna fyrir þessum fordómum. Einnig sé tónlistarfólk oft með mjög 

fastmótaðar hugmyndir um hvert hlutverk vókalistans sé og því fái þessi hópur sjaldnar að 

vera með.  

 

Bassaleikari fær gigg og hann hringir í gítarleika eða píanóleikara. Bassaleikari hringir 

sjaldnast í söngvara. Svo ef ég vil fá gigg þá þarf ég að ná í það gigg og ég þarf að bóka 

 
134 Viðtal við Marínu Ósk Þórólfsdóttur, 21. janúar 2022. 
135 Óli Valur Pétursson: „„Ég er svo nett, að ég er ógeðslega nett““. (Akureyri, 2021), bls. 29. 
136 Viðtal við Marínu Ósk Þórólfsdóttur, 21. janúar 2022. 
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fólkið, mig vantar einhvern til að spila með mér en þeim vantar ekkert endilega einhvern 

til að syngja með sér.137 

 

Í þessu tilfelli þurfa hljóðfæraleikararnir ekki endilega að vera karlar og snýst þessi frásögn 

Marínu frekar um hlutverk mismunandi hljóðfæra gagnvart vókalistum og vanþekkingu á 

möguleikum vókalistans. En þessi frásögn hennar kemur þó í kjölfarið á umræðu um konur á 

vettvangnum og ef litið er á þá staðreynd að kvenhljóðfæraleikarar séu mjög fáar á 

vettvangnum, verður þetta dæmi um tengslanet karla. Þessi ályktun samrýmist einnig 

frásögn Sunnu um að jazzsenan hér sé karlaklúbbur og kenningunni um markmið karla á 

senunni, líkt og kom fram í umræðu um samstöðu á vettvangnum: „Karlmenn bindast 

samtökum til þess að tryggja stöðu sína, til að koma sjálfum sér lengra á meðan konur bindast 

samtökum til að gera senuna betri.“138 

Ljóst er að konur þurfa að leggja harðar að sér en karlar, til að tryggja stöðu sína á 

vettvangnum ef ekki aðeins til að komast inn á vettvanginn og ef þannig vill til að kona hefur 

valið sér söngstarfið, þarf hún að berjast við staðalímyndir söngkonunnar og fordóma gagnvart 

þekkingu hennar og getu.  

  

 
137 Sama heimild.  
138 Viðtal við Sunnu Gunnlaugsdóttur, 19. nóvember 2021. 
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5. Umræður  
 
5.1 Vinnusemi 
 
Einstaklingsframtakið og frumkvæðisgeta, virðist vera grundvöllur þess að margt 

jazztónlistarfólk hafi mikið að gera og mörg verkefni. Þrátt fyrir aðgengi að sjóðum eins og 

Tónlistarsjóði og starfslaunum listamanna, hallast menningarlíkan jazzins á Íslandi mikið í átt 

að hæfnislíkaninu svokallaða. Hæfnislíkanið er það menningarlíkan sem ræður t.d. ríkjum í 

Bandaríkjunum. Hæfni einstaklingsins til að selja vöru sína í takt við eftirspurn markaðarins, 

ræður úrslitum um afkomu hans á vettvangnum.139 Þrátt fyrir að ekki sé hægt að segja að á 

Íslandi sé þetta hæfnislíkan við lýði, þar sem vissulega eru til sjóðir á vegum hins opinbera, 

virðist viðhorfið innan jazzvettvangsins vera á þá leið að einstaklingurinn þurfi sjálfur að bjarga 

sér, frekar en að hann gangi inn í kerfi sem styður við hann og vísar honum veginn við þau 

verkefni sem hann vill skapa sér. Þetta blandaða kerfi stuðnings og hæfnisgetu á vettvangnum, 

virðist henta að vissu leyti þar sem vilji einstaklinga til vinnusemi hefur ekki verið vandamál 

hingað til og eflaust hluti af ímynd jazzins um hinn hæfa, vinnusama „sólista“. Spurningin er 

bara, hvort það sé ásættanlegt ástand.  

Líkt og hefur komið fram hér í kaflanum á undan, var mikil áfengisneysla nátengd 

íslenskum jazzhljóðfæraleikurum, líkt og m.a. Gunnar Hrafnsson lýsti. Hans kenning er að 

sjálfsmynd  þessara einstaklinga hafi að mörgu leyti verið brotin, að því leytinu til að þeir 

elskuðu að spila tónlistina en upplifðu alltaf skömm yfir því þar sem tónlistin naut ekki 

virðingar meðal almennings og efri stétta samfélagsin. Einnig er kenning Gunnars að þar sem 

stór hluti af sjálfsmynd Íslendinga er að vera vinnusamur, var það þessum hljóðfæraleikurum 

erfitt að finna að ekki var litið á tónlistarflutning sem alvöru vinnu. Guðmundur Steingrímsson, 

oft kallaður Papa Jazz, lýsir því í ævisögu sinni hversu mikið hann vann á tímabili, í dagvinnu 

og í lausamennsku sem trommuleikari.  

 

Stundum var ég í þrefaldri vinnu, vann í Kaupfélaginu, síðan var ég á skrifstofu hjá 

umboðsmanni Eimskipa í Hafnarfirði og sá líka um sjoppu og spilaði með Ragga á kvöldin. 

Ég gekk stundum nærri mér á þessum tíma og átti það til að fá svima en lærði að vinna 

með því og komst svo yfir það, lærði að þekkja það þegar svimaköstin voru á leiðinni og 

 
139 Bjarki Valtýsson. Íslensk menningarpólitík. (Nýhil, 2011), bls. 60.  
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var tilbúinn að taka á því, en mér datt aldrei í hug að minnka við mig vinnu vegna þess 

að ég var með stóra fjölskyldu, sjö manns. 140 

 

Guðmundur lýsir því hvernig hann tók ákvörðun um að hætta sem fastamaður í hljómsveit 

Ragga Bjarna, en með honum spilaði hann nánast hvert einasta kvöld, svo hann gæti einbeitt 

sér að lausamennsku og tilfallandi jazztónlistarverkefnum. En fljótlega var hann þó farinn að 

spila fast með Hauki Morthens á Hótel Borg. Þrátt fyrir að hafa mikið að gera sem 

tónlistarmaður í kringum árið 1970, var það því ekki nóg til að sjá fyrir stórri fjölskyldu og 

nauðsynlegt að vinna aðra dagvinnu. 

 

Athygli vekur að Guðmundi þykir mikilvægt að segja frá þessu tímabili í lífi sínu og líðan sinni 

í endurminningum sínum. Það hlýtur því að vera stór hluti af sjálfsmynd hans að hafa unnið 

mikið. Mannfræðingar hafa skoðað þessa hlið á sjálfsmynd Íslendinga, að líta á sig sem 

vinnusama og vilja að aðrir sjái sig sem vinnusamt fólk. Sá sem ekki hefur nóg að gera, hlýtur 

að vera óhamingjusamur einstaklingur.141 Því má álykta sem svo að kenning Gunnars um 

brotna sjálfsmynd tónlistarflytjenda á þessum tíma, sé ekki svo fjarstæðukennd. Þessu til 

stuðnings segir Eyþór Gunnarsson, píanó- og hljómborðsleikari, frá því í viðtali við Arnar 

Eggert Thoroddsen, að frá miðjum áttunda áratugnum hafi hann ekki unnið fasta dagvinnu, 

þar sem hann hafi einungis haft tónlistarflutning hvers konar sem aðalinnkomu. Í kjölfarið hafi 

hann upplifað sig á skjön við samfélagið, líkt og hann passaði ekki inn í 9-5 menninguna. Þetta 

hafi til dæmis komið skýrt fram þegar keyra átti börnin í skóla snemma á morgnana, þar sem 

foreldrarnir, bæði tónlistarflytjendur, unnu oft bæði lengi á kvöldin eða fram á nætur.142  

 Líklega hefur brotna sjálfsmyndin verið ómeðvituð hjá þeim hljóðfæraleikurum sem 

Gunnar Hrafnsson talar um, enda kynslóð á undan Eyþóri Gunnarssyni. Kenning Gunnars um 

sjálfsmyndina og vinnusemina, endurspeglar margt af því sem fram hefur komið og sameinar 

jafnframt marga þá hluti og þemu sem eru rauður þráður í þessari umfjöllun. Léleg sjálfsmynd 

þeirra gæti talist afleiðing togstreitunnar og gjárinnar sem myndast milli stílbrigða, þ.e. hvar 

 
140 Árni Matthíasson. „Papa Jazz – Lífshlaup Guðmundar Steingrímssonar“. (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar, 
2009). Bls. 184. 
141 Finnur Magnússon. „Work and the Identity of the Poor: Work Load, Work Discipline, and Self-Respect.“ Í 
The Anthropology of Iceland, E. Paul Durrenberger og Gísli Pálsson (rit.), 140-156, (Iowa, University of Iowa, 
1989), bls. 140. 
142 Arnar Eggert Thoroddsen. „Music-making in a Northern Isle: Iceland and the “village factor“, (2018), bls. 
155. 
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jazztónlistin er flokkuð í stigveldi virðingarinnar. Áfengisneysla í kjölfar lélegrar sjálfsmyndar 

er líka nátengd arfleifð kanónanna, hetjanna sem notuðu hugbreytandi efni til að spila betur 

eða til þess einfaldlega að taka þennan stressvald út, þ.e. lélegu sjálfsmyndina og sviðsskrekk. 

