
 

 

Gróskan í tónlistarsköpun á Íslandi 

Íslenskt tónlistarumhverfi, hljómsveitir og áhrif tónlistar. 

Haraldur Haraldsson 

Lokaverkefni til BA–gráðu í mannfræði 

 

Félagsvísindasvið 

 



 

 

 

 

 

 

Gróskan í tónlistarsköpun á Íslandi 

Íslensk tónlistarumhverfi, hljómsveitir og áhrif tónlistar. 

 

 

Haraldur Haraldsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA–gráðu í mannfræði 

Leiðbeinandi: Sveinn Eggertsson 

 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

júní 2011 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA–gráðu í mannfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina 

á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Haraldur Haraldsson 2011 

 

Reykjavík, Ísland 2011 

 

 



 

7 

Útdráttur 

Í samfélagi okkar er mikið tónlistarlíf og gróskan er mikil. Í þessari ritgerð verður skoðað 

hvað veldur því að gróskan er svona mikil í íslensku samfélagi eins og raun ber vitni. 

Viðfangsefnið verður skoðað út frá fjórum nálgunum, formgerð samfélagsins, 

umhverfinu sem listamenn búa við, tæknilegum þáttum innan menningar og út frá 

félagslegum og menningarlegum þáttum. Til stuðnings tók höfundur viðtöl við þrjá 

hljómsveitarmeðlimi sem gefa innsýn inn í tónlistarheiminn sem verða greind í bland við 

fræðilega umfjöllun. Einnig verður fjallað um tónlistina sem hugtak og hvernig hún hefur 

áhrif á neytandann.  
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Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að kanna hvað er við íslenska samfélagsgerð sem 

veldur því að tónlistarlífið hér er svo gróskumikið eins og raun ber vitni. Auk þess verður 

lagt upp með að varpa ljósi á vinnuferli og aðferðarfræði þeirra hljómsveita sem náð hafa 

árangri hér á landi. Markmið höfundar er að veita lesandanum  innsýn inn í 

tónlistarheiminn á Íslandi og gera grein fyrir því hvað felist í starfi hljómsveitar og hvers 

krafist sé af tónlistarmönnum í starfi sínu. Vinna hljómsveitar birtist neytandanum 

einkum í formi tónleikahalds eða útgáfu hljómplötu og verður fjallað um það ferli sem 

því fylgir.  Til þess að lesandinn fái raunsæja innsýn í tónlistarheiminn að þá tók 

höfundur viðtöl við þrjár upprennandi hljómsveitir sem lýsa hver á sinn hátt reynslu sinni 

að þessu ferli. 

Tekið skal fram að ef viðmælendur fóru inn á nýjar brautir sem höfundi þótti 

áhugaverðar og tengdist viðfangsefninu eða öðruvísi nálgun á efnið var heimilað að láta 

viðmælandann tjá sig um það. Þar af leiðandi eru viðtölin ekki alveg eins í uppsetningu. 

Eigindlegri aðferðarfræði var beitt við töku viðtalanna. Viðmælendum var greint frá 

viðfangsefni viðtalsins áður en það var tekið upp og samþykki var veitt til birtingar. 

Viðtölin voru öll tekin upp heima hjá höfundi með MXLv89 condenser hljóðnema og 

Cubase LE4 upptökuforriti. Hvert viðtal var að meðaltali um klukkutími að lengd. 

Þess má geta að í viðauka ritgerðarinnar má finna valda kafla úr viðtölum við 

hljómsveitirmeðlimina. Höfundur hvetur lesandann til þess að lesa viðaukann sér, til þess 

að dýpka skilning sinn. Þar fær hann beint í æð sjónarmið hljómsveitarmeðlimanna á 

þessu viðfangsefni. 

Ritgerðinni er skipt upp í fjóra meginkafla og fjallar hver þeirra um afmarkað 

umfjöllunarefni. Viðfangsefnið verður nálgast út frá fjórum grunnsjónarmiðum. 

Formgerð samfélagsins, einstaklingnum, félagslegum og menningarlegum þáttum. 

Í fyrsta kafla er fjallað um formgerð tónlistarbransans erlendis og hver einkenni hans 

séu til þess að unnt verði að öðlast betri sýn á hinum íslenska tónlistarheimi. Hugtakið 

táknrænt kapital verður skilgreint og fjallað um áhrif þess innan samfélagsins. Að lokum 

verður fjallað um þá innsýn sem  viðmælendur höfundar gáfu inn í tónlistarumhverfið á 

Íslandi. 
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Í öðrum kafla er greint frá áhrif tónlistar á einstaklinginn og tilgátu höfundar gerð skil. 

Tilgáta höfundar er sú að listamaðurinn þurfi að tileinka sér ákveðin hegðunarmynstur, 

viðmið og gildi tveggja heima. Annars vegar sem sjálfstæður einstaklingur innan síns 

samfélags og hins vegar sem tónlistarmaður innan tónlistarheimsins.  

Í þriðja kafla ritgerðarinnar gefa viðmælendur innsýn inn í tónlistarumhverfið á 

Íslandi. Vinnuferli hljómsveita verður greint og þar fjallað um ferlið út frá markmiðum, 

tónlistarsköpun, upptökuferli sem og tónleikahald, innanlands sem utan. Fjallað verður 

fræðilega um það hvernig listsköpun getur haft áhrif á áheyrandann og hvernig framkoma 

á sviði hefur áhrif á áhorfandann. 

Seinasti kaflinn fjallar um félagslega og menningalega áhrifaþætti. Þar er fjallað um 

þær ástæður sem valda mikilli grósku í tónlistarlífi og verður tilgáta höfundar um áhrif 

félagslegra og menningarlegra þátta borin fram.. Farið verður út í samanburð á íslenskri 

menningu og menningu tiltekinna Evrópuríkja og  orðræðu Bourdieu og Ortner um 

stéttaskiptingu verður gerð skil til nánari rökstuðnings. 

Meginástæða þess að þetta viðfangsefni er tekið fyrir er sú að höfundi langar að brúa 

bilið á milli tónlistarheimsins og hins fræðilega heims. Áhugasvið hans snýr að þessum 

tónlistarheim og að hans mati er rannsóknum og fræðilegri umfjöllun á þessu sviði mjög 

ábótavant. Fáar heimildir eru til um íslenskan tónlistarmarkað og því verður reynt að gefa 

lesandanum innsýn inn í heim tónlistarinnar. Umhverfið sem listamenn lifa í er 

áhugaverður vettvangur og þess má geta að þetta er nánast ókannaður vettvangur innan 

okkar samfélags. 
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Gróskan á Íslandi og íslenskt tónlistarumhverfi 

Gróskan á Íslandi í dag snýr að mörgum áhrifaþáttum innan samfélagsins. Þessir 

áhrifaþættir eiga allir þátt í því að skapa það umhverfi sem íslenskt tónlistarlíf býr við í 

dag. Umhverfið sem íslenskt tónlistarlíf einkennist af á sér erlenda fyrirmynd. Þessi 

erlenda fyrirmynd snýr að því hvernig tónlistarbransinn er uppbyggður hver þau viðmið 

og gildi eru sem einkenna hann. Að mati höfundar verður að taka mið af 

tónlistarbransanum erlendis til þess að öðlast skilning á þeim íslenska. Tónlistarbransinn 

er hér skilgreindur sem stofnun með alþjóðleg ítök í sköpun tónlistar og er ráðandi afl í 

tónlistarumhverfinu sem listamenn starfa við. Tónlistarbransinn svarar eftirspurn 

almennings og reynir að skapa sér lífsviðurværi með því að höfða til mismunandi hópa 

með ólíkum tónlistarstefnum.  

Þröskuldar tónlistarbransans. 

Tónlistarmannfræðingurinn Steven Feld (1984)  lýsir mætti tónlistarinnar á þann veg að 

hún og merking hennar birtist í ójöfnuði. Það er að segja yfirráð útvaldra manna yfir 

tónlistarbransanum. Það má segja að vald þeirra hafi áhrif á listamenn á heimsvísu, þar af 

leiðandi búa þeir til viðmið sem listamenn reyna að fara eftir (Feld, 1984:403). Þar á 

hann við að vald tónlistarmarkaðarins er það umfangsmikið að þeir hafa áhrif á stóran 

hluta listamanna sem eru að reyna koma listsköpun sinni á framfæri með þeim 

afleiðingum að það verður offramboð af listamönnum. Tónlistarmarkaðurinn leysti þetta 

vandamál með því að búa til viðmið sem einkennast af þröskuldum sem listamenn þurfa 

að yfirstíga. Það má bæta við að vegna þessara þröskulda hefur skapast bil á milli 

almennings og tónlistarbransans. 

Tony Mitchell (1993) lýsir tónlistarbransanum þannig að öll tónlist hefur sína 

áhrifavalda og þá sérstaklega innan vestrænnar tónlistar. Tekur hann fjölbreytileikan á 

MTV tónlistarstöðinni sem dæmi. Hann vitnar í Simon Frith og lýsir vinsælli tónlist 

þannig að hún er mótuð af alþjóðlegum áhrifum og stofnunum þar sem ákveðin norm og 

gildi eru til staðar. Þar á hann við að vinsæl tónlist er sköpuð í flestum tilvikum eftir 

ákveðinni uppskrift sem höfðar til meirihlutans. Allt frá náttúruhljóðum, þjóðlagatónlist, 

pönki og tónlist sem gerð er fyrir ferðamenn  að þá er að hans mati öll vestræn tónlist 
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metin og gagnrýnd af alþjóðlega skemmtanabransanum. Það er að segja þessi alþjóðlega 

tilbúna fagurfræði poppsins (Mitchell, 1993:311).  

John Street (1993) kemur með útskýringu á því hvers vegna þessi alþjóðlega 

fagurfræði er til staðar innan tónlistarbransans. Hann fjallar um í grein sinni um breska 

tónlistarbransann að þar er framleiðsla og neysla tónlistar alltaf bundin staðbundnum eða 

alþjóðlegum stofnunum innan tónlistarheimsins. Dæmi um þessar stofnanir eru 

tónlistarbransinn og fjölmiðlar. Þessar stofnanir virka sem síur á framleiðslu tónlistar þar 

sem þær velja úr listamenn og stefnur sem birtist í neyslu á tónlist sem nýtist og hentar 

markaðnum og neytandanum á hverju tímabili. Street vitnar einnig í Frith og segir að 

valdhafar tónlistarbransans hafa lítið sem ekkert gert til þess að breyta þessari 

valddreifingu. Tekur hann sem dæmi að tónlistarbransinn hefur sérfræðinga sem standa 

vörð um hvað sé vinsælt og hvað sé ekki að virka á tilteknu tímabili og geta þar af 

leiðandi skipt út listamönnum. Einnig segir hann að listamenn séu nánast valdir af 

handahófi sem hentar bransanum og þeim sem styðja hann á tilteknu tímabili (Street, 

1993:52). Þessi sía að mati Street kemur heim og saman við ummæli Michael Cristianen 

(1995) sem rannsakaði Billboard listann í Bandaríkjunum. 

Cristiansen segir að Billboard listinn sé byggður upp af þremur þröskuldum og 

vinsældir hljómsveita innan listans stjórnist af þessum þröskuldum. Þeir þröskuldar sem 

eru til staðar eru í reynd fjórir og á þessi þrískipting á bara við um Billboard listann. 

Þröskuldarnir eru plötufyrirtækið sem stjórnar tónlistarheiminum, fjölmiðlar sem ráða 

yfir allri umfjöllun og síðan neytendur sem kaupa tónlistina (Christianen, 1995:57) Fjórði 

þröskuldurinn er síðan internetið og tengsl þess við tónlistarbransans.  

Bennett og Peterson (2004) fjalla um samspil tónlistarbransans og internetsins á þann 

veg að tónlistin er sköpuð og gerð af fólki sem er oftast fyrir utan tónlistarbransann. Þar 

eiga þeir við að tónlistarbransinn er svo lokaður að erfitt er að komast inn í hann. 

Tilkoma internetsins og auðveldara aðgengi að gera tónlist sína í svokölluðum 

heimastúdíóum hafi hins vegar auðveldað upprennandi hljómsveitum að koma tónlist 

sinni á framfæri. Internetið eykur einnig líkurnar á því að sem flestir fái að heyra  

tónlistina og að þær verði uppgötvaðar af einstaklingum innan bransans. Þrátt fyrir þessa 

tækni hafa þó aðilar innan tónlistarbransans ákveðið vald um það hver er valin og 

hverjum er hafnað. Gott íslensk dæmi um uppgötvun listamanns á netinu er 

tónlistarkonan Lay Low. Hún fékk gott fylgi á bak við sig og vakti þar af leiðandi athygli 

bransafólksins.  
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Samkvæmt Bennett og Peterson að þá er það staðreynd að í víðu samhengi kemur 

vinsæl tónlist (e. commercial Music) 80% frá tónlistarbransanum og er stýrt af fimm 

fyrirtækjum. Þar eiga þeir við að umfang þessara fimm fyrirtækja er það viðamikið að 

flest öll vinsæl tónlist er gefin út af þessum fimm fyrirtækjum. Dæmi um stærstu 

fyrirtækin eru Universal Music Group í Bandaríkjunum og EMI records í Bretlandi 

(Passmann, 2010) Tilkoma internetsins hefur þó leyst tónlistina úr fjötrum landamæra 

(Bennett, Peterson, 2004:1). Þá hafa í raun skapast tækifæri til listsköpunar sem gerir 

tónlistina alþjóðlegri og listamenn verða ekki eins háðir tónlistarbransanum og geta 

starfað sjálfstætt. 

Tónlist tekur áhrif sín alls staðar að óháð landamærum. Afleiðingarnar af því er að það 

skapast meiri samkeppni milli aðila innan sömu tónlistarstefnu. Tilvitnun Bono í 

samstarfsfélaga sinn rammar umhverfið vel inn og hvað listamenn þurfa að leggja á sig 

til þess að gleymast ekki. Hann segir: „Þessi bransi gengur út á að sleikja upp stjörnur og 

verstu stjörnusleikjurnar eru stjörnurnar sjálfar“ Það má því líkja þessu við einhverskonar 

örvæntingarheilkenni frægðarinnar: „Enginn er að taka af mér mynd. Ég er gleymdur ef 

enginn biður mig um eiginhandaráritun“. Við erum stöðugt að leita eftir athygli, 

ómeðvitað (Assayas, 2006:41). Þetta á þó bara við um tónlistarheiminn en ekki 

einkalífið. Það væri skrýtið ef maki listamannsins myndi fara fram á eiginhandaráritun. 

Þar af leiðandi haldast þessir tveir hópar í hendur. Bransinn þarf á markaðnum að halda 

til þess að ala af sér nýjar stefnur og til þess að gefa afurðunum áreiðanlegt yfirbragð, 

meðan hljómsveitirnar nýta sér tæknina og þjónustuna sem sköpuð er af 

tónlistarbransanum (Bennett, Peterson, 2004:3).  

Grazian (2007) fjallar um að tónlistarbransinn er með margvíslegar tónlistarstefnur 

sem laða að sér ólíka neytendur. Þannig að tónlistarbransinn þarf listamenn sem hafa 

burði og getu til að svara eftirspurn almennings (Grazian, 2007:45). Það er bersýnilegt að 

tónlistarmenn og tónlistarbransinn hafa gagnkvæman hag af samstarfi. 

Táknrænt kapital 

Frith (2004) tekur nálgun sína út frá almenningi sem kaupir tónlistina. Hann segir að 

einstaklingar geta ákveðið hvaða tónlistarstefnur þeim líkar við. Þar af leiðandi geta 

mismunandi stefnur og tónlistarmenn verið í sama flokki samkvæmt þeirra skilgreiningu 

á því hvað teljist góð tónlist. Þessi aðskilnaður sem er á milli þessara tveggja hópa, hvað 

sé vinsælt hjá almenningi og hvað sé vinsælt hjá tónlistarbransanum þarf ekki endilega 

að ráðast af meirihlutanum. Almenningur þarf ekki að fylgja ráðandi tónlistarstefnu sem 
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er skilgreind sem vinsæl á tilteknu tímabili. Þó eru alltaf tónlistarstefnur sem eru vinsælli 

en aðrar og eru það alltaf stórir ráðandi hópar. Þar má nefna popp, rokk og raftónlist. 

Tónlistarbransinn og listamenn sem eru kyndilberar stefnunnar græða á samstarfinu.  

Þetta er hluti af táknrænu kapitali (e symbolic capital) (Frith, 2004:376). Táknrænt 

kapital er hugtak sem Bourdieu setti fram. Hugtakið það felur í sér að einstaklingur er að 

reyna auðga félagslega stöðu sína innan samfélagsins á sínu sviði með tilliti til efnislegra 

gæða og á táknrænan hátt. Þar á hann við að einstaklingur getur aukið sitt táknræna 

kaptal til dæmis með menntun, jafnt við efnisleg gæði innan samfélagsins. Hann fjallar 

um að gróska táknræns kapitals geti verið jöfn efnismenningunni og tengjast innbyrðis 

Til þess að táknrænt kapital nýtist einstaklingi þarf hann að vera í umhverfi þar sem 

táknræna kapitalið nýtist og fær að blómstra. Sem dæmi er mannfræðingur sem er með 

doktorsgráðu í litlu sjávarplássi og er eini fræðimaðurinn á staðnum. Hann nær ekki að 

nýta menntun sýna innan samfélagsins til fulls því umhverfið þarf ekki á slíkri menntun 

að halda. Hann getur nýtt menntun sína betur til dæmis í Reykjavík eða á erlendri 

grundu. Þar sem táknrænt kapital hefur margar birtingarmyndir en tilgangurinn með því 

er að hámarka velferð hvort sem það er með tilliti til, menntunar, tónlistarsköpun eða 

starfsframa. Að mati Bourdieu vinnur táknræna kapitalið ekki á móti efnismenningunni 

heldur getur það aukið efnisleg gæði. Til dæmis getur menntun leitt til betri starfsframa 

sem gefur af sér betri fjárhagslega stöðu til þess að veita einstaklingnum efnisleg gæði. 

Þar af leiðandi nýtast þessir tveir áhrifaþættir til þess að hámarka árangur efnislega og 

félagslega þáttsins sem einkennist innan táknrænnar menningar. Einnig segir hann að 

með því að tileinka sér tiltekið táknrænt kapital eins og menntun að þá uppsker 

einstaklingurinn það sem hann er sækjast eftir og styrkir hans félagslega stöðu sína innan 

samfélagsins. 

Það er hægt að horfa á tónlist sem einn hluta af táknrænni menningu. Tónlistin getur 

einnig leitt til starframa ef rétt er að því staðið. Áhugasvið er persónubundið hverjum og 

einum og tónlistin er þar ekki undanskilinn. Tónlistin er fyrst of fremst skynjuð og hún er 

mjög huglæg. Hún getur gefið hlustandanum hughrif sem eru ekki metin til fjár. 

Frith kemur með áhugaverða nálgun á mismunandi tónlistarsmekk fólks og táknrænni 

merkingu hans. Hann nefnir í því sambandi að fólk áttar sig ekki á því hvað 

tónlistarsmekkur er skyldur þáttum eins og stétt, kyni, æxlun, og framtíðartækifærum 

sem tengist táknrænni menningu. Með öðrum orðum áttar fólk sig ekki á því að 

tónlistarsmekkur getur haft áhrif á félagslega stöðu þeirra. Þar á Frith við að 
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tónlistarsmekkur einstaklings getur laðar að sér mismunandi einstaklinga. Þeir hafa það 

sameiginlegt að líka við ákveðna tónlistarstefnu og þar af leiðandi skapast tengsl á milli 

hópsins sem er byggður á þeim forsendum. Það má því segja að þessi sameiginlegi 

grundvöllur skapar tengsl á milli einstaklinga eða hópa sem annars myndi ekki eiga sér 

stað (Frith, 2004:377). Þetta er áhugaverð umfjöllun hjá Frith um hvað tengir fólk saman 

út frá tónlistarsmekk og öðrum áhrifaþáttum. Tengsl manna geta til dæmis komið fram í 

samskiptum manna á milli á þessum táknræna grundvelli. 

Ísland og tónlistarbransinn 

Þessi umfjöllun tengist íslensku tónlistarumhverfi á þann veg að það eru sömu þröskuldar 

til staðar í samfélaginu en á minni skala. Til þess að ná árangri í þessum bransa þá þarf 

listamaðurinn að sýna hugmyndir sínar í gjörðum og vinna jafnt og þétt að sínum ferli. 

Til þess að listamaðurinn blómstri á sínu sviði þá þarf hann að taka mið af þessum 

þröskuldum og rækta tengslanetið sem myndast við kynni á vettvangi. Það eru einnig 

aðrir þættir í tónlistarlífínu sem listamaðurinn þarf að huga að þegar hann er að reyna 

koma sinni listsköpun á framfæri. Viðmælendur höfundar koma með sína reynslu af 

þessum þröskuldum sem eru hluti af tónlistarumhverfinu. 

Allir viðmælendur höfundar voru spurðir, hver þeirra sýn væri á gróskuna í okkar 

samfélagi í dag. Það voru ólíkar nálganir hjá þeim en þeir voru sammála um mörg atriði. 

Þar á meðal að Ísland væri lítið land, markaðurinn væri lítill og það væri ekkert stórt 

útgáfufyrirtæki á Íslandi. Fjármagnið væri af skornum skammti en jafnframt að það væri 

ákveðið frelsi fólgið í sköpunargleðinni af þeim sökum. Einnig væri auðvelt að finna fólk 

sem spilar á hljóðfæri til þess að stofna hljómsveit og frægðin væri ekki mikil á Íslandi 

samanborið við erlendis. Auk þessa væri rétt tengslanet  mikilvægur þáttur til þess að lifa 

af í þessum bransa. 

 Guðfinnur Sveinsson, einn viðmælenda höfundar, er gítarleikarinn í For A Minor 

Reflection. Hann kemur með sína nálgun á umhverfið á íslenskt tónleikaumhverfi.  

Guðfinnur segir í viðtali sínu að í fyrsta lagi skiptist umhverfið í stuttar boðleiðir. Þessar 

boðleiðir eru til þess að styðja við íslenskar hljómsveitir sem eru að koma sér á framfæri. 

Þær boðleiðir sem Guðfinnur nefnir birtast ungum og efnilegum hljómsveitum á þann 

veg að það er tiltölulega auðvelt að komast í samband við lítil kaffihús og litla 

tónleikastaði og fá að spila þar á umsömdum tíma. Að mati höfundar er meira aðlandi 

fyrir kaffihúsin að vera með fjölbreytta dagskrá lifandi tónlistar. Það laðar að innlenda 

sem erlenda þar sem lifandi tónlist hefur oft þau áhrif að fólk stoppar og hlustar. Einn 
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áhrifaþátturinn við að fólk stoppar þegar það heyrir lifandi tónlist er að mati Klaus 

Wachsmann (1971) að tónlist hefur áhrif á skilningarvit einstaklingsins. Þegar tónlistin 

heyrist getur áheyrandinn tekið ákvörðun, hvort hann eigi að staldra við eða halda leið 

sinni áfram. Þegar við hlustum á tónlist hefur það áhrif á okkur á marga vegu.  

Í fyrsta lagi þá snýr þetta að hvernig hljóðið hefur áhrif á okkur líkamlega. Þar á hann 

við að við heyrum og skynjum hljóð og við vitum samstundis hvort að okkur líkar 

hljóðið eða ekki. Í öðru lagi hefur tónlistin áhrif á sálfræðilegu og andlegu hliðina sem 

birtist til dæmis þegar einstaklingur hlustar á órafmagnaða tónlist. Þá örvast skilningarvit 

og hans andlega ástand á annan hátt en þegar hann hlustar á þungt rokk. Hughrifin eru 

öðruvísi. Í þriðja lagi er skynjun hljóðs byggð á fyrri reynslu einstaklings. Þar sem 

einstaklingurinn er búinn að koma sér upp ákveðnum skoðunum um hvaða tónlist honum 

líkar við. Í fjórða lagi að þá tekur tónlistin líka mið af augnablikum í umhverfinu sem 

birtast í formi upplifunar. Sem dæmi er ef einstaklingur fer inn á kaffihús til þess að 

hlusta á lifandi tónlist sem honum líkar, gefur það ákveðna upplifun sem hann minnist 

síðar á lífsleiðinni. Tónlistin hefur einnig áhrif á minningar okkar um ákveðna atburði 

tengda hljóði. Einstaklingur getur ímyndað sér ákveðin tónlistaratburð og heyrt í 

huganum tónlistina frá þessum atburði þó svo að hún heyrist ekki í umhverfinu sem 

einstaklingurinn er staddur (Wachsmann, 1971:383-284).  

