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Kirkjan og brotin
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

fyrir það bera ábyrgðar-
menn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Skólinn er til-
raunavettvangur

Ísfir!ingurinn Halldór Smára-
son er einn "eirra "riggja ungu
og upprennandi tónskálda sem
valin voru til a! semja verk fyrir
tónlistarhátí!ina Vi! Djúpi!, sem
haldin er í níunda sinn nú í sumar.
Halldór er Ísfir!ingum eflaust
vel kunnur, enda fæddur og upp-
alinn hér - a! miklu leyti innan
veggja tónlistarskólans.

Fékk ekki að hættaFékk ekki að hættaFékk ekki að hættaFékk ekki að hættaFékk ekki að hætta

Halldór er sonur Smára Har-
aldssonar, fyrrverandi bæjar-
stjóra og framhaldsskólakennara
og Helgu Fri!riksdóttur.

„Mamma er frá Reykjavík, en
hún flutti vestur me! pabba "egar
"au voru á mínum aldri, svo "a!
má held ég alveg segja a! hún sé
or!in Ísfir!ingur núna,“ segir
Halldór og brosir vi!. „Pabbi er
ætta!ur frá Grunnavík í Jökul-
fjör!um, svo ég hef alltaf veri!
svolíti! tengdur "eim sta!. Ég
mætti reyndar alveg vera dug-
legri vi! a! fer!ast "anga!, en
hef "ó nokkrum sinnum fari!.
Ma!ur reynir a! halda "essum
tengslum vi! - "etta er svo sér-
stakur sta!ur,“ segir hann.

Halldór byrja!i sjö ára gamall
a! læra á píanó, "ó ekki a! eigin
frumkvæ!i. „Mér leist í fyrstu
ekkert á a! læra á píanó, en for-
eldrar mínir hvöttu mig til "ess.
Bæ!i eldri systkin mín höf!u lært
á hljó!færi og eins er mikil tónlist
í fö!urætt minni svo ekkert anna!

kom til greina. Eftir fyrsta tímann
var ég svo alveg heilla!ur og datt
ekki í hug a! hætta. #a! var einna
helst "áverandi kennari minn,
Björk Sigur!ardóttir, sem kveikti
algjörlega píanóneistann í mér.
Hausti! eftir tók Sigrí!ur Ragna-
rsdóttir vi! kennslunni og kenndi
mér flest sem ég kunni "ar til ég
lauk framhaldsprófi. Ég á "eim
ótrúlega margt a! "akka. Au!-
vita! komu sí!an tímar, læg!ir
og lei!indi, "ar sem ég nennti
"essu engan veginn lengur. #a!
var einna helst "egar ma!ur glímdi
vi! mjög erfi! verk og ekkert
gekk a! æfa sig. En ég fékk alltaf
grí!arlega hvatningu frá foreldr-
um mínum, sem er a!alástæ!an
fyrir "ví a! ég entist svona lengi
í píanónáminu. Mér var ekki leyft
a! hætta  - átti a! minnsta kosti
a! klára önnina fyrst, og svo ári!
og sjá svo til. Svo var ég au!vita!
búinn a! gleyma "ví næsta haust
a! ég hafi hugsa! mér a! hætta,“
segir hann og hlær vi!. „Ég sé
sí!ur en svo eftir "ví a! hafa
haldi! áfram. Ma!ur "arf a!
komast yfir einhvern ákve!inn
"röskuld og "á sér ma!ur hva!
"etta er ge!veikt og a! "a! er
"ess vir!i a! hafa eytt svona mikl-
um tíma og erfi!i í "etta. #a! er
bara frábært a! hafa veri! svona
heppinn, og fengi! tækifæri til
a! læra tónlist,“ bætir hann vi!.

Klassískt námKlassískt námKlassískt námKlassískt námKlassískt nám
skortir fjölbreytniskortir fjölbreytniskortir fjölbreytniskortir fjölbreytniskortir fjölbreytni

#egar fjölskylda Halldórs flutt-
ist til Skotlands í hálft ár tók
tónlistaráhuginn n$ja stefnu. „Ég
hætti a! læra á klassískt píanó í
"ennan tíma. Í sta!inn var keypt
líti! hljómbor! fyrir mig. #á byrj-
a!i ég a! spila eftir eyranu og
"róa!i "a! sí!an áfram. #a! var
fyrsta skrefi! mitt út fyrir klass-
íska rammann. #a! ger!ist alls
ekki sjálfkrafa a! ég fór a! pæla
í djassi og ö!ru en klassík, heldur
haf!i "etta mjög mikil áhrif - a!
fara í anna! umhverfi og prófa
eitthva! anna! og meira,“ segir
Halldór.