Einstaklingshyggjan, fókusinn á persónuna, sólistann frekar en hljómsveitina er einnig samofin 

þessum hlutum. Áherslan á frábæra hljóðfæraleikarann hefur líklega búið til of mikið andleg 

álag sem þar af leiðandi leiðir til vímuefna og lélegrar sjálfsmyndar. Umhverfið og 

vinnuaðstæður hafa einnig ýtt undir áfengis – og vímuefnaneyslu. Við þetta verður til eins 

konar vítahringur.  

Áður en lengra er haldið er vert að athuga að umræða um vinnusemi og aðra dagvinnu, 

virðist vera bundin við Ísland og jazz í íslensku samhengi. Að þurfa að vinna aðra dagvinnu, er 

til að mynda ekki fyrirferðamikið umræðuefni í heimildaþáttaröðinni Jazz. Ekki svo að skilja að 

ekki sé minnst á kaup og kjör eða að það hafi ekki verið mikilvægt. Tenging vinnusama 

jazztónlistarfólksins við sjálfsmynd þess virðist vera íslenskt fyrirbæri og styður kenninguna 

um að sjálfsmynd Íslendinga sé bundin því að vera vinnusamur.  Vinnusami jazz-sólistinn, í 

sögulegu samhengi, er bundið því hversu mikið sá hinn sami hefur spilað mikið og gefið út 

hversu margar plötur en ekki hvaða annað starf þarf eða þurfti að sinna á dagvinnutíma. Einnig 

kemur þarna við sögu sú staðreynd að tækifærin til þess að spila hafa verið færri á Íslandi og 

gestir á tónlistarviðburðum færri og því kaupið minna, samanborið við stórborgir í 

Bandaríkjunum. Vinnusemin er því ekki einungis bundin sjálfsmyndinni, heldur nauðsyn m.a. 

vegna smæðar þjóðarinnar. 

Hér verður þó til annað umræðuefni þegar jazzinn er annars vegar. Fíkillinn með 

náðargáfuna er einhverskonar mýta eða goðsögn sem hefur ávallt fylgt jazzinum. Neyslusögur 

fylgja mörgum stórstjörnum og frumkvöðlum jazzsögunnar líkt og í tilfelli Charlie Parker.143 

Saga margra endaði illa líkt og saga Parker. 

Í grein sinni „Even unto Death: Improvisation, Edging and Enframement“ veltir Dick 

Hebdige upp ýmsum hliðum spunans, hvernig hann er rammalaus og yfirleitt á skjön við 

fyrirframgefnar og kapítalískar reglur. Einnig veltir hann upp því hugarástandi sem fólk þarf 

og fer í þegar það spinnur/impróviserar. Hann vitnar til að mynda í sögu af Albert Einstein sem 

fékk allar sínar bestu hugmyndir meðan hann rakaði sig. Hann telur að þversögnin um hinn 

 
143 Julia Rolf (ritstj.), The Definitive Illustrated Encyclopedia, Jazz and Blues, (2007), bls. 165. 
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utangátta snilling sé staðalímynd sem hefur fylgt mannkyninu jafn lengi og siðmenningin.144 

Engu að síður getur of mikil meðvitund verið fólki sem hindrun, þegar það iðkar list sína. Þessi 

rök hafa oft verið notuð sem ástæða þess að kanónur jazzins hafi neytt hugbreytandi efna, líkt 

og gert er í kvikmyndinni Bird sem fjallar um seinustu æviár Charlie Parker. Þegar meðvitundin 

er ekki að þvælast fyrir, koma bestu hugmyndirnar og besti spuninn. Parker hafnaði þessu þó 

sjálfur en haft er eftir honum: „Þegar ég hef drukkið of mikið, get ég ekki notað rétta 

fingrasetningu, hvað þá spilað góðar hugmyndir“.145 Það hlýtur því að vera mikil einfeldni að 

halda því fram að þar liggi eina ástæðan. Hafa ber í huga hér, að líklega hefur Parker ekki viljað 

beint hvetja aðra til að neyta fíkniefna og reynt að draga fram ókosti þess. Í grein sinni „The 

Problem with White Hipness: Race, Gender, and Cultural Conceptions in Jazz Historical 

Discourse,“ heldur Ingrid Monson því fram að í raun hafi eiturlyfjaneysla ungra svartra manna 

í Bandaríkjunum á bebop-tímanum (1940-1960), verið samfélagslegur þrýstingur og hluti af 

menningunni í kringum bebop tónlist, eða menning hinna svokölluðu „hep-cats“. Einnig hafi 

samfélagslega pressan sprottið úr kynþáttafordómum og fordómafullri orðræðu í garð 

svartra. Þó kynþáttafordómar hafi birst á annan hátt í íslensku samhengi, styður þetta þá 

ályktun að í kringum ákveðna menningu, eins og í þessu tilfelli jazzinn, verður til þrýstingur frá 

samfélaginu um að lifa ákveðnum lífsstíl. Þetta hefur átt við um áfengisneyslu íslensks 

jazztónlistarfólks á ákveðnu tímabili og ímynd tónlistarinnar, jafnvel alveg frá komu jazzins til 

landsins upp úr 1920 og til aldamóta. Ekki er þó hægt að útiloka þætti í íslensku samhengi, 

eins og að standa sig vel á sviði og finna leiðir til að róa taugarnar. Eins og Haukur Gröndal 

hafði á orði var tónlistin enn kölluð  „búllumúsík“ á miðjum tíunda áratug seinustu aldar og 

lífstíllinn því enn nátengdur tónlistinni.  

Í framhaldi mætti spyrja af hverju var íslenskt jazztónlistarfólk á árum áður svo 

meðvitað um sjálfsmynd sína og virðingarleysið gagnvart jazztónlist eins og lýst var hér að 

framan og á það enn við í dag? Þá væri einnig hægt að spyrja: hvernig vitum við hvar jazzinn 

er staðsettur í stigveldi menningarvettvangsins og er það yfir höfuð rétt túlkun? Kannski eru 

ástæðurnar sögulegar.  

 

  
 

144 Dick Hebdige. „Even unto Death: Improvisation, Edging and Enframement“ í Critical Inquiry, 27: 2 (2001). 
Bls. 248. 
145 Ingrid Monsoon. „The Problem with White Hipness:“ í Journal of the American Musicological Society, 48:3. 
(2003), bls. 414. (e. „When I get too much to drink, I can‘t even finger well, let alone play decent ideas...“). 
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5.2 Jazz í stigveldinu 
 
Ef tekið er mið af stigveldi Bourdieu þar sem efst trónir listin sem hefur minnst markaðshlutfall 

(selst minnst á frjálsum markaði) en hefur mestan ríkisstuðning og neðst er sú list sem tekur 

stærstan hluta af markaðnum og selur mest en hefur minnstan eða jafnvel engan 

ríkisstuðning, er auðvelt að staðsetja jazzinn nokkurn veginn í miðjunni á stigveldinu. 

Samkvæmt Bourdieu er stigveldið hvað efnahag varðar nokkuð einfalt, þeir sem græða mest 

í stigveldinu eru líka viðkvæmari fyrir efnahagslegum þrengingum. Því heldur hann því fram, 

miðað við franskar bókmenntir, að ljóðformið muni lifa af efnahagsþrengingar en ekki 

leikbókmenntir.146 Yfirfært á íslenska tónlist, myndi þá popp- og dægurtónlist eiga erfiðara 

um vik í efnahagsþrengingum þegar fólk hættir að hafa efni á því að sækja tónleika eða kaupa 

tónlist en klassíska tónlistin, með sinn litla áheyrendahóp, dyggan ríkisstuðning  og löngu sögu, 

lifa af.  

Hér gætu þó verið nokkrar breytur sem ganga ekki upp eða að minnsta kosti flækja 

málin. Ef mið er tekið af viðtölunum og þeim fáu heimildum um tölur og fjármagn sem lagðar 

eru fram hér, mætti ætla að gestir á jazztónleikum og neytendur jazztónlistar séu mun færri 

en gestir á klassískum tónleikum. Því ætti jazzinn að vera ofar í stigveldinu en klassík, 

samkvæmt kenningunni. Jazzinn nær hins vegar yfir mjög breytt tónlistarsvið og 

jazzhljóðfæraleikarar og spuni, koma fram í hinum ýmsu tónlistarstefnum og hinum ýmsu 

tónlistarviðburðum og -flutningi, t.d. í skemmtidagskrá í sjónvarpi, í leikhúsum og á 

popptónleikum. Auk þess rúmast innan jazzins breytt svið hinna ýmsu strauma og stefna, svo 

sem; dægur-jazztónlist (e. commercial jazz), bræðingur (e. fusion), mjúkur jazz (e. smooth 

jazz), free-jazz (e. frjáls spuni) og svo mætti lengi telja. Því mætti færa rök fyrir því að jazz-

stílbrigðin raðist í stigveldi innan jazzvettvangsins. Það er mjög erfitt að segja að fleiri hlusti á 

klassík en jazz og öfugt. Hins vegar, ef stórar breytur í þessu eru teknar út, eins og 

Sinfóníuhljómsveit Íslands (SÍ) og Stórsveit Reykjavíkur, og mið tekið af orðum Gunnars 

Hrafnssonar um stöðu klassískra hljóðfæraleikara í dag, sem ekki hafa stöðu hjá SÍ, sem er að 

hans sögn mjög erfið, eru mun fleiri sem sækja jazztónleika og lifandi jazztónlistarflutning en 

klassíska tónleika. Eins og komið hefur fram og kom fram í viðtali við Gunnar, hefur aldrei 

verið farið í að taka saman þessar tölur. Flest bendir þó til að hlutdeild SÍ sé yfirgnæfandi á 

markaði klassískrar tónlistar.  