Þessi umfjöllun Wachsmann lýsir frá ákveðnu sjónarhorni hvað neytandinn er 

mikilvægur í tengslum við sköpun tónlistar. Smekkur manna er svo fjölbreyttur að allir 

ættu að geta fundið einhverja tónlistarstefnu sér við hæfi. Tónlistarmenn sem eru að 

skapa tónlist geta að sama skapi fundið markhóp sem líkar við þeirra sköpun. Miðað við 

fyrri umfjöllun eru bersýnilega tengsl þarna á milli. Táknræna sjónarmiðið er að 

einstaklingurinn minnist atburðarins meira heldur en það sem hann borgaði fyrir á 

kaffihúsinu. Tónlistin gaf honum ákveðin hughrif sem gerði augnablikið einstakt og 

upplifunin af þessum atburði skapaði tengsl bæði við tónlistina og jákvæðar tilfinningar 

einstaklingsins.  

Í öðru lagi eru að mati Guðfinns til stofnanir í íslensku samfélagi  þar sem aðgengi 

fyrir tónlistarsköpun er til staðar. Þær aðstoða hljómsveitir við að koma sér á framfæri og 

öðlast reynslu í að koma fram á sviði. Dæmi um stofnanir af þessu tagi eru 

félagsmiðstöðvar.Annar kostur eru keppnir eins og músíktilraunir þar sem öllum er 

valfrjálst að skrá sig og koma fram með sína listsköpun  
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Þessi nálgun Guðfinns er góð grunnmynd af því hvað sé til ráða þegar hljómsveitir eru 

að byrja ferilinn. Annar punktur sem hann kemur inn á í viðtalinu sem tengist gróskunni í 

tónlistinni er að þótt þetta sé lítið samfélag að þá erum við með stórar fyrirmyndir eins og 

Sigurrós sem hafa þegar náð alþjóðlegum árangri. Hann segir að fyrirmyndir eins og 

Sigurrós og Björk skapi áhuga til þess að hvetja listamenn og hljómsveitir áfram í sinni 

listsköpun. Þessar fyrirmyndir eru dæmi um listamenn sem hafa yfirstigið þröskuldana 

sem eru til staðar og um leið bætt félagslega stöðu sína, á heimsmælikvarða.  

Guðfinnur segir að fyrirmyndirnar í okkar samfélagi virðast ekki vera eins fjarlægar 

almenningi samanborið við Bandaríkin. Þar á hann við að vinsælir tónlistarmenn gefa sig 

alveg á tal við almenning eftir tónleika, samanborið við listamenn erlendis þar sem lítil 

sem engin raunveruleg eru samskipti þar á milli.  

Hrafnkell Örn Guðjónsson trommuleikarinn í Agent Fresco kemur með aðra nálgun á 

íslensk tónlistarumhverfi. Hún tengist fjölbreyttni hljómsveita og tálmum 

tónlistarmarkaðarins. Hann fjallar um að Ísland einkennist af litlum tónleikabransa og 

vegna þesskoma upp sérstakar aðstæður fyrir hljómsveitir. Þar sem t.a.m. ólík bönd þurfa 

að spila saman á einu kvöldi fyrir sömu áhorfendurnar. Hann talar einnig um að sérhver 

hljómsveit reynir að standa upp úr á sínu sviði. Fjölbreytileiki hljómsveita er til staðar 

vegna þess að samkeppnin er lítil sem engin því það eru engar tvær hljómsveitir eins. 

Þessi áhrifaþáttur innan íslenska tónlistarlífsins er að hans mati stór partur af gróskunni.  

Hann bætir við að tónlistarmarkaðurinn er lokaður og býr þar af leiðandi til ákveðin 

þröskuld fyrir nýjar hljómsveitir sem eru að reyna koma sér á framfæri en með tíð og 

tíma komast þær yfir þennan þröskuld. Myndast þá mikilvæg tengslanet við aðrar 

hljómsveitir og aðgengið til þess að spila verður auðveldara þ.e.. auðveldara að finna 

hljómsveitir til þess að spila með auk þess sem betur gengur að fá að spila á 

tónleikastöðum þegar hljómsveitir hafa meiri reynslu að því en áður.  

Að lokum segir hann að það skapist annar þröskuldur fyrir nýjar hljómsveitir af því að 

það sé í raun of lítið framboð af tónleikastöðum sem hægt er að spila á miðað við fjölda 

hljómsveita. Hann tekur sem dæmi um tónlistarhátíðina Iceland Airwaives. Þar miðað 

við þann fjölda hljómsveita sem um sækir, komast færri að en vilja. Þar af leiðir verða 

innlendar hljómsveitir oft fyrirmyndir fyrir nýrri böndin, til þess að eiga meiri möguleika 

til þess að komast inn á hátíðina. 

Þessi umræða Hrafnkels vekur upp spurningar um hversu mikla vinnu í raun 

hljómsveitir þurfa að leggja á sig til þess að ná markmiðum sínum. Þær þurfa stanslaust 
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að vera minna á sig og vera sýnilegar í samfélaginu og þurfa að yfirstíga ákveðna þröskulda á 

sínum ferli. Það eru kostir og gallar við íslenskt tónlistarumhverfi að mati höfundar. Þeir 

einkennast af því að þegar þú ert fyrir utan markaðinn og ert að reyna koma þinni hljómsveit 

áfram er viðmótið þér ekki í hag en um leið og hljómsveit er kominn inn fyrir þennan þröskuld 

að þá er auðveldara að koma sér á framfæri og þá virkar markaðurinn eins og öryggisnet sem 

leiðir af sér vaxandi tengslanet og mikilvæga reynslu.  

Finnbjörn H. Finnbjörnsson söngvari og gítarleikari í Morning After Youth kemur 

með sína nálgun á tónlistarmarkaðinn. Hann nefnir að listaumhverfið býður ekki upp á 

mikið fjármagn til framfæris eitt og sér og þess vegna verða listamenn að stunda þessa 

iðju út frá sköpunargleði og eigin forsendum. Markaðurinn er lítill að hans mati og þó að 

hljómsveit vegni vel í sínum áformum sem snýr til dæmis að plötusölu þá þarf mikið 

upplag að seljast svo hægt sé að setja gróða í vasann. Það heyrir til undantekninga að 

hljómveit nái fram gróða með fyrstu plötuútgáfu sinni hér á landi.  

Hann fjallar einnig um umhverfið á Íslandi á þann veg að hljómsveit hefur algjört 

tjáningarfrelsi í sinni listsköpun. Hún þróast með hljómsveitinni og þegar lengra er 

komið þá er hljómsveitin komin með fullmótaða stefnu í sinni list. Þetta er mjög eðlilegt 

ferli sem bönd þurfa að ganga í gegnum að hans mati. Hann hvetur hljómsveitir að grípa 

gæsina þegar hún gefst og nýta öll möguleg tækifæri sem þykja líkleg til árangurs.  

Að hans mati þykir það neikvæður stimpill að vera bara í hljómsveit því fólki finnst 

svo fjarstætt að hljómsveit almennt séð sé að ná árangri. Undantekningin er þegar vel 

gengur og hljómsveit er komin með aðdáendahóp á bak við sig og er með spilun í 

útvarpi. Að lokum kemur hann inn á viðhorf Íslendinga til nýstálegrar tónlistar: 

„Það eru mjög fáir sem fara á tónleika, borga sig inn og vita ekki hvaða hljómsveitir 

það eru sem eru að fara spila. Það þarf alltaf að vera Dikta eða Cliff Clavin, einhver 

sem er búinn að vera vinsæll og þær tvær yfirleitt saman þá getur þú farið að rukka 

inn“ (Finnbjörn H. Finnbjörnsson munnleg heimild, 19. janúar 2011). 

Með þessum orðum er hann að segja að nýjar hljómsveitir þurfa oft tímabundið að 

spila frítt fyrir áhorfendur og auglýsa sig mikið samhliða því vegna þessara aðstæðna. Að 

mati höfundar er gróskan svona mikil vegna þessara þátta sem þeir nefndu. Því má hins 

vegar bæta við að erfitt er að lifa af tónlistinni. Þess vegna eru tónlistarmenn oft vel 

menntaðir til þess að halda fleiri möguleikum opnum. Áhugavert er að velta fyrir sér 

hvað drífur listsköpunina áfram í okkar samfélagi. Hljómsveitir á Íslandi þurfa að skapa 

tónlist ánægjunnar vegna en ekki vegna peninganna.  
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Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla verður fjallað fræðilega um tónlist og áhrif hennar á einstaklinginn. 

Tilgáta höfundar er sú að tónlistarmaðurinn þurfi að tileinka sér ákveðin 

hegðunarmynstur, viðmið og gildi tveggja heima. Annars vegar sem sjálfstæður 

einstaklingur innan síns samfélags og hins vegar sem tónlistarmaður innan 

tónlistarheimsins.  

Tónlistarheimurinn, einkalífið og auðkenni tónlistarmannsins. 

Tónlistarheimurinn (e. Musical World) er fyrirbæri sem listamaðurinn þarf til þess að 

koma sér á framfæri. Hann þarf að fylgja ákveðum reglum og viðmiðum til þess að líða 

vel, ná persónulegum árangri og vera hamingjusamur í þeim verkefnum sem hann tekst á 

við. Tónlistarheimurinn lýsir bæði lífi listmannsins og umhverfinu sem hann þarf að 

takast á við sem og þeim ólíku tónlistarstefnum sem skapast innan hans. 

Ruth Finnegan (1989) kemur með skilgreiningu á tónlistarheiminum og einkennum 

hans. Hugmyndin um hugtakið tónlistarheimur kemur að hluta til frá þeim sem vinna 

innan hans. Hún segir að tónlistarheimurinn einkennist af mörgum tónlistarstefnum innan 

hans þar sem hver tónlistarstefna hefur sín sérkenni. Þessi hegðunarmynstur eru ólík eftir 

tónlistarstefnum. Sem dæmi er klassíski tónlistarheimurinn sem er frábrugðin 

umhverfinu sem tónlistarheimur rokksins einkennist af. Umhverfið er öðruvísi, þar á 

meðal tónleikastaðirnir sem þessar tvær stefnur spila á. Markhópurinn er ólíkur sem og 

upplifunin og hughrifin sem einstaklingurinn fær við að hlusta á þessar tvær mismunandi 

stefnur. Hugtakið hefur einnig verið notað af mannfræðingum og öðrum fræðimönnum 

til þess að vísa til heimssýnar annarra. Einnig til þess að skýra út og einblína á 

hugmyndir innan menningar sem eru framandi og oftast nær flókin hugsmíð. Þær birtast 

sem hugmyndir og athafnir sem gerast innan samfélagsins. Finnegan vitnar í Howard 

Becker, þar sem hann skilgreinir hina fjölmörgu heima innan listarinnar. Hann segir að 

listaheimarnir samanstandi af einstaklingum þar sem viðfangsefni þeirra og athafnasemi 

snýr að listsköpun. Samvinna einstaklinganna skapar sameiginleg gæði listsköpunar sem 

er skynjuð á sameiginlegan hátt. Þeir hafa byggt sér upp kerfi til þess að aðstoða hvorn 

annan fjárhagslega, sem leiðir af sér aukið sjálfsöryggi í sköpun listamannins. Sem að 

lokum er metin af samfélaginu (Finnegan, 1989:31).  
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Peter Martin (2006) kemur með aðra sýn á hugtakið sem Becker kom fram með. Hann 

segir að hugtakið feli ekki eingöngu í sér að aðgreina tónlistariðnaðinn sem 

starfsvettvang og sem rannsóknarefni heldur einnig býður hugtakið upp á að rannsaka 

menningarleg mynstur innan hans. Fer hann einnig yfir það hvaða þekkingu einstaklingar 

leggja til tónlistarheimsins og hver þau sérstöku viðmið og gildi hans einstaklingar þurfi 

að tileinka sér. Hans segir að tónlistarstefnur séu tákn um valdið innan tónlistarheimisins 

og þær komi reglu á fjölbreytileika tónlistarinnar og hugmyndafræðina á bak við hana. 

Þar á hann við að innan hverrar tónlistarstefnu gilda ákveðin viðmið sem listamaðurinn 

getur fylgt eftir sem gefur listsköpun hans sérstöðu innan tónlistarstefnunnar.  

 Hann vísar í Becker sem segir að tónlistarmaður sem skapar sína eigin tónlist þurfi að 

koma sér áfram á eigin verðleikum. Viðhorf tónlistarmannsins er á þann veg að hann telji 

sig vera hæfileikaríkan listamann. Þó svo að staða þeirra innan samfélagsins er sú að þeir 

fái illa borgað fyrir vinnu sína. Afleiðingarnar af þessu eru að það skapast menning eða 

lífstíll sem hafnar hugmyndafræði, gildum og viðmiðum tónlistarheimsins. Í staðinn gera 

þeir sína sköpun á eigin forsendum sem er byggð á fagurfræðinni. Með öðrum orðum 

skapast vettvangur fyrir listamenn til þess að blómstra í sinni listsköpun á sínum eigin 

verðleikum sem eru tiltölulega óháðir viðmiðum og gildum tónlistarheimsins. Ef 

listamaðurinn nær að hasla sér völl meðal almennings með sinni listsköpun getur 

tónlistarbransinn séð hag sinn í því að bjóða listamanninum tækifæri á því að koma sér á 

framfæri innan bransans sem báðir aðilar hagnast á. En meðan þetta tækifæri er ekki til 

staðar þá þurfa listamenn að gegna tveim hlutverkum, annars vegar sem starfskraftar á 

öðrum starfsvettvangi og hins vegar þurfa þeir að halda uppi sínum gildum sem 

listamenn. Niðurstaðan í þessu er að það skapast sérstök starfsstétt innan menningarinnar 

(Martin, 2006:97). Þessi umfjöllun Finnegan og Martin gefa góða mynd af 

tónlistarheiminum og þeim viðmiðum og gildum sem gilda innan hans. Einnig að 

listamaðurinn hefur frelsi til listsköpunar og getur skapar sér félagslega stöðu innan 

samfélagsins. Sú staðhæfing að listamaður geti verið tiltölulega óháður gildum 

tónlistarheimsins er einn þáttur að mati höfundar af hverju gróska tónlistar innan 

samfélags blómstrar á þann hátt eins og raun ber vitni. 

Gróska þungarokksins. 

Sam Dunn (2004) fjallar um gott dæmi um grósku innan tónlistarstefnu sem var fyrst 

ekki viðurkennd af tónlistarbransanum. Það var þróunin á dauðarokkinu (e. death Metal). 

Gróskan átti sér stað á tveim stöðum í heiminum, Tampa í Flórída og Gautaborg í 
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Svíðþjóð. Þar þróaðist þungarokkið mest frá árinu 1983 og hélt áfram næstu 20 árin. Í 

kringum 1990 byrjaði þessi tónlistarstefna að ná athygli á heimsvísu og nýjar stefnur 

byrjuðu að breiðast út. Dunn kemur með þá staðhæfingu að það er ekki vitað af hverju 

dauða rokkið þróaðist eingöngu á þessum tveim stöðum. Hann segir að það hafi verið 

umræður bæði af áhugamönnum og fræðimönnum um það af hverju þessi stefna þróaðist 

á svipuðum tíma á tveimur ólíkum stöðum með engin bersýnileg tengsl sín á milli (Dunn, 

2004:107). Hann vitnar í Harris sem lýsir tónlistarstefnum sem eru ekki bundnar við 

ákveðna staðsetningu. Hún er alþjóðleg og útbreitt net af framleiðendum og viðtakendum 

sem aðhyllast ákveðna tónlistarstefnu. Til dæmis er öfga þungarokkið, (e. The extreme 

Metal Scene) alþjóðleg tónlistarstefna sem inniheldur einnig staðbundna gerð af 

þungarokki sem hafa sín sérkenni bundin við staðsetningu.  Þessi staðbundna gerð af 

tónlistarstefnu mætti kalla „glocal“ (alþjóðlegt e. global er gert staðbundið e. local) þar 

sem alþjóðleg stefna er tekin og gerð staðbundin. Þannig er að þótt tónlist eigi sér 

skilgreindan uppruna frá ákveðnum stað eins og þungarokkið á að þá á tónlistin sem slík 

sér ekki uppruna sem er fastur við áveðinn stað (2004:110). Þar á hann við að ákveðin 

tilbrigði af tónlistarstefnu geta átt sér upprunastað en tónlistin í stærra samhengi er ekki 

staðbundinn, heldur er hún fyrirbæri sem flæðir á milli staða og umbreytist í samræmi 

við viðmið hverrar borgar og fær sérkenni innan hennar.  

Sviðið er tónlistarheimurinn og baksviðs er einkalífið. 

Einkalífið er að mati höfundar samhliða tónlistarheiminum og hægt að líta á sem 

sérstæðan heim. Þar gilda sér viðmið og gildi sem einstaklingur þarf að uppfylla. Þar má 

nefna persónuleg markmið og drauma. Iðulega þegar einstaklingur lifir og hrærist milli 

tveggja heima kemur óumflýjanlega spenna innan og á milli þeirra. Einstaklingur þarf að 

forgangsraða lifnaðarháttum sínum og oft getur það reynst erfitt.  

Tónlistarheimurinn gerir þá kröfu, til dæmis þegar hljómsveit sem nýlega er búin að 

gefa út plötu, þá þarf hún að fylgja henni eftir með stífum tónleikum og jafnvel löngum 

tónleikaferðalögum sem geta varað frá nokkrum vikum til eins árs eða meira. Þessi þörf 

krefst þess að hljómsveitin þarf að vera saman 24 tíma sólahrings og það þarf allt að 

ganga smurt fyrir sig svo að einstaklingarnir fái ekki leið á samverunni. Samskiptin þurfa 

að vera í lagi, tillitsemi manna á milli og gagnkvæm virðing þarf að vera í fyrirrúmi. 

Þessi athöfn getur leitt af sér mjög ánægjulega og velheppnaða ferð en einnig innri 

spennu á milli aðilanna.  
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Önnur nálgun sem varðar einkalífið er þegar hljómsveitarmeðlimir eru komnir í þá 

stöðu að vera með maka og jafnvel börn á framfæri að þá er erfitt að hverfa í 

tónleikaferðlag í ákveðinn tíma. Aðstæður einstaklinga geta verið eins mismunandi og 

þeir eru margir með tilliti til einkalífs og starfsframa. Hið tónlistarlega sjálf þarf að sýna 

ákveðin hegðunarmynstur til þess að koma sér á framfæri og bregðast rétt við ákveðum 

aðstæðum innan tónlistarheimsins. Þar skarast hegðunarmynstrin oft á og það leiðir af sér 

mismikla spennu, þar sem einkalífið krefst annars viðmóts. 

Til þess að listamaðurinn geti blómstrað í báðum hlutverkum þarf hann að skapa sér 

auðkenni innan beggja hlutverka og setja sér markmið sem hafa það að leiðarljósi að 

hámarka árangur á báðum sviðum. 

Smith og Bird (2005) settu fram kenningu sem þeir nefna táknrænu kenninguna (e. 

signaling theory). Hún er í grunninn byggð upp á því að einstaklingur tekur sínar eigin 

ákvarðanir. Útkoman er velheppnuð á mörgum sviðum þar sem ákvarðanir einstaklinga leiðir 

af sér ritualíska einstaklingshegðun og sameiginlega félagslega hegðun sem drifin er áfram af 

merkingum innan menningar frekar en einstaklingsframtaki. Þau halda því fram að 

einstaklingsframtakið sé einn þáttur í að skapa sérstakt markmið einstaklings sem einn þátt í 

virkni samfélagsins (Smith, Bird: 2005: 221). Táknræna kenningin skapar leið til þess að sýna 

fram á hæfni einstaklingins til þess að tileinka sér félagsleg gæði sem má auka í gegnum 

táknræna framkomu sjálfsins. Þar er einstaklingurinn sjálfmiðaður og þar af leiðandi hæfur til 

þess að taka ákvarðanir sem veita honum viðunandi árangur. Einstaklingur þarf oft að taka 

áhættu með ákveðna áhrifaþætti og má þar nefna makaval, vini og því að viðhalda trausti. 

Hann þarf að treysa á eigið innsæi og taka mark á tilfinningum sínum. Táknræna kenningin 

hefur það að markmiði að auka félagsleg gæði og hámarka árangur innan þess sviðs sem hún 

er notuð. Að mati Smith og Bird er kenningin yfirfæranleg á öll menningarmynstur innan 

samfélaga. Þeir vísa í Veblen sem bætir við að einstaklingar eru stöðugt að keppa innbyrðis á 

sínu sviði um stöðu og réttindi. Að þeirra mati er samkeppnin góð fyrir einstaklingin og lætur 

hann vinna enn harðar að sér og sínum markmiðum og einnig sé hún góð fyrir hópinn Þá eru 

viðmiðin hærri og einstaklingarnir verða að aðlaga sig að þeim til þess að vegna vel á sínu sviði 

(2005:222). Þessa kenningu má yfirfæra á heim listamannsins sem og einkalífið.  

Tónlist sem listform, sem tjáning, áhrifavaldur og samskiptamiðill. 

Tónlist sem listform á sér margar birtingarmyndir og getur haft áhrif á einstaklinginn á 

marga mismunandi vegu. Listformið almennt séð getur haft svipuð áhrif á einstaklinga. 

Eini munurinn er miðillinn sem nýttur er til verksins. Sem dæmi þá gegna ljósmyndir 
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svipuðu hlutverki og tónlistarsköpun þegar litið er á tengslin sem myndast við birtingu 

listformsins. 

Benjamin Smith (2008) rannsakaði hvaða hlutverki ljósmyndir gegna í augum 

frumbyggja norð-austur Ástralíu. Hans rannsókn gekk út á það að skoða hvaða tengsl eru 

á milli ljósmynda og innfæddra í sambandi við auðkenni einstaklingsins. Á meðal þeirra 

gegna ljósmyndir því hlutverki að tengja sjálf einstaklingsins við lifandi og látna. Þessi 

tengsl milli ljósmynda, tilfinninga og sameiginlegra auðkenna fólksins gefa 

ljósmyndunum sérstætt vald. Þar sem ljósmyndir eru notaðar til þess að viðhalda 

fjölskyldutengslum við ástvini og ættingja sem ekki eru lengur til staðar (Smith, 

2008:327-229). Ljósmyndir eru tengdar auðkenni frumbyggjanna á þann veg að 

einstaklingar skilgreina sig sjálfan ekki út frá sjálfum sér eingöngu heldur einnig út frá 

tengslum og samskiptum við aðra ættingja og annað fólk. Þeir halda því fram að sjálfið 

sé byggt upp á tengslum sem þróast að hluta til í gegnum ljósmyndir af öðrum 

(2008:331). Að þeirra eigin sögn geyma myndir minningar, minningar um atburði liðins 

tíma og þegar fólkið horfir á þessar myndir þá tengjast þau viðfangsefni myndarinnar og 

viðhalda þannig tengslum sínum (2008:335). Frumbyggjanir höfðu bersýnilega tengsl við 

sjálfan sig og aðra fyrir tíma ljósmyndanna en þeir nýta sér tæknina til þess að auðvelda 

sér að viðhalda tengslum.  

Þetta er mannleg smíð sem gegnir eingöngu þeim tilgangi fyrir manninn að valda 

ákveðnum hughrifum hjá áhorfandanum.  

Það er hægt að líta á tónlist sem listform út frá sömu viðmiðum og ljósmyndir kalla 

fram hjá einstaklingi. Þegar einstaklingur hlustar á lag í fyrsta skipti í ákveðnum 

aðstæðum þá vekur það ákveðin hughrif. Síðan þegar einstaklingurinn heyrir sama lagið 

aftur síðar þá minnist hann atburðarins sem lagið kallar fram. Upplifunin af ljósmyndinni 

eða tónlistinni er persónubundinn hverjum og einum. Þar af leiðandi geta tveir 

einstaklingar horft á sömu myndina eða hlustað á sama lagið og upplifað það á 

mismunandi hátt. Hlutverk tónlistar til þess að viðhalda tengslum manna á milli er líka 

möguleiki í stöðunni og hún getur kallað fram hvata til þess að viðhalda samskiptum 

milli tveggja einstaklinga sem hafa tengsl á þeim grundvelli. 

