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Ágrip 
 

Þessi greinargerð er annar af tveimur hlutum lokaverkefnis í meistaranámi í Hagnýtri 
menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Hinn hlutinn eru hlaðvarpsþættir sem bera nafnið 
Nú er lag (frá upphafi til enda) þar sem fimm tónlistarmenn fara yfir tilurð og þróun laga 
sinna. Tónlistarmennirnir sendu höfundi prufuupptöku eða demo af laginu sem gefur 
frekari innsýn inn í lagið og hægt er að sjá hvernig þróun þess er. Greinagerðin á að varpa 
frekara ljósi á þættina og aðferðafræðina á bak við þá og er greinagerðin í anda þáttanna, 
það er nokkurs konar samtal. Þar er meðal annars fjallað um hljómsveit höfundar, Jeff 
who?, í samanburði við annað sem kom fram í viðtölum við tónlistarmennina. 
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 Abstract  
 

This report is one part of a two parts Master´s degree project in Applied Studies in Culture 
and Communication at the University of Iceland. The other part is a podcast by the name 
Nú er lag (frá upphafi til enda) (e. This is a song (from the beginning to the end) in which 
the author talks to five Icelandic musicians about songs and the process from a demo to 
release. The musicians sent the author a demo of one of their songs which gives further 
insight into the song and its process. This report is supposed to give further insight into 
the podcast and is also meant to be a comparison to the author´s band, Jeff who?  
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1. Inngangur  
 

Höfundur hefur hlustað á tónlist frá því að hann man eftir sér. Ég man eftir sjálfum mér 

syngja A view to a kill með Duran Duran, syngjandi setninguna Dance into the fire. Þegar 

ég spurði mömmu hvað það þýddi fannst mér það ekki tilkomumikið þar sem þetta náði 

engri átt. Eftir sem árin liðu hafði ég alltaf meiri og meiri áhuga á tónlist og svo kom að 

því að ég elskaði eitthvað lag svo mikið að ég varð bara að vita meira og byrjaði að lesa 

mér til um hvernig það varð til. Það varð svo til þess að ég elskaði lagið enn meira því 

innsýn í lag gefur því meira vægi. Það er til dæmis allt annað að heyra „I love you“ sungið 

og að vita af hverju viðkomandi söng það, hver elskar hvern og af hverju. Flest elskum 

við tónlist og eins og fram kemur í þáttunum og þessari greinagerð nálgumst við hluti á 

svipaðan hátt. Líklega eru fleiri sem hugsa um tónlist á sama hátt og höfundur og hafa 

gaman af svona þáttum. Saga tónlistar er ævaforn og upplifun einstaklinga af henni er 

mjög mismunandi.1 

 

Þetta er grunnurinn að þáttunum, forvitni höfundar og ást á tónlist sem hann telur að ótal 

margir deila. Því var ákveðið að taka viðtöl við fólk úr ýmsum áttum og forvitnast hvernig 

lögin verða til hjá þeim. Byrjað var á að tala almennt um hvernig lög verða til hjá þeim 

en einblínt síðan á einungis eitt lag til að geta farið meira út í smáatriði. Höfundur er 

sjálfur tónlistarmaður og vildi að það kæmi fram og jafnvel skini í gegn í þáttunum. Með 

því var auðveldara að koma flæði í samtalið.  

 

  

 
1 Um sögu og upplifun tónlistar, sjá til dæmis Árna Kristjánsson (1986) og Árna Heimir Ingólfsson 
(2016). 
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2. Aðferðafræðin á bak við þættina 
 

Við gerð þáttanna er beitt aðferðarfræði eigindlegra rannsókna, þar sem greind eru 

viðhorf með viðtölum við einstaklinga og með rýnihópum þar sem viðhorf einstaklinga í 

litlum hópi eru könnuð ítarlega.2 Höfundur hafði samband við fimm tónlistarmenn og 

fékk þá til að taka þátt í þessum viðtölum. Þeim var einungis sagt að tilgangurinn með 

viðtölunum væri að ræða þróun laga hjá þeim með fókus á ákveðið lag og yrði það í 

spjallformi í um það bil 20 mínútur. Við beiðni um viðtöl var vísað til persónulegra kynna 

af viðkomandi, samanber viðauka 1, þar sem eru skilaboð sem höfundur sendi á Hildi 

Kristínu Stefánsdóttur en listamannsnafn hennar er Hildur. 

 

Í viðtölunum er lagt upp með að tónlistarmennirnir kæmu í þáttinn með ekki of fyrir fram 

ákveðnar hugmyndir hvernig hann væri, heldur einungis að spjalla ætti um eitt ákveðið 

lag með þeim. Allir tónlistamennirnir eru vel þekktir og hafa atvinnu af listsköpun sinni 

en fjárhagsleg umsvif tónlistar eru mikil hérlendis sem erlendis.3 

 

Í viðtalinu sjálfu er reynt að spyrja ekki of leiðandi spurninga, en eftir því sem á þáttinn 

leið urðu spurningarnar nákvæmari og sneru oft að einu crash slagi4 eða einni setningu í 

laginu. Aðferðin sem er notuð er að byrja almennt og þrengja svo sífellt umfjöllunarefnið. 

Þetta er gert til að hlustandinn geti fylgt alla leið, jafnvel þótt hann væri ekki 

tónlistarmaður. Hugsanlega er hér of varlega farið og tónlistamaðurinn hefði alveg getað 

svarað nákvæmari spurningunum strax í upphafi, en höfundur hugsaði þetta eins og 

fótboltalið. Byrjað er á stuttum sendingum, svo er í þjálfun farið í langar sendingar og svo 

í gegnumbrotssendingar. Þetta hljómar hugsanlega yfirlætislega gagnvart þátttakendum, 

en það var fjarri ætlun höfundar. Þessi aðferð er notuð af því að einhvern veginn þarf 

þátturinn að vera uppbyggður og hví ekki eins og fótboltalið. Það hefði til dæmis verið 

 
2 Um aðferðafræði í rannsóknum, þar á meðal um eigindlegar rannsóknir, sjá til dæmis Hoyle, Harris og 
Judd (2001) og Creswell og Creswell (2018). 
 
3 Um fjárhagsleg umsvif tónlistar, sjá til dæmis Ágúst Einarsson (2004). 
 
4 Crash slag þýðir slag með trommukjuðanum á svokallaðan crash disk sem er á öllum trommusettum. 
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skrítið að byrja á spurningunni um crash slagið og fara svo í hvernig lög verða almennt 

til hjá viðkomandi. 

 

Í viðtalinu sem höfundur tók við Oddur Hrafn Björgvinsson (listamannsnafnið er 

Krummi) tók höfundur eftir því að hann vinnur lögin mjög svipað og höfundur. Krummi 

byrjar á að gutla eitthvað sem þróast síðan út í eitthvað ákveðið og hann bætir inn sönglínu 

og er jafnvel bara með einn kafla. Þann kafla tekur hann svo upp á voice memo5 eða fleiri 

kafla ef því er að skipta. Þegar tekið er upp á það þá er talað um að maður sé með “voice 

memo” af einhverju. Þannig man hann hugmyndina og að lagið var það efnilegt að honum 

fannst þess virði að taka lagið upp á voice memo. Svo klárar hann lagið og gerir demo af 

því. Síðan, ef lagið er enn efnilegt, fer hann og tekur það upp í stúdíó. Lagið fer þannig í 

gegnum nokkur vinnslustig. Þetta er sama aðferð og höfundur notar við eigin tónlist. Þar 

sem Haukur Heiðar Hauksson í Dikta er í svipaðri tónlistarkreðsu og höfundur og 

Krummi, var reynt að passa að spyrja ekki leiðandi spurninga í byrjun því sem flest átti 

að koma beint frá tónlistarmönnunum.  