Vantar "á meiri fjölbreytni í
klassískt tónlistarnám? „Já, a!
mínu mati. #etta er tiltölulega
fast í skor!um enn"á, "ó náms-
skráin sé búin a! færast í betra
horf á sí!ustu árum. Einhver
sag!i mér a! fyrir nokkrum ára-
tugum hef!i bara veri! slegi! á
puttana á krökkum ef "au fóru
eitthva! a!eins út fyrir nóturnar.
Nú er fari! a! hvetja krakka til
"ess a! vera kannski me! eitt
frumsami! lag í stigsprófum, en
ég held a! sköpun af "essum
toga sé bæ!i nemendum og kenn-
urum "eirra mjög holl,“ segir
Halldór, og bætir vi! a! meira
mætti sjást af "ess háttar vi!horf-
um.

„Sigga Ragnars var samt mjög
hvetjandi "egar ég var farinn a!
leika mér a! djassi og ö!ru. Hún
var mjög ánæg! me! "a!,“ segir
Halldór og hlær vi! "egar bla!a-

ma!ur spyr hvort hún hafi sem
sagt ekki slegi! á puttana. „Nei.
Enda fékk hún mig sí!an til a!
halda lítil námskei! innan skól-
ans í spunatónlist og a! spila
eftir eyra. #a! var mjög skemmti-
leg reynsla "ar sem ég kenndi
nokkrum nemendum og kennur-
um vi! skólann "a! helsta sem
hafa "arf í huga "egar ma!ur
hefur fáar e!a engar nótur til a!
sty!jast vi!,“ bætir hann vi!.

Sótti líka umSótti líka umSótti líka umSótti líka umSótti líka um
í stærðfræðií stærðfræðií stærðfræðií stærðfræðií stærðfræði

Halldór hóf nám í tónsmí!um
vi! Listaháskóla Íslands hausti!
2009. #a! lá "ó ekki endilega

Óefa! er "a! svo a! öllum finnast kynfer!isbrot óhugnanleg, sér-
staklega gegn börnum. Umræ!a um slík brot er sem betur fer komin
upp á yfirbor!i!, en hún er engu a! sí!ur erfi! og sumum hættir til a!
taka hana í upphrópunarstíl. #a! er skiljanlegt en leysir ekki "ann
mikla vanda sem blasir vi!. Í réttarríki sem vir!ir meginreglur réttarfars,
um réttláta me!fer! saka!ra manna líkt og kve!i! er á um í mann-
réttindasáttmálum, "ar á me!al "eim sem kenndur er vi! Evrópu, er
nau!synlegt a! fara a! lögum. #ess ver!ur vart a! margir telja e!a
mörgum finnst a! kynfer!isbrotamenn eigi sér engan rétt og "á megi
me!höndla eins og dæmda menn frá "ví grunur ver!ur til. Er "a! hin
rétta a!fer! í réttarríkjum?

Flestir geta svara! "essari spurningu sjálfir og eiga ekki í vandræ!um
me!, en margir telja hins vegar a! "egar kemur a! hinum vi!kvæma
málaflokki kynfer!isbrotum "á komi vel til greina a! víkja lögum til
hli!ar til a! ná til "essara brotamanna. Kannski er skynsamlegt a! um
"essi brot gildi strangari reglur en önnur. Segjum a! svo eigi a! vera,
"á er í mörg horn a! líta. Vissulega eru kynfer!isbrot ólí!andi og vi!-
urstyggileg einkum "egar börn eiga í hlut. Til "urfa a! vera sk$rar
lagareglur sem samr$mast stjórnarskrá og mannréttindasáttmálum.
#ar stendur hnífurinn í kúnni. #a! er ekki nóg a! brot séu óge!felld,
"au ver!ur a! me!höndla me! sk$rum hætti og "a! ver!ur a! vera í
gagnsæju og skiljanlegu lagaumhverfi. Reyndar eru mjög mörg brot
af ö!rum toga líka óge!felld.