Það eru margar birtingarmyndir þegar kemur að tónlist sem hugtaki Margir hafa reynt 

að setja tónlistina í ákveðið fastmótað form en án árangurs. Að mati höfundar þá er 

tónlist skilgreind út frá samhengi viðfangsefnisins og er því ekki bundin við eina 

skilgreiningu heldur er hægt að nýta hana í mismunandi tilgangi á ólíkum fræðasviðum. 
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Til dæmis er hægt að nota tónlist í meðferðarskyni. Þar hefur hún öðruvísi áhrif á 

líkamann og má nefna dæmi parkinson sjúklinga. Tónlistin hjálpar þeim að stjórna 

hreyfingum sínum og skynja umhverfi sitt. Þeir eru þá betur í stakk búnir til þess að 

stjórna hreyfingum sínum vegna utanaðkomandi áhrifavalds hvort sem það er taktfast lag 

eða tónlist sem þeim líkar vel við (Sacks. 2007: 275). Tónlistin hjálpar þeim að takast á 

við sjúkdóminn og til þess að gleyma stað og stund.  

Charles Seeger (1962) fjallar um að það er engin ein leið til þess að nálgast tónlistina 

og engin föst hefð eða forsenda fyrir að meta hana að verðleikum. Hann skilgreinir 

tónlist sem „list, sem menningarlegt fyrirbæri, hughrif persónulegrar tjáningar, sinn eigin 

hljóðheim starfsgrein, áhugamál, viðskipti og svo framvegis. Að hans mati er ekki ein 

almenn viðurkennd skilgreining“ (Seeger, 1962:156). Þetta er ekki tæmandi listi og gefur 

tóninn að mati höfundar og orð Seeger standa fyrir hvað tónlist getur verið fjölbreytileg 

og viðamikil.  

Seeger fjallar um tónlist í víðara samhengi og segir að hún sé skilin sem áhrifavaldur á 

skilningarvit einstaklings eða hóps áheyrenda. Þau áhrif spanna allt frá vellíðan til 

líkamlegra áhrifa. Frá snertingu, lyktarskyni, sjónsviði, líkamshreyfingum, andlits 

tjáningu, til lesturs, nótnaskrifa og heyrnar. Til dæmis virkjast öll skilningarvit áhorfenda 

þegar þeir eru á tónleikum. Þeir sjá hljómsveitina á sviðinu, heyra tónlistina, finna 

ákveðna lykt, hreyfa sig á ákveðin hátt og verða fyrir snertinu frá öðru fólki. Tónleikarnir 

geta gefið ákveðin hughrif sem leiðir til andlegrar vellíðan.  

Einnig fjallar hann um tónlist sem samskiptaleið og hún er menningarlega mótuð í því 

umhverfi sem hún fyrir finnst. Hún er einnig auðkenni, með sitt eigið sjálf sem laðar að 

sér athygli. Tónlist er hefð innan menningar sem ákveðinn atburður í sínu eigin 

tónlistarrými og tíma. Þar skapast auðkennið og einnig vettvangur til þess að skilgreina 

hefðina (1962:160). Tónlist sem samskiptaleið skilar sér persónubundið út í samfélagið 

og nýtist á ólíkan máta allt frá ígildi skemmtunar til þess að takast á við erfið tímabil. 

Tónlist er skilgreind út frá þrem viðmiðum. Fyrsta viðmiðið er að tónlist er í heimi 

tjáningar og samskipta. Það felur í sér að nýta tónlistina til þess að koma listsköpun á 

framfæri. Annað viðmiðið er að tónlist er sköpuð samkvæmt tón og hljómfræði sem elur 

af sér hughrif sem einkennist eingöngu innan tónlistarinnar. Tónlistin er listform sem nær 

fram hughrifum hjá einstaklingi þar sem hann fær útrás fyrir tilfinningar sínar hvort sem 

á hana er hlustað eða hún samin. Að lokum er þriðja viðmiðið, að tónlist fyrirfinnst í 

okkar áþreifanlega heimi (1962:161). Tónlistarmaðurinn þarf að búa til tónlist sem virkar 
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innan allra þessara þátta. Þessi umfjöllun Seeger gefur okkur sjónarhorn hvernig tónlist 

getur haft áhrif á einstaklingin. Persónuleg upplifun einstaklingsins á tónlist er þó 

viðloðandi við alla þessa þætti. Sú staðhæfing gerir tónlistina að svo áhugaverðu 

listformi. Tónlist er hluti af okkar daglega lífi og einstaklingur leitast við að ná fram 

ákveðnum hughrifum í mismunandi aðstæðum sem hefur áhrif á líkama og sál. 

Raymond Clausen (1974) fjallar um að tónlist innhaldi sköpun mynstra innan 

hljóðheimsins. Þessi mynstur fullkomnast aðeins þegar þau fara inn í meðvitund 

mannsins. Margir fræðimenn hafa fjallað um þegar fólk hlustar á tónlist. Hann fjallar 

einnig um að mannseyrað skynjar tónlist á ákveðinn hátt en fræðmenn hafa skilgreint það 

sem áttundir. Einfaldasta dæmið um áttundir er þegar menn og konur syngja saman í 

einröddun. Það er að segja tvær raddir sem syngja samhliða og hreyfast saman sem ein 

rödd sem spannar til dæmis tvær áttundir (Clausen, 1974:6). Þessi tækni er meðal annars 

notuð í flest allri tónlist og í kórverkum. 

Samkvæmt Julian Gerstin (1998) þá lifir tónlistarmaðurinn í heimi sem er drifinn 

áfram af litlum persónulegum tengslanetum. Tónlistarmaðurinn verður að gera sér grein 

fyrir hæfileikum sínum til listsköpunnar og velja með sér listamenn sem bæti upp þá 

veikleika sem listamaðurinn býr við. Það verður að vera skýr verkaskipting á milli 

meðlima hljómsveitarinnar og að allir fái tækifæri til þess að láta ljós sitt skína. Ef það er 

ekki til staðar myndast innri spenna á milli meðlimanna og ákveðin valdabarátta fer í 

gang. Til lengri tíma litið virka slíkir einstaklingar ekki saman í listsköpun. 

Tónlistarmaðurinn verður líka að vera með trausta ímynd, gott orðspor og auðkenni 

(Gerstin,1998). Að mínu mati þá stenst þessi fullyrðing að því að hljómsveitir verða að 

byggja upp orðspor sitt á jákvæðan hátt. Í þeim tilgangi að gera sig og sína listsköpun 

eftirsóknaverða hjá neytandanum. Það krefst þrotlausrar vinnu af hálfu hljómsveitarinnar 

sem virðist oft gleymast.  

Gerstin fjallar einnig um vinnuna á bak við árangurinn og hún verður ósýnileg fyrir 

áhorfandanum og er oft tekið sem sjálfsögðum hlut. Hann segir einnig að með vaxandi 

samkeppni verða hljómsveitir að byggja upp orðspor sitt þannig að það veki athygli 

(1998). Þar á hann við að umhverfið sem tónlistarmaðurinn lifir við hvetur hann til þess 

að ná árangri. Með vaxandi tengslanetum og markmiðasetningum setja hljómsveitir sér 

stór sem smá markmið. Það má vænta þess að á endanum nái viðkomandi hljómsveit að 

gera drauma sína að veruleika. 
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Íslenskar hljómsveitir í hnotskurn. 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður gert grein fyrir hvað hljómsveitir á Íslandi þurfa að 

leggja á sig til þess að koma sér á framfæri. Farið verður almennt yfir vinnuferli 

hljómsveita. Þ.e.a.s. markmið hljómsveita, tónsmíð, hvernig koma á fram á sviði, hvernig 

er að spila á tónlistarhátíðum, stúdíóferli plötuútgáfu og þær mismunandi aðferðir sem til 

eru til upptöku á tónlist. Einnig verður farið yfir hvernig hljómsveitir eiga að bera sig að 

þegar þær taka ákvörðun um að spila erlendis. Þessi umfjöllun sýnir heiminn sem 

íslenskar hljómsveitir lifa sem og það sem þær þurfa að uppfylla til þess að tjá sína 

listsköpun. Því til stuðnings verður farið í fræðilega umfjöllun á einstaka þáttum sem 

snúa að tónlistarsköpun og framkomu á sviði.  

Tekin verða raundæmi frá þremur hljómsveitarmeðlimum sem tekið var viðtal við í 

janúar 2011. Þessi viðtöl verða borin saman og greind. Þessar hljómsveitir eru á 

mismunandi stað á ferlinum og hafa allar ólíka reynslu af tónlistarbransanum á Íslandi. 

Þessi umfjöllun gefur góða innsýn inn í líf tónlistarmannsins, hvað hann gerir bak við 

tjöldin og hvaða vinnu hann leggur á sig sem skilar sér til viðtakandans 

Markmiðasetning og listsköpun 

Viðmælendur voru spurðir út í hvort að hljómsveitin þeirra væri með ákveðin markmið. 

Þeir voru allir sammála um að þeir væru að gera þetta til þess að geta unnið í tónlist sér 

til framdráttar en ofar öllu að hafa gaman að því að skapa tónlist. Þó svo að þeir séu 

sammála um ákveðin markmið fara þeir  ólíka leið í markmiðasetningu. 

Markmið. 

Finnbjörn í Morning After Youth talar meðal annars um að hljómsveitin sjálf verði að 

setja sér skammtímamarkmið og langtímamarkmið. Hann talar um að í 

undirbúningsvinnunni felist að hafa hljómsveitaræfingar og þar þróast samband 

hljómsveitarmeðlima. Það gefur þeim aukið sjálfstraust til þess að takast á við stærri 

verkefni. Eins og að fara í stúdíó eða halda tónleika. Finnbjörn lýsir mikilvægi þess að 

setja sér markmið til þess að ná árangri í tónlistarsköpun. 

„Ástæðan fyrir því að við höfum komist þangað sem við erum í dag er að hafa 

markmið og hugsa hvað sé næsta skref. Þegar við erum búnir að ná því markmiði, að 

þá vera tilbúinir með það næsta strax. Þannig að manni finnst að maður sé í lest sem 

er að fara áfram en ekki að hún sé bara stopp eða að vagninn sé að fara dragast aftur 
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úr eða eitthvað. En þetta gerist ekki að sjálfu sér“(Finnbjörn H. Finnbjörnsson 

munnleg heimild, 19. janúar 2011). 

Guðfinnur í For a Minor Reflection bætir við að tónlistarlífið er ekki eingöngu eintóm 

skemmtun. Það eru hliðar á tónlistinni eins og bókhald og skipulagning sem honum 

finnst ekkert skemmtilegt umhugsunarefni. En þegar öllu er á botninn hvolft að þá lifir 

listamaðurinn á því að spila fyrir áheyrendur. Þá lætur hann sig hafa það að gera 

undirbúningsvinnuna.  

Hrafnkell í Agent Fresco segir að hljómsveitin verður stöðugt að vinna að minni 

markmiðum. Hún verður að hafa heildarmarkmið sem er að hans mati að sem flestir fái 

að hlusta á tónlistina sem sköpuð er innan hljómsveitarinnar. Hann talar einnig um að 

hljómsveit verður að vera með markvissa stefnu í sambandi við þegar hún er að vinna við 

tónlist, sama hvort það séu samningaviðræður, vegna dreifingarsamnings, 

tónleikaferðalög, eða stúdíóvinna. Þessar hugmyndir hljómsveitanna um 

markmiðasetningu nýtast þeim vel þegar kemur að því að ná árangri. 

Lagasmíðar og áhrif tónlistar. 

Þegar kemur að lagasmíðum hjá hljómsveitunum þrem þá eru þær með mjög líka nálgun 

á að skapa tónlist. Þær eiga það allar sameiginlegt að það er ákveðinn aðili innan 

hljómsveitarinnar sem er vítamínsprautan í bandinu og hann kemur með grunnhugmynd 

af lagi. Síðan þróast það með hljómsveitinni á æfingum og allir fá að legga sitt innlegg 

og áhrif á sköpunina. Finnbjörn kemur með mikilvægt viðhorf til listsköpunar. 

„Þegar þú ert í listsköpun þá verðurðu að hafa trú á því sem þú ert að gera. Þú verður 

að vera viss um að þú standir með þinni sköpun. Það er ekkert sem þú skammist þín 

fyrir og að fólk sjái að þér sé alvara “(Finnbjörn H. Finnbjörnsson munnleg heimild, 

19. janúar 2011). 

Þegar listsköpun tónlistar er annars vegar er áhugavert að skoða hvaða þættir hafa 

áhrif á hlustandann. Hvort er það lagið sem grípur meira áhorfandann eða textinn í 

laginu? Að mati höfundar fer það allt eftir hvernig tónlistin er unnin og samin. Sum lög 

eru alveg gerð eftir stöðlum tónlistarbransans og verða vinsæl í ákveðin tíma og gleymast 

svo, en sum standast tímans tönn og verða sígild.  

Omar Ali og Zehra Peynircioglu (2006) gerðu rannsókn á því hvort tónlistin eða 

textinn höfðu meiri áhrif tilfinningalega á hlustandann. Þeir rannsökuðu einnig hvort að 

textagerð ein og sér hafði svipuð áhrif á hlustandann samanborið við tónlistina og hvor 

þátturinn væri meira ráðandi í flutningi. Þau segja að lög geta innihaldið bæði táknræna 

merkingu í laginu og textanum. En þessir tveir þættir geta verið meðhöndlaðir í sitt hvoru 
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lagi. Þeir vinna oft með hvor öðrum og vega hvort annan upp í flutningi (Omar Ali,  

Peynircioglu, 2006:512).  

Þau vísa í mismunandi rannsóknir sem aðrir fræðimenn hafa gert og þeirra 

niðurstöður. Zalanowski komst að þeirri niðurstöðu að laglína í sorglegu lagi hafði 

jákvæð áhrif á hlustandann. En textinn í laginu einn og sér og þegar lagið var spilað með 

laglínunni hafði neikvæð áhrif á hlustandann. Þannig var niðurstaða rannsóknarinnar að 

textargerð í tónlist hafði afgerandi áhrif á andlegt ástand hlustandans frekar laglínan ein 

og sér. Sousou komst að þveröfugri niðurstöðu í sinni rannsókn á glaðlegum og 

sorglegum lögum og niðurstaðan var að lagið sjálft hafði meiri áhrif á hlustandann frekar 

en textagerðin. Þeir létu einnig þátttakendur lesa textana á meðan þeir hlustuðu á lagið. 

Það hafði ekki áhrif á andlegt ástand þátttakendanna (2006:512). 

Þessar rannsóknir eru frábrugðnar rannsókn Omar Ali og Peynircioglu að því leyti að 

þeir nota fleiri áhrifaþætti í sinni rannsókn. Áhrifaþættirnir voru lög sem voru glaðleg, 

rólegt, sorgleg og reið.  Þeir skiptu þáttakendum sínum í 4 hópa. Þeir létu þessa fjóra 

hópa hlusta á mismunandi gerð af lögum, fyrsti hópurinn hlustaði á lag án söngs og með 

söng. Annar hópurinn var beðinn um að hafa skoðun á því hvort að lagið væri meira 

ráðandi en textarnir eða öfugt. Hópur þrjú og fjögur hlustuðu á lög og voru með sjónrænt 

viðfangsefni fyrir framan sig á meðan rannsókninni stóð og verið var að athuga hvort að 

tilfinningaskalinn breyttist eitthvað við sjónræna framsetningu meðfram hlustuninni 

(2006:512).  

Samkvæmt þeirra niðurstöðum þá hefur laglína meiri áhrif á tilfinningalegt ástand 

einstaklings en textarnir. Í öllum rannsóknarhópunum líkaði þáttakendunum betur við 

tónlistina sem framkallaði jákvæðar tilfinningar en neikvæðar tilfinningar. En það er 

möguleiki að val á tónlist í þessa rannsókn hafi haft áhrif á þátttakendur þar sem lögin 

sem framkölluðu jákvæð áhrif höfðuðu ef til vill meira til þáttakenda en lögin sem höfðu 

neikvæð áhrif. Textagerð hafði meiri áhrif þegar lögin voru glaðleg og róleg (jákvæðar 

tilfinningar), en höfðu ekki áhrif á sorglega og reiða tónlist (neikvæðar tilfinningar). 

Tónlistin var meira ráðandi en textarnir og höfðu meiri áhrif á þáttakendur í heildina og 

það sama á við um þegar sjónræna viðfangsefnið var framsett.   

Að mati höfundar er hann sammála niðurstöðum Omar Ali og Peynircioglu að því 

leyti að tónlistin er meira ráðandi en textarnir. Út frá sjónarmiðum höfundar er þó tónlist 

það huglæg að það er erfitt að rannsaka og segja til um hvernig tónlist hefur áhrif á 

hlustandann. Þetta er persónubundin upplifun og hughrifin ráðast af persónulegum 
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tengslum við tiltekna gerð af tónlist, aðstæðum sem einstaklingurinn er í sem og 

tónlistarsmekk. Þessi rannsókn segir til um hvað þetta ákveðna úrtak af einstaklingum 

fannst um tónlistina og það er ekkert víst að næsta rannsókn leiði til sömu niðurstöður. 

Persónulegt mat höfundar er þó að tónlistin hefur meiri áhrif á hlustandann vegna þess að 

hann þarf ekki að vera hæfur á neinu sérstöku sviði til þess að hlusta á tónlist. Það geta 

allir hlustað og orðið fyrir áhrifum af tónlist. Til samanburðar þarf færni í lestri til 

bókalesturs sem og hafa rökhugsun og skilning á viðfangsefninu.  

Alan Lomax (1967) kemur með aðra sýn á tónlistina. Hann fjallar um hana sem gerð 

af samskiptum og hversu víðfeðm áhrif hún hefur innan samfélagsins. Þar af leiðandi 

getur hún verið rannsökuð sem hegðun. Hann tekur dæmi þess efnis um hvernig þjóðlög 

hafa borist manna á milli innan menningar kynslóð eftir kynslóð og hegðunin einkennist 

af merkingarmynstum sem einkenna samfélagið. Lögin hafa ákeðin viðmið og gildi sem 

eru viðkennd af flestum samfélögum. Þar á hann við að það eru tengsl á milli framkomu, 

hegðunar og menningarmynstra. Tilfinningalegi þátturinn er alveg jafnvígur hinum 

þáttunum. Lomax tekur dæmi um kirkjutónlist svartra í Bandaríkjunum þar sem hann 

lýsir uppsetningu og formgerð kirkjutónlistarinnar. Í fyrsta lagi er auðvelt að komast inn í 

lagið ef þú vilt syngja með. Í öðru lagi þá er laglínan skýr og endurtekin og laglínan gerir 

það að verkum að allir geti tekið undir og engin hindrun er til staðar fyrir hópsöng. Í 

þriðja lagi er lagið mjög sterkt taktlega séð með stöðugum takti með ákveðnu mynstri 

þannig að auðvelt er að koma sér inn í lagið og út úr því. Fjórða og síðasta atriðið er að 

tónlistin er mild raddlega séð og félagslega séð býður hún upp á að sem flestir taka undir 

og þeir fái tilfinninguna að þeir séu velkomnir (Lomax, 1967:213-14). Að mínu mati þá 

heldur þetta samfélaginu saman að vissu leyti því það eru margir sem leita til kirkjunnar 

og tónlistarinnar sem hún hefur upp á bjóða til þess að fá samstöðu og stuðning frá 

samborgurum. Þetta eflir líka einstaklinginn og gefur ákveðna útrás fyrir vandamál sem 

tekist er á við og gefur líkamlega vellíðan. 

Út frá reynslu og vitneskju höfundar hefur tónlist áhrif á einstaklinginn og hjálpar 

honum til þess að takast á við tilfinningar sínar. Hún hjálpar einstaklingum að vinna úr 

erfiðum tímabilum sem getur jafnvel spornað við óskynsamlegri leiðum eins og áfengi 

og vímuefnum.  

Magnús Eiríksson tónlistarmaður kemur með sína nálgun á takast á við andlát 

ástvinar. Hann nýtir sér tónlistina til þess að takast á við áföll og erfiða tíma. Hann segist 

alltaf semja út frá sínu nánasta umhverfi, hvort sem maður er glaður, sorgmæddur eða 
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ástfanginn. Hann segir í viðtalinu að honum reyndist best að semja tónlist þegar hann 

tókst á við fráfall ástvinarins. Fyrir það prófaði hann ýmsar aðrar leiðir vímugjafa, allt til 

þess að deyfa sársaukann. Þegar hann áttaði sig á því að það var ekki að bera árangur, tók 

hann á það ráð að ræða málin við ástvini, það bar meiri árangur en vímuefnin. Hann segir 

að allir þessir þættir vinna úr sorgarferlinu (Magnús Eiríksson munnleg heimild,  24. 

september 2007). 

Þessi ummæli Magnúsar um reynslu sína, gefa orðum mínum land undir fót þegar 

kemur að því að nýta sér tónlist til þess að takast á við erfið tímabil. Tónlistin fangar 

hlustandann á persónulegan hátt, hjálpar honum að öðlast frið og veitir honum ómælda 

ánægju.  

Sviðsframkoma. 

Hljómsveitir huga oft að því hvernig þær koma fram á sviði og reynslunni sem því fylgir. 

Óöryggið hráir hljómsveitir til þess að byrja með en þegar nokkur skipti hafa liðið líður 

þeim alltaf betur á sviðinu. 

Hrafnkel finnst þægilegast að spila á litlu sviði og hafa áhorfendurna sem næst sviðinu 

heldur en að spila á stóru sviði. Margar hljómsveitir hafa talað um það að nálægð við 

áhorfendur sé að mörgu leyti betri þegar staðurinn er lítill og pakkaður, heldur en að spila 

á Nasa eða öðrum slíkum stöðum. Þetta er öðruvísi upplifun að mörgu leyti og mikilvægt 

að fá tækifæri til þess að upplifa bæði.  

Guðfinnur talar um sviðsframkomuna sína þegar þeir fóru á tónleikaferðalag með 

Sigurrós. Hann talar meðal annars um að gefa sér lausan tauminn og óþarfi sé að vera 

stífur á sviði. Annað praktísk atriði er þegar sviðið sem hljómsveitin er að spila á er 15 

metrar á breidd og 5 metrar á dýpt með svartan bakgrunn, gengur ekki að vera í svörtum 

fötum. Þá hverfur þú bara inn í umhverfið. Einnig er skemmtilegt að sögn Guðfinns að 

geta leikið sér með sjónrænann þátt tónleikanna í bland við tónlistina. Þróunin á því er að 

hljómsveitir byrja smátt og eru með ljósasýningu, síðan þróast það út í myndbönd á bak 

við hljómsveitina og jafnvel þegar lengra er komið, leikmuni og annað tilheyrandi. Gott 

dæmi sem hann nefnir eru tónleikar sem Sigurrós hélt þar sem þeir voru með risastórann 

foss fyrir framan sviðið. 

Þegar kemur að sviðsframkomu þá er mikilvægur hluti af tónleikunum sjónrænn. Það 

þýðir þó ekki að vera með flotta ljósasýningu og illa framreidda tónlist. Allir þessir þættir 
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haldast í hendur, góð tónlist, flott sjónræn framsetning og gott teymi sem stendur að 

tónleikunum. 

Þessi umræða viðmælenda gefur innsýn inn i hvað hljómsveitir þurfa að huga að þegar 

þær eru að fara koma fram á sviði. Þessi ummæli þeirra vekja upp frekari spurningar 

hversu mikilvæg sviðframkoma hljómsveitar er fyrir áhorfandann og hvernig hughrif 

myndast í þessum aðstæðum. 

  Juchniewicz (2008) rannsakaði tengslin á milli þess að horfa á sjónræna framkomu 

listamanns á sviði og hvaða áhrif það hafði á áhorfandann. Hann rannsakaði einnig 

tónlistina og sjónræna þáttinn í sitt hvoru lagi. Breyturnar í sjónræna þættinum voru 

þrenns konar. Fyrsta var mikil hreyfing á sviði, önnur var eingöngu efri líkaminn og 

þriðja var eingöngu andlitshreyfingar. Niðurstöðurnar úr rannsókninni voru þær að 

sjónræni þátturinn var ráðandi í öllum þrem flokkunum og tónlistin hafði minnst áhrif. 