 

En þrátt fyrir það gerði höfundur mistök strax í fyrstu spurningu og spurði leiðandi 

spurningar sem var: „Er þetta vaninn? Þú ert bara eitthvað að gutla og tekur síðan upp á 

voice memo.“ Ein ástæðan fyrir þessum mistökum er líklegast sú að höfundur vissi að 

hann gerði þetta þannig. Það voru þó ekki hundrað í hættunni því það var ólíklegt að hann 

hefði samsinnt þessu ef þetta væri ekki þannig. En aðalástæðan fyrir þessari spurningu er 

sú að sem tónlistarmaður sjálfur vildi höfundur halda samtalinu á þeim nótum og þess 

vegna er þetta ekkert skrítin spurning milli tveggja tónlistarmanna. Flæðið á samtalinu er 

lykillinn og því getur maður stundum dottið í leiðandi spurningar. Höfundur telur að eftir 

þessa þáttagerð hafi hann lært hvernig hægt sé að blanda þessu saman. Hægt er að líkja 

gerð þáttanna Nú er lag við stafræna frásagnartækni þar sem flæði frekar en línuleg 

frásögn er einkennandi.6 

 

 
5 Voice memo er nafn á appi sem fylgir öllum Apple-símum. Þetta er upptökutæki eins og segulbandstæki 
eða diktafónn voru áður fyrr. 
 
6 Um stafræna frásaganartækni, sjá til dæmis Maríu Ásdísi Stefánsdóttir Berndsen og Sverri Norland 
(2022). 
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Ef farið er yfir hvað gekk og hvað gekk ekki í viðtölunum miðað við það sem lagt var 

upp með kom ýmislegt í ljós þótt planið hafi gengið upp að mestu leyti. 

Tónlistarmennirnir fjölluðu um lögin og sína tónlistarsköpun á þann hátt sem lagt var upp 

með, það er í samtali. Einnig gekk vel að fá svör við öllum þeim spurningum sem komu 

upp í hugann, sama hversu ítarlegar spurningarnar urðu. Tónlistarmennirnir voru alltaf 

með svör og oftast ástæður fyrir hinu og þessu. Einstaka sinnum voru svörin „af því bara“ 

en það er einfaldlega af því að ástæðan er „af því bara“, eins og með til dæmis einstaka 

orð í textum eða innkomu einstakra hljóðfæra. Þegar öllu er á botninn hvolft þá er ekki 

alltaf hægt að útskýra list og stundum tekur útskýringin jafnvel sjarmann af henni. 

 

Það er ekki margt í ferlinu sem hægt er að segja að ekki hafi gengið. Þættirnir eru alltaf 

háðir listamönnunum og sögu og þróun laga eftir þá. Það geta ekki öll lög átt sér sögu 

eins og Yesterday sem Paul MaCartney sagði að sig hefði dreymt,7 en öll lög eiga sér samt 

einhverja sögu. Til að fá sem áhugaverðustu söguna á bak við lagið bauð höfundur 

tónlistarmönnunum að velja sjálf lögin. Höfundur sagði þeim út á hvað þátturinn gekk og 

leyfði þeim að velja lagið. Höfundur kom samt með hugmyndir því eftir því sem lagið er 

þekktara því meira vægi fær þátturinn. Skalinn sem þarf að velja út frá er eiginlega 

algjörlega óþekkt lag með mjög áhugaverða sögu til mjög þekkts lags með „óáhugaverða“ 

sögu. Óáhugavert er hér í gæsalöppum því að það er alltaf eitthvað áhugavert við sögu 

þekktra laga, bara mismikið. Þannig að það þurfti að vega og meta áhugaverðleika 

laganna til móts við kunnugleika. Það er ekki auðvelt að ákveða hvaða lag sé best að taka 

fyrir, en höfundur tók þá ákvörðun að fara eftir eigin tilfinningu. Ef það kæmi svo í ljós 

að valið væri vitlaust er allavega hægt að draga lærdóm af því, en grunngildin myndu 

halda sér, það er að fjalla um sögu lagsins, sama hver sú saga myndi á að vera á endanum.  

 

 
7 Um draum Paul McCartney um lagið Yesterday má finna í ævisögu hans, sjá Miles (1997). 
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Mynd 1: Hljómsveitin Jeff who? (höfundur er lengst til hægri) (visir.is) 

 

Við vinnslu þáttanna kaus höfundur að treysta sem mest á listamanninn við að velja það 

sem væri vænlegast til árangurs. En það má færa rök fyrir því að stundum er 

utanaðkomandi betri við að koma auga á hvað sé áhugavert. Glöggt er gests augað á við 

í þessu tilfelli. Þetta er sambærilegt við lag sem hljómsveit höfundar gaf út sem heitir 

Barfly. Hljómsveitin hafði gefið út tvö lög á smáskífu þegar platan kom út og okkur 

vantaði smáskífuútgáfu af plötunni til að fylgja henni eftir. Á þessum tímapunkti höfðu 

tveir mikilsmetnir auglýsinga- og tónlistarmynbandsgerðarmenn haft samband við okkur 

og lýst yfir áhuga að gera tónlistarmyndband við eitthvert lag af plötunni. Við vorum 

mikið upp með okkur að þeir skyldu hafa haft samband og við vorum með nokkrar 

hugmyndir að lögum í huga. Við ákváðum þó að láta þá hafa plötuna og leyfa þeim að 

hlusta og ákveða hvaða lag þeir vildu gera myndband við og það lag yrði næsta smáskífa. 

Þeir komu til baka og sögðu að lagið Barfly ætti að vera lagið. Við höfðum aldrei einu 

sinni pælt í að það kæmi til greina. Það lag var síðasta lagið sem við ákváðum að setja á 

plötuna og ætluðum upphaflega ekki einu sinni að hafa það með. Það var það lag sem var 

hvað mest út úr kú að okkar mati, en þeir seldu okkur hugmyndina þegar þeir lýstu 
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myndbandinu. Úr varð að þetta varð vinsælasta lag ársins árið 2006.8 Þetta sýnir svart á 

hvítu hversu glöggt gests augað getur verið. 

 

Þegar eitthvað var ekki að ganga í einu viðtali og verkeferlar og/eða umræðuhæfni 

brugðust höfundi reyndi hann að bregðast við, hvort sem um er að ræða í hverjum þætti 

fyrir sig eða milli þátta. Reynt var að láta af leiðandi spurningum, sleppt var ákveðnum 

ítarspurningum frá einum þætti til annars þegar ljóst var að viðmælandinn gat ekkert gert 

við spurninguna og nær ómögulegt var fyrir hann að koma með áhugavert svar. Að þessu 

leyti áttaði höfundur sig á því að við gerð svona þátta þarf að nálgast þetta stundum eins 

og spunaleik milli tveggja leikara. Ekki það að einhver sé að leika eða þykjast, heldur 

spyrja spurninga sem hafa nægt kjöt á beinunum þannig að viðmælandinn getur gert 

eitthvað úr þeim. Þetta er „fram og til baka“ leikur sem báðir þurfa að spila. Ekki einungis 

spyrjandinn heldur líka viðmælandinn. Ef annar aðilinn í spuna segir við hinn: „Vá hvað 

þú ert með fallegt hár“. og hinn svarar: „Ég er ekki með neitt hár“, þá nær samtalið ekki 

lengra, eða verður allavega ekki áhugavert. Viðmælandinn þarf að taka við boltanum og 

gera eitthvað áhugavert úr því, finna leið til að tengja það við eitthvað áhugavert. Við 

erum flest þannig gerð að við áttum okkur á þessum hlutum og viljum vera áhugaverð 

þannig að þetta þvældist ekki fyrir hvað viðmælandann varðar en höfundur sem spyrill 

áttaði sig stundum á því að hann var að spyrja spurningar sem bauð ekki upp á neitt svar, 

en þá var reynt að læra af því og hugsa út í það við næstu spurningu. 

 

Höfundur hafði nokkrar spurningar sem studdst var við sem grunn og allir voru spurðir 

að, bæði af því að höfundi fannst þær spurningar vera áhugaverðar og líka af því að 

höfundur vildi byrja með alla á svipuðum stað. Þetta voru sex grunnspurningar og svo 

voru nokkrar spurningar í viðbótar sem fóru eftir viðmælandanum, oftast á svipuðum 

nótum en sem hentuðu viðmælandanum og laginu hverju sinni. Út frá þessum grunni 

treysti höfundur svo á að forvitni hans og eigin reynsla myndu leiða af sér fleiri 

spurningar, sem og gerði.  