Mikil umræ!a hefur fari! fram um kynfer!isbrot innnan kirkj-
unnar, einkum "jó!kirkjunnar og s$nist "ar sitt hverjum. En auk
"ess a! mál af "essum toga séu einkar vandme!farin má ekki
gleyma, a! "egar fjalla! er um látna menn "arf a! fara me! mikilli
og sérstakri gát. #eir geta ekki vari! æru sína og núverandi stjórn-
endur "jó!kirkjunnar eiga erfitt me! a! tjá sig. #a! hefur veri!
túlka! á "ann veg a! "eir brei!i yfir ósómann. Svo hefur ekki veri!.
Kirkjan hefur sett á fót nefnd manna til a! sko!a "essi mál. Vi!
bætist, ef marka má fréttir, a! málin hafi gerst fyrir all löngu. A!
fara varlega og gæta skrefa sinna hefur veri! túlka! svo a! "jó!-
kirkjan ætli ekkert a! gera.

#rátt fyrir a! "jó!kirkjan sé gagnr$nd fyrir a! taka ekki málum
ver!ur a! horfast í augu vi! tvær sta!reyndir. Hún hefur s$nt vilja
og be!i! afsökunar sem í sumum tilvikum "ykir ekki nóg. En allir
eru settir undir "ann hatt um "essar mundir, a! hrópi "eir ekki á
torgum um illsku kirkjunnar "jóna í "essum efnum "á séu "eir a!
sty!ja vi! afbrot og leyna "eim. #jó!kirkjunni er vandi á höndum
og út úr "eim vanda vill hún vinna sig "ó margir séu "eir sem vilja
halda "ví fram a! hún ætli a! fela brot starfsmanna sinna. #ví ver!-
ur ekki trúa!, en a!sta!an er ekki au!veld.

#jó!kirkjan á erfi!a vegfer! fyrir höndum. Henni er óska! vel-
fer!ar á "eirri lei!. Ef vel tekst til ver!ur hún lærdómsrík og til eftir-
breytni. Takist illa til eru gó! rá! d$r.

Vinalög í Ísa-
fjarðarkirkju

Söngvararnir Fri!rik Óm-
ar og Jógvan Hansen halda
tónleika í Ísafjar!arkirkju
sunnudaginn 17. júlí. Tón-
leikarnir eru hluti af tónleika-
fer!alagi "eirra félaga hring-
inn í kringum landi!. Á tón-
leikunum flytja "eir lög af
plötunni Vinalög auk $missa
laga sem eru í uppáhaldi hjá
"eim.

Platan Vinalög var sölu-
hæsta plata ársins 2009 en á
henni syngja "eir félagar
hvor um sig 10 sérvalin lög
frá vina"jó!unum Íslending-
um og Færeyjum. Á plötunni
syngur Fri!rik Ómar vinsæl
dægurlög Færeyinga vi!
íslenska texta en Jógvan
syngur færeyska texta vi!
íslensk lög.

Tónleikarnir í Ísafjar!ar-
kirkju hefjast klukkan 20.
Mi!ar eru seldir vi! inngang
og er mi!aver! 2000 krónur.
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beint vi! a! lei! hans lægi "ang-
a!.

„#etta var hálfskr$tin lei! hjá
mér,“ segir Halldór og brosir.
„Ég var búinn a! stefna a! "ví
lengi a! klára stúdentinn og fram-
haldsprófi! í píanóinu, "a! var
"a! sem ég gat klára! fyrir vest-
an. #egar "a! tókst haf!i ég
ákve!i! a! setja punkt, e!a alla-
vega kommu, vi! klassíska
píanóleikinn. Mig langa!i svo
rosalega a! prófa eitthva! anna!
- og djassinn kitla!i miki!,“ út-
sk$rir Halldór.

„Ég sótti um í FÍH í djasspíanó-
leik og komst inn, en ég sótti líka
um í LHÍ. Ég vildi halda öllu
opnu, ég vissi ekki alveg hva!
ég vildi gera anna! en a! ég vildi
vera í tónlist,“ segir hann en hik-
ar. „Ég sótti reyndar líka um í
stær!fræ!i í Háskólanum,“ bætir
hann svo vi! og brosir.

„Ég vissi bara ekkert hva! ég
ætla!i a! gera. Sí!an hugsa!i ég
me! mér a! ef ég færi ekki í
tónlistina núna væri ég örugglega
ekki a! fara a! gera "a! eftir a!
hafa lært stær!fræ!i í nokkur ár.
Ég var! a! gefa "essu séns á
me!an ma!ur haf!i tækifæri til
"ess. #etta er kannski ekki prakt-
ískasta nám sem hægt er a! læra,
en alveg ótrúlega gaman og frá-
bært a! geta hrærst alveg í "essu,“
segir Halldór.