Það má áætla út frá þessum niðurstöðum að sjónræni þátturinn er áhrifameiri en tónlist 

sem hrífur áhorfandann við að horfa á listamanninn á sviði (Juchniewicz, 2008:419). Það 

sem er áhugavert við þessar niðurstöður er að það var notuð sama tónlistin í öllum 

flokkum, það eina sem breyttist var sjónræna framsetningin. Það má greina þessa 

rannsókn á þann veg að hluti af samskiptum listamanns við áhorfandann er líkamleg og 

sjónræn og hefur þar af leiðandi áhrif á áhorfandann (2008:423). Að sögn rannsakanda er 

erfitt að setja fingurinn nákvæmlega á hvernig tónlist er skynjuð af hlustandanum. 

Möguleg skýring gæti verið að hlustandinn búist við ákveðnum áhrifum af tónlistinni og 

persónueinkennum listamannsins þegar litið er á heildar framkomu hans á sviði. Þar af 

leiðandi veit áhorfandinn við hverju hann má búast af listamanninum þegar hann kemur 

fram á sviði (2008:425).  

Höfundur er sammála ummælum Juchniewicz að hluta til. Þegar einstaklingur fer á tónleika 

með ákveðinni hljómsveit eða listamanni þá veit hann í flestum tilvikum við hverju hann má 

búast. Sviðsframkoma snýst þó ekki bara um að vera hreyfanlegur á sviði. Viðmælendur 

höfundar koma inn á það í viðtölum sínum að hljómsveit má aldrei sýna það á sviði að hún eigi 

slæmt kvöld því það smitar út frá sér orku til áhorfendanna sem er neikvæð. Þegar það gerist 

skiptir sviðsframkoman og tónlistin minna máli en ella. Hrafnkell talar um að orkan sem 

myndast á tónleikum, á milli hljómsveitarinnar og áhorfenda, sé mikilvægasta atriðið sem 

hljómsveit á að stefna að. Það er einnig mikilvægt að nýta þá orku sem tækifæri til þess að 

koma áhorfendum og jafnvel sjálfum sér á óvart. Orkan sem áhorfandinn og hljómsveitin fær 

til baka er óneitanlega mikilvæg reynsla beggja aðila.  
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Lomax (1959) bætir við að tónlist tengir tónlistarmanninn við stóran hóp af fólki undir 

sérstökum kringumstæðum, t.d. á tónleikum, og þar fer fram ákveðið mynstur hegðunar þar 

sem stigmögnum verður á sameiginlegri tilfinningalegri upplifun á meðan tónleikum stendur 

(Lomax, 1959:928). Þó svo að áhorfendurnir upplifi tónlistina á mismunandi hátt þá eru þeir 

saman í því að skapa andrúmsloftið og tilfinningarnar inn í rýminu sem tónlistin fer fram. 

Að fara í stúdíó.  

Hluti af gróskunni í okkar samfélagi er að gefa hljómsveitum tækifæri á því að dreifa tónlist 

sinni til almennings. Þegar hlómsveitir taka þá ákvörðun að fara í upptökur byrjar ákveðið ferli. 

Þetta er viðamikið og flókið ferli sem fer í gang. Það hefjast miklar æfingar og tekin er 

ákvörðun um hvar og hvenær á að fara í stúdíó. Leitin hefst að góðu teymi í kringum 

upptökurnar og svo er það fjárhagslegi hlutinn. Hljómsveitirnar koma með mjög ólíka reynslu 

hvernig þær taka upp og hvernig þær fá fjármagn til þess að taka upp plötuna.  

Höfundi fannst við hæfi að taka upptökuferlið alveg frá hugmynd að lagi til 

lokaafurðar og fara skematískt yfir hvert atriði sem lýtur að mismunandi aðferðafræði við 

hugmyndavinnuna og upptökurnar sjálfar og eftirvinnslu. Hljómsveitirnar hafa ólíka 

reynslu og nýta sér ólíkar leiðir til þess að framkvæma upptökurnar. Þær eru allar 

sammála um það, að það sé krefjandi að vinna með sömu einstaklingunum í fleiri mánuði 

meðan á upptökum stendur. En það er leyst vel með því að hafa samskipti sína á milli og 

að engin sitji á skoðunum sínum og hugsunum. 

Hrafnkell segir frá sinni reynslu á upptökuferlinu. Þeir voru búnir að gefa út smáskífu 

árið 2008 með 6 lögum sem var gerð í þeim tilgangi að leyfa fólki, vinum og 

vandamönnum að heyra. Smáskífunni var þó tekið sem plötu og seldist vel í plötubúðum 

landsins. Þeir fengu í kjölfarið útgáfusamning hjá Kimi Records og verðlaun fyrir 

plötuna á Íslensku tónlistarverðlaununum. Það kom tímabil hjá þeim að sú ákvörðun var 

tekin að fara í stúdíó og gera breiðskífu eftir lagasmíðar seinustu tveggja ára. 

Þeir settu upp beinagrind af plötunni og tóku þá ákvörðun að hafa 15 lög á diskinum 

sem endaði í 17 laga breiðskífu sem er meiri en klukkutími í spilun. Þeir fóru þessa leið 

vegna þess að þeir tóku nokkur lög af smáskífunni og höfðu þau á breiðskífunni en það 

var ætlunin allan tímann. Platan þeirra er mikið unnin og tók yfir 400 klukkutíma í 

vinnslu. Það er venjan að hans sögn að vel unnin plata í stúdíói taki í kringum 200-250 

stúdíótíma. En ef hljómsveit vill vel gerða og langa plötu taki það um 300 klukkutíma. 

Að hans eigin sögn er hægt að fara inn í hvaða stúdíó sem er og taka upp plötu en það sé 

gríðarlega kostnaðarsamt. Leiðin sem þeir fóru er, að þeir voru með útgáfufyrirtæki á bak 
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við sig og kosturinn við það er að fyrirtækið borgar ákveðna prósentu af kostnaði á móti 

hljómsveitinni. Það er samningsatriði og samningurinn hjá Agent Fresco hljóðar þannig 

að þeir greiða hljóðmanninn og Masteringu en útgáfufyrirtækið borgar stúdíóið, 

stúdíótímana, framleiðslu og dreifingu. Framleiðsla og dreifing felur í sér að fullgera 

plötuna, prenta hana og sjá til þess að nóg upplag sé í búðum landsins. 

Til þess að geta farið í svona verkefni að hans mati þarftu fyrst og fremst að vera með 

fjármagn, tengslanet og hafa rétta fólkið í kringum þig sem þú getur treyst. Ef hljómsveit 

hefur ekki þessi tengsl, er um að gera að hringja í þá sem maður þekkir eða leita sér 

hjálpar hjá útgáfufyrirtækjunum. Það er gott að senda inn lögin sín og tala við yfirmenn  í 

stúdíóinu eða á tónleikastaðnum. 

Finnbjörn bætir við þessa umræðu að umhverfið í íslenska bransanum ber svolítin 

brag að því að hljómsveit þarf að þekkja til aðila sem eru innan bransans svona til að 

byrja með.  

Guðfinnur og Finnbjörn sammælast með það, að hljómsveit þarf að vera með 

heilsteypta stefnu, með útlínur af lögunum, útsetningar og kaflaskipti alveg á hreinu áður 

en ráðist er í að fara í upptökur. Vegna þess að það er tímasparandi og ekki eins 

kostnaðarsamt.  

Grunnupptökur. 

Þegar kemur að grunnupptökum að þá nýta hljómsveitinar sér mismunandi aðferðafræði. 

Agent Fresco tekur upp öll hljóðfæri sér, eftir taktmæli, For A Minor Reflection og 

Morning after Youth taka allt upp „Live“ (þá eru allir meðlimir saman inn í einu herbergi 

og spila saman inn á upptökuna á mismunandi rásum). Þróunin ferlisins er sem sagt, 

trommuupptökur, bassi, gítarar, aukahljóðfæri og seinast söngurinn.   

Ef þessar hljómsveitir eru bornar saman fór mismikill tími í upptökurnar. Agent Fresco 

eyddi töluverðum tíma bara í trommuupptökurnar og í heildina eins og áður sagði um 

400 tímum í upptökur og hljóðblöndun. For A Minor Reflection eyddi tveim vikum í 

upptökur og síðan fóru 10 dagar í hljóðblöndun. Morning After Youth eru enn að taka 

upp sína plötu þannig það er ekki mælanlegt sem stendur. 

Það sem má bæta við þennan þátt er að hljómsveitir eru með það bak við eyrað þegar 

þær eru að taka upp að útsetja lögin vel og gera þau hnitmiðuð. Sem dæmi þá var lag sem 

Finnbjörn tók upp sem upprunalega var 6 mínútur  endaði í 3 mínútum í lokaútgáfu. Það 

var klippt niður án þess að taka merkinguna og tilfinninguna úr laginu. Að hans sögn er 
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þetta mjög fín lína og auðvelt er að klúðra þeim dansi .Lykillinn að góðri plötu er að vera 

með góðan grunn af upptökum með tilliti til hljóðs, stillingar hljóðfæra, að vera taktvís 

og hafa gott teymi á bak við sig.  

Hljóðblöndun. 

Þegar grunnurinn er kominn er næsta skref að hljóðblanda lögin. Þetta er oft tímafrekasti 

parturinn af upptökuferlinu og getur tekið allt frá nokkrum dögum upp í nokkra mánuði. 

Það fer eftir því hversu staðfastur listamaðurinn er og hversu gott teymi hann er með í 

kringum sig. 

Finnbjörn mæli með því út frá reynslu að sitja alltaf með hljóðmanninum sem er að 

hljóðblanda plötuna. Því það er enginn annar en listamaðurinn sjálfur sem getur sagt til 

um hvernig lagið á að hljóma. Það eru fáir sem vita hvað hljómsveitin er að leitast eftir. 

Einnig misskilja hljóðmenn oft staðsetninguna á hljóðfærunum og setja sem dæmi 

gítarlaglínu, sem á að vera í forgrunni, í bakgrunn. Svo er þetta einnig spurning um 

samspil hljóðs á milli hljóðnema. Sem dæmi við upptökur á einu laginu þeirra voru þeir 

með 4 mismunandi hljóðnema og tvo magnara í gangi í upptökunum á fimm rásum 

(fjórum hljóðrásum og einni aðalrás). Síðan í hljóðblönduninni voru þeir að leika sér með 

hljóðið og blanda því saman á margvíslega vegu þangað til að þeir voru sáttir við 

útkomuna. Einnig er mikilvægt að fá annað álit hjá samstarfsfélögum og þróa vinnuna í 

kringum upptökurnar, sem gerir það að verkum að upptökurnar þróast á nýjan máta og til 

betri vegar en upphaflega var lagt upp með.  

Hljómsveitirnar fara allar mismunandi leiðir að því að hljóðblanda plötuna sína. Agent 

Fresco hljóðblandaði plötuna sína sjálfir, For A Minor Reflection sendi 

grunnupptökurnar til Los Angeles og Morning After Youth vinnur náið með góðu teymi í 

sínu verkefni. 

Eftirvinnslan (e. Mastering) og plötuhönnun 

Í eftirvinnsluferlinu þá leggur hljómsveitin lokahönd á plötuna sína. Í því ferli felst að 

setja plötuna saman og gefa henni heildrænan svip og í sumum tilvikum stytta lög fyrir 

útvarpsspilun og þetta ferli að sögn Hrafnkels tekur nokkra daga. 

Annar þáttur sem hann nefnir er plötuhönnunin. Þar er ráðist í samstarfsverkefni milli 

hönnuðar og hljómsveitar. Mikilvægt er að velja sér hönnuð sem er traustsins verður og 

líkar við sköpunarverkið. Í tilviki Agent Fresco komust þeir í samband við danskan 
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hönnuð í gegnum söngvara hljómsveitarinnar. Hún sló til og gerði bæði smáskífuna og 

breiðskífuna. 

Það eru óteljandi leiðir til þess að hanna plötuumslög og í gegnum árin hafa sést 

ótrúlegustu útfærslur á plötuumslögum. Venjan er þó að hafa geisladiskahulstur með bók 

inn í með heitum laganna, textum og myndrænu efni. Á bakhliðinni eru heiti laganna og 

lengd þeirra sem og útgáfuár og útgefandi ef hann er fyrir hendi.  

Finnbjörn kemur með góð ráð um vinnuna á bakvið eftirfylgnina þegar gefin er út 

plata á Íslandi. Eins hann orðar það „þú verður að hamra járnið meðan það er heitt. Af 

því að ef hljómsveit fylgir ekki plötunni strax eftir með tilheyrandi tónleikum og 

auglýsingaherferð þá fellur hún bara upp fyrir“ Einnig er mikilvægt fyrir hljómsveitir að 

hans mati að minna á sig þegar þeir eru í stúdíóinu með myndböndum eða jafnvel 

lagabútum sem sett er á netið, til dæmis á Facebook. Eins og hann orðar það „þú verður 

að berja þetta áfram og gefa ekki neitt eftir“ það er lykillinn að velgenginni. 

Tónlistarhátíðir á Íslandi. 

Þegar kemur að tónlistarhátíðum á Íslandi þá er fjölbreytnin í fyrirúmi og dæmi tvær  

þekktar hátíðir eru Iceland Airwaves og Aldrei fór ég Suður. Þegar það kemur að sækja 

um að spila á svona hátíðum þarf að hafa nokkra punkta til viðmiðunnar. 

Í fyrsta lagi þá er það umsóknarferlið. Hrafnkell segir að það skipti sköpum að vera 

með góða umsókn. Í henni á að standa hver á í hlut, hvort sem það er hljómsveit eða 

listamaður og af hverju hljómsveitin eða tónlistarmaðurinn  vill spila á þessari hátíð. Svo 

er líka plús að senda inn tóndæmi. Oft er umsóknarferlið á netinu og þá sendir hljómsveit 

inn tóndæmi á stafrænu formi. Umfram allt er að gera umsóknina sem áhugaverðasta og 

það er líka mikilvægt að geta sýnt fram á virkni hljómsveitarinnar yfir árið. Að lokum 

snýst þetta allt enn og aftur um tengslanet. Í fyrsta skipti sem þeir komu fram á hátíðinni 

voru þeir með umboðsmann sem var að vinna fyrir Iceland Airwaves og þeir voru beðnir 

um að spila. Þeir hafa aldrei formlega sótt um að spila á Airwaves. 

Í tilviki Finnbjörns og Morning After Youth atvikaðist plássið á Airwaves þannig að 

ein hljómsveitin tilkynnti forföll vegna veikinda og þeir fengu plássið þeirra í staðinn. 

Ári seinna sóttu þeir svo formlega um á hátíðina og komust þannig inn. For a Minor 

Reflection sótti einnig formlega um á hátíðina og komust inn í fyrsta skiptið. 
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Iceland Airwaves hátíðin. 

Í viðtölum höfundar spurði hann hljómsveitirnar hvernig aðgengið er að hátíðinni og 

hvernig upplifun það væri að spila. Þeir lýsa hátíðinni þannig að hún fer vel fram í alla 

staði og þeir líta á hátíðina sem eins konar árshátíð hljómsveita á Íslandi en hún er haldin 

þriðju vikuna í  október ár hvert (Iceland Airwaves, e.d.). Hljómsveitirnar eru sammála 

um að það sé mjög mikil samkeppni á milli hljómsveita og þær þurfa að standa upp úr 

fjöldanum, hvort sem þær eru þekktar eða óþekktar.  

Finnbjörn lýsir hátíðinni þannig að hátíðin sé ekki beint stökkpallur fyrir hvern sem er 

eins og orðrómurinn hljómar. Sá orðrómur gengur að útsendarar frá plötufyrirtækjum og 

annað bransafólk er á sveimi þessa vikuna og þyrstir í nýjar hjómsveitir til þess að koma 

á framfæri. Finnbjörn nefnir einnig að þetta sé óttalegt hark og vinna að spila á hátíðinni 

og tínir til atriði eins og það að tímasetningin verður að vera hljómsveitinni í hag. Þar á 

hann við að það sé ekki gott að vera að spila á sama tíma og stærsta erlenda bandið. En 

stökkpallurinn er lítill að hans mati fyrir litlar hljómsveitir. Að endingu finnst honum 

alltaf gott að spila á hátíðum þó svo að fáir séu í salnum því eins og í hans tilviki þá átti 

hljóðmaðurinn sem var á staðnum stúdíó og bauð þeim eftir á, í upptökur á þeirra efni. 

Tónlistarhátíðir erlendis og spilamennskan á erlendum hátíðum.  

Í þessum undirkafla verður farið stuttlega yfir hátíðir erlendis. Hvernig sé best að koma 

sér inn á þær og hvernig á að koma sér á framfæri. Samkvæmt viðmælendum höfundar 

þá eru hátíðir sérstaklega settar upp af fólki innan tónlistarbransans.  

Stærstu hátíðirnar að mati Hrafnkels og Guðfinns eru, Euro-Sonic í Hollandi, Bilham í 

Noregi, Spott festival í Danmörku, South Part South West í Texas og Greatest Gape í 

Bretlandi. Þessar hátíðir eru opnar almenningi og fyrir fólkið í bransanum. Á þessum 

hátíðum eru einstaklingar og útsendarar innan bransans að leita eftir ungum og 

upprennandi hljómsveitum til þess að koma á framfæri áður en þær verða frægar.  Einnig 

er þetta gert fyrir hljómsveitir til þess að þær nái sér í stærra og alþjóðlegra tengslanet. 

Þannig ef þeim gengur vel að ná athygli bransafólksins skapa þær sér tækifæri á því að 

koma sér lengra á framfæri á alþjóðlegu sviði. Þegar líður að lokum þessara hátíða eru 

nokkrar hljómsveitir valdar til þess að spila á lokakvöldinu. Þar koma þær fram á stærstu 

sviðunum, fyrir allt að eða meira en 1000 áhorfendur.  
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Að mati Guðfinns er best að „vera með „mainstream“ skotið popp/rokk þá ertu 

líklegur til árangurs“. Það má einnig telja Iceland Airwaves sem eina af þessum hátíðum. 

Flestar af þessum hljómsveitum fara inn á eigin rammleik í þeirri von um að ná árangri.  

Hvernig á að bera sig að á tónleikaferðlagi erlendis. 

Þegar tekin er sú stefna að halda á mið erlenda tónlistarmarkaðarins þarf að huga að 

mörgu. Guðfinnur kemur með skemmtilega innsýn inn í hvernig lífið er á 

tónleikaferðalagi. 

„Þetta er rosalega klikkaður heimur. Þú vaknar á morgnana tökum sem dæmi 

München í Þýskalandi. Vaknar klukkan 10 og ferð út í bíl keyrir til Amesterdam í 

Hollandi mæti klukkan fjögur eftir fjórar bensínstöðvar og fimm tíma akstur. Hendir 

hljóðfærunum inn á staðinn, síðan fara 3 tímar í að róta og gera „soundcheck“ og 

koma öllu fyrir. Þú færð þér síðan kvöldmat einhversstaðar og síðan spilarðu um 

kvöldið. Síðan eftir gigg þá færðu þér kannski nokkra bjóra, síðan er það búið þá 

þarftu að róta öllu út í bíl aftur, keyra upp á hótel og sofna. Svo er þetta nákvæmlega 

eins daginn eftir nema að þú ferð til annarar borgar“ (Guðfinnur Sveinsson munnleg 

heimild, 21. janúar 2011).  

Aðrir þættir sem Guðfinnur telur mjög mikilvæga eru, ferðaáætlun og hvernig á að 

komast á milli staða. Einnig verða samskiptin að vera í lagi og hljómsveitin verður að 

hafa á hreinu við hvern á að tala og það þarf að gera fjárhagsáætlun. Sjá til þess að 

hljóðfærin og tilheyrandi fylgihlutir komist á réttan stað. Svo er það lífsnauðsynlegt að 

hafa gott og traust bókunarfyrirtæki. Bókunarfyrirtæki virka sem milliður á milli 

hljómsveita og staðanna sem þau spila á. Mikilvægt er að komast í sambandi við traust 

bókunafyrirtæki sem tekið er mark á og nýtur virðingar innan þess lands eða svæðis sem 

farið er til. Að lokum segir hann að mikilvægi auglýsingavarnings (bolir, veggspjöld og 

þess háttar) sé mikill hluti af innkomunni á ferðalaginu. En til þess að þetta sé mögulegt 

þá verður hljómsveitin að hafa gott tengslanet. Í þeirra tilviki öfluðu þeir sér þessa 

tengslaneta eftir að hafa fengið tækifæri á að fara á tónleikaferðalag með Sigurrós.  

Allir þessir þættir snúa að gróskunni á Íslandi. Það er að segja markmiðin hjálpa 

hljómsveitum og listamönnum að vera beinskeyttari í sinni listsköpun og að mati 

höfundar eru gott að búta heildarmarkmiðið niður í smærri markmið vegna þess að þá 

næst meiri árangur og hljómsveitarmeðlimirnir finna fyrir sjáanlegum árangri. 

Markmiðin hjálpa þeim einnig við lagasmíðarnar og gefa þeim fullmótaðri stefnu með 

tímanum. Á tónleikastöðunum öðlast þeir mikilvæga reynslu í sambandi við 

sviðsframkomu og fá þar að auki hóp hlustenda á bak við sig sem stækkar alltaf með 

tímanum. Upptökuferlið er einnig mikilvægt til þess að koma listsköpuninni á framfæri 

hvort sem það er í stúdíói og lokaafurðin verður geisladiskur sem verður seldur eða í 
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heimastúdíói þar sem tónlistin fer inn á netið. Þessir áhrifaþættir viðhalda gróskunni og 

umhverfið sem listamenn lifa í viðheldur samkeppni og, stöðugri þróun listarinnar sem 

getur leitt af sér frekari frama á þessu sviði. Gróskan einkennist meðal annars á frelsi til 

listsköpunar en ekki á viðmiðum og gildum samfélagsins. Grunnstoðirnar og 

tónleikastaðirnir sem eru til staðar ýta undir gróskuna og auðveldar aðgengið inn í 

tónlistarheiminn. Listsköpunin getur blómstrað fyrir innan sem utan tónlistarheimsins og 

sprungið út og fest sig í sessi hjá almenningi 
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Félagslegir og menningarlegir áhrifaþættir 

Þegar kemur að því að skoða formgerð íslensk samfélags þá eru Íslendingar ung þjóð með 

tilliti til tækni innan listaheimsins og getunar til þess að framleiða tónlist. Íslendingar eru hæfir 

til þess að standa jafnfætis erlendum þjóðum á sviði tónlistar og það sannar gildi sitt með 

hljómsveitum og listamönnum eins og Sykurmolunum, Sigurrós og Björk. En allir þessir 

þættir, umhverfið sem listamenn búa við og tæknin sem við búum yfir í dag til þess að skapa 

tónlist gefur listamönnum vissulega tækifæri á því skapa sína list. 

Það er tilgáta höfundar að gróskan einkennist af félagslegum og menningarlegum 

þáttum og tæknina og umhverfið sem listamenn búa við. Dæmi um félagslega þáttinn er 

hvernig formgerð samskipta er á milli listamanna innan sem utan tónlistarheimsins. 

Samskiptin eru sérstök af því leiti að það er ekkert bil á milli vinsælla hljómsveita og 

þeirra sem eru nýjar. Það sem spornar við því að bil myndast á milli listamann er smæð 

íslenska tónlistarheimsins. Smæðin gerir það að verkum að listamenn eiga auðveldara 

með að mynda innbyrðis tengsl. Tengslanetið sem myndast leiðir af sér ánægjulegra 

samstarf á milli hljómsveitanna og þær geta leitað til hvors annars ef þær eru 

hjálparþurfi. Gott dæmi er þegar Agent Fresco var að taka upp nýjustu plötuna sína. Þeir 

vildu hafa þéttan samhljóm ólíkra radda í einu laginu. Þeir fengu til sín vini úr öðrum 

hljómsveitum í upptökurnar og þar var samansafn af mörgum hljómsveitum sem prýða 

íslenskt tónlistarlíf. Að mati höfundar er engin stéttaskipting á milli hljómsveita innan 

íslenska tónlistarumhverfisins. Tengslin sem skapast á milli listamanna og hljómsveita 

við þessar aðstæður viðheldur gróskunni og þar myndast menningarmynstur sem 

einkennir íslenskt tónlistarlíf. Þar á höfundur við að listsköpun í íslensku samfélagi er 

svo ungt fyrirbæri og fellur ekki inn í ákveðið fastmótað form sem er viðloðandi við 

ákveðna stétt eða tónlistarstefnu. Hljómsveitir hafa meira frelsi til þess að tjá sína 

listsköpun út frá sínum forsendum og geta sett sinn svip á tónlistina og hafa lausara 

taumhald í listsköpun og geta leyft sér meira í mótun hennar samaborið við íhaldsemina 

tengda stéttaskiptingu erlendis. 