 

Grunnspurningarnar sem höfundur hafði til viðmiðunar voru eftirfarandi : 

 
8 Um vinsælustu tónlist og tónlistararmenn árið 2006, sjá Lay Low söngkonu ársins og Bubbi söngvara 
ársins (2007). 
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1) Hvernig verður lag til hjá þér? 

2) Hvað tekur við í kjölfarið? 

3) Hvenær hættirðu að vinna í demoi og ferð með í upptökuferli? 

4) Notarðu eitthvað úr demo-inu í lokaútgáfuna? 

5) Heyrirðu það strax hvort lagið væri líklegt til vinsælda? 

6) Hvernig fannst þér takast til við lokaútkomuna? 
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3. Tónlistarmennirnir 
3.1. Haukur Heiðar Hauksson í Dikta 
 

Haukur kom með tvö lög sem var skemmtilegt. Ástæðan fyrir því var að þegar við 

ræddum hvaða demo við ættum að notast við komu upp tvær hugmyndir sem voru með 

alveg sitt hvora aðferðafræðina á bak við hvernig lagið var samið. Fyrra lagið, Do you 

remember? af plötunni Easy Street frá árinu 2015 sem tekið var fyrir þróaðist eins og hjá 

flestum af viðmælendunum og höfundi, það er var bara eitthvað gutl sem þróaðist og 

hugmyndin var svo tekin upp á voice memo á símanum. 

 

 
Mynd 2: Hljómsveitin Dikta (albumm.is) 

 

Eitt eftirtektarvert sem Haukur minnist á var að allir í hljómsveitinni eru skráðir jafnt fyrir 

lögunum, fyrir utan texta en Haukur er skráður fyrir þeim. Jafnvel þótt Haukur komi með 

fullmótað lag til hljómsveitarinnar eru þeir samt allir jafnt skráðir fyrir laginu þar sem 

lagið verður síðan mun betra eftir að hafa farið í gegnum alla í hljómsveitinni og þeir 

skráðir höfundar. Höfundur hefur sama vinnufyrirkomulag. Öll lög hljómsveitar 

höfundar, Jeff who?, eru skráð jafnt á alla, meira að segja textarnir þótt höfundur semji 

þá alla. Pælingin á bak við það er ekki einungis sú sem Haukur minntist á hérna að ofan, 

heldur líka sú staðreynd að án þeirra væri höfundur ekki einu sinni að gera þetta, auk þess 
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að allir eru að mæta á æfingar og allir eru að gera sitt sem hentar hverju sinni. Það er 

ósanngjarnt gagnvart til dæmis trommaranum sem situr bak við trommusett alla æfinguna 

og á erfiðara með að koma að sínum hugmyndum. Trommarinn í hljómsveit höfundar er 

meira að segja söngvari hljómsveitarinnar Tilbury og kann auk þess mjög vel að semja 

lög.  

 

Haukur braut aðeins út af vananum ef svo má segja, og sendi voice memo af laginu Do 

you remember? til útlanda á upptökustjóra sem síðan breytti því. Þannig þróast lagið mjög 

snemma frá utanaðkomandi aðila. Þetta kemur fyrir en venjulega fer meira ferli fram áður 

en slíkt gerist. Hljómsveitirnar æfa lagið saman fyrst og spila það til, eða búa til demo 

með fleiri hljóðfærum. En í þessu tilviki var voice memoið sent beint út og 

upptökustjóranum leist það vel á þetta að hann samþykkti lagið. Hann vildi þó breyta 

laginu úr nánast ballöðu í rokklag. Fæstir vita hversu mikið innlegg og áhrif 

upptökustjórinn hefur á hvert lag, þróun þess, kaflaskipti, uppbyggingu, hljóðheim og svo 

framvegis. Upptökustjórinn tók meira að segja upp grunn af laginu einn síns liðs í þeirri 

útgáfu sem hann sá fyrir sér og sendi á hljómsveitina. En honum leist ekki á viðlagið og 

hafði það ekki með og sagði þeim að búa til nýtt viðlag út frá því sem hann gerði. Nú 

kann að virðast sem svo að upptökustjórinn ráði öllu, en ákvörðunarvaldið er samt alltaf 

í hendi hljómsveitarinnar. Ef þeim líst ekki á þetta þá hafna þeir einfaldlega þessara 

útfærslu. Ef til vill slíta þau samstarfinu en oftast treysta hljómsveitirnar 

upptökustjóranum sínum það vel að þær gera það sem hann leggur til. Það er ástæða fyrir 

því að þessi upptökustjóri var valinn. Fyrri verk hans eru leiðavísir þannig að 

hljómsveitirnar setja traust sitt á hann og fylgja því sem hann leggur til. Svo fara þeir í 

stúdíóið til hans og viðlagið kemur þar í einhverju djammi milli félaga í hljómsveitinni.  

 

Þetta þekkir höfundur líka af eigin reynslu þannig að þetta er ekkert óalgengt. Þegar Jeff 

Who? var að taka upp lagið The great escape í stúdíóinu þá sagði upptökustjórinn 

höfundi, Elísi Péturssyni (Ella bassaleikara) og Valdimari Kristjónssyni (Valda píanó) að 

fara upp á háloft og koma með viðlag í lagið. Það var upphaflega ekkert viðlag, sem var 

að yfirlögðu ráði þar sem okkur fannst það hljóma vel þannig. Við fórum samt upp á loft 

og 10 mínútum seinna komum við niður með hugmynd sem upptökustjórinn var ánægður 

með og þar með settum við það inn í lagið. 
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3.2. Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir (Lay Low) 
 

Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir (listamannsnafnið er Lay Low) sker sig dálítið frá hinum 

af því þar er tekið fyrir Eurovision-lag sem hún var beðin um að semja. Þannig að hún 

þurfti að setja sig í ákveðnar stellingar fyrir vikið, það er það form sem hentar fyrir 

Eurovision-keppnina. Hún gerði það samt ekki nema að litlu leyti þar sem hún vildi halda 

sér í sínu hefðbundna vinnuferli og það kom vel út. Hún hlustaði samt á gömul demo áður 

en hún byrjaði en fann ekkert sem henn fannst passa sem sýnir að hún þurfti að fara út 

fyrir sjálfa sig að einhverju leyti. Hún talaði svo um þegar lagið var tilbúið að þá hlustaði 

hún aftur á demoið. Hún segir að það hafi verið forvitnilegt að sjá ferlið hjá sér sem er 

einmitt það sem þessi þáttur átti að gera.  

 

 
Mynd 3: Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir (Lay Low) (baldurkristjans.is) 

 

Annað áhugavert sem Lay Low talar um sem vert er að skoða og jafnvel læra af er að hún 

nefnir að upphaflega var textinn á einum stað „ung að árum...“ en henni fannst svo 

óþægilegt að syngja „ung“ af því u-ið sem breytist í ú við framburð er óþjált þannig að 

hún tók það út og setti „öldurót“ í staðinn. Þetta hefur höfundur heyrt hjá öðrum 

tónlistarmönnum á undanförnum árum að þeir leitast ekki einungis að orðum sem passa 
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heldur einnig sérhljóðum sem passa. Þeir velja þá orðin eftir því að sérhljóðinn sé á þeim 

stað sem þeir vilja. Orðin víkja fyrir melódíunni, en þó alltaf á þann hátt að þeir geti búið 

til góðan texta í kjölfar á þeim orðum. Þetta er einhvers konar „pick your battles“ leikur.  

 

Annað áhugavert sem hún nefnir, sem höfundur getur tengt við eigin reynslu, snýr að 

einni að grunnspurningunum sem allir voru spurðir að, hvort viðkomandi heyrði strax 

hvort lagið yrði vinsælt eða ekki. Hún sagði að það væri alla jafna það demo sem hún fær 

á heilann hverju sinni. Höfundur hefur ekki sömu reynslu en fær þó sum demo sem hann 

gerir á heilann en önnur alls ekki. Eftir að höfundur heyrði þessa reynslu hjá Lay Low 

ætlar hann að tileinka sér þessi vinnubrögð og vinna eigin demo sem hann fær á heilann 

lengi því þetta er ekkert óvitlaus kenning.  