 
146 Pierre Bourdieu. The Field of Cultural Production (1993), bls. 47.  
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 Eins og fram hefur komið nýtur SÍ hárra styrkja til að hafa hljóðfæraleikara í fastri 

stöðu. Ríkissjóður stendur straum af 82% af rekstrarkostnaði hljómsveitarinnar samkvæmt 

lögum og eru föstu stöðugildin 65. Í lögunum er kveðið á um að hljómsveitin fari reglulega í 

tónleikaferðir um Ísland í þeim tilgangi að „auðga tónmenningu Íslendinga, efla áhuga og 

þekkingu á æðri tónlist og gefa landsmönnum kost á að njóta hennar“. 147  Sama er ekki hægt 

að segja um Stórsveit Reykjavíkur sem engin lög ná yfir, nýtur styrkja í styttri tíma í einu og 

hefur ekki fastráðna hljóðfæraleikara. Því er engin áhersla frá hinu opinbera á að jazztónlist 

geti auðgað tónmenningu og ekki skilgreint hvort jazz sé æðri eða óæðri tónlist. Raunar má 

túlka sem svo að þar sem tónlist sem SÍ spilar er skilgreind samkvæmt stjórnvöldum, æðri 

tónlist, sé allt annað álitið óæðra. Þannig er hægt að raða jazzinum skör neðar í stigveldinu en 

klassískri tónlist. Einnig er hægt að færa rök fyrir þessari uppröðun með sögulegri skýringu, 

þ.e. hvað er elst og hvað er yngst. Klassísk tónlist á sér nokkur hundruð ára sögu en jazzinn 

einungis rétt rúmlega hundrað ára sögu. Eins og oft er talað um, þróaðist nútíma dægurtónlist 

út frá jazzinum, sérstaklega danstónlist sem þróaðist út frá sveiflunni og þær 

dægurtónlistarstefnur sem þróuðust þaðan af eru þá yngstu og nýjastu fyrirbærin í stigveldi 

tónlistar. Aldurinn skiptir þó kannski ekki mestu máli hér nema ef vera skyldi að þeim mun 

eldra sem listformið er, þeim mun sterkari er hefðin fyrir því.  

 

Í rannsókn Arnars Eggerts Thoroddsen á íslenska dægurtónlistarvettvangnum, dregur hann 

fram nokkra þætti sem eru ólíkir með klassíska tónlistarvettvangnum og 

dægurtónlistarvettvangnum. Líkt og hér hefur verið dregið fram, nefnir hann þætti eins og 

aðgengi að sjóðum, formlega tónlistarmenntun og listræna sköpunarþörf tónlistarfólksins. 

Arnar bendir á að dægurtónlistarfólk tjái persónulegar skoðanir sínar á t.d. stjórnmálum sem 

og drauma og langanir í  gegnum tónlist sína með beinum hætti en það sé óljósara hjá t.d. 

klassísku tónlistarfólki. Í klassískri tónlist er rótgróin hefð  fyrir því að fólk spili tónlist eftir aðra 

eða tónbókmenntir tónlistarsögunnar og því leiðin til tjáningar óskýrari. Þó eru 

undantekningar á þessu þegar um t.d. samtímatónlist og tilraunatónlist sem rúmast innan 

klassískrar tónlistar, er að ræða. Einnig bendir hann á að menntunarstig í dægurtónlist sé oft 

mun minna en í klassíska heiminum. Auk þess er algengara að fólk á dægurtónlistarsenunni 

 
147 Alþingi: „Lög um Sinfóníuhljómsveit Íslands“ 1982 nr. 36, 7. maí. 
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hafi stærri draum um að „meika það“ eða slá í gegn.148 Erfitt er að fullyrða að enginn á 

klassísku senunni dreymi um að slá í gegn, en e.t.v. er hægt að gera greinarmun á því að ná 

miklum frama eða að slá í gegn með formerkjum poppstjörnunnar. Betra aðgengi er að 

opinberum styrkjum og sjóðum á klassísku senunni og ef fólk fær inni í stærri hljómsveitum 

eru oftar en ekki fastir launasamningar í boði. Allt eru þetta áhrifaþættir á stigveldið, líkt og 

Bourdieu setur það upp. Jazztónlist lendir því á milli þessara tveggja andstæðu póla, hvað 

þessa áhrifaþætti varðar og getur hallað sér í báðar áttir, ef svo má að orði komast.  

Flest jazztónlistarfólk, með undantekningum þó, gengur í gegnum formlega menntun 

tónlistar. Það er hægt að vera sjálfmenntaður, líkt og margir voru áður fyrr, en það er æ 

sjaldgæfara, enda aðgengi að rytmísku tónlistarnámi yfirleitt gott. Þó skal hér tekið fram að 

samfara betra aðgengi að rytmísku tónlistarnámi, hefur menntun dægurtónlistarfólks einnig 

aukist, þó enn sé mikið um að fólk sé sjálfmenntað. Að því leytinu til er jazztónlist ólík 

dægurtónlistarsenunni.  

Jazztónlistarfólk spilar mikið efni eftir aðra, söngbókina svokölluðu eða standardana 

sem djúp hefð er fyrir. Það á jazztónlistin og klassíkin sameiginlegt, þ.e. hefðina að spila tónlist 

eftir aðra og tónbókmenntir stílbrigðisins. Eðli jazzins samkvæmt, verður hver og einn 

flutningur einstakur og aldrei verður neitt spilað nákvæmlega eins. Það er þó alveg jafn 

algengt að jazztónlistarfólk spili eigin tónsmíðar, gefi þær út og fari með þá dagskrá á 

tónleikaferðalög. Þar gefst fólkinu tækifæri á að koma eigin skoðunum og hugsunum á 

framfæri í gegnum tónlistina eða jafnvel kynningar á tónlistinni, ef þau kjósa svo. Jazztónlist 

og dægurtónlist eiga þennan þátt sameiginlegan.  

Eins og fram kom í viðtalskaflanum, er misgott aðgengi að sjóðum. Dægurtónlistin 

hefur minna aðgengi að sjóðum149, jazztónlistin hefur ágætt aðgengi en allt bendir til að 

klassísk tónlist hafi enn betra aðgengi að opinberum fjárstuðningi, að minnsta kosti fær 

klassísk tónlist hærri upphæð frá ríkinu ef á heildina er litið.  

 

 
148 Arnar Eggert Thoroddsen. „Music-making in the Northern Isle“, (2018), bls. 142.  
149 Þess ber þó að geta að allir hafa aðgang að Útflutningsskrifstofu Tónlistar (Útón) sem styður við 
tónlistarsenuna með tengslaneti og ráðgjöf. Sjá: https://www.uton.is 
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Mynd 3. Skörun einkenna vettvanga, klassískrar-, jazz- og dægurtónlistar. 

Ef þessir þættir eru dregnir saman, hvað er sameiginlegt og hvað er ekki sameiginlegt, 

er hægt að draga upp þá mynd, að jazz lendir mitt á milli tveggja andstæðra póla og nokkrir 

áhrifaþættir skarast líkt og sést á mynd nr. 3.  

Hefðin er einn mikilvægasti þátturinn í greiningu á stigveldinu. Þegar uppbrot kemur 

á hefðina í listinni er hætt við því að breytingar verði á staðsetningu listarinnar í stigveldinu 

og það sem áður taldist til hámenningar verði skyndilega lágmenning eða öfugt.   

 

5.3 Ok hefðarinnar 
 

Hefðin er oft ekki augljós en þegar uppbrot kemur á hana, uppljóstrast hver hún er. Gott dæmi 

um uppbrot á hefðinni er bandaríska verkefnið Postmodern Jukebox, hér eftir PMJ. 