Bourdieu fjallar um í bók sinni Distinction: A Social Critique of the Judgment of 

Taste (1984) um stéttaskiptinguna í Frakklandi. Hann heldur því fram að ákveðin stétt 

innan samfélagsins hefur sín séreinkenni, viðmið og gildi með tilliti til menntunar, 

atvinnu, lífsviðhorfa og svo framvegis og það sé sterkt í þeirra menningu að einstaklingar 
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sem eru af tiltekinni stétt haldi sig við félagslega stöðu eldri kynslóða sem einkenna 

viðkomandi stétt. Sem dæmi er að það umhverfi og sú félagslega staða sem einstaklingur 

elst upp við í verkamannastétt í Frakkalandi hefur áhrif á félagslega stöðu hans innan 

samfélagsins. Hann klæðist ákveðnum fatastíl, borðar ákveðinn mat og hlýtur tiltekna 

menntun sem er mótuð af viðmiðum verkamannastéttarinnar. Þessi viðmið eru félagslega 

og menningarlega mótuð yfir langan tíma og hafa fest sig í sessi hjá fyrri kynslóðum. 

Ítökin sem þessi félagslega staða inniheldur innan ákveðinnar stéttar er mjög sterk innan 

margra samfélaga. Með öðrum orðum hið menningarlega kapital veltur mjög á reynslu 

fyrri kynslóða eða fjölskyldna sem hafa mótað stéttina í gegnum langa sögu stéttarinnar 

(Bourdieu, 1984). 

Ortner (2006) tekur dæmi um rannsókn sína á gyðingum í Bandaríkjunum. Hún segir 

að stéttaskipting snýst aðalega um dreifingu auðmagns og einstaklingar móta sitt sjálf út 

frá efnahag og þar af leiðandi fá þeir ákveðna félagslegri stöðu innan samfélagsins. Hún 

segir einnig að kapitalismi hafi mjög mikil áhrif á sköpun félagslegrar stöðu  með tilliti 

til valds, auðmagns og einnig fátæktar og félagslegs vanmáttar (Ortner, 2006: 70). 

Gyðingar í Bandaríkjunum telja sig flestir tilheyra millistétt. Ortner veltir því fyrir sér 

hvort þetta sé vegna þeirra ströngu tilætlunar að gyðingar giftist gyðingum og því haldist 

hópurinn á svipuðum stað stéttarlega séð. Einnig er umræða um að þeirra sýn á sína 

félagslega stöðu komi heim og saman við gildi þeirra sem skilgreina má sem millistétt. 

Mikil áhersla er lögð á menntun og fjárhagslegt sjálfstæði sem er ríkjandi innan 

millistéttar. Það má segja að fjárhagsleg velgengni gyðinga tímum fyrstu innflytjenda 

gyðinga spili stóran þátt í stöðu þeirra í  bandarísku samfélagi í dag. Ortner talar um þessi 

sterku tengsl gyðingdóms og millistéttar og veltir því fyrir sér hvaða afleiðingar gyðingar 

hafa haft á millistéttar umhverfið í dag. Gyðingar stjórnuðu sjónvarps- og kvikmynda 

iðnaðinum í Bandaríkjunum. Þeir áttu einnig stóran þátt í að móta önnur svið svo sem 

dagblöð og tónlist. Þess vegna telur Otner að menning millistéttarinnar í Bandaríkjunum 

byggi mikið á arfleið gyðinga (2006:74-77). 

Ísland er og hefur ætíð verið stéttskipt samfélag. Þótt stéttskiptingin sé ekki bundin 

við titla og skólagöngu að þá hefur hún miðast við aðgengi að fjárhagslegum tækifærum 

og opinberum embættum, bil ríkra og fátækra er til að mynda á Íslandi sambærilegt við 

það sem þekkist í öðrum OECD ríkjum. Þótt öfgafyllsta dæmi stéttskiptra ríkja er að 

finna í Bretlandi að þá er Ísland á sambærilegum skala og stéttskipt samfélög 

Norðurlanda, Írlands og Þýskalands (Afonzo, Schuknecht, Tanzi. 2005).  
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Fjármagn eða stéttaskipting hefur ekki áhrif á gróskuna á Íslandi vegna þess að þessir 

þættir hafa ekki bein áhrif á tónlistarheiminn. Peningar og góð félagsleg staða færa þér 

ekki hæfileika til listsköpunar. Gróskan er svona mikil vegna félagslegra og 

menningarlegra þátta og umhverfinu sem gefur listamönnum tækifæri til listsköpunar 

sem er eitt einkennismerki íslensk samfélags. 
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Samantekt og niðurstöður 

Upphaflega var reynt að svara spurningunni um hvað valdi því í íslenskri samfélagsgerð 

að tónlist sé svona gróskumikil í okkar samfélagi. Reynt var að gefa lesandanum innsýn 

inn í umhverfið sem hljómsveitir takast á við dagsdaglega. Sú tilgáta var sett fram að 

félagslegir og menningarlegir þættir innan samfélagsins höfðu áhrif á gróskuna á Íslandi. 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar var skoðuð formgerð erlenda tónlistarbransans til þess að 

öðlast skilning á þeim íslenska. Tónlistarbransinn einkennist af tenglanetum og ákveðnir 

þröskuldar eru til staðar sem listamaðurinn þarf að yfirstíga. Það er ljóst eftir greiningu á 

hlutverki listamannsins og tónlistarbransans að þeir hagnast á því að vera í samstarfi. 

Í næsta undirkafla var farið í hugtak sem Bourdieu setti fram um táknrænt kapital og 

hvernig fólk getur styrkt félagslega stöðu sína innan samfélagsins samhliða 

efnismenningunni. Að lokum gáfu viðmælendur höfundar sína innsýn inn í íslenskt 

tónlistarlíf. Helstu niðurstöður úr viðtölum viðmælenda voru að íslenskt 

tónlistarumhverfi hefur grunnstoðir til þess að hjálpa hljómsveitum að koma sinni 

listsköpun á framfæri. Fjölbreytni hljómsveita er okkar einkennismerki, það gefur okkur 

sérstöðu samanborið við erlendis, þegar mismunandi hljómsveitir þurfa að koma fram á 

tónleikum með sama áhorfendahóp. Frelsi til listsköpunar fær að blómstra vegna þess að 

hljómsveitir þurfa að stunda þessa list ánægjunar vegna. Það orsakast að því að 

tónleikamarkaðurinn er lítill og hljómsveitir geta ekki haft fulla atvinnu af tónlistinni. Af 

þeim orsökum eru tónlistarmenn oft menntaðir á öðrum starfsvettvangi. Frelsið til þess 

að skapa er hvati fyrir ungmenni okkar samfélags. Vegna smæðar Íslands, íslenskra 

fyrirmynda og árangurinn sem þeim hefur hlotnast virðist auðveldara að ná árangri 

hérlendis samanborið við erlendis. 

Öðrum hluta ritgerðarinnar var skipt í tvennt. Í fyrsta undirkafla var tilgáta höfundar 

gerð skil. Tilgáta hljóðar svo, að tónlistarmaðurinn þarf að tileinka sér ákveðin 

hegðunarmynstur, viðmið og gildi tveggja heima. Annars vegar innan tónlistarheimsins 

og hins vegar í einkalífinu. Rök voru færð fyrir því að tónlistarmaðurinn verði að 

forgagnsraða lifnaðarháttum sínum svo að hann geti blómstrað í báðum hlutverkum. Það 

eru bersýnilega tengls á milli þessara tveggja heima og spenna getur skapast innan þeirra 

sem utan. Til þess að ná árangri í lífinu þarf listamaðurinn að setja sér markmið og skapa 
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sér auðkenni innan samfélagsins. Hann verður að sýna skynsemi og varfærni í 

ákvörðunum sem hann tekur til þess að sporna við að velgengninni hraki. 

Í öðrum undirkafla var reynt að gefa lesandanum innsýn í það hvernig tónlist hefur 

áhrif á neytandann. Rök voru færð fyrir því að tónlist getur haft áhrif á einstaklinginn, 

andlega sem líkamlega. Einnig var fjallað um tónlist sem hugtak, sem tjáningu og 

samskiptamiðil. 

Í þriðja hluta ritgerðarinnar var reynt að gera lesandanum grein fyrir því hvað 

hljómsveitir á Íslandi þurfa að gera til þess að koma sér á framfæri. Undirbúningsferlið 

var greint í listsköpun hljómsveitanna. Það var farið yfir tónleikaferlið hérlendis sem og 

erlendis, gerð hljómplötu, stúdíóferlið og þær mismunandi aðferðir sem þær nýttu sér við 

upptökur. Að lokum var farið yfir hvernig ætti að bera sig að á tónleikaferðalagi erlendis. 

Helstu niðurstöður úr þessum hluta voru þær að hljómsveitinar nota allar markviss 

markmið sér til framdráttar. Virðing ætti að ríkja í samskiptum. Til þess að ná árangri í 

þessum bransa þarf hljómsveit að hafa frambærilega tónlist, gott tengslanet og gott teymi 

á bak við sig, bæði varðandi tónleikahald og upptökur. Hljómsveit þarf einnig að taka 

ákvarðanir sem eru líklegar til árangurs, vinna stöðugt að sínum ferli, hafa hugrekki til 

þess að framkvæma, standa með listsköpun sinni og umfram allt ekki gefast upp. 

Í seinasta hluta ritgerðarinnar sem snýr að félagslegum og menningarlegum þáttum 

innan íslensks samfélags var fjallað um það sem einkennir íslenska menningu. Það var 

fjallað Bourdieu og hans orðræðu um stéttskiptinguna í Frakklandi. Reynt var að sýna 

fram á að vegna smæðar íslensk samfélags og hversu ung þjóð hún er af tækni og 

framleiðslugetu þá væri ekki þessi fastmótaða hugmynd um stéttskiptingu innan 

listaheimsins. Heldur væri samfélagið með lausara taumhald og meira svigrúm og frelsi 

til þess að vinna með til dæmis tónlist og gera það á sinn hátt en ekki eftir ströngum 

viðmiðum eins og þekkist erlendis. Vegna íslenskrar formgerðar þá er ekki klassísk 

skipting eða bil á milli listamanna heldur einkennist þeirra samskipti af virðingu og það 

myndar grundvöll sem gróskan einkennist af innan tónlistarheimsins. 

Listsköpun á Íslandi er ein af okkar sterku ímyndum sem einkenna íslensk samfélag. 

Til þess að geta náð langt á því sviði þarf að fara langan og strangan veg. Hún krefst ekki 

eingöngu þrotlausrar vinnusemi að hálfu listamannsins heldur þarf hann einnig að aðlaga 

einkalíf sitt að henni. Ef listamanninum tekst að samrýma þessa tvo heima er honum allir 

vegir færir. 
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Viðauki  

 

Sjónarmið viðmælenda 

Gróskan á Íslandi og íslenskt tónlistarumhverfi 

Guðfinnur: „...það er rosalega auðvelt að koma sér upp bandi eins og með keppnir eins 

og músíktilraunir. Þar hjálpast allir rosalega mikið að og þetta er afl til þess að keyra fólk 

áfram í að stofna hljómsveitir og ég held að umhverfið sem við erum í skiptir líka máli. 

Umhverfið skiptist í og einkennist af stuttum boðleiðum þar sem þær hjálpa böndum að 

koma sér áfram, það er ekkert mál að skrá sig í músíktilraunir. Og það er ekkert mál að 

fara í félagsmiðstöðina og spyrja „megum við fá gigg“. Ég meina okkar fyrsta gigg var 

sumarið 2006, þá ákvað ég að pína strákana í að spila á Kaffi Hljómalind, og þeir sögðu 

já við skulum spila á kaffi Hljómalind sem er núna Hemmi og Valdi, og ég fór í málið og 

hringdi, og það þarf ekki nema eitt símtal og þá ertu búinn að bóka lítinn stað. Og þetta 

er alltaf opin fyrir alla því það er alltaf svo mikið af þessum litlu kaffihúsum og stöðum 

sem taka einhvern veginn bara öllum fagnandi. Og þó að maður þurfi að bíða í eina eða 

tvær vikur í að það losni pláss, þá er maður ekkert að setja það fyrir sig sem ný 

hljómsveit, og svo býður maður bara vinum sínum. Í sambandi við það að þá til dæmis 

mættu 10 manns á okkar fyrstu tónleika og það var bara frábært og það var nóg fyrir 

okkur. Þetta er svona stuttar boðleiðir þar sem þú þekkir alltaf einhvern sem getur 

hjálpað þér, ef ekki þá getur þú hjálpað þér sjálfur“ 

 

Hrafnkell: „...það er svo lítill tónleikabransi hérna að þá enda alltaf fáranlegustu bönd að 

spila saman. Bara sem dæmi eins og metal bönd að spila saman með [raftónlist]electro 

hljómsveitum eða Jazz að spila með einhverjum klassískum. Þetta blandast alltaf svona 

saman að því að þetta er svo lítið [samfélag] og það gerir þetta svo skemmtilegt  

Einhvern veginn myndast svo skemmtilegt andrúmsloft. Það er svo lítil samkeppni því 

það eru engar tvær hljómsveitir eins því allir eru að reyna vera svolítið öðruvísi. Og það 

er eiginlega mjög gott. Fyndið dæmi einu sinni þegar við spiluðum á tónleikum niður í 
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bæ, þar vorum við Agent Fresco sem erum svona FÍH rokk hljómsveit, svo var Mammút 

sem er popp hljómsveit, FM Belfast sem er electro hljómsveit, Reykjavík sem er pönk 

hljómsveit og hérna Retro Stefsson sem er eitthvað allt annað. Vorum að spila á sömu 

tónleikum, og sama fólkið var að fíla allar þessar hljómsveitir og syngja með og þá 

fórum við að pæla í því bara „hvað er þetta eiginlega“. Því þetta þekkist ekki í útlöndum, 

en við komumst að því að þetta er svo lítið samfélag að það myndast alltaf skemmtilegt, 

furðulegt andrúmsloft...“. „...þetta blandast svona skemmtilega saman og því held ég að 

sá [áhrifaþáttur] factor sé stór partur af okkar grósku. Það má líka bæta við að 

markaðurinn er samt lokaður, en það kemur þannig út að allir þekkja alla, þannig það er 

ekkert mál að ef einhver er að spila einhversstaðar í bænum að fá gigg með honum ef þú 

ert í hljómsveit. Annar punktur er að framboðið á hljómsveitum er meira enn staðirnir 

sem þú getur verið að spila á  Reykjavíkursvæðinu. Miðað við hvað það er mikið af 

góðum böndum. Og þess vegna er erfitt eins og með Airwaves að það er auðvitað fullt af 

mjög góðum og skemmtilegum böndum sem komast ekki inn á Airwaves að því að það 

eru aðrar hljómsveitir með meiri reynslu eða hafa komist í gegn og yfir einhvern 

þröskuld. Og ég held að þetta hafi líka eitthvað með að gera eins og fyrirmyndir á Íslandi 

eru svo skringilegar, að þau fáu bönd sem komast í gegn og geta einmitt verið að spila í 

útvarpi eða eru að spila á Airwaves verða einmitt einhverjar fyrirmyndir fyrir nýrri eða 

minni böndin. Í staðinn fyrir þessi risastóru bönd sem eru fyrirmyndir fyrir marga aðra 

því það er svo lítið af erlendum böndum sem koma og spila hérna á Íslandi eins og í 

Laugardalshöllinni. Það hefur minnkað og orðið eiginlega ekki neitt núna og 

fyrirmyndirnar hjá yngri böndunum eru kannski bara þessar íslensku Airwaves 

hljómsveitir og þess vegna skapast þessi þröskuldur sem erfitt er að komast yfir“. 

 

Finnbjörn: „...þú getur ekki grætt pening á því að vera tónlistarmaður á Íslandi þannig 

að þú þarft bara að gera þetta að því að þú hefur gaman að því. Plötusölur hérna , þú 

nærð að borga upp kostnaðinn með því að selja 2000-3000 eintök, sem fer náttúrlega eftir 

því hvað þú notar mikinn pening í plötuna. Það eru voðalega fáir sem ná að selja 3000 

eintök af plötunni sinni á Íslandi. Það er ekkert svona stórt Sony Production  á Íslandi. 

Þetta byrjar á því að þú semur tónlist og hún þróast með þér og það er enginn að pota í 

þig. Það er engin að segja þér í hvaða átt þú átt fara með lögin sem þú ert að semja því 

það er enginn búinn að skrifa undir samning fyrr en eftir 4-5 ár. Þá fyrst fara hljómsveitir 

að fá samning nema svona einstaka frávik hér og þar. Þannig það er aðal málið, fólk er að 
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gera tónlist því það hefur gaman að því og það er enginn að skipta sér að þeim fyrr en 

seinna á ferlinum. Þá er fólk komið með meiri [skynjun]sense fyrir því hvað það vill gera 

og er komið með fullmótaða stefnu.  Frægðin er ekki einhvern veginn til staðar hérna á 

Íslandi þannig, út að því að það er enginn peningur í þessu. Annar punktur er kannski að 

úti þá eru færri í þessum bransa vegna þess að umhverfið er bara öðruvísi og ekki eins 

mikil möguleikar að því virðist fyrir hvern sem er að halda á þessa braut. En hérna heima 

eru allir að grúska í tónlist og það eru endalaust að nýjum hljómsveitum að spretta upp 

þannig ef maður segir að maður sé eitthvað að vinna í tónlist þá það er svoldið svona, já 

ok hvað ert eitthvað í útvarpinu eða eitthvað? það er ekki litið á það með neinum augum 

en strax og maður er kominn með lag í spilun eins og Mammút eða eitthvað þá er þetta 

orðið svoldið töff sko. Þá ertu líka kominn með ákveðin hóp á bak við þig. Það eru mjög 

fáir sem fara á tónleika, borga sig inn og vita ekki hvaða hljómsveitir það eru sem eru að 

fara spila. Það þarf alltaf að vera Dikta  eða Cliff Clavin, einhver sem er búinn að vera 

vinsæll og þær tvær yfirleitt saman þá getur þú farið að rukka inn. Það er ekki bara að 

labba inn á tónleika og vonast til að sjá eitthvað magnað, bara vá hvaða gæjar eru þetta, 

en það tekur líka pressuna af fyrir aðra. Eins og fyrir okkur, þú ert ekki að gera þetta til 

þess að fá peninga, því það eru ekki peningar í þessu, enginn, fyrr en þú ert kominn 

eitthvað út held ég. Alveg upp að því þá eru voðalega takmarkaðir peningar í þessu og 

allir peningarnir sem þú færð, ætlar þú að eyða því í vín eða viltu eyða því í plötuna þína. 

Þú græðir kannski milljón og plata kostar, ef þú ætlar að gera hana virkilega vel 2 

milljónir. Ef þú æltar að gera hana að alvöru, fara í alvöru stúdíó með 

[upptökustjóra]producer og öllu og það er allavega lágmarkið að virkilega vel unnri 

plötu“. Annað punktur í sambandi við gróskuna er að hans mati að tónlistin er svo 

innlimuð inn í okkar menningu og umhverfi“.  

 

Markmiðasetning og listsköpun 

Markmið 

 

Finnbjörn: „...maður finnur það bara eins og þegar maður er að fara halda fyrstu 

tónleikana að þá vorum við að æfa á fullu, við æfðum alltaf þrisvar í viku. Markmiðið 
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var að æfa okkur upp og koma öllum í gang síðan þegar það var allt komið, þá finnur 

maður að maður verður svona óþreyjufullur. Síðan kom að því að við bókuðum okkar 

fyrstu tónleika, og þá kom aftur markmið í hljómsveitina og þá varð allt miklu 

hnitmiðaðra. Ef það er ekki stefna í hljómsveitinni þá finnst þér eins og það sé ekkert að 

ganga og hlutirnir séu ekki að þróast. Núna upp á síðkastið þá vorum við að spila 

rosalega mikið og þegar við vorum búnir að því þá var ekkert svona markmið þannig, þá 

var sest niður og fundið að við ætluðum í stúdíó og það verður neglt niður í janúar. Og 

hverjir ætla að vera með okkur og hvað við ætlum að gera. Það var bara æft stíft upp lög 

og þá var aftur komin upp svona sterk stefna. Ástæðan fyrir því að við höfum komist 

þangað sem við erum í dag er að hafa markmið og hugsa hvað sé næsta skref. Þegar við 

erum búnir að ná því markmiði, að þá vera tilbúinir með það næsta strax. Þannig að 

manni finnst að maður sé í lest sem er að fara áfram en ekki að hún sé bara stopp eða að 

vagninn sé að fara dragast aftur úr eða eitthvað. En þetta gerist ekki að sjálfu sér“. „Það 

gerir það líka að verkum að þegar þú ert búinn að ná markmiðinu þá finnur þú líka 

vellíðunartillfinninguna fyrir því. Eins og fyrir ári síðan þá hafði ég aldrei hugsað að við 

höfum nokkurn tímann haft peninga eða þorað einfaldlega að fara í svona stórt verkefni 

eins og að fara í Stúdíó Sýrland. Við hefðum getað farið í eitthvað minna stúdíó en ég 

hugsaði bara þetta er það sem við viljum gera eyðum bara „fucking“ pening í þetta við 

erum hvort sem er allir blankir þannig að þú veist, afhverju að vera ekki bara aðeins 

meira blankur og gera það sem maður vill. Því ég held að ef þú ert ekki með markmið þá 

situru svolítið í súpunni. Og ég held að margar hljómsveitir brenni sig líka mikið á því að 

það haldi að hlutirnir gerist fyrir það. Eins og við stóluðum okkur pínulítið á einhverja og 

þá fórum við svona að bakka út og þá fann maður strax að hlutirnir voru ekki að gera sig. 

Þannig að það er bara „pushing forward“ alla leið og þú alltaf að ýta á eftir öllu sjálfur. 

Það gerir engin neitt fyrir þig hérna, Aldrei! Þú færð engan séns. Það kemur samt hægt 

með tímanum að þú hittir fólk og þú færð séns hér og þar en þetta gerist ekki að sjálfu 

sér“. 

 

Guðfinnur: „Ég held að allir sem eru í tónlist hafa það sameiginlegt að finnast tónlist 

skemmtilegri en skrifstofustörf eða sumarvinnurnar sínar eða hvað sem það er. Og ætli 

það sé ekki okkar markmið að vinna við tónlist. En ef ég á að tala fyrir sjálfan mig þá er 

bara markmiðið að hafa gaman að þessu, maður verður að passa sig á því að ef 

einhverntíman tónlistarferillinn fer út í það að hann sé bara upp á að græða pening eða 
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annað slíkt, að þá er ekkert lengur gaman að þessu. Okkur finnst rosalega gaman að 

ferðast saman, en það getur líka verið erfitt að vera á fleiri mánaði ferðalögum saman upp 

á það að vera með sömu manneskjunum 24 tíma á sólahring. Okkur finnst líka gaman að 

spila fyrir marga þegar mest hefur verið og eins fyrir fáa þegar minnst hefur verið. Það er 

ekki málið að spila fyrir sem flesta okkur finnst jafnvel betra að spila fyrir fáa á litlum 

stað og hafa áheyrendur alveg upp í andlitinu á manni. Það skapar ákveðið andrúmsloft 

en það er öðruvísi en þegar maður spilar fyrir marga. Við lifum bara á því að spila fyrir 

fólk. En annar punktur er að það er önnur hlið á þessu sem er ekki eins skemmtileg. 

Maður nennir oft ekkert að vera pæla í einhverjum samningum  allan daginn út og inn 

eða bókhald en þetta er bara fylgifiskur. En eins og ég segi er markmiðið að hafa gaman 

að þessu nr. 1, 2, 3.  og ef þessi vinna leiðir mann áfram í eitthvað meira eins og 

starfsframa þá er það bara algjör snilld“. 

Lagasmíðar og áhrif tónlistar. 

Finnbjörn: „...ástæðan fyrir því að ég er í hljómsveit og í tónlist er að maður fær að tjá 

sig rosalega mikið í gegnum tónlistina. Maður fær útrás sem ég fæ ekki annarsstaðar,  

þannig það léttir á manni“. 