 

Lay Low nefnir annan punkt sem er áhugaverður. Hún gerir allt ferlið frekar hratt. Hún 

er beðin um lag í september, er komin með lagið í október og fer með þetta hrátt til Arnars 

Guðjónssonar upptökustjóra sem tekur lagið og spilar á þau hljóðfæri sem vantar upp á 

eins og trommur og rafmagnsgítar. Arnar útsetur strengi líka sem svipar dálítið til þess 

sem upptökustjórinn hjá Hauki gerði. Maður ætti ef til vill ekki að dúlla sér of lengi í 

hlutunum því oft verður það þannig að þá verður ekkert úr neinu. Eins og Elli bassaleikari 

sagði einu sinni í viðtali þegar við vorum spurðir út í fyrstu plötu okkar og hvað varð til 

þess að við ákváðum að taka upp, að „það er endalaust hægt að vera að dúlla sér við 

hlutina og ég heyri allt of oft tónlistarmenn segjast vera að vinna í nýjasta demoinu. 

Hættið að vinna í demóinu og byrjið að vinna í lokaútkomunni“.  

 

Oft hefur maður leitt hugann að því hvort maður sé raunverulega að búa til tónlist fyrir 

sjálfan sig eða aðra. Höfundur veit ekki enn hvar hann stendur gagnvart þeirri spurningu. 

Eina sem hann veit er að hann gerir ekki lag ef honum finnst ekkert varið í það sjálfur. 

Höfundur heyrir til dæmis oft vinsæl lög í útvarpinu sem hann veit að hefði hann samið 

það hefði hann aldrei gefið það út og einfaldlega hent því. Það segir manni að maður er 

að búa til tónlist fyrst og fremst fyrir sjálfan sig. En af hverju er maður samt alltaf ánægður 

þegar lag verður vinsælt? Það kom höfundi því skemmtilega á óvart og lét honum líða 

betur með sjálfan sig þegar Lay Low, sem hann setur á hæsta stall íslenskra 

tónlistarmanna, meðal annars vegna þess hve óttalaus og trú hún er sjálfri sér við 
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tónlistargerð, sagðist hafa verið ánægð með þá viðurkenningu sem henni fannst hún hafa 

fengið þegar lagið hennar komst upp úr undankeppninni í Eurovision í útlöndum.  
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3.3. Frank Þórir Hall í Ske 
 

Það skemmtilega við Frank, eða Adda eins og hann er venjulega kallaður, er að hann kom 

með demo sem var unnið út frá sömplum, eða hljóðbútum, sem var eitthvað sem enginn 

annar viðmælandi notaðist við. Hann nýtti sér sömpl héðan og þaðan af sömu plötunni, 

notaðist við allt frá sönglínum til einstaka trommufyllinga og bjó til eitt lag úr því. Hann 

tók einn disk fyrir með stórhljómsveit Mark Wirtz með það fyrir augum að búa til lag út 

frá sömplum. Þetta er nálgun sem er algjörlega ný af nálinni fyrir höfundi.  

 

 
Mynd 4: Hljómsveitin Ske (visir.is) 

 

Höfundur skilur vel verklagið að maður sé ef til vill að hlusta á lag og allt í einu poppar 

upp hugmynd í kollinum að þetta gæti nýst manni sem gott sampl til að nýta sér í lag. Það 

að hlusta á ákveðna plötu, sem maður hefur aldrei heyrt um eða af, í leit að sampli til að 

gera nýtt lag er mjög framandi en um leið mjög áhugavert. Þarna er líka eina dæmið þar 

sem söngvarinn syngur ekki lagið en gerir demo af sönglínunni ásamt því að semja 

textann. Það er alltaf skemmtilegt að hlusta á einhvern annan en söngvara hljómsveitar 

syngja lag og það verður að segjast að báðir koma vel út í þessu tilviki. Addi syngur 

demoið mjög vel og kemur öllu vel til skila fyrir söngvarann að taka við en lokaútkoman 

er líka frábær þegar Jón Oddur Guðmundsson (Joddi söngvari í Ske) syngur þetta svo inn 

í hljóðverinu. Það var sérstaklega gaman að hlusta á Adda tala um textann í laginu sem 
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sker sig dálítið úr hinum lögunum. Eins og fram kemur í þættinum fjallar lagið um 

ákveðna konu sem hann frétti af í Amsterdam sem var í raun fyrrum hippi sem glataði 

hugsjónunum einni af annarri smátt og smátt og situr eiginlega uppi nú sem einhvers 

konar dekurdrottning. Þarna er um að ræða húmor sem ekki kemur fyrir í hinum lögunum. 

Það er líka ádeila þarna, sem maður finnur fyrir í hinum lögunum, eins og til dæmis hjá 

Hildi með ádeiluna á Instagram, en það var mjög skemmtilegt að fá einn svona texta sem 

var hnyttinn og hitti beint í mark.  
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3.4. Hildur Kristín Stefánsdóttir (Hildur) 
 

Hildur tók líka tvö demo fyrir eins og Haukur. Ástæðan fyrir því var einfaldlega sú að 

höfundur bað um eitt lag sem hann heldur sérstaklega upp á með henni og heitir I´ll walk 

with you en hana langaði að taka fyrir lagið Picture Perfect þannig að við ákváðum að 

taka bæði lögin fyrir. Höfundur var sérstaklega áhugasamur um það þar sem hún skar sig 

aðeins úr varðandi demoin sem höfundur fékk í hendur. Hún er með bakgrunn í raftónlist 

og tónlist hennar er rafrænni en hinir tónlistarmennirnar sem teknir voru fyrir. Höfundi 

fannst því tilvalið að taka fyrir tvö demo og bera þau saman hvernig þau voru gerð.  

 

 
Mynd 5: Hildur Kristín Stefánsdóttir (mannlif.is) 

 

Einnig fannst höfundi líka skemmtilegt að annað lagið er frá 2016 sem er þegar hún er að 

byrja að taka upp tónlist með það fyrir augum að gefa út og hitt er þegar hún er búin að 

vera að gera þetta í tvö ár og er orðin vanari í upptökum. Hún er líka að semja fyrir aðra 

sem hefur alltaf vakið áhuga minn og forvitni mín hvað það varðar rak höfund til þess að 

spyrja út í það. Höfundur skilur ekki hvernig það gengur fyrir sig að semja fyrir aðra og 

ef þú semur lag sem þér finnst virkilega gott er þá engin tilhneiging til að gefa lagið sjálfur 

út? En hún svaraði þessu á mjög áhugaverðan hátt eins og heyra má í þættinum. Þegar 

hún semur lög eftir aðra þá er það svipað og hjá Lay low með Eurovision-lagið. Hún þarf 

að setja sig í stellingar við að semja lag eftir hvern eða hvað hún er að semja fyrir, og þótt 

Eurovision setji manni enn þrengri skorður fljótt á litið má samt líta þetta svipuðum 

augum og eins og hjá Lay Low að hún heldur þó alltaf í sín höfundareinkenni.  
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Hildur sker sig líka út af því hún byrjar oftast á að taka upp í upptökuforritinu Logic, það 

er hún opnar forritið og byrjar þá að hugsa um lagið og gera svo eitthvað sem verður 

grunnurinn að laginu, hvort sem það er taktur, hljóðgervill eða eitthvað annað. Þetta er 

öfugt við hina tónlistarmennina sem notast fyrst við lifandi hljóðfæri eins og píanó og 

gítar og opna svo ekki á tæknihliðina fyrr en eitthvað er komið á þeim vettvangi. Hildur 

bendir á að henni finnst þessi lifandi hljóðfæri setja sér ákveðnar skorður en meðan hún 

er með Logic tónlistarforritið opið finnst henni hún geta gert allt í heiminum. Þegar við 

ræðum síðan Picture Perfect demo-ið segir hún að þegar hún gerir demo þá reynir hún að 

komast eins nálægt því sem hún vill með lagið en gerir sér grein fyrir ákveðnum 

takmörkunum hvað það varðar sem skrifast oftast einfaldlega á kunnáttuleysi, en fer svo 

með lagið til upptökustjóra sem kemur því alla leið. Fyrir höfund var þetta mjög áhugavert 

að heyra tónlistarkonu sem maður ber ómælda virðingu fyrir segjast ekki kunna allt. Það 

gefur manni ákveðið sjálfstraust hvað kunnáttuleysi varðar, eins og þegar Einar Örn 

Benediktsson sagði í kvikmyndinni Rokk í Reykjavík „Það er ekki spurning hvað þú getur 

heldur hvað þú gerir“.9 Þessu getur höfundur samsinnt þar sem hann sem tónlistarmaður 

er ekki lærður og kann engan veginn allt. Höfundur veit hins vegar hvað hann vill heyra, 

eins og Hildur kemur inn á í þættinum. Ef höfundur kemst ekki þangað sjálfur reynir hann 

að komast sem næst því, annað hvort með stemningu í laginu eða hljóðfærum og lætur 

svo sér fremri upptökumann aðstoða sig við að koma því á réttan stað.  