Lítur á skólann semLítur á skólann semLítur á skólann semLítur á skólann semLítur á skólann sem
vettvang fyrir tilraunirvettvang fyrir tilraunirvettvang fyrir tilraunirvettvang fyrir tilraunirvettvang fyrir tilraunir

Nám Halldórs í tónsmí!um
felst bæ!i í margs kyns fræ!ileg-
um áföngum og vinnu me! einka-
kennurum. „Vi! erum til a!
mynda í tónfræ!i, tónbókmennt-
um, hljó!færafræ!i, tónsmí!aa!-

fer!um og öllu mögulegu. Svo
fáum vi! einkatíma me! kennara,
einu sinni til tvisvar í viku. Ég
hef veri! hjá sama kennara á
"essum tveimur árum, Tryggva
M. Baldvinssyni, en ég mun
skipta um kennara núna á "ri!ja
árinu mínu. Ég hef lært alveg
ótrúlega margt, bæ!i í tónsmí!-
um, nótnaskrift og almennt um
tónlist, og ég á Tryggva "a! mest
a! "akka. #a! er mjög algengt a!
nemendur skipti um kennara á
sí!asta ári svo ég sló til; mig
langar a! prófa sem mest. Ég fer
til Atla Ingólfssonar í haust. Hann
lær!i hjá mörgum "ekktum tón-
skáldum úti á Ítalíu og er mjög
vel a! sér í nútímatónlist. Mér
finnst "a! mjög spennandi,“ segir
Halldór, sem sér "ví ekki eftir
ákvör!uninni.

„#etta hefur li!i! svo hratt!
Mér finnst ég vera n$byrja!ur í
skólanum, en samt er bara eitt ár
í útskrift. Svo veit ég nú ekkert
hva! ég á a! gera eftir "a! heldur,
ætli ég sæki ekki um í svona
"remur, fjórum skólum aftur og
sjái hva! gerist. Mig og Nadiu
kærustu minni, sem er klára söng-
nám í LHÍ á sama tíma og ég,
langar rosalega a! fara út, en "a!
er ekki meira plana! en "a!. Mig
langar enn"á rosalega í djassinn.
Ég hef veri! a! spila og djassa
svolíti! sí!an ég byrja!i í tón-
smí!unum og "etta tengist au!-
vita! allt - ég er ekkert a! semja
klassíska tónlist frekar en djass-
tónlist e!a popptónlist,“ útsk$rir
Halldór.

„Ég sem bara "a! sem mér
s$nist og dettur í hug hverju sinni.
Oft eru "etta kannski einhverjar
pælingar og spekúlasjónir sem
ma!ur vill prófa. Ég lít á skólann
sem vettvang fyrir tilraunastarf-

semi, fyrir mig. Ég "ekki mig
eiginlega ekki neitt, ég veit ekkert
hva! ég á a! semja, hva! mér
finnst flott í tónlist e!a hva! mér
finnst ljótt í tónlist... Ég leitast
vi! a! komast a! "ví, hvort sem
"a! tekst einhverntímann e!ur
ei, en "etta eru tvímælalaust skref
í rétta átt. Í náminu hef ég fari! í
ólíkar áttir; ég hef sami! fyrir
söng, alls konar kammerhópa og
líka stuttmynd og margt anna!.
#a! er gaman a! prófa sem mest.
Mig langar líka a! vinna a!eins
meira me! leikurunum. #a!
hljómar mjög spennandi. #a! er
ákve!i! samstarf milli deilda í
skólanum, og ma!ur "arf eigin-
lega bara a! forgangsra!a hva!
ma!ur vill gera hverju sinni,“
segir Halldór.

Frá Evrópu á ÍsafjörðFrá Evrópu á ÍsafjörðFrá Evrópu á ÍsafjörðFrá Evrópu á ÍsafjörðFrá Evrópu á Ísafjörð
#egar bla!ama!ur nær tali af

Halldóri er hann í ó!aönn a!
pakka ni!ur í tösku, enda á förum
af landi brott næsta dag. „Ég er
a! fara a! spila undir hjá Stúlkna-
kór Reykjavíkur, "ar sem Nadia
er einmitt lei!beinandi. Vi! för-
um til Berlínar, Hamborgar og
Köben og svo út um allt á Ítalíu.
#a! ver!ur vo!a fínt! #a! eru
líka erlendir undirleikarar og
stjórnendur, "ví "ær syngja me!
fleiri kórum. Ég fæ sem sagt a!
spila á tónleikum og í messum
og svo ver! ég bara a! drekka
bjór og hafa "a! notalegt,“ segir
hann og brosir. „Ég fl$g svo til
Íslands a!fararnótt 21. júní og
strax næsta morgun til Ísafjar!-
ar,“ útsk$rir Halldór, en Vi!
Djúpi! stendur yfir 21. - 26. júní.