Lagasmíðar. 

Guðfinnur: „Það hefur einkennst af því að Kjartan hinn gítarleikarinn okkar er svona 

maðurinn sem kemur með hugmyndirnar inn á æfingar. Og það er oft þannig að við 

spilum alveg þangað til að eitthvað gerist og það er ekki ákveðið fyrirfram hvað á að 

gerast. Lagið verður þannig til og það byggist alltaf ofan á grunnhugmyndina. Allir koma 

með sitt innlegg ofan á. Svona vítamínsprauta er gott kickstart til að setja sig inn í [lagið] 

og spinna ofan á“. 

 

Hrafnkell: „það er svona ein vítamínsprauta hjá okkur og það hefur alltaf verið Tóti 

gítarleikarinn hjá okkur og hann semur alveg langmest af okkar lögum. Hann er svona 

Maestro, snillingur hjá okkur. Hann kemur með grunn og við spilum það saman og hann 

breytist í ferlinu. Eins og þegar við vorum að taka upp plötu í sumar þá breyttust lögin 

alveg fullt í stúdíói líka. Svo kemur Arnór söngvarinn okkar alltaf með texta og laglínur 
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sjálfur og það breytist mjög mikið líka í stúdíóinu og svo blandast þetta bara allt saman í 

endann“. 

 

Finnbjörn: „...röðunin er eiginlega að það er allt heilagt, við höfum haft það þannig að 

ef þú vilt segja eitthvað þá segjum við það yfirleitt. Það er aldrei setið á neinu því maður 

finnur það, að strax og maður er farinn að sitja á einhverju þá springur það bara út og það 

fer allt í háloft sem hefur gerst nokkrum sinnnum svona til að byrja með. Eftir það þá er 

allt tekið fram og það er rætt alveg út hvað menn er ekki að fíla afhverju ekki, þetta 

virkar ekki, semsagt það er talað saman á æfingum“. „...ástæðan fyrir því að ég er í 

hljómsveit og í tónlist er að maður fær að tjá sig rosalega mikið í gegnum tónlistina. 

Maður fær útrás sem ég  fæ ekki annarsstaðar,  þannig það léttir á manni“. 

Tónleikar, vinnan á bak við tjöldin og auglýsingaferlið. 

Hljómsveitaræfingar 

Hrafnkell: „Við tókum tímabil í fyrra eða hitt í fyrra þar sem við æfðum eiginlega aldrei 

því að við spiluðum svo mikið. Við vorum að spila tvisvar til þrisvar í viku alveg allt árið 

þannig við vorum ekki með nein ný lög en við vorum að spila á fullu og æfðum aldrei. 

Svo höfum við vanið okkur á það að æfa lítið. Við erum svolítíð óvenjulegir með það 

miðað við önnur bönd því við vorum alltaf að spila á tónleikum og það voru bara okkar 

æfingar næstum því. En núna erum við duglegir að æfa því við vorum að gefa út nýja 

plötu og erum að æfa upp nýtt “live“ sett. Svo erum við líka með svona órafmagnað sett 

þannig við höfum alveg nóg með að æfa það, líka í sambandi við útsetningar til dæmis“. 

 

Finnbjörn: „Við erum yfirleitt tvær æfingar á viku nema að það sé eitthvað ákveðið 

tilefni. Þá reynum við bara að spinna upp nýtt efni og halda hinu efninu í æfingu. Maður 

finnur oft þegar maður tekur gamalt lag sem maður er búinn að henda út af listanum að 

það er strax komið ryð í það. Þannig æfingin skapar meistarann, það er bara þannig. Þú 

finnur líka soundið með æfingu, því meiri tíma sem þú eyðir með fólkinu sem er að gera 

þetta með þér því auðveldara verður samskiptin ykkar á milli án tals skiluru“.  
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Tónleikar, vinnan á bak við tjöldin og auglýsingaferlið. 

Hrafnkell: „Við höfum verið mjög lélegir í því að skipuleggja sjálfir tónleika og við 

vorum til dæmis með umboðsmann en við höfum tekið yfir þetta sjálfir því maður þarf 

ekki umboðsmann á Íslandi allavega ekki eins og við höfum haft það. Við prufuðum að 

hafa umboðsmann og það fór allt einhvernveginn í gegnum hann og til okkar, hann var 

bara milliliður sem við þurftum eiginlega ekki því við gátum alveg dílað um þetta sjálfir. 

Og þó að það sé þægilegt upp að vissu marki að hafa einhvern til þess að vera leiðinlegi 

gaurinn. Biðja um meiri pening eða skipuleggja eitthvað stúss. Þá gátum við alveg gert 

það sjálfir og við ákváðum það bara að við þyrftum ekki umboðsmann“. 

 

Guðfinnur: „Það er sagt að þegar maður túrar um Evrópu eins og við höfum verið að 

gera er best að gera það á haustin og vorin, janúar og desember eru ekki góðir mánuðir 

og sumrin eru ekkert sérstök heldur til þess að túra svona almennt ekki nema að þú sért á 

tónleikahátíðum. Þannig það er á vorin og haustin sem við erum að taka þessar lengri 

ferðir. Þegar við byrjuðum þá spiluðum við á fyrstu tónleikunum okkar á Hljómalind og 

vorum síðan duglegir á þessum kaffihúsum. Við spiluðum á Glætunni sem var þá niður í 

Aðalstræti og við spiluðum á Babalú á skólavörðustíg og vorum mikið á þessum litlu 

skemmtilegu stöðum. Við spiluðum á okkar fyrstu Airwaves hátíðinni okkar 2007 þegar 

fyrsta platan okkar kom út. Við höfum semsagt spilað seinustu fjögur ár á Iceland 

Airwaves og við höfum hægt og bítandi verið að færa okkur upp á stærri staði. Við 

héldum fyrstu svona almennilegu tónleikana okkar 2007-2008 þá var það ég og Siggi 

sem er þekktur úr Ultra Mega Teknóbandinu Stefáni. Það voru við og þessir strákar að 

skipuleggja tónleika í Tjarnarbíói með Leaves sem er gamal kunnugt band. Svo höfum 

við verið að fikra okkur mikið upp, við höfum spilað mikið á gamla Organ, Batteríinu 

sem var þá, eitthvað á Grand Rokk sem er Factory núna og í Tjarnarbíói þar höfum við 

spilað tvisvar, þrisvar. Iðnó er í miklu uppáhaldi hjá okkur þar sem við höfum haldið 

útgáfutónleikana okkar og svo Nasa sem hefur verið í tengslum við hátíðir. Við höfum 

spilað alls staðar út í gegn, við eigum Egilshöllina eftir og Háskólabíó“. 

Fyrsta framkoman á sviði. 

Guðfinnur: „Við spiluðum á svölunum á Babalú einu sinni og skemmtileg saga að segja 

frá, að þegar við vorum þar, þá kom lögreglan og stoppaði okkur út af látum. Þetta eru 

svalir sem snúa að Skólavörðustíg, þetta var um sumar og allir voru að labba niður 

götuna. Það voru túristar alveg í hópum sem stoppuðu og horfðu frá götunni upp á 
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svalirnar, í bakið á okkur. Svo var fólk í húsunum við hliðiná sem kom út á svalir og var 

að klappa. Þegar við vorum búnir með tvö lög þá kom lögreglan. Þá hafði einhver 

nágranni kvartað yfir hávaða. Við þurftum þá að færa okkur inn og klára tónleikana þar“. 

 

Finnbjörn: „En staðirnir sem við höfum verið að spila á eru ákveðnir staðir eins og 

Dillon, Factory og Sódóma.  Svo er náttúrlega Nasa staðurinn, þar er  svolítið mikið 

stökk upp á við. Þegar þú ert búinn að spila á Sódóma og finnst þægilegt að spila þar þá 

færiru þig kannski yfir en það er alltaf mikið „shock“ að fara á svona stærri staði. Eins og 

fyrsta skiptið sem við spiluðum á útihátíð þá fékk maður svona tilfinningu bara vá ræður 

maður við þetta? Risa svið, svaka baksvið. Því við erum ekkert nafn og þetta var svo 

nýleg hátíð og við spiluðum þarna og það voru kannski 7 manns í salnum. En allir fíluðu 

okkur, málið er bara að alveg sama hvað það eru margir í salnum þú gefur alltaf besta 

performance-ið þitt. Því að eftir þetta þá voru allir tæknimennirnir og allir í kringum 

þetta þeir fuss-uðu bara í kringum okkur, og kynnarnir voru bara hvað „fucking“ 

hljómsveit er þetta maður ? þetta var geðveikt og við gáfum þeim diskana. Í staðinn fyrir 

að segja „það er engin hérna bara „fuck“ þá höfðum við bara eyðilagt fyrir okkur, því þú 

veist aldrei hver er í salnum. Eins og það var eitt lélegt kvöld sem við áttum á Sódóma og 

þá var gæji sem var að recruit-a á Hróaskeldu. Maður veit ekki kannski hefur hann ekkert 

verið, en fuss-ið var að við vissum það eftir á. Við áttum alveg ömurlegt kvöld spilanlega 

séð og málið er bara, að eitt sem við lærðum þar líka að þú mátt aldrei sýna það að þú 

sért með slæmt kvöld skiluru. Þú verður alltaf bara þegar lagið endar og það var ömurlegt 

þá brosiru bara og segir bara þetta var geggjað. Því það skapar miklu meiri tengsl við 

áhorfendur, fólk finnur að eins og þegar við klúðruðum þessu í fyrsta skipti þá vorum 

bara pirraðir. Þá fer fólk að fjarlægjast þér og það hættir að hlusta og það finnur að það er 

spenna á sviðinu sem er neikvæð. Þannig við erum búnir að læra svona fullt af litlum 

atriðum sem þú lærir ekki fyrr en þú lendir í þeim. Og málið er bara að laga það og þetta 

mun vonandi aldrei koma fyrir okkur aftur. Og núna þegar við spilum og okkur líður ekki 

vel þá bara  „Smile through the dirt“ , það er engin sem er falskur, það er enginn sem er 

„off“ það eru allir bara brosandi“. 

 

Finnbjörn: „Þetta er rosalega mikið vinatengt hérna, Ísland er náttúrlega lítið land. 

Sumar hljómsveitir eins og þegar við vorum að byrja, við komumst ekki nein staðar að, 

Nema við gátum bókað Dillon því það er lítill tónleikastaður og ef þú vilt spila þá geturu 
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það, ekki nema að það sé eitthvað annað planað. Ef það er laus dagur á fimmtudegi og þú 

biður um það máttu alveg spila og það kostar ekki neitt. Eini staðurinn sem þú þarf að 

borga fyrir að spila, þá ertu í rauninni að borga hljóðmanninn er á Sódóma“. 

 „Og í framhaldi á því fékk maður að komast inn á þessar litlu hátíðir eins og til 

dæmis hélt X-ið tónleika og við fengum að spila þar og þar stóðum við okkur vel, við 

náðum að krækja okkur í Frosta og hann fílaði okkur og í framhaldinu á því, munum við 

fá einverja spilun á X-inu. Þetta snýst um að naðra sér inn, ef þú ert ekki með tengsl 

öðruvísi. Og vera alltaf stöðugt að hringja og bóka , reyna komast inn, minna á sig alveg 

endalaust. Maður verður bara að passa að vera ekki leiðinlegi gæjinn. Því ef fólk er búið 

að heyra efnið og maður finnur alveg þetta neikvæða þá er bara spurning hvað þú vilt 

ganga langt á eftir svoleiðis pungum. En bara ekki gefast upp, ef þú hefur trú á þessu, því 

það er einhver annar en þú í heiminum sem fílar það sem þú ert að gera, það er bara 

þannig“. 

 

Guðfinnnur: „Það er ekki beint erfitt að komast inn á Nasa, það er ekkert mál að hringja 

niður á  Nasa og panta staðinn , ef þú átt pening í það. Það geta allir pantað sér 

tónleikastað alls staðar en þetta er spurning um að fylla staðinn. Og svo aðrir vettvangar 

eins og Músíktilraunir og Airwaves geta hjálpað þér að koma þér áfram. Eins og með 

okkur við vorum ekki búnir að spila oft nema sumarið fyrir fyrsta Airwaves sem við 

spiluðum á. Við sóttum um og komumst inn. Það er nú ekki sjálfgefið enn það geta allir 

sótt um og þeir reyna að taka við íslenskum böndum sem eru nýjar og sérstaklega þær 

sem eru duglegar að spila. Þannig þetta er bara spurning um að vera duglegur númer 1, 2, 

3. Láta 100 manns vita hver þú ert og auglýsa þig, hengja upp plaköt og setja á Facebook 

og bara alls staðar sem þú getur. Það skilar sér bara og þá færðu pláss á Airwaves, sem 

við fengum. Við byrjuðum á Grand Rokk [sem er núna Faktorý] og þar var alveg fullt 

hús, og það endar alltaf þannig að það er alltaf fullt hús alls staðar. Þetta var á 

byrjunardeginum á miðvikudagskvöldið kl 22:00 sem við spiluðum og það voru 200 

manns sem tróðu sér þarna inn og það var geðveikt! og þá ertu strax komin áfram. Svo í 

framhaldi að þá höfum við haldið tónleika bæði á Nasa og víðar með fleiri böndum en 

við höfum aldrei haldið tónleika einir á Nasa. Því þá þarftu að fylla staðinn og selja 550, 

miða það er nú meira en að segja það. Þú verður bara að byrja á því að fylla þá staði sem 

þú getur fyllt, svo kemur þetta smátt og smátt. Músíktilraunir, Hljómalind [sem er núna 

Hemmi og Valdi], Airwaves , svo geturu hringt í Gylfa sem sér um Sódóma Reykjavík , 
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Efri hæðin á Gamla Gauknum, kannski vill hann fá þig til að hita upp fyrir sig eitt 

kvöldið þá ertu komin á aðeins stærri stað. Þetta er bara hark, vandmálið er ekki að 

komast í samband við staðinn heldur að fylla staðinn sem þú bókar“. 

 

Bókunarferlið.  

Hrafnkell: „...ég held að þeir séu með einhverskonar tryggingu, stundum þarftu að borga 

eitthvað ákveðið til þess að fá að spila sem þú færð síðan til baka sem fer eftir því hvað 

það koma margir inn á staðinn en þú þarft að borga fyrir einhvern í miðasölunni og 

hljóðmann það þarf alltaf og svo tekur staðurinn einhverja prósentu og svo færð þú það 

sem er afgangs. Þegar við höfum verið að spila að þá tökum við einhverja prósentu af 

innkomunni og svo staðurinn ákveðna prósentu að miðasölunni og það er sama sagan 

með Faktorý“. 

Útón  

Guðfinnur „...það eru mjög góð samtök fyrir íslenska tónlistarmenn og þau halda 

fræðslukvöld um allan fjandann. Hvernig þú átt að kynna þig á netinu, um fjármál og 

hvernig þú átt að gera viðskiptaáætlanir og skattamál í tónlistarbransanum. En sumt á 

kannski ekki alveg við í öllum tilvikum en kannski þegar einhverjar tekjur er farnar að 

koma inn. En allavega eru þetta rosalega hjálpleg samtök og það er starfsfólk sem vinnur 

þarna fyrir aðra tónlistarmenn í þeirra umboði og þar er alltaf hægt að sækja sér hjálp“. 

Vinnuferli hljómsveita 

Finnbjörn: „...þú átt bara að bera virðingu fyrir því sem er í gangi og hafa þrautsegju og 

þolinmæði fyrir öllu. Þetta mun koma ef þú heldur áfram á réttri braut. Eins og með Börk 

og Daða sem eru að taka upp með okkur í Stúdíó Sýrlandi, eina ástæðan fyrir því að við 

erum að taka upp með þeim núna er að því að við komum vel fram og vorum bara næs, 

ekki einhverjir fávitar. Þannig þeir gerðu okkur góðan díl  sem við réðum við að borga 

þetta fáum við út úr því að vera almennilegir. Það eru margar hljómsveitir hérna á Íslandi 

sem maður sér, sem missa sig svolítið í rokkstjörnu ímyndinni en í rauninni þá er 

tónlistin bara vinna út í eitt. Þú ert kannski að spila á 2 tónleikum sama kvöldið. Þú ert 

þreyttur og svo eftir tónleika ertu kannski að rífast við umboðsmanninn. Þannig þetta er 
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mesta vinna sem þú munt nokkurntímann gera ef þú ert að fara meika það svo kannski 

alveg í restina þegar þú ert orðin 40- 50 ára færðu aðeins að ráða hvað er í gangi. Til að 

ná árangri þarftu að vinna fyrir honum það eru margir sem gleyma því“. 

Að fara í stúdíó.  

Hrafnkell: „Þetta byrjar þannig að við ákveðum að gefa út EP plötu 2008 eða smáskífu 

sem var með 6 lögum. Við gáfum út smáskífuna alveg sjálfir og tókum hana bara upp inn 

í bílskúr og þá vorum við nokkurnvegin nýbyrjaðir og við ætluðum ekki að gera neitt 

með þessa plötu. Þetta átti bara að vera upptaka af lögunum sem við vorum búnir að spila 

á tónleikum til þess að leyfa fólki að heyra og það átti ekki að vera neitt meira en það. 

Frosti [útvarpsmaður] heyrði eitt lagið okkar og fannst það skemmtilegt og vildi spila það 

á X-inu. Okkur fannst það frábært og það lag fór í spilun og út frá því þá fengum við 

útgáfusamning hjá hjá Kimi Records. Þá fór þessi EP plata að rúlla í einhverja átt sem 

við höfðum aldrei hugsað um. Því hún átti ekki að fara neitt mikið lengra en til fjölskyldu 

og vina og svo endaði með því að við fengum verðlaun fyrir plötuna. Hún seldist miklu 

meira en við héldum og við bjuggumst ekkert við því. Henni var tekið sem plötu sem hún 

átti alls ekki að vera. Þess vegna vorum við alveg harðir á því að þegar við gerðum fyrstu 

stóru plötuna okkar, þó að það væri pínu skrítið að við tókum 4 lög sem voru búin að 

vera á hinum disknum og þrjú að þeim voru búnir að vera í spilun í útvarpinu. Við 

vildum gefa þetta út aftur á stóru plötunni. Við fórum í stúdíó með þetta í huga og vorum 

alveg ákveðnir með það. Önnur stór ákvörðun sem við tókum að við vildum ekki svíkja 

fólk líka, að þegar fólk segði „já ég var að kaupa nýju Agent Fresco plötuna og fór heim 

að hlusta á hana þá eru 4 lög af gömlu plötunni á nýju plötunni sem ég á líka“. Þannig 

við vildum hafa þetta stóra plötu og ennþá fleiri ný lög og þessi nýju lög voru búin að 

koma seinustu tvö árin og vorum búnir að melta þau í tvö ár. Við settum þetta upp þannig 

að þetta voru 15 lög upprunalega sem við ætluðum að hafa á disknum og þegar við 

byrjuðum á upptökunum að þá voru þetta 15 lög. Urðu síðan að 17 lögum í endann og er 

rosalega löng plata, alveg meiri en klukkutími í spilun. Svo gekk upptökuferlið mjög 

venjulega fyrir sig held ég. Við tókum mjög góðan tíma í trommu upptökur og það var 

aðalatriðið að hafa eins góðar upptökur og við gætum og við vorum með Magnúsi Öder 

sem er bassaleikarinn í Benny Crespo's Gang og upptökumaður. Hann var að hjálpa 

okkur með þetta. Hann sá aðalega með trommu upptökurnar og við tókum þetta upp í 
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Orgelsmiðjunni sem er frekar nýtt stúdíó sem hann og Halli Leví útgefandinn okkar eru 

með. Þar er líka útgáfufyrirtækið okkar sem heitir „Records Records“ Við sömdum við 

þá rétt áður en við byrjuðum upptökurnar. Trommu upptökurnar gengu tiltölulega hratt 

fyrir sig en við vorum líka að prófa skrýtna hluti að taka upp í sitt hvoru lagi alls konar 

trommutakta. En þetta gekk vel fyrir sig en það er talað um að 200-250 stúdíó tímar það 

er talið í klukktímum að það sé svona Normið og 300 klukkutíma plata er löng og vel 

gerð plata. Ég held að við höfum verið alveg yfir 400 tíma. En við sjáum ekkert eftir því 

en hún er svolítið mikið unnin en það er bara eins og við vildum hafa það. Tóti 

gítarleikari var sá sem stjórnaði upptökunum þannig við geruðum þetta mest allt sjálfir 

og ég er víst titlaður sem “producer“ á disknum. Við tveir vorum oft 14 tíma samfleytt í 

stúdíóinu og lifðum bara á kaffi og fórum allan skalann þarna á tímabili. Við fengum líka 

mjög góða umfjöllun fyrir plötuna við fengum 5 stjörnur í Fréttablaðinu og 4 og 1/2 í 

Morgunblaðinu og mjög góða gagnrýni í Grapevine“.  

 

Hrafnkell: „þú getur alveg labbað inn í Sýrland og sagt ætla að taka upp plötu en það 

bara rosalega dýrt. Ég veit ekki hvað það kostar en það getur kostar frá 3000 kr. upp í 

20.000 kr. klukkutíminn. Og þetta er þvílíkur kostnaður í að taka upp plötu. En kosturinn 

við að hafa útgáfufyrirtæki er það að fyrirtækið borgar einhverja prósentu af 

stúdíókostnaðinum eða hvernig sem samningurinn er. Við erum með saming sem að við 

borgum sjálfir hljóðmann sem er Magnús Öder og og Masteringu sjálfir og 

útgáfufyrirtækið borgaði stúdíóið og stúdíótímana. Þetta var þægilegur samningur sem 

við gerðum og útgáfufyrirtækið borgar líka framleiðslu og dreifingu. Þær fara með 

plöturnar alltaf í búðir því það þarf auðvitað að gera það reglulega og þeir sjá bara um 

það að það sé alltaf nóg til allstaðar. Og það getur verið alveg heljarinnar vinna líka ef þú 

ætlar að gera það sjálfur að það sé til nóg í Eymundson á Akureyri sem dæmi“.  

 

Finnbjörn: „Þetta er til að byrja með rosalega mikill niðurskurður. Það eiga allar 

hljómsveitir, eins og til dæmis hljómsveitin sem ég var í og hljómsveitin sem ég er í núna 

eiga það verkefni fyrir höndum að stytta lögin. Því það er svo gaman að djamma og það 

er svo gaman að spila einhverja kafla og maður er einhvern veginn ekki að hugsa um  að 

hnitmiða neitt. Svo þegar við erum komnir í stúdíó þá fílum við þetta og hitt, þá verður 

maður að ákveða hvað fer inn á plötuna. Þegar við tókum upp lög í Sýrlandi fyrst, þá var 

gæji með okkur sem var að klára einhvern upptökuskóla  og við notuðum bara bestu 
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lögin þaðan sem við fíluðum og sem komu vel út. Svo tókum við eitt lag upp heima hjá 

mér. Það fór líka á diskinn, svo eins og með LIVED það byrjaði sem 6 min lag. Við 

fórum með það í stúdíó út í Eyjum og það var gæji þar sem producer-aði okkur þar í 

rauninni óumbeðin en við bara fíluðum hann og við treystum honum. Hann sagði okkur 

að cut-a þetta út og þessi kafli á ekki að koma svona oft fyrir, hvaða statement eru að 

segja með þessum kafla. Afhverju á hann að koma fjórum sinnum, það er nóg að hann 

komi tvisvar. Bara að fara í gegnum það ferli, að átta sig á því að minna er meira í  

sambandi við allar útsetningar. Maður verður að passa sig að endurtaka ekki eitthvað allt 

of oft ef það þjónar engum tilgangi í laginu. Ástæðan fyrir því að þú gerir þetta er svo að 

næsti kafli gangi upp. Eins með áherslur, þurfa þær að vera fjórum sinnum eða er nóg að 

þær séu tvisvar. En án þess ða klippa á tilfinninguna sem þú ert að reyna koma áfram, 

þannig lagið sé heilsteypt  þótt að það sé ekki lengur 6 min.  Núna er lagið bara 3 min en 

þú ert að segja nákvæmlega sama hlutinn. Og þar af leiðandi eru meiri líkur á því 

hlustandinn grípi lagið og hlusti á það aftur, því hann fékk ekki nóg. En þetta er fín lína, 

þú getur alveg klúðrar þessu gjörsamlega. Eftir þessa reynslu þá erum við orðnir mjög 

grófir á það hvað sé tekið með og hvað ekki. Höfum þennan kafla bara einu sinni og 

breytum laglínunni þarna, því maður finnur það líka sjálfur eftir að þú ert búinn að útsetja 

lagið rétt frá byrjun“. 