 

Líkt og hjá Adda í Ske er textinn við Picture Perfect ádeila á Instagram í lífi fólks, það er 

allar þessar uppstilltu myndir sem gefa ekki endilega rétta sýn af raunveruleikanum. En 

á meðan hnyttnin var í fyrirrúmi hjá Adda mætti eiginlega segja að pönkið ráði för hjá 

Hildi. Hún er í raun að gefa einhverju sem er samfélagslega samþykkt fingurinn og benda 

á að þetta sé orðaleikur að einhverju eða jafnvel öllu leyti og minnir dálítið á God save 

the queen með Sex pistols. Það var skemmtilegt að heyra hvernig Hildur passaði sig á að 

troða ekki hlutunum ofan í kokið á fólki. Hún reynir að halda ádeilunni í textanum í dul- 

og ljóðrænni kantinum sem er skemmtilegt og að ýmsu leyti ein af ástæðum þess að 

höfundi langaði að gera svona þætti. Höfundur er ekki viss um að hann hefði skilið 

textann rétt nema honum hefði verið beint í þá átt. Höfundur hlustar meira á melódíuna 

 
9 Kvikmyndin Rokk í Reykjavík var gerð hérlendis árið 1982, sjá Friðrik Þór Friðrikssson (1982). 
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en textann en þegar hann heyrir Hildi segja þetta fæ hann a-ha upplifun og kann að meta 

lagið enn betur. Einnig kom fram að hún henti heilum kafla úr demoinu, sem er eitthvað 

sem enginn af hinum viðmælendunum hafði gert í sínum lögum. Auðvitað gerist slíkt en 

það er gaman að bæði sjá og heyra svart á hvítu að það sé gert og heyra dæmi um kafla 

sem sé hent og líka af hverju það sé gert. Þarna var um að ræða flottan kafla sem hún 

lætur þó flakka til að halda heildarmynd lagsins.  

 

Þegar við töluðum um I´ll walk with you demo-ið sagði hún að töfrarnir í því felist í 

einfaldleikanum. Það eru ekki svo mörg hljóðfæri í gangi, sem kemur einmitt inn á eina 

af grunnspurningunum: Hvenær hættir maður að hlaða ofan á demo og ákveður að fara 

með það í lokaupptöku? Svo virðist sem það fari bara eftir tilfinningu, eins og Hildur 

minnist á. Hún fer með demo-in eins langt og hún getur til að koma á blað hvernig hún 

vill hafa lagið en það er misjafnt hversu mikið það er, eins og í þessu tilfelli lét hún sér 

greinilega nægja að hafa færri element og þegar þessi örfáu element voru komin þá tók 

hún það til upptökustjóra þar sem endirinn varð síðan sá að halda minimalíska 

andrúmsloftinu úr demo-inu. Eins og hún segir þá er ekkert endilega gott að kaffæra 

lögum í of miklu því þá týnast stundum aðalatriðin í laginu. Hildur lítur greinilega, eins 

og flestir af hinum viðmælendunum, á demo sem nokkurs konar „roadmap“ en það kom 

bersýnilegast í ljós hjá Hildi.  

 

Hildur notar eitt „trikk“ ef svo má að orði komast sem er skemmtilegt. Bæði demo-ið og 

lokaútgáfan byrja á sama einkennishljóði sem hún sagðist hafa gert af því hún elskar lög 

sem byrja á einhverju hljóði sem ekkert annað lag byrjar á því. Þá veit hún um leið hvaða 

lag er að fara af stað. Höfundur hefur aldrei pælt í þessu en þegar hún segir það þá skilur 

hann um leið hvað hún á við og er sammála því og hann hafi aldrei gert sér grein fyrir 

því. Höfundur elskar það líka, eins til dæmis í laginu Feel the pain með Dinosaur Jr. sem 

byrjar á að einhver opnar léttvínsflösku með tappatogara. Þetta er dæmi um það sem 

höfundur lagði upp með í þessum þáttum, það er að uppgötva eitthvað nýtt. Annað sem 

maður uppgötvar er rafmagnsgítar sem er settur inn sem maður heyrir í raun ekki nema 

hlusta eftir honum. En til að geta hlustað eftir honum þá þarf að vita að hann sé þarna. 

Svo þegar maður heyrir hann og finnur hvað hann gerir mikið fyrir lagið byrjar maður að 

elska hann og fær þannig enn eitt element í laginu til að elska. 
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3.5. Oddur Hrafn Björgvinsson (Krummi) 
 

Oddur Hrafn Björgvinsson (Krummi) minnist á eitt sem ekkert hinna viðmælendanna 

nefndi sem er að lag getur sprottið hjá honum út frá að lesa bók eða eiga í áhugaverðum 

samræðum og þá út frá einhverjum frasa sem er sprottinn þaðan. Hann tekur sem dæmi 

setninguna úr laginu, sem tekið var fyrir í þáttunum, Stories to tell sem er „water is life 

and life is a drug“. Þetta er einhvers konar lykilsetning í laginu og afgangurinn verður til 

í kring um hana. Þetta fannst höfundi afar áhugavert að heyra einfaldlega af því hann 

hefur ekki heyrt þetta oft. Af hverju er ekki oftar minnst á þetta sem kveikju að lagi? 

Textar eru oftast sprottnir, meðvitað eða ómeðvitað, út frá einhverju sem við lesum eða 

ræðum þannig að af hverju er þetta ekki algengara?  

 

 
Mynd 6: Oddur Hrafn Björgvinsson (Krummi) (nutiminn.is) 

 

Höfundur telur, miðað við það sem viðmælendurnir sem rætt var við sögðu, að þetta sé 

af því lagið og melódían kemur oftast fyrst og svo kemur textinn. En það er skemmtilegt 

að minna mann á að hitt gerist líka og áhugavert er að bera þau lög sem þannig eru samin, 

það er textinn kemur á undan, saman við þau lög sama tónlistarmanns þar sem lagið eða 

melódían kemur á undan og sjá hvort einhver líkindi séu fyrir hendi og jafnvel hvort hægt 

sé að koma auga á með einhverju móti hvor hátturinn var hafður við að semja tiltekið lag.  
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Krummi minnist líka á það, líkt og Haukur, og flestir hinir viðmælendurnir, að þar sem 

hann tekur allt upp til öryggis, ef ske kynni að um smell eða demant væri að ræða, þá er 

hann með um 2.000 upptökur á símanum sínum. Þetta virðist vera algengt hjá 

tónlistarmönnum. Menn geyma dót sem síðan kannski þvælist bara fyrir og verður til þess 

að demantarnir týnist bara í kjölfarið. Ef til vill ætti maður sem tónlistarmaður kannski 

að fara í gegnum upptökurnar reglulega og henda út. Krummi segist stundum fara í 

tölvuna eða á zoom upptökutækið sitt með voice memo upptöku og tekur upp sjálfur á 

multitrack til að byggja meira í kring um lagið, sem verður þó aldrei meira en demó, 

aðeins örlítið metnaðarfyllra demo. Annað sem Krummi minnist á er að stundum eru 

demo-in bara betri. Höfundur þekkir þetta vel því að hann hefur upplifað það sama. Oft 

eru þó demo-in það mikið öðruvísi að nánast sé um að ræða annað lag. Erfitt er að segja 

að annað sé betra en hitt. Það er frekar einfaldlega skemmtilegt að hafa tvær mismunandi 

útgáfur af lagi sem maður fílar vel.  