Píanóleikarinn Scott Bradlee fer fyrir því verkefni sem var í upphafi í kringum 2011 einungis 

smá youtube-tilraun eða hálfgert grín.150 Verkefnið gengur út á það að velja vinsæl dægur-, 

rokk- og popplög og útsetja þau í ýmiskonar jazz-stílbrigðum eða jafnvel frum-

dægurtónlistarstílbrigðum líkt og Motown-stíl. Þetta er gert með nýjum hljómsetningum, 

hrynáherslum og hljóðfærasamsetningu svo passi stílbrigðinu. Vinsældir verkefnisins hafa 

verið miklar og fer það alltaf í gegnum youtube, þ.e. Bradlee hóar til sín hljóðfæraleikurum og 

söngvurum/söngkonum og skellir myndbandi af laginu á youtube. Verkefnið hefur gengið það 

vel að Bradlee hefur ferðast um allan heiminn með flokk tónlistarfólks og dansara með sér og 

sett upp tónleikasýningar með þeim útsetningum sem hann hefur gert. Viðbrögðin hafa verið 

 
150 Scott Bradlee. Outside the Jukebox: how I turned my vintage music obsession into my dream gig, (New York, 
Hachette Books, 2018), bls. 125-153. 
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á þá leið að fólki finnst popplögin sem tekin eru fyrir hverju sinni, verða betri eða á einhvern 

hátt virðulegri. Einn gagnrýnandi lýsti því sem svo að miðlungsgóð lög yrðu frábær í flutningi 

PMJ og góð lög jafnvel betri.151 Við þetta er staðsetning popplagsins í stigveldinu sem 

lágmenning staðfest sem og staðsetning jazzformsins -þ.e. aðeins ofar í stigveldinu. Þetta 

viðhorf kristallast vel í heimildaþáttaröðinni Jazz, þegar þulurinn segir: Louis Armstrong hélt 

áfram að umbreyta yfirborðskenndum ástarsvöngvum í stórfenglega list.152 Þar með afhjúpa 

höfundar þáttanna, viðhorf sitt til vinsælu dægursöngvanna sem Louis söng, spilaði og útsetti 

með jazzformið í huga en leitast jafnframt við að staðsetja jazzinn sem hámenningu, að 

minnsta kosti ofar í stigveldinu en dægursöngva.  

PMJ fyrirbærið nærist á úreltum hugmyndum kynþáttahyggjunnar og hlutverkum 

kynjanna. Ef litið er til sjónrænnar uppsetningar í myndböndum PMJ, er í flestum tilfellum 

hvítri konu stillt upp fyrir framan karlhljóðfæraleikara, í fínum kjól með förðun og greiðslu 

þess tíma sem við á hverju sinni eftir því hvaða stílbrigði er tekið fyrir.153 Þessi hefð varð til á 

gullöld sveiflunnar, þeim tíma sem sveiflu-jazz var orðinn að meiginstraumnum og hvítt 

yfirstéttafólk dansaði við tónlistina á fínum skemmtistöðum, en svart fólk þurfti að dansa á 

sínum eigin skemmtistöðum og svartir hljóðfæraleikarar að ganga inn bakdyramegin, ef þeir 

fengu leyfi til að spila fyrir hvítt fólk.154 Uppsetningar PMJ bera því ekki einungis gamaldags 

tákn og gildismat kynþáttahyggju og yfirburða hvíta mannsins, heldur einnig staðalímynda 

kvenna.  

Þetta dæmi um uppbrot á hefðinni, eða skrumskælingu á hefðinni getur nýst sem 

rökstuðningur fyrir því hvernig uppbrotið leiðir til þess að menningin/listafurðin breytir stöðu 

sinni í stigveldinu. Hér verður popptónlist skör hærra í stigveldinu innpökkuð í jazz. Til að listin 

haldi stöðu sinni í stigveldinu má engu breyta, nýjar umbúðir geta breytt öllu. Um leið og þetta 

dæmi er krufið eru færð rök fyrir stöðu listafurðarinnar í stigveldinu áður en uppbrotið átti 

sér stað. En einnig snýst þetta um hver horfir á og túlkar líkt og Bourdieu bendir á. 

Þátttakendur á vettvangnum staðsetja listafurðina með viðtökum sínum, umtali og athygli.  

 
151 Hannah McLaughlin,: The Heights, 20. okt., 2016. „Most of the time, I’ve found, PMJ makes mediocre songs 
sound amazing and great songs even better than before.“ 
152 Ken Burns, „06-Swing-The Velocity of Pleasure (1937-1939)“, (2001). Sjá: 
https://www.youtube.com/watch?v=CjZmJ4_10is&t=1517s (e. „Louis Armstrong would continue to transform 
the most superficial love songs, into great art“. ) 
153 Sjá: https://www.youtube.com/watch?v=aLnZ1NQm2uk og hér: https://www.youtube.com/watch?v=sB6HY8r983c 
154 Steven B. Elworth. „Jazz in Crisis, 1948–1958: Ideology and Representation“ í  
Krin Gabbard (rit.),bls. 57- 75, Jazz Among the Discourses. (Duke University Press, Kindle Edition, 1995), bls. 61. 



 68 

 Hefðin er sterkur áhrifavaldur eða jafnvel valdhafi í sjálfsímynd einstaklinganna sem 

skipa vettvanginn sem í tilfelli þessarar rannsóknar er jazztónlistarfólk.  Líkt og komið var inn 

á í viðtölunum er speglun jazzins við klassíkina eða samanburður milli stílbrigða, stór þáttur í 

hvernig jazztónlistarfólk sér sjálft sig á vettvangnum, hver tækifæri þeirra eru, hver aðstaðan 

er og hver fjöldi áheyrenda er á tónleikum. Klassísk tónlist er eins og gamall draugur sem erfitt 

er að losa einstaklinginn við þegar rætt er um þessa hluti. Svo fyrirferðamikil er hefðin fyrir 

vestrænni klassískri tónlist að jazzleikarinn er stanslaust að reyna að losna undan oki hennar 

og réttlæta tilverurétt sinn gagnvart henni. Það er eflaust þversagnakennt þegar viðmælendur 

segjast vilja vera „á sama stað“ og klassíkin, en vilja samt sem áður að jazzinn sé álitin sjálfstæð 

listgrein. Eric Hobsbawn ræðir þennan samanburð klassískrar tónlistar og jazz í bók sinni, The 

Jazz Scene. Að hans mati er það ekkert óeðlilegt að fólk hafi tilhneiginu til að bera þessar tvær 

listgreinar saman en það ætti þó ekki að gera. Samanburðurinn verður alltaf á þá leið að 

jazzinn hafi eitthvað framyfir klassíska tónlist og öfugt, bara eftir því hvaða þættir eru 

skoðaðir. Frekar ætti að líta á það sem jazzformið hefur afrekað sem sjálfstæð listgrein og 

nefnir Hobsbawn t.d. getu spunans til að vekja upp sterkar tilfinningar.155 Í bókinni Jazz 

Matters, bendir jazzfræðingurinn David Ake á að þegar jazzarar tala niður dægurtónlist, taki 

þeir þátt í sömu orðræðu og þeir sjálfir hafa kvartað undan að evrópska klassíska senan, 

neytendur og tónlistarfólk, hafi viðhaft gagnvart jazztónlist.156  

 

 

Á hundrað árum hefur því smátt og smátt myndast samskonar saga hefðar og stigveldis, og í 

klassískri tónlist. Þetta endurspeglast til að mynda í því þegar Haukur Gröndal segist hafa 

fundið fyrir viðhorfi líkt og jazz væri gullgerðarlist og þú hafir þurft að læra hana hjá „rétta 

meistaranum“.  Einnig sést það í ýmsum heimildum sem fjalla um kanónurnar líkt og í tilfelli  

Louis Armstrong. Í heimildaþáttum Ken Burns eru notuð orð yfir persónu hans og tónlist hans 

eins og andlegt (e. spiritual), tilkomumikill (e. sensational) og upphafsmaður nútímans (e. 

inventor of modern times). Allt verður þetta eins og hann hafi verið yfirskilvitlegur og athygli 

vekur að þess er getið að enginn veit hver faðir hans var og æska hans var mjög erfið, en samt 

sem áður hafi hann verið svo miklum hæfileikum gæddur og undravert að hann hafi komist til 

 
155 Eric Hobsbawm: „The Jazz Scene“. (London: Monthly Review Press, 1960), bls. 139. 
156 David Ake. „Jazz Matters“. (Berkeley og Los Angeles: University of California Press, 2010), bls. 7. 
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manns, miðað við aðstæður í æsku. Þar með er hugmyndum um yfirskilvitlega veru Armstrong 

á jörðinni plantað líkt og um Jesú Krist væri að ræða. Hefðin sem Armstrong á meðal annarra 

þátt í að skapa, þ.e. hvernig á að spila jazztónlist, verður því yfirþyrmandi fyrir nemendur eða 

upprennandi jazztónlistarfólk. Enginn kemst með tærnar þar sem kanónur líkt og Armstrong 

hafa hælana, hefðin sem þær sköpuðu verður drifkraftur tónlistarfólks sem á eftir kemur en 

jafnframt markið sem erfitt er að ná. Einnig verður ímynd kanónanna sveipuð hugmyndum 

um píslarvættinn sem fórnar sér fyrir tónlistina, líkt og e.t.v. í tilfelli Charlie Parker. Þetta 

samræmist til dæmis upplifun Marínu Óskar, sem sagði frá kennurunum sem höfðu „lifað 

lífsstílnum“ líkt og um einhversskonar pílagrímsferð væri að ræða. DeVeaux gagnrýnir hvernig 

sagan er sögð af Armstrong og bendir jafnframt á að þetta sé þó algengt þegar saga jazzins er 

sögð, áherslan á persónuna eða einstaklinginn frekar en samfélagslega þætti sem sköpuðu 

tónlistarstílinn eða stuðluðu að vinsældum hans.  