 

Finnbjörn: „Fyrsta stúdíóið sem við fórum í var í Sýrlandi og þar var gæji að gera 

lokaverkefni fyrir skólann sinn. Maður var mjög óvelkominn í Stúdíó sýrlandi, við 

vorum í næturtökum og Addi 800 var eitthvað pirraður yfir því að þetta þurfti að vera 

svona og það þurfti að ganga frá öllu. Maður er bara lítill polli og það er endalaust af 

hljómsveitum hérna og stundum nennir fólk ekkert að hafa mann þarna. Svo fórum við til 

Eyja og bókuðum þar, og þar náðum við bara saman við gæjann, það var mjög 

ánægjulegt ferli og afraksturinn var miklu betri þar en í Sýrlandi því okkur leið betur þar, 

svo fórum við í Sumar í sýrlandi eftir það. Það var svolítið svona færibandavinna og 

mikil keppni í gangi. En það kom vel út því að við unnum með Berki Birgissyni og hann 

producer-aði lagið okkar aðeins. Þá vissum við eiginlega að okkur langaði að vinna með 

honum aftur. Og eftir ferli þá töluðum við Börk og Daða í Bensín stúdíóið hjá þeim og 

það samstarf var rosalega gott. Þá ákváðum við að vinna með þeim plötuna, þá tóku þeir 

við Sýrlandi  og þá sáum við náttúrlega tækifæri að fá að fara í eitt af bestu stúdíóunum á 

Íslandi. Og fá að vinna plötuna þar og við fórum þangað inn. En ég held að þetta sé 
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þannig að hljómsveitir sem koma og bóka stúdíó þá er það vegna þess að einhver þekkir 

einhvern svona til að byrja með. Síðar þá finnur maður einhvern sem maður treystir fyrir 

lögunum sínum og geta komið með comment á það að eitthvað sé ekki að virka“. 

 

Guðfinnur: „Hugmyndin kemur á æfingu og við prófum okkur áfram. Svo er næsta stig 

að spila lagið oft á tónleikum. Og svo tekur lagið í framhaldi að því breytingum og svo 

þegar lagið er komið í endanlegt form þá fyrst förum við að hugsa um stúdíó og 

upptökur. Fyrsta platan sem við gáfum út heitir „Reistu þig við sólin er komin á Loft“ og 

hana tókum við upp 2007. Hún var gerð í miklum flýti, það var þannig að við vorum 

búnir að fá svar frá Airwaves að spila og okkur vantaði bara plötu til þess að selja. Við 

sögðum bara að við eigum hérna sex lög  og við náðum okkur í tengilið. Hann heitir 

Jakob og hann bauð okkur að koma í stúdíó upp í Kóparvogi sem er í vinnuhúsnæði sem 

hann er búinn að innrétta. Við komum inn á föstudagskvöldi og settum inn hljóðfærin 

mættum aftur á laugardegi kl. 12 á hádegi eða kl. 13,  hættum að taka upp 19 eða 20 um 

kvöldið og létum þar við sitja. Eyddum sirka klukkutíma í hvert lag og við tókum upp 

hvert lag bara upp einu sinni, bara One Take á alla plötuna. Við vorum ekki þaul æfðir 

eins og við mátti búast. Það er fullt af failnótum á plötunni en það er bara stemmingin á 

þeirri plötu. Okkur þykir vænt um hana eins og hún er. Og meira segja bætist við kafli í 

einu laginu sem við sömdum í stúdíóinu og við ákváðum það bara rétt áður en við tókum 

það upp, og í öðru laginu tökum við Kjartan sóló á gítarana sem voru óundirbúin bara 

alveg „on the spot“ og það var bara mjög fyndið. Þetta var elsta lagið okkar og það 

vantaði eitthvað krydd í það og þá setti ég bara einhvern djöfulsins pedal á og byrjaði 

bara að spinna eitthvað og það kom bara fínt út. Svo fylgdi Kjartan bara með á eftir. 

Seinni platan var með eðlilegra ferli þá vorum við vel æfðir og búnir að spila mörg lögin 

lengi og þau búin að þróast hjá okkur í gegnum tímann og við vorum með heilsteyptari 

stefnu. Því þegar við vorum að byrja á fyrstu æfingunum okkar í gamla 

æfingarhúsnæðinu okkar sem var í bílskúrnum hjá Jóa, gamla trommaranum okkar 

spiluðum við alltaf comfortably Numb með Pink Floyd. Það er svolítið okkar lag, ég fékk 

að taka fyrra gítarsólóið og Kjartan það seinna. Við erum svo jafnir í þessu, en samt báðir 

alveg athyglissjúkir upp fyrir haus. Við verðum að skipta öllu jafnt annars verðum við 

fúlir. Svo spiluðum við blús í smá tíma og svo kom Kjartan bara með hugmynd að lagi 

sem heitir „Óhljóð“ sem er á fyrstu plötunni okkar. Á seinni plötunni á þróuðumst við úr 

þessu týpíska Post-rock-i  kannski í báðar áttir, bæði í rólegri lög og líka svona meiri 
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rokk lög. Og ferlið var þannig að við ákváðum að setjast niður sumarið fyrir upptökur, 

við tókum upp í ágúst 2009 og fullklárum lögin. Þetta er eins og „workshop“ maður sest 

bara niður og ræðir lögin, útsetningar, styttingar og kaflaskipti. Svo tekur við 

upptökuferlið og við fengum til okkar upptökustjóra sem er algjör snillingur sem heitir 

Scott Hackwith sem vann með okkur í tvær vikur á Íslandi. Þetta er maður sem býr í Los 

Angeles  og hefur starfað í tónlistarbransanum lengi. Hann tók upp The Ramones meðal 

annars í gamla daga þegar hann var upptökustjóri, hann hefur spilað með Iggy Pop í 

hljómsveit og hann var sjálfur þekktur tónlistarmaður á 10. áratugnum í Bandaríkjunum“. 

Upptökuferlið 

Hrafnkell: „Upptökurnar eru alltaf í þremur pörtum. Það eru upptökurnar fyrst, síðan fer 

það í hljóðblöndun, sem að snýst um að koma öllum í almennilegt stand upp á hljóð að 

gera, með því búa til hljóð á trommurnar eftir á og bassan  eins og maður vill að hann 

hljómi, gítarinn og sönginn og allt, því það er hægt að breyta svo miklu eftir á. Og 

stundum felst það líka í því að klippa upptökurnar, færa þær til og tónjafna þær. Og 

síðasti parturinn þá fara lögin í masteringu og það er bara til þess að setja svona 

heildarmynd á plötuna í sambandi við hljóð. Það er ekki verið að fikta í tónjöfnuninni, til 

dæmis hækka gítarinn þarna, ekkert svoleiðis í gangi, bara að tengja lögin saman ef 

maður vill það. Klippa lögin til ef þau eru of löng fyrir útvarp til dæmis eða klippa lögin  

í svonkallað „tracks“. 

Grunnupptökur 

Hrafnkell: „En þegar kemur að upptökunum sjálfum þá tökum við allt upp sér. Því það 

virkar best fyrir okkar tónlist. Við tökum allt upp eftir „click track-i“  og við erum allir 

með það í eyrunum og það er allt eftir svona neti. Það hentar okkur vel en mörgum finnst 

það vera óþægilegt. Sömuleiðis með að taka allt upp í sitthvoru lagi og taka frekar upp 

„live“. En við tókum reyndar eitt lag upp alveg „live“ því diskurinn okkar er svolítið 

fjölbreyttur og gerðum það í Sundlauginni, Sigurrósar stúdíóinu. Þannig í heildina litið 

var allt í sitt hvoru lagi. Fyrstu vikuna voru bara trommu upptökur, svo kom smá 

eftirvinna með trommurnar, í klippingu og setja saman því við vorum að prófa að taka 

upp trommunar sér, og diskana sér, bara upp á sound pælingar og annað í 

tilraunamennsku. Og það var líka ástæðan afhverju við vorum svona lengi með plötuna 

því við vorum að prófa okkur áfram með allt sem við mögulega gátum. En svo tók við 

bassa upptökur, gítar, bakraddir, söng og auka hljóðfæri. Við vorum með auka 
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hljómborð, slagverk og við vorum með kór í einu laginu. Reyndar kláruðum við eitt lag 

alveg, við hljóðblönduðum það og masteruðum í svona miðju upptökuferlinu. Því það fór 

í spilun svolítið áður en diskurinn kom út og við settum það á X-ið og Rás 2. En með 

svona mikið útsett lög eins og oft eru kannksi tíu lög af gíturum í einu , kór, fiðlur og 

harmonikkur. Þá finnst okkur gaman að útsetja það upp á nýtt fyrir tónleika og prófa 

okkur áfram með það“.  

 „Peningalega séð þegar maður er að gera plötu þá fara miklir peninagar í vel 

gerða plötu. Ég veit að útgáfufyrirtæki eru oft tilbúin til þess borga hálfa milljón eða upp 

í milljón á móti hljómsveit þannig þetta er ekkert ódýrt dæmi. Þá er svo mikilvægt að 

vera með gott útgáfufyrirtæki því það er tilbúið til þess að taka undir kostnað á móti 

hljómsveitinni. Því það hefur trú á því að það komi til baka, þetta fer allt saman, traust, 

tengslanet og auðvitað gott band“. 

 

Finnbjörn: „Við reynum að hafa þetta skipulagt, við byrjum á grunnum, við tökum þá 

upp „live“ það virkar best fyrir okkur. Við höfum unnið hinsegin, að taka upp trommur 

og ég var þá að spila með honum eða við öðrum klefum, okkur finnst það svolítið gelt. 

Við tökum þetta upp með „click track-i“ , þar sem trommarinn er með „click“ og við líka 

ef við viljum. Ef það kúðrast eitthvað upp hjá trommaranum þá heyrir maður það strax 

hvort það virki og gefi laginu karakter. Oft eigum við nokkara tökur af nokkrum 

melodíum sem hægt er að velja úr síðar þegar ferlið er komið lengra. Við byrjum oft 10 á 

morgnana en ég hefði viljað að það væri 12 sko. Ég er bara þannig, en svo vinnur maður 

bara eftir því hvernig stemmingin er og reyna að hafa það ekki yfir 10 tíma vinnu. Því 

eyrun eru bara þreytt og einbeitingin er oft farinn eftir það og verða oft mjög reikul. 

Maður tekur upp yfirleitt aftur það sem maður gerði eftir 10 tímana og maður heyrir þá, 

eftir á hvaða sound virkar. Það er alltaf gott að hlusta á upptökunar aftur daginn eftir og 

meta stöðuna. Þetta er bara eins og venjulegur vinnudagur í rauninni, og ég hef aldrei 

verið jafn  þreyttur á ævi minni þegar ég kem heim eftir vinnu í stúdíói því þú setur allt 

sem þú átt í vinnuna sem þú ert að framkvæma hverju sinni. Einbeitingin er á fullu og þú 

ert að gefa ástríðuna þína í þetta því þetta fangar hug þinn allan og þannig á það að vera 

annars geturu bara sleppt þessu. Þú vilt gefa allt af þér í verkefnið. Stúdíó getur verið 

rosalega góð reynsla og því afslappaðra sem það er því ánægjulegra verður ferlið. Okkar 

„concept“ á bak við hljómsveitina var að bíða og æfa upp áður en við héldum fyrstu 

tónleikana. Þegar við héldum fyrstu tónleikan þá sagði fólk bara hvar hafið þig verið og 



 

63 

það sama með upptökuferlið. Við fórum ekki alvöru stúdíó plötu fyrr en við vorum búnir 

að kynnast rétta fólkinu og efnið var orðið rétt. Við finnum það núna að platan sem við 

erum að gera er venjulega svona númer 2,5 á milli 2 og 3. Því það voru fullt af lögum 

sem við byrjuðum með  sem okkur fannst geðveik þá og voru góð á sínum tíma. En þau 

virka ekki í dag því við erum með aðra stefnu og soundið okkar orðið heilsteyptara og þá 

passar kannski ekki ákveðið lag ekki inn í myndina. Og platan okkar núna er mjög 

heilsteypt. Ég er mjög þakklátur fyrir það að vinnuferlið okkar er að bíða aðeins og vinna 

vel áður en að þú ferð að henda því frá þér. Þetta er líka auðvitað spurning um reynslu og 

oft í byrjun er maður að misstíga sig á hlutum sem við erum ekki að gera núna og ferlið 

gengur miklu betur fyrir sig núna. Eins og alls konar smáatriði eins og með magnara 

sound með gíturum, maður var alltaf að reyna að ná soundinu á magnaranum. Svo 

hlustaði maður á eftir á og það hljómaði ekki eins og soundið. Maður er inn í „control“ 

herbergi og er búinn að loka magnarann inni í öðru herbergi. Svo finnur maður sound-ið 

og heyrir hljóðið úr hátölurunum inni í „control“ herbergi þannig finnur maður besta 

sound-ið. Út af því að mic-arnir  þeir segja ekki nákvæmlega hvað eyrað er að heyra.  Þú 

verður að vinna með mic-unum líka, eins og við gerðum, þá tókum við upp tvo magnara, 

við vorum með Vox AC30 og Line 6. Við tengdum þá báða þannig þeir voru báðir í 

gangi  og mic-uðum skot mic á þá báða  og svo ambient mic sem var aðeins lengra frá til 

þess að fá aðeins fjarlægðara sound. Þá vorum við með fjóra mic-a á tveim mögnurum 

alltaf í gangi. Þá gat maður fundið út ef það var aðeins of pitch- í þarna eða þá gat maður 

fært yfir á hinn magnarann og þennan mic og síðan blandað því eitthvað saman. Þá hafði 

maður svo mikið um að velja. Og svo var maður líka með Direct rás þannig þú ert með 

fimm rásir á hverja töku á gítarinn.Þannig soundið getur ekki klikkað“.  

 

Guðfinnur: „Þetta byrjaðir á svínaflensu hjá trommuleikaranum okkar og hann kom ekki 

fyrstu þrjá , fjóra dagana. Kom svo gjörsamlega útkeyrður af svínaflensu inn í stúdíó og 

negldi bara upptökurnar, við tókum upp lag fyrir lag og tókum upp „live“ og þá voru 

trommurnar tilbúnar. Svo byggjum við ofan á það. Fyrst koma trommurnar, svo kemur 

bassinn og síðast koma gítararnir. þannig við spilum ofan á „live“ upptökuna eftir á nema 

trommurnar. Við förum þessa leið til þess að hafa svigrúm til að prófa sig áfram. Bara 

eins og á fyrri plötunni var ekkert píanó en við spiluðum mikið píanó inn á nýju plötuna. 

Bættum við selló í þrem fjórum lögum hjá okkur. Og það er svolítið skemmtilegt við 

svona upptökuferli að maður leyfir sér að slappa af og hugsa út fyrir kassann. Ég hefði 
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viljað eyða 2 mánuðum í viðbót við þessar tvær vikur sem við höfðum. Ég var til dæmis 

bara einn eitt kvöldið með Silla hljóðmanni og Scott upptökustjóra í Sundlauginni í 

Mosfellsbæ. Ég leyfði huganum bara að reika og bæta alls konar hljóðum við. Eins og 

við tókum upp lag sem er 14 minútur og við sögðum að þetta er langt lag og við verðum 

að koma með eitthvað nýtt á hverri mínútu inn í lagið. Scott var algjör vítamínsprauta í 

þessum efnum því hann spurði mann, gæturu bætt við gítarmelodíu þarna og hann hvatti 

mann áfram. Hann sáði bara fræi sem hann leyfði svo bara að vaxa. Svo tókum við upp 

harmonium sem Jónsi notar mikið sjálfur í Sigurrós. Við notuðum mikið af 

umhverfishljóðum, ein útgáfan var þannig að við fóru út á pallinn í sundlauginni. Sjálft 

upptökuhvolfið er grafið niður og pallur í kring og stigar niður. Við þrír fórum af stað 

með heyrnatól og heyrðum tónlistina og stöppuðum á pallinum allir þrír í takt við lagið 

um miðja nótt. Önnur upptaka er að þvi þegar Scott er að hlaupa upp og niður stigana. 

Svo nýttum við okkar skrýtin hljóðfæri eins og Gong sem ég fann einhversstaðar út í 

horni og notaði sem ásláttarhljóðfæri, kassagítarar og píanó“. 

Hljóðblöndun og Mastering 

Hrafnkell: „Við hljóðblönduðum allt eiginlega sjálfir, Tóti gítarleikari var í því. 

Matering-in var gerð hjá honum Axeli Flex Árnasyni sem er upp á Granda með sitt 

stúdíó sem er ótrúlega klár maður í að mastera og taka upp plötur. Mastering-in tekur 

ekki langan tíma , okkar tók 1-2 daga, meðan hljóðblöndunin tekur nokkrar vikur eða 

mánuði. En mikilvægast er að vera með góðan grunn, góðar grunnupptökur því þú getur 

ekki lagað allt eftir á. En eftir þetta ferli fer diskurinn í framleiðslu og það tekur aðeins 

minna en viku. Þá er þetta sent út og við ákváðum að gefa út 2000 eintök fyrir jól“. 

 

Finnbjörn: „Mín reynsla er sú að maður þarf alltaf að sitja með gæjanum sem mixar 

plötuna. Því það eru fáir sem geta fundið gæja sem mixar plötuna alveg eins og þeir vilja 

hafa hana. Því þeir vita stundum ekki hvað þessi gítar á að vera gera. Þeir halda að hann á 

að vera aftast en hann á að vera fremst. Eins og núna þá munum við vinna með Daða og 

Berki í mixinu. Biggi trommari kemur fyrst inn og segir honum frá ákveðum töktum sem 

eru off, því hann veit alveg hvaða taktar virka og hann velur síðan bestu tökurnar. Svo 

kemur bassinn inn, síðan komum við með gítarana, segjum hvað við viljum og svo 

reynum við að fá einhverja heildarmynd á lagið. Það er yfirleitt alltaf svona ferlið því ég 

verð að vera með puttana í þessu frá A-Ö. Því ég meika ekki að láta þetta frá mér því ég 

treysti ekki fólki að framkvæma það sem er í hausnum á mér. En stundum geturu fundið 
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fólk sem er mjög nálægt því og stundum er fólk alveg í öðrum pælingum. Þú verður að 

finna þér fólk sem er mjög nálægt þér í hugsun en hún má ekki vera eins, svo að þú fáir 

alltaf öðruvísi „perspective“. 

 

Guðfinnur: „Eftir þetta grunnferli þá fórum við Kjartan til LA til Scott í 10 daga í viðbót 

og mixuðum. Þar vorum við með aðgang að stúdóí hjá besta vini hans og þar hélt þetta í 

rauninni áfram. Við tókum upp flest allt píanóið aftur , bættum inn gíturum, hljóðum og 

hammond“.  

Plötuhönnun 

Hrafnkell: „Meðan upptökurnar voru í gangi, vorum við að ákveða með semsagt 

hönnunina á disknum og bæklingin inn í og framan á plötunni. Sú sem sá um plötuna hjá 

okkur var dönsk stelpa, hún gerði líka hönnunina í EP plötunni okkar. Við vorum svo 

rosalega ánægðir með hana að því að hún hefur það þema hjá sér að gera myndir líta út 

fyrir að vera tölvu unnar en eru í raun  ljósmyndir sem eru teknar með myndavél. Eins og 

á fyrsta disknum þá gerði hún stóra bókstafi úr tré sem stóð „Agent Fresco“ og kastaði 

þeim út í einhverja tjörn og hún setti eitthvað í tjörnina sem gerði rosalega vatns effecta 

og það leit út eins og eitthvað photoshop. og það sem hún gerði fyrir plötuna núna er að 

nú tók mynd af marmarakúlu út í skógi bara mjög nálægt „close up“ og það er alveg 

ógeðslega flott. Við fengum hana í gegnum Arnór því hann er alinn upp í Danmörku og 

hann hafði séð eitthvað eftir hana því hún er í einhverjum konunglegum listaháskóla í 

Danmörku. Og ég held að hann hafi þekkt hana eitthvað.  Hann talaði bara við hana og 

hún var til í þetta verkefni. Þetta snýst líka um það, að hún hlustaði mikið á tónlistina og 

fékk hugmyndir og innblástur út úr því. og Til þess að þú getur farið í svona verkefni þá 

þarftu að vera með tengslanet. Hafa rétta fólkið í kringum sig hvort sem það er 

stúdíóvinna, halda tónleika, skipuleggja tónleikaferðalag. Þá skiptir máli að vera með 

gott fólk í kringum sig og sem maður treystir. En ef þú hefur ekki þessi tengslanet þá er 

um að gera að tala við þá sem þú þekkir. Hringja bara í útgáfufyrirtækin og gefa þeim 

lögin sem þú ert með, eða fara á þessa tónleikastaði og spyrja hvort að þú megir spila  , 

þannig kynnist maður fólki“. 

Útvarpið 

Hrafnkell: „Fólk heldur oft að það geti bara gefið út plötu til dæmis og það eru mjög 

margir sem ég veit um og þekki sem hafa brennt sig á því. Eru búnir að vera heima að 
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taka upp og ákveða að gefa út plötu. Svo gera þeir það og hugsa ekkert um það hver á að 

kaupa þessa plötu með hljómsveit sem engin hefur heyrt um. Svo kemur það rosalega á 

óvart að hún seljist ekki, því það er bara þannig að ef engin veit af henni þá mun engin 

kaupa hana og ef fáir vita af henni munu fáir kaupa hana. Það skiptir ekki máli hversu 

góð tónlistin er. Það skiptir rosalega miklu máli sérstaklega á svona litlum markaði eins 

og Íslandi að spila á tónleikum. Því þar ná hljómsveitir til sem flestra og þá ertu að koma 

nafninu þínu út. Bara að það sé á einu plakati niðrí bæ þá segir fólk kannksi “já hef 

einhvern tíman heyrt þetta nafn áður“. Líka það að í salnum eru kannski útvarpsmenn, 

því þeir sem eru útvarpsmenn hafa mikinn áhuga á tónlist. Eða eru í hljómsveitum sjálfir 

og þeir eru alveg að skoða þessar hljómsveitir sem eru að spila mikið. Svo er mjög 

mikilvægt að þora að  senda lagið þitt upp í útvarp eða í e-maili og taka það skref. Og 

líka bara að sjá, að senda á réttar útvarpsstöðvar ekki einblína á X-ið þegar , rás 2 var svo 

málið allan tímann. Því þeir eru ekki að taka við hverju sem er eða lélegum upptökum og 

svo hjálpar auðvitað til ef útvarpsmaðurinn fílar tónlistina þína og hefur heyrt hana áður“. 

Tónlistarhátíðir á Íslandi 

Finnbjörn: „Það er nátturlega roslega gaman og góð reynsla fyrir marga, eins og gæjinn 

sem er að sjá um Villta vestrið það er bara gæji sem sá okkur einhverntímann spila . 

Hann bað okkur um að koma þangað svo var þarna einhver hátíð sem við sóttum bara um 

að fá að spila á og ýttum aðeins á eftir því og fengum þar inn. Eins og með Iceland 

Airwaves í bæði skiptin fengum við að spila því við vorum alveg harðir á því að komast 

inn. En í fyrsta skiptið þá fengum við ekkert að komast inn og svo datt ein hljómsveitin 

út. Bassaleikarinn okkar heyrði það og það fyrsta sem hann gerði var að taka upp símann 

og sagði „Þú varst búinn að lofa mér plássi vinur og ég ætla bara að fá þetta pláss“. 

Þannig fengum við fyrsta Iceland Airwaves giggið. Iceland Airwaves er ekki beint 

kannski stökkpallur fyrir hvern sem er eins og maður hefur heyrt. Auðvitað er það alltaf 

möguleiki að einhver sé í áheyrendahópnum sem er að útsendast og leita af nýjum 

hljómsveitum, því það er heilmikið af útlendingum þarna. En eins og fyrir litlar 

hljómsveitir er best fyrir þær að vera á fyrsta deginum því það eru svo fáar af stærri 

hljómsveitunum og stæðstu hljómleikastaðirnir eru ekki opnir. Þú veist eins og núna þá 

voru þrír staðir í gangi og við vorum bara með flyer-a og það var allt að gerast á Sódóma. 