 

Aðferðin við gerð demósins hjá Krumma stangast á skemmtilegan hátt á við það sem 

Hildur nefndi þegar hún vildi ekki kaffæra demo-inu I´ll walk with you í of miklu. 

Krummi var nefnilega að gera demo-ið með Ryan Van Kriedt úr bandarísku 

hljómsveitinni Brian Jonestown Massacre sem er miklu meira en demo-upptakari. Hann 

er alvöru upptökumaður og átti því auðveldara með að taka upp og prófa endalaust að 

hljóðfærum, en gera sér um leið grein fyrir að þetta séu tilraunir sem þurfa ekki endilega 

að vera í lokaútgáfunni, eins og melotron-ið sem var í demo-inu en var ekki í 

lokaútgáfunni.  

 

Það sem flestir eiga sameiginlegt er að byrja á að búa til sönglínuna og sníða svo textann 

eftir henni. Tónlistarmennirnir syngja bullorð þegar þeir búa til sönglínuna, sem höfundur 

vill kalla bullensku, sem er sambærilegt við vonlensku Sigur Rósar en þar heldur 

vonlenskan þeirra heldur áfram í útgefna laginu. Þess vegna finnst höfundi betra að hafa 

annað orð. Krummi minnist líka á að þegar hann er að búa til lag koma oft skemmtilegustu 

fraseringarnar út frá að vera óhræddur að fara í óvænta stefnu með bullenskuna að vopni, 

það er byrja einhvers staðar og sjá hvert melódían tekur þig. Margir geta verið hræddir 

við að fara þangað af ótta við að líta kjánalega út, en á þessum stað í lagagerðinni er 
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tónlistarmaðurinn oftast bara einn og enginn er að fara að heyra þetta nema hann vilji það 

þannig að hugrekki við lagasmíðar getur skipt miklu, eða jafnvel öllu máli.  

 

Annað áhugavert varðandi þennan þátt er að þarna er Krummi að gefa út sitt fyrsta sóló-

lag eftir að hafa verið í einu stærsta rokkbandi Íslands, Mínus, þannig að pressan var 

vissulega til staðar. Maður fær á tilfinninguna við að heyra hann tala að sú pressa hafi náð 

upp að því marki að vilja að fólk myndi fíla lagið en fara samt eftir sinni eigin sannfæringu 

við gerð þess. 
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4. Þróun laganna – sameiginlegt og ekki 
 

Flestir byrja á einhverju gutli sem þróast síðan í að sönglína verður til og svo er tekið upp 

á voice memo til að gleyma ekki laginu. Svo er komið að því aftur síðar og þá kemur nýr 

kafli ef til vill, fyrri parturinn betrumbættur eða texti saminn við lagið. Flestir eru 

sammála um að það þarf ekkert að klára lagið þá. Oftast er þetta aðeins einn kafli. 

Höfundur tengir sína upplifun við lagagerð við þennan feril. Hann hefur reynt að átta sig 

á af hverju þetta sé þannig að maður klári ekki lagið fyrst maður er byrjaður. Þetta hefur 

líka í för með sér að þegar maður kemur aftur að kaflanum þá kemur kannski aldrei neitt 

og þá hugsar maður „af hverju kláraði ég ekki lagið? Ég var greinilega fullur af innblæstri 

og hefði átt að nýta mér það“. Höfundur sér tvær ástæður fyrir því. Annars vegar 

einfaldlega athyglisbrestur, það er að vilja snúa sér að einhverju öðru. Hins vegar 

hreinlega að nenna ekki að reyna að halda áfram, hugsanlega af því maður sér fyrir sér 

mikinn tíma sem færi í það með hugsanlega engum árangri. Eins gæti maður hreinlega 

verið þreyttur.  

 

Önnur ástæða fyrir því að klára ekki lagið, sem er miklu áhugaverðari, er að ef til vill ef 

til vill er maður hræddur við að klúðra laginu. Semja eitthvað sem er ekki eins gott og 

kaflinn sem maður er að semja við, sem er dálítið skrítið af því maður er bara einn og 

hvað með það þótt það sé ekki eins gott. Þá notarðu það einfaldlega ekki. Enn ein ástæða 

fyrir því að klára ekki lagið er að stundum þegar maður býr til nýjan kafla þá festist hann 

og maður kemst ekki út úr honum. Höfundur man eftir nokkrum lögum þar sem það hefur 

gerst og þá sér hann alltaf eftir köflunum sem eru góðir og líka eftir því að hafa reynt á 

þeirri stundu að semja nýjan. Auðvitað gerist það líka að maður komist út úr þessri festu 

en það þar þarf oft töluverðan vilja til þess. Stundum þarf maður að taka einhverja 

kúvendingu í laginu til að komast áfram, sem þó getur verið af hinu góða því þú ert í raun 

að koma sjálfum þér á óvart. Ef það gengur upp þá ertu mjög líklega að koma 

hlustandanum á óvart sem er alltaf skemmtilegt. 

 

Margir taka upp kafla aðeins til að hafa kafla á þeim stað þó þau séu ekki ánægð með 

hann, en þá er allavega komið form og viðkomandi ætlar hugsanlega að skipta honum út 

seinna. Slíkt getur brugðið til beggja vona. Þú getur vanist kaflanum og heldur honum, 
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án þess þó að vita hvort hann sé góður eða ekki eða þú skiptir honum út en átt þá á hættu 

að finna ekkert annað betra. Þú átt þó augljóslega alltaf hinn kaflann og getur notað hann 

ef þú vilt.  

 

Flestir eiga það sameiginlegt líka að þegar þeir semja textann út frá bullenskunni þá koma 

fyrst fram lykilsetningar sem passa mjög vel við melódíuna og lýsa hvert textinn eigi að 

fara. Þessum lykilsetningum er oftast haldið og textinn í kring sniðinn eftir þeim. Einnig 

er það sameiginlegt flestum tónlistarmönnum að erfiðast sé að semja grípandi viðlag, eins 

og gefur að skilja, annars værum við öll ABBA. Það er ekkert mál að semja viðlag, en 

grípandi viðlag er erfitt. Það sama má segja um að semja lag yfirleitt. Höfundur gæti tekið 

upp gítarinn núna í þessum skrifuðu orðum og samið lag, en að semja gott lag sem honum 

og öðrum fyndist nógu gott til að eyða tíma í að hlusta á er erfiðara.  

 

 
Mynd 7: Hvað ungur nemur, gamall temur (Parent Blog.org) 

 

Flestir tónlistarmennirnir eiga urmul af köflum í símanum, gömlum diktafónsupptökum 

og fleira. Svo er tekið tímabil þar sem hlustað er á þetta og farið yfir hvort falinn demantur 

leynist þarna einhvers staðar. Oft kemur það í ljós, eins og Haukur segir, eitthvað sem 

hann tók upp fyrir átta árum er kannski bara fínt. En að taka upp svona mikið er svipað 

og að henda engu úr geymslunni sinni, því að þú veist aldrei nema þú þurfir að nota það 

einhvern tímann. Þú finnur ekki demantana fyrir öllu draslinu og því er nánast 

tilgangslaust að geyma þetta því þú getur ekki notað það sem þú finnur ekki. En það er 
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önnur hlið á því. Þú veist aldrei nema þú viljir síðan einn daginn nota það. Þú tekur bara 

upp dót sem hefur einhverja ástæðu fyrir því að vera tekið upp, sama hversu lítil eða stór 

hún er. Svo kemur kannski að því að þú hlustar á það aftur seinna og tilgangurinn eða 

pælingin rifjast upp fyrir þér og þú getur haldið áfram með hana. Svo er maður alltaf í 

mismunandi skapi þegar maður hlustar aftur á kaflana. Maður er kannski í rokk ham og 

heyrir þá gamalt demo sem er rólegt og þér er skapi næst að henda því, en síðar viltu 

rólegheit og þá gæti þetta verið fyrirtaks kafli.  