#ar mun Halldór vinna me!
óbókvartettnum ACJW sem flyt-

ur verk tónskáldanna "riggja.
„Vi! skilu!um verkunum 15. maí
sí!astli!inn. Vi! fengum svar í
mars um a! vi! hef!um or!i!
fyrir valinu og byrju!um "á a!
semja. #a! var reyndar svolíti!
miki! a! gera hjá mér svo ég
byrja!i a!eins seinna, en "etta
haf!ist allt a! lokum,“ segir
Halldór og brosir vi!. „Ég hlakka
miki! til. #etta ver!ur held ég
mjög lærdómsríkt,“ segir Hall-
dór, sem hefur "egar afla! sér
reynslu af svipu!um vettvangi.

„Núna í mars var ég valinn til
"ess a! semja verk me! Tríói
Reykjavíkur. #a! var alveg rosa-
lega lærdómsríkt. Ég mætti á
nokkrar æfingar me! "eim og
fékk gó!ar athugasemdir. #a! var
svo gaman a! fá a! vinna me!
svona fólki, "etta eru náttúrulega
toppspilarar og fagfólk fram í
fingurgóma,“ segir Halldór, sem
segir "a! sama vera uppi á ten-
ingnum me! tónlistarfólki! sem
tekur "átt í Vi! Djúpi!. „#au eru
víst algjör séní. Svo ver!ur Dan-
íel Bjarnason líka me! master-
class í tónsmí!um, svo "etta
ver!ur frábært,“ segir hann.

Þeir fiska sem róaÞeir fiska sem róaÞeir fiska sem róaÞeir fiska sem róaÞeir fiska sem róa

A!spur!ur hvort tækifærin
fyrir ung tónskáld á Íslandi séu
næg svarar Halldór játandi. „En
"etta er mjög miki! "annig a!
"eir fiska sem róa. Ef ma!ur vill
fá áheyrn og vill taka "átt ver!ur
ma!ur a! vera mjög duglegur a!
senda inn umsóknir og koma sér
á framfæri. Á!ur en ég byrja!i í
skólanum haf!i ég varla gert um-
sókn, anna! en einhverjar starfs-
umsóknir, en núna er ég alltaf a!
"essu. Ég reyni a! gera miki! af
"ví til "ess a! fá fleiri tækifæri,“

segir Halldór.
Verki! sem ACJW mun flytja

á Vi! Djúpi! segir Halldór a!
vissu leyti fjalla um ræturnar í
Grunnavík. Hann vinnur annars
töluvert me! sögur og frásagnir í
verkum sínum. Til dæmis hét
verki! sem Tríó Reykjavíkur
flutti nú í mars Eflaust, me! und-
irtitilinn gera allir einhverntíman
hluti sem !eir sí"ar sjá eftir.

„Mér finnst mjög "ægilegt a!
semja út frá sögum, sem ég ann-
a!hvort heyri af e!a geri í höf!inu
á mér. Ég skrifa "ær ekkert endi-
lega ni!ur, a!alatri!i! er a! "á sé
ég hlutina betur fyrir mér. #etta
verk var skrifa! út frá ákve!num
atbur!i sem ger!ist í raun og
veru. Fyrir nokkrum misserum
skrifa!i ég líka verk fyrir nokkur
hljó!færi í skólanum sem var
tileinka! "eim sem hafa misst
a!standendur og ástvini í strí!inu
í Írak. Mér finnst gott a! sjá "etta
fyrir mér svona sjónrænt "egar
ég sem. En svo á ég örugglega
eftir a! prófa a! fara einhverjar
allt a!ra lei!ir, sem er líka spenn-
andi. #a! er svo margt í bo!i,“
segir Halldór.

„Í verkinu sem ég samdi fyrir
Vi! Djúpi! er ég líka a! vinna
dálíti! me! or!, en út frá a!eins
ö!ruvísi sjónarhorni. Ég vil ekki
gefa of miki! uppi um "a!, en
"a! er unni! út frá "essum rótum
mínum í Grunnavík. Ég horf!i
svolíti! "anga! "egar ég samdi
"a! verk, enda fannst mér "a!
liggja beint vi! "ar sem sta!urinn
hefur beina tengingu vi! nafn
hátí!arinnar,“ segir Halldór
Smárason og brosir leyndar-
dómsfullur á!ur en hann kve!ur
og sn$r sér aftur a! fer!aundir-
búningi.

– Sunna Dís Másdóttir.