 

Stigveldi menningarvettvangsins, í þessu tilfelli, jazzvettvangsins er líkt og felst í nafninu, 

valdapýramídi. Eins og hefur verið útskýrt er hefðin því stærsti valdhafinn m.ö.o. sá sem trónir 

efst hefur mestu völdin í krafti hefðarinnar. Valdabaráttan á vettvangnum tekur því á sig 

ýmsar myndir. Bourdieu heldur því jafnvel fram að einstaklingarnir á vettvangnum eigi kannski 

ekkert annað sameiginlegt en að taka þátt í togstreitunni á vettvangnum.157 Það verður 

kannski ekki sagt um þátttakendur á íslenska jazzvettvangnum, því allir eru að spila tónlist sem 

kallast jazz. En það sem Bourdieu vill benda á hér, er að þátttakendur eru að berjast um 

innvígsluna eða samþykkt verkefna sinna á vettvangnum sem alvöru jazz. Þetta birtist skýrt í 

sögu Hauks Gröndal um það þegar hann kemur til Íslands frá Danmörku með 

heimstónlistarverkefni og finnur sjálfur fyrir mótstöðunni, eins og hann þurfi að sanna sig 

þrátt fyrir að hafa starfað á jazzsenu í öðru landi og lokið nokkurra ára námi í viðurkenndum 

skóla. Áskorun Hauks fólst því í að fá tónlistina samþykkta inn á vettvanginn. Þarna birtast 

átök vettvangsins; „átök milli hinna gamalgrónu og hinna ungu áskorenda.“158 Auk þess er 

þetta birtingarmynd stigveldis innan jazzvettvangsins og spurning hvar heimstónlist sem 

inniheldur spuna, er staðsett innan þess.159  

 
157 Pierre Bourdieu, „The Field of Cultural Production“ (1993), bls. 46.  
158 Sama rit. bls. 60. „[...] the struggle between the estabhlished figures and the young challengers“.  
159 Hér er aðeins lögð áhersla á að með átökum og hreyfingum á vettvangnum verður til stigveldi innan 
jazzvettvangsins, án þess að það sé greint frekar. 
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 Eins og hefðin segir til um, eru það ákveðnir einstaklingar, sem ná ákveðnum 

vinsældum og stöðu á vettvangnum og eru því valdahafar á vettvangnum. Samkvæmt 

kenningum Bourdieus er hér um að ræða stöðutöku (e. position taking). Eins og fram kom í 

viðtölunum eru ákveðnir einstaklingar sem gegna ákveðnum hlutverkum á vettvangnum sem 

t.d. ráða því hvað fer inn á tónleikaraðir eða í útvarpið. Viðmælendur nefndu sérstaklega 

tónleikaraðir, hátíðir og tónlistar- og viðburðahús eins og Hörpu. Stjórnendur t.d. Hörpu hafa 

sóst eftir að taka að sér þetta hlutverk og gegna því sjálfkrafa stöðu hliðvarða á vettvangnum, 

þar sem þeir hafa það vald að ráða því hvaða tónleikar, hátíðir eða tónleikaraðir fá aðstöðu í 

húsinu. Einnig hafa þeir í hendi sér, hvernig komið er fram við listafólkið hverju sinni líkt og 

Sunna Gunnlaugs talaði um í því tilfelli þar sem enginn var mættur til að opna eða kveikja 

ljósin. Ekki af því að það sé gert af ásetningi, heldur er það geta stjórnenda til að lesa í 

staðsetningu jazzins á menningarvettvangnum og hefðir og ímynd jazzins, sem stýrir ákveðinni 

hegðun sem er þeim ómeðvituð. Þá eru það skipuleggjendur tónleikaraðarinnar sem einnig 

hafa það vald að velja nákvæmlega, hvaða tónlistarfólk fær að koma og hvernig tónlist er flutt. 

Ef til vill, geta þessir hlutir ekki breyst, fyrr en þátttakendur á vettvangnum verða meðvitaðir 

um hvernig skipulagið er, til að geta breytt viðmóti og hegðun og hrundið af stað 

raunverulegum breytingum, líkt og Sunna kallar eftir. 

 Ekki má þó gleyma stöðutöku tónlistarfólksins sjálfs. Haukur Gröndal ber kennsl á 

ákveðna félagslega hegðun hjá mörgum á vettvangnum þegar hann lýsir því hvernig sumir 

passi sig á að spila með „réttu aðilunum“. Við ólíka stöðutöku verður því eins konar 

hópamyndun innan vettvangsins. Þeir sem spila eftir leikreglunum og þeir sem spila ekki eftir 

leikreglunum. Við ólíka nálgun fólks á þátttöku á vettvangnum verða átökin til. Af 

viðmælendum að dæma skiptast tónlistarflytjendur í tvo hópa; annars vegar þeir sem spila 

hvaða gigg sem er og vilja frekar spila og fá laun en ekki og hins vegar þeir sem vinna alfarið 

út frá fagurfræðilegum gildum sínum og spila þá tónlist sem þeir vilja vinna við og skapa. Það 

er þó ekki þar með sagt að seinni hópnum gremjist ekki aðferðafræði fyrri hópsins eða fjöldi 

launaðra atvinnutækifæra. Stöðutakan býr til samkeppni sem má því segja að sé eins konar 

ósýnilegt vald á vettvangnum en líka drifkraftur. Opinberlega vill fólk standa saman um ýmsa 

hluti ekki síst jazzinn sjálfan sem allir elska en samt sem áður er samkeppni um vinnuna og 

ósamkomulag um aðferðafræði og nálgun í tónlistinni. Þessir hlutir skapa innri átök á 

vettvangnum.  
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5.4 Ósýnilegt vald 
 
Bruce Johnson leggur áherslu á að saga jazzins sé sögð fyrir utan Bandaríkin, því sú saga er líka 

mikilvæg í þróun tónlistarinnar, án þess að gert sé lítið úr framlagi stóru amerísku 

kanónanna.160 Scott DeVeaux gagnrýnir hina ameríkumiðuðu umfjöllun Ken Burns í 

heimildaþáttaröðinni Jazz.161 Líkt og þeir báðir benda á, er sagan alltaf sögð út frá amerískum 

gildum, kynþáttahyggju og sögu innanríkisátaka Bandaríkjanna. Orðræðan er amerísk; 

jazztónlistin var frelsandi eða tákn um frelsisdrauminn, jazztónlistarfólk var kraftaverkafólk 

sem risu upp úr fátækrahverfum og volæði og voru fyrirmyndir annarra í fátækrahverfunum 

um að allt væri mögulegt. Amerísk frásögn jazzins er fyrirferðamikil hvar sem saga jazzins er 

sögð. Mótsögnina eða þverstæðuna, í frásögninni sá Árni Óskarsson en árið 1977 skrifar hann:  

Djassinn var undirstaða dans og söngvamynda Hollywood-framleiðslunnar. Það gekk 

jafnvel svo langt, að þessi tónlistarstefna varð eitt af „skæðustu vopnum" í 

áróðursútgerð Bandaríkjanna í Kalda stríðinu. Vinsælasti þátturinn í „Voice of America" 

var djassdagskrá Villi Conovers. Eftir lýsingum þessara postula hins frjálsa heims lágu 

ungmenni austantjalds í faðmlögum við útvarpstækin undir þykkum ábreiðum og drukku 

sig í þennan boðbera frelsisins. Það er kaldhæðnislegt að þetta „vopn" „krossfara 

frelsisins" er upprunnið meðal kúgaðasta þjóðfélagshópsins innan draumalandsins. 162 

Árni lýsir orðræðunni vel þegar hann talar um jazzinn sem „vopn í frelsisbaráttu“ en rúmlega 

tuttugu árum seinna, var orðræðan sú sama í sjónvarpsþáttaröðinni margumræddu. 

  Við þessa orðræðu verður því til ákveðin skekkja þegar litið er til upplifunar og 

sjálfsmyndar jazztónlistarfólks t.d. á Íslandi. Lands sem á sögulega og menningarlega séð 

ekkert mikið sameiginlegt með Bandaríkjunum. Má því segja, að eins og sagan er sögð, verði 

til ósýnilegt vald yfir jazztónlistarfólki, sem það á erfitt með að sjá og erfitt með að máta sig í, 

þar sem aðstæðurnar og bakgrunnur fólks, er gerólíkur því sem sagan og hefðin segir til um. 

Það verður e.t.v. erfitt fyrir einstakling, fæddan og uppalinn í íslensku velferðarsamfélagi, að 

ætla að feta í fótspor hetju sinnar sem fæddist fyrir tæpri öld og ólst upp í kúguðum 

minnihlutahópi í Bandaríkjunum, endurgera og flytja tónlistina undir sömu formerkjum og 

fylgdi tónlistinni í upphafi. Eins og Bruce Johnson bendir á, var jazzinn aðlagaður að hverjum 

 
160 Bruce Johnson. Jazz Diaspora. (2020), bls. 1 
161 DeVeaux. „Struggling with Jazz“, (2001), bls. 354. 
162 Árni Óskarsson, „New York Djass“. Svart á hvítu, 1. árg., 1. tlb., (1977), bls. 23. 
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menningarheimi fyrir sig og því þarf að skoða þá sögu með þeim augum. En til þessa hefur 

jazzinn ávallt verið skoðaður með hinni amerísku frásagnarhefð sem fylgir sögu jazzins. Ólafur 

Rastrick hefur að einhverju leyti bætt úr þessu með greinaskrifum sínum um fyrstu viðtökur 

jazzins á Íslandi, þá sérstaklega hvernig orðræðan um jazz var aðlöguð íslenskum reynsluheimi 

og  hvers konar jarðvegur menningar tók við jazzinum. 