Alveg troðfullt þar og við fórum bara með Flyer-a út, um að við vorum að spila og þá 
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kom bara öll röðin sem var að bíða fyrir utan á Sódóma bara til okkar. Því frekar að horfa 

á eitthvað frekar en að standa út í röðinni. Þá fylltum við bara staðinn þannig, þú verður 

líka að vera sniðugur upp á þetta að gera. En stökkpallurinn er rosalega lítill fyrir svona 

litlar hljómsveitir. Eins og með umfjöllunina í grapevine, fengum við í bæði skiptin 

ömurlega gagnrýni. Í fyrra skiptið skil ég það því við vorum svo nýjir en í seinna skiptið 

gekk okkur mjög vel. Því að við fengum allt liðið sem var þarna upp á okkar band og þau 

vildu fá uppklappslag og allt í þeim dúr. Okkur leið mjög vel en umfjöllunin í Grapevine 

var eins og ég sagði áðan alveg ömurleg.  Síðan sá maður að gæjinn var bara að kvarta 

yfir verðinu á bjórnum og að næsta band sem fór á svið sæti við hliðná sér. Síðan að hann 

hafði þurft að fá sér Bæjarins Bestu í staðinn fyrir kebbab því það var búið að loka. Og 

maður hugsar með sér hvað var hann að dæma eiginlega. En það er alltaf gott að spila á 

hátíðum þótt að það sé engin í salnum því að hljóðmaðurinn gæti átt stúdíó. Eins og var 

raunin þegar við spiluðum í eitt skiptið. Sá hljóðmaður var að vinna í Tanknum og 

honum fannst þetta vera geggjað efni og sagði að hringja endilega í sig því hann væri 

alveg til í að taka okkur upp. Þú þarft að vera eitthvað nafn til þess að fá eitthverju 

framgegnt því þetta er rosaleg samkeppni. Við vorum bara heppnir að vera á þessum degi 

út af því að það var ekkert annað að gerast og við fengum alla gestina inn til okkar því 

það var enginn stór að spila. Ólafur Arnalds og eitthvað stærra lið var þarna hinum megin  

og það var bara pakkað þar og engin komst þar inn og við græddum á því. Við reyndum 

að nýta okkur það og fórum á milli og sögðum fólki að koma. Þannig þú verðu að selja 

þig meðan þú ert ekkert nafn og meira segja ef þú ert nafn á ertu alltaf að keppa við önnu 

stór nöfn. Eins og ég veit að því að fólkið sem var að spila daginn eftir á föstudeginum 

niðrá Amsterdam það var enginn á tónleikunum hjá þeim því Hurts var að spila og þau 

vildu vera viss um að ná þeim eða á Sódóma og það var eitthvað stór band þar. Það var 

enginn á þessum minni stöðum sem þessar minni hljómsveitir fá. Þannig þetta nýst um að 

fá rétta tímasetningu þegar þú ert svona lítið band og vona að þú sért ekki á móti risanum 

ef þú ert miðlugsþekkt band  og þú sért að spila á sama tíma á staðnum við hliðiná. En í 

hvert skipti sem þú spilar er það alltaf kostur því það getur alltaf einhver leynst þarna 

sem getur gert drauma þína að veruleikum“. 

 

Hrafnkell: „Að því að þetta er Ísland þá eru þetta mjög mismunandi hátíðir. Sérstaklega 

með Airwaves því hún er allt öðruvísi en allar hinar sem eru í gangi hérna heima. En 

hefðbundnari hátíðir eins og aldrei fór ég Suður þá er þetta umsóknarferli svona frekar 
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venjulegt. Þú sækir um og sendir inn umsókn sem er reyndar á Airwaves líka, og þá 

skiptir máli að vera með góða umsókn. Um hver þú ert hvort að þú sért hljómsveit eða 

hvað annað og hvað þú vilt ná fram með þessari umsókn. Ég vil spila á Aldrei fór ég 

Suður og afhverju? Og svo sendiru með tóndæmi alveg pottþétt og oft sendiru disk eða 

umsóknin er á netinu og þú sendir inn mp3 skrár. En umfram allt að gera umsóknina 

áhugaverða. Svo skiptir líka rosalegu máli að vera búinn að vinna fyrirvinnuna í því að 

koma sér á framfæri. Það breytir öllu bara ef Mugison er að skoða umsóknina og veit 

alveg hvaða hljómsveit þetta er frekar en að það sé bara umsóknin. Þá þarf hann að 

treysta á hana. Það er líka rosalega mikilvægt að geta sýnt fram á það hvar þú hefur verið 

að spila, á Airwaves eða þrisvar sinnum á Dillon fyrir fullu húsi eða hvar sem er því 

margir eru að leita að fólki sem trekkir að. Airwaves er líka þannig, svo snýst þetta líka 

um tengslanet, eins og við höfum aldrei sótt um að fara á Airwaves þó að lang flestir gera 

það. Við vorum með umboðsmann sem var að vinna fyrir Airwaves til dæmis, eða við 

vorum beðnir um að spila eða í viðræðum við þá um að spila. En við fengum líka inn á 

Airwaves að því að við vorum búnir að spila mikið áður sem skiptir miklu máli. VIð 

höfum tekið þá stefnu að spila eins mikið og við getum í Airwaves vikunni sama hvort að 

það sé á hátíðinni eða ekki. og aldrei spilað sjaldnar en fjórum sinnum, tvisvar á hátíðinni 

sjálfri og tvisvar utan hennar bara í búðum og á kaffihúsum. Og bæði núna og í fyrra þá 

vorum við með órafmagnaða tónleika í norræna húsinu og þar komast mjög fáir inn og 

þar er bara lokað þegar það er orðið fullt. Við tókum það meira segja upp. En flestir spila 

einu sinni á hátíðinni sjálfri. Þetta skiptst þannig að allir daganir eru góðir en það fer eftir 

því hvað þú ert að leita að, hvaða tónlist. Og það er miklu meira um drykkju og fyllerí á 

föstudeginum og laugardeginum. Það er endilega ekki gott fyrir íslenskt band að spila á 

góðum tíma á laugardeginum því þá ertu akkúrat á sama tíma og Bombay Bicycle Club. 

Bestu tónleikarnir okkar hafa til dæmis verið á miðvikudagskvöldinu sem er fyrsta 

kvöldið á Airwaves. Því það kvöld hefur alltaf verið þegar við höfum spilað, svona þema 

kvöld. Útgáfufyrirtækin með sín kvöld , við höfum spilað á Kerrang kvöldinu sem er 

breskt rokk blað með eitt þemakvöld. Við spiluðum á þessu Kerrang kvöldi í fyrsta skipti 

sem við spiluðum á hátíðinni 2008. Svona tímalega séð var okkur að ganga mjög vel, 

búnir að vera spila mikið og með lög í útvarpinu. Við vorum beint á undan bresku 

rokk/popp bandi sem heitri Biffy Clyro og þeir voru síðasta bandið á Nasa. Og 

miðvikudags og fimmtudagskvöldið eru góð kvöld því þá er fólk meira að hlusta á 

tónlistina. Það er meira djamm á föstudags og laugardagskvöldinu og við vissum ekkert 
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hvernig þetta yrði. Þetta var í fyrsta skipti sem við spiluðum á Nasa og það var troðið í 

húsinu og við spiluðum bara okkar tónlist. Og í einu laginu þá stoppum við og þá byrjuðu 

allir að syngja með okkur og allur salurinn og við bjuggumst ekki við þessu. Og maður 

fékk alveg gæsahúð, enn þann dag í dag er þetta uppáhalds tónleikarnir okkar. Því þetta 

var í fyrsta sinn sem þetta gerðist og síðan þá hefur fólk alveg sungið með og maður er 

vanari því núna. En þarna var þetta alveg fjarstætt og okkur brá bara og þetta er mjög 

minnstætt. En Airwaves vika er alveg ógeðslega skemmtileg og hefur alltaf verið 

allavega fyrir okkur svona árhátíð okkar hljómsveitarmanna. En þetta er geggjuð vinna, 

allir vel æfðir. Eitt dæmi var að ég var að tala við Haffa Haff og hann var með þvílíka 

sýningu á Nasa bara fyrir Airwaves. Því það er fullt af erlendu fólki sem kemur bara til 

þess að hlusta og svo er líka bransafólk og fréttafólk. Og þar leynast alveg tækifæri þó að 

þetta séu kannski bara blaðamenn á fylleríi. Þess vegna reynir maður að gera sitt besta á 

Airwaves“. 

Gagnrýni 

Höfundur bar þá spurningu upp í viðtölunum hver þeirra afstaða væri til gagnrýni.  

 

Hrafnkell: „Eins og fyrir Airwaves þá kemur gagnrýni eftir hverja tónleika og auðvitað 

er fólk sem fílar ekki tónlistina sem maður er að gera. Maður reynir bara að hunsa það 

eða tekur það alveg til sín ef það er eitthvað til í því. Því ef maður ef fullkomnlega sáttur 

við það sem maður er að gera skiptir það mestu máli, ekki hvað borguðum gagnrýnanda 

finnst út í bæ“. 

 

Finnbjörn: „Þegar þú ert í listsköpun þá verðuru að hafa trú á því sem þú ert að gera. Þú 

verður að vera viss um að þú standir með þinni sköpun. Það er ekkert sem þú skammist 

þín fyrir og að fólk sjái að þér sé alvara. Því það er engin að reyna hjálpa þér að verða 

ríkur og frægur og það mun aldrei vera þannig. Einnig er mikilvægt að vita það, að það er 

mikið af þessu fólki að reyna draga fólk niður þannig þú getur verið besta band í 

heiminum, en það er alltaf einhver sem fílar þig ekki. Bara út af því að þú ert að gera 

eitthvað sem hann vildi vera að gera. Eins og með Led Zeppelin fékk ömurlega dóma 

fyrir allar plöturnar sínar. Fjórða platan þeirra með Starway to Heaven og When the Levi 

breaks,  bara geðveik lög, fékk eina málsgrein í stæðsta músíktímaritinu í Bretlandi. Og 

núna er þetta talin ein besta rokkplata sem hefur verið gerð, með einu besta rokklagi 
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sögunnar. Ef þeir hefðu alltaf hlustað á fólk sem fannst þetta vera ömurlegt og voru að 

skrifa þessa gagnrýni, þá hefði þessi hljómsveit aldrei orði það sem hún væri. Þannig þú 

verður bara að passa þig að sjá, hver er að rýna til gagns“.  

Tónlistarhátíðir erlendis 

Hrafnkell: „Við höfum til dæmis farið mjög oft út en aldrei túrað að viti en við höfum 

oft spilað á svona hátíðum úti eða á tónleikum sem við vorum boðnir á, spilað þá nokkur 

gigg og komið aftur heim. Til dæmis í fyrra þá spiluðum við á Eurosonic hátíðinni sem er 

svona „Showcase Festival“  og það er mjög svipað og Iceland AIrwaves það er þannig 

hátíð með upprennandi hljómsveitum þar sem er lögð áhersla á hljómsveitir sem eru að 

reyna brjótast í gegn en eru samt á byrjunarstigi. Eins og flestra þessara Airwaves 

hljómsveita og þeir eru að reyna ná þessum hljómsveitum áður en þær meika það og á 

þessum hátíðum eru rosalega mikið af bókurum og festval höldurum. Eurosonic er 

stærsta svoleiðis hátíðin í Evrópu, hún er í Hollandi svo eru hátíðir eins og Spott Festival 

í Danmörku. Stærsta svona hátíðin er South by southwest í Texas í Bandarjunum. En 

Iceland Airwaves er mjög góð svona hátíð og það er tekið mikið mark á henni út á við. 

Og það eru margar erlendar hljómsveitir sem segja það, að Iceland Airwaves hafi verið 

svona byrjunin á þeirra ferli. Ég man til dæmis að breska hljómsveitin Hot Chip  töluðu 

alltaf um að Airwaves hafi verið stökkpallurinn þeirra“. 

 

Guðfinnur: „Þegar við höfum spila á hátíðum erlendis þá höfum við verið að fara á 

hátíðir sem eru í raun uppsettar fyrir bransann. Það eru meðal annarars Euro-Sonic í 

Hollandi, Bilam í Norgi  og Spott festival í Danmörku South Part South West í Texas og 

Greatest Gape Brighton í Bretlandi. Það er bæði opið fyrir almenning bara eins og 

Airwaves nema að á þessa staði mætir allt bransafólkið. Þá er umhverfið svolítið þannig 

að þú veist aldrei hver í salnum og þú verður alltaf að sýna þína bestu frammistöðu á 

sviði. Eins og ég sat við hliðná manni sem að skrifaði samning við Coldplay á sínum 

tíma og það er fólk þarna sem maður gerir sér ekki grein fyrir hvað það er stórt í 

bransanum. Og þegar maður er komin á þennan stað að þá geta hlutirnir gerst, þetta eru 

hátíðirnar sem að bönd geta orðið stór. Listamenn, hljómsveitir næla sér þarna í þessu 

mikilvægu tengsl þannig ef þú nærð að gera mikið „Hype“ út úr þér með því að fylla 

staði. Þú þarf að vera stærri en við, til að geta komið út sem einhvers konar sigurvegari á 
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svona hátíð og þú þarft að fá að spila á stærsta staðnum á hátíðinni eða næst stærsta 

staðnum. Og vera með 1000 manns fyrir framan þig og taka gigg ævi þinnar. Því þarna 

eru rosalega stórir aðilar í þessum heimi sem að bjóða þér gull og græna skó ef þú 

stendur þig vel. Ef þú ert með band sem er með söngvara og spilar svona „mainstream“ 

poppskotið rokk þá ertu líklegur til árangurs“. 

Hvernig á að bera sig að á tónleikaferðlagi erlendis. 

Guðfinnur: „Þetta er rosalega klikkaður heimur. Þú vaknar á morgnana tökum sem 

dæmi München í Þýskalandi, vaknar klukkan 10 og ferð út í bíl keyrir til Amesterdam í 

Hollandi mæti klukkan fjögur eftir fjórar bensínstöðvar og fimm tíma akstur. Hendir 

hljóðfærunum inn á staðinn, síðan fara 3 tímar í að róta og gera „soundcheck“ og koma 

öllu fyrir, færð þér síðan kvöldmat einhversstaðar og síðan spilarðu um kvöldið. Síðan 

eftir gigg þá færðu þér kannski nokkra bjóra, síðan er það búið þá þarftu að róta öllu út í 

bíl aftur, keyra upp á hótel og sofna. Svo er þetta nákvæmlega eins daginn eftir nema að 

þú ferð til annarar borgar. Þetta er getur náttúrlega verið rosalega skemmtilegt og 

áhorfendurnir spila lang mesta rullu í þessu hvort að það sé skemmtilegt fólk sem mæti á 

tónleika eða ekki, eða hversu mikið af fólki mætir. Eins og til dæmis mættu 30 manns á 

tónleika hjá okkur í Berlín, svo erum við að spila í Brussel í Belgíu og þá seljum við upp 

á 250 manna stað og það er rosalega gaman að að ná því. Það er samt rosalega skrýtið að 

taka þrjár vikur í það að túra um Evrópu og þú sefur aldrei á sama stað meira en eina 

nótt“. 

Guðfinnur: „Þetta er rosaleg undirbúningsvinna, fyrsti túrinn okkar var árið 2008 eftir að 

fyrsta platan okkar kom út, þá komumst við í samband við tvær hljómsveitir það var ein 

sem að heitir Northen Valentine sem er frá Philadelphiu og þeir buðu okkur að koma út 

til sín og önnur hljómsveit sem heitir Hollowseen sem er frá Toronto í Kanada buðu 

okkur líka að koma til sín. Þetta var í mars 2008 og við ákváðum að slá til og okkar 

samband kom í gegnum myspace. En þetta kostaði náttúrlega sitt, við þurftum að borga 

allt undir okkur og við fengum ekkert greitt, þetta voru mest kaffihús og það voru 

kannski 40 manns sem mættu á tónleika. En undirbúningsvinnan er rosaleg, á þessum 

tíma erum við 18 ára og erum ennþá blautir á bak við eyrun. Það er rosalega vinna að 

fara til Bandaríkjanna, þú þarf að fá þér Visa, skipuleggja samgöngur, leigja bíl, panta 

hótel á hverjum stað, setja upp fjárhagsáætlun, og sjá fyrir að þú fáir mat á daginn og svo 

framvegis. Eftir þetta þá höfum við túrað meira um Evrópu og þá er alltaf sama sagan. 

Það er margt sem þú þarft að huga að hirslu undir hljóðfærin þín svo þau brotna ekki á 
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leiðinni, vera með plötur og auglýsingarvörur. Við erum með boli, poka og plaköt og 

þess háttar sem er mikill hluti af innkomunni á ferðalaginu. Þetta þarftu allt að hafa á 

hreinu. Svo þarftu að huga að hvernig þú kemst í samband við staðina og bóka túrinn. 

Eins og í bandaríkjunum þá höfðu hljómsveitirnar sem við vorum að túra með samband 

við staðina samanborið við eins og við myndum hafa samband við Sódómu eða Faktory 

og það var ekkert mál. En þegar við fórum á okkar eigin túr þá eru bókunarfyrirtæki sem 

að bóka okkur á alla staðina. Svo er það í okkar verkahring að fá allar upplýsingarnar frá 

bókunarfyrirtækinu, til þess að láta staðina vita þegar maður er á leiðinni. Þú þarft líka að 

vera skipulagður í því að vita alltaf við hvern þú átt að tala, hitta manninn helst á 

staðnum, ekki tala við hann í síma sem að sér um tónleikana, upp á greiðslur og að allt sé 

klappað og klárt í sambandi við hljóðfæri, aðbúnað og hljóðmann“. 

Sigurrósar túrinn 

Guðfinnur: „Það er náttúrlega tenging á milli hljómsveitanna Kjartan gítarleikarinn 

okkar er bróðir Georgs sem er bassaleikarinn í Sigurrós. það sem sagt var þannig að þeim 

vantaði upphitunarband, Þeir voru búnir að vera túra svolítið lengi um heiminn, að ég 

held í ár. þetta var fyrir nýju plötuna þeirra. Amina sem var upphitunarhljómsveitin 

þeirra var að hætta að spila með þeim þarna og þeir ákváðu að slíta sig aðeins frá. Þeir 

fengu Parachutes þar sem Alex Summers sem er kærasti Jónsa er í, til að hita upp fyrir 

sig í Bandaríkjunum. Þeir sem sagt áttu þrjár vikur eftir og vantaði bara band. Maður veit 

náttúrlega ekki hvernig þeir ákveða þetta og við höfum aldrei spurt út í það nákvæmlega 

en það hlýtur að spila eitthvað inn í að það eru bræður í hljómsveitunum báðum. En ef 

maður pælir í því að hljómsveit eins og Sigurrós sem er að spila fyrir 5000 manns á 

kvöldi þá geta þeir ekki valið hvaða hljómsveit sem er. Því ef upphitunarbandið er lélegt 

þá hefur það áhrif á þína velferð. Þannig að þeir verða að velja ekki bara út frá 

samböndum heldur líka einhverskonar fagurfræðilegum sjónarmiðum og hæfileikum. 

Við erum hljómsveit í svipuðum stíl og þeir hafa mætt á tónleika hjá okkur og þeir fíluðu 

okkar bara og sögðu viljiði koma með“.  

 „Þetta var sumarið 2008 og þetta var á náttúrutónleikunum í Laugardal þegar 

Sigurrós og Björk voru að spila og ég man eftir þessu að ég var með Kjartani og ég hafði 

hitt Gogga og strákana á röltinu í Laugardalnum þarna fyrr um daginn, áður en 

tónleikarnir voru. Svo heilsuðum við upp á þá eftir tónleikana, semsagt ég og Kjartan. 

Svo fæ ég símtal þegar Björk er að spila frá Kjartani sem er að tala við Gogga bróður 

sinn og á þessum tíma erum við allir í menntaskóla og við erum að fara helfja síðasta árið 
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okkar. Erum svo sem ekkert að pæla í neinu, við erum bara búinir að fara þarna einu 

sinni út að spila, búnir að gefa út eina plötu og það er svo sem ekkert rosalega mikið í 

gangi. En ég fæ þetta símtal frá Kjartani og ég er bara einhversstaðar upp í brekku að 

hlusta á Björk. Og hann segir „Guffi veistu hvað? „ og ég segi „nei hvað“ K: „ég var að 

tala við Gogga“ G: „ok“, K: „Gettu hvað hann var að bjóða okkur? „ og þá sagði ég „var 

hann að bjóða okkur að æfa í sundlauginni?“ Það var það fyrsta sem mér dag í hug og 

Kjartan sagði „Nei, hann var að bjóða okkur að koma túra með sér“.  Og ég alveg 

gjörsamlega missti andlitið, „nei ég trúi þessu ekki“  og ég sagði bara segðu bara já við 

hann, alveg sama hvað. Við bara komum alveg sama hvað“. 

 „Svo þorði ég ekki að tala um þetta , ég man eftir því að ég sagði ekki neinum frá 

þessu þangað til að það var mjög stutt í þetta. Ég var að vinna á dagvist fyrir einhverfa 

stráka þetta sumar með vini mínum og við vorum saman allan daginn og ég sagði engum 

frá þessu allt sumarið nema honum. Því að ég vissi það að mér finndist þetta vera svo 

fjarlægur draumur. Og svona mest allt sumarið þá vissum við ekkert hvar við vorum að 

fara spila eða hvenær eða bara neitt almennilega um ferðina. Þannig þá byrjuðum við að 

skoða síðuna hjá Sigurrós og skoðuðum hvert þeir væru að fara. Þeir voru að fara til 

Evrópu í nóvember og það var kannksi hálft ár í þetta. Þannig við tókum þá stefnu að tala 

ekkert um þetta og það var þannig í nokkra mánuði, við trúðum þessu ekki og vildum 

ekki trúa þessu fyrr en við vorum komnir út. Ég man eftir því að við vorum á 

hljómsveitaræfingu viku fyrir túrinn, að þá trúðum við þessu ekki ennþá og við ættum 

bara að hætta þessari bjartsýni. Ég sagði vini mínum þetta um sumarið og hann bara hló 

að mér, og ég sagði við hann að ekki segja neinum þetta.  Því þetta fréttist mjög snökt út 

ef þetta fær að fara á millli manna. Og það er ömurlegt að allir vinir mínir vita að ég sé 

að fara túra með Sigurrós og svo gerist það ekki. En þetta var mjög óljóst allan tímann. 

En svo kom að þessu, því þeir eru svo afslappaðir þessi Sigurrósar strákar að þeir voru 

ekkert að stressa sig á því að gefa okkur of miklar upplýsingar heldur leyfðu þeir okkur 

bara að æfa okkur í friði og láta þetta bara gerast. Svo var það bara 2-3 mánuðum fyrir 

túrinn að við pöntuðum okkur flugmiða og svona og svo allt í einu vorum við komnir út 

til London þann 2. nóvember 2008 og spiluðum fyrsta giggið í Wolfe Hampton 4. 

nóvember. Það var upplifun og þetta hjálpar til augljóslega því þú varst að spyrja út í 

hvernig lítið band frá Íslandi getur fengið bókun. Því þessi bókunarfyrirtæki er líklegast 

einu mikilvægustu fyrirtækin sem að bönd þurfa að ná sér í til þess að allt gangi smurt 

fyrir sig erlendis og allt varðandi tónleikahald, því þá eru  þessi fyrirtæki milliliðir á milli 
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bandsins og staðanna. Við getum bara horft á þetta þannig að  það er Íslenskt band og 

svo koma allir þessir staðir eins og Nasa, Sódóma, Faktory og Rósenberg og allir þessir 

Þýskalands eða Hollands og við þurfum bara millilið. Þá segjum við bara við 

bókunarfyrirtækið, „við viljum túra á þessum tíma“  svona mörg gigg í Hollandi og 

svona mörg gigg í Þýskalandi. Þá segja þeira bara “ok við sjáum um þetta“ og þeir senda 

út á sinn póstlista bara “við erum með þetta band þeir ætla að spila hérna, hver vill taka 

þá“. Og á skiptir náttúrlega máli að hafa bæði umfjöllunina í gangi og hafa traustsins 

verðugt bókunarfyrirtæki sem hefur góð sambönd, þannig staðirnir treysta 

bókunarfyrirtækinu. Og við höfum aflað okkur þessara tengsla eftir  Sigurrósartúrinn“.  