 

Eins og sést í framansögðu eiga tónlistarmennirnir ótal margt sameiginlegt og fær mann 

til að velta fyrir sér hvort þetta sé tilviljun, þar sem þetta úrtak tónlistarmannanna er 

fremur lítið. Eða er ef til vill einhvers konar aðferðarfræði sem allir eða flestir 

tónlistarmenn tileinka sér og fylgja? Höfundur getur sagt fyrir sitt leyti að þeir 

tónlistarmenn sem hann hefur rætt við og unnið með temja sér mjög svipuð vinnubrögð 

og er þar ekki einungsi átt við þa tónlistarmenn sem hér eru sérstaklega gerðir að 

umtalsefni. En er það svo skrítið? Eru ekki allir tónlistarmenn að leita eftir bestu leiðinni 

til að búa til tónlist og þessi aðferð liggur svo beint við, sem er í grófum dráttum 

eftirfarandi: Fyrst semurðu lagið, svo tekurðu það upp til að gleyma því ekki, svo 

kemurðu aftur að því og betrumbætir og klárar svo og ferð með það í stúdíó. 
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5. Samanburður á þáttunum Nú er lag og Song Exploder 
 

Til að fá hugmynd hvernig mismunandi leiðir geta verið farnar við gerð tónlistarþátta bar 

höfundur Nú er lag saman við aðra sambærilega þætti sem fara aðrar leiðir og nota annars 

konar nálgun. Þættirnir Song Exploder10 eru mjög svipaðir og þegar tónlistarmenn fara 

yfir tilurð og þróun laga hjá sér. Höfundur hafði aldrei áður heyrt getið um þættina Song 

Exploder. Þannig að þegar höfundur fór út í þáttagerðina var ekkert ákveðið viðmið í 

huga sem stefnt var að því að fylgja. Eina sem var öruggt var hugmynd höfundar um 

hvernig þættirnir ættu að vera. Þegar höfundur hlustaði á þættina um Song Exploder 

komst hann að því að þeir voru mjög svipaðir og höfundur hafði séð fyrir sér, einkum 

hvað varðar lagasmíðar einstakra tónlistarmanna. Höfundur og þáttastjórnandi Song 

Exploder hafa svipuð viðhorf og eru þættirnir meira að segja svipaðir hvað tímalengd 

varðar. Líklega er í báðum tilvikum verið að elta ómeðvitað eitthvað sem hefur gengið 

áður. Höfundur hefur til að mynda horft á ótal heimildarþætti um tónlist og það hefur 

mótað sýn hans, alveg eins og Bítlarnir hafa mótað hvernig aðrir tónlistarmenn búa til 

tónlist. Þetta verður þó aldrei alveg eins. Persónueinkennin skína alltaf í gegn.  

 

Það væri helst aðferðarfræðin, eins og hvernig þátturinn byrjar á laginu eða demo-inu og 

hljómar undir í kynningunni sem höfundur hreinlega tileinkaði sér því það virkaði 

einfaldlega svo vel. Að mati höfundar er í listsköpun allt í lagi að fylgja formúlu. Ef 

innihaldið verður síðan öðruvísi er það vegna þess að sérhver tónlistarmaður er alltaf 

sérstakur allavega að einhverju eða jafnvel öllu leyti. Höfundur sleppir þó því að fara yfir 

feril tónlistarmannsins í upphafi eins og þáttaröðin Song Exploder gerir.  

 

 

  

 
10 Um tilurð Song Explorer, sjá til dæmis About Show (e.d.). 
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6. Samanburður á þáttunum Nú er lag og Life of a song 
 

Þættirnir Life of a Song sem er á vegum Financial Times eru dæmi um hvernig hægt er 

að fara aðra leið. Hér er sérstaklega tekinn fyrir þátturinn um lag Kate Bush Wuthering 

heights.11 Í þeim þætti er tónlistarmaðurinn sjálfur ekki með í þáttagerðinni. Einungis er 

fjallað um lagið frá hinum ýmsu hliðum af þáttastjórnendanum. Þessu fylgja kostir og 

gallar. Gallarnir eru til dæmis þeir að þar sem tónlistarmaðurinn er ekki með við gerð 

þáttarins er ekki hægt að fá upplýsingarnar beint frá honum. Þáttastjórnandinn er því í 

hlutverki greinandans en sú greining hans þarf ekki að vera endilega sú rétta. Þetta er 

listgrein og list má túlka á ótal vegu. Þetta aftur á móti hefur í för með sér að hlustandinn 

túlkar ef til vill lagið á sama hátt, jafnvel þótt listamaðurinn sjálfur hafi ekki haft 

nákvæmlega sömu túlkun í huga. Hlustandinn verður fyrir innblæstri af 

þáttastjórnandanum sem túlkar lagið á sinn eigin hátt.  

 

Einnig getur þáttastjórnandinn gagnrýnt lagið meira en góðu hófi gegnir, eitthvað sem 

hugsanlega væri ekki gert ef tónlistarmaðurinn væri með í þáttagerðinni. Þetta getur verið 

allt frá því að finnast lagið gegnumsýrt af karlrembu eða honum finnist að það hefði mátt 

geyma strengina fram í annað erindi í laginu sem dæmi. Með þessum hætti er þó hægt að 

kafa dýpra ofan í það sem betur mætti fara en um leið missir hlustandinn af ítarefni sem 

hægt er að hafa aðgang að með aðstoð tónlistarmannsins sjálfs.  

 

 

  

 
11 Um Life of a Song á vegum fjölmiðilsins Financial Times og lagið Wuthering Heights eftir Kate Bush, 
sjá Life of a Song Podcast (2018). 
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7. Helsti munur á tónlistarmönnum hérlendis og erlendis 
 

Skoska hljómsveitin Hljómsveitin Franz Ferdinand talar meðal annars um að þeir notuðu 

diktafón á svipaðan hátt og fólkið í þættinum í þessari rannsókn notar voice memo. Þeir 

notuðu diktafóninn eins og tónlistarmenn nú til dags nota símana sína. Eitt af því sem 

íslenskir og erlendir tónlistarmenn eiga sameiginlegt er að allir eru sammála um að fá 

lánað frá öðrum listamönnum og gera það að sínu. Alex Kapranos í Franz Ferdinand talar 

um að fá lánaða verkfræði frá blúsaranum Howlin Wolf í viðlagið, það er hvernig hann 

tvinnar saman gítarlínuna og sönginn.12  

 

Annað sem virðist algengt, hvort sem er hérlendis eða erlendis, er að þegar þú býrð til lag 

getur þú staðið frammi fyrir því að sé versið í réttum takti er viðlagið of hægt eða of hratt. 

Þótt þetta komi ekki fram í þáttunum Nú er lag þá hefur höfundur átt samtöl um slíkt við 

íslenska tónlistarmenn og staðið frammi fyrir þessu vandamáli sjálfur varðandi eigin 

tónlist. Lausnin er oftast fólgin í því, eins og gert er oft, sem er að hvíla lagið og koma 

aftur að því seinna. Við það fæst annað sjónarhorn og oft finnst lausnin þegar komið er 

að því aftur. Lausnin hjá þeim í Franz Ferdinand var afar skemmtilega útfærð. Þeir tóku 

einfaldlega öll versin og spiluðu þau í einni runu og hægðu síðan á laginu og kláruðu 

lagið á viðlögunum í einni bunu til að þurfa bara að hægja á laginu einu sinni í stað þess 

að hraða og hægja endalaust milli kaflanna. 

 

Einn munur á erlendum tónlistarmönnum og íslenskum er sá að hinir erlendu eru með 

meiri fjárráð frá viðkomandi plötufyrirtæki sem þýðir að lögin eru í styttra demo-ferli hjá 

erlendum tónlistarmönnm en hjá þeim íslensku. Íslenskir tónlistarmenn þurfa oft lengri 

tíma til að vita hvort lagið sé þess virði að fara með það í stúdíó þar sem stúdíótímar eru 

dýrir.  