  

5.5 Nostalgían sem valdhafi 
 

Var allt betra í gamla daga? Var allt betra þegar hetjan/goðsögnin var upp á sitt besta? Þessar 

spurningar eru hluti af þeirri gagnrýni sem Scott DeVaux leggur fram gagnvart þáttaröðinni 

Jazz. Að hans sögn mætti túlka þættina sem frásögn um hvernig jazzinn fæddist og dó. Hann 

vitnar í vinsælan jazzpíanóleikara samtímans, Brad Mehldau, sem skrifar texta við eina af 

plötum sínum snemma á ferlinum árið 1999, að fólk sé svo upptekið af fortíðinni, að það taki 

ekki eftir því færa tónlistarfólki sem er starfandi í samtímanum. 163 

 Í viðtölunum kom þetta viðhorf líka fram, að hlutirnir hafi verið betri áður fyrr. Haukur 

Gröndal taldi þó að mikil gróska væri meðal ungs tónlistarfólks í dag og mörgum sem væri 

sama um hvað hefðin segði, spiluðu bara tónlist eftir sínu höfði. Sunna Gunnlaugs talaði um 

að hlutirnir hefðu verið betri áður, sérstaklega hversu margir mættu áður fyrr á tónleika. 

Samkvæmt henni er meginuppistaða jazztónleikagesta í dag erlent ferðafólk. Gunnar 

Hrafnsson fylltist greinilega nostalgíu þegar talað var um gamla tímann, en benti réttilega á 

að mikið hefði breyst til hins betra, sérstaklega hvað vinnuaðstæður og launakjör varðaði og 

eins og komið hefur fram, að áfengisneysla samhliða tónlistarvinnu hafi mikið minnkað. 

 Nostalgían virðist því ekki hafa svo sterk tök á fólki í dag, en er samt sem áður ákveðið 

ósýnilegt vald yfir því hvað fólk gerir, spilar og hvernig fólk sér vettvanginn. Mikið hefur breyst 

frá þeim tíma þegar amerísku hetjurnar eða goðsagnirnar voru upp á sitt besta. Viðhorf fólks 

hefur breyst, staðsetning jazzins í menningarstigveldinu hefur breyst að nokkru leyti, 

vinnuaðstæður hafa breyst, tæknin hefur breyst og tónlistin sjálf hefur breyst og stílbrigðin 

ganga inn og út úr tísku. Löngunin eftir að hlutirnir verði aftur eins og þeir voru, virkar samt 

sem áður sem ákveðin hindrun. En eins og hefur komið fram, er nostalgían hluti af hefðinni; 

hefðinni sem hefur þetta sterka ósýnilega vald, sem tónlistarfólki finnst það þurfi að þjóna. 

 
163 DeVeaux. „Struggling with Jazz“, (2001), bls. 369. 
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Eins og Haukur bendir á er margt sem er að breytast núna og e.t.v. vegna þess að ungt fólk 

sér að engin lög og engar reglur fylgja hefðinni, aðeins óskrifaðar samfélagslegar reglur sem 

hefðin hefur skapað og það að brjóta upp hefðina hefur engar stórkostlegar afleiðingar. 

Afleiðingarnar geta verið margvíslegar en þær eru bundnar menningarvettvangnum. 

Breytingar gerast hægt og einstaklingum reynist erfitt að sjá vettvanginn með gleraugum 

samtímans, en ekki þeim gleraugum sem einstaklingurinn vandist í upphafi. Einnig getur það 

gerst að einstaklingurinn hefur miðað á að taka sér stöðu á ákveðnum stað á vettvangnum en 

skyndilega breytist vettvangurinn en þá þjónar sú staða sem einstaklingurinn tók sér, ekki 

lengur þeim tilgangi sem reiknað var með. Hliðverðirnir eru e.t.v. ekki þeir sömu og þeir voru. 

Þar með eru hagsmunir þeirra í húfi og því taka breytingar á vettvangnum oftar en ekki langan 

tíma. 

 Eins og fram kom í fyrri hluta þessarar ritgerðar, eru margir sammála um að skyndileg 

breyting varð á umfjöllun um jazz upp úr aldamótunum 2000. Dagblöðin hættu að skrifa um 

jazz og við það verða tónlistargagnrýnendur dagblaðanna ekki jafn mikilvægir eða valdamiklir 

einstaklingar. Þegar svo skyndilegar breytingar verða, tekur eflaust tíma fyrir marga að fylgja 

með og venja sig við breytta sviðsmynd. Eftir 2010 hafa samfélagsmiðlar verið aðal vettvangur 

þess að koma tónlist og tónlistarviðburðum á framfæri. Magn upplýsinga er þó gífurlegt, líkt 

og Marína Ósk benti á, það er erfitt að meðtaka að það séu tónleikar á dagskránni því það eru 

jafnvel margir tónleikar á dagskránni sama daginn. Auglýsingarnar birtast á skjánum í bland 

við margt annað og ekki víst að einstaklingurinn meðtaki hvað er verið að auglýsa. Að fóta sig 

í þessum heimi sem tónlistarflytjandi, er því áskorun út af fyrir sig. Nú eru 

tónlistargagnrýnendur ekki endilega á launum hjá stóru dagblöðunum, heldur kannski 

sjálfstætt starfandi áhrifavaldar á samfélagsmiðlum. Einnig hefur tónlistarútgáfa breyst mikið 

og í dag er til dæmis mikilvægt að komast inn á réttu spilunarlistana á tónlistarstreymisveitum. 

Hliðverðirnir eru því ekki þeir sömu og þeir voru áður fyrr. Hvort sem það snýst um 

tónlistarsköpunina eða að ná í nýjan markhóp jazzhlustenda, breytast hlutirnir hægt meðan 

hefðin hefur vald yfir þátttakendum á vettvangnum og þeir streitast á móti breytingunum.  

 

 

Í viðtölum Ingridar Monson við jazztónlistarfólk í Bandaríkjunum, kemur fram að 

jazztónlistarfólk virðist vera þreytt á því að það sé álitið lifa hinum svokallaða „hip“ lífstíl, sem 

átti kannski meira við tímabilið frá 1940-1960 þegar bebopið varð til og þróaðist. Monson 
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telur að almenningsálitið á jazzi sé að hér sé um jaðarhóp að ræða og í amerísku samhengi sé 

frásögnin ávallt sú að jazzarar sé svart miðstéttafólk eða hvítir bóhemar.164 Þessir hlutir um 

hvernig almenningur sér jazztónlistafólk á Íslandi, komu ekki skýrt fram í viðtölunum. Hins 

vegar kom fram í viðtölunum sú upplifun viðmælanda að almenningi finnist tónlistarstarf ekki 

vera alvöru starf. Þetta kom upp í tengslum við umræðu um kaup og kjör. Jazztónlistarfólk 

upplifir oft að almenningur álíti þetta vera tómstundir og skemmtun en ekki orkufreka og 

metnaðarfulla vinnu og finnst því ekki nauðsynlegt að borga samkvæmt launatöflu FÍH um 

verktakagreiðslur. Eins og fyrr sagði, er þessi hugmynd rauður þráður í umræðum um 

jazztónlistarfólk á Íslandi á fyrri áratugum og stór hluti af sjálfsmynd þeirra. Færa má rök fyrir 

því að hugmyndir um hvað er alvöru vinna og hvað ekki, liggi djúpt í þjóðarsál Íslendinga. Það 

er hluti af sjálfsvirðingunni að vinna líkamlega erfiðisvinnu, verkefnið þarf að vera skýrt og 

hangs er ekki vinna, þó svo launin séu há. Allt er þetta líka hluti af stéttskiptingu og að hver 

hópur samfélagsins gegni sínu hlutverki í valdskiptingunni.165 Við það fléttast svo álit 

almennings, eða efri stéttanna, á jazztónlistinni sem hefur hægt og bítandi unnið sig upp í 

stigveldi menningarinnar. Líkt og Gunnar Hrafnsson benti á, breytast hlutirnir með nýjum 

kynslóðum og segist hann sjálfur vera af fyrstu kynslóðinni sem gat alfarið lifað af rytmískri 

tónlist með því að kenna tónlist og spila sum kvöld og um helgar, en lifa samt sem áður 

hefðbundnu fjölskyldulífi, kaupa sér hús og bíl.166 Sunna sagði frá eldri frænku sinni sem 

hringir stundum og spyr: „ertu í fríi í dag?“, á meðan Sunna situr kannski við tölvuna og 

skipuleggur sjálf næsta tónleikaferðalag erlendis.167 Ímyndin um tónlistarfólkið sem er „bara 

að leika sér“, skemmta sér og drekka áfengi meðan tónlistin er spiluð, virðist samt sem áður 

fylgja jazztónlistarfólki á Íslandi, líkt og ímyndin um jaðarhópa, bóheminn og fíkilinn, virðist 

fylgja ímynd jazztónlistarfólks í Bandaríkjunum.  

 Meðal tónlistarfólks myndast togstreita hefðarinnar og framfara. Nostalgían eftir 

gamla tímanum, um tónleikastaði sem henta jazzinum líkt og jazzklúbbarnir í NY annars vegar 

en löngunin eftir meiri virðingu og betra umtali um tónlistina og tónlistarstarfið hins vegar. 

Jazztónlistarfólk veit því kannski ekki í hvorn fótinn það á að stíga á menningarvettvangi sem 

vill kenna sig við andóf gagnvart ríkjandi hefðum, en halda samt í eigin hefðir sem samræmast 

 
164 Ingrid Monsoon. „The Problem with White Hipness“. (2003). Bls. 396-397. Greining Monsoon er aðeins 
flóknari en vert er að draga fram þessa einfölduðu mynd af þeim hópum sem almenningur sér í jazzinum.  
165 Finnur Magnússon. „Work and the Identity of the Poor:“ (1989). Bls. 153-154. 
166 Viðtal við Gunnar Hrafnsson, 24. nóvember 2021. 
167 Viðtal við Sunnu Gunnlaugsdóttur, 19. nóvember 2021. 
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ekki gildismati samtímans. Dæmi um það er til að mynda í tilfelli Postmodern Jukebox, þar 

sem teflt er fram staðalímyndum kvenna frá sveiflutímabilinu, gildismat sem samræmist ekki 

gildismati samtímans. 

 
 
5.6 Hlutverk kvenna á vettvangnum  
 

Á sveiflutímabilinu eða gullöld sveiflunnar, 1930-1950, festi hlutverk söngkonunnar á 

jazzsenunni sig í sessi. Á þeim tíma varð til sú hefð að söngkonum var stillt upp fyrir framan 

stóra hljómsveit (stórsveit) skipaða einungis körlum og þjónaði bæði hlutverki vókalista og 

sem sjónrænt skraut á sviðinu. Þetta var tímabilið sem mótaði staðalímyndir jazzins. Frank 

Sinatra kom fram á sjónarsviðið á þessum tíma og varð að táknmynd nýrrar karlmennsku, 

fyrir framan hljómsveitina og framan á glanstímaritum. Peggy Lee, er dæmi um 

kvenstórstjörnu sem kom fram á sjónarsviðið á þessum tíma og var hluti af mótun 

staðalímynda kvenna, í fínum kjól fyrir framan hljómsveit karla og sat fyrir á forsíðum 

glanstímarita.168 Eins og Marína Ósk benti á, er því hlutverk jazzsöngkonunnar sérstakt 

umfjöllunarefni, umfram stöðu kvenna almennt í jazzi. Hefðin um hlutverk söngkonunnar á 

jazz- og dægurlagasenunni, er því orðin tæplega aldargömul.   

Árið 2017 setti Sunna Gunnlaugs á laggirnar tónleikaröðina Freyjujazz. Hugmyndin 

var að á hverjum tónleikum væri að minnsta kosti ein kona og best ef kona væri í 

aðalhlutverki eða að tónleikadagskráin væri í nafni konu. 169 Í tilefni af því sagði Sunna í viðtali 

við Fréttablaðið: 

 
Ég er með tvær stelpur sem eru í hljóðfæranámi og ég fór að fylgjast með þeim í 

Skólahljómsveit Kópavogs, þar sem er unnið frábært starf, en þar voru svona 36 

stelpur og sjö strákar á æfingunni. Þá hugsaði ég: hvað verður um þessar stelpur? 

Af hverju hætta þær?170 

 
Í stað þess að leita svara, ákvað Sunna að reyna að tefla fram konum í jazzi og gera þær 

sýnilegri og skapa vettvang þar sem þær þyrftu ekki að keppa við karla og veita þeim þar af 

leiðandi meira sjálfstraust til að halda áfram og taka meira pláss. Tónleikaröðin hlaut Íslensku 

 
168 Steven B. Elworth. „Jazz in Crisis, 1948–1958: Ideology and Representation“ í  
Krin Gabbard (rit.) Jazz Among the Discourses. (Duke University Press, 1995), bls. 61. 
169 Magnús Guðmundsson. Fréttablaðið, (25.02.2017), bls. 46. 
170 Sama rit. 
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Tónlistarverðlaunin árið 2018 sem tónlistarviðburður í flokki jazz og blús.171 Tónleikaröðin 

lagðist af við upphaf heimsfaraldurs og hefur ekki verið endurvakin.  

 

 
Eins og kemur fram hjá viðmælendum tengist staða kvenna félagstengslum á vettvangnum og 

hvaða stöðu einstaklingar taka sér. Ljóst er að konur þurfa að taka höndum saman til þess að 

knýja fram breytingar á vettvangnum, hvort heldur sem er í fjölmiðlaumfjöllun eða innviðum 

á vettvangnum. Stofnun KÍTÓN og tónleikaröðin Freyjujazz eru dæmi um þess konar samvinnu 

og hefur einmitt sannað að þörf er á slíkum félagasamtökum og verkefnum til að auka 

sýnileika, vera þrýstiafl og bæta stöðuna. Í báðum tilfellum hefur markmiðið verið að auka 

sýnileika kvenna, óháð því hvort um sé að ræða hljóðfæraleikara eða söngkonur. Þannig ætti 

smám saman að minnka gjáin sem myndast hefur milli þessara tveggja hluta og skilningur 

aukast á t.d. hlutverki vókalista í tónlistinni, líkt og Marína Ósk benti á að væri skortur á. 

Samhliða því ættu því fordómar gagnvart söngkonum á þeim forsendum að þær eru konur, 

að minnka. En eins og bæði Sunna og Marína Ósk bentu á, er enn margt sem þarf að breytast 

og enn eru það karlarnir sem demba sér út í djúpu laugina, enn eru kanónurnar flestar karlkyns 

og enn eru kvenkyns kanónurnar söngkonur en ekki hljóðfæraleikarar. Sagan og hefðin, hefur 

því búið til hringrás staðalímynda sem erfitt er að stíga út úr og einungis tíminn getur búið til 

kven-kanónur. Á jazzvettvangnum eru konur söngkonur og þjóna tilgangi fallegs skrauts, eins 

og Ella Fitzgerald og Billie Holiday en karlar hljóðfæraleikarar, píslarvættir tónlistarinnar, 

sendir af himnum ofan, eins og Louis Armstrong eða Charlie Parker. Þetta er að sjálfsögðu 

mikil einföldun, en engu að síðu rauður þráður í greiningu á frásögninni.  

 Í nokkra áratugi hefur skapast sú hefð að klassískar sinfóníuhljómsveitir haldi blint 

prufuspil þegar vantar nýja hljóðfæraleikara. Þannig veit valnefnd ekki hvort kona eða 

karlmaður spilar. Þetta fyrirkomulag jafnaði hlut kvenna á mjög stuttum tíma í klassíska 

heiminum og mætti auknum kröfum samfélagsins um minna kynjamisrétti.172 Fyrirkomulagið 

er einnig við lýði hjá SÍ. Ekkert kemur þó fram í lögum um SÍ sem kveður á um þetta og er það 

þá ákvörðun stjórnar að haga prufuspili á þennan hátt, til að fylgja sinni samfélagslegu ábyrgð 

um jafnan hluta kynjanna og að velja inn eftir hæfileikum en ekki kyni. Því er áhugavert að 

 
171 Íslensku Tónlistarverðlaunin: http://iston.is/fyrri-verdlaunahafar/ 
172 Arna Kristín Einarsdóttir. „Ein hljómsveit – tvennir tímar“. (Reykjavík, Sinfóníuhljómsveit Íslands, 2018), bls. 
7. 
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velta fyrir sér hvort og hversu mikið, hlutfall kynjanna myndi batna t.d. hjá Stórsveit 

Reykjavíkur, ef fjárveitingar til sveitarinnar kæmu frá hinu opinbera. Samhliða föstum 

opinberum fjárveitingum myndi fylgja regluverk um stjórn sveitarinnar og að stjórnin setti sér 

lög og reglur og gæti því varla annað en sett sér reglur um hvernig hljóðfæraleikarar eru valdir 

inn í sveitina. Fyrirkomulag um að velja hljóðfæraleikara óháð kyni, væri eitt af því sem 

stjórnin gæti ekki litið framhjá. Eins og staðan er í dag, er stjórn Stórsveitarinnar skipuð 

hljóðfæraleikurum í sveitinni og þar sem engin lög önnur en almenn lög um félagasamtök, ná 

yfir sveitina, er lítill opinber þrýstingur á þessi málefni.173 Samkvæmt Sigurði Flosasyni, 

formanni stjórnar sveitarinnar, voru árið 2020 í sveitinni sextán karl-hljóðfæraleikarar og ein 

kona.174 Því er ljóst að langt er í land þegar kemur að jöfnum hlut kynjanna á vettvangnum 

bæði í tækifærum og fyrirmyndum.  