 

Tvær helstu spurningar sem erlendir blaðamenn spyrja Íslendinga að eru: Af hverju eru 

svona margar hljómsveitir frá jafn fámennri þjóð? Hefur íslensk náttúra, þetta harðbýla 

svæði, áhrif á tónlistarsköpunina? Það eru mörg svör sem koma til greina og meira að 

 
12 Um skoðanir félaga í skosku hljómsveitinni Franz Ferdinand, sjá Franz Ferdinand (2022). 
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segja eitt svar sem svarar báðum spurningunum í einu. Náttúran hefur áhrif og við búum 

í harðbýlu landi. Vonda veðrið rekur fólk inn í hús og þá er alveg eins gott að grípa í 

hljóðfæri og úr verður hljómsveit eins og Kjartan Hólm kemur inn á í viðtali við Flyover 

Iceland þar sem hann talar um tónlistina sem hann bjó til ásamt öðrum fyrir myndbandið 

sem Flyover Iceland notar í sýningunni sinni.13  

 

Hægt er að telja ýmislegt annað til eins og Arnar Eggert Thoroddsen ræðir um í tengslum 

við doktorsritgerð sína.14 Þar er fjallað meðal annars um fjölda tónlistarskóla, hvort sem 

um er að ræða á vegum sveitarfélaga, skóla, eða sjálfstæðra tónlistarskóla en þeir eru 

mýmargir og út um allt. Einnig er fjöldi menningarlegra viðburða mikill, eins og 

Músíktilraunir, sem einblínir á grasrótina, Iceland Airwaves tónlistarhátíðin og margt 

fleira. Þegar svona mikið framboð er af menningarlegum viðburðum um allt samfélagið, 

eins og er hérlendis, hefur það óhjákvæmilega mikil áhrif á flesta einstaklinga. Einnig er 

talað um vináttu og þörf eða þrá í að vera partur af einhverri liðsheild sem ástæða fyrir 

því að fólk vill vera í hljómsveit. Smæð Íslands gerir það að verkum að maður þarf að 

geta sett á sig marga hatta þegar kemur að tónlistarsköpun á Íslandi og þegar svo er þá 

upplifir einstaklingurinn sig ekki í sköpun sem hefur einhver boð eða bönn. Þar af leiðandi 

finnst fólki sér allir vegir færir við tónlistarsköpun og fólk er óhrætt við að blanda saman 

ólíkum tónlistarstefnum sem er grunnurinn að frumleika. Stundum virðast íslensk 

höfundareinkenni vera svo sterk að tónlistarfólk semur tónlist sem fólk í útlöndum býst 

við af íslenskum tónlistarmönnum. Hægt er að skrifa það að nokkru leyti á tvo turna 

íslenskrar tónlistar í útlöndum sem eru Björk og Sigur Rós. Þeirra tónlist er dulin, sveipuð 

einhverjum anda sem heyrist ekki annars staðar. Hún er frumleg og á einhvern hátt 

drungaleg og „harðbýl“ eins og landið sjálft. 

 

Ísland hefur eiginlega alltaf átt fjöldann allan af tónlistarmönnum og mjög marga miðað 

við höfðatölu.15 Á tímum pönksins og gerð myndarinnar Rokk í Reykjavík frá árinu 1982 

 
13 Um ummæli Kjartans Hólm, sjá Tónlistarmenn FlyOver Iceland. Að skapa tónlistina (e.d.). 
 
14 Hér í þessari málsgrein er byggt á tveimur óbirtum fyrirlestrum í tengslum við doktorsritgerð Arnars 
Eggerts Thoroddsen, sjá Arnar Eggert Thoroddsen (2016) og Arnar Eggert Thoroddsen (2018) 
 
15 Hér má nefna umfjöllun hérlendis og erlendis, sjá til dæmis Íslensk dægurtónlist – Vaxandi 
rannsóknarvettvangur (2019) og Þorbjörg Daphne Hall o. fl. (2019). 
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var mjög vinsælt að vera í hljómsveit sem jókst enn meira í kjölfar þeirrar bylgju. Í 

tengslum við „bítlaæðið“ í kringum 1970 þegar fjöldinn allur af hljómsveitum starfaði. 

En hægt er að fara enn lengra aftur og hugsa til fjölda af gömlum íslenskum lögum eins 

og Litla flugan o.fl. Það er ljóst að líklegast hefur hin mikla tónlistarbylting hérlendis 

hafist seint á 19. öld og stigmagnast síðan. Ef til vill skýrist hinn mikli fjöldi 

tónlistarmanna miðað við höfðatölu einfaldlega af hefð sem hófst á einhverjum 

tímapunkti og jókst síðan. Menningarlegur tónlistararfur er einfaldlega ríkur hjá 

Íslendingum, svipað og rauðvínsmenning í Frakklandi. Oft er hægt að lesa í samfélagið 

hvers tíma fyrir sig og þá má víða sjá glitta í þennan arf, samanber Glaumbæ, 

Músíktilraunir og fleira. 

 

Þættirnir í þessari rannsókn sýna að tónlistarmenn  vinna tónlist sína á svipaðan hátt. Ein 

helsta skýringin á því er að tónlistarmarkaðir, sérstaklega í popp- og dægurlagatónlist, eru 

mjög alþjóðlegir og svipaðir milli landa, þótt þjóðleg einkenni einkenna starfsemina í 

einstökum löndum.16 Tónlistarmenn í dægurtónlist fylgjast yfirleitt vel með hvað er að 

gerast í viðkomandi landi en einnig erlendis. Þetta á þetta sérstaklega vel við 

tónlistarsenuna hérlendis.  

 

Án þess að fara út fyrir efnið þá er vert að minnast þess að oft var það svo að í upphafi 

bylgjunnar í kringum „bítlaæðið“ voru hljómsveitir að syngja erlend lög með íslenskum 

texta sem þróast svo út í að hljómsveitir fóru að semja lögin einnig. Höfundur á mjög 

auðvelt með að skilja þetta því þetta er mjög sambærilegt við hljómsveit hans Jeff who? 

sem byrjaði sem afsökun til að hittast einhvers staðar með vinum sínum, hanga inni vegna 

veðurs, drekka bjór og spila cover17 lög. Svo hugsuðum við bara af hverju semjum við 

ekki okkar eigin lög, sem var aðallega vegna þess að við vorum hvort eð er svo lélegir að 

spila cover lögin að við gátum alveg eins verið lélegir að spila eigin lög. Þetta er einnig 

þróunin hjá mörgum ungum og upprennandi tónlistarmönnum. Þeir byrja á að læra lög 

sem aðrir hafa samið og upp frá því fara þeir að semja eigin lög. Þannig hefur þessi þróun 

 
16 Um mismunandi áherslur í menningarstarfsemi milli landa, sjá til dæmis Ágúst Einarsson (2012).  
 
17 Rætt er um cover lag þegar hljómsveit spilar lag eftir aðra í eigin útsetningu. Stundum er talað um ábreiður í 
þessu sambandi. 
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rauðan þráð hvar svo sem niður er drepið en frumkrafturinn er alltaf sprottinn frá ást á 

tónlist. 
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Viðauki. Skilaboð höfundur til Hildar Kristínar Stefánsdóttur 
 

„Hæ Hildur, þetta er Baddi sem tók einu sinni viðtal við þig út af Iceland Airwaves 

heimildamynd. Ég vildi tékka á þér með eitt. Ég er að klára mastersnámið mitt í hagnýtri 

menningarmiðlun og er að gera lokaverkefnið mitt. Það byggist á lokaverkefninu í einum 

af kúrsunum þar sem ég gerði hlaðvarpsþátt sem heitir "Nú er lag - frá upphafi til enda" 

þar sem ég fékk Adda bróðir (í hljómsveitinni Ske) til að fara yfir hvernig eitt lag með 

þeim varð til og þróaðist (og spila gömul demo af laginu sem er svona það sem sker 

þáttinn úr frá öðrum tónlistarþáttum). Þetta heppnaðist svo vel að mig langar að gera 

svona þætti og setja á hlaðvarpsveitur og slá tvær flugur í einu höggi og nýta sem 

lokaverkefnið mitt. Ég var bara að pæla hvort þú værir til í að vera með? Þetta er bara 20 

mínútna spjall um lagið, og mér datt i hug will walk with you en annars máttu raða laginu, 

því fleiri demo sem þú átt af laginu sem sýnir þróunina þvi betra. Kveðja, Baddi.“ 

 

 