 

 
  

 
173 Engin opinber gögn eru til um rekstrarform Stórsveitar Reykjavíkur. Leitað var til Ólafs Jónssonar, 
prókúruhafa sveitarinnar, sem staðfesti að sveitin skipi eigin stjórn sem setji sér eigin lög. Í samtali við hann 
kom fram að í hvert sinn sem sótt er um styrki, sérstaklega hjá Reykjavíkurborg, þarf alltaf að færa rök fyrir 
kynjahalla sveitarinnar.  
174 Jóhanna María Einarsdóttir. „Stórsveit Reykjavíkur“. DV, 7. mars 2020. Sótt þann 23. mars 2022 af 
https://www.dv.is/lifsstill/2020/03/07/storsveit-reykjavikur/ 
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6. Lokaorð  
  

Íslenski jazztónlistarvettvangurinn er lítill og framboðið af tónlist mikið miðað við eftirspurn. 

Á undanförnum tveimur áratugum hafa orðið gríðarlegar breytingar á vettvangnum sem 

tónlistarfólk hefur þurft að laga sig að og læra á. Sumum reynist eflaust erfiðara en öðrum að 

fóta sig í nýjum veruleika. Þessar hræringar stokka upp vettvanginn og leiða til enn frekari 

breytinga meðal þátttakenda í leiknum sem fram fer á vettvangnum.  Jazztónlistarfólk á Íslandi 

starfar að miklu leyti í skugga klassísku hefðarinnar annars vegar og peningaflæðis og 

fjöldaframleiðslu dægurtónlistarinnar hins vegar. 

Sjálfsmynd íslensk jazztónlistarfólks er samofin bandarískri frásagnarhefð jazzins 

annars vegar og hins vegar íslenskri þjóðarsál. Bandaríska frásögnin virðist eiga við 

jazzvettvanginn í flestum löndum og hefur verið kallað eftir aðhaldi 

tónlistarfræðassamfélagsins til að endurskoða frásögnina út frá menningareinkennum hvers 

lands og samfélags fyrir sig. Þrátt fyrir að hafa sprottið upp úr jarðvegi þrælahalds, 

fátækrahverfa og suðupotts ólíkra menningarheima, í andstöðu við menningu hvítra 

vestrænna valdhafa, hefur jazztónlist skapað sínar eigin kanónur; guðlegar verur, píslarvætti 

tónlistarinnar og goðsagnir, líkt og einkennir sögu tónlistarinnar sem jazzinn var í andstöðu 

við í upphafi. Lífstíll kanónanna hefur loðað við jazzinn í tímans rás og reynst mörgu 

jazztónlistarfólki fjötur um fót. Sérstaklega hefur það reynst íslensku jazztónlistarfólki erfitt, 

þar sem aðstæður og launakjör voru með öðru móti á árum áður og m.a. stolts síns vegna gat 

fólk ekki einungis starfað við tónlistina og þurfti að vinna aðra dagvinnu með. Sjálfsímynd 

Íslendinga sem vinnusamt og hörku duglegt fólk, hefur truflað þá þróun að fólk geti einbeitt 

sér að starfi á sviði tónlistar. Lítill markaður spilar þar einnig stórt hlutverk. Kanónurnar hafa 

ennfremur skapað tónlistarhefðina, hvernig á að spila og hvar á að læra. Í kjölfar þess að margt 

íslenskt tónlistarfólk lærði í Bandaríkjunum, ber íslenski jazzvettvangurinn merki þess að þessi 

hefð (sagan um bandarísku kanónuna) sé mikilvæg. 

 Íslenski jazzvettvangurinn hefur skapað sínar eigin stjörnur og einstaklinga sem litið 

er upp til, líkt og í tilfelli Gunnars Ormslev. Þrátt fyrir að hafa náð að skapa djúpar hefðir er 

íslenski jazztónlistarvettvangurinn enn í mótun og ekki orðinn jafn rótgróinn t.d. með tilliti til 

opinberra fjárframlaga og klassíski tónlistarvettvangurinn. Meðvitundin um annan 

tónlistarvettvang, sem stendur þó nærri og skarast að mörgu leyti, hefur tangarhald á íslensku 

jazztónlistarfólki og upplifun þeirra af jazzvettvangnum. Þrátt fyrir breytta tíma og breyttar 
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áherslur, er jazztónlistarfólki mikilvægt að skilgreina sig frá klassíska tónlistarvettvangnum, 

hefðum hans og ólíkri tónlistarlegri nálgun.  

Hin bandaríska frásagnarhefð flækir sjálfsímynd íslensks jazztónlistarfólks og þá 

frásagnarhefð sem það skapar sér, þar sem aðstæður, umhverfi og gildismat samfélagsins á 

Íslandi er ólíkt því sem var í Bandaríkjunum við þróun og söguframvindu jazzins. Orðræða 

jazztónlistar á Íslandi, tók á sig mynd villimannsins og fyllibyttunnar og hefur jazztónlistarfólki 

verið erfitt að hrista þá ímynd af sér. Enn er upplifun jazztónlistarfólks á Íslandi sú að 

almenningi finnist ekki þurfa að sýna tónlistinni ámóta virðingu og klassísku tónlistinni, þar 

sem jazzinum fylgir enn hugmyndin um að jazztónlistarfólk sé í raun bara að skemmta sér 

fremur en að skapa listaverk. Þrátt fyrir það er upplifun jazztónlistarfólks af vettvangnum á 

Íslandi að mörgu leyti jákvæð en þegar bera á vettvanginn saman við þann klassíska, verður 

upplifunin að mestu neikvæð.   

Tveir meginþræðir standa upp úr við greiningu á íslenska jazzvettvangnum. Annars 

vegar er það einstaklingshyggjan, hvernig hún birtist á margan hátt og tengir saman marga 

anga vettvangsins. Hins vegar er það hefðin og hvaða vald hún hefur á vettvangnum, bæði í 

gegnum sögu og frásagnir jazzins en einnig í samanburði við klassíkina og það stigveldi sem 

hefðin raðar tónlistinni í. 

Við kortlagningu á íslenskum jazzvettvangi vakna upp margar spurningar og eftir 

standa angar sem ekki hafa verið skoðaðir hér til hlítar. Í fyrsta lagi mætti skoða betur tengsl 

íslenskrar jazztónlistar við jazz annarra norðurlanda og áhrif hvers samfélags á hvert annað 

tónlistarlega séð, en einnig mætti skoða tengslanet tónlistarfólksins sem og kortlagningu á 

samstarfi landanna um fjármagn og sjóði til handa jazztónlist. Í öðru lagi mætti kafa dýpra en 

hér hefur verið gert í tengsl bóhemsins og jazztónlistarfólks í sögulegu ljósi og íslensku 

samhengi. Í því sambandi mætti skoða betur tengsl jazztónlistar við jaðarsetta hópa 

samfélagsins. Sama mætti segja um kanónuna. Betur mætti skoða jazzkanónuna; hvaða 

þættir skapa kanónuna og hvaða samfélagslegu aðstæður stuðla að sköpun hennar?   

Áberandi er skortur á tölulegum upplýsingum um stöðu sérstakra undirgreina á 

tónlistarvettvangnum.  Erfitt reynist að fá skýra mynd af stöðu mála þegar engin opinber 

stofnun sinnir því hlutverki. Þannig er t.d. engin leið að fá skýra mynd af stöðu kvenna á 

tónlistarvettvangnum á Íslandi, nema með viðtölum við konur um upplifun þeirra og/eða 

tölulegum upplýsingum frá öðrum löndum og draga af þeim ályktanir í íslensku samhengi. 

Betri gagnasöfnun og greining á fjölda kvenna á t.d. jazztónlistarvettvangnum, væri öllum á 
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vettvangnum mikilvægt umhugsunarefni og gæti leitt til jákvæðra breytinga, jazzinum til 

heilla.  
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Viðauki 
 
Spurningar viðtala 
 
 
Fullt nafn og fæðingarár? 
 
Hvar ólstu upp og á hvaða tónlist var hlustað á, á þínu uppvaxtarheimili? 
 
Hver er þín leið inn í jazzinn? 
 
Var fjölskylda þín dugleg að koma og hlusta á þig í upphafi? 
 
Hvernig hefur þér gengið að koma þér á framfæri? 
 
Er erfitt að vera jazzleikari á Íslandi? Hefuru til dæmis átt tímabil þar sem þú spilar einungis 
jazz og haft eingöngu innkomu af því? Hvernig gekk það tímabil? 
 
„Inneign á barnum“ og kaup og kjör? Hver er þín sýn á það?  
 
Hefur þú tekið þátt í einhvers konar stéttabaráttu fyrir tónlistarfólk eða félagsstörfum innan 
jazz senunnar? 
 
Hver er munurinn á vettvangnum, bransanum hér og erlendis? Er munur á hvernig fólk 
nálgast tónlistarsköpunina?  
 
Varðandi styrkjakerfið, hvernig hefur þú lært á það, hver kenndi þér, varstu lengi að læra á 
það og komast upp á lagið með að sækja um styrki? 
 
Finnst þér mikil samstaða meðal jazztónlistarfólks eða kannski mikil samkeppni? 
 


